
કરણ-૪

િવભાગે કાય  કરવા માટના અિધિનયમો,  િનયમો,  િવિનયમો,  ચૂનાઓ,

િનયમ સં હ અને દફતરો.

ુ ા નબંરઃ ૪.૧

1  .         દ તાવેજ ુ ંનામ  /  મથા ં  /  કારઃ  

(૧) સામા ય વહ વટ િવભાગ ારા બહાર પાડલ (સચવાલયના વહ વટ  

િવભાગોના ઉપયોગ માટ) (૧૯૮૯ ની આ િૃ ) કચેર  કાયપ િત.

(ર) જુરાત ુ ક  સેવા િનયમો-ર૦૦ર (નાણા ંિવભાગ ારા બહાર પાડલ 

િનયમો) 

(૩) નાણા ંિવભાગ ારા બહાર પાડલ નાણાકં ય સ ા(સ પણી) િનયમો-૧૯૯૮  

(૪) જુરાત સરકારના કામકાજના િનયમો-૧૯૯૦ ના િનયમ-૧પ હઠળની 

ચુનાઓની ચુના-૪(૧)  અ વયે ુદ  ુદ  ક ાના અિધકાર ઓની સ ા

સ પણી- ( કુમ નબંર- મકમ/૧૦૨૦૦૮/ ૪૪૦ /ઇ, તા.૨૪-૪-ર૦૦૮ સામા જક

યાય અને અિધકાર તા િવભાગ.

(પ) જુરાત િશ  ત અને અપીલ (વત ુકં) િનયમો-૧૯૭૧

(૬) ુબંઇ આકિ  મક ખચના િનયમો-૧૯પ૯ 

(૭) ુબંઇ દાજપ  િનયમ સં હ.

(૮) નાણા ંિવભાગ તરફથી બહાર પાડલ વિધત ોિવડ ટ  ફંડ િનયમો 

( ુબંઇ) અને ુબંઇ જનરલ ોિવડ ટ ફંડ િનયમો-૧૯૮૩. 

(૯) નાણા ંિવભાગ તરફથી બહાર પાડલ મકાન બાધંકામ પેશગીના િનયમો 

ગેના ઠરાવો / પ રપ ો વગેર સકં લત િુ  તકા  (સને ૧૯૭૦ થી ડ સે  બર-

૧૯૯૯ ધુી) નાણા ંિવભાગના તા.૩૧-૩-ર૦૦૦ ના ઠરાવ ઃ ધબપ- ર૦૦૦-

૮૦- ૩-ઝ.૧)

(૧૦) નાણા ંિવભાગ તરફથી બહાર પાડલ વાહનની ખર દ  માટ પેશગી ગેના

િનયમો માટની સકં લત / ઠરાવો / પ રપ ોની િુ  તકા (સને ૧૯૭ર થી



ઓગ  ટ- ૧૯૯૯ ધુી) (નાણા ંિવભાગના ઠરાવ માકંઃ નનમ- ૧૦૯૯- ૯૩૬-

ઝ.૧, તા.૪-ર-ર૦૦૦)

(૧૧) જુરાત ુ  ક  સેવા (પે  શન) ના િનયમ-ર૦૦ર હઠળ નકક  કરલ િનયમો,

(નાણા ંિવભાગ  વારા બહાર પાડલ િુ  તકા) 

(૧ર) નાણા ંિવભાગ  વારા બહાર પાડલ જુરાત ુ  ક  સેવા (ર ના િનયમો)

િનયમો-ર૦૦ર.

2  .         દ  તાવેજ પર ુ ં ું ું લખાણઃ  -  

(૧) કચેર  કાયપ  ધિત (૧૯૮૯ ની આ િૃત) સામા  ય વહ વટ િવભાગ.

(ર) સામા  ય વહ વટ િવભાગના જુરાત સરકારના કામકાજના િનયમો-૧૯૯૦ 

(૩) નાણા ંિવભાગના જુરાત ુ  ક  સેવા િનયમો-ર૦૦ર.

(૪) નાણા ંિવભાગના ( જુરાત) નાણાક ય સ  તા (સ પણી) િનયમો ૧૯૯૮.

(૫) સામા  ય વહ વટ િવભાગના જુરાત રાજય સેવા (િશ  ત અને અપીલ)

િનયમો ૧૯૭૧ (ખાતાક ય અને અપીલ) િનયમો-૧૯૭૧ (ખાતાક ય ાથિમક) તપાસ.

(૬) ુબંઇ આકિ  મક ખચના િનયમો ૧૯પ૯

(૭) ુબંઇ દાજપ  િનયમ સં હ.

(૮) વિધત ોિવડ  ટ ફંડ િનયમો ( ુબંઇ) અને ુબંઇ જનરલ ોિવડ  ટ ફંડ િનયમો-

૧૯૮૩.

(૯) નાણા ંિવભાગના તા.૩૧-૩-ર૦૦૦ ના ઠરાવ ઃ ધબપ/ ર૦૦૦/ ૮૦/ ૩/ઝ.૧

થી મકાન બાધંકામ પેશગી ગેના ઠરાવોની સકં લત િુ  તકા (સને ૧૯૭૦ થી

ડ સે  બર- ૧૯૯૯ ધુી)



(૧૦) નાણા ંિવભાગના તા.૪-ર-ર૦૦૦ ના ઠરાવ ઃ નનમ- ૧૦૯૯- ૯૩૬- ઝ.૧ થી

વાહનની ખર દ  માટ પેશગી ગેના ઠરાવો / પ રપ ોની સકં લત િુ  તકા (સને

૧૯૭ર થી ઓગ  ટ- ૧૯૯૯ ધુી)

(૧૧) જુરાત ુ  ક   સેવા (પે  શન) ના િનયમો ર૦૦રની િુ  તકા.

(૧ર)  જુરાત ુ  ક  સેવા (ર ના િનયમો) ના િનયમો ર૦૦રની િુ  તકા.

3.  નાગર કો  ને     િનયમો  ,   િવિનયમો  ,   ચૂનાઓ  ,   િનયમ     સં હ     અને     દફતરોની     નકલ  

અહ થી     મળશે  .  

  સરના ું (૧) સબંિધત િવભાગો/ખાતાના વડાઓ/ બોડ/ િનયમો.

     (ર) સરકાર  ુ તક ભડંાર, ભ , લાલ દરવા , અમદાવાદ.

4  .           િવભાગ     ારા     િનયમો  ,   િવિનયમો  ,   ચૂનાઓ     િનયમ     સં હ     અને     દફતરોની     નકલ  

માટ     લેવાની     ફ     (  જો     હોય     તો  )  

  સરકાર ી ારા  તે ુ તકો / નકલો પર કમતં દશા યા જુબ.

 


