કરણ -9
િનણય લેવાની
9.1

ુ દા

ુ દા

ુ ાઓ

ુ રવાની કાયપ ઘિત.
યા માં અ સ

ુ રવાની પ ઘિત .
ગે િનણય લેવા માટ અ સ

( સ ચવાલય િનયમ સં હ અને કામકાજના િનયમોના િનયમ સં હ અ ય િનયમો / િવિનયમો)

9.2

(1)

કચેરી કાયર્ પઘ્ઘિત (િબનસિચવાલયની કચેરીઓ માટે )

(૨)

ગુજરાત રાજ્ય મુલકી સેવા િનયમ.

(૩)

ગુજરાત રાજ્ય નાણાકીય િનયમ

(૪)

ં ઈ િતજોરી િનયમો.
મુબ

(૫)

ગુજરાત રાજ્ય િશ ત અને અપીલના િનયમો Ð ૧૯૭૧

(૬)

ગુજરાત ઐિતહાિસક સંસોઘન િનયમો Ð ૧૯૭૭ અને તેના સુઘારા

(૭)

આક વલ પોલીસી રે ઝો યુશન Ð ૧૯૮૧

અગ ય ની બાબતો માટ કોઈ ખાસ િનણય લેવા માટ ની દ તાવે

કાયપ ઘિતઓ / કરાયેલી

કાયપ ઘિતઓ/ િનયત માપદં ડો/ િનયમો કયાં કયાં તર િવચાર કરવામાં આવે છે .
યા –
૧.

જાહેર જનતાને અપાતી ખરીનકલની અરજીઓનો રમતગમત, યુવા અને સાં કૃિતક
પર્વ ૃિતઓ િવભાગના તા.૧૨-૧૧-૨૦૧૧ના ઠરાવ કર્માંક દફસ.- ૧૦૦૩-૧૩૩-ફ થી થયેલ
સુચના અનુસાર ફી વસુલ કરી િનકાલ કરવામાં આવે છે . જાહેર જનતાને ખરી નકલ
તે કચેરીના વડા

ારા આપવામાં આવે છે . તથા તા.૨૫-૩-૧૧ના ઠરાવ કર્માંકઃ દફસ-

૨૦૦૯-૧૦૫૬-ફ થી ઓિડયો કેસેટ, િડિઝટાઇઝેશન કોપી તથા ફોટોગર્ાફની કોપી અંગેના
દર નક્કી થયેલ છે .
૨.

ં ઈ તીજોરી
ગુજરાત રાજ્ય મુલકી સેવા િનયમ, ગુજરાત રાજ્ય નાણાકીય િનયમ, મુબ
િનયમો, ગુજરાત રાજય િશ ત અને અપીલના િનયમો, સામાન્ય ભિવ ય િનિધના
િનયમો તથા સરકાર ી ારા વખતોવખત આપવામાં આવતી સુચના અનુસાર ખાતાની
કામગીરીનુ સંચાલન કરવામાં આવે છે .

૩.

કચેરીમાં આવતી ટપાલો અધીક્ષક

ં ીત કમચ
ારા તપાસી સંબઘ
ર્ ારીને માક ગ કરે છે .

ત્યાર બાદ ટપાલ ઈન્વડર્ કરવામાં આવે છે . ઈન્વડર્ કરાયેલ ટપાલો સંબિં ધત કમર્ચારીને
આંતિરક વહેચણી કરવામાં આવે છે . સંબિં ધત કમચ
ર્ ારી અગર્તાકર્મે કામગીરીનો િનકાલ
કરે છે . મહત્વની કામગીરીમાં કચેરી અઘીક્ષક તથા અઘીક્ષક પાસે નોઘ મંજુર કરાવી
ખાતાના વડાની મંજુરી મેળવવામાં આવે છે .
૪.

સંિન ઠ સંશોઘકોને ૩૦ દીવસ સુઘીની સંશોઘનની મંજુરી

તે કચેરીના વડા

ારા

આપવામાં આવે છે . ૩૦ દીવસથી વઘુ સયમગાળાની સંશોઘનની મંજુરી ખાતાનાવડા
ારા આપવામાં આવે છે . તથા િવદે શી સંશોધકોને સંશોઘનની મંજુરી સરકાર ી

ારા

આપવામાં આવે છે .
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૫.

િનિત િવષયક િનણર્યો ખાતાના વડા ારા સરકાર ી સાથે પરામશર્ કરી સરકાર ીના
થાયી િનયમો અને મંજૂરી મેળવી લેવામાં આવે છે .

૬.

કામગીરીના ઝડપી િનકાલ તેમજ જ રી માગર્દશર્ન માટે કચેરીના વડાઓની
વખતોવખત બેઠકો યોજવામાં આવે છે .

૭.

િનયંતર્ણ અધીકારીની સ ાઓ અનુસાર તાબાની કચેરીઓ સાથે કાયર્વાહી કરવામાં
આવે છે .

૮.

ા.૨૦,૦૦૦ સુધીની આકિ મક ખચર્ અંગેની સ ાનુસાર કાયર્વાહી અને ા.૨૦,૦૦૦
ઉપરની ખરીદી ટેન્ડર પધ્ધિતથી અને ા.૪૦,૦૦૦ થી ઉપરની ખરીદી માટે
વતર્માનપતર્માં જાહેરાત આપી, ટેન્ડર પધ્ધિતથી ભાવ મેળવી, ખાતાકીય ખરીદ
સમીિતની મંજૂરી લઇને ખરીદી કરવામાંઆવે છે .

૯.

અધીકારીઓ/કમર્ચારીઓની રજા તથા ઈજાફાઓ િનયમોનુસાર મંજુર કરવામાં આવે છે .

૧૦.

કચેરી ના મહેકમ ના પગાર િનયમોનુસાર આકારવામાં આવે છે .

૧૧.

મકાન, વાહન, તહેવાર અને અનાજ પેશગી તથા સા.ભ.િનઘીમાંથી પેશગી મંજુરકરવી.

૧૨.

કાયમી પેશગી અંગેની મંજુરી નાણાકીય સ ા સ પણી અનુસાર આપવામાં આવે છે .

૧૩.

ા. ૫૦૦ થી નીચેની રકમનો ખચર્ મંજુર કરવામાં આવે છે .

૧૪.

ા. ૫૦૦ થી ઉપરની ખરીદી તર્ણ ભાવ પતર્ક મેળવી િનયામક ી ની મંજુરી મેળવી
કરવામાં આવે છે .

૧૫.

ા. ૨૦,૦૦૦ થી વધુની ખરીદી માટે તેમજ અંદાજપતર્માં દશાર્વેલ બાબતે વહીવટી
મંજૂરી મેળવવા સરકાર ીને દરખા ત કરી, મંજૂરી મેળવી કાયર્વાહી કરવામાં આવે છે .

9.3

િનણયને જનતા

ુ ી પહ ચાડવાની યવ થા –
ઘ

.૨૦,૦૦૦ થી વઘુની ખરીદી માટે વતર્માનપતર્માં જાહેર ખબર આપી ટેન્ડર પધ્ધતીથી
ભાવપતર્ક મેળવવામાં આવે છે . ટેન્ડર પધ્ધિતથી મેળવવામાં આવેલ ભાવપતર્કો ટેન્ડરોની
હાજરીમાં ખોલવામાં આવે છે , અને થયેલ િનણર્યની તેઓને જાણ કરવામાં આવે છે .
9.4

િનણય લેવાની

યામાં

ના મંત યો લેવાનાર છે , તે અઘીકાર ઓની િવગત.

િનણય
ર્ લેવાનો હોય તે
ર્ લેવાની પર્િકર્યામાં સેવા િવષયક બાબતો, નાણાંકીય બાબતોમાં િનણય
પર્િકર્યામાં સંબિં ધત કારકુન, આકાર્.આસી.

ારા નોધ કચેરી અઘીક્ષક, અઘીક્ષક પાસે રજુ કરી

અંિતમ િનણર્ય માટે િનયામક પાસે રજુ કરવામાં આવે છે . જ્યાં સરકાર ીની મંજુરી મેળવવાની
જ યાત હોય ત્યાં માન. સિચવ ી સમક્ષ દરખા ત રજુ કરી મંજુરી મેળવવામાં આવે છે .
9.5

િનણય લેનાર

તીમ સ ાઘીકાર –

િનયામક ી, ગુજરાત રાજ્ય અભીલેખાગાર, ગાંધીનગર િનણર્ય લેનાર અંિતમ સ ાિધકારી છે .
9.6

અગ યની બાબતો પર

હર સ ાઘીકાર

ાર લેવાતા િનણયની માહ તી –

િશ ત અને અપીલ િનયમો, સેવા િવષયક બાબતે ખાતાના વડા
કમર્ચારીને સંતોષ ના થાય ત્યાં િવભાગ ના સચીવ

ારા થયેલ િનણર્ય અંગે

ી પાસે અપીલ કરી શકાય છે .
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