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PART   IV-A 

Rules and Orders (Other than those published in Parts I, I-A, and I-L) made 
 by the Government of Gujarat under the Central Acts 

 
સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગ 

હેરનામંુ  

સિચવાલય, ગાંધીનગર, તારીખ: ૩  ડસે બર, ૨૦૧૯.       

અશ ત યિ તનો અિધકાર અિધિનયમ, ૨૦૧૬. 

માંક: એચ / એસએચ / ૦૮ / એપી  / ૧૦૨૦૧૭/ ૮૮૦૧૩/ છ-૧:- અશ ત યિ તનો અિધકાર 
અિધિનયમ, ૨૦૧૬ (સન ૨૦૧૬ના ૪૯મા)ની કલમ ૧૦૧ની પેટા-કલમ (૧)થી ફરમા યા માણે, અમુક  
િનયમોનો મુસ ો, સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગના તારીખ: ૧૭મી ઓ ટોબર, ૨૦૧૯ના સરકારી 
હેરનામા માંક: એચ / એસએચ / ૦૫ / એપી  / ૧૦૨૦૧૭/ ૮૮૦૧૩/ છ-૧. હેઠળ તારીખ: ૨૧મી 

ઓ ટોબર, ૨૦૧૯ના, ગુજરાત સરકારી રાજપ , અસાધારણ, ભાગ ૪-કના પાના ૧૭૪-૧ થી ૧૭૪-૧૪મા ં
િસ  કય  હતો અને તેનાથી અસર થવાનો સંભવ હોય તેવી તમામ યિ તઓ પાસેથી, સદરહુ હેરનામાની 

રાજપ માં તેની િસિ ની તારીખથી ીસ દવસ મુદતની અંદર વાંધા અને સૂચનો મંગાવવામાં આ યા હતા; 

 અને સદરહુ હેરનામાના મુસ ાના સંબંધમાં, મળેલ વાંધા અથવા સૂચનો સરકારે િવચારણામાં લીધા  
હતા;  

 તેથી, હવે, અશ ત યિ તનો અિધકાર અિધિનયમ, ૨૦૧૬ (સન ૨૦૧૬ના ૪૯મા)ની કલમ ૧૦૧ની 
પેટા-કલમ (૨)થી મળેલી સ ાની એ અને આ અથ કરેલા તમામ હેરનામા રદ કરીને, ગુજરાત સરકાર, 
આથી, નીચેના િનયમો કરે છે:  

કરણ ૧ 

ારંિભક 

૧. ટંૂકી સં ા અને આરંભ.- (૧) આ િનયમો ગુજરાત અશ ત યિ તનો અિધકાર િનયમો, ૨૦૧૯ કહેવાશે.  

(૨) તે, રાજપ માં તેની િસિ ની તારીખે અમલમાં આવશે. 

૨. યા યા.-(૧) આ અિધિનયમમાં, સંદભથી અ યથા અપેિ ત ન હોય, તો- 
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 (ક) ‘‘અિધિનયમ’’ એટલે અશ ત યિ તનો અિધકાર અિધિનયમ, ૨૦૧૬ (સન ૨૦૧૬નો   
  ૪૯મો).  

 (ખ) “ માણપ ” એટલે અિધિનયમની કલમ ૫૭ની પેટા-કલમ (૧)માં ઉ ેખેલા માણપ   
  આપનાર સ ાિધકારી ારા આપવામાં આવેલંુ અશ તતાનું માણપ ; 

 (ગ) “રિજ ટેશન માણપ ” એટલે અિધિનયમની કલમ ૫૦ હેઠળ સ મ સ ામંડળ ારા આપવામાં 
  આવેલંુ રિજ ટેશન માણપ ; 

 (ઘ) “નમૂનો” એટલે આ િનયમો સાથે ડેલો નમૂનો; 

(૨) અહ  વપરાયેલા અને યા યાિયત ન હ કરેલા શ દો અને શ દ યોગોનો અથ, અિધિનયમમાં તેનો જ ે
 અથ કરવામાં આ યો છે તે થશે.  

કરણ ૨ 

હક અને હકદારી 

૩. સં થાએ અશ તતાના કારણસર ભદેભાવ ન હ રાખવા બાબત.- 

(૧) સં થાના વડાએ, અિધિનયમની કલમ ૩ની પટેા-કલમ (૩)ની ગવાઇનો ઉપયોગ, અિધિનયમ હેઠળ 
 આવરી લેવામાં આવેલા અશ ત યિ તઓનો કોઇ હક અથવા લાભ આપવાનો ઇ કાર કરવા માટે કરવામાં 
 આવેલ નથી તે સુિનિ ત કરવું ઇશે. 

(૨) વીસ અથવા તેથી વધુ યિ તઓને કામે રા યા હોય તેવી ગુજરાત સરકારની અથવા કોઇ ખાનગી સં થાના 
 વડાન,ે કોઇ નારાજ થયેલી યિ ત તરફથી અશ તતાના કારણસર ભેદભાવ સંબધંી ફ રયાદ મળે તો, 
 તેઓએ,- 

 (ક) અિધિનયમની ગવાઇઓ અનુસાર કાયવાહી શ  કરવી ઇશે; અથવા  

 (ખ) નારાજ થયેલી યિ તને, કોઇ િવવા દત કાય અથવા કૃ ય અંગે, કોઇ કાયદેસરનંુ લ ય હાંસલ 
 કરવા માટેની કઇ વાજબી રીત છે તેની લેિખતમાં ણ કરવી ઇશે.   

(૩) નારાજ થયેલી યિ ત, રા ય કિમશનરને ફ રયાદ કરે તો, તે ફ રયાદનો િનકાલ સાઠ દવસની મુદતની 
 અંદર કરવો ઇશે: 

  પરંતુ અપવાદ પ િક સામાં, રા ય કિમશનર, આવી ફ રયાદનો િનકાલ ીસ દવસની અંદર કરી 
 શકશે.  

(૪) કોઇપણ સં થાએ, વાજબી િનવાસ માટે તેણે ખચલી િકંમતની સંપૂણતઃ અથવા અશંતઃ ચુકવણી કરવા 
 માટે કોઇ અશ ત યિ તને ફરજ પાડવી ઇશે ન હ.   

કરણ ૩ 

અશ તતા અગંેની સશંોધન સિમિત 

૪. અશ તતા અંગનેા સંશોધન માટે રા ય સિમિત.- (૧) રા ય તરે અશ તતા અંગનેા સંશોધન માટેની 
સિમિત નીચેના સ યોની બનશે:- 

 (૧) રા ય સરકાર ારા નામિનયુ ત કરવામાં આવેલી અને િવ ાન અને તબીબી સંશોધનના ે માં 
  બહોળો અનુભવ ધરાવતી એક ણીતી યિ ત,- હો ાની એ અ ય ; 

 (૨) ગુજરાત સરકારના તબીબી સેવા િનયામક,- હો ાની એ સ ય; 



PART  IV-A ] GUJARAT GOVERNMENT GAZETTE, EX., 20-03-2020 54-3 
 
 (૩) રા ય સરકાર ારા ગુજરાત રા યમાં રિજ ટર થયેલી સં થામાંથી િતિનિધઓ તરીકે નામિનયુ ત 
  કરવામાં આવેલા અને અિધિનયમની અનુસૂિચમાં િન દ  કરેલા અશ તતાના પાંચ વગ માંથી  
  દરેક (વગ)નું િતિનિધ વ કરતા પાંચ સ યો,- સ યો:  

 પરંતુ રિજ ટર થયેલી સં થાઓના ઓછામાં ઓછા એક મ હલા િતિનિધ હોવા ઇશે; 

 (૪) િનયામક, સમાજ સુર ા, ગજુરાત સરકાર,- સ ય-સિચવ. 

(૨) અ ય , ખાસ આમંિ ત મહેમાન તરીકે કોઇ તજ ને આમં ણ આપી શકશે. 

(૩)  નામિનયુ ત સ યોની હો ાની મુદત, તેઓ હો ો ધારણ કરે તે તારીખથી ણ વષની મુદત માટેની 
 રહેશે, પણ નામિનયુ ત સ યો એક વધુ મુદત માટે પુન:નામિનયુિ ત માટે પા  થશે.  

(૪) બેઠકનું કોરમ અડધા સ યોનું રહેશે.  

(૫) િબન-સરકારી સ યો અને ખાસ આમંિ તો, રા ય સરકારના વગ ૧-ના અિધકારીને   મળવાપા  હોય, 
 તેટલા મુસાફરી ભ થાં અને મ ઘવારી ભ થાં માટે હકદાર રહેશે.  

(૬) રા ય સરકાર, સિમિત માટે પોતે  જ રી ગણે તેવા કારકુની અને અ ય ટાફની ગવાઇ કરી શકશે.  

૫. અશ ત યિ ત સંશોધનનો િવષય બનશે ન હ.- કોઈપણ અશ ત યિ તને  સંશોધનનો િવષય ગણવી 
 ઇશે ન હ, િસવાય કે સંશોધનમાં તેના ઉપર થતી શારી રક અસરનો સમાવશે થતો હોય.  

કરણ ૪ 

 મયા દત વાલીપ  ં

૬. મયા દત વાલીપ ં.- (૧) િજ ા  કોટ   અથવા રા ય સરકારે મુકરર કયા માણે કોઇ મુકરર સ ામંડળે, 
 પોતાની રીતે અથવા અ યથા અશ ત યિ તને,  પોતાના વતી કાનૂનીપણે બંધનકતા િનણયો લેવા માટે,  
 તેવી યિ ત (અશ ત યિ ત) સાથે િવચારિવિનમય કરીને, મયા દત વાલીપણાનો આધાર પૂરો પાડવો 
 ઇશે.  

(૨) િજ ા કોટ અથવા મુકરર સ ામંડળે અશ ત યિ ત માટે મયા દત વાલીપણાની મજૂંરી આપતા પહેલા, 
 પોતે ખાતરી કરવી ઇશે કે આવી યિ ત પોતાના વતી કાનૂનીપણે બંધનકતા િનણયો લઇ શકે તેવી 
 િ થિતમાં નથી.  

(૩) િજ ા કોટ અથવા મુકરર સ ામંડળે, મયા દત વાલીપણાની મંજૂરી આપવા સંબંધી અર  મ ાની 
 તારીખથી અથવા આવી મયા દત વાલીપણાની જ રયાત અંગેની તેની નો ટસ આ યાની તારીખથી 
 ઇ છનીય રીતે એક મ હનાની મુદતની અંદર િનણય લેવો ઇશે: 

  પરંતુ આવા મયા દત વાલીપણાની મંજૂરી આપતા પહેલા મયા દત વાલી તરીકે કાય કરનાર 
 યિ તની સંમિત મેળવવાની રહેશે. 

(૪) પેટા-િનયમ (૧) હેઠળ િનમણૂક પામેલા (િનયત કરાયેલા) મયા દત વાલીપણાની કાયદેસરતા 
 શ આતમાં પાંચ વષની મુદત માટેની રહેશ,ે જ ે િજ ા કોટ અથવા યથા સંગ, મુકરર સ ામંડળ ારા 
 પછીથી વધારી શકાશે:  

  પરંતુ િજ ા કોટ અથવા મુકરર સ ામડંળે, ારંિભક વાલીપણાની મંજૂરી આપતી વખતે 
 અનુસરેલી કાયરીિત જ મયા દત વાલીપણાની કાયદેસરતા વધારતી વખતે અનુસરવી ઇશે.  
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(૫) આવી મયા દત વાલીપણાના આધારની મંજૂરી આપતી વખતે, િજ ા કોટ અથવા મુકરર સ ામંડળે, 
 મયા દત વાલીપણા તરીકે િનમણૂક કરવાની યો ય યિ તની પસંદગીમાં નીચેના ગુણવ ા મમાં  
 િવચારણા કરવી ઇશે:- 

 (ક) અશ ત યિ તના માતા-િપતા અથવા પુ ત સંતાન, 

 (ખ) િનકટના ભાઇ અથવા બહેન, 

 (ગ) બી  લોહીના સગા અથવા કાળ  રાખનાર અથવા તે િવ તારમાંની નામાંિકત યિ ત.  

(૬) ૧૮ વષથી વધુ મરની હોય અને ફોજદારી કાયરીિત અિધિનયમ, ૧૯૭૩ (સન ૧૯૭૪ના ૧લા)માં 
 યા યાિયત કયા માણે પોલીસ અિધકારના કોઇ ગુનામાં અગાઉ દોિષત ઠરેલી ન હોય,  તેવી 
 યિ તઓની જ મયા દત વાલી તરીકે િનમણૂક કરવી ઇશે.  

(૭) પેટા-િનયમ (૧) હેઠળ િનમાયેલ મયા દત વાલીએ, અશ ત યિ ત સાથે, તનેા વતી કોઇ કાનૂની રીતે  
 બંધનકતા િનણયો લેતા પહેલા તેની સાથે પરામશ કરવો ઇશે.  

(૮) િનમાયેલા મયા દત વાલીએ એ બાબત સુિનિ ત કરવી ઇશે કે અશ ત યિ તને બદલે લેવાના કાનૂની 
 રીતે  બંધનકતા  િનણયો, અશ ત યિ તના હતમાં હોવા ઇશે.  

કરણ ૫ 

િશ ણ 

૭. શૈ િણક સં થાઓને મા યતા આ યા પહેલાંની બોલીઓ અને શરતો.- મા યતા આપવા માટે, શૈ િણક 
 સં થાઓની બોલીઓ અને શરતો ન ી કરતી વખતે, ગુજરાત રા યમાં ાથિમક િશ ણના િનયામકે 
 સુિનિ ત કરવું ઇશે કે અિધિનયમની કલમ ૧૬માંની ગવાઇઓ મુજબની જ રયાતો પ રપૂણ કરેલ 
 છે.  

૮. િજ ા િશ ણ કચેરીમાં નોડલ (કે વત ) અિધકારી.- 

 અિધિનયમની કલમ ૧૬, ૧૭ અને ૩૧ની ગવાઇઓ અનુસાર અશ ત બાળકોના વેશ અને ાથિમક, 
 મા યિમક/ઉ ચ ર મા યિમક શાળાઓમાં તઓેને આપવામાં આવતી સગવડો અને િશ ણની બી  
 કોઇ પ િતઓ સંબંિધત બાબતો સાથે તજવીજ કરવા માટે િજ ા િશ ણ કચેરી અને િજ ા ાથિમક 
 િશ ણ કચેરીમાં નોડલ(કે વત ) અિધકારી રહેશે.  

કરણ ૬ 

સં થાઓનું રિજ ટેશન માણપ  

૯. રિજ ટેશન માણપ  માટેની અને તે આપવા માટેની અર .- (૧) અશ ત યિ તઓ માટેની સં થા 
 થાપવા અથવા િનભાવવા માંગતી યિ ત, અિધિનયમની કલમ ૪૯ હેઠળ રા ય સરકારે નીમેલ સ મ 
 સ ામંડળ, િનયામક, સામાિજક સુર ાને નમૂના એ-માં અર  કરી શકશે.  

(૨) પેટા-િનયમ (૧) હેઠળ કરેલ દરેક અર  સાથ,ે-  

 (ક)  અશિ તના ે માં કામનો દ તાવે  પુરાવો; 

 (ખ)  સં થાના સંચાલનનું સંિવધાન અથવા પેટા-કાયદા અથવા િવિનયમો; 

 (ગ)  અર ની તારીખ અગાઉના છે ા ણ વષમાં ઓ ડટ થયેલ પ ક અને મેળવેલ અનદુાનની  
  િવગતો.; 

 (ઘ) સં થામાં િનયુ ત યિ તઓની, તેમની સંબંિધત ફર  સાથ,ે કુલ સં યા બાબતનું પ ક;  
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 (ચ) સં થામાં િનયુ ત યાવસાિયકોની સં યા; 

 (છ) સં થાએ િનયુ ત કરેલ યાવસાિયકોની લાયકાતો અંગેનું પ ક; અને  

 (જ) અરજદારના રહેણાંકનો પુરાવો. 

 - ડવા ઇશે.  

(૩) પેટા-િનયમ (૧) હેઠળ કરેલ દરેક અર , સંબંિધત સં થાની બાબતમાં નીચેની જ રયાતોને પાલન 
 કરતી હોવી ઇશે.- 

 (ક) કે સં થાએ અશ ત યિ તઓના પુનવસનના ે માં કામ કરવા માટેની લાયકાત મેળવેલ હોય; 

 (ખ) કે સ થા, મંડળી ન ધણી અિધિનયમ, ૧૮૬૦ ( સન ૧૮૬૦ના ૨૧મા) હેઠળ અથવા ગુજરાત 
 સાવજિનક ટ ટ અિધિનયમ, ૧૯૫૦ (સન ૧૯૫૦ના ૨૯મા) હેઠળ હેર ચે રટેબલ ટ ટ તરીકે અથવા 
 ભારતીય કંપની અિધિનયમ, ૨૦૧૩ (સન ૨૦૧૩ના ૧૮મા)ની કલમ ૮ હેઠળ નોટ-ફોર- ો ફટ (નફા 
 માટે ન હ) કંપની તરીકે રિજ ટર થયેલી હોય અને મંડળ અને/અથવા ટ ટ અથવા નોટ-ફોર- ો ફટ 
 (નફા માટે ન હ) કંપનીના પેટા-કાયદા અને મેમરે ડમ ઓફ અસોિસએશન સાથેના તેવા રિજ ટેશન 
 માણપ ની નકલ અર ની સાથે રજૂ કરવી ઇશે;       

 (ગ) સં થા, કોઇ યિ ત અથવા યિ તઓની સં થાને નફો કરાવા માટે ચલાવવામાં આવતી નથી; 

 (ઘ) સં થા, અશકત બાળકોની ખાસ જ રીયાતોને પૂરી પાડવા માટે,  રહેિબિલટેશન કાઉિ સલ ઓફ 
 ઇિ ડયા સાથે રિજ ટર થયેલ યાવસાિયકોને નોકરી રા યા છે;  

 (ચ) સં થા પાસે અશ ત યિ તઓ માટે શીખવવા અને શીખવા માટે પૂરતી સામ ી છે; અને 

 (છ) સં થાએ તેના ઓ ડટ કરેલા હસાબો અને વાિષક અહેવાલો રજૂ કયા છે;  

(૪) આ િનયમ હેઠળ રિજ ટેશનનંુ માણપ , આ અિધિનયમની કલમ ૫ર હેઠળ રદબાતલ કરવામાં આવે તે 
િસવાય, તેને આપવામાં આ યંુ હોય અથવા તાજુ ં કરવામાં આ યંુ હોય તે તારીખથી પાંચ વષની મુદત માટે 
અમલમાં રહેશે; 

(૫) રિજ ટેશનનંુ માણપ  તાજુ ંકરવા માટેની અર , અગાઉના રિજ ટેશનનંુ માણપ  અને પેટા-િનયમ 
(૧) હેઠળ માણપ  આપવા માટેની અર ની રીતે, અરજદાર માણપ  તાજુ ં કરવા માટે અર  કરે છે તે 
પ કની સાથે કરવી ઇશે; 

 પરંતુ આવી અર , આવા માણપ ની મા યતા પૂરી થયાના સાઠ દવસની પહેલા કરવી ઇશે:  

 વધુમાં, સમાજ સુર ા િનયામકને  ખાતરી થાય કે આવા િવલંબ માટે પૂરતા કારણો પૂરા પાડવામાં 
આ યા છે, તો તે રિજ ટેશનનંુ માણપ  તાજુ ંકરવા માટેની અર  ૬૦  દવસ પછી પરંતુ ૧૨૦ દવસ કરતા 
મોડુ ન હ તેમ યાનમાં લઇ શકશે:   

(૬) પેટા-િનયમ (૫)ના થમ પરંતુકમાં િન દ  કયા માણે મુદત પૂરી થાય તે પહેલા રિજ ટેશનનું 
 માણપ  તાજુ ંકરવા માટેની અર  કરવામાં આવે તો, અર  પર હુકમ ન થાય યાં સુધી રિજ ટેશનનુ ં
 માણપ  અમલમાં રહેશે અને સદરહુ પરંતુકમાં િન દ  કયા માણે, રિજ ટેશનનું માણપ  તાજુ ંકરવા 
 માટેની અર  સાઠ દવસની અંદર ન કરવામાં આવે તો, રિજ ટેશનનું માણપ  પૂ  થયંુ હોવાનું 
 ગણાશે.  

(૭) પેટા-કલમ (૧) અથવા પેટા-કલમ (૫) હેઠળ કરેલી દરેક અર , અિધિનયમની કલમ ૫૧-ની પેટા-
 કલમ (૧)માં ઉ ેખેલ સ મ સ ામંડળને એવી ખાતરી થાય કે અિધિનયમ હેઠળ રિજ ટેશનનંુ માણપ  
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 આપવા માટેની જ રીયાતો અને આ િનયમોનું પાલન કરવામાં આ યંુ છે યારે, તેનો યારથી નેવુ દવસની 
 મુદતની અંદર િનકાલ કરવો ઇશે.   

૧૦. સ મ સ ામંડળના હુકમ સામે અપીલ.- અિધિનયમની કલમ ૫૧-ની પેટા-કલમ (૧)માં ઉ ેખેલ 
 સમાજ સુર ા િનયામકના હુકમથી નારાજ થયેલી કોઇ યિકત, રિજ ટેશનનંુ માણપ  આપવા માટે 
 ઇનકાર કરતા અથવા રિજ ટેશનનું માણપ  રદબાતલ કરતા હુકમની તારીખથી ણ મ હનાની અંદર ત ે
 હુકમની સામે, કલમ ૫૩ની પેટા-કલમ (૧)માં ઉ ેખ કયા માણે રા ય સરકાર હેર કરે તેવા અપીલ 
 સ ાિધકારીને અપીલ કરી શકશે અને અપીલ સ ાિધકારી, પોતાને યો ય જણાય તેવી બાબતમાં તપાસ 
 કયા પછી અને સમાજ સુર ા િનયામક, અપીલ કરનારને સાંભળવાની તક આ યા પછી, પોતાને યો ય 
 લાગ ેતેવો હુકમ કરી શકશે. 

કરણ ૭ 

અશકતતાના માણપ ના સંબંધમાં અપીલ 

૧૧. અશકતતાનું માણપ  કાઢી આપતા સતામડંળના િનણય સામે અપીલ.-  

 (૧) અશકતતાનંુ માણપ  કાઢી આપતા સતામંડળના િનણયથી નારાજ થયેલ કોઇ યિ ત, િનણયની 
 તારીખથી નેવું દવસની અંદર, કિમશનર, આરો ય, તબીબી સેવા અને તબીબી િશ ણ અને સંશોધન, 
 ગુજરાત સરકારને, અિધિનયમની કલમ ૫૯ની પેટા-કલમ (૧) હેઠળ આ હેતુ માટે, રાજય સરકારે મુકરર 
 કરેલ અપીલ સ ાિધકારીને નીચેની રીતે અપીલ કરી શકશે:- 

 (ક) અપીલમાં ટંૂકી પૂવભૂિમકા અને અપીલ કરવા માટેના આધારોનો સમાવેશ કરવો ઈશે,  

 (ખ) અપીલ, અશકતતાના માણપ ની નકલ અથવા માણપ  આપનારા સ ાિધકારીએ કાઢી 
 આપેલ રદ કરતા પ ની નકલ સાથે હોવી ઈશે: 

  પરંતુ અશ ત યિ ત સગીર વયનો હોય અથવા આવી અપીલ કરવા માટે પોતે ફીટ નથી તેમ 
 બાધ કરે તેવી કોઇ અશકતતાથી પીડાઇ ર ો હોઇ યારે, તેના વતી તેના કાનૂની અથવા યથા સંગ, 
 મયા દત વાલી અપીલ કરી શકશે.   

 (૨) આવી અપીલ મ ેથી, કિમશનર, આરો ય, તબીબી સવેા અને તબીબી િશ ણ અને સંશોધન, 
 ગુજરાત સરકાર, અપીલ સ ાિધકારી, અપીલ કરનારને તેનો કેસ રજૂ કરવાની તક પુરી પાડશે અને 
 યારપછી પોતાને યો ય જણાય તેવો કારણ અને િવગત દશાવતો હુકમ કરી શકશે.  

 (૩) પેટા-કલમ (૧) હેઠળ રજૂ કરેલ દરેક અપીલનો અપીલ મ ાની તારીખથી સાઠ દવસની મુદત 
 કરતા વધુ ન હ તેમ, શ ય બને તેટલી ઝડપથી િનણય કરવો ઇશે.  

કરણ ૮ 

રાજય સલાહકાર બોડ 

૧૨. ગુજરાત રા ય સલાહકાર બોડના સ યો માટે ભ થાં.- (૧) રા ય પાટનગર ે માં રહેતા ન હોય તેવા 
 અશ તતા અંગેના ગુજરાત રા ય સલાહકાર બોડના િબન-સરકારી સ યોને બે હ ર િપયા ભ થંુ 
 અથવા સરકાર દરેક દવસ માટે વખતોવખત ન ી કરે તેમ સદરહુ બોડની વા તિવક બેઠકના દરેક દવસ 
 માટે ચૂકવવામાં આવશે.   

 (૨) ગાંધીનગર બહાર રહેતા હોય તેવા અશ તતા અંગેના ગુજરાત રા ય સલાહકાર બોડના િબન-
 સરકારી સ યોને, સદરહુ બોડની વા તિવક બેઠકના દરેક દવસ માટેના દૈિનક અને મસુાફરી ભ થાં, 
 ગુજરાત સરકારના વગ-૧ ના અિધકારીને મળવાપા  ભ થાંના દરે ચૂકવવામાં આવશે:  
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  પરંતુ િવધાનસભાના સ ય જ ેઅશ તતા અંગેના ગુજરાત રા ય સલાહકાર બોડના સ ય હોય 
 તેવા િક સામાં, િવધાનસભાનું સ  ન હોય અને ગુજરાત સરકાર તરફથી સદરહુ મુસાફરી માટે સ ય-એ 
 આવું કોઇ ભ થું લીધેલ નથી અને રોકાણ કરેલ છે તેવું માણપ  આપવામાં આવે યારે, િવધાનસભાના 
 સ ય તરીકે મળવાપા  ભ થાના દરે, દૈિનક અને મુસાફરી ભ થંુ ચૂકવવામાં આવશે.  

૧૩. બોડની બેઠક.-  (૧) અિધિનયમની કલમ ૬૬-ની પેટા-કલમ (૧) હેઠળ રચાયેલા અશ તતા અંગનેા 
 ગુજરાત રા ય સલાહકાર બોડ (જનેો આ કરણમાં હવે પછી, ‘બોડ’ તરીકે ઉ ેખ કય  છે તે)ની બેઠક 
 સામા ય રીતે તેના અ ય  ન ી કરે તેવી તારીખે ગુજરાતની રાજધાની-ગાંધીનગર-માં યોજવામાં 
 આવશે:  

  પરંતુ તે દર છ મ હનામાં ઓછામાં ઓછી એક વખત મળશે.  

(૨) બોડના અ ય , બોડના દસ સ યોથી ઓછા  ન હોય તેટલા સ યોની લેિખત િવનંતી પર બોડની ખાસ 
 બેઠક બોલાવી શકશે.  

(૩)  બોડના સ ય-સિચવ-એ બોડના સ યોને, આવી બઠેક યોજવાની હોય અને કામકાજ ચલાવવાનું હોય 
 યાં, સમય અને થળ િન દ  કરતી સાધારણ બઠેકની પ  પંદર દવસની અને ખાસ બઠેકની પ  
 પાંચ દવસની નો ટસ આપવી ઇશે.  

(૪)  બોડની નો ટસ બોડના સ યોને મેસે જર ારા તેઓને તે પહોચાડીને અથવા તેમના રહેઠાણ અથવા 
 ધંધાના સંબંિધત છે ા ણીતા થળોએ રિજ ટડ ટપાલ ારા તે મોકલીને અથવા ઇમેઇલ ારા અથવા 
 બોડના અ ય ને, િક સાઓના સં ગોમાં પોતાને યો ય લાગે તેમ બી  રીતે આપી શકાશે.  

(૫)   બોડનો કોઇપણ સ ય, બોડના સ ય-સિચવન,ે કોઇ બાબત માટે પ  દસ દવસની નો ટસ આપી ન 
 હોય  તો તેને બેઠકની િવચારણા માટે રજૂ કરવા હકદાર રહેશે ન હ. િસવાય કે બોડના અ ય  તેના 
 િવવેકાિધકાર અનુસાર તેને (સ યને) આવું કરવા માટેની પરવાનગી આપે.  

(૬) બોડ નીચે મુજબ િત દન અથવા કોઇ ચો સ દવસે તેની બેઠક મુલતવી રાખી શકશે:- 

 (ક) બોડની બેઠક િત દન મુલતવી રાખવામાં આવે, યારે આવી મુલતવી રાખેલ બેઠકની નો ટસ, 
 મુલતવી રાખેલી બેઠક યાં યો વાની હોય યાં તેવા થળે ઉપિ થત રહેલા બોડના સ યોને આપવી 
 ઇશે અને બાકીના સ યોને મુલતવી રાખેલી બેઠકની નો ટસ આપવી જ રી રહેશે ન હ;  

 (ખ) બોડની બેઠક િત દન મુલતવી રાખવામાં આવી ન હોય પણ જ ે દવસે (તારીખે) બેઠક 
 યો વાની હોય તે તારીખથી બી  તારીખ સુધી મુલતવી રાખેલ હોય, યારે, આવી બેઠકની નો ટસ, 
 ઉપરના પેટા-િનયમ (૪)માં િન દ  કરેલી રીતે બોડના તમામ સ યોને આપવી ઇશે. 

૧૪. મુખ અિધકારી.- બોડના અ ય , દરેક બેઠક ખાતે મુખ થાન લેશે અને તેમની ગેરહાજરીમા,ં 
 તેના ઉપા ય  મખુ થાન સંભાળશે, પણ બોડના અ ય  અને ઉપા ય  બનંે કોઇ બેઠકમાથંી 
 ગેરહાજર હોય, યારે બોડના ઉપિ થત સ યો, તે બેઠકનંુ મુખ થાન સંભાળવા માટે કોઇપણ એક 
 સ યને ચૂંટશે. 

૧૫. કોરમ.- (૧) કોઈ બેઠક માટેનંુ, કોરમ, બોડના એક તૃતીયાંશ સ યોનું બનશે.  

(૨) કોઈ બેઠક માટે ન ી કરવામાં આવેલા કોઇ સમયે અથવા કોઇ બેઠક દરિમયાન બોડના કુલ સ યોના એક 
 તૃતીયાંશ કરતાં ઓછા સ યો હાજર હોય, તો હવે પછી આવતી તારીખે અથવા અ ય  પોતે ન ી કરે 
 તેવી ભિવ યની અમુક બી  તારીખે તેટલા કલાક સુધી બેઠક મુલતવી રાખી શકશે. 

(૩) બોડની મુલતવી રાખવામાં આવેલી બેઠક માટે, કોઇપણ કોરમ જ રી રહેશે ન હ.  
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(૪) બોડની સાધારણ અથવા યથા સંગ, ખાસ બેઠકની કાયસૂિચ પર ન હોય તેવી કોઇપણ બાબતની  તેની 
 મુલતવી રાખેલી બેઠકમાં ચચા કરવામાં આવશે ન હ. 

(૫) (ક) ઉપરના પેટા-િનયમ (૨)માં િન દ  કયા માણે બોડની બેઠક, પછીની તારીખે કોરમ ન 
 હોવાના કારણે મુલતવી રાખેલ હોય, યારે આવી મુલતવી રાખેલ બેઠકની નો ટસ, મુલતવી રાખેલી 
 બેઠક યાં યો વાની હોય યાં તેવા થળે ઉપિ થત રહેલા બોડના સ યોને આપવી ઇશે અને અ ય 
 સ યોને મુલતવી રાખેલી બેઠકની નો ટસ આપવી જ રી રહેશે ન હ; અને   

(ખ) ઉપરના પેટા-િનયમ (૨)માં િન દ  કયા માણે બોડની બેઠક, કોરમ ન હોવાના કારણે, પછીની તારીખ 
 સુધી મુલતવી રાખેલ ન હોય, પણ પૂરતા સમય(ગાળા)  સ હતની તારીખે મુલતવી રાખેલ હોય, યારે 
 આવી મુલતવી રાખેલી બેઠકની નો ટસ, િનયમ ૧૩ના પટેા-િનયમ (૪)માં િન દ  કયા માણે, બોડના 
 તમામ સ યોને આપવી ઇશે. 

૧૬. કાયન ધ.- (૧) બોડની બેઠકમાં હાજર ર ા હોય તેવા બોડના સ યોના નામ અને બોડના 
 સ ય-સિચવ ારા તે હેતુ માટે િનભાવવાના ચોપડામાં બેઠક ખાતેની કાયવાહીઓના રેકડ રાખવા ઇશે. 

(૨) બોડની પાછલી બેઠકની કાયન ધ, દરેક તરત પછીની બેઠક ખાતે શ આતમાં વાંચવી ઇશે અને આવી 
 બેઠક ખાતે મુખ અિધકારી ારા તેની ખરાઇ અને તેના પર સહી થવી ઇશે.  

(૩) બેઠકના સ ય-સિચવની કચેરી ખાતે, કચેરીના કલાકો દરિમયાન, બોડના કોઇ સ ય ારા િનરી ણ 
 અથ કાયવાહીઓ ખુ ી રહેશે.  

૧૭. બેઠક ખાતે ચલાવવાનુ ંકામકાજ.- મુખ અિધકારીની પરવાનગી િસવાય, કાયસૂિચમાં દાખલ કરી ન હોય 
 અથવા િનયમ ૧૩ના પટેા-િનયમ (૫) હેઠળ સ ય ારા જનેી નો ટસ આપવામાં આવેલ ન હોય તેવુ ં
 કોઇપણ કામકાજ, બોડની કોઇ બેઠકમાં ચલાવવું ઇશે ન હ. 

૧૮. બેઠક માટેની કાયસિૂચ.- બોડની કોઇ બેઠક ખાતે, મુખ અિધકારીની પરવાનગીથી બેઠકમાં અ યથા 
 િનણય કય  હોય તે િસવાય, કાયસૂિચમાં ન ધ  કરવામાં આવી હોય તેવા મમાં કામકાજ ચલાવવું ઇશે:  

  પરંતુ કાં તો બોડની બેઠકની શ આતમાં અથવા તો બઠેક દરિમયાન કોઇ દરખા ત પર ચચા પૂણ 
 થયા પછી, મુખ અિધકારી અથવા બોડનો સ ય, કાયસૂિચમાં ન ધ કરવામાં આવેલ કામકાજના હુકમમાં 
 ફેરફાર સૂચવી શકશે અને બોડના અ ય  સમંત થાય, તો આવો ફેરફાર કરવામાં આવશે.  

૧૯. બહુમતી ારા િનણય.- મડંળની બેઠકમાં િવચારણામાં લેવામાં આવતા તમામ ોનો િનણય, બોડના 
 હાજર સ યોના અને મતની બહુમતીથી અને મતદાનથી કરવામાં આવશે અને મતોની સમાનતાના 
 િક સામા,ં બોડના અ ય ને અથવા બોડના ઉપા ય ન ેઅથવા યથા સંગ, બંને સ યની ગેરહાજરીમા,ં  
 બેઠકનું મુખ થાન સંભાળતા સ યને બી  અથવા િનણાયક મત રહેશે. 

૨૦. ખાલી જગા અથવા કોઈ ખામીન ેકારણે કોઈપણ કાયવાહીઓ અમા ય ઠરશે ન હ.- બોડની કોઈ પણ 
 કાયવાહીઓ, કોઈ ખાલી જગા હોવાના અથવા બોડની રચનામાં કોઈ ખામી હોવાના કારણોથી અમા ય 
 ઠરશે ન હ.  

કરણ ૯ 

િજ ા તરની સિમિત 

૨૧. િજ ા તરની સિમિતની રચના.- અિધિનયમની કલમ ૭૨ માં ઉ ેખેલી અશ તતા અંગેની િજ ા
 તરની સિમિત નીચેનાની બનશે- 

  (૧)  કલે ટર અને િજ ાના િજ ા મેિજ ટેટ, હો ાની એ અ ય  તરીકે. 
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  (૨)  યુિનિસપલ કિમશનર........... હો ાની એ............ સ ય. 
  (૩)  િજ ા િવકાસ અિધકારી ........... હો ાની એ............ સ ય. 
  (૪)  િસિવલ સજન........... હો ાની એ............ સ ય. 
  (૫)  મુ ય િજ ા તબીબી અિધકારી........... હો ાની એ............ સ ય. 
  (૬)  િજ ા િશ ણ અિધકારી........... હો ાની એ............ સ ય. 
  (૭)  િજ ા ાથિમક િશ ણ અિધકારી........... હો ાની એ............ સ ય. 
  (૮)  િનયામક, િજ ા ામ િવકાસ એજ સી........... હો ાની એ............ સ ય. 
  (૯)  િજ ા રોજગાર અિધકારી........... હો ાની એ............ સ ય. 
  (૧૦)  કાયપાલક ઇજનેર (માગ અને મકાન)........... હો ાની એ............ સ ય. 
  (૧૧)  અિધિનયમ હેઠળ રિજ ટર થયેલી સં થાના િતિનિધ અને અિધિનયમની કલમ ૨ ના 
   ખંડ(ખંડો)માં યા યાિયત કયા મુજબની અશ ત યિ ત(પાંચ સ યો).........સ ય. 
  (૧૨)  અ ય  તરીકે આમંિ ત બી  કોઈ સ ય...........સ ય. 
  (૧૩)  િજ ા સામાિજક સંર ણ અિધકારી........... હો ાની એ............ સ ય-સિચવ. 

૨૨. સિમિતના કાય .- અશ તતા અંગેની િજ ા તરની સિમિત નીચેના કાય  કરશે :- 

 (ક) િજ ા સ ામંડળોને પુનઃ થાપનને લગતી બાબતો અને અશ ત યિ તઓના સશિ તકરણના 
 સંબંધમાં સલાહ આપશે; 

 (ખ) િજ ા  સ ામંડળો  ારા  આ  અિધિનયમની  ગવાઇઓ  અને  તે હેઠળ કરેલા િનયમોના 
 અમલીકરણનું દેખરેખ  રાખશે; 

 (ગ) અશ ત યિ તઓના સશિ તકરણ માટે, સરકારની યોજનાઓ અને કાય મોના  અમલીકરણમાં 
 િજ ા સ ામંડળોને સહાય કરશે; 

 (ઘ) િજ ા  સ ામંડળો  ારા  અિધિનયમની  ગવાઈઓનો  અમલ  ન કરવા સંબંિધત ફ રયાદો 
 તપાસશે અને આવી ફ રયાદોનું િનવારણ કરવા માટે, સંબંિધત સ ામંડળને યો ય ઉપાયા મક પગલાંની 
 ભલામણ કરશે. 

 (ચ) અિધિનયમની કલમ ૨૩ની પેટા-કલમ (૪) હેઠળ િજ ા તરની સં થાઓ ારા લેવામાં આવેલા 
 પગલાંથી નારાજ થયેલા ગુજરાત સરકારની સં થાઓના કમચારીઓ ારા કરવામાં આવેલી અપીલની 
 તપાસ કરવી અને ઉિચત પગલાંની ભલામણ કરવી. 

 (છ)  રા ય સરકાર ારા સ પવામાં આવે તેવા બી  કોઇ કાય . 

કરણ ૧૦ 

અશ ત યિ તઓના માટેના ગુજરાત રા ય કિમશનર 

૨૩. રા ય કિમશનરની િનમણકૂ માટેની લાયકાત.- અિધિનયમની કલમ ૭૯ની પેટા-કલમ (૧) હેઠળ 
 અશ ત યિકતઓ માટે, ગજુરાત રા ય કિમશનર તરીકે કોઇપણ યિકત પા  રહેશે ન હ િસવાય કે,-  

(૧)  તેઓ યિકત અશ ત યિકતઓના પુન:વસવાટને લગતી બાબતોના સંબંધમાં િવશેષ ાન અથવા 
 યવહા  અનુભવ ધરાવતા હોય; 

(૨) રા ય કિમશનરની િનમણૂક માટે અર ઓ મંગાવતી હેરાતમાં િન દ  કયા મુજબ અર ઓ મેળવવા 
 માટેની છે ી તારીખ જ ેવષમાં આવતી હોય તે વષની ૧લી યુઆરીના રોજ તેઓના સાઈઠ વષ થયેલા 
 ન હોય;  

(૩)  તેઓ નીચેની શૈ િણક લાયકાતો અને અનુભવ ધરાવતા હોય:- 
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(ક)  શૈ િણત લાયકાતો: 

 (૧)  આવ યક : મા ય યુિનવિસટીમાંથી નાતક;  

 (૨) ઇ છનીય : અશકત યિકતઓના સામાિજક કાય અથવા કાયદા અથવા યવ થાપન અથવા  
  માનવ અિધકારો અથવા પુન:વસવાટ અથવા િશ ણમાં મા ય પદવી અથવા ડ લોમા. 

(ખ)  અનુભવ : ુપ ‘એ’ તરમાં ઓછામાં ઓછા ૨૦ વષનો અનુભવ અથવા સમક  જગા:- 

 (૧) કે  અથવા રા ય સરકારમાં, અથવા 

 (૨) અશ તતા સંબંિધત બાબતો સાથે તજવીજ કરતી હેર ે ના અ ડરટેિકંગ અથવા  અધ-  
  સરકારી અથવા વાય  સં થાઓ અથવા સામાિજક ે માં, અથવા 

 (૩) અશ તતા અથવા સામાિજક િવકાસના ે માં કામ કરતી રિજ ટર થયેલી રા ય અથવા રા ીય 
  અથવા આંતરરા ીય તરની વૈિ છક સં થામાં િસિનયર તરના પદાિધકારીની મતામાં કાય 
  કયુ હોય: 

૨૪. રા ય કિમશનરની િનમણકૂની પ િત.- (૧) રા ય કિમશનરની જગા ખાલી પડવાની હોય તેના 
 ઓછામાં ઓછા છ મ હના પહેલા, િનયમ ૨૩માં ઉ ેખેલા માપદંડ પ રપૂણ કરતા પા  ઉમેદવારો પાસેથી 
 આ જગા માટે અર ઓ મંગાવીને, એક અં ે માં અને બી  થાિનક ભાષામાં એમ ઓછામાં ઓછા બે 
 રા ીય અથવા રા ય તરના દૈિનક વતમાનપ ોમાં હેરાત િસ  કરવી ઇશે. 

(૨) સંબંિધત વહીવટી િવભાગના સિચવની અ ય તા હેઠળ શોધ-સહ-પસંદગી સિમિતની રચના, રા ય 
 કિમશનરની જગા માટે, ણ યો ય ઉમેદવારોની પેનલની તેને ભલામણ કરવા માટે રા ય સરકાર ારા 
 કરવી ઇશે. 

(૩) પેટા-િનયમ (૨)માં ઉ ેખ કરેલ શોધ-સહ-પસંદગી સિમિતની રચના, ગુજરાત સરકારના સંબંિધત 
 વહીવટી િવભાગ ારા આપવામાં આવેલી સંબંિધત સૂચનાઓથી સંચાિલત થશે જ ેઆખરી ગણાશે.    

(૪) પેટા-િનયમ (૨) હેઠળ શોધ-સહ-પસદંગી સિમિત ારા ભલામણ કરવામાં આવેલી પેનલમાં, પેટા-
 િનયમ (૧) હેઠળ કરવામાં આવેલી હેરાતના યુ રમાં જમેણે અર  કરી હોય તેમાંથી અમુક 
 યિ તઓ તેમજ સિમિત જનેે ઉિચત ગણે તેવી કે  અથવા રા ય સરકારની નોકરીમાં હોય તેવી બી  
 ઈ છા ધરાવતી પા  યિ તઓનો સમાવેશ થઈ શકશે. 

(૫) રા ય સરકારે, પેટા-િનયમ (૨) હેઠળ શોધ-સહ-પસંદગી સિમિત ારા ભલામણ કરવામાં આવેલી 
 પેનલમાંથી કોઈ એક ઉમેદવારની રા ય કિમશનર તરીકે િનમણૂક કરવી ઈશે. 

૨૫. રા ય કિમશનરની (હો ાની) મુદત.- (૧) રા ય કિમશનર જ ેતારીખે હો ો સંભાળે તે તારીખથી ણ 
 વષની મુદત સુધી અથવા તે પાંસઠ વષની મર પૂણ કરે યાં સુધી, એ બેમાંથી જ ેવહેલંુ હોય તે મુદત 
 સુધી, પૂણકાિલક ધોરણે તેમની િનમણૂક કરવામાં આવશે. 

(૨) કોઇપણ યિ ત, પાંસઠ વષની ઉપલી વય મયાદાને અધીન રહીને, વધુમાં વધુ બે મુદતો સુધી રા ય 
 કિમશનર તરીકે સેવા આપી શકશે. 

૨૬. રા ય કિમશનરના પગાર અને ભ થાં.- (૧) રા ય કિમશનરના પગાર અને ભ થાં, રા ય સરકારના 
 સિચવને મળવાપા  થતાં પગાર અને ભ થાં જટેલા રહેશે.  

(૨) િનવૃ  સરકારી કમચારી અથવા કે  સરકાર અથવા રા ય સરકાર ારા ભંડોળ પૂ ં  પાડવામાં આવતુ ં
 હોય તેવી કોઈ સં થા અથવા વાય  સં થાના િનવૃ  કમચારી હોય તેવા રા ય કિમશનર આવી પાછલી 
 સેવાનાં સંબંધમાં પે શન મળેવતા હોય, યારે આ િનયમો હેઠળ તેમને મળવાપા  પગાર, પે શનની રકમ 
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 જટેલો અને  તેણે (રા ય કિમશનરે), પે શનના ભાગને બદલે તેનું પાંત રત મૂ ય મેળ યંુ હોય, તો 
 પે શનના આવા પાંત રત ભાગની રકમ જટેલો ઘટાડવો ઇશે. 

૨૭. રા ય કિમશનરની સેવાની બી  બોલીઓ અને શરતો.- રા ય કિમશનરની સેવાની બી  બોલીઓ અને 
શરતો, નીચે િન દ  કયા માણેની રહેશે:- 

 (ક) ર : રા ય કિમશનર, ગજુરાત મુલકી સેવા (ર ) િનયમો, ૨૦૦૨ની સંબંિધત ગવાઇઓ  
  હેઠળ વગ ૧ના અિધકારીને મળવાપા  હોય તેટલી ર  માટે હકદાર રહેશે.  

 (ખ) ર  વાસ રાહત: રા ય કિમશનર, વગ ૧ના અિધકારીને લાગુ પડતા રા ય સરકારના ઠરાવની 
  સંબંિધત ગવાઇઓ હેઠળ તેને (વગ ૧ના અિધકારીને) મળવાપા  હોય તેટલી ર  વાસ  
  રાહત માટે હકદાર રહેશે. 

 (ગ) તબીબી લાભો: ગુજરાત રા ય કિમશનર, વગ ૧ના અિધકારીને લાગુ પડતા રા ય સરકારના  
  ઠરાવની સંબંિધત ગવાઇઓ હેઠળ તેને (વગ ૧ના અિધકારીને) મળવાપા  હોય તેટલા  
  તબીબી લાભો માટે હકદાર રહેશે. 

૨૮. રા નામું અને દૂર કરવા બાબત.- (૧)  રા ય કિમશનર, રા ય સરકારને સંબોધીન,ે પોતાની સહીથી, 
લેિખત નો ટસ આપીને, પોતાના પદ પરથી રા નામું આપી શકશે. 

(૨) રા ય સરકાર, રા ય કિમશનરને તેના હો ા પરથી દૂર કરી શકશે,  તેઓ- 

 (ક) દેવામુ ત ન હ થયેલા નાદાર બને; અથવા 

 (ખ) પોતાના હો ાની મુદત દરિમયાન પોતાના હો ાની ફર  ઉપરાંતના કોઈ સવેતન રોજગાર અથવા 
  વૃિ માં ડાય; અથવા 

 (ગ) રા ય સરકારના અિભ ાય મુજબ નૈિતક અધ:પતનવાળા કોઇ ગુના માટે દોિષત ઠરાવવામાં  
  આ યા હોય અને કેદની સ  કરવામાં આવી હોય; અથવા 

 (ઘ) રા ય સરકારના અિભ ાય મુજબ, મગજ અથવા શરીરની અ મતાને કારણે અથવા   
  અિધિનયમમાં િનયત કયા માણેના પોતાના કાય  બ વવામાં ગંભીર કસૂરને કારણે હો ા પર 
  ચાલુ રહેવા માટે અયો ય હોય; અથવા  

 (ચ) રા ય સરકાર પાસેથી ગેરહાજરીની ર  લીધા િવના, લાગલાગટ પંદર દવસ અથવા તેનાથી વધુ 
  મુદત સુધી ફરજ પરથી ગેરહાજર રહે; અથવા 

 (છ) રા ય સરકારના અિભ ાય મુજબ, રા ય કિમશનરના હો ાનો એવી રીતે દુ પયોગ કય  હોય કે 
  જથેી હો ા પર તેને ચાલુ રાખવાનું અશ ત યિ તઓના હતને નુકસાનકારક હોય:  

 પરંતુ કોઈપણ રા ય કિમશનરને, રા ય સરકારના વગ ૧ના અિધકારીને દૂર કરવા માટે લાગુ પડતી 
કાયરીિત, ઉિચત ફેરફારો સાથે, અનુસયા પછી દૂર કરવામાં આવે તે િસવાય, આ િનયમ હેઠળ હો ા પરથી દૂર કરી 
શકાશે ન હ.  

(૩) રા ય સરકાર, જનેા સંબંધમાં ઉપરના પેટા-િનયમ (૨) અનુસાર દૂર કરવાની કાયવાહી શ  કરવામાં 
આવી હોય તેવા રા ય કિમશનરને, આવી કાયવાહી પૂરી થાય યાં સુધી ફરજ-મોકૂફ કરી શકશે. 

૨૯. શેષ ગવાઇ.- જનેા સંબધંમાં આ િનયમોમાં કોઇ પ  ગવાઇ કરવામાં આવી ન હોય તેવી, રા ય 
 કિમશનરની સેવાની બી  શરતો, રા ય સરકારના સિચવને ત સમયે લાગુ પડતા િનયમો અને હુકમોથી 
 ન ી કરવી ઇશે. 
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૩૦.  રા ય કિમશનરે અનુસરવાની કાયરીિત.- (૧) ફ રયાદી, નીચેની િવગતો ધરાવતી ફ રયાદ યિ તગત 
 રીતે અથવા તેના એજ ટ ારા રા ય કિમશનરને રજૂ કરી શકશે અથવા રિજ ટડ ટપાલથી અથવા રા ય 
 કિમશનરને ઉ ેશીને ઇ-મેઈલથી મોકલી શકશે:- 

 (ક) ફ રયાદીનું નામ, િવગત અન ેસરનામું; 
 (ખ) ખાતરી કરી શકાય યાં સુધી સામા પ કાર અથવા યથા સંગ, પ કારોના નામ, િવગત અને  
  સરનામું; 
 (ગ) ફ રયાદને લગતી હકીકતો અને તે યારે અને યાં ઉ ભવી છે તેની િવગત; 
 (ઘ) ફ રયાદમાં કરવામાં આવેલ આ ેપોના સમથનમાં દ તાવે ; 
 (ચ) ફ રયાદીએ દાવો કરેલી (માંગેલી) રાહત. 

(૨)    રા ય કિમશનરે, ફ રયાદ મ ેથી, ફ રયાદમાં જણાવેલા સામા પ કાર અથવા પ કારોને, ફ રયાદની એક 
 નકલ મોકલવી ઇશે અને ીસ દવસની મુદતની અંદર અથવા રા ય કિમશનર મંજૂર કરે તેવી પંદર 
 દવસથી વધુ ન હ તેટલી વધારાની મુદતની અંદર, કેસ અંગે તેમની રજૂઆત કરવાનો આદેશ કરવો 
 ઇશે.  

(૩) સુનાવણીની તારીખે અથવા જ ેતારીખે સુનવણી મોકૂફ રાખી શકાય તેવી બી  કોઇ તારીખે, પ કારો 
 અથવા તેમના એજ ટે, રા ય કિમશનર સમ  હાજર થવું ઇશે. 

(૪) આવી તારીખોએ ફ રયાદી અથવા તેના એજ ટ, રા ય કિમશનર સમ  હાજર ન રહે, યારે ગુજરાત રા ય 
 કિમશનર, કસરૂને કારણે ફ રયાદ રદ કરી શકશે અથવા ગુણદોષના આધારે તેનો િનણય કરી શકશે. 

(૫) સામા પ કાર અથવા તેના એજ ટ સુનાવણીની તારીખ ેહાજર ન રહે, યારે ગુજરાત રા ય કિમશનર, 
 સામા પ કારને સમ સથી બોલાવવા અને હાજર રહેવાની ફરજ પાડવા માટે, આ અિધિનયમની કલમ ૮૨ 
 હેઠળ, પોતાને યો ય લાગે તેવા જ રી પગલાં લઇ શકશે. 

(૬) રા ય કિમશનર, જ રી જણાય, તો ફ રયાદનો એક તરફી િનકાલ કરી શકશે. 

(૭) રા ય કિમશનર, પોતે યો ય ગણે તેવી બોલીઓ પર અને કાયવાહીના કોઇપણ તબ ે , ફ રયાદની 
 સુનાવણી મોકૂફ રાખી શકશે. 

(૮) રા ય કિમશનરે, શ ય હોય યાં સુધી, સામા પ કાર ારા કરવામાં આવેલી નો ટસ મ ાની તારીખથી 
 ણ મ હનાની મુદતની અંદર, ફ રયાદ અંગે િનણય કરી શકશે. 

૩૧. સલાહકાર સિમિતએ રા ય કિમશનરને મદદ કરવા બાબત.- (૧) રા ય સરકારે, અિધિનયમની 
 અનુસૂિચમાં િન દ  કરેલી અશ તતાના પાંચ સમૂહ પૈકી દરેક સમૂહનું િતિનિધ વ કરવા માટે, પાંચ 
 િન ણાતોની બનેલી સલાહકાર સિમિતની િનમણૂક કરવી ઇશે, જમેાંના બે સ યો મ હલા સ યો હોવા 
 ઇશે. 

(૨) રા ય કિમશનર, જ રયાત માણે, િવષય અથવા ે િવ તારના િન ણાતને બોલાવી શકશે, જઓે 
 બેઠકમાં અથવા સુનાવણીમાં અને અહેવાલ તૈયાર કરવામાં તેને માટે મદદ કરશે.  

(૩) સલાહકાર સિમિતના સ યોની મુદત, ણ વષની રહેશે અને સ યો પુન:નામિનયુિ તને પા  રહેશે ન હ. 

(૪) રા યના પાટનગરમાં રહેતા, સલાહકાર સિમિતના િબન-સરકારી સ યોને, ખરેખર બેઠકના દરેક દવસ 
 દીઠ, બે હ ર િપયાનું ભ થંુ ચુકવવામાં આવશે.  

(૫) રા યના પાટનગરમાં ન રહેતા, સલાહકાર સિમિતના િબન-સરકારી સ યોને, ખરેખર બેઠકના દરેક દવસ 
 દીઠ, રા ય સરકારના વગ-૧ના અિધકારીને મળવાપા  દરે, દૈિનક અને મુસાફરી ભ થંુ ચૂકવવામા ં
 આવશે. 
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૩૨. વાિષક અહેવાલો રજૂ કરવા બાબત.- (૧) રા ય કિમશનરે, નાણાકીય વષ પૂ ં  થયા પછી બનતી 
 વરાએ, પણ આગામી વષના સ ટે બર મ હનાની ૩૦મી તારીખ પછી ન હ તેમ, અિધિનયમની કલમ 
 ૮૩ની પેટા-કલમ (૩) અનુસાર, સદરહુ નાણાકીય વષ દરિમયાનની પોતાની વૃિ ઓની સંપૂણ 
 િવગતો આપતો વાિષક અહેવાલ તૈયાર કરવો ઇશે અને રા ય સરકારને રજૂ કરવો ઇશે. 

(૨) ખાસ કરીને, પેટા-િનયમ (૧)માં ઉ ેખેલા વાિષક અહેવાલમાં, નીચેની બાબતો પૈકીની દરેક બાબતના 
 સંબંધમાં મા હતી હોવી ઈશે:- 

 (ક) રા ય કિમશનરની કચેરીના અિધકારીઓ અને કમચારીઓનાં નામ અને સં થાકીય માળખું  
  દશાવતો ચાટ; 
 (ખ) અિધિનયમ હેઠળ રા ય કિમશનરને સ પેલા કાય  અને તેના સંદભમાં કરેલી કામગીરીની ઝલક;  
 (ગ) રા ય કિમશનર ારા કરવામાં આવેલી મુ ય ભલામણ; 
 (ઘ) રા યમાં અિધિનયમના અમલીકરણમાં થયેલી ગિત; અને  
 (ચ) રા ય કિમશનરને સમાવેશ યો ય જણાય તેવી અથવા રા ય સરકાર ારા વખતોવખત  
  અહેવાલમાં સમાવેશ કરવા માટે િન દ  કરવામાં આવે તેવી બી  કોઈપણ બાબત. 

કરણ ૧૧ 

અશ ત યિ તઓ માટે ગુજરાત રા ય ફંડ 

૩૩. અશ ત યિ તઓ માટે ગજુરાત રા ય ફંડ અને તેનુ ંસંચાલન.- (૧) અશ ત યિ તઓ માટે, જનેો 
 આમાં હવે પછી, ‘ગુજરાત રા ય ફંડ” તરીકે ઉ ખે કય  છે તેવા, રા ય ફંડની નીચ ે માણે રચના કરવી 
 ઇશે:- 

 (ક) કોપ રેટ સોિશયલ ર પોિ સિબિલ ટ અથવા તબદીલી હેઠળ અનુદાન, ભેટ, દાન, સખાવત,  
  વિસયત, ફાળા વ પે મળેલી તમામ રકમો; 

 (ખ) સહાયક અનુદાન સ હત રા ય સરકાર પાસેથી મળેલી તમામ રકમો; 

 (ગ) રા ય સરકાર ારા ન ી કરવામાં આવે તેવા બી  ોતોમાંથી મળતી તમામ રકમો. 

(૨) ગુજરાત રા ય ફંડનું સંચાલન કરવા માટે નીચે દશાવેલા સ યોનું બનેલંુ યવ થાપક મંડળ રહેશે:- 

 (ક) અ  સિચવ અથવા સિચવ, સામાિજક યાય અને અિધકા રતા િવભાગ, ગુજરાત સરકાર -  
  અ ય ; 

 (ખ) ગુજરાત સરકારમાં, નાયબ સિચવની ક ાથી ઊતરતી ક ાના ન હોય તેવા, આરો ય અને  
  પ રવાર ક યાણ િવભાગ, િશ ણ િવભાગ, મ અને રોજગાર િવભાગ, પંચાયત, ામ  
  ગૃહિનમાણ અને ામ િવકાસ િવભાગના, વણાનુ મ અનુસાર વારાફરતી નીમવાના બે  
  િતિનિધઓ - સ યો; 

 (ગ) િનયામક, સમાજ સુર ા, ગજુરાત સરકાર - િનમં ક અને મુ ય કાયપાલક અિધકારી. 

(૩) યવ થાપક મંડળ, જ રી હોય તેટલી વખત, પણ દરેક નાણાકીય વષમાં ઓછામાં ઓછી એક વખત 
 મળશે; 

(૪) નામિનયુ ત સ યો,  ણ વષ કરતાં વધુ ન હ તેટલા સમય સુધી હો ો ધરાવશે. 

(૫) યવ થાપક મંડળનો કોઇપણ સ ય હો ો ધરાવતો હોય તે મુદત દરિમયાન, ફંડનો લાભ મેળવી શકશ ે
 ન હ. 
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(૬) યવ થાપક મંડળની િમટ ગમાં હાજર રહેવા માટે, નામિનયુ ત િબન-સરકારી સ યો, રા ય સરકારના 
 વગ-૧ના અિધકારીને મળવાપા  હોય તેટલાં માણમાં, મુસાફરી ભ થંુ અને મ ઘવારી ભ થંુ મેળવવાન ે
 પા  રહેશે. 

(૭) કોઇપણ યિ ત –  

(ક)  રા ય સરકારના અિભ ાય મુજબ, નૈિતક અધ:પતન વાળા ગુના બદલ દોિષત ઠરી હોય અથવા દોિષત 
 ઠરાવવામાં આવી હોય; અથવા  

(ખ)  કોઇપણ સમયે નાદાર ઠરી હોય અથવા નાદાર ઠરાવવામાં આવી હોય, 

 તો, તેન,ે પટેા-િનયમ (૨)ના ખંડ (ખ) અને (ગ) હેઠળ યવ થાપક મંડળના સ ય તરીકે નમિનયુ ત 
કરી શકાશે ન હ. 

૩૪. ગુજરાત રા ય ફંડનો ઉપયોગ કરવા બાબત.- (૧) રા ય ફંડનો ઉપયોગ નીચેના હેતુઓ માટે કરવો 
ઈશે:- 

 (ક) રા ય સરકારની કોઈ યોજના અને કાય મ હેઠળ ચો સપણે આવરી લેવામાં આ યા ન હોય તેવા 
  ે ોમાં  આિથક સહાય;  

 (ખ) આ અિધિનયમથી અથવા તે હેઠળ ખચ કરવા ફરમા યંુ હોય તેવા ફંડના વહીવટી અને બી  ખચ; 
  અને 

 (ગ) ગવિનગ બોડી (સંચાલક મંડળ) ન ી કરે તેવા બી  હેતુઓ. 

(૨) ખચ માટેની દરેક દરખા ત, ગવિનગ બોડી (સંચાલક મંડળ) સમ  તેની મંજૂરી માટે મૂકવી ઈશે. 

(૩) ગવિનગ બોડી (સંચાલક મંડળ) જ રયાત અનુસાર આવ યકતાને આધારે, ગુજરાત રા ય ફંડનંુ 
 સંચાલન કરવા અને તેનો ઉપયોગ કરવા માટે, પોતાને યો ય જણાય તેવી બોલીઓ અને શરતોએ, 
 હસાબનીસ સ હત દફતરી કમચારીવગની િનમણૂક કરી શકશે. 

(૪) ગવિનગ બોડી (સંચાલક મંડળ) ન ી કરે તેવી રીતે, ગુજરાત રા ય ફંડનું રોકાણ કરી શકાશે.  

(૫) અિધિનયમની કલમ ૮૮માં િન દ  કયા માણે, ભારતના કો ટોલર અને ઓ ડટર-જનરલ-એ, 
 ગુજરાત રા ય ફંડના હસાબનંુ ઓ ડટ કરવું ઇશે. 

૩૫. અંદાજપ .- ગુજરાત રા ય ફંડના મુ ય વહીવટી અિધકારીએ, દરેક વષના યુઆરી (મ હના)માં, 
 દરેક નાણાકીય વષમાં રા ય ફંડ હેઠળ થનાર ખચ માટેનું, ફંડની અંદાિજત આવક અને ખચ દશાવતંુ 
 અંદાજપ  તૈયાર કરવું ઈશે અને તે (અંદાજપ ) ગવિનગ બોડી (સંચાલક મંડળ)ની િવચારણા માટે 
 રજૂ કરવું ઈશે. 

નમૂનો ક 

(જુઓ િનયમ ૯(૧)) 

રિજ ટેશનના માણપ  માટેની અર  

(૧) અરજદારનું નામ અને તેનું સરનામું: ..................................... 

(૨) જ ેસં થાના સંબંધમાં અર  કરવામાં આવી હોય તે સં થાનું નામ: 

 ક. નામ:................................ 
 ખ. સરનામું (કચેરી/ ોજ ે ટ): ................................. 
 ગ. ફોન/ફે સ/ટેલે સ/(કચેરી): .............................. ( ોજે ટ) 
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(૩) (૧) જ ેઅિધિનયમ હેઠળ અગાઉ સં થાનું રિજ ટેશન કરવામાં આ યંુ હોય તે અિધિનયમનું  
  નામ:............... 

 (૨) રિજ ટેશન માંક અને રિજ ટેશનની તારીખ:........................ 

  (ફોટો કોપી ડવી) 

(૪) મંડળનો ઉ ેશ-પ  અને સં થાના પેટા-કાયદા:................ 

        (ફોટો કોપી ડવી) 

(૫) સં થાના સંચાલક મંડળ/ ગવિનગ બોડીના સ યોના નામ, સરનામાં, યવસાય અને બી  
 િવગતો:.............................. 

(૬) સં થાની વતમાન વૃિ ઓ:............................ 

(૭) સં થાના વતમાન સ યોની સં યા અને તેનું વગ કરણ................... 

 ડવાના દ તાવે ની યાદી: 

 (ક) અગાઉના વષના વાિષક અહેવાલની નકલ: 

(૧) ચાટડ એકાઉટ ટે આવક અને ચુકવણીના ખાતા ારા યો ય રીતે માિણત કરેલંુ હસાબનું ઓ ડટ કરેલંુ 
પ ક, (ચાટડ એકાઉટ ટ ારા છે ા બે વષ માટેનું), 

(૨) આવક અને ખચનું ખાતંુ (ચાટડ એકાઉટ ટ ારા છે ા બે વષ માટેનું), 

(૩) છે ા બે વષનું સરવૈયંુ (ચાટડ એકાઉટ ટ ારા છે ા બે વષ માટેનું). 

(ખ) સં થા ારા કામે રાખવામાં આવેલા કમચારીવગની િવગતો અને તેમની લાયકાત: 

(ગ) સં થાના ........................... ારા આવરી લેવામાં આવનાર લાભાથ ઓની િવગતો. 

 (ઘ) છા ાલય ચલાવવામાં આવતું હોય, તો છા ોની સં યા. .......................... 
 (ચ) બી  બોલીઓ, કોઈ હોય, તો.  
 (જ) સં થા તેની પોતાની/ ભાડાની ઈમારતમાં આવેલી છે કે કેમ? (જ રી પુરાવો  
  ડવો)...............................  

અરજદારની સહી 

નામ: 

હો ો: 

સરનામું: 

તારીખ: 

કચેરીનો િસ ો: 

 ગુજરાતના રા યપાલના હુકમથી અને તેમના નામે, 

  મનોજ અ વાલ, 

  સરકારના અ  સિચવ. 

----------- 
çßÀëßí ÜKÝV× ÜðÄHëëáÝ, Ãë_ÔíÞÃß. 
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