પ્રકરણ. ૨
અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો
નાયબ સેકશન અધિકારીની ફરજો નાયબ સેકશન અધિકારીને ર્ળે લ / ર્ાકમ કરે લ કાગળો / અરજીઓ / કેસો પરત્વે જરૂરી નોંિ લેખન
ુ દ્દા લેખન કરી તે સંબિ
અને અથવા મસ
ં કતામ ઉપલા અધિકારીને રજૂ કરવા અને આખરી ધનણમય લેવાની સત્તા
ુ ગ
િરાવતા સત્તાધિકારી તરફથી જે આદે શ / ધનણમય આવે તેને સસ
ં ત રહીને જે તે કાગળ / અરજી / કેસનો
ધનકાલ કરવો.
સેકશન અધિકારીની સત્તાઓ નીચે દશામ વેલ પ્રકારના લખાણર્ાં સહી કરવા ર્ાટે ધવભાગના સેકશન અધિકારીઓને અધિકૃત કરવાર્ાં
આવે છે . (૧)

રોજીંદા પ્રકારના પહોચ સ્વીકારતા પત્રો (ક) "બાબત પર ધ્યાન અપાઇ રહય ુ છે "
સરકારની ધવચારણા હેઠળ છે " અથવા (ગ) "જરૂરી તપાસ થઇ રહી છે ".

"બાબત
(ર)

અથવા (ખ)

ધવભાગો તેર્જ તેર્ની હેઠળના ખાતા અને કચેરીઓના વડાને ર્ોકલાતા ધવધિસરના ને અધવધિસરના
સ્મ ૃધતપત્ર

(૩)

ધવભાગો અને તેર્ની હેઠળના ખાતા અને કચેરીઓના વડાઓને વચગાળાના જવાબ.

(૪)

ધવભાગો અને તેર્ની હેઠળના ખાતા અને કચેરીઓના વડાઓને બબન ખાનગી હુકર્ોની વિારાની

નકલો અને તેવા જ દસ્તાવેજોની નકલો પોતાને ર્ોકલાવાની ર્ાંગણી કરનારઓને તે નકલો ર્ોકલવા
ર્ાટેના પત્રો અને યાદીઓ
(પ)

ધવભાગના દફતર કચેરીર્ાં રાખવાર્ાં આવેલી ફાઇલો અને બીજા ધવભાગોર્ાંથી ખાનગી ન હોય તેવા
પ્રકારની બંિ થઇ ગયેલી ફાઇલો ર્ાટેની ર્ાંગણીઓ અને તે ફાઇલો મ ૂળ ધવભાગને ર્ોકલી આપવાના
લખાણો

(૬)

બીજા ધવભાગોની ફાઇલો, કાગળો અને પ્રકાશનોને વધ ુ વખત રાખવાનો ધનદે શ કરતી યાદીઓ અને

તેની

વધ ુ જરૂર ન હોય ત્યારે અને બધ ુ પરત ર્ોલકવાની યાદીઓ

(૭)

બબન જરૂરી પ્રકારની મદ્રુ ણાલય અંગે ની ર્ાંગણીઓ

(૮)

તારની સાફ નકલો, ટપાલની ર્ોકલાતી ખાનગી નકલો

(૯)

ુ બના અથવા સપ્તાહહક અહેવાલ અને અંદાજ પત્રો અને સિ
ુ ારે લ અંદાજ વગે રે ર્ંગાવતા
રાબેતા મજ
પત્રો

(૧૦)

સેકશન અધિકારીએ જે પર સહી કરવાની હોય તે બિા લખાણ ઉપર ઉપરી અધિકારી વતી અથવા

તેને

બદલે સહી ન કરતા તેર્ણે પોતાના હોદ્દાની રૂએ સહી કરવી.

(૧૧)

ખાતાના વડાને તાબાના અધિકારીઓ તરફથી શેરા / ર્ાહહતી ર્ંગાવતી વેળા પ ૂછાણો કરવા

(૧ર)

સબચવાલયના ધવભાગો અને તાબાની કચેરીઓને હકીકતોની ર્ાહહતી પ ૂરી પાડવી

(૧૩)

ધવભાગ તેર્જ બીજા ધવભાગોએ બહાર પડેલ સરકારી ઠરાવો, પહરપત્રો અને ધવવભાગના અન્ય

હુકર્ોની
(૧૪)

નકલો તાબાના અધિકારીઓને પ ૂરી પાડવી
ધવભાગના તેર્જ બીજા ધવભાગના સરકારી ઠરાવો અને અન્ય હુકર્ોની નકલો તાબાના અધિકારીઓને
શેરાથી ર્ોકલી આપવી

(૧પ)

સેવાપોથી, રજા હહસાબ અને એવા બીજા બબન ખાનગી પ્રકારના દસ્તાવેજો રવાના કરવા

(૧૬)

ધવભાગના ખાતાના વડાઓને અને તાબાના અધિકારીઓને ચાલ ુ લખાણો ધનકાલ ર્ાટે ર્ોકલવા અને
ુ ાર જાણ કરવી.
અરજદારને તદનસ

(૧૭)

ુ ાકાત ર્ાટેના તારીખ અને સર્યની જાણ કરતા લખાણો
જનતાના સભ્યો અને બીજાઓને રૂબરૂ મલ

(૧૮)

ુ બની બાબતર્ાં ર્ળતા પ ૂછાણો પર સહી કરવી.
કાગળો હાથ િરવાર્ાં વચગાળાની કક્ષાએ રાબેતા મજ

(૧૯)

ુ બ આવતા કેસોની ચકાસણી
સાર્ાન્ય વહીવટ ધવભાગના ચેનલ ઓફ સબધર્શન અંગે ની સ ૂચનાઓ મજ
અને ર્ંજૂરી આપવાની કાર્ગીરી
ુ રાત સરકારના કાર્કાજના ધનયર્ો ૧૯૯૦ના ધનયર્-૧૫ હેઠાળ બહાર પાડવાર્ાં
ગજ

આવેલ સ ૂચનાઓની ૪(૧)(ક) અન્વયે જુદી જુદી કક્ષાના અધિકારીઓની સત્તા નક્કી કરતાં ર્ાન. ર્ંત્રીશ્રી
ુ બ છે .
(પંચાયત)ના તા. ૨૧/૧૧/૨૦૧૬થી હુકર્ કરવાર્ાં આવેલ છે . જેની ધવગત નીચે મજ

ઉપ સબચવશ્રી કક્ષાએ ધનકાલ કરવાના થતા કેસો
(અ) સેવા ધવષયક /તપાસ/તાલીર્ બાબતના કે સો

૧

ગુજરાત ધવકાસ સેવા વગમ-૨, ખાતાકીય તપાસના હકસ્સાઓર્ાં પ્રાથધર્ક અરજીઓ

૨

વગમ-૨ ધવભાગ પ્રોપર, હહન્દી તેર્જ ગુજરાતી ભાષા પરીક્ષા પાસ કરવા ર્ાંથી મુહકત આપવા બાબત
/ સાર્ાન્ય ધનયર્ોની અવગણના થતી ન હોય તો અધિકારીઓને પેન્શન નકકી કરવા અંગે ના કે સો

૩

વગમ-૩, ધવભાગ પ્રાપર - હહન્દી તેર્જ ગુજરાતી ભાષા પરીક્ષા પાસ કરવા ર્ાંથી મુહકત આપવા બાબત
/ રજાનું રોકડ ર્ાં રૂપાંતર / રજા / મુસાફરી ભથ્થા પેશગી / ધશસ્ત ધવષયક પગલા અને તાકીદ
આપવા બાબત / ચાર્જ એલાઉન્સ ર્ંજૂર કરવા બાબત / ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ, ગુજરાત
ગૌણ સેવા પસંદગી ર્ંડળ દ્રારા પસંદ થયેલ અને સાર્ાન્ય વહીવટ ધવભાગ દ્રારા ફાળવેલ ના.સે.અ.,
સ્ટે નોગ્રાફર વગેરેની ધવભાગર્ાં ધનર્ણક
ં ૂ બાબત / સાર્ાન્ય ધનયર્ોની અવગણના થતી ન હોય તો
અધિકારીઓને પેન્શન નકકી કરવા અંગે ના કેસો

૪

વગમ-૪ ધવભાગ પ્રોપર - રજા / રજા પ્રવાસ રાહત / પગાર નકકી કરવા બાબત / હહન્દી તેર્જ ગુજરાતી
ભાષા પરીક્ષા પાસ કરવા ર્ાંથી મુહકત આપવા બાબત / બદલી અને ર્હેકર્ / મુસાફરી ભથ્થા
પેશગી / જગ્યાઓ ઉભી કરવી ચાલુ રાખવી / ચાર્જ એલાઉન્સ ર્ંજૂર કરવા બાબત / સાર્ાન્ય
ધનયર્ોની અવગણના થતી ન હોય તો અધિકારીઓને પેન્શન નકકી કરવા અંગેના કે સો / ધશસ્ત
ધવષયક પગલા અને તાકીદ આપવા બાબત / નાની ધશક્ષા

(બ) પંચાયત એકટ સબંધિત બાબતો

૧

પંચાયત િારા અંગે અગાઉ સર્જુતી થઇ ગઇ હોય તવા હકસ્સાઓને લગતી બાબતો અંગે પંચાયત
િારા અંગે સાર્ાન્ય પત્ર વ્યવહાર

(ક) નાણાકીય બાબતો
૧

ધવભાગ તથા ધવભાગના ધનયંત્રણ હેઠળની ખાતા- કચેરીની ડેડ સ્ટોક વસ્તુઓ, કબાટ વગેરે જયાં
વ્યહકતગત કીસ્સાર્ાં ખચમ

રૂ.ર૦ હજારથી વિતુ હોય ત્યાં અને રૂ.પ૦ હજારની ર્યામ દાર્ાં રહીને

ર્ંજૂરી આપવા અંગે ના કે સો.
૨

સ્ટાફકાર, ડુપ્લીકેટીંગ ર્શીન, કોપીયરર્શીન, કોમ્પપ્યુટરની ર્રાર્ત અને જાળવણીનું રૂ.ર૦ હજાર
સુિીનું રીકરીંગ અને રપ હજાર સુિીનું નોન રીકરીંગ ખચમ.

૩

ર્ીટીંગના ચા-નાસ્તાના બીલોની ચુકવણી લગતા કેસો.

૪

ધવભાગના ફધનિચરને ર્રાર્ત અને જાળવણી અંગે રૂ.રપ હજાર સુિીનું ખચમ ર્ંજુર કરવાને લગતા કે સો.

૫

ધવભાગના ટાઇપીસ્ટોને ઓવરટાઇર્ તેર્જ ખાસ પગાર ર્ંજુર કરવા બાબત.

૬

ધવભાગના બજેટ સદરોને લગતી સાર્ાન્ય પ્રકારની કાર્ગીરી જેવી કે, હહસાબ સદરોના ખચમ પર
ધનયંત્રણ હહસાબર્ેળ અંગેની કાયમવાહી.

૭

હવાઇ મુસાફરીના કેન્સલેશન ચાજીસની ર્ંજુરીના હુકર્ો કરવા બાબત.

૮

ફી અને ર્ાનદવેતન ર્ંજુર કરવાની સાર્ાન્ય પ્રકારની બાબતો

૯

ધવભાગના બજેટને લગતી સાર્ાન્ય પ્રકારની બાબતો.

૧૦

વાહન/ર્કાન બાંિકાર્ પેશગીના વ્યાજની ખરાઇ ર્ાટે ના કેસો

૧૧

રૂ. ૧૦,૦૦૦/- સુિીનું આવતમક અને રૂ.ર૦,૦૦૦/- સુિીનું અનાવતમક ખચમ કરવાનું હોય તેવી નાણાહકય
દરખાસ્તો

૧૨

સરકારી કાર્કાજ ર્ાટે ટપાલ ટીકીટો ખરીદવા બાબત.

૧૩

ધવભાગ-૧ અને ર ની નવી બાબતો નવા કાર્ો અને પ ૂરક

ર્ાંગણી અંગે પત્રકોને ર્ંજૂરી આપવા

અંગે ની દરખાસ્તો .
૧૪

સરકારી કર્મચારીઓ પાસેથી બાકી લ્હેણી નીકળતી વસુલાતની રકર્ રૂ.પ૦૧/- થી રૂ.૧૦૦૦/- સુિીની
રકર્ ર્ાંડી વાળવા બાબત.

ઉ.સ.શ્રી(ર્હેકર્) ને વિારાની નાણાંકીય સત્તા
૧૫

ધવભાગ તથા ધવભાગના ધનયંત્રણ હેઠળની ખાતા/કચેરીઓની ડેડસ્ટોક વસ્તુઓ, કબાટ, ધવગેરે જયાં
વ્યહકતગત હકસ્સાર્ાં ખચમ રૂ.ર૦૦૦૦/- થી વધુ હોય ત્યાં અને રૂ.પ૦,૦૦૦ ની ર્યામ દાર્ાં રહીને ર્ંજૂરી
આપવા અંગે ના કેસો.

૧૬

સરકારી વાહનોના તેર્જ ડુપ્લીકેટીંગ કોપીયર ર્શીનના કોમ્પપ્યુટર, ઝેરોક્ષ ર્શીન ર્રાર્ત અને
જાળવણીની રૂ.પ૦,૦૦૦/- સુિીનું રીકરીંગ અને નોન રીકરીંગ ખચમ

૧૭

કચેરીની પસ્તીનું વેચાણ

૧૮

ચોપડીઓ ખરીદવાની ર્ંજૂરી નાણાકીય સત્તાની સોંપણીની ર્યામ દાર્ાં રહીને.

૧૯

ધવભાગ(ખુદ) ની સ્ટે શનરી, કોમ્પપ્યુટરને લગતુ આનુષાંબગક ચીજ વસ્તુ, ક્રોકરી તેર્જ અન્ય પરચ ૂરણ
વસ્તુઓની ખરીદીર્ાં રૂ.૧૦,૦૦૦/- સુિીના આવતમક અને રૂ.રપ,૦૦૦/-સુિીના અનાવતમક ખચમની
ર્ંજુરીના કેસો

૨૦

ધવભાગના ફધનચરને ર્રાર્ત અને જાળવણી અંગે રૂ.રપ૦૦૦ સુિીનું ખચમ ર્ંજુર કરવાને લગતા કેસો.

(ડ) ખાતાના વડા / બોડમ / ધનગર્ને લગતી બાબતો.
૧

ધવભાગના વહીવટી ધનયંત્રણ હેઠળની ખાતાના વડાઓની સાર્ાન્ય પ્રકારની બાબતો

૨

ખાતાની વડાના કચેરીઓના બબન રાજયપધત્રત કર્મચારીઓની પ્રધતધનયુહકતની શરતો અને બોલીઓ
નકકી કરવા અંગેની બાબતો.

(ઇ) ધવિાનસભાને લગતી બાબતો
૧

ધવભાગના બાકી રહેતા ઓહડટ વાંિાઓની પતાવટ

૨

એકઝાર્ીનરશ્રી, લોકલફં ડ, ઓડીટના પંચાયતોના ઓડીટ અહેવાલ બાબત (સાર્ાન્ય પ્રકારના)

૩

જજલ્લા/ તાલુકા પંચાયતોના ઓડીટ અહેવાલો અંગે સ્થાધનક અધિકારીઓને સ ૂચનાઓ.

(ગ) અન્ય બાબતો
૧

ખાતાહકય પરીક્ષા તેર્જ અન્ય ગુજરાતી/હહન્દી ભાષા ર્ાટે ની પરીક્ષા ર્ાટે ની અરજીઓ ર્ોકલવા
બાબત.

૨

સાર્ાન્ય ભધવષ્યધનધિર્ાં જોડાવવા ર્ાટે અરજી એ.જી. રાજકોટને ર્ોકલવા બાબત.

૩

ખાતાના વડાની કચેરીઓના ધનરીક્ષણ અહેવાલ, નવી ધનર્ણક
ં ૂ કરાયેલ કર્મચારીઓની દાકતરી તપાસ
ચાહરત્રનો ખરાઇની બાબતો.

૪

ધવભાગના કર્મચારીઓના નાર્ બદલવાને લગતા કે સો

૫

ધવભાગ(ખુદ) ના કર્મચારીઓને ખાતાકીય

પરીક્ષાર્ાં બેસવા અંગેના કે સો તથા ખાતાકીય પરીક્ષા

ર્ાટે ના તાલીર્ વગમર્ાં ર્ોકલવાના કેસો.
૬

સ્થાયી હુકર્ોની જોગવાઇ મુજબ સ્ટાફને વાહન ભથ્થુ આપવાની બાબત.

૭

કચેરી એકોર્ોડેશન અને પસ્તી વેચાણ

૮

ચોપડીઓ ખરીદવાની ર્ંજૂરી નાણાકીય સત્તાની સોંપણીની ર્યામ દાર્ાં રહીને ટાઇપ રાઇટર ધવગે રે ભાડે
લેવા બાબત.

૯

ધવભાગની જુદીજુદી શાખાઓર્ાં કર્મચારીઓની ધનર્ણક
ં ૂ અને બદલી.

૧૦

નવા ધનર્ાયેલા કર્મચારીઓની તબીબી તપાસ અને તેર્ના પ ૂવમ ઇધતહાસ અને ચાલ ચલગતો અંગે
તપાસ કરવા બાબત.

૧૧

નાણા ધવભાગના આદે શો અનુસાર કેશીયર હેડટાઇપીસ્ટ ખાનગી કારકુ ન વગે રેને આપવાના થતા ખાસ
પગાર ર્ંજુર કરવા બાબત.

૧૨

નાણા ધવભાગના હુકર્ો અનુસાર પગાર નકકી કરવા બાબત.

૧૩

સાર્ાન્ય વહીવટ ધવભાગના હુકર્ો અનુસાર ધવભાગના સ્ટાફને તાલીર્ અંગે ની કાયમવાહી

૧૪

રજા ઉપર ઉતયામ ન હોત તો તે જગ્યા ઉપર ચાલુ રહયા હોત, તેવી ર્તલબનું પ્રર્ાણપત્ર આપવાની
દરખાસ્ત.

૧૫

ગુજરાત મુલ્કી સેવા ધનયર્ો હેઠળ વિારાના હાજર થવાનો સર્ય ર્ંજુર કરવાબાબત.

૧૬

ધનયર્ો અનુસાર કુ ટંુ બ પેન્શન અને ગ્રે જયુઇટી ર્ંજુર કરવા બાબત.

૧૭

ઉપાડ અને ધનયંત્રણ અધિકારી તરીકે ફરજો.

૧૮

અજર્ાયશી સર્ય (પ્રોબેશન પીરીયડ) સંતોષકારક પુરા કરવા અંગે ના પ્રર્ાણપત્રો બાબત.

૧૯

આ ધવભાગ હેઠળની તેર્જ તેના વહીવટી ધનયંત્રણ હેઠળની કચેરીઓની હંગાર્ી જગ્યાઓ ર્ંજુર કરવા
અને ચાલુ રાખવા ર્ાટે ની દરખાસ્તો

૨૦

નાણા ધવભાગના હુકર્ો અનુસાર પગાર નકકી કરવા બાબત.

૨૧

કલામ ક-ટાઇપીસ્ટ સુિીની કક્ષાના સ્ટાફની બિી પ્રકારની રજાઓ ર્ંજુર કરવા બાબત.

૨૨

ધનયત પ્રર્ાણ અનુસાર સીિી પસંદગીથી ધનર્ણક
ં ૂ કરવાની હોય તે અંગે પબ્લીક સવીસ કધર્શનને
રીકવીઝીશન ર્ોકલવાની દરખાસ્તો અંગે ની કાયમવાહી

૨૩

ધનયર્ો અનુસાર કુ ટંુ બ પેન્શન અને ગ્રેજયુઇટી ર્ંજુર કરવા બાબત.

૨૪

ભારત સરકાર અને બીજા રાજયો અને બીજા ધવભાગોને હકીકતરૂપ અને સાર્ાન્ય ર્ાહહતી ર્ોકલવા
બાબત.

૨૫

બજેટ અંદાજ ભાગ-૧(ક) અને ૧(ખ) સુિારે લ અંદાજ ધવગે રે

૨૬

બજેટ અંદાજર્ાં કરવાર્ાં આવેલ ફં ડર્ાં પુનધવધનયોગ અંગેના હુકર્ો તથા બચત પાછી સોંપવા અંગે ના
હુકર્ો.

૨૭

પ્લાન યોજનાઓ અંગે સરકારના આદે શોની જરૂર ન હોય તો ચાલુ રાખવા અંગે ની દરખાસ્તો અંગે ની
કાયમવાહી

૨૮

કચેરીઓ ર્ાટે ટે લીફોન ર્ંજુર કરવા અંગે ની કાયમવાહી

૨૯

ધવભાગના તેર્જ તાબાની કચેરીઓની છ-વષમ સુિીની જુની ર્ાંગણીઓની તપાસ કરવા ર્ાટે ની
દરખાસ્તો

૩૦

નાયબ સબચવ અથવા તેની ઉપરની કક્ષાએ રજુ કરવાની જરૂરીયાત ન હોય તેવ ુ ધનદે શન ન કરાયેલ
ચાલુ-કાર્કાજ

૩૧

નાયબ સબચવને જે ધવષયો બાબતર્ાં અધિકાર આપવાર્ાં આવેલ હોય તે ધવષયને લગતી ચાલુ
બાબતો

૩૨

ગુજરાત મુલ્કી સેવા પગાર ધનયર્ો અન્વયે પંચાયત સેવાના કર્મચારીઓને સુિારે લ પગાર િોરણ
લાગુ પાડવા બાબત.

૩૩

જજલ્લા /તાલુકા પંચાયતોની ર્હેકર્ પરની હંગાર્ી જગ્યાઓ ચાલુ રાખવા બાબત.

૩૪

ધવકાસ કધર્શ્નરશ્રી અને પંચાયત સેવા પસંદગી ર્ંડળની કચેરીઓની હંગાર્ી જગ્યાએ ચાલુ રાખવા
બાબત.

૩૫

પંચાયત સેવાર્ાંની જગ્યાઓ ર્ાટે પરીક્ષાઓ અંગે ફી, ર્હેનતાણું ધવગેરેન ંુ િોરણ નકકી કરવા બાબત.

૩૬

પંચાયત સેવાના ધનયર્ો અંગે સ્પષ્ટીકરણ/ર્ાગમદશમનની બાબતો.

૩૭

બીજા ધવભાગો જેવા કે સાર્ાન્ય વહીવટ ધવભાગ/નાણા ધવભાગ/જાહેર બાંિકાર્ ધવભાગના હુકર્
પંચાયત સેવાને લાગુ પાડવા બાબત.

૩૮

પંચાયત ધવભાગના કર્મચારીઓના પગાર ફીકે શેશન ન થવા બાબત, લેણી રકર્ ર્ળવા બાબત અગર
પેન્શન ગ્રેજયુઇટી નકકી ન થવા બાબતની અરજીઓ અને અન્ય પ્રકારની પરચુરણ અરજીઓ.

૩૯

પંચાયત કર્મચારીઓની નોકરીર્ાં પડેલ તુટનો સર્ય જોડી આપવા બાબત.

૪૦

પંચાયત સેવાના કર્મચારીઓને વાટચાલના સર્યર્ાં છુટછાટ આપવા બાબત.

૪૧

પંચાયત દફતરોનું વગીકરણ, કર્મચારીઓના પેન્શન પેપસમ તૈયાર કરવા, ખાનગી અહેવાલોની
જાળવણી અને પ ૂતમતા અંગે ની સ ૂચનાઓ.

૪૨

ધનવ ૃધત્ત વય ર્યામ દા પછી ચાલુ રાખેલ પંચાયત સેવાના કર્મચારીઓની નોકરીનો સર્ય, ધનયર્બધ્િ
કરવા બાબત. ( સ્થાયી સ ૂચનાઓ મુજબ કાયમવાહી કરીને)

૪૩

પંચાયત કર્મચારીઓની બીન પગારી રજા અંગેની સરકારશ્રીની ર્ંજુરી આપવા બાબત.

૪૪

તબીબી બીલોની ર્ંજુરી

૪૫

ઉપસરપંચો તથા સભ્યો અને સબચવશ્રીઓ, સરપંચો સાર્ેની ગેરરીતીઓ અંગેની, સરપંચોને હોદ્દા
પરથી દૂ ર કરવાની ધવનંતી અંગેની સાર્ાન્ય પ્રકારની અરજીઓ.

૪૬

જર્ીન અંગે ની પરચ ૂરણ અરજીઓનો ધનકાલ

૪૭

પંચાયત સેવાના કર્મચારીઓના ફેર્ીલી પેન્શન, કોમ્પપેન્શેશન પેન્શન ર્ંજુર ન થવા બાબત.

૪૮

ગ્રાર્ પંચાયતોની ચટ
ં ૂ ણીઓ ર્ાટે વિારાનું હંગાર્ી ર્હેકર્ ર્ંજુર કરવા બાબત.

૪૯

ગ્રાર્ અને નગર પંચાયતો અંગે પરચ ૂરણ ફહરયાદોનો ધનકાલ

૫૦

ગુજરાત ધવકાસ સેવા સંવગમ ના અધિકારીઓના ર્હેકર્ને લગતી પરચ ૂરણ બાબતો.

૫૧

ધવભાગની સંયોજન પધ્િધત અને આંતહરક સંકલનની કાર્ગીરી

૫૨

ક, ખ, ગ, ઘ, વગીકરણ યાદી તૈયાર કરવા બાબત.

૫૩

ચોથા વગમ ના કર્મચારીઓને લગતી નાયબ સબચવને સોંપાયેલ સત્તા ધસવાયની બાબતો જેવી કે બુટ,
સેન્ડલ ગણવેશ િોલાઇ ભથ્થુ છત્રી વગેરે આપવા બાબત

૫૪

વગમ-૩ અને વગમ-૪ ના કર્મચારીઓને સાર્ાન્ય

પેશગીઓ પ્રોધવડન્ટ ફં ડ, ટી.એ., એડવાન્સ, ર્ોટર

સાયકલ એડવાન્સ, ર્કાન પેશગી, અનાજ પેશગી ધવગેરે ર્ંજુર કરવા બાબત.
૫૫

અન્ય ખાતાઓની જગ્યાઓ ર્ાટે સાર્ાન્ય સરકારી હુકર્ો અનુસાર અરજીઓ ર્ોકલવા બાબત.

૫૬

ભારત સરકાર અને બીજા ધવભાગને હકીકતરૂપ અને સાર્ાન્ય ર્ાહહતી ર્ોકલવા બાબત.

૫૭

લેખન સાર્ગ્રી વસ્તુઓ અને ફોર્મ પુરા પાડવા ર્ાટે મુદ્દણ અને લેખન સાર્ગ્રીના ધનયર્ સંગ્રહના
અનુક્રર્ે પહરધશષ્ટ -૩ અને ૧૩ ર્ાં અધિકારીઓના નાર્ ઉર્ેરવા બાબત તથા તાબાની કચેરીઓર્ાં
લેખન સાર્ગ્રીની વસ્તુઓ અને ફોર્મ પુરા પાડવા બાબત.

૫૮

ધવભાગ તેર્જ તેના તાબાની કચેરીઓ ર્ાટે ચોપડીઓ ખરીદવા અને ટાઇપરાઇટર, ફધનિચર અને
અન્ય સાિન સાર્ગ્રી ખરીદવા, ર્રાર્ત તથા ભાડે

લેવા ર્ાટે ની દરખાસ્તની કાયમવાહી તથા

ધવભાગના અધિકારીઓને ફધનિચર આપવા બાબત.
૫૯

િારાસભા, લોકસભા, રાજયસભાના પ્રશ્નો વગેરે અંગે પ્રાથર્ીક જરૂરી ર્ાહહતી ર્ંગાવતાં યાદી પત્રો
રવાના કરવા અને બીજા સાર્ાન્ય આનુષાંબગક બાબતો.

૬૦

ર્ંત્રીશ્રીઓને ઉદે શીને કરાયેલ અરજીઓ કે જયાં ર્ંત્રીશ્રીએ કોઇ નોંિ ન કરી હોય અને પ્રચબલત નીધત
તેર્જ પ ૂવમ હકસ્સાઓના દાખલાને આિારે ધનકાલ થઇ શકે તેર્ હોય તેવી અરજીઓ.

૬૧

ગ્રાર્ પંચાયતોર્ાં થયેલ ગેરરીતીઓ અંગે અનાર્ી અરજી આક્ષેપો ચોકકસ પ્રકારના હોય તેની તપાસ
અંગે ધનણમય

ઉપ સબચવશ્રી(ર્હેકર્)ને વિારાની સત્તા
૬૨

ધવભાગના અધિકારીઓને સ્ટાફકારની ફાળવણી કરવા બાબત, તેની જાળવણી બાબત.

૬૩

ધવભાગના અધિકારીઓ/ કર્મચારીઓને આવક અનુભવનું પ્રર્ાણપત્ર ક્રે ડીટ સોસાયટી / નાગહરક
બેન્કર્ાંથી લોન ર્ેળવવાની અરજી સંબધં િત સંસ્થા/ બેંકને ર્ોકલવા બાબત.

૬૪

ગાંિીનગર ખાતે રહેઠાણ ર્ાટે સરકારી અધિકારી/કર્મચારીઓની અરજીઓ ર્ોકલવા બાબત.

૬૫

ધવભાગના ડુપ્લીકે ટ ર્શીન અને કોપીયર ર્શીનની જાળવણી અને ર્રાર્ત બાબત.

.....................................................................

ુ ત સબચવશ્રી / નાયબ સબચવશ્રી કક્ષાએ ધનકાલ કરવાના થતા કેસો
અધિક સબચવશ્રી / સંયક

(અ) સેવા ધવષયક /તપાસ/તાલીર્ બાબતના કેસો
૧

ગુજરાત વહીવટી સેવા વગમ-૧, સ્થાવર - જ ંગર્ ધર્લકતના વ્યવહારોની જાણ / પ ૂવમ ર્ંજૂરી / પેન્શન
ર્ંજૂર કરવા / ખાસ પગાર ર્ંજૂર કરવા / અરજીઓ ગુજરાત જાહેર સેવા કધર્શનને ર્ોકલવા
બાબત

૨

ધવભાગ પ્રોપર, પેન્શન ર્ંજૂર કરવા બાબત / પેશગીઓ / ટી.એ. / એડવાન્સ / ર્ોટરકાર / ર્ોટર
સાઇકલ / સ્કુ ટર અને ર્કાન પેશગીઓ / રજા / રજા પ્રવાસ રાહત / અરજીઓ ગુજરાત જાહેર
સેવા કધર્શનને ર્ોકલવા બાબત / પેન્શન પાત્ર સેવાર્ા બે વષમ જેટલી ખ ૂટતી હોય તેને નાણા
ધવભાગ સાથે પરાર્શમ કરી કુ ટુબને ધનવ ૃધત વેતન ર્ંજૂર કરવા / ખાસ પગાર / ખાતાકીય પરીક્ષાર્ાં
બેસવા પરવાનગી આપવા

૩

ગુજરાત ધવકાસ સેવા વગમ-૨, પ્રાથધર્ક તપાસ / સ્થાવર - જ ંગર્ ધર્લકતના વ્યવહારોની જાણ / પ ૂવમ
ર્ંજૂરી / પેન્શન ર્ંજૂર કરવા / ખાસ પગાર ર્ંજૂર કરવા / અરજીઓ ગુજરાત જાહેર સેવા કધર્શનને
ર્ોકલવા બાબત

૪

વગમ-૨ ધવભાગ પ્રોપર, પેન્શન ર્ંજૂર કરવા બાબત / પેશગીઓ / ટી.એ. / એડવાન્સ / ર્ોટરકાર /
ર્ોટર સાઇકલ / સ્કુ ટર અને ર્કાન પેશગીઓ / રજા / રજા પ્રવાસ રાહત / અરજીઓ ગુજરાત
જાહેર સેવા કધર્શનને ર્ોકલવા બાબત / પેન્શન પાત્ર સેવાર્ા બે વષમ જેટલી ખ ૂટતી હોય તેને
નાણા ધવભાગ સાથે પરાર્શમ કરી કુ ટુબને ધનવ ૃધત વેતન ર્ંજૂર કરવા / ખાસ પગાર / ખાતાકીય
પરીક્ષાર્ાં બેસવા પરવાનગી આપવા / સાર્ાન્ય ભધવષ્ય ધનધિર્ાંથી પેશગી / ઉપાડ બાબત /
નાની ધશક્ષા

૫

વગમ-૩, ર્કાન બાંિકાર્ પેશગી ર્ંજૂર કરવા / દસ્તાવેજો રજુ કરવાની સર્ય-ર્યામ દા વિારવા /
ર્હેકર્ બાબત / ખાસ પગાર ર્ંજૂર કરવા / પ્રધતધનયુકધતના ૪ થા વષમની મુદતના કેસો / નાની
ધશક્ષા

૬

વગમ-૩, ધવભાગ પ્રાપર - અરજીઓ ગૌણ સેવા પસંદગી ર્ંડળને ર્ોકલવા બાબત / શાખાર્ાં
ના.સે.અ.ની ધનર્ણ ૂક બાબત / ર્કાન બાંિકાર્ પેશગી ર્ંજૂર કરવા / દસ્તાવેજો રજુ કરવાની
સર્ય-ર્યામ દા વિારવા / ધનવ ૃત થવાની પરવાનગી / ના.સ.અ., સ્ટે નો ગ્રેડ-૨ અને ૩ ના ર્હેકર્ને

લગતી બાબત / ખાસ લાયકાતને કારણે ના.સે.અ.ને વિારાના ઇજાફા / કાયર્ કરવા બાબત /
ખાસ પગાર ર્ંજૂર કરવા / રજાઓ / કાયર્ી કરવા / બઢતી ધનયર્ો / નાની ધશક્ષા
૭

વગમ-૪, કર્મચારીઓના ર્હેકર્ બાબત / ર્કાન બાંિકાર્ પેશગી ર્ંજૂર કરવા બાબત તથા અન્ય
આનુષાંબગક બાબતો જેવી કે, દસ્તાવેજો રજુ કરવાની સર્ય ર્યામ દા વિારવા બાબત / ર્ોટી ધશક્ષા

૮

વગમ-૪ ધવભાગ પ્રોપર - અરજીઓ ગૌણ સેવા પસંદગી ર્ંડળને ર્ોકલવા બાબત / શાખાર્ાં
ના.સે.અ.ની ધનર્ણકૂ બાબત / ર્કાન બાંિકાર્ પેશગી ર્ંજૂર કરવા બાબત તથા અન્ય આનુષાંબગક
બાબતો જેવી કે, દસ્તાવેજો રજુ કરવાની સર્ય ર્યામ દા વિારવા બાબત / ધનવ ૃધત વયે પહોચતા
ધનવ ૃત થવાની પરવાનગી આપવા બાબત / ઉચ્ચતર પગાર િોરણ / અંશકાલીન કર્મચારીની
ધનર્ણક
ં ૂ / વતનનું સ્થળ બદલવા બાબત / નાની ધશક્ષા / ફરજ ર્ોકુ ફી / ખાતાકીય તપાસ /
પ્રોસીકયુશન / ર્ોટી ધશક્ષા

(બ) પંચાયત એકટ સબંધિત બાબતો
૧

૧૯૬૪ ના લમ્પપસર્ કોન્રીબ્યુશન ઇનલ્યુ ઓફ ટે ક્ષીસ ધનયર્ોના ધનયર્-૮ મુજબ સુનાવણી

૨

પંચાયત અધિધનયર્ હેઠળ ઘડેલ પંચાયત સેવા(ધશસ્ત અને ધવવાદ) ધનયર્ો અન્વયે પંચાયત
કર્મચારીઓની અપીલ / રીવીઝન અરજીની સુનાવણી.

૩

ગુજરાત પંચાયત અધિધનયર્, ૧૯૯૩ની કલર્-રપ૯ હેઠળની અપીલો / રીવીઝન સાંભળવા અને
ધનણમય આપતા હુકર્ો કરવા.

(ક) નાણાકીય બાબતો
૧

ધવભાગને હવાલે મુકાયેલ ગ્રાન્ટની ખાતાના વડાઓ અને શાખાઓ વચ્ચે વહેંચણી કરવાના હુકર્ો.

૨

કન્ટીજન્સી ફં ડર્ાંથી ઉપાડ કરવાની દરખાસ્તોની કાયમવાહી.

૩

ખાસ હકસ્સાર્ાં જયારે નાણાકીય સલાહકારશ્રીને અનુર્ધત આપવા દરખાસ્ત ર્ોકલવાર્ાં આવે ત્યારે
તેવા હકસ્સાર્ાં રૂ.પ૦,૦૦૦/- સુિીની રકર્ ખાસ્સ હકસ્સા તરીકે અનુદાન આપવી.

૪

ધવભાગના વગમ-ર ના અધિકારીઓના પગાર નકકી કરવા બાબત.

૫

ધવભાગના વગમ -૧, ર ના અધિકારીઓ તેર્જ વગમ-૩ અને વગમ-૪ ના કર્મચારીઓને વાહન પેશગી
ર્ંજુર કરવા બાબત.

૬

ધવભાગની સ્ટાફકારોની ર્રાર્ત ખચમને ર્ંજૂરી આપવી.

૭

ધવભાગના ઉપસબચવ તેર્જ તે કક્ષાના અન્યઅધિકારીઓ ધસવાયના વગમ-ર, વગમ-૩ અને વગમ-૪ ના
કર્મચારીઓના સાર્ાન્ય ભધવયષ્યધનધિર્ાંથી ઉપાડ તેર્જ પેશગી ર્ંજુર કરવા બાબત.

૮

ધવભાગના અગત્યના પ્રકાશન તેર્જ સાર્ાધયકોની ખરીદી બાબત. (ખચમની ર્યામ દા નકકી કરવી)

૯

અંદાજપત્રર્ાં સુિારે લા અંદાજોર્ાં એક કરોડથી ઓછી જોગવાઇ અંગેની દરખાસ્તો

૧૦

અંદાજપત્રર્ાં ધવભાગની પુરક ર્ાંગણીઓ.

૧૧

ધવભાગના અધિકારીઓ / કર્મચારીઓને

ર્ંજુર કરવાર્ાં આવતી પેશગીઓ અંગે ’’ ઉપલબ્િતા’’

પ્રર્ાણપત્ર આપવા બાબત.
૧૨

ધવભાગ ર્ાટે લાકડા તેર્જ લોખંડના તર્ાર્ પ્રકારના ફધનિચરની ખરીદી તેર્જ દુરસ્તી. (નાણાકીય
ધનયર્ોની જોગવાઇને આિીન)

૧૩

ધવભાગના ર્હેકર્ ઉપરના અધિકારીઓ/કર્મચારીઓ સ્કુ ટર પેશગી ર્ંજુર કરવા બાબત

૧૪

ધવભાગના વાહનોની જાળવણી, કોમ્પપ્યુટર, ઝેરોક્ષ ર્શીનો, ફેકસ કચેરીના ઉપયોગ ર્ાટે સાિન
સાર્ગ્રી(પડદા-સાબુ નેપકીન, ટે બલ કલોથ, ડસ્ટબીન, ક્રોકરી, ધવગેરેની ખરીદી) અને અન્ય
સાિનોના ર્રાર્ત તથા જાળવણીઅંગે આવતમક રૂ.રપ,૦૦૦/- અને અનાવતમક રૂ.પ૦,૦૦૦/- નું ખચમ
ર્ંજુર કરવા બાબત.

૧૫

રૂ.પ૦,૦૦૦/- થી વધુ પરં ત ુ રૂ.૭પ,૦૦૦/- થી ઓછા આવતમક ખચમની રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- થી વધુ નહીં
તેટલા અનાવમતક ખચમની નાણાકીય દરખાસ્તો

૧૬

ધવભાગ (ખુદ) ના વસુલ ન થઇ શકે તેવી સ્ટોસમની રકર્ જાહેર નાણાની ખોટની રકર્ દરે ક હકસ્સાર્ાં
રૂ.૧૦,૦૦૦/- સુિી ર્ાંડી વાળવાની બાબત.

૧૭

ધવભાગ(ખુદ) ની ર્રાર્ત ન શઇ શકે તેવી સ્ટાફકાર, કોમ્પપ્યુટર અને કોપીયર ર્શીન ધસવાયના
ડેડસ્ટોકની ચોપડા હકિંર્ત મુજબ રૂ.૧પ,૦૦૦/- સુિીની હકિંર્તના સ્ટોકર્ાં ઉપયોગ ન લઇ શકાય
તેવી વસ્તુઓનું વેચાણ અથવા ધનકાલ કરવા બાબત.

૧૮

સરકારી કર્મચારીઓ પાસેથી રૂ.પ૦૦૦/- સુિીની કે તેથી વધુ બાકી લ્હેણા નીકળતી વસુલાતની રકર્
ર્ાંડી વાળવા બાબત.

૧૯

રૂ. ૧૦,૦૦૦/- કરતા વધુ, પરં ત ુ રૂ.રપ,૦૦૦/- કરતા ઓછી રકર્ની આવતમક ખચમ અને રૂ.પ૦,૦૦૦/થી વધુ નહહ તેવી અનાવમતક ખચમ અંગેની નાણાકીય દરખાસ્તો

૨૦

દરે ક કેસોર્ાં રૂ.૧૦૦૦/- સુિીનું ડેર્રે જ ખચમ ર્ંજુર કરવુ.ં
ુ ત સબચવશ્રી /નાયબ સબચવશ્રી(ર્હેકર્) કક્ષાએ ધનકાલ કરવાના થતા કેસો
અધિક સબચવશ્રી/સંયક

૨૧

ધવભાગ(ખુદ) ની સ્ટે શનરી, કોમ્પપ્યુટરને લગતી આનુષાંબગક ચીજ વસ્તુઓ, ક્રોકરી તેર્જ અન્ય
પરચ ૂરણ વસ્તુઓની ખરીદીર્ાં રૂ.રપ૦૦૦ આવતમક અને રૂ.પ૦,૦૦૦ સુિીના અનાવતમક
ખચમનીર્ંજુરીના કેસો.

૨૨

રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- થી રૂ.પ,૦૦,૦૦૦ સુિીના મ ૂલ્કી કાર્ો અંગે રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- સુિીના રહેણાંકના
ર્કાનોના નકશા અને અંદાજોને વહીવટી ર્ંજૂરી આપવા બાબત.

(ડ) ખાતાના વડા / બોડમ / ધનગર્ને લગતી બાબતો.
૧

આ ધવભાગ હેઠળ તેર્જ તેના વહીવટી ધનયંત્રણ હેઠળની કચેરીઓની હંગાર્ી જગ્યાઓ કાયર્ી કરવા
ર્ાટે ની દરખાસ્તો.

૨

આ ધવભાગ હેઠળની તેર્જ તેના વહીવટી ધનયંત્રણ હેઠળની કચેરીઓર્ાં હંગાર્ી જગ્યાઓ ર્ંજુર કરવા
અને ચાલુ રાખવા ર્ાટે ની દરખાસ્તો

૩

પંચાયત સેવા પસંદગી ર્ંડળ અને જજલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સધર્ધતઓ વચ્ચે ખચમની વહેંચણી
અંગે હહસાબી પધ્િધત બાબત.

(ઇ) ધવિાનસભાને લગતી બાબતો
૧

ગૌણ ધવિાનસભા સધર્ધતની ભલાર્ણો અંગેની નોંિ

૨

જજલ્લા/ તાલુકા પંચાયતોને સરકાર તરફથી ર્ળતી ગ્રાન્ટ પેશગી અંગે ધનરીક્ષકશ્રી, સ્થાધનક ભંડોળ
તરફથી તૈયાર થતા ઓડીટ રીપોટમ ના ખુલાસા-મુસદ્દા જાહેર હહસાબ સધર્ધત સર્ક્ષ રજુ કરવા ર્ંજુરી
બાબત.

૩

અંદાજ સધર્ધતની બાબતો

(ફ) ગ્રાર્ ધવકાસ ને લગતી બાબતો
૧

ગ્રાર્ ધવકાસની યોજનાઓની રાજયકક્ષાની સંકલન અને ધવજીલન્સ સધર્ધતઓના અર્લ તથા સંકલનની
કાર્ગીરી.

ર

ગરીબી ધનવારણનો ગ્રાર્ ધવકાસને લગતા કાયમક્રર્ોની અર્લવારી, દે ખરે ખ, મુલ્યાંકન અને ર્ાગમદશમન

૩

ગ્રાર્ ધવકાસની રાજય પુરસ્કૃત તથા કે ન્દ્ર પુરસ્કૃત યોજનાઓ ર્ાટે કે ન્દ્રીય સહાયનો હહસ્સો ર્ેળવવો.

૪

યોજનાઓ, આંકડાઓ વગે રેને લગતી પ્રહક્રણમ બાબતો

(ગ)અન્ય બાબતો
૧

ધવભાગની હંગાર્ી જગ્યાઓને કાયર્ી કરવા બાબત.

૨

પ ૂવમસેવા તાલીર્ના પરીક્ષાથીઓને વિારાની તક ધનયર્ો અનુસાર આપવા બાબત

૩

તેર્ને સોંપાયેલ ધવષય હેઠળ આવતાં સરકારી કર્મચારીઓની બદલી થયેથી તેર્ને કુ ટંુ બ પાસે જવા
ર્ાટે ધનયુકત કરે લ સર્ય-ર્યામ દાર્ાં બદલીની તારીખથી એક વષમ સુિી છુટછાટ આપવા બાબત.

૪

ખાતાહકય/ભાષાકીય વગે રે પરીક્ષાર્ાંથી ધનયર્ો અનુસાર મુહકત આપવા બાબત.

૫

આ ધવભાગ હેઠળની તેર્જ તેના વહીવટી ધનયંત્રણ હેઠળની કચેરીઓર્ાં હંગાર્ી જગ્યાઓ ર્ંજુર કરવા
અને ચાલુ રાખવા ર્ાટે ની દરખાસ્તો

૬

ગ્રાન્ટ ઉપાડવા અને ચુકવવાના હેત ુ ર્ાટે અધિકારીઓને, કચેરીઓના વડા તરીકે જાહેર કરવા બાબત.

૭

ભરતી ધનયર્ો અન્વયે સીિી ભરતીથી ધનર્ણક
ં ૂ કરવા ર્ાટે ગુજરાત જાહેર સેવા પસંદગી ર્ંડળને
ર્ાંગણી પત્રકો ર્ોકલવાની કાયમવાહી.

૮

સધવિસ બુકર્ાં કચેરીએ ભુલો કરી ન હોય એવી જાતના જન્ર્તારીખ અંગે ના ફેરફાર

૯

ધવભાગ-૧, ધવભાગ-ર ની નવી બાબતો, નવા ર્ોટાકાર્ો અને પુરક ર્ાંગણી અંગેના પત્રકો ર્ંજુરી
આપવા અંગે ની દરખાસ્તો

૧૦

પંચાયતને સુપ્રત થયેલા સરકારી કર્મચારીઓને ર્કાન બાંિકાર્ ધવગેરે અંગેની પેશગી સંબિ
ં ી બાબતો.

૧૧

જજલ્લા/તાલુકા પંચાયત ર્હેકર્ પર નવી જગ્યા ઉભી કરવા બાબત.

૧૨

ધવકાસ કધર્શ્નરશ્રી, ર્ંડળની કચેરીઓ અને પંચાયત કચેરીઓ ર્ાટે વિારાની બજેટ પુરક ર્ાંગણીઓ,
સ્ટે શનરી ધવગે રે ર્ંજુર કરવા બાબત.

૧૩

યોજનાઓ/કેન્દ્રો બંિ થતા કે ર્હેકર્ર્ાં ઘટાડો થતાં ફાજલ પડતાં કર્મચારીઓને વૈકધલ્પક જગ્યા પર
સર્ાવવા બાબત.

૧૪

ભ ૂતપ ૂવમ જજલ્લા લોકલ બોડમ અને જુના શાળા ર્ંડળના કર્મચારીઓના સર્ીકરણ બાબત.

૧૫

પંચાયત કર્મચારી ર્ંડળના પ્રશ્નો રજુઆત બાબતે ર્ંડળના હોદે દારોને સાંભળવા બાબત.

૧૬

ખાતાકીય ભાષાકીય ધવગે રે પરીક્ષાર્ાંથી મુહકત આપવા બાબત.

૧૭

ધનયર્ોનુસાર ન હોય તેવી બઢતીને બહાલી આપવા બાબત.

૧૮

તકેદારી પંચના રે ફરન્સ રૂટીન ધસવાયના

૧૯

ગુજરાત લોકલ ફં ડ ઓડીટ એકટની કલર્-૧૦ હેઠળ કલેકટરશ્રીએ કરે લ હુકર્ો અન્વયે રાજય સરકારને
કલર્-૧ર અન્વયે થયેલ અપીલની સુનાવણી (આખરી હુકર્ સરકારશ્રીને કાર્ના કાગળો બતાવીને
કરવાર્ાં આવે.)

૨૦

ગ્રાર્ પંચાયતોને જર્ીન આપવા કે પરત લેવા અથવા તેવા કેસો અને તે અંગે કાનુની સ્પષ્ટતા

૨૧

ભ ૂતપ ૂવમ જજલ્લા લોકલ બોડમ ના ર્હેકર્ અંગે ના પ્રશ્નો

૨૨

પંચાયતના તલાટી કર્ ર્ંત્રી ઘર ર્ાટે , લાઇફ ઇન્સ્યોરન્સ કોપોરે શન પાસેથી લીિેલ લોનનું રી-પેર્ેન્ટ
અને વ્યાજની બાબત.

૨૩

એકઝાર્ીનર લોકલ ફં ડ ઓડીટના પંચાયતના ઓઠીટ અહેવાલો જેર્ાં ગંભીર પ્રકારની અધનયધર્તતા
કે ગેરરીતી હોય તેવી બાબત.

૨૪

પંચાયત ઓડીટ વાંિાઓના ધનકાલ ર્ાટે કલેકટરશ્રીની કચેરીર્ાં વિારાનું ર્હેકર્ ર્ંજુર કરવા બાબત.

૨૫

ચટ
ં ૂ ણી બાબતોના ધનયર્ોની જોગવાઇ અન્વયે ખુલાસા સ્પષ્ટતા

૨૬

કેન્દ્ર સરકારના ર્હત્વના કાગળો

૨૭

રાજય પંચાયત પહરષદની દરખાસ્તો

૨૮

જજલ્લા પંચાયત /તાલુકા પંચાયતની કચેરી ર્ાટે જર્ીન ર્ેળવવાની દરખાસ્તો

૨૯

લોકલ ફં ડ સેસ અંગેની દરખાસ્તો સંબધં િતો ધવભાગના ર્ંતવ્ય ર્ાટે ર્ોકલવા બાબત.

૩૦

સ્ટે મ્પપ ડયુટી અંગે ની દરખાસ્તો સંબધં િત ધવભાગોના ર્ાટે ર્ોકલવા બાબત.

૩૧

જે કે સોનો ધનકાલ કરવા ઉપસબચવ સર્ક્ષ ન હોય તેવા કે સો અને ખાતાહકય તપાસ અંગે

૩૨

રાજય સેવાના કર્મચારીઓને પંચાયતોર્ાં ફાળવવા અને પંચાયતને ફાળવેલ કર્મચારીઓની રાજય
સેવાર્ાં ફેરફાળવણી.

૩૩

વગમ-૧ અને વગમ-ર ના અધિકારીઓની સાર્ાન્ય ભધવષ્યનીધિર્ાંથી અશંતઃ ઉપાડ/પેશગી ર્ંજુર કરવા
બાબત.

૩૪

ધવભાગના અધિકારીઓ તથા શાખા એકર્ની બેઠક વ્યવસ્થા બાબત.

૩૫

વ્યવસ્થા અને કાયમરીતી અને અન્ય પ્રકારની તાલીર્ર્ાં રાજય સરકારના અધિકારીઓને ર્ોકલવા
બાબત.

૩૬

વાહન/ર્કાનની ગીરોમુહકતના કેસો

૩૭

રાજય સરકારની કચેરીઓની તપાસણી અને ધનરીક્ષણ અંગે ની બાબતો.

૩૮

ધવભાગના અધિકારીઓના ચા/નાસ્તાના(કે ઓટી) ના બબલોની ચુકવણી.

૩૯

ભારત સરકાર તરફથી ર્ળતી જાહેર જનતાની ફહરયાદો/અરજીઓને લગતી કાયમવાહી

૪૦

નાણાહકય સત્તા ર્યામ દાર્ાં આવતી રકર્ોના બીલોની ચુકવણી.

૪૧

ધવભાગની શાખાઓ વચ્ચે કાર્ગીરીની વહેંચણી તેર્જ કોઇ ધવષય અંગે ધવવાદ ઉભો થાય તો તે અંગે
ધનણમય લેવા બાબત.

૪૨

દીવાની દાવા/રીટ અરજીઓ અંગે પારાવાઇઝ રીર્ાકસમ આપવા, ર્ંજુર કરવા બાબત.

૪૩

તકેદારી પંચના રે ફરન્સ (રૂટીન)

૪૪

ધનયર્ો તથા અન્ય પ્રકાશનો છપાવવા બાબત.

૪૫

તાબાની કચેરીઓને ટે બલફોન ર્ંજુર કરવા બાબત.

૪૬

તાલુકા પંચાયતોર્ાં થયેલ ગે રરીતીઓ અંગે અનાર્ી અરજી આક્ષેપો ચોકકસ પ્રકારના હોય તેની
તપાસ અંગે ધનણમય

.........................................................................

અગ્રસબચવશ્રી, ગ્રાર્ ધવકાસ કક્ષાએ ધનકાલ કરવાના થતા કેસો
૧

આંતરાષ્રીય પ્રોજેકટ એગ્રીર્ેન્ટ ૧૯૭૬ હેઠળ ધિરાણ અંગે રાષ્રીય ધવકાસ સંસ્થા સાથેનો વ્યવહાર

૨

ગ્રાર્ ધવકાસની કે ન્દ્ર તથા રાજય પ ૃરસ્કૃત તર્ાર્ યોજનાનું અર્લીકરણ, દે ખરે ખ, ર્ાગમદશમન અને
મુલ્યાંકન

૩

ગ્રાર્ ધવકાસના કાયમક્રર્ના ભાગરૂપે પ્રોજેકટ રીપોટમ તૈયાર કરવા, ર્ંજુર કરવા, ભારત સરકારની ર્ંજુરી
ર્ાટે ર્ોકલવા તથા પ્રોજેકટનું અર્લીકરણ, દે ખરે ખ અને મુલ્યાંકનની કાર્ગીરી

૪

કેન્દ્રીય ટીર્ની મુલાકાત અને તેની ભલાર્ણ

૫

જુદી જુદી કે ન્દ્ર પુરસ્કૃત તથા રાજય પુરસ્કૃત આયોજન યોજનાઓનો મુલ્યાંકન કાયમક્રર્ તથા ખાતાકીય
મુલ્યાંકન સધર્ધતની ર્ંજુરી.

૬

સંકલન સધર્ધતનું મુલ્યાંકન

૭

ગુજરાતની ભાધવલક્ષી યોજનાને લગતી બાબતોએ પ્રોજેકટ મુસદ્દો તૈયાર કરી આખરી કરણ ર્ાટે રજુ
કરવા.

૮

નીધત ધવષયક સલાહકાર સધર્ધતની બાબતો

૯

પંચવધષિય યોજનાઓનો અબભગર્ અને પંચવષીય યોજનાનો મુસદ્દો તૈયાર કરવો અને તૈયાર કરે લ
મુસદ્દો ર્ંત્રીશ્રીના અવલોકન ર્ાટે રજૂ કરવો.

........................................................................................

ુ ય સબચવ/અગ્રસબચવ/સબચવ, પંચાયત, ગ્રાર્ ગૃહધનર્ામ ણ અને ગ્રાર્ ધવકાસ ધવભાગ
અધિક મખ્

કક્ષાએ ધનકાલ કરવાના થતા કેસો
(અ) સેવા ધવષયક બાબતો.
૧

ધવભાગ/ ખાતાના વડાની પહરધશષ્ટ -૧ ધસવાયની વગમ -૧ અને વગમ-૨ની સેવા ધવષયક બાબતો.

૨

ગુજરાત વહીવટી સેવા વગમ-૧, પાસપોટમ ર્ાટે ના વાંિા પ્રર્ાણપત્ર/વયધનવ ૃધત / પેન્શન કોમ્પપ્યુટેશન /
ખાનગી અહેવાલર્ાં ધવરૂધ્િ નોંિ / જગ્યાઓ ચાલુ રાખવા બાબત / બહારની જગ્યાઓ ઉપર ધનર્ણકૂ
ર્ાટે અરજી ર્ોકલવા બાબત. / અભ્યાસની પરવાનગી આપવા બાબત / જગ્યાઓ ઉભી કરવા અને
કાયર્ી કરવા અંગેની બાબતો / રજા / રજાનું રોકડર્ાં રૂપાંતર / રજા પ્રવાસ રાહત / ખાસ હકસ્સાર્ાં
પગાર બાબત / પ્રધત ધનયુકધત (૪ વષમ સુિી) / પ્રાથધર્ક તપાસ / નાની ધશક્ષા / હવાઇ મુસાફરી /
ચાર્જ એલાઉન્સ / મ ૃત્યુ સહ ધનવ ૃધત ગ્રે જયુઇટીની ધવલંબબત ચ ૂકવણી / આંતર રાજ્ય તાલીર્. પહરધશષ્ટ૧(અ) ધસવાયની સેવા ધવષયક બાબત.

૩

ગુજરાત ધવકાસ સેવા વગમ-૨, પાસપોટમ ર્ાટે ના વાંિા પ્રર્ાણપત્ર/વયધનવ ૃધત / પેન્શન કોમ્પપ્યુટેશન / /
ખાનગી અહેવાલર્ાં ધવરૂધ્િ નોંિ / જગ્યાઓ ચાલુ રાખવા બાબત / બહારની જગ્યાઓ ઉપર ધનર્ણકૂ
ર્ાટે અરજી ર્ોકલવા બાબત. / અભ્યાસની પરવાનગી આપવા બાબત / જગ્યાઓ ઉભી કરવા અને
કાયર્ી કરવા અંગેની બાબતો / રજા / રજાનું રોકડર્ાં રૂપાંતર / રજા પ્રવાસ રાહત / ખાસ હકસ્સાર્ાં
પગાર બાબત / પ્રધત ધનયુકધત (૪ વષમ સુિી) / તાલીર્ ર્ાટે પ્રધતધનયુક્તત / પ્રાથધર્ક તપાસ / હવાઇ
મુસાફરી / ચાર્જ એલાઉન્સ / મ ૃત્યુ સહ ધનવ ૃધત ગ્રે જયુઇટીની ધવલંબબત ચ ૂકવણી / ખાતાકીય પરીક્ષાના
ધનયર્ોને લગતા છુટછાટને લગતા કે સો / કર્મચારી ર્ંડળોની રજુઆતને લગતા કે સો / ખાતાકીય
પરીક્ષાના ધનયર્ો / ઉચ્ચતર પગાર િોરણ / ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ / પસંદગી ર્ંડળને ર્ાંગણી
પત્રકો ર્ોકલવા બાબત / અવેજી ધનર્ણક
ં ૂ ો (બે ર્હહનાની મુદત સુિી)/પ્રવરતા યાદી. પહરધશષ્ટ-૧(અ)
ધસવાયની સેવા ધવષયક બાબત.

૪

ધવભાગ પ્રોપર, પાસપોટમ ર્ાટે ના વાંિા પ્રર્ાણપત્ર/વયધનવ ૃધત / સ્વૈધછક ધનવ ૃધત / પેન્શન કોમ્પપ્યુટેશન
/ રાજીનાર્ા / ખાનગી અહેવાલર્ાં ધવરૂધ્િ નોંિ / જગ્યાઓ ઉભી કરવા અને કાયર્ી કરવા અંગે ની
બાબતો / રજા / રજાનું રોકડર્ાં રૂપાંતર / રજા પ્રવાસ રાહત / પ્રાથધર્ક તપાસ / હવાઇ મુસાફરી /
ચાર્જ એલાઉન્સ / હંગાર્ી જગ્યાઓ ઉભી કરવા બાબત / ર્હેકર્ અને ધશસ્ત ધવષયક બાબત / નાની
ધશક્ષા / ફરજ ર્ોકુ ફી, ખાતાકીય તપાસ, ર્ોટી ધશક્ષા, પ્રોસીક્યુશન / ખાતાકીય પરીક્ષા ર્ાંથી મુહકત
/ ઉચ્ચતર પગાર િોરણ / અધિકારીઓની કાર્ગીરીર્ાં ફેરફાર / આંતર શાખાકીય બદલી / તાલીર્
/ ૫૦-૫૫ વષે રીવ્યુ / ર્હેકર્ સર્ીક્ષા / કર્મચારી ર્ંડળોની રજુઆત / ૧ વષમ ર્ાટે જગ્યા ઉભી કરવી.

૫

ક્ષેધત્રય વગમ-૩ સંવગમ : કર્મચારી ર્ંડળની રજુઆતો / નવી જગ્યાઓ ઉભી કરવા બાબત / ભરતી ધનયર્ો
િડવા, સુિારવા, અથમિટન, બાબત / હંગાર્ી જગ્યા ઉભી કરવા / ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ /
પસંદગી ર્ંડળને ર્ાગણી પત્રકો ર્ોકલવા બાબત / ૧ વષમ ર્ાટે જગ્યાઓ ઉભી કરવી / પેન્શન કાપ
/પ્રધતધનયુક્તત / લોન સેવા(ધવકાસ કધર્શ્નરશ્રીની પરવાનગી લેવાની રહેશે.)

(બ) પંચાયત એકટ સબંધિત બાબતો
૧

પંચાયત અધિધનયર્ હેઠળ પંચાયત સેવા અંગેના ધનયર્ોર્ાં સુિારા અંગે ની બાબતો (સરકારશ્રીની
અનુર્ધત અથે ર્ોકલતા પહેલા)

૨

ગુજરાત પંચાયત અધિધનયર્-૧૯૯૩ હેઠળ અથવા તેની નીચે બહાર પાડેલા ધનયર્ો હેઠળ ધવવાદ
અને ફેર તપાસના કે સોર્ાં તથા અન્ય વહીવટી તથા વૈિાધનક બાબતર્ાં ધવકાસ કધર્શ્નરશ્રીએ
કરે લ હુકર્ો સાર્ેની ધવવાદ તેર્જ ફેરતપાસની અરજીઓ સાંભળીને ધનકાલ કરવો.

૩

ગુજરાત પંચાયત અધિધનયર્-૧૯૯૩ હેઠળની કલર્ ૨૦૧ અને આ કલર્ અન્વયે બનેલ ધનયર્ો
મુજબ પંચાયતે નાખેલ કરને બદલે કારખાના દ્વારા આપવાની થતી એક સાર્ટી રકર્ નક્કી કરવા
બાબતોના ધવવાદ સંબિ
ં ર્ાં ધનણમય કરવા બાબત.

૪

નીધત ધવષયક ધસવાયના હકસ્સાઓર્ાં ગુજરાત પંચાયત અધિધનયર્-૧૯૯૩ હેઠળ ઘડાયેલ ધનયર્ોર્ાં
સુિારા અંગે જાહેરનાર્ાની પ ૂવમ પ્રધસધધ્િ

૫

પંચાયત પ્રમુખો/પંચાયતોને સુચન આપવાની દરખાસ્તો અંગે ના કે સો.

૬

તાલુકા પંચાયતના હોદ્દે દારો અને સભ્યો સાર્ે ફરીયાદ અંગે અહેવાલ ર્ંગાવવા બાબત.

૭

ગુજરાત પંચાયત અધિધનયર્ હેઠળ અધિકારો સુપ્રત કરવા અને તથા સક્ષર્ અધિકારી તરીકે ના
હુકર્ો કરવા બાબત.

૮

રાજય પંચાયત પરીષદની બેઠકની કાયમ સ ૂબચ-કાયમવાહી ધવગે રે

(ક) નાણાકીય બાબતો
૧

ગુજરાત રાજય સેવા (તબીબી સારવાર) ધનયર્ો, ૧૯૮૮ અન્વયે રૂ.૫.૦૦ લાખ સુિીની રકર્ ર્ંજુર
કરવાની સત્તા

૨

કાયમપાલક ઇજનેરનું વ્યાજબીપણા અંગેની અને સરકારી ર્કાન ન ર્ળતા હોવા અંગે ન ંુ પ્રર્ાણપત્ર હોય
તો ધવભાગના અથવા હાથ નીચેના અધિકારીઓને ર્કાનો ફકત સરકારી કચેરીઓ ર્ાટે જ રાખવાર્ાં
આવ્યા હોય તો ર્ાધસક રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- સુિી અને ર્કાનો અશંત સરકારી ઉપયોગ ર્ાટે અને અંશત
ખાનગી ઉપયોગ ર્ાટે રાખવાર્ાં આવ્યા હોય તો તો ર્ાધસક રૂ.પ૦,૦૦૦/- સુિી ભાડે રાખવાની ર્ંજુરી
આપવા બાબત.

૩

ખાસ હકસ્સાઓર્ાં જયારે નાણાહકય સલાહકારશ્રીને અનુર્ધત આપવા દરખાસ્ત ર્ોકલવાર્ાં આવે ત્યારે
તેવા હકસ્સાઓર્ાં રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- સુિીની રકર્ ખાસ હકસ્સા તરીકે અનુદાન આપવી.

૪

ધવભાગ તેર્જ ધવભાગના ધનયંત્રણ હેઠળની કચેરીઓની નવા સ્ટાફકાર/વાહનો ખરીદવા બાબત.

૫

ધવભાગના બજેટર્ાં એક કરોડ કરતા વિારે જોગવાઇ હોય તેવી દરખાસ્તો નાણા ધવભાગને ર્ોકલવા
બાબત.

૬

ર્ંજુર થયેલ જોગવાઇ ઉપરાંત થયેલ વિારાના ખચમને ધવધનયધર્ત કરવા અંગે વિારાની ર્ાંગણી.

૭

જાહેર હહસાબ સધર્ધતના ખુલાસા, બેઠકો, ઓહડટ વાંિા તપાસણી અહેવાલને લગતી કાર્ગીરી તેર્જ
અંદાજ સધર્ધતની બાબતો.

૮

વસુલાત ન થઇ શકે તેવ ુ સરકારી લેણાં ર્ાંડવાળ કરવા અંગે નાણા ધવભાગને ર્ોકલવાની થતી
બાબતો.

૯

ધવભાગના કર્મચારીઓ કે જે હવાઇ મુસાફરી કરવાપાત્ર ન હોય તેવા કર્મચારીને ધનયર્ાનુસાર ર્ંજૂરી
આપવા બાબત.

૧૦

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી ર્ંડળના અંદાજપત્ર બાબત, ર્ંજુર થયેલ જોગવાઇ ઉપરાંત થયેલ
વિારાના ખચમને ધવધનયધર્ત કરવા બાબત, નવી બાબતો ર્ંજુર કરાવવા બાબત.

૧૧

ધવભાગનું કાર્ગીરી અંદાજપત્ર

૧૨

મુબ
ં ઇ

આકક્સ્ર્ક

ખચમ

ધનયર્ો-૧૯પ૯,

ગુજરાત

ધતજોરી

ધનયર્ો-ર૦૦૦

તથા

નાણાકીય

સત્તા(સોંપણી)ધનયર્ો, ૧૯૯૮ થી ઠરાવેલ ર્યામ દાર્ાં ખચમની ર્ંજૂરી
૧૩

નાણા ધવભાગના પરાર્શમર્ાં રકર્ની વસુલાત /નુકશાન ર્ાફ/ર્ાંડવાળ કરવાની બાબતો.

૧૪

સરકારી કર્મચારીઓને ર્ંજુર કરવાર્ાં આવતી ર્કાન બાંિકાર્ પેશગી/ર્ોટરકાર પેશગીના કેસો

૧૫

ધનયર્ોનુસાર જૂન ુ વાહન કન્ડેર્ કરી નવું વાહન બીજા પ્રકારનું ખરીદવા ર્ાટે ર્ંજુરીને લગતા કે સો.

૧૬

ધવભાગ(ખુદ) તેર્જ ધનયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાની કચેરીના આવક અને સ્થાયી ખચમના અંદાજો
તેર્જ સુિારે લા અંદાજોને લગતા કે સો.

૧૭

ધવભાગ તેર્જ ધનયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાની કચેરીઓર્ાં વગમ-ર તથા બબન રાજયપધત્રત હંગાર્ી
જગ્યાઓ ચાલુ રાખવા , કાયર્ી કરવાની નાણાં ધવભાગને ર્ોકલવાની દરખાસ્તો.

૧૮

ધવભાગના ધનયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાની કચેરીઓના બબન રાજયપધત્રત કર્મચારીઓના ૬ ર્ાસ
ઉપરાંતના સર્યગાળા ર્ાટે ચાર્જ એલાઉન્સ ર્ંજુર કરવાના કેસો.

૧૯

ધવભાગ તેર્જ ધવભાગના ધનયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાની કચેરીઓ ર્ાટે ના ર્ંજુર થયેલ જોગવાઇર્ાં
પુનઃધવધનયોગ,બચતો સુપ્રત કરવાની બાબતો.

૨૦

ધવભાગના ધનયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાની કચેરીના અધિકારીઓ/કર્મચારીઓને ર્કાન બાંિકાર્
પેશગી ર્ંજુર કરવા ર્ાટે ફં ડ ઉપલબ્િતા પ્રર્ાણપત્ર આપવા બાબત.

૨૧

નાણા ધવભાગના પરાર્શમર્ાં ધવભાગના અધિકારી- કર્મચારીઓના પગાર અને ભથ્થા સર્ય બહારના
દાવાને ખાસ હકસ્સા તરીકે ર્ંજૂરી આપવાને લગતા કે સો.

૨૨

સરકારી વાહનો, કોમ્પપ્યુટર, ઝેરોક્ષ ર્શીન, ફધનિચર અને અન્ય સાિનોની ર્રાર્ત અને જાળવણી અંગે
રૂ.૧,૦૦,૦૦૦ સુિીનું આવતમક ખચમ અને રૂ.૨,૦૦,૦૦૦ સુિીનું અનાવતમક ખચમની ર્ંજૂરી બાબત.

૨૩

ધવભાગ(ખુદ) ની ર્રાર્ત થઇ ન શકે તેવી સ્ટાફકાર તથા કોપીયર ર્શીન ધસવાયના ડેડસ્ટોકની
વસ્તુઓનું વેચાણ તથા અન્ય રીતે ધનકાલ

૨૪

ધવભાગ તથા ધવભાગના વહીવટી ધનયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાની કચેરીઓ ર્ાટે ડેડસ્ટોક વસ્તુઓ
વ્યહકતગત હકસ્સાર્ાં રૂ.પ૦ હજારથી વધુ પરં ત ુ રૂ.૧.૦૦ લાખ સુિી ખરીદી કરવા અંગે ર્ંજૂરી
આપવાના કે સો.

૨૫

ધવભાગ (ખુદ) ની સ્ટે શનરી, કોમ્પપ્યુટરને લગતી આનુષાંબગક ચીજવસ્તુઓ, ક્રોકરી તેર્જ અન્ય પરચ ૂરણ
વસ્તુઓની ખરીદીર્ાં રૂ.પ૦ હજાર આવતમક અને અનાવતમક ખચમની ર્ંજુરીના કે સો.

૨૬

પ્રોધવડન્ટ ફં ડના ધનયર્ોની જોગવાઇર્ાં છુટછાટ મુકી પેશગી/આખરી ઉપાડ ર્ંજુર કરવા બાબત.

૨૭

સેકશન-૧ અને ર ની નવી બાબતો અને નવી જગ્યાઓ ર્ંજુર કરવા અંગે ની દરખાસ્તો

૨૮

વગમ -૧ ના અધિકારીઓના પગાર નકકી કરવા બાબત.

૨૯

બચત પરત કરવા (સરે ન્ડર) અંગે ના હુકર્ો

૩૦

કન્ટીજન્સી ફં ડર્ાંથી ઉપાડ કરવાની દરખાસ્તની કાયમવાહી.

૩૧

પ્રથર્ ધનર્ણક
ં ૂ વખતે સ્થાયી હુકર્ો અનુસાર અબગ્રર્ ઇજાફા આપવા અંગે .

૩૨

જે તે નાણાહકય વષમ ર્ાટે અંદાજપત્રીય જોગવાઇ(નવી બાબત ધસવાય) સ ૂચવવા બાબત તથા સુિારે લ
અંદાજો ર્ંજુર કરવા બાબત.

૩૩

આધતથ્ય ખચમ અંગે ની વાધષિક રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- સુિીના ખચમની દરખાસ્તો (હળવો નાસ્તો , બપોરનું
/રાધત્રનું ભોજન)

૩૪

સરકારી કર્મચારીપાસેથી રૂ.૫૦૦૦/- થી વધુ બાકી લેણા ધનકળતી વસુલાતની રકર્ ર્ાંડી વાળવા
બાબત.

૩૫

ગુજરાત મુલ્કી સેવા (પેન્શન) ધનયર્ો, ર૦૦ર ના ધનયર્-ર૩ નીચે આવતાં પેન્શન ઘટાડવાના, પાછા
ખેંચવાના અને બંિ કરવાના કે સો.

૩૬

ગુજરાત મુલ્કી સેવા(પગાર આિારીત ભથ્થા) ધનયર્ો, ર૦૦ર ના ધનયર્ ૪ર થી પ૮ નીચે સરકારી
કર્મચારીઓને ર્ાનદવેતન અને ફી અંગેની બાબતો.

૩૭

નાણા ધવભાગના પરાર્શમર્ાં નોકરી દરમ્પયાન ફરજ ર્ોકુ ફી હેઠળ રાખવાર્ાં આવ્યા હોય, નોકરીર્ાં
પુનઃ સ્થાધપત કયામ હોય અને બીજા કર્મચારીઓ કે જેર્ના ફરજ ર્ોકુ ફીના સર્યને ફરજ તરીકે
(જી.સી.એસ.આર) ધનયર્ ૭૦ મુજબ ગણવાની થતી હોય તેવા કર્મચારીઓના પગાર ભથ્થાની ચડત
ચુકવણા અંગે ની બાબત.

૩૮

૬ વષમથી વિારે જુના દાવાની તપાસ કરવા બાબતની દરખાસ્તો.

૩૯

પંચાયત અંદાજપત્ર ધવષયક તર્ાર્ બાબતો ગ્રાન્ટની વહેંચણી પ ૂવે પણ ર્ંત્રીશ્રીનો પરાર્શમ કરવો.

૪૦

કાયર્ી પેશગી ધનયત કરવા બાબત.

૪૧

જજલ્લા / તાલુકા પંચાયતોને સ્ટે શનરીના ખચમ પેટે આપવાર્ાં આવતી એડહોક ગ્રાન્ટર્ાંથી ફેરફાર
અંગે ની દરખાસ્તો.

૪૨

કાયર્ી પેશગી ધનયત કરવા બાબત.

(ડ) ખાતાના વડા / બોડમ / ધનગર્ને લગતી બાબતો.
૧

ગુજરાત પંચાયત પસંદગી ર્ંડળના અધ્યક્ષ, સભ્યોના પેન્શન કેસની ર્ંજૂરી તેર્જ વાહન પેશગી
ર્ંજુર કરવા બાબત.

૨

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી ર્ંડળની કચેરીના ર્હેકર્ ધવષયક બાબત.

૩

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી ર્ંડળના અધ્યક્ષશ્રી અને સભ્યશ્રીના પગાર નકકી કરવા, રજાઓ
અને સી.પી.એફ.ર્ાં જોડાવાની ર્ંજૂરી આપવા બાબત.

૪

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી ર્ંડળની જગ્યાઓ ઉભી કરવા, ચાલુ રાખવા અને કાયર્ી કરવા
તેર્જ પરીક્ષા સ્ટાફના ર્હેનતાણા બાબત.

૫

ધવભાગ હસ્તકના ખાતાના વડાની કચેરીના વાધષિક વહીવટી અહેવાલને અનુર્ધત આપીને છાપકાર્ની
ર્ંજૂરી આપવાના કે સો.

૬

ધવભાગના ધનયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાની કચેરીની અંદાજપત્રર્ાં સર્ાવેશ કરાવીને સંબધં િત
ર્હેકર્ ધસવાયના ધવષયોની ધવભાગ-૧ અને ધવભાગ-ર ની નવી બાબતોને લગતા કે સો.

૭

ધવભાગ તથા ધવભાગના ધનયંત્રણ હેઠળની કચેરીઓર્ાં હંગાર્ી જગ્યાઓ ઉભી કરવા અંગે

૮

ખાતાના વડાઓના હુકર્ ધવરૂધ્િ બબનરાજયપધત્રત સરકારી કર્મચારીઓની અપીલ

(ઇ) ધવિાનસભાને લગતી બાબતો
૧

ધવિાનસભા સબચવાલયને લગતી ખચમની બાબતો.

૨

ધવભાગના ધનયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાની કચેરીને સંબધં િત હહસાબ સધર્ધત સર્ક્ષ રજુ કરવાના
ખુલાસાઓ.

૩

ધવભાગ હસ્તકની કચેરીના હહસાબોર્ાં એ.જી. ધ્વારા લેવાયેલ ઓડીટ વાંિાઓની ધનકાલ અંગેની
બાબતો.

૪

ધવિાનસભાના પ્રશ્નોની ખાતરી બાબત

૫

જજલ્લા/તાલુકા પંચાયતોને સરકાર તરફથી ર્ળતી ગ્રાન્ટ પેશગી ધવગે રેના હહસાબોના ધનરીક્ષકશ્રી,
સ્થાધનક ભંડોળ હહસાબ તરફથી તૈયાર થતા ઓડીટ અહેવાલના આખરી ખુલાસાના મુસદ્દા જાહેર
હહસાબ સધર્ધત સર્ક્ષ રજુ કરવા ર્ંજુરી બાબત.

૬

અંદાજ સધર્ધતની બાબતો

૭

ડ્રાફટ ઓડીટ પારાના જવાબો

૮

જાહેર હહસાબ સધર્ધત-અંદાજ ખાતરી સધર્ધત/ગૌણ ધવિાન સધર્ધત સર્ક્ષ રજુ કરવા ર્ંજુરી બાબત.

૯

ધવિાનસભા પ્રશ્નો સબચવાલયના બીજા ધવભાગોને તબદીલ કરવા બાબત.

૧૦

જાહેર હહસાબ સધર્ધત, જાહેર સાહસો ર્ાટે ની સધર્ધત, પંચાયતી રાજ સધર્ધત અને અંદાજ સધર્ધત સર્ક્ષ
રજુ કરવાના પ્રશ્નાવલીના જવાબો તથા અન્ય ર્ાહહતી

૧૧

એકાઉન્ટન્ટ જનરલને પાઠવવાના ડ્રાફટ પારા, ધવધનયોગ હહસાબોના ખુલાસાઓના મુસદ્દાઓ ર્ંજુર
કરવા.

૧૨

ધવભાગના ધનયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાની કચેરીને

સંબધં િત જાહેર હહસાબ સધર્ધત સર્ક્ષ રજુ

કરવાના ખુલાસાઓ.
૧૩

ગૌણ ધવિાન સધર્ધતની ભલાર્ણો અન્વયે સ ૂબચત કાયમવાહી અંગે ની રજુઆતો.

૧૪

લોકસભા/રાજય સભાના પ્રશ્નોના જવાબ ર્ંજુર કરવા બાબત.

૧૫

ગૌણ ધવિાન સધર્ધતની ભલાર્ણો અંગે ની બાબતો.

(ફ) અન્ય બાબતો
૧

ભરતીના ધનયર્ોની કાર્ગીરી અને અથમઘટનને લગતી બાબતો.

૨

સવીસ બુકર્ાં કચેરીએ ભ ૂલ કરી હોય તેવી જાતની જન્ર્તારીખ અંગેના ફેરફાર.

૩

નાણા ધવભાગના પરાર્શમર્ાં ગુજરાત મુલ્કી સેવા(પગાર) ધનયર્ો, ર૦૦ર ધનયર્-૯(ર૩) અન્વયે ફરજ
દરમ્પયાન ચોકકસ સર્યની ગેરહાજરીને ધવધનયર્ીત કરવાની બાબતો.

૪

નાણા ધવભાગના પરાર્શમર્ાં ગુજરાત મુલ્કી સેવા, (નોકરીની સાર્ાન્ય શરતો) ધનયર્ો ર૦૦ર ના ધનયર્
ર૦ થી રપ ર્ાં સર્ાધવષ્ટ બલયન અધિકારી અને તેને લગતી બાબતો.

૫

નાણા ધવભાગના પરાર્શમર્ાં ગુજરાત મુલ્કી સેવા(ફરજ પર જોડાવાના સર્ય, રાજયેત્તર સેવા, ભારત
બહાર પ્રધતધનયુહકત, ફરજર્ોકુ ફી, બરતરફ અને રૂખસદ) ધનયર્ો-ર૦૦ર ના ધનયર્ ર૬, ર૭, ર૮ ની
જોગવાઇ મુજબ ફરજ પર જોડાવવા વિારાનો સર્ય આપવા અંગેની બાબતો.

૬

સબચવશ્રીને સરકારના આદે શો ર્ાટે રજુ કરવા જેવા લાગે તેવા કેસો

૭

પંચાયત સેવા અંગે ધનયર્ો જેવા કે, ખાતાકીય પરીક્ષા ર્ેડીકલ એટે ન્ડન્સ રૂલ્સ, રાજય સેવાના સંવગમ ર્ાં
બઢતી વગેરે ઘડવા અંગેની બાબતો(સરકારશ્રીની અનુર્ધત અથે ર્ોકલતા પહેલા)

૮

જજલ્લા પંચાયતોર્ાં થયેલ ગેરરીતીઓ અંગે અનાર્ી અરજી આક્ષેપો ચોકકસ પ્રકારના હોય તેની તપાસ
અંગે ધનણમય

૯

પંચાયત સેવા ર્ાટે સ્પિામ ત્ર્ક પરીક્ષા અંગે ની યોજનાને ર્ંજુરી કે તેર્ા ફેરફાર અંગે

૧૦

પંચાયત કર્મચારીઓના રાજયકક્ષાના ર્ંડળોને ર્ાન્યતા આપવા બાબત.

૧૧

સૌરાષ્ર ગ્રાર્ પંચાયત ર્ધ્યસ્થ ર્ંડળના કર્મચારીઓના પ્રશ્નો

૧૨

આંતર રાજય કોપોરે શન અસ્કયાર્તો અને જવાબદારીઓનું ધવભાજન

૧૩

ધનયર્ો હેઠળ હાઇકોટમ /સુધપ્રર્ કોટમ ર્ાં દરખાસ્ત

૧૪

ગુજરાત રાજય સેવા કધર્શનને કરવાર્ાં આવતા રે ફરન્સ

૧૫

ધવભાગર્ાં શાખાઓની કાર્ગીરીર્ાં આંતરીક ફેરફાર

૧૬

કાયદા અધિકારીઓના ધનયર્ોના ધનયર્ -૧૩ર અન્વયે ધનણમય લેવા બાબત.

૧૭

ધવભાગ હેઠળની સરકારી કચેરી/અધિકારીના ધનવાસસ્થાને નવા લેન્ડલાઇન ફોનની ર્ંજૂરી આપવા
બાબત.

૧૮

રાજીવ ગાંિી પંચાયત સશહકતકરણ અબભયાન અંતગમ ત ભાધવ લક્ષી પંચવષીય યોજના અને વાધષિક
યોજનાની દરખાસ્તો તૈયાર કરવા અંગે ની તર્ાર્ કાયમવાહી.

૧૯

જે કે સો ધનકાલ કરવા ઉપસબચવ કે નાયબ સબચવ સક્ષર્ ન હોય તેવા કે સો.

૨૦

અન્ય કોઇ જગ્યાએ દશામ વેલ ન હોય તેવી બાબતો.

...............................................................................

ર્ંત્રીશ્રી કક્ષાએ ધનકાલ કરવાના થતા કેસો
(અ) સેવા ધવષયક બાબતો
૧

ગુજરાત વહીવટી સેવા વગમ-૧ : બદલી(પ ૂવમ પરાર્શમ)/ બઢતી / ધનર્ણક
ં ૂ / પ્રધત ધનયુકધત /
પ્રોસીકયુશન / આંતર રાજય તાલીર્ / તાલીર્ના હેત ુ ર્ાટે પ્રધતધનયુક્તત / ફરજ ર્ોકુ ફી/ પુનઃ
સ્થાધપત/ર્ોટી ધશક્ષા/ તકેદારી આયોગની કે સેવા આયોગની ભલાર્ણોનો સ્વીકાર/અસ્વીકારના
કેસો/૫૦-૫૫ વષમની સધર્ક્ષા/રાજીનામુ/ સ્વૈધછક ધનવ ૃતી/ બઢતી ર્ાટે ની પસંદગી યાદી તથા કાયર્ી
કરવાની દરખાસ્તો/ ખાતાકીય તપાસ

૨

ગુજરાત ધવકાસ સેવા વગમ-૨ : બદલી(પ ૂવમ પરાર્શમ)/ બઢતી / ધનર્ણક
ં ૂ / પ્રધત ધનયુકધત / પ્રોસીકયુશન
/ આંતર રાજય તાલીર્ / તાલીર્ના હેત ુ ર્ાટે પ્રધતધનયુક્તત / ફરજ ર્ોકુ ફી/પુનઃ સ્થાધપત/તકે દારી
આયોગની કે સેવા આયોગની ભલાર્ણોનો સ્વીકાર/અસ્વીકારના કેસો/કેડર ધશડયુલ / લોન સેવા
/ ર્ોટી ધશક્ષા/ ૫૦-૫૫ વષમની સધર્ક્ષા/સીિી ભરતીના વગમ ૧-૨ના અધિકારીઓના પ્રોબેશન પ ૂણમ
કરવા/ રાજીનામુ/ સ્વૈધછક ધનવ ૃતી (બદલી અંગેની દરખાસ્તો ધવકાસ કધર્શ્નરશ્રી દ્વારા રજુ કરી, ર્ાન.
ર્ંત્રીશ્રીની ર્ંજુરી અનુસાર હુકર્ો કરવાના રહેશે.) / બઢતી ર્ાટે ની પસંદગી યાદી તથા કાયર્ી
કરવાની દરખાસ્તો/ ફરજ ર્ોકુ ફી, પ્રોસીકયુશન / ખાતાકીય તપાસ ર્ોટી ધશક્ષા

૩

વગમ-૩ અને વગમ-૪ ની આંતહરક જજલ્લા બદલીઓ , તથા રહેર્રાહેના કેસો

૪

ગુજરાત વહીવટી સેવા વગમ-૧ ગુજરાત ધવકાસ સેવા વગમ-૨ તથા વગમ-૩ અને વગમ-૪ ર્ાટે ધનયર્ોની
જોગવાઇર્ાં છુટછાટ આપવાની હોય તેવી સેવા ધવષયક બાબતો.

૫

ધવભાગના અધિક/સંયતુ ત/નાયબ/ઉપ સબચવોની વચ્ચે કાર્ગીરીની વહેંચણી બાબત.

(બ) પંચાયત એકટ સબંધિત બાબતો
૧

ગુજરાત પંચાયત અધિધનયર્ અને તે હેઠળના ધનયર્ો(ભરતી,(પરીક્ષા)અને સેવા ધવષયક બાબતો
સહહતના) બનાવવા/સુિારવા બાબત.

૨

પંચાયત િારાર્ાં સુિારો કરવાની દરખાસ્તો.

૩

રાજય સરકારના,કાયો, ફરજો અને યોજનાઓની પંચાયતોને તબદીલી.

૪

રાજય પંચાયત પહરષદની ભલાર્ણ અન્વયે કાયમવાહી બાબત.

(ક) નાણાહકય બાબતો
૧

રૂ. ૨.૦૦ કરોડ સુિીની ધવભાગ/ખાતાના વડા ર્ારફતે થતી ખરીદીના ઓડમ ર તથા ૫.૦૦ કરોડ સુિીના
ટે ન્ડરો બહાર પાડવાની ર્ંજુરી

(ડ) ખાતાના વડા/બોડમ /ધનગર્ને લગતી બાબતો
૧

ખાતાના વડાને સત્તા સોપણી.

૨

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી ર્ંડળના અધ્યક્ષશ્રીને અને સભ્યશ્રીની ધનર્ણક
ં ૂ ને લગતી બાબતો
(ર્ાન.મુખ્ય ર્ંત્રીશ્રીની અનુર્ધત ર્ેળવીને)

(ઇ) અન્ય બાબતો
૧

ગ્રાર્/તાલુકા/જજલ્લા પંચાયતને ખચમ/ધર્લ્કત સંપાદન અંગેની પ ૂવમ ર્ંજુરી આપવાના તર્ાર્ હકસ્સાઓ.

૨

રાજયર્ાં વકમ શોપ કોન્ફરન્સ, તાબલર્ કાયમક્રર્ર્ાં ર્ોકલવાના કે સો.

૩

ગ્રાર્/જજલ્લા/તાલુકા પંચાયતોની ચટ
ં ૂ ણી અંગે ધનતી ધવષયક પ્રશ્નો

૪

રાજય સર્કારી ધનધિના ઉપયોગ અંગે સ ૂચનાઓ

.........................................................

ધવભાગન ુ વહીવટી ર્ાળખ ંુ

અગ્ર સબચવશ્રી (પંચાયત)

અગ્ર સચિવશ્રી (ગ્રા.વવ)

અવિક સચિવશ્રી (ગ્રા.વવ)

ઉ૫ સચિવશ્રી (ગ્રા.વવ)

નાયબ સબચવશ્રી
(પંચાયત)

સંયતુ ત સબચવશ્રી

નાયબ સબચવશ્રી (તપાસ)

(બજેટ/સંકલન)

ઉ૫

ઉ૫ સબચવશ્રી (પંચાયત)
ઉ૫ સબચવશ્રી
(તપાસ)

ઉપસબચ
વશ્રી
આઈ.ટી.,

સબચવશ્રી
(બજેટ

નાયબ સબચવ (સે વા)

નાયબ સબચવશ્રી
(ગૃહ ધનર્ામ ણ)

ઉ૫ સબચવશ્રી (સે વા)

ઉ૫ સબચવશ્રી (ગૃ.ધન)

શાખાઓ

શાખાઓ

ઝ, જ, ચ અને ગ શાખા

ક અને લ શાખા

અને

સંકલન)

ગૃહ
શાખાઓ

શાખાઓ

ખ-૧ અને ખ-૨ શાખા

ડ, અને ખ શાખા

ધનર્ામ ણ,
હ, રોકડ
શાખાઓ
ર્, અને ન
શાખા

ક,લ,હ,
રોકડ,
આઇ.ટી
.

શાખાઓ
બ,ત,પી
શાખા

