
સરકારી અિધકારી/કમર્ારી સામમેી  ાાાકીી 
ાપાસેા કમસોેા ઝડપી િેકાલ માટમ  “લોક 
અદાલા” જમવુ ાંત ર ુ કરવા ાાાાબ 

 
ગુજરાા સરકાર, 

સામાની વવીવટ િવ ાગ, 
ઠરાવ �માંકબ ાપ-૧૦૯૮-૫૪૦-ાબએબ 

સિ્વાલી, ગાંધીેગરબ 
                                                     ાાબ  ૨૪/૦૯/૨૦૧૯ 

 
વં્ાણમાં લીધા:ં-  

(૧) સાબવબિવબેો ાાબ૨/૧૧/૨૦૦૦ેો સર ા �માંકેો ઠરાવ  
(૨) સાબવબિવબેો ાાઃ ૨૧/૧૧/૨૦૦૦ેો સર ા �માંકેો પત  
(૩) સાબવબિવબેો ાાઃ ૨૪/૫/૨૦૦૧ેો સર ા �માંકેો પત  
(૪) સાબવબિવબેો ાાઃ ૭/૧/૨૦૦૨ેો સર ા �માંકેો ઠરાવ  
(૫) સાબવબિવબેો ાાઃ ૧૬/૭/૨૦૦૪ેો  સર ા �માંકેો ઠરાવ  
 

 
આમુ :- 

સરકારી અિધકારી/કમર્ારી સામમેી  ાાાકીી ાપાસેી કાીરવાવી અધરનીાિીક યકારેી નમબ આ 

કાીરવાવીમાં કુદરાી નીાીેા િસિાંાો અેસુાર દરમક ાા�મ  સાંંિધા આકમિપા અિધકારી/ કમર્ારીેમ 

(charged person) સવા્ાવેી પપરાી અેમ વાજાી ાક આપવી અિેવાીર નમબ આ એક ાથા અની 

કારણોેમ લીધમ ગુજરાા રાજી સમવા (િશસા અેમ અપીલ)િેીમો,૧૯૭૧માં દશાર્ીા મુજાેી કાીરવાવી 

અેુસરી સરકારી અિધકારી/કમર્ારી સામમેા  ાાાકીી ાપાસેા કમસોેો િેકાલ ે�ી કરમલ સમી-

મીારદામાં કરવો મુુકમલ થાી નમબ આ ય��ીામાં સમી, શિકા અેમ ેાણાંેો ્ીી થવા રપરાંા કમસેા 

િેકાલમાં થાાં િવલંાેા કારણમ કમર્ારીી વાાશ થાી નમ અેમ ામીેમ લાંાા સમી સુધી માેિસક 

્ીથા  ોગવવી પડમ  નમબ 
 
 આ પ�રિસથિામાં સરકારી અિધકારી/કમર્ારી સામમ ્ાલાા  ાાાકીી ાપાસેા કમસોેા ઝડપી 

િેકાલ અથ�, લોક અદાલા જમવું ાંત ર ંુ  કરી ામ �ારા  ાાાકીી ાપાસેા કમસો વાથ ધરવામાં આવમ ાો 

સમી, શિકા અેમ ેાણાંેો ્ીી થાો અટકાવી શકાી ામમજ અિધકારી/કમર્ારી સામમ ્ાલાા  ાાાકીી 

ાપાસેા કમસોેો ાંેમ પકમ સવીકાીર એવો રકમલ લાવી યકરણેો અંા લાવી શકાી ામ વમાુથી “લોક 

અદાલા” જમવી પધધિાેા  અમલીકરણ માટમ  રપર વં્ ાણમ લીધમલ ઠરાવો ાથા પતો �ારા વવીવટી 

સપ્ેાી ાવાર પાડવામાં આવમલ નમ જમમાં સમીેમ અેુરપ સુધારાી કરી આ સપ્ેાી ેવમસરથી 

પ�રપિતા કરવાેી ાાાા સરકારશીેી િવ્ારણા વમઠળ વાીબ રપર વં્ાણમ લીધમલ ામામ ઠરાવો, 
પતોેી સપ્ ેાીેો આ ઠરાવમાં સમાવમશ કરમલ વોઇ, વં્ાણમ લીધમલ  ામામ ઠરાવો ાથા  પતો આથી રદ 
કરવામાં આવમ નમબ  

 
 
 



ઠ  રા  વ 
  સરકારી અિધકારી/કમર્ારી સામમ ્ાલાી  ાાાકીી ાપાસેી કાીરવાવી સરળ, ઝડપી, 
પ�રણામલકી અેમ ા મ પકોેમ સવીકાીર ાેમ ામ માટમ  “લોક અદાલા” જમવી પધધિા અપેાવી  ાાાકીી 

ાપાસેા કમસોેો િેકાલ કરવાેો સરકારમ  િેણરી લીધમલ ામમજ ામમાં સમીાંારમ  સુધારાી કરમલ નમબ આ 

પધધિા અમલમાં મપકવા માટમ  ગુજરાા રાજી સમવા (િશસા અેમ અપીલ) િેીમો,૧૯૭૧ ેા િેીમ-૨, ૭, 

૧૧ અેમ ૧૭માં જરરી સુધારા સામાની વવીવટ િવ ાગેા ાાબ૨/૧૧/૨૦૦૦ ામમજ ાાઃ 

૪/૫/૨૦૦૧ેા �વમરેામાથી કરવામાં આવમલ નમબ આ પધધિાેા અમલીકરણ માટમ  ેી્મ ફકરા-૩(૧) 

માં જણા્ીા મુજા રઉ્કકાેી સિમિાીેી ર્ેા કરવામાં આવી નમબ  
 
૨બ ગુજરાા રાજી સમવા (િશસા અેમ અપીલ) િેીમો,૧૯૭૧ેા િેીમ:૬ ેી્મ દશારવમલ ેાેી 

અથવા મોટી િશકા કરવા માટમ  ાવોમાદાર અિધકારીી/કમર્ારીીેમ આરોપેામું ા�વવામાં આવમ નમ 

અેમ ામ સામમ ામમણમ ા્ાવેામું રજુ કરવાેું વોી નમબ ાવોમાદાર ા્ાવેામુ ં રજપ  કરમ  ામ ાા�મ  લોક 

અદાલા જમવી પિિા વમઠળ રઉ્ કકાેી સિમિા સમક જવા ઇઉનાા વોી  ાો િેીા ેમપેામાં અરમ 

કરી  શકશમબ  િશસા અિધકારી ામ પરરવમ  કાળમપપવરકેી િવ્ારણાેા અંામ  િવગાવાર િેણરી ે ધીેમ  

એક માસમાં સિમિા સમક કમસ રજપ  કરશમબ દરમક િવ ાગ/ ાાાેા વડા ેી્મ (૧)(ક)થી (ગ)માં  

દશાર્ીા  મુજાેા કમસો ામ વમાુ માટમ  સરકારમ  ર્મલી રઉ્કકાેી સિમિાેમ સ પી શકશમબ 
 
  વધુમાં ફકા દસાાવમમ પુરાવા પર આધારીા અેમ કોઈ સાકીેી જુાાેી લમવાેી ે વોી ામવા કમસો 

 ાાાકીી ાપાસેા  ાસ અિધકારી /ાપાસ અિધકારીેી પમેલ પરેા િેવૃા અિધકારી પાસમ પડાર વોી 

જમમાં આ રી brief રજપ  થીમલ ે વોી ાો સિમિા ામવા કમસો આ  ીોજેા વમઠળ િવ્ારણામાં લઇ શકશમ 

પણ જમ કમસમાં સાકીેી જુાાેી લમવાેી વોી ામવા કમસો સાકીેી જુાાેી શર થાા પવમલા સિમિા 

િવ્ારણામાં લઇ શકશમ રીાર પની ેવહબ 
 

   ાાાકીી ાપાસેા  ાસ અિધકારી/ાપાસ અિધકારીેી પમેલ પરેા િેવૃત અિધકારીેમ 

સ પવામાં આવમલ કમસો િવ ાગેા સિ્વશી/ ાાાેા વડા રઉ્ કકાેી સિમિા સમક રજપ  કરવા પરા 

મમળવી શકશમ પરંાુ  ાાાકીી ાપાસેા  ાસ અિધકારી/ાપાસ અિધકારીેી પમેલ પરેા િેવૃા 

અિધકારીએ જમ �દવસમ કમસેી સુેાવણી રા ી વોી ામેા ામ �દવસ પવમલા કમસેા કાગળો સંાંિધા 

િવ ાગમ/ ાાાેા વડાએ  ાપાસ અિધકારીેમ અ્પક પરા કરવાેા રવમશમ જ મી સુેાવણીેા �દવસ પની 

રપીુરકા ાાાા ધીાેમાં લઇ કાગળો /ફાઇલ સિમિાેમ રજપ  કરવા િવ ાગ/ ાાાેા વડાેમ  પરા 

મોકલશમબ 
 

(૧)  (ક) ગુજરાા રાજી સમવા (િશસા અેમ અપીલ) િેીમો,૧૯૭૧ ેા િેીમ-૯ અેમ ૧૦ વમઠળ    
      મોટી િશકાેી કાીરવાવી માટમ  આરોપેામું ા�્ીંુ વોી ામવા કમસોબ 
 

( ) ગુજરાા રાજી સમવા (િશસા અેમ અપીલ) િેીમો,૧૯૭૧ ેા િેીમ-૧૧ વમઠળ ેાેી 

િશકાેી કાીરવાવી માટમ  આરોપેામું ા�્ીંુ વોી ામવા કમસોબ 
 
(ગ)જમમેમ ગુજરાા રાજી સમવા (િશસા અેમ અપીલ) િેીમો,૧૯૭૧  લાગુ પડાા વોી ામવા 

ામામ અિધકારી/કમર્ ારીી આ ીોજેા વમઠળ કમસો વાથ ધરવા ામમેા િશસા અિધકારીેમ 

અરમ કરી ામમેી સામમ પડાર  ાાાકીી ાપાસેા કમસ સિમિાેમ રજપ  કરવા રજપઆા કરી શકશમ 



અથવા ામમેી સામમ ્ાલાા  ાાાકીી ાપાસેા કમસોેા ગુણદોષ ાપાસી, ીોગી જણાી ાો, 
સિમિા પણ સવમમળમ (suomoto) કમસ વાથ પર લઈ આકમિપાેમ સિમિા સમક વાજર રવમવા 

ાોલાવવા સાંંિધા વવીવટી િવ ાગ /  ાાાેા વડાેમ જણાવી શકશમબ 
  આવા ાધા કમસો િશસા અિધકારીએ સિમિાેમ આરોપેામા અેમ ા્ાવેામા સાથમ મોકલવાેા 

રવમશમબ  
 

(૨) સિમિાેમ મોકલવામાં આવમલ આવા કમસો પૈકી- 
(અ) ગુજરાા રાજી સમવા (િશસા અેમ અપીલ) િેીમો,૧૯૭૧ેા િેીમ-૯ અેમ ૧૦ વમઠળ 

મોટી િશકાેી કાીરવાવી માટમ  આરોપેામું ા�્ીંુ વોી ામવા િકસસાીમાં સિમિા યથમ દશરેીી 

રીામ એવો અિ યાી ધરાવમ કમ  આ િકસસામાં ેાેી િશકા કરવા ીોગી જણાી નમ  ાો ામવા 

િકસસામાં:- 
અથવા 

(ા) જમમેમ ગુજરાા રાજી સમવા (િશસા અેમ અપીલ) િેીમો,૧૯૭૧ેા િેીમ-૧૧ વમઠળ 

ેાેી િશકાેી કાીરવાવી માટમ  આરોપેામું ા�્ીંુ નમ  ામવા િકસસામાં :- 
  ાવોમાદાર અિધકારી/કમર્ ારીીેમ ીોજેાેી િવગાો આપી સિમિા રારમાં લમિ ા/મૌિ ક 

રજપઆા કરવા માટમ  ્ો�સ ાારી મ ાોલાવવા િશસા અિધકારીેમ જણાવશમબ 
 

(૩)  અિધકારી/કમર્ારી વાજર થાી રીારમ  સિમિા આપવામાં આવમલ આરોપેામા સંાંધમાં ામમેી 

લમિ ા ાથા મૌિ ક રજપઆા સાં ળી ામમેા પકમ થીમલ કિાીેો અભીાસ કરી ામ પની િેીમ ૬ (૩) 

િસવાીેી કરવા ધારમલ ેાેી િશકાેી ્ો�સ િવગા સાથમ ામમેમ રારમાં �ણ કરશમબ  
 

(૪) રપલબધ પુરાવા ધીાેમાં લમાા જમ કમસોમાં ગુજરાા રાજી સમવા (િશસા અેમ અપીલ) િેીમો, 
૧૯૭૧ ેા િેીમ-૬ માં �માંક: ૪ થી ૮ આગળ દશારવમલ મોટી િશકા પૈકીેી કોઈ િશકા થવાેમ  ીોગી નમ 

એવો સિ્વશીીેી સિમિાેો યથમ દશરેીી અિ યાી વોી ામવા કમસો આ સિમિા વાથ ધરશમ ેવહબ આ 

યકારેા કમસોમાં િવગાવાર કારણો આપી ામેી �ણ અરજદારેમ કરવાેી જરર ેથી પરંાુ “કમસેા 

ગુણદોષ ાપાસાા સિ્વશીીેી સિમિાેમ ામમેી સામમેો  ાાાકીી ાપાસેો કમસ આ ીોજેા વમઠળ 

વાથ ધરવા ીોગી જણાીમલ ેથીબ” ામવો િેણરી લઇ સિમિા ામેી ે ધ રમકડર  પર રા શમ, અેમ આવા કમસો 

જણાીમલ  િશસા અિધકારીેમ આગળેી કાીરવાવી માટમ  પરા કરશમબ 
 

(૫) સિમિાએ સપ્વમલ િશકા અિધકારી/કમર્ારીેમ સવીકાીર વોી ાો ામ માલાેી લમિ ા સંમિા 

ામમેી પાસમથી મમળ્ીા ાાદ સિમિા ેાેી િશકા કરવા આદમશ આપશમબ 
 

(૬) ાપાસેું રમ કડર  અેમ અિધકારી/કમર્ારીેી રજપઆાો િવ્ારણામાં લીધા ાાદ સિમિાેો એવો 

અિ યાી થાી કમ  સંાંિધા અિધકારી/કમર્ારીેમ કોઇ િશકા કરવાેી જરર ેથી ાો સિમિા ામમેમ 

“દોષમુકા” કરવાેા આદમશો આપી શકશમબ સિમિાેમ આરોપો પડાા મપકવા ીોગી જણાી કમ  ાવોમાદારેમ 

્માવણી આપી યકરણ આ રી કરવા ીોગી જણાી ાો સિમિા ામ યકારેો િેણરી લઇ શકશમબ  
 

(૭) સિમિાેો આદમશ મ�ા ાાદ સંાંિધા અિધકારી/કમર્ ારીેા વવીવટી િવ ાગ અથવા  ાાાેા 

વડાએ િશકા/દોષમુિકા- (આરોપેામામાં સુધારા કરવાેા) ઔપ્ા�રક વુકમો કરવાેા રવમશમબ 
 

(૮) મોટી િશકા અથવા ેાેી િશકાેી કાીરવાવી માટમ  આરોપેામું આપવામાં આવમલ વોી અેમ 

સિમિાએ ામમાં કાીરવાવી વાથ ધરી વોી પરંાુ ાંેમ પકો િશકાેા યમાણ માટમ  સંમા ે વોી અથવા 



સપ્વમલ િશકા અિધકારી/કમર્ારીેમ સવીકાીર ે વોી ાો ામવા કમસો ામ મુજાેી ે ધ સાથમ સિમિા, 

ગુજરાા રાજી સમવા (િશસા અેમ અપીલ) િેીમો, ૧૯૭૧ેા િેીમ-૯, ૧૦ ેી કાીરવાવી માટમ  

આરોપેામુ ં આપવામાં આ્ીંુ વોી ાો ામ યમાણમ અેમ િેીમ-૧૧ેી કાીરવાવી માટમ  આરોપેામું 

આપવામાં આ્ીંુ વોી ાો ામ યમાણમ િેીા કરમલ  ાાાકીી ાપાસેી કાીરવાવી પપણર કરવા િશસા 

અિધકારીેમ પરા કરશમ અેમ ામેા અેુસંધાેમ િશસા અિધકારી ામવી કાીરવાવી પપણર કરી ીોગી ામ 

િશકા/દોષમુિકાેા વુકમ કરશમબ આ કાીરવાવી માટમ  સિમિા ામવા કમસો સંાંિધા વવીવટી િવ ાગેમ 

/ ાાાેા વડાેમ પરા કરશમબ 
 

(૯)  � ફકરા-૨(૧)(ક) મુજા ગુજરાા રાજી સમવા (િશસા અેમ અપીલ) િેીમો,૧૯૭૧ેા 

િેીમ-૯ અેમ ૧૦ વમઠળ આરોપેામું ા�વવા માટમ  ગુજરાા ાકમદારી આીોગ �ારા  લામણ કરવામાં 

આવમલ વોી ામવા સં�ગોમાં � સિમિા રપર (૬) અેમ (૭) મુજા દોષમુકા કરવાેો િેણરી લમ  ાો ામ 

અંગમેા વુકમો કરાા અગાર િશસા અિધકારીએ ગુજરાા ાકમદારી આીોગેો ાી� ાાકકાેો પરામશર 

કરવાેો રવમશમ. 
 

૩બ   ાાાકીી ાપાસેા કમસોેા િેકાલ કરવા માટમ  “લોક અદાલા” જમવી પધધિા અમલમાં મપકવા 

માટમ  કમટલીક વવીવટી સપ્ેાી ાવાર પાડવી જરરી નમ જ મ ેી્મ યમાણમ નમબ:- 
 

(૧) વગર-૧ અેમ વગર-૨ ેા અિધકારીી સામમેા  ાાાકીી ાપાસેા કમસોમાં આવી સિમિા 

ાવોમાદાર અિધકારીેા વવીવટી િવ ાગેા સિ્વશી અેમ અની ામ સિ્વશીી એમ કપ લ તણ 

સિ્વશી કકાેા અિધકારીીેી ાેાવવામાં આવમ નમબ જુદા જુદા િવ ાગો માટમેી આવી સિમિામાં કીા 

સિ્વશીી રવમશમ ામેી  િવગાો આ સાથમ િાડમલ પ�રિશ�-૧માં દશારવી નમબ 
 

  વધુમાં જમ િવ ાગોમાં એક કરાાં વધુ સિ્વશીી વઉ્મ જુદા-જુદા  ાાાેા વડાેી કામગીરી 

વવે્ાીમલી વોી અેમ ામી સંાંિધા  ાાાેા વડાેી ક્મરીમાં મવમકમેી કામગીરી સ�વા સઘળી કામગીરી 

સવાંતપણમ સં ાળાા વોી ામ િવ ાગોમાં આ સાથમ સામમલ પ�રિશ�-૧માં જમ ામ િવ ાગ સામમ િેીા 

કરવામાં આવમલ સિમિાેા �માંક-૧ સામમ સંાંિધા સિ્વશી સિમિાેા સભી ગણાશમ 
 

(૨) વગર-૩ અેમ વગર-૪ ેા કમર્ારીી સામમેા  ાાાકીી ાપાસેા કમસો માટમ   ાાાેા વડાેી 

સિમિા ર્વાેી કાીરવાવી વવીવટી િવ ાગમ કરવાેી રવમશમ અેમ આવી સિમિાેી ર્ેા સરવરમ  થાી ામેી 

ાકમદારી વવીવટી િવ ાગેા સિ્વશીએ રા વાેી રવમશમબ જમ િવ ાગમાં ામ  ાાાેા વડાથી વધુ  ાાાેા 

વડા વોી રીાં તણ  ાાાેા વડાેી સિમિા ાેાવવાેી રવમશમબ પરંાુ જીાં ામ કમ  ામથી ીના  ાાાેા વડા 

વોી ામ િવ ાગ વસાક આ સિમિામાં- 
(૧) સંાંિધા  ાાાેા વડા અેમ 
(૨)  ાાાેા વડાેી વાથ ેી્મેા વગર-૧ ેા ામ અિધકારીીેો સમાવમશ કરવાેો રવમશમબ જીારમ  

સિ્વાલીેા િવ ાગેા વગર-૩ અેમ વગર-૪ેા કમર્ારીીેા કમસો માટમ  િવ ાગેા સિ્વશી 

અેમ ામ િવ ાગેા અની ામ ેાીા સિ્વશી/સંીુકા સિ્વશી /અિધક સિ્વશીીેો 

સમાવમશ કરવાેો રવમશમબ 
 

(૩) સિમિાેી ર્ેામાં અિધકારીીેી વો�ા�ગ િેમણપક કરવામાં આવશમબ 
 

(૪) આ ઠરાવમાં જીાં ‘સિ્વ’ શબદેો રઉમ  કરવામાં આવમલ નમ ામમાં અિધક મુખી સિ્વ/ અ� 

સિ્વેો પણ સમાવમશ થાી નમબ 
 



(૫) સં�ગોવશાત, વવીવટી કારણોસર કોઈ િવ ાગ/ ાાાેું િવ ાજે/પુેઃર્ેા થાાં અથવા કોઈ 

સિ્વ/સભીેી જગીા ેાાપદ થવાેા યસંગમ ામ સિ્વ/સભીેી કામગીરી િવ ાગ/ ાાાેા વડાેા, જ મ 

ેવા સિ્વ/સભીેમ સ પવામાં આવશમ ામ સિ્વ/સભીએ સં ાળવાેી રવમશમ અેમ ામ પણ શકી ેવહ 

વોી ાો સંાંિધા વવીવટી િવ ાગેો સમ� વવાલો સં ાળાા સિ્વશીએ આ કામગીરી સં ાળવાેી 

રવમશમબ સં�ગોવશાા કોઈ કારણોસર કોઈ સભી જમ જગીાેો વો�ો ધરાવાા વોી ામમાં કોઈ ફમરફાર થાી 

અથવા જગીા  ાલી પડમ  ાો ામ વો�ાેી કામગીરી સં ાળાા અિધકારી સિમિાેા સભી ારીકમ  ફરજ 

ા�વવાેી રવમશમબ  
 

(૬) આ વમાુ માટમ  ર્વામાં આવમલ સિમિાેી ામઠકમાં સભીશીએ �ામ વાજરી આપવાેી રવમશમબ અની 

અિધકારીેમ સિમિાેી ામઠકમાં વાજર રવમવા અિધકૃા કરી શકાશમ ેવહ અેમ સ�ંગોવસાા સિમિાેી 

ામઠકમાં એક સભી વાજર ે રવી શકમ  ાો અની ામ સભીો સિમિાેી કાીરવાવી ્લાવી શકશમબ  
 

(૭)  વગર-૧ અેમ વગર-૨ ેા અિધકારીી સામમેા  ાાાકીી ાપાસેા કમસો માટમ  સિમિાેી ામઠક 

ાોલાવવાથી માંડીેમ રીાર પનીેી આેુષંિગક ામામ કાીરવાવી િવ ાગમાં  ાાાકીી ાપાસ કમ  મવમકમેી 

કામગીરી સં ાળાા અિધક સિ્વશી/સંીુકા સિ્વશી/ેાીા સિ્વશીએ કરવાેી રવમશમબ જીારમ  વગર-

૩ અેમ વગર-૪ેા કમસો માટમ  સિ્વાલી કકાએ સિમિાેી ામઠક ાોલાવવાેી આવી ામામ કાીરવાવી 

િવ ાગમાં  ાાાકીી ાપાસ કમ  મવમકમેી  કામગીરી સં ાળાા અિધક સિ્વશી/સંીુકા સિ્વશી/ 

ેાીા સિ્વશીએ ાથા  ાાાેા વડાેી કકાએ  ાાાકીી ાપાસેી કામગીરી સં ાળાા વગર-૧ ેા 

અિધકારીએ કરવાેી રવમશમબ 
 

(૮) સિમિાેું ામઠકેું સથળ, ાારી  અેમ સમી સિમિાેા સભીોમાં જમ સૌથી િસિેીર સિ્વ/સભી 

વોી ામ ે�ી કરશમબ 
 

(૯) સામાનીાઃ સિમિાએ દર માસેા પવમલા અઠવા�ડીામાં ામઠક ીોજવાેી રવમશમબ 
 

(૧૦) આ ીોજેા સંપપણર સવૈિઉનક ીોજેા નમબ  િશકા અંગમ ાવોમાદાર અિધકારી/કમર્ારી અેમ સરકાર 

(સિમિા) ા મ સમંા થાા વોી ામવા કમસો અંગમ જ સિમિા કાીરવાવી વાથ ધરશમબ જીાં ાં મ  પક સમંા ે 

વોી રીાં ગુજરાા રાજી સમવા (િશસા અેમ અપીલ) િેીમો, ૧૯૭૧ મુજા આગળેી ામામ કાીરવાવી 

સંાંિધા િશસા અિધકારીએ કરવાેી રવમશમબ 
 

(૧૧) આ વમાુ માટમ  ર્વામાં આવમલ સિમિા સમક વાજર રવમવા ામ કરાાં વધુ મુદા આકમિપાેમ 

આપવામાં આવશમ ેવહ ામમજ એક ીા ાી� કારણોસર સિમિાેી ામઠક મુલાવી રવમ ેવહ ામે ી કાળમ 

લમવાેી રવમશમ. 
 

(૧૨) અિધકારી/કમર્ારીેી અરમ મ�ાેી ાારી થી શકી વોી રીાં સુધી વધુમાં વધુ ામ માસેી 

અંદર આ અગંમેી કાીરવાવી સિમિાએ પપણર કરવાેી રવમશમબ સિમિાએ સવમમળમ આકમિપાેો  કમસ વાથ ધરમલ 

વશમ ામ કમસમાં સિમિા સમક વાજર રવમવા પત લખીાેી ાારી થી શકી વોી રીાં  સુધી ામ માસમાં આ 

કાીરવાવી પપણર કરવાેી રવમશમબ 
 

(૧૩) આ ીોજેા વમઠળ કમસ વાથ ધરવા કમસ દીઠ માત એક વ ા અરમ કરી શકાશમબ 
 

(૧૪) જમ કમસોમાં ાવોમાદાર અિધકારી/કમર્ારીએ પોાાેી સામમેો  ાાાકીી ાપાસેો કમસ સિમિા 

સમક રજપ  કરવા િવ ાગેા સિ્વશી/ ાાાેા વડાેમ આ સાથમ િાડમલ િેીા ેમપેામાં  (પ�રિશ�-૨ 

મુજા) ધોરણસરેી અરમ કરમલી વશમ, ામવા અિધકારી/કમર્ારીેા કમસો, િવ ાગમાં અરમ મ�ાેી 

ાારી થી એક માસેી અંદર સિમિા સમક રજપ  કરી, આ ીોજેા વમઠળ વાથ પર લમવાપાત કમસ જણાી ાો, 



ાવોમાદાર મે રજપઆા કરવાેી ાક આપવાેી રવમશમબ સં�ગોવશાા, સંાંિધા અિધકારી/કમર્ ારી કાા ુ

ાવારેા સં�ગોેા કારણમ સિમિા સમક વાજર રવી ેા શકમ , ાો ામમેા વાી ામીેા િવ ાગેા  વગર-

૨થી ેી્લી કકાેા ેવી એવા સરકારી સમવામાં ્ાલુ વોી એવા અથવા વગર-૨થી ેી્લી કકાેા ે 

વોી ામવા કોઇપણ િેવૃત સરકારી અિધકારીેી સમવાી િમત મદદેીશ ારીકમેી કામગીરી માટમ   લઇ 

શકશમબ  અિધકારીેમ, સિમિા સમક વાજર રવમવા ે�ી થીમલ(પ�રિશ�-૩ મુજા)  ેમપેામાં અરમ લઇ 

સિમિાેી પપવરમંજપ રી મમળવી અિધકૃા કરી શકાશમબ ામ િસવાી અની કોઈપણ ્ીિકા સિમિા સમક વાજર 

રવી લમિ ા અથવા મૌિ ક રજપઆા કરી શકશમ ેવહબ 
 

(૧૫) સપિ્ા િશકા અગંમ સિમિાેા રપિસથા સભીો ાવુમિા િેણરી પર આવમ ાો જ સપિ્ા િશકાેી 

�ણ ાવોમાદાર અિધકારી/કમર્ારીેમ કરવાેી રવમશમબ 
 

(૧૬) િેીમ-૬(૩)માં  જણા્ીા િસવાીેી કોઇપણ ેાેી િશકા અંગમ િેણરી લમાી વ ામ ાવોમાદાર 

અિધકારી /કમર્ારીેી એકંદર કામગીરી, યામાિણકાા/અયમાિણકાા, ફરજ યરીમ િેના/િેનાેો 

અ ાવ, અની ાાકી  ાાાકીી કમસોેી િવગાો ાથા  અગારેા કમસોમાં થીમલ િશકા ામમજ િવ્ારણા 

વમઠળેા યસાુા કમસેા આકમપોેી/ગમરરીિાેી ગં ીરાા િવગમરમ  ામામ ાાાાો ધીાેમાં લઈ સિમિાએ 

ીોગી િેણરી લમવાેો રવમશમબ 
 

(૧૭) ાવોમાદાર અિધકારી/કમર્ારીેમ િશકા કરવા અંગમ સિમિા કોઈ િેણરી રપર પવ ્મ રીારમ  ામવા 

અિધકારી/કમર્ારીેી િશકા માટમ  આ સાથમ પ�રિશ�-૪ મુજાેા િેીા ેમપેામાં સંમિા મમળવીેમ 

આવી િશકા કરવા િેણરી લમશમબ આ ીોજેા વમઠળ ફકા િેીમ ૬(૩)માં  જણા્ીા િસવાીેી કોઇપણ 

ેાેી િશકાેા જ વુકમો કરવાેા રવમાા વોવાથી અેમ આ સતા િેીમાેુસાર િશસા અિધકારી રપરાંા 

અની સતાિધકારીીેમ પણ વોવાથી સંાંિધા અિધકારી/કમર્ારીેા મળમલ સંમિાપતો, સિમિાએ 

િશકાેા ઘટાા વુકમો કરવા  િવ ાગ વવીવટી િવ ાગ/ ાાાેા વડાેમ મોકલી આપવાેા રવમશમબ વવીવટી 

િવ ાગ/ ાાાેા વડાએ સિમિાેા િેણરી અેુસાર િશકા/દોષમુિકાેા વુકમો ાારકાિલક એક સ�ાવમાં 

કરવાેા રવમશમબ સામાનીપણમ રાજીપિતા અિધકારીીેા કમસોમાં િશકાેા વુકમો વવીવટી િવ ાગમ કરવાેા 

રવમશમ અેમ િાે રાજીપિતા કમર્ારીીેા કમસોમાં િશકાેા વુકમો  ાાાેા વડાએ/િેમણપક અિધકારીએ 

કરવાેા રવમશમબ 
(૧૮) કમસેી સુેાવણી અગંમ થીમલ કાીરવાવીેી ટપં કી ે ધ (proceedings) કમસેા કાગળો/ફાઇલ 

સાથમ રા વાેી રવમશમબ સપ્વમલ િશકાેી ે ધ (સાંંિધા અિધકારી/કમર્ારી િશકાેો સવીકાર કરમ  કમ  ેવહ 

ાો પણ) કમસેા ે ધ િવ ાગમાં રા વાેી રવમશમબ 
 

(૧૯) આ યમાણમ અિધકારી/કમર્ ારીેી સંમિાથી ેાેી િશકા કરવાેો સિમિા જમ િેણરી લમ ામે ા 

અેુસંધાેમ થીમલી િશકા સામમ ાવોમાદાર અિધકારી/કમર્ારી અપીલ કરી શકશમ ેવહબ ગુજરાા રાજી 

સમવા (િશસા અેમ અપીલ) િેીમો, ૧૯૭૧ેા િેીમ-૧૭માં આ અંગમ જરરી સુધારો ાાબ 

૨/૧૧/૨૦૦૦ેા �વમરેામાથી કરવામાં આવમલ નમબ 
 
 

 

સિમિાએ િવ્ારણામાં ે લમવાેા કમસો 
(૧) ગુજરાા રાજી સમવા (િશસા અેમ અપીલ) િેીમો, ૧૯૭૧ ેા િેીમ ૯ અેમ ૧૦ વમઠળ  મોટી 

િશકાેી કાીરવાવી માટમ  આરોપેામું ા�્ીંુ વોી અેમ સિમિાેા યથમદશશી અિ યાી અેુસાર િેીમ-

૬ માં �માંક: ૪ થી ૮ આગળ દશારવમલ મોટી િશકાી પૈકીેી કોઇ િશકા કરવા ીોગી કમસ વોી ામવા કમસ 

સિમિા વાથ પર લમશમ ેવહબ  



(૨) િેવૃત સરકારી અિધકારી/કમર્ારીી મે  ાાાકીી ાપાસ પપણર થીમ ગુજરાા મુલકી 

સમવા(પમનશે)િેીમો, ૨૦૦૨ેા િેીમ-૨૪ વમઠળ પમનશેકાપ િસવાી અની કોઈ િશકા કરી શકાી ામમ

ે વોવાથી િેવૃત અિધકારી/કમર્ારીીેા કમસો આ સિમિાએ વાથ પર લમવાેા રવમશમ ેવહબ

(૩) સરકારી અિધકારી/કમર્ારીેી ામદરકારી અથવા વુકમ  ંગથી સરકારેમ થીમલ આિથરક 

ેકુસાેેી ામેા પગારમાંથી વસુલાા કરવા ીોગી કમસમાં ગુજરાા �વમર સમવા આીોગેી સલાવ જરરી 

વોવાથી ામ ાાાામ અની વુકમ ે થાી રીાં સુધી ામવા કમસ સિમિા  વાથ પર લમશમ ેવહબ 

(૪) ગં ીર ફોજદારી ગુે ા સાંધમાં એફબઆઈબઆરબ દા લ થીા પની પોલીસ ાપાસ ્ાલાી વોી,
ામમજ લાં્-રુા િવરોધી બીુરો �ારા ગોઠવમલ નટકા પની ામે ા અેુસંધાેમાં આગળેી આેુષંિગક 

ાપાસ ્ાલાી વોી અથવા પોલીસ/એબસીબાીબ �ારા આ ાાાામ કોટરમાં કમસ દા લ કરમલ વોી ામવા કમસો 

આ સિમિા વાથ ધરશમ ેવહબ ામમજ સરકારમ  કોઈ ાાાા/કમસ/યકરણેી ાપાસ, પોલીસ/એબસીબાીબેમ

સ પી વોી ામવા કમસો પણ આ સિમિા વાથ ધરશમ ેવહબ

સામાની પણમ ેશાાંધી ધારા વમઠળેા કમસો, જુગાર અથવા મોટર વાવે ધારાેો  ંગ, મોટર

વાવે અકસમાા વગમરમેા કમસો સિમિાએ સવિવવમકાેુસાર ગુણદોષ ાપાસી વાથ પર લમવા વાંધા સર ું 

ેથીબ

(૫)  જમ કમસોમાં એક જ ાેાવ/ાાાા/યકરણમાં એક કરાાં વધુ અિધકારી/કમર્ ારીી સંડોવાીમલા

વોી અેમ ામીેી સામમ ગુજરાા રાજી સમવા (િશસા અેમ અપીલ) િેીમો, ૧૯૭૧ ેા િેીમ-૧૩ વમઠળ

સંીુકા  ાાાકીી ાપાસ કરવા માટમ  િેણરી લમવામાં આવમલ વોી ામવા કમસોેી િવ્ારણા સિમિા કરશમ 

ેવહબ

પરંાુ જમ કમસોમાં િેીમ-૧૩ વમઠળ સંીુકા  ાાાકીી ાપાસ વાથ ધરવાેી થાી ે વોી ામવા 

કમસમાં સંડોવાીમલા ામામ અથવા કોઈ એક અિધકારી/કમર્ારી ્ીિકાગા રીામ આ ીોજેા ેી્મ વાથ 

ધરવા અરમ કરી શકશમ આ યકારેા કમસોમાં સંાંિધા અિધકારી/કમર્ારીેી અરમ મ�ા પની ામમેા 

પકમ થીમલ કિા ેી ગં ીરાા ધીાેમ લઇ આ ીોજેા વમઠળ કમસ લમવો કમ  કમમ ામ અંગમ ીોગી િેણરી લમવાેો 

રવમશમબ 

૪બ દરમક સંાંિધા વવીવટી િવ ાગમ  પોાાેા િવ ાગ પપરાા સતા સ પણી, રજપઆાેો રાવ કમ  િશસા

િવષીક કાીરવાવી  અંગમ કોઇ વુકમો કરમલા વોી ાો  ામવા વુકમોમાં આ ીોજેાેમ  સુસંગા એવા સુધારા જીાં 

જીાં કરવાેી જરર વોી  રીાં ીોગી સુધારા કરવાેા રવમશમબ

૫બ સવ� વવીવટી િવ ાગોએ પોાાેા વવીવટી િેીંતણ વમઠળેા  ાાાેા વડાી માટમ  રપર ફકરા-

૩(૨)માં જણા્ીા મુજાેી સિમિાેી ર્ેા કરી પંદર �દવસમાં સામાની વવીવટ િવ ાગેમ ામેી �ણ 

કરવાેી રવમશમ. 

૬બ દરમક વવીવટી િવ ાગેા સિ્વશી/ ાાાેા વડાએ પોાાેા િવ ાગ/ક્મરી પપરાી સિમિાેી 

ામઠક િેીિમા  ીો�ી ામેા માટમ  ાકમદારી રા વાેી રવમશમબ આવી ામઠક માટમ  જરરી કાીરવાવી સમીસર 

થાી ામ યમાણમ ્ીવસથા ગોઠવવાેી રવમશમબ જમ અિધકારીી/કમર્ારીી સામમ વાલ  ાાાકીી ાપાસ 

પડાર નમ ામમ મે સંાંિધા વવીવટી િવ ાગમ/ ાાાેા વડાએ આ ીોજેાેી મા�વાી આપી ામી આ 

ીોજેાેો લા  લમવા માંગાા વોી ાો પંદર �દવસમાં જરરી રજપઆા પોાાેા િશસા અિધકારી મારફા

સિમિાેમ કરવા �ણ કરવીબ આ યમાણમ ાવોમાદારેમ �ણ કરાી વ ામ આ વમાુ માટમ  ર્ાીમલ સિમિા જમ 





 

પ�રિશ�-૧ 
 

ગુજરાત રાજ્  સેા (િશસત  અસ  પપી િઅ્યમ) ૧૯૭૧, અા િઅ્ય-૨ (ચચ)  ને્સ 
ખાતાકપ્ તપા અા કસ મઅમ િઅકાી કરેા યાટસઅપ ઉચચકકાઅપ  િયિત. 

 

�યાંક િેભાગઅું અાય  ૂિચત  િયિત 
(૧)   ાયાન્ ેવપેટ િેભાગ (૧) િેભાગઅા  �  િચેશપ, (ક.ગ.) 

(ર)  .યુ.  િચેશપ , ગૃવ િેભાગ 
(૩)  િચેશપ ( વકાર) , કૃિષ, ખસડૂત કલ્ાા  અસ  વકાર 

િેભાગ  
(ર) અાાાં િેભાગ (૧) િેભાગઅા  િધક યુખ્  િચેશપ, 

(ર)  .યુ.   િચેશપ, શય  અસ રમજગાર િેભાગ 
(૩)  િચેશપ,  � , અા.પુ.  અસ �ા.બા.િેભાગ  

(૩)  યાગર  અસ યકાઅ િેભાગ (૧) િેભાગઅા  િચેશપ,  
(ર)  �  િચેશપ ,(ક.ગ),  ાયાન્ ેવપેટ િેભાગ 
(૩)  િચેશપ, (ખચર), અાાાં િેભાગ.   

(૪)  અયર્ા, જ. ં. પા.પુ.   અસ ક. 

િેભાગ 
(૧)  િચેશપ (જ. ં.)  

 (ર)  .યુ. .શપ(અાાા િેભાગ)  
(૩)  �  િચેશપ,(ક.ગ),  ાયાન્ ેવપેટ િેભાગ 

(પ)  યવસ ુી િેભાગ (૧) િેભાગઅા  .યુ.   િચેશપ, 
(ર)  .યુ. .શપ, શવસરપ િેકા   અસ શવસરપ ગૃ.િઅ. િેભાગ 
(૩)  �  િચેશપ,  ઉ�મગ  અસ ખાા િેભાગ.   

(૬)  કૃિષ, ખસડૂત કલ્ાા  અસ  વકાર 

િેભાગ 

(૧) િેભાગઅા  .યુ.  િચેશપ, 
(ર)  .યુ.  િચેશપ, ેઅ  અસ પ્ારેરા િેભાગ 
(૩)  �  િચેશપ, પં.  અસ �ા.ગૃ.િઅ. અસ �ા.િે. િેભાગ.   

(૭)  આરમગ્  અસ પ�રેાર કલ્ાા 

િેભાગ  

(૧) િેભાગઅા  � િચેશપ , 
(ર)  િચેશપ, (આિથરક બાબતમ), અાાાં િેભાગ 
(૩)  �  િચેશપ, (આ્મજઅ)   ા.ે. િેભાગ 

(૮)  ેઅ  અસ પ્ારેરા િેભાગ  (૧) િેભાગઅા  િધક યુખ્  િચેશપ 
(ર)  �  િચેશપ,  ા.ન્ા્  અસ  િધકારપતા િેભાગ 
(૩)  િચેશપ, આ�્�િત િેકા  િેભાગ 

(૯)  ગૃવ િેભાગ (૧) િેભાગઅા  િધક યુખ્  િચેશપ, 
(ર)  િચેશપ, (NRI- ARTD),  ા. ે. િેભાગ 
(૩)  �  િચેશપ, બં્રમ  અસ ેાવઅવ્ેવાર  િેભાગ 

(૧૦) શય  અસ રમજગાર િેભાગ (૧) િેભાગઅા  .યુ.  િચેશપ, 
(ર)  િચેશપ, ેૈ.  અસ  ં.બા. િેભાગ 
(૩)  િધક યુખ્  િચેશપ, ેઅ  અસ પ્ારેરા, િેભાગ 



(૧૧) બં્રમ  અસ ેાવઅ વ્ેવાર િેભાગ  (૧) િેભાગઅા  �  િચેશપ 

(ર)  �  િચેશપ, ઉ�ર  અસ પસટર મ. િેભાગ 
(૩)  િચેશપ, રયતગયત, ્ુેા  અસ  ાં.�.  િેભાગ 

(૧ર) રયતગયત, ્ુેા  અસ  ાં.�.  

િેભાગ 

(૧) િેભાગઅા  �  િચેશપ 
(ર)  .યુ.  િચેશપ, બં્રમ  અસ ેાવઅવ્ેવાર  િેભાગ 
(૩)  �  િચેશપ, ઉ�ર  અસ પસટર મ.  િેભાગ 

(૧૩) ઉ�ર  અસ �સટર મ. િેભાગ (૧) િેભાગઅા  �  િચેશપ 
(ર)  .યુ. .શપ, શ.િે.  અસ શ.ગૃ.િઅ. િેભાગ  

(૩)  િચેશપ, રયતગયત, ્ુેા  અસ  ાં.�.  િેભાગ 

(૧૪) શવસરપ  અસ શ.ગૃ.િઅ.િેભાગ (૧) િેભાગઅા  .યુ. .શપ 
(ર)  �  િચેશપ,  ા.ન્ા.  અસ  િધકારપતા િેભાગ 
(૩)  િચેશપ, કા્્ા િેભાગ 

(૧૫) 
 

યા�વતપ  અસ � ારા િેભાગ (૧) િેભાગઅા   િચેશપ 
(ર)  િચેશપ, (જળ ંપિત), અ.જ. ં. પા.પુ.  અસ ક.  

િેભાગ 
(૩)  િચેશપ, આ�્�િત િેકા   િેભાગ.  

(૧૬)  ાયાિજક ન્ા્  અસ  િધકારપતા 

િેભાગ 

(૧) િેભાગઅા  �  િચેશપ 
(ર)  િચેશપ, યા. અસ �.  િેભાગ 
(૩)  િચેશપ, (કલપ ર), અ.જ. ં. પા.પુ.  અસ ક. િેભાગ 

(૧૭)  � અાગ�રક પુરેઠા  અસ 

�ા.બા.િેભાગ 

(૧) િેભાગઅા  િચેશપ, 
(ર)  �  િચેશપ, (ઉચચ  અસ ટસ .િશ) િશકા, િેભાગ 
(૩)  �  િચેશપ, પં.�ા.ગૃ.િઅ.  અસ �ા.િે. િેભાગ 

(૧૮) ઉ�મગ  અસ ખાા િેભાગ (૧) િેભાગઅા  �  િચેશપ 
(ર)  િચેશપ, (�ા.  અસ યા.િશકા િેભાગ) 
(૩)  િધક યુખ્  િચેશપ, કૃિષ, ખસડૂત કલ્ાા   અસ 

 વકાર િેભાગ 

(૧૯) િશકા િેભાગ (૧) િેભાગઅા  િચેશપ 
(ર)  િચેશપ, (આેા ) શ.િે.  અસ શ.ગૃ.િઅ., િેભાગ 
(૩)  �  િચેશપ, (આ્મજઅ)  ા. ે.  િેભાગ 

(૨૦) કા્્ા િેભાગ (૧) િેભાગઅા  િચેશપ 
(ર)   િચેશપ, (આેા ) શ.િે.  અસ શ.ગૃ.િઅ., િેભાગ 
(૩)  િચેશપ, ેૈ.  અસ  ં.બા. િેભાગ 

(૨૧) ેૈધાિઅક  અસ  ં ્પ્ બાબતમ 

િેભાગ  

(૧) િેભાગઅા  િચેશપ 
(ર)  �  િચેશપ, (આેા ) શ.િે.  અસ શ.ગૃ.િઅ., િેભાગ 
(૩)  િચેશપ, કા્્ા િેભાગ 
 
 



(૨૨) પંચા્ત �ાય ગૃવિઅયારા  અસ 

�ા.િે. િેભાગ 

(૧) િેભાગઅા  �  િચેશપ 
(ર)  � િચેશપ, આ.  અસ પ. કલ્ાા,  િેભાગ 
(૩)  િચેશપ, (કલપ ર), અ.જ. ં. પા.પુ.  અસ ક. િેભાગ 

(૨૩) આ�્�િત િેકા  િેભાગ (૧) િેભાગઅા  િચેશપ 

(૨)  િચેશપ, ય�વીા  અસ બાળ િેકા  િેભાગ  
(૩)  િચેશપ, િેજાઅ  અસ � �મિગકપ િેભાગ  

(૨૪) ય�વીા  અસ બાળ િેકા  િેભાગ (૧) િેભાગઅા  �  િચેશપ 
(૨)  િચેશપ, (�ા.  અસ યા.િશકા િેભાગ) 
(૩)  �  િચેશપ, કીાઇયસટ ચસનજ િેભાગ 

(૨૫) કીાઇયસનટ ચસનજ િેભાગ (૧) િેભાગઅા  �  િચેશપ 
(૨)  િચેશપ, (જળ ંપિત), અ.જ. ં. પા.પુ.  અસ ક.  
િેભાગ 
(૩)  િચેશપ, િેજાઅ  અસ � �મિગકપ િેભાગ 

(૨૬) િેજાઅ  અસ � �મિગકપ િેભાગ (૧) િેભાગઅા  િચેશપ 

 (૨)  િચેશપ, ય�વીા  અસ બાળ િેકા  િેભાગ  
(૩)  �  િચેશપ, કીાઇયસટ ચસનજ િેભાગ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 



પ�રિશ�-ર 

ઉચચ કકાઅપ  િયિત  યક ખાતાકપ્ તપા અમ કસ  રજૂ કરેા યાટસઅપ  રઅઅમ અયુઅમ. 
(આ અયૂઅાઅમ ઉપ્મગ કરઅારસ  � ંગમપાત આઅુષંિગક  ુધારા  ાથસ જરરપ/ઉપ્મગપ િેગત ીખેાઅપ 

રવસશસ.) 
 
�સષકઃ-
........................................... 
( ંપુારઅાય)............................. 
વાીઅમ વમ�મ તથા કચસરપઅંુ અાય 
અાય  રઅાયું- 
 .......................................... 
........................................... 
...........................................
........................................... 
તારપખઃ-................................. 

�િત,  
 િચેશપ/ બંિધત ખાતાઅા ેડા,  
.........................................િેભાગ, 
 િચેાી્, ગાંધપઅગર. 

 
િેષ્ઃ- ( રજ્ારઅંુ અાય  અસ વમ�મ)  ાયસઅમ ખાતાકપ્ તપા અમ કસ  ઉચચકકાઅપ 
 િયિત  યક ીસેા બાબત. કસ  અંબર....... આરમપઅાયાઅપ તારપખ.... 
 અંુ ંધાઅઃ ા.ે.િે.અમ.તા. . . . . .૨૦૧૮અમ ઠરાે �યાંકઃખતપ-૧૦૯૮-૫૪૦-
ત.એ.  
 
૧.  વંુ, અપચસ  વપ કરઅાર ( ંપુાર વમ�મ કચરપઅા અાય/ રઅાયા  �વત)  

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

જાાેું છંુ કસ , યારપ  ાયસ ચાીતપ ખાતાકપ્ તપા અપ કા ર્ેાવપઅમ કસ  તસઅા  ડપપ 
ઉકસી યાટસ  ઉપર  અુ ંધાઅયાં ્શારેસી ઠરાે  અુ ાર ઉચચકકાઅપ  િયિત  યક 
ીસેા િેઅંતપ છસ.  

ર.  વંુ જ્ારસ   અસ......... યાં ...... વમ�ા પર ફર� બ�ેતમ વતમ તસ ેખતઅંુ આ 
�કરા છસ. યઅસ ..... િેભાગ �ારા તા............... અા રમજ આરમપઅાયું 
આપેાયાં આેસી છસ, જસઅપ િેગત અપચસ યુજબ છસ. (અપચસ આરમપમઅપ સપ�પાસ 
ટંુકયાં િેગતમ આપેપ.)  

૩.  વાી આ ખાતાકપ્ તપા અમ કસ ...... તબકકસ  છસ. આ તપા યાં વજુ  ુધપ તપા  
 િધકારપ/પસઅી પરઅા િઅેૃત  િધકારપશપઅસ   ોપેાયાં આેસી અથપ.  

૪.  આ બાબતસ યઅસ ્મગ્ તારપખ,  ય્  અસ સથળઅપ �ા ઉપરમકત  રઅાયસ કરેા  
િેઅંતપ છસ.  



પ.   રકારઅા ઉપરમકત ઠરાેઅપ શરતમ યઅસ યાન્  અસ સેપકા ર્ છસ. આ  ગાઉ 
ઉપરમકત ઠરાે/પ�રપત  ને સ્ યારમ કસ  ઉચચકકાઅપ  િયિત  યક રજૂ કરેા 
યે  રઅ કરસી અથપ.  

૬.  યારપ  ાયસ વાી ચાીતપ  ન્ ખાતાકપ્ તપા અપ કા ર્ેાવપઅપ િેગત અપચસ યુજબ 
છસ.(આ ફકરાયાં  ન્ બધપ ખાતાકપ્ તપા અપ કા ર્ેાવપ  બબ આપેાયાં 
આેસી આરમપઅાયાઅપ તારપખ  અસ તપા અમ યુખ્ િેષ્ જાાેેા.) 

૭.  યઅસ  ગાઉ  ન્ ખાતાકપ્ તપા અા  ંતસ અપચસ યુજબઅપ િશકા કરેાયાં આેસી 
છસ. (અપચસ  ન્ બધપ િશકાઅા વુકયમઅપ તારપખ  અસ િશકાઅપ િેગત જાાેેપ.)  

 
 વપ......................................... 
 ંપૂાર અાય...................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



પ�રિશ�-૩ 
 

ઉચચ કકાઅપ  િયિત  યક ેગર-ર થપ અપચસઅા અવી એેા રાજ્  રકારઅપ  ��્  સેાયાં ચાીુ છસ એેા 
 થેા ેગર-૨થપ અપચીપ કકાઅા અ વમ્ તસે ા કમઇ પા િઅેૃત  રકારપ  િધકારપ છસ તસે ા  િધકૃત 

�િતિઅિધ તરપકસ  વાજર રવસેા યંજૂરપ આપેા િેઅંતપ કરતા પતઅમ અયૂઅમ. 
(આ અયૂઅાઅમ ઉપ્મગ કરઅારસ  � ંગમપાત આઅુષંિગક  ુધારા  ાથસ જરરપ/ઉપ્મગપ િેગત ીખેાઅપ 

રવસશસ.) 
 
�સષકઃ-
........................................... 
( ંપૂારઅાય)............................. 
વાીઅમ વમ�મ તથા કચસરપઅંુ અાય 
અાય  રઅાયું: 
........................................... 
........................................... 
...........................................
........................................... 
તારપખઃ-................................. 

�િત,  
 િચેશપ- બંિધત ખાતાઅા ેડા,  
.........................................િેભાગ, 
 િચેાી્, ગાંધપઅગર. 

 
િેષ્ઃ-  િઅેા ર્  ં�ગમઅા કારાસ યારા �િતિઅિધઅસ યારા ેતપ  િયિત  યક  
વાજર રવસેાઅપ પરેાઅગપ આપેા બાબત. 

 
 ં્ભરઃ- યઅસ ................................... અા રમજ આપેાયાં આેસી 

આરમપઅાયું  અસ  
કસ  અં.............................   

 
૧.  યસ તા..........................થપ યારપ  ાયસ ચાીતપ ખાતાકપ્ તપા અમ કસ  ઉચચ 

કકાઅપ  િયિત  યક ીસેા  રઅ કરપ છસ.  થેા,  
 યઅસ સેયસળસ ઉચચકકાઅપ  િયિત  યક યારપ  ાયસ ચાીતપ ખાતાકપ્ તપા અા 

 બંધયાં વાજર રવસેા તા............................ અા પતથપ િેભાગસ જાાેસી 
છસ.  

ર.  વંુ અપચસઅા કારામ ર �તસ  િયિત  યક વાજર થઇ શકુ તસય અથપ. (વાજર અ 
થેાઅા િેગતેાર કારામ અપચસ આપેા)  

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

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



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

૩.  ઉપરમકત કારાસ યારા ેતપ  
 શપ .......................................... વમ�મ ................................... 

જ સઓ ેગર-૧/ેગર-૨અા યારાઅા ખાતાઅા  િધકારપ છસ  અસ વાી  રકારઅપ 
 ��્  સેાયાં ચાીુ છસ  થેા ેગર-૨થપ અપચીપ કકાઅા અ વમ્ તસેા િઅેૃત 
 રકારપ  િધકારપ છસ તસેા તસઓઅસ યારા ેતપ  િયિત  યક ીસિખત  અસ ય િખક 
રજૂઆત કરેા  િધકૃત કરં છંુ તસયજ યારા ેતપ ઉચચકકાઅપ  િયિતએ  ૂચેસી 
િશકાઅમ સેપકાર/ સેપકાર કરેા િઅાર્ ીસેા પા  િધકૃત કરં છંુ.   

 વપ............................................... 
 ંપુાર અાય...................................... 

શપ .............................. વમ�મ................ેતપ. ઉપર યુજબ રજૂઆત કરેા યારપ  
 ંયિત આપંુ છંુ. 

 
તારપખ.        

           વપ.......................................  
 
અાયઃ- ....................................... 
 
વમ�મ-........................................... 

 િયિતઅમ િઅાર્ઃ 
 
શપ ....................................... અપ ઉપરમકત  રઅ ેંચાાસ ીસતાં તસયઅા ેતપ  
શપ ..................................................... 
વમ�મ.................................. અસ  િયિત  યક રજૂઆત  
કરેા પરેાઅગપ આપેાયાં આેસ છસ./પરેાઅગપ આપેાયાં આેતપ અથપ.  
 
 
સિમિતના સભ્નન સસન  નન તાાની  સભ્નનુ નામ  નન સહોહ િવભાગનનુ નામ 
(૧)    

(ા)    

(૩)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

પ�રિશ�-૪ 
 

ઉચચકકાઅપ  િયિતએ  ચૂ સેી િશકા સેપકા્ર/ સેપકા્ર વમેાઅપ  િયિતઅસ �ા કરતા પતઅમ અયૂઅમ. 
(આ અયૂઅાઅમ ઉપ્મગ કરઅારસ  � ંગમપાત આઅુષંિગક  ુધારા  ાથસ જરરપ/ઉપ્મગપ િેગત ીખેાઅપ રવસશસ.) 

 
અાય........................................ 
વમ�મ.......................................  
 રઅાયું:- 
............................................. 
............................................. 
તારપખઃ-................................... 

�િત,  
 િચેશપ- બંિધત ખાતાઅા ેડા,  
.........................................િેભાગ, 
 િચેાી્, ગાંધપઅગર. 

 અુ ંધાઅઃ- તા............................. અા રમજ આપેાયાં આેસી 
આરમપઅાયું  અસ કસ  અંબર.............................. 

 
૧.  વુ, અપચસ  વપ કરઅાર ( ંપૂાર વમ�મ કચસરપઅા અાય/ રઅાયા  �વત)  
........................................................................................................જાાેું છંુ કસ , 
યઅસ ...................................................... િેભાગસ 
........................................................... ( તાિધકારપઅું અાય/કચસરપ)એ  
તા................................ અા રમજ આપસી ખાતાકપ્ તપા અા આરમપઅાયા  બંધયાં યારપ  રઅઅા 
આધારસ/યારપ  રઅ િ ેા્, સેયસળસ યઅસ  િયિત  યક વાજર રવસેા જાાેેાયાં આેતાં યસ 
તા............................. અા રમજ શપ ..........................ેતપ  િયિત  યક ય િખક તથા ીસિખત 
રજૂઆત કરપ છસ તસ પછપ  િયિતએ અપચસ યુજબઅપ િશકા  ૂચેસી છસ.  
 
ઉપરમકત િશકા યઅસ ( થેા શપ.................................અસ) યાન્  અસ સેપકા ર્ વમેા બ્ી આ  ંયિત 
પત ીખપ આપંુ છંુ.  

 થેા 
ઉપરમકત િશકા  યઅસ ( થેા શપ ..................................અસ) યાન્  અસ સેપકા ર્ અવપ વમેાથપ 
ગુજરાત રાજ્  સેા(િશસત  અસ  પપી) િઅ્યમ, ૧૯૭૧ વસઠળ િઅ્ત કરસી ખાતાકપ્ તપા અપ કા ર્ેાવપ 
પૂાર કરપ ્મગ્ િઅાર્ ીસેા યારપ િેઅંતપ છસ.  

 વપ....................................... 
અાય....................................... 
વમ�મ...................................... 
તારપખ  અસ સથળઃ-
........................................... 
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