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(ફક્ત તાલીમાર્થી સરકારી અધિકારી/કમમચારીઓના માર્મ દર્મન સારુ) 

તૈયાર કરનાર :-     શ્રી સી.પી. ધઝિંઝુવાડિયા 

      ઉપ સધચવ, નાણા 
ધવભાર્, 
      સધચવાલય, ર્ાિંિીનર્ર. 
      તા.૧૮/૦૨/૨૦૧૦ 
 

રાજ્ય સરકારન ું વહિવટી માળખ ું  -  સામાન્ય માહિતી 
(Admistrative set-up of state Government) 

 

પૂવમભૂધમકા (Constitution of India)  

 ભારતનુિં સિંધવિાન (બિંિારણ) :. તા.૨૬-૦૧-૧૯૫૦ર્થી અમલમાિં આવેલા ભારતના 

સિંધવિાનમાિંની જોર્વાઇ અિંતર્મત કારોબારી/વડિવટી તિંત્ર એ રાજ્ય વ્યવસ્ર્થાનુિં મિત્વનુિં અિંર્ છે. 
બિંિારણ રાજકીય આદર્ો અને રાજકીય જીવનનુિં દપમણ છે -  રાજ્ય વડિવટની આિારર્ીલા છે, 
બિંિારણ એ ભૂતકાળનુિં પ્રધતધબિંબ, વતમમાનનુિં ર્ૌરવ અને ભધવષ્યની આર્ા છે, ‘નીધત ધવના રીધત 
નડિ’ રાજ્ય વ્યવસ્ર્થામાિં કારોબારીતિંત્રનુિં કાયમ સરકારની નીધતઓ નક્કી કરી તેનો અમલ કરાવવાનુિં 

છે, જાિેરડિતમાિં સમાજના ધવધવિ વર્મના પ્રજાજનોની સુખાકારી માટે કાયદાઓ ઘિે છે, રાજ્યનાિં 
સવાાંર્ી ધવકાસ માટે અનેક પ્રકારની પ્રજાલક્ષી કામર્ીરી કરે છે. વડિવટીતિંત્ર એ ન્યાયતિંત્ર ઉપરાિંત 
ધવિાનસભાને પણ જવાબદાર છે. 
 

 રાજ્ય સરકારની મ ખ્ય ત્રણ સત્તાઓ છે. 
(૧) વડિવટી સત્તાઓ  (Executive Powers) 

      (૨) િારાધકય સત્તાઓ (Legislative Powers) 

      (૩) નાણાિંધકય સત્તાઓ (Financial Powers)   
  ઉપરાિંત ન્યાય-ધવષયક સત્તાઓ (Judicial Powers) અલર્ છે. રાજ્ય સરકાર, 
ન્યાયતિંત્ર ઉપર સત્તા િરાવતી નર્થી. 
 

 રાજ્ય સરકારનુિં કાયમક્ષેત્ર :  (Scope of State Government)  
  ભારતના બિંિારણમાિં રાજનીધતના માર્મદર્મક ધસ્િાિંતો દર્ામવેલા છે  જ ે ર્ાર્ન વ્યવસ્ર્થાના 
મૂળભૂત ઘટકો છે અને જ ેલોકતાિંધત્રક ર્ાસન વ્યવસ્ર્થાનો પાયો નાિંખે છે. રાજ્ય માટે આ ધસ્િાિંતોનુિં 

પાલન સ્વૈધછછક બનાવાયુિં છે, આ ધસ્િાિંતો કાયદાર્થી પર છે તેર્થી તેને ન્યાયાલયમાિં પિકારી ર્કાતા 
નર્થી. 
 રાજ્ય સરકારના કાયમક્ષેત્રમાિં જાિેર જનતા દ્વારા ચુિંટાયેલા િારાસભ્યશ્રીઓ મારફતે જાિેર જનતા 
માટે, જાિેર જનતાના સિકારર્થી કરવામાિં આવતા સામૂડિક કાયોનો સમાવેર્ ર્થાય છે જમેાિં મુખ્યત્વે 

આ ત્રણ પ્રકારના કાયો મિત્વના છે.  

ધનયમનના કાયો 
 (Regulatory) 

કાયદો અને 
વ્યવસ્ર્થાનીજાળવણી 

ધવકાસના કાયો 
(Development) 

સામાધજક, આધર્થમક, 
ઔ્યોધર્ક,રૈ્ક્ષધણક 

સેવા ધવષયક કાયો 
(Services) 

પ્રર્થધમક જરૂડરયાતની માળખાર્ત 
સુધવિાઓ 
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  ઉપર જણાવેલા ત્રણેય પ્રકારના કાયો દેખીતી રીતે અલર્ અલર્ છે, પરિં તુ વડિવટીતિંત્રમાિં 

ત્રણેય કાયો એક બીજાના પૂરક છે. રાજ્ય સરકાર આ ત્રણેય પ્રકારના કાયો માટે નીધત ઘિી ધવધવિ 
યોજનાઓ બનાવીને તેના અમલીકરણની કામર્ીરી કરે છે, તે વખતે કારોબારીતિંત્ર  તેમા 
ર્ેરબિંિારધણય, મનસ્વી કે ભેદભાવ યુક્ત કામર્ીરી ન ર્થાય તેવી ખાસ કાળજી રાખે છે.  
 

 ર્ુજરાત રાજ્યનુિં વડિવટી માળખુિં 
      

 રાજ્યપાલ  (Governor) 

 ર્ુજરાત રાજ્યનુિં વડિવટી તિંત્ર એ સમગ્ર ભારત દેર્ના વડિવટી તિંત્રનો એક ભાર્ છે. અનુછછેદ-

૧૫૫ અન્વયે વિાપ્રિાનની સલાિ પ્રમાણે રાષ્ટ્રપધત, રાજ્યપાલની ધનમણૂિંક કરે છે. 
 

 રાજ્ય કક્ષાએ સવોછચ બિંિારધણય વિા – રાજ્યપાલ – તેઓશ્રીના નામે અને  િુકમર્થી  

રાજ્યનો વડિવટ ચાલે છે, સરકારમાિં જ ે ધનણમય લેવાય તે રાજ્યપાલ વતી લેવામાિં આવેલ ધનણમયો 
ર્ણાય. અનુછછેદ ૩૦૯ના પરિં તુ (ક) ર્થી મળેલ સત્તાઓ અન્વયે રાજ્યપાલને રાજ્યના કમમચારીઓ 
માટે ધનયમો બનાવવાનો અધિકાર અપાયેલ છે. 
 

 મિંત્રી મિંિળ (કેધબનેટ- Cabinet) 

  

 મુખ્યમિંત્રી અને બિુમતી પક્ષના સત્તાિારી વિાનુિં મિંત્રી-મિંિળ (કેધબનેટ) નીધત ધવષયક ધનણમયો લે 
છે. કારોબારી સવોછચ તિંત્ર છે. રાજ્યપાલ મુખ્યમિંત્રીની ધનયુધક્ત કરે છે અને પ્રિાન મિંિળની 

સલાિર્થી, રાજ્યપાલ બીજા મિંત્રીઓ નીમે છે. બિંિારધણય વ્્વસ્ર્થાનિં િાદમ પ્રિાન મિંિળ છે. એ 
સવોપરી ધનયામક સત્તા છે, કારોબારીની સત્તાનો ઉપયોર્ કેધબનેટ દ્વારા જ ર્થાય છે. રાજ્યની 
કારોબારીમાિં રાજ્યપાલ, મુખ્યમિંત્રી, મિંત્રીમિંિળ અને એિવોકેટ જનરલનો સમાવેર્ ર્થાય છે. 
મિંત્રીમિંિળના વિા માનધનય મુખ્યમિંત્રી રિે છે, જઓે મિંત્રીમિંિળના મિંત્રીઓને ખાતાઓની વિેંચણી 

મિામડિમ રાજ્યપાલની મિંજૂરી મેળવીને કરે છે. ર્ાસન સિંબિંધિત મિત્વપૂણમ કાયમ મુખ્યમિંત્રી દ્વારા 
કરવામાિં આવે છે, એટલે   
મુખ્્મિંત્રી રાજ્યના ર્ાસનના વાસ્તધવક અ્યક્ષ છે  મિંત્રીમિંિળ રાજ્યના ધવકાસ માટેની યોજનાઓ, 

ધનયમો બનાવવાની સત્તા િરાવે છે. 
 ર્ુજરાત સરકારના કામકાજના ધનયમો, ૧૯૯૦ અને તેના ધનયમ-૧૫ િેઠળ બિાર પાિવામાિં 
આવેલી સરકારી કામકાજને લર્તી સુચનાઓ પ્રમાણે મિંત્રીમિંિળ સમક્ષ માનધનય મુખ્યમિંત્રીશ્રીની 
મિંજૂરી મેળવીને ધનણમયો માટે નોંિ/દરખાસ્ત રજુ કરવામાિં આવે છે. કેટલીક બાબતો અિંર્ે માનધનય 

મુખ્યમિંત્રી શ્રી મારફતે મિામડિમ રાજ્યપાલશ્રીને દરખાસ્તો રજુ કરવામાિં આવે છે, મ6ત્રીમિંિળનો 
ધનણમય એ સામુડિક ધનણમય ર્ણાય છે અને તે અિંર્ે વ્યધક્તર્ત રીતે કોઇ મિંત્રીશ્રીને જવાબદાર ર્ણી 
ર્કાય નિીં. 
 

 મુખ્ય સધચવ (Chief Secretary) 

  રાજ્યના તમામ વડિવટી ધવભાર્ોના વિાને મુખ્ય સધચવ કિેવામાિં આવે છે  જઓે ધવભાર્ોના 
સધચવોને માર્મદર્મન આપે છે અને ધનયિંત્રણમાિં રાખે છે. મુખ્ય સધચવ કેધબનેટના સધચવ તરીકે પણ 
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ફરજો બજાવે છે. 
 

 સધચવાલય (Secretariat) 

 

 મિંત્રીમિંિળને, ધનણમયો લેવા માટે જરૂરી એવી માડિતી અને માર્મદર્મન આપવાનુિં તેમજ લેવામાિં 
આવેલ ધનણમયો અિંર્ે ધવસ્તૃત નીધત કે યોજનાઓનુિં ઘિતર કરવાની અને તેના અમલ ઉપર દેખરેખ 
રાખી, જરૂરી સુિારા-વિારા સુચવવાની અર્ત્યની કામર્ીરી સધચવાલય દ્વારા કરવામાિં આવે છે. 

 સધચવાલય વ્યવસ્ર્થાતિંત્ર એ રાજ્યના વડિવટ માટે જરૂરી એવા જુદાજુદા ધવભાર્ોનુિં બનેલુિં છે, જ ેતે 
ધવભાર્ના ઉછચ વિા તે ધવભાર્ના કેધબનેટ કક્ષાના મિંત્રી િોય છે, કેધબનેટ મિંત્રીની મદદમાિં  રાજ્ય 
કક્ષાના/નાયબ કક્ષાના તેમજ ક્યારેક સિંસડદય સધચવોની ધનયુધક્ત કરીને ખાતા સોંપવામાિં આવે છે . 

સધચવાલયના ધવભાર્ો સરકારના નીધત ધવષયક ધનણમયોનો અમલ કરાવે છે અને જરૂરી માડિતી, 
માર્મદર્મન અને સલાિ આપે છે વિુમાિં સરકારના ધનણમયોની અમલવારીમાિં નિતી મુશ્કેલીઓ ્યાન 
પર લઇને  તેના ધનવારણ માટેના સુચનો પર ધવચારણા કરી તેનુિં મુલયાિંકન કરે ચી અને તેના આિારે 
પ્રવતમમાન નીધત કે યોજના અિંર્ેની મિંજુરી/સુચનાઓમાિં યોગ્ય સુિારા-વિારા સુચવવાનુિં કાયમ કરે 

છે. 
 
 

સધચવાલયના ધવભાર્ોની કાયમરીધત/કાયમપ્િધત 
(Working System of Secretariat Departments) 
 

 

 સધચવાલયના ધવભાર્ોની કાયમરીધત આર્વી છે. ધવભાર્ના ઉછચ વિા – સિંબિંધિત 
મિંત્રીશ્રીને ર્ુજરાત સરકારના કામકાજના ધનયમો, ૧૯૯૦ના ધનયમ–૧૫ િેઠળની સૂચના 

ક્રમાિંક–૪(૧)(ક)ર્થી મળેલ સત્તાની રૂએ, તેમના ખાતા/ધવભાર્ના વર્મ-૧ના અધિકારીઓ 
વછચે કામર્ીરી માટે ધનણમયો લેવા અિંર્ેની સત્તાની વિેચણી માટે ‘સત્તા-સોંપણી આદેર્’ 
(Delegation of Powers) કરે છે. તે પ્રમાણે ધવભાર્માિં અધિકારીઓ કામર્ીરી કરે છે. 
 

 વિુમાિં માનધનય મુખ્યમિંત્રીશ્રી દ્વારા સેવા-ધવષયક બાબતો/ધષસ્ત ધવષયક બાબતોમાિં 
કેસો માકમ  કરવાનો રાિ (ધનણમય કક્ષા) ધનયત કરતા ચેનલ ઑફ સબધમર્ન (Channel of 

Submission)ના િુકમો સામાન્ય વડિવટ ધવભાર્ દ્વારા વખતો વખત બિાર પાિવામાિં આવે 

છે, અને તે મુજબ, તેવા કેસો વડિવટી ધવભાર્ો દ્વારા યોગ્ય ધનણમય કક્ષાએ રજુ કરવામાિં આવે 
છે અને ધનણમય મુજબ જરૂરી િુકમો બિાર પાિવામાિં આવે છે. 
 વડિવટકતામઓની દ્રધષ્ટ્એ જોઇએ તો, દરેક ધવભાર્ના વિા,તેના સધચવ/અગ્ર 

સધચવ/અધિક મુખ્ય સધચવ િોય છે, ર્ુજરાત સરકારના કામકાજના ધનયમો, ૧૯૯૦ િેઠળ 
દરેક ધવભાર્ પોતાને સોંપવામાિં આવેલા ધવષયો પર નીધત ધવષયક ધનણમયો લઇ કારોબાર 
ચલાવે છે, દરેક ધવભાર્ના વડિવટી વિા સધચવ િોય છે, જમેને તેમના કામમાિં મદદ કરવા 
જરૂડરયાત મુજબ અધિક સધચવ, સિંયક્ત સધચવ, નાયબ સધચવ, ઉપ સધચવ િોય છે. દરેક 

ધવભાર્ને કામના પ્રમાણમાિં જરૂરી ર્ાખાઓમાિં વિેંચી દેવામાિં આવે છે. ર્ાખાના વિા તરીકે 
સેક્ર્ન અધિકારી કચેરી કાયમ પ્િધત મુજબની ફરજો બજાવે છે અને સત્તાઓનો ઉપયોર્ કરે 
છે, દરેક ર્ાખામાિં ધવભાર્ના ધવષયો પૈકીના કેટલાક ધવષયોની કામર્ીરીની વિેંચણી કવામમા 
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આવે છે. ધવભાર્ દ્વારા ર્ાખાવાર ધવષયોની વિેંચણી યાદી સમયાિંતરે પ્રધસદ્ધ કરવામાિં આવે છે. 
 

 સધચવાલયના વડિવટી ધવભાર્ોની અ્યતન યાદી આ સાર્થે પડરધર્ષ્ટ્-૧ તરીકે જાણકારી 
માટે સામેલ રાખેલ છે. 
 

 

સરકારી તુંત્રન ું બુંધારણ  
(Structure of Government Machinery) 

 

ઉછચકક્ષાર્થી નીચેના સ્તર સુિી સરકારી તિંત્રનુિં બિંિારણ નીચે મુજબ છે. 

 
 

રાજ્યપાલ 

મતં્રીમડંળ 

મખુ્ય સચિવ 

સચિવાલયના વહિવટી વવભાગો 

ખાતાના વડાઓ 

વવભાગીય / કે્ષત્રીય વડાઓ 

જિલ્લા અવિકારીઓ 

તાલકુા અવિકારીઓ 

ગ્રામ કક્ષાએ તલાટી કમ મતં્રી 
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: રાજ્ય વડિવટી તિંત્રની લાક્ષધણકતા : 
 

 જાિેર વડિવટી તિંત્ર સૌપાધનક તિંત્ર વ્યવસ્ર્થાનુિં માળખુિં િરાવે છે, જમેાિંકોઇનુિં અિંર્ત ડિત ન િોવાર્થી તે 

નોકરર્ાિી (Bureaucracy) દ્વારા ચલાવવામાિં આવે છે. 
 

 આ પ્રકારના વ્યવસ્ર્થાતિંત્રમાિં વડિવટી ધવભાર્ોને તેમના વડિવટી ધનયિંત્રણ િેઠળના ખતાના વિાઓ 

મદદ કરે છે. ખાતાના વિાઓ િેઠળૅની ક્ષેત્રીય/જીલ્લા કક્ષાની કચેરીઓ, સરકારના 
ધનણમયો/યોજનાઓ/સૂચનાઓની અમલવારી કરીને માડિતી પુરી પાિે છે. આમ, ખાતાના વિા એ 
વડિવટી ધવભાર્ો અને જીલ્લા કક્ષાની કચેરી વછચે ‘કિી’ રૂપે કામ કરે છે. 
 

 ધવભાર્ અને તેના ધનયિંત્રણ િેઠળ ખાતાના વિાઓ/કચેરીના વિાઓ, સરકારી કામર્ીરી સિંબિંિમાિં 
એકબીજા પર આિારીત રિે છે અને એકબીજાની સાર્થે સિંકળાયેલ રિે છે. તેર્થી આ તિંત્ર વ્યવસ્ર્થામાિં 
તેમની વછચે ‘સિંકલન’ અને ‘સિયોર્’ જળવાય રિે તે ખુબ જ જરૂરી છે.  

 

 રાજ્ય કક્ષાએ સધચવાલયના ધવભાર્ોની કામર્ીરી ધવધર્ષ્ટ્ પ્રકારની છે. જ્યારે જીલ્લા કક્ષાએ સરકારી 
કચેરીઓ પ્રજાજનો સાર્થે સીિી રીતે સિંકળાયેલી છે. તેર્થી ક્યારેક કેટલીક બાબતોમાિં આ બિંને કછચે 

વૈચાડરક મતભેદ ઉભા ર્થાય છે . 
 

 સરકારી-જાિેર વડિવટ એ મિદઅિંરે્ કલા છે ર્થોિા અિંરે્ ધવજ્ઞાન છે. આમ વડિવટી તિંત્રના વડિવટ 

કતામઓએ કલા, ધવજ્ઞાન અને સ્ટાફની વતમણિંક અિંર્ે સમન્વય સાિીને, પોતાની આર્વી સુઝ અને 
અનુભવનો ઉપયોર્ કરીને વડિવટી કામર્ીરી પાર પાિવાની રિે છે. 
 

 નાણા ધવભાર્ના વડિવટી ધનયિંત્રણ િેઠળના ખાતાનાઅ વિાઓ પૈકીના ડિસાબ અને ધતજોરી 
ધનયામક, ધનરીક્ષક સ્ર્થાધનક ભિંિોળ ડિસાબ તર્થા ધનયામક પેન્ર્ન અને પ્રોધવિન્ટ ફિંિના વડિવટી 
માળખાનો ચાટમ  આ સાર્થેના પડરધર્ષ્ટ્-૨ માિં જાણકારી માટે આપેલ છે. 
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પડરધર્ષ્ટ્-૧ 

ર્ુજરાત સરકારના કામકાજના ધનયમો, ૧૯૯૦ અન્વયે સધચવાલયની કામર્ીરી માટે િાલ નીચે પ્રમાણેના 

વડિવટી ધવભાર્ો તેમને ફાળવેલ ધવષયોની કામર્ીરી કરે છે. 
 

૧.  સામાન્ય વડિવટ ધવભાર્ 

૨.  અન્ન, નાર્રીક પુરવઠા અને ગ્રાિકોની બાબતોનો ધવભાર્ 
૩.  ઉ્યોર્ અને ખાણ ધવભાર્. 
૪.  કાયદા ધવભાર્ 
૫.  કૃધષ અને સિકાર ધવભાર્ 

૬.  ર્ૃિ ધવભાર્ 
૭.  નમમદા, જળ સિંપધત્ત, પાણીપુરવઠા અને કલપસર ધવભાર્ 
૮.  નાણા ધવભાર્ 
૯.  પિંચાયત, ગ્રામ ર્ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાર્ 

૧૦. બિંદરો અને વાિન વ્્વિાર ધવભાર્ 
૧૧. મિેસુલ ધવભાર્ 
૧૨. મડિલા અને બાળ ધવકાસ ધવભાર્  
૧૩. માર્મ અને મકાન ધવભાર્ 

૧૪. માડિધત અને પ્રસારણ ધવભાર્ 
૧૫. રમત ર્મત, યુવાપ્રવૃધત્ત અને સાિંસ્કૃધતક પ્રવૃધત્તઓનો ધવભાર્ 
૧૬. વન અને પયામવરણ ધવભાર્ 
૧૭. વૈિાધનક અને સિંસદીય બાબતોનો ધવભાર્ 

૧૮. ધવજ્ઞાન અને પ્રા્યોધર્કી ધવભાર્ 
૧૯. સામાધજક ન્યાય અને અધિકારીતા ધવભાર્ 
૨૦. આડદજાધત ધવકાસ ધવભાર્ 
૨૧. ર્િેરી ધવકાસ અને ર્િેરી ર્ૃિ ધનમામણ ધવભાર્ 

૨૨. ધર્ક્ષણ ધવભાર્ 
૨૩. શ્રમ અને રોજર્ાર ધવભાર્ 
૨૪. આરોગ્ય અને પડરવાર કલયાણ ધવભાર્ 
૨૫. ઊજામ અને પેટર ોકેધમકલસ ધવભાર્ 

૨૬. ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડિપાટમમેન્ટ 
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