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ગુજરાત સરકારના કામકાજના નનયમો,  ૧૯૯૦   

બીજી અનુસૂચિમાાં જણાવેલ બધા કેસો  

(૧)  રાજ્યપાલશ્રીની આજ્ઞાથી માંત્રીમાંડળ સમક્ષ રજુ કરવા જોઇશે. 

(૨)  મુખ્યમાંત્રીની આજ્ઞાથી અથવા મુખ્ય માંત્રીની સાંમચિથી િે કેસના ઇન્િાજજ માંત્રીની આજ્ઞાથી 

માંત્રીમાંડ્ળ સમક્ષ અથવા મુખ્ય માંત્રી સૂિવે િે માંત્રીઓ અથવા રાજ્યકક્ષાના માંત્રીઓ સમક્ષ રજુ કરવા 

જોઇએ. 

પરાં િુ જ ે કેસ સાંબાંધમાાં ચનયમ ૧૧ હેઠળ નાણાાં ચવભાગની સલાહ લેવાની જરૂર હોય િે કેસ 

નણાાંમાંત્રીને િે અાંગે ચવિારણા કરવાની િક મળી ન હોય િો અપવાદરૂપ સાંજોગોમાાં મુખ્યમાંત્રીના 

આદેશો મુજબ હોય િે ચસવાય માંત્રીમાંડળથી અથવા રપયુજત િ માંત્રીઓથી અથવા રાજ્યકક્ષાના 

માંત્રીઓથી િિી શકાશે નહહ.   

બીજી અનુસૂનિ (નનયમ-૯) 

(૧) એડવોકેટ જનરલની ચનમણાંક, પદચ્યુચિ, મહેનિાણાં નક્કી કરવા/ ફેરફારની દરખાસ્િો  

(૨) ચવધાનમાંડળની બેઠક બોલાવવા, સત્રસમાચિ કે ચવસજજન  અાંગેની દરખાસ્િો.    

(૩) ચવધાનસભાના સભ્યની ગેરલાયકાિ અાંગેના ચનણજયો કે િેવી બાબિો િૂાંટણી આયોગને  મોકલવાની 

દરખાસ્િ, કલમ ૧૯૩ હેઠળ લેણી થિી દાંડની રકમ વસૂલ કરવાની કે િેની માાંડવાળ  કરવાની દરખાસ્િ.    

(૪) ચવ.સ. સમક્ષ રજુ કરવાના અાંદાજ પત્રકો, પૂરક, અચધક અથવા વધારાની ગ્રાન્ટની   માગણીઓ  

(૫) કલમ ૨૦૮ના ખાંડ (૩) હેઠળ કરવાના ચવધાનસભાના ચનયમોને લગિી દરખાસ્િ.  

(૬) જાહેરસેવા આયોગના કોઇ સભ્યને બરિરફ, દૂર કરવા અથવા ફરજમોકૂફી કરવાની  દરખાસ્િ. 

(૭) સાંચવધાનની કલમ ૨૧૩ હેઠળ વટ હુકમ બહાર પાડવા સહહિ કાયદા ઘડવાની દરખાસ્િો.  

(૮) ચવધાનસભામાાં રજૂ થનારા કોઇ ઠરાવ/ચવધેયક પરત્વે સરકારનુાં વલણ નક્કી કરવાને લગિી બાબિો.  

(૯) નવા કર નાખવા, િાલુ કરમાાં ફેરફાર અથવા રપર લોન ઊભી કરવાની દરખાસ્િો. 

(૧૦) નાણાાંમાંત્રીની સાંમચિ ન મળી હોય િેવી રાજ્યની નાણાાંકીય ચસ્થચિ રપર અસર કરિી  દરખાસ્િ.  

(૧૧)  નાણાાં માંત્રીએ માંજૂરી આપી ન હોય િેવી પુનચવજચનયોગ માટેની દરખાસ્િ.  

(૧૨) જનેી ચકમિ રુ. ૧,૦૦,૦૦,૦૦૦/- થી વધુ હોય િે સરકારી ચમલકિના અથવા જનેાથી 

રુ.૧,૦૦,૦૦,૦૦૦/- અથવા વધુ વાચષજક આવક મળે િે સરકારી ચમલકિના વેિાણ, ગ્રાન્ટ કે પટેથી 

કાયમી અથવા હાંગામી સ્વત્વાપજણને લગિી બાબિો અથવા રુ.૧૦,૦૦,૦૦૦/-થી વધુના મહેસૂલને 

છોડી દેવાની કે ઘટાડવાની દરખાસ્િો. (િા:૧૭/૧૦/૯૯, િા: ૪/૨/૨૦૦૯)  

(૧૩) રાજ્યની નાણાાંકીય ચસ્થચિની વાચષજક ઓહડટ સમીક્ષા અને જાહેર હહસાબ/સાહસ માટેની સચમચિના 

હરપોટો.  

(૧૪) નીચિ અથવા પ્રણાચલકામાાં કોઇ અગત્યના ફેરફારને લગિી દરખાસ્િો.  

(૧૫) કેન્ર સરકારે ઠરાવેલી નીચિને પ્રચિકુળ અસર કરે િેવી દરખાસ્િો. 

(૧૬) કેચબનેટ/માંત્રીમાંડળે અગાર લીધેલ ચનણજય બદલવા કે િે ફેરવવા અાંગેની દરખાસ્િો. 

(૧૭) કાયદા ચવભાગે આપેલી સલાહની ચવરુધ્ધ જઈને સરકારે કોઇની સામે કરેલ કેસ પાછો ખેંિી લેવાની 

દરખાસ્િ.  
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(૧૮) સરકારે રિેલ/રાજ્ય ચવધાન માંડળે પસાર કરેલા ઠરાવ અનુસાર ચનમણાંક કરેલ િપાસ સચમચિઓના 

હરપોટો.  

(૧૯) અનુસૂચિ ચવસ્િારોના કાયજક્ષમ વહીવટને અસરકિાજ કે અસર કરવાનો સાંભવ ધરાવિા કેસો.  

(૨૦) સરકારી કાંપનીની રિના/ચબન સરકારી કાંપનીને સરકારી કાંપનીમાાં ફેરવવા માટેની દરખાસ્િો.  

(૨૧) મુખ્યમાંત્રીને કેબીનેટ/માંત્રીમાંડળ સમક્ષ મુકવા જરૂરી જણાય એવા કેસ.  

 

******************************** 

 

 

 

 

ગુજરાત સરકારના કામકાજના નનયમો,૧૯૯૦ના નનયમ-૧૫ હેઠળ કાઢવામાાં આવેલી સરકારી કામકાજને 

લગતી સૂિનાઓ: 

 

૧૫ (૧) :  હુકમો બહાર પાડિાાં પહેલાાં નીિેની કક્ષાના કેસો મુખ્યમાંત્રી સમક્ષ સાદર કરવા જોઇશે:  

(૧) ભારિના સાંચવધાનની કલમ ૧૬૧ અનુસાર ચશક્ષા માફ કરવાની, િેમાાં મહેિલ આપવાની કે િેમાાંથી 

મુચત િ આપવાની અથવા સજા મુલિવી રાખવાની, િેમાાંથી મુચત િ આપવાની અથવા િે હળવી કરવા માટેની 

દરખાસ્િો. 

(૨) નીચિના પ્રશ્નો રપચસ્થિ કરિા કેસો અને ચનયમોની બીજી અનુસૂચિમાાં આવી ગયા ન હોય િેવા 

વહીવટી અગત્યિા ધરાવિા કેસો.  

(૩) રાજ્યની શાાંચિ અને સુલેહને અસર કરિા અથવા અસર કરવાનો સાંભવ હોય િેવા કેસો.  

(૪) અનુસૂચિિ જાચિઓ અને અનુસૂચિિ આદીજાચિઓના હહિને અસર કરિા અથવા અસર થવાનો 

સાંભવ હોય િેવા કેસો.  

(૫) ચનકાલ કરિા ચવભાગના અચભપ્રાય મુજબ પૂરિુાં મહત્વ ધરાવિા હોય િેવા ગુજરાિ ચવધાનમાંડળ 

સચિવાલયને લગિા કેસો. 

(૬) ભારિ સરકાર, અન્ય કોઇ રાજ્ય સરકાર, સુપ્રીમ કોટજ  અથવા હાઇકોટજ  સાથેના રાજ્ય સરકારના 

સાંબાંધોને અસર કરિા કેસો.  

(૭) ઇન્સાફી કાયજવાહી કયાજ વગર વ્યચત િઓની અટકાયિ માટે સાંચવધાનને કલમ ૨૨(૪) મુજબ 

સલાહકાર બોડજની રિના.  

(૮) અચખલ ભારિીય સેવાના અચધકારીઓ, ખાિાઓના વડા, કલેકટરો, ચજલ્લા ચવકાસ અચધકારીઓ, 

ચજલા પોલીસ સુચપ્રન્ટેન્ડન્ટો અને રુ.૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦(પીબી-૩), ગ્રેડ પે રુ.૭૬૦૦ અથવા િેનાથી 

વધુ પગાર ધોરણમાાં પગાર મેળવિા પહેલા વગજના બીજા િમામ અચધકારીઓને ચશક્ષા કરવા અાંગેની 

દરખાસ્િો. 

(૯) નીિેના અચધકારીઓની ચનમણાંક, િેમને કયા હોદ્દા પર મુકવા, અને િેમને કાયમી કરવાની દરખાસ્િો:  
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 (૧) સરકારી ચવભાગોના સચિવો, ખાસ સચિવો, સુપર ટાઇમ સ્કેલના ભારચિય વહીવટી સેવાના 

બીજા અચધકારીઓ, સાંયુત િ સચિવો અને મુખ્ય ઇજનેરો  

(૨) અચખલ ભારચિય સેવાના અચધકારીઓ (જુચનઅર ટાઇમ સ્કેલ રપર હોય િે અચધકારીઓ 

ચસવાય) 

(૩) ખાિાના વડાઓ,  

(૪) ચજલ્લા ન્યાયાચધશો  

(૫) નાયબ પોલીસ ઇન્સ્પેત ટર જનરલો  

(૬) કલેત ટરો 

(૭) ચજલ્લા ચવકાસ અચધકારીઓ  

(૮) પોલીસ સુપહરન્ટેન્ડન્ટો  

(૯) અચધક્ષક ઇજનેરો  

(૧૦) રુ. ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦(પીબી-૩), ગ્રેડ પે  રુ.૭૬૦૦ અથવા િેનાથી વધુ પગાર 

ધોરણમાાં પગાર મેળવિા પહેલા વગજના બીજા િમામ અચધકારીઓ 

  પરાં િુ રજાને કારણે અગર અવેજી વ્યવસ્થાને કારણે જગ્યા માન્ય પસાંદગી યાદીથી ભરાિી 

હોય િો મુખ્ય માંત્રીને રજુ કરવાની જરૂર નથી. પસાંદગી યાદી ન બની હોય અગર બીજી રીિે બે 

માસથી વધૂ સમય માટે ચનમણાંક કરવાની હોય િેવા કેસો મુખ્ય માંત્રીને રજુ કરવા  

(૧૦)  આાંગ્લ ભારિીય કોમના પ્રચિચનચધત્વની જોગવાઇ અાંગે દરખાસ્િો (કલમ ૩૩૩)  

(૧૧) િૂાંટણી કચમશનમાાંથી આવેલ કોઇ પણ લખાણ અને ખાસ કરીને સ્ટાફ અાંગેની િેમની  જરૂહરયાિ 

અને િેને અાંગે લેવા ધારેલ પગલાાં સાંબાંધી લખાણો.  

(૧૨)  કાયદા ચવભાગ િરફથી અપાયેલ સલાહ ચવરુધ્ધ જઇ ફોજદારી કામ િલાવવા માટેની સરકારની 

કોઇ દરખાસ્િ  

(૧૩) મુખ્ય સચિવ કે કોઇ પણ ચવભાગના સચિવના ધ્યાન પર આવિુાં ચનયમો અને આ સૂિનાઓનુાં કોઇ 

મહત્વનુાં રલ્લાંઘન.  

(૧૪)  અચખલ ભારિીય સેવાના અચધકારીઓને અથવા િેના સાંબાંધમાાં આપવાના પગાર, ભથથાાં અથવા 

પેન્શન અાંગેના સૂચિિ ચનયમો  

(૧૫)  રાજ્યપાલના અાંગિ મહેકમને લગિા કેસો અને રાજ્યપાલના ચનવાસસ્થાનને લગિી બાબિો  

(૧૬)  રાજ્ય સેવા કચમશનના અધ્યક્ષ, સભ્યો અને સેકે્રટરીની ચનમણાંક માટેની દરખાસ્િો  

(૧૭)  સાંસદના અથવા રાજ્ય ચવધાન માંડળના અચધચનયમો અનુસૂચિિ ચવસ્િારોને લાગૂ પાડવા અાંગેના 

અને િે ચવસ્િારોની શાાંચિ અને સુશાસન માટે ચવચનયમો ઘડવા અાંગેના કેસો  

(૧૮)  હાઇકોટજના ચનયમો કે હુકમોના સુધારાને લગિા કેસો  

(૧૯)  હાઇકોટજનાાં ન્યાયાચધશોના રાજીનામાાં અને ચનમણાંક અાંગેના કેસો  

(૨૦)  સરકારે કે િાબાના અચધકારીએ કરેલ વૈધાચનક ચનયમો અને એવા ચવદ્યમાન ચનયમોમાાં કરેલ 

સુધારાની જાહેરાિ        

 ૧૫ (૨) હુકમો બહાર પાડતાાં પહેલાાં નીિેની કક્ષાના કેસો મુખ્ય માંત્રીએ રાજ્યપાલને સાદર કરવા જોઇશે: 
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(૧)  ભારિના સાંચવધાનની કલમ ૧૬૧ અનુસાર ચશક્ષા માફ કરવાની, િેનો અમલ મોકૂફ રાખવાની, િેમાાં 

મહેિલ આપવાની કે િેમાાંથી મુચત િ આપવાની અથવા સજા મુલિવી રાખવાની, િેમાાંથી મુચત િ 

આપવાની અથવા િે હળવી કરવા માટેની દરખાસ્િો. 

(૨)  રાજપાલના અાંગિ મહેકમને લગિા કેસો અને રાજ્યપાલના ચનવાસસ્થાનને લગિી બાબિો  

(૩)  વટહુકમો પ્રચસધ્ધ કરવા અને પાછા ખેંિી લેવા જવેી બાબિો  

(૪)  અમુક પ્રકારના કાયદા દાખલ કરવા માટેની ભલામણો કે માંજૂરીને લગિા કેસો  

(૫)  ચવધાનમાંડળની બેઠક બોલાવવા, િેની બેઠકનુાં સત્ર સમાિ કરવા અાંગેના કેસો.    

(૬)  હાઇકોટજના ચનયમો કે હુકમોના સુધારાને લગિા કેસો  

(૭)  હાઇકોટજનાાં ન્યાયાચધશોના રાજીનામાાં અને ચનમણાંક અાંગેના કેસો  

(૮)  રાજ્ય સેવા કચમશનના અધ્યક્ષ, સભ્યો અને સેકે્રટરીની ચનમણાંક અથવા રાજીનામાને લગિા કેસો.  

(૯)  મુખ્ય સચિવ કે કોઇ પણ ચવભાગના સચિવના ધ્યાન પર આવિુાં ચનયમો અને આ સૂિનાઓનુાં કોઇ 

મહત્વનુાં રલ્લાંઘન.  

(૧૦) સાંસદના અથવા રાજ્ય ચવધાન માંડળના અચધચનયમો અનુસૂચિિ ચવસ્િારોને લાગૂ નહહ પાડવા 

અાંગેના અથવા ફેરફાર સાથે લાગૂ પાડવા અાંગેના અને િે ચવસ્િારોની શાાંચિ અને સુશાસન માટે 

ચવચનયમો ઘડવા અાંગેના કેસો  

(૧૧)  એડવોકેટ જનરલની ચનમણાંક અને રુખસદને લગિા કેસો   

(૧૨) રાજ્યપાલના સાંબોધન અને ચવધાનસભા રપરના સાંદેશાને લગિા કેસો 

(૧૩) ચવધાનસભાના સભ્યોની ગેર લાયકાિને લગિા કેસો  

(૧૪) વાચષજક નાણાાંકીય પત્રક અને પૂરક, વધારાની કે અચધક ગ્રાન્ટોને લગિાાં પત્ર્કો ચવધાનસભા સમક્ષ 

રજુ કરવા માટે રાજ્યપાલની ભલામણો મેળવવાના કેસો  

(૧૫)  મુખ્ય માંત્રી જરૂરી ગણે િેવા વહીવટી અગ્ત્ય ધરાવિા બીજા કેસો 

૧૫(૩) મુખ્ય માંત્રીએ નીિેના પ્રકારના કેસોથી વહેલામાાં વહેલી તકે રાજ્યપાલને વાકેફ કરવા જોઇશે:  

(૧) મુખ્યમાંત્રીના અચભપ્રાય પ્રમાણે જમેાાં મુખ્ય નીચિના પ્રશ્નો આવિા હો િેવા કેસો  

(૨)  રાજ્યના શાાંચિ અને સુલેહને અસર કિાજ હોય અથવા અસર થવાનો સાંભવ હોય િેવા કેસો  

(૩)  અનુસૂચિિ જાચિઓ અને અનુસૂચિિ આહદજાચિઓના હહિને અસર કિાજ હોય અથવા અસર 

થવાનો સાંભવ હોય િેવા કેસો  

(૪) ભારિ સરકાર, અન્ય કોઇ  રાજ્ય સરકાર, સુપ્રીમ કોટજ  અથવા હાઇકોટજ  સાથેના રાજ્ય 

સરકારને અસર કિાજ હોય િેવા કેસો  

૧૫ (૪)  (૧) રાજ્ય સરકારે પાાંિ કરોડ રુચપયાથી વધુ બાાંહેધરી આપવા મટેની દરખાસ્િો અાંગેના કેસો 

અને ખાનગી સાંસ્થાઓ િથા વ્યચત િઓ વિી બાાંહેધરી આપવા માટેની દરખાસ્િો અાંગેના કેસો, 

નાણાાં ચવભાગના સચિવ મારફિે નાણાાં માંત્રીને અને સાંબાંચધિ માંત્રીને માંજૂરી માટે સાદર કરવા 

જોઇશે.  
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 (૩)  રાજ્ય સરકારે પાાંિ કરોડ રુચપયાથી વધુ બાાંહેધરી આપવા મટેની દરખાસ્િો અાંગેના કેસો, 

નાણાાં ચવભાગના સચિવ મારફિે મુખ્ય સચિવને સાદર કરવા જોઇશે અને િે અાંગે લીધેલ ચનણજય 

નાણાાં માંત્રીને જાણ માટે મોકલવા જોઇશે.  

૧૫ (૫)  કોઇ પણ ચવભાગને લગિો નીચિનો પ્રશ્ન અથવા િાકીદની જાહેર અગત્યની બાબિ િેમાાં આવિી 

હોય િેવા કોઇ પણ કેસમાાં અથવા ચવભાગના ઇન્િાજજ માંત્રી િેમને કેસ મોકલાવે ત્યારે િેમાાં મુખ્ય 

માંત્રીને હુકમો આપવાનુ જરૂરી કે ઇષ્ટ લાગે િો િેમેને િેમ કરવાની સત્તા રહેશે. 

૧૯  :  કેબીનેટ સનિવની ફરજો : 

 (૧) કોઇ પણ કેસમાાં મુખ્યમાંત્રી અન્યથા ફરમાવે િે ચસવાય, રાજ્યપાલને િથા દરેક માંત્રીને અને 

સબાંચધિ ચવભાગના દરેક સચિવને દરેક બેઠકની િારીખ, સમય અને સ્થળની અને બેઠકમાાં  

કરવાના કામકાજની યાદીની જાણ બેઠકની િારીખથી ઓછામાાં ઓછા ત્રણ હદવસ અગાર કરવી; 

(૨)      
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