
પસરસવનસ

પત��ક જહ	ર સતમ�ડળન કમકજમ� પરદર�કત અન� જવબદર�ન� ઉત�જન
આપવન હ	ત  થ", જહ	ર સત મ�ડળન નન��તણ હ	ઠળન" મહહત" નગહરક+ મ�ળવ" રક	
ત�વ મહહત"ન અન,કરન વ�વહર  ત�તન" રચન કરવ, ક	ન1"� મહહત" પ�ચ અન�
રજ� મહહત" પ�ચ અન� ત�ન" સથ� સ�કળ��લ અથવ ત�ન" આન ષ�ગગક બબત+ન"
જ+ગવઇ કરવ બબતન મહહત"ન અન,કર બબતન+ અન,નન�મ-૨૦૦૫ન+ અમલ
રજ�મ� તર�ખ :  ૧૨-૧૦-૨૦૦૫થ" અમલમ� આવ�લ છ�.  આ અન,નન�મ અમલમ�
આવત� મહહત" સવત�ત� અન,નન�મ ૨૦૦૨ રદ થ��લ છ� .  અન� નગહરકન� નવ
અન,નન�મ હ	ઠળ મહહત" મ�ળવવન+ અન,કર પપત થર�.  અગઉ મહહત" સવત�ત�
૨૦૦૨ અનવ�� નગર�ક+ ક	ટલ"ક મહહત" મ�ળવ" રકત હત. પર�ત   આ અન,નન�મન"
જ+ગવઇઓ પ��પત ન જણત�,  મહહત"ન અન,કર બબતન+ ૨૦૦૫  ઘડવમ�
આવ�લ છ�.  જન+ ઉદ�ર લ+કત�તમ� નગહરક+ન� મહહત"ગર રખવ,  જહ	રત�ત ન"
કમગ"ર�મ� પરદર�કત લવવ અન� ત� દર ભષટચર ન� કબ  મ� રખવ,  સરકર
અન� ત�ન મધ�મ+ પજન� જવબદર રહ	 અન� પજ ત�ન+ હહસબ મ�ગ" રક	 ત� રહ	લ+
છ�. ત�થ" હવ� જ નગહરક+ મહહત" મ�ળવવ મ�ગત હ+� ત�મન� અન,નન�મમ� અપવદ
ક�N છ� ત� નસવ� તમમ મહહત" પ  ર� પડવ મહહત"ન અન,કર બબતન
અન,નન�મ થ" નવસત Pત ક�દક�� જ+ગવઇ કરવમ� આવ�લ છ�. 

ગ જરત અલપસ�ખ�ક નણ� અન� નવકસ નનગમ લ"નમટ	ડ ન� સપર�ત" મહહત"
સ ગમત થ" નગર�ક+ ન� મળ� રહ	 ત�વ+ ઉદ�ર આ પ સસતકન+ રહ	લ+ છ�. આ પ સસતકમ�
વ�હકતઓ, સ�સથઓ,  સ�ગઠન+ નવગ�ર	 ન� ઉપ�+ગ" મહતમ મહહત" નનગમ દર જત�
પગટ કરવન+ હ	ત  � રહ	લ+ છ�. જથ" લ+ક+ રક� ત�ટલ" લ+ક+પ�+ગ" મહહત" ક+ઇ અરજ
ક�� વગરજ પ સસતક સવર પ� જત� ઓ ઓફ�સમ� જહ	ર ેર ગ�થલ�, ન+ટ�સ બ+ડ� વગ�ર	 જહ	ર
સથળ+ ઉપરથ" જત� જ મ�ળવ" રક	.

ગ જરત અલપસ�ખ�ક નણ� અન� નવકસ નનગમ ગલનમટ	ડ ન� લગત" આ મહહત"
પ સસતકમ� ન"ચ� જણવ�લ ૧૭ પકરણમ� નવસત Pત મહહત" દર�વવમ� આવ" છ� . ત�મજ



આ ખતન � વ�બ પ+ટ�લ sje.gujarat.gov.in/gmfdcl ઉપર પણ આ મહહત" ઉપલબ, છ� .
વધ મ� મહહત"ન અન,કર અન,નન�મ ૨૦૦૫મ� પ�+જવમ� આવ�લ ક	ટલક મહતવન
જ દજ દ રબદ+ન અથ�થ" જહ	ર જનત અવગત થ� ત� હ	ત  �થ" પ સસતકન" રરઆતમ�
પકરણ-૧ મ� ત�ન" વ�ખ�ઓ પણ આપવમ� આવ" છ�. 

૧. સ�ગઠનન" નવગત+ ક�N અન�  ઓફરજ+.
૨. અન,કર�ઓ અન� કમ�ચર�ઓન" સત અન�  ઓફરજ+.
૩. નવભગ� ક�N કરવ મટ	ન અન,નન�મ+,  નન�મ+,  નવનન�મ+,  સ ચનઓ, નન�મ

સ�ેર ગહ અન� દ ઓફતર+. 
૪. ન"નત ઘડતર અથવ ન"નતન અમલ સ�બ�," જનત ન સભ�+ સથ� સલહ

પરમર� અથવ ત�મન પનતનનન,તવ મટ	ન" ક+ઇ વ�વસથ હ+�ત+ ત�ન" નવગત.
૫. જહ	ર ત�ત અથવ ત�ન નન��તણ હ	ઠળન" વ�હકતઓ પસ�ન દસતવ�જ+ ન"

કકઓ અગ�ન � પતક. 
૬. જહ	ર ત�તન ભગ તર�ક	 રચ��લ બ+ડ� પહરષદ,  સનમનતઓ અન� અન�

સ�સથઓન � પતક.
૭. સરકર� મહહત" અન,કર� ન નમ હ+દ+ અન� અન� નવગત+.
૮. નનણ�� લ�વન" પહx�મ� અન સરવ ન" ક�� પધ,નત.
૯. અન,કર�ઓ અન� કમ�ચર�ઓન" મહહત" પ  સસતક (હડર	કટર�)
૧૦. નવનન�મ+મ� જ+ગવઇ ક�� મ જબ મહ	નતણન" પધ,નત સહહત દર	 અન,કર�

અન� કમ�ચર�ન� મળત  � મનસક મહ	નતણ �.
૧૧. પત��ક સ�સથન�  ઓફળવ�લ અદજપત.
૧૨. સહ�ક� ક��xમ+ન અમલ અગ�ન" ક��પધ,નત.
૧૩. આપ�લ રહત+ પરમ"ટ ક	 અન,કPનત મ�ળવનર ન" નવગત+.
૧૪. ક�N કરવ મટ	 નક� કર	લ ,+રણ+.
૧૫. નવજણ  ર પ� ઉપલબ, મહહત".
૧૬. મહહત" મ�ળવવ મટ	 નગર�ક+ન� ઉપલબ, સવલત+ ન" નવગત.
૧૭. અન� ઉપ�+ગ" મહહત".



અત� ગ જરત અલપસ�ખ�ક નણ� અન� નવકસ નનગમ લ"નમટ	ડ ન� સ�બ�ન,ત
ઘણ"ખર� મહહત" આ પ સસતકમ� જહ	ર જનતન� સમ�થ"જ પ ર�પડ�,  લ+કત�ત ન"
કમગ"ર�મ� પરદર�કત લવવન+ એક સ�નનષઠ પ�તન કરવમ� આવ�લ છ�. આમ છત�
આ પ સસતક આખર� નથ" અન� જહ	ર જનતન પનતભવ+,  સ ચન+,  જણ� બદ દર
વષ્ષે આ પકરન" પ સસતક નનગમ દર અ,તન કરવમ� આવનર છ�.  આર છ� જહ	ર
જનત પ સસતકન+ મહતમ લભ લ�ર� ત�મજ જહ	ર જનત તર ઓફથ" મહહત" પ  સસતક
સ�બ�," ક+ઇ સ ચન+ હ+�ત+ ત� સહષ� આવક�� છ�.
 

આ મહહત" પ સસતક નસવ�ન" નનગમન� સ�બ�ન,ત ક+ઇ મહહત" ક+ઇ વ�હકતન� મ�ળવવ" 
હ+� ત+ ત�ઓ અવશ� પણ� નનગમન મહહત" અન,કર�ન+ સ�પક� કર� જરર� મહહત" 
મ�ળવ" રક	 છ�.

સહ�/- (અવચ�)
(આર. એસ. ક ચર GAS )

મ�ન�જ�ગ ડ�ર	કટર,
ગ જરત અલપ સ�ખ�ક નણ� અન�
નવકસ નનગમ લ". ગ�,"નગર.


