
િનયમ સં હ - ૩ 

િનણય લેવાની યામા ંઅ સુરવાની કાયપ ધિત 

(વહ વટ  શાખા) 
૩.૧ ુ દા ુદા ુ ાઓ ગે િનણય લેવા 

માટ કઇ કાયપ ધિત અ સુરવામા ં

આવે છે ? (સચવાલય િનયમ 

સં હ,અને કામકાજના િનયમોના 

િનયમસં હ અ ય િનયમો/ 

િવિનયમો વગેર સદંભ ટાકં  શકાય) 

ુ દા ુદા ુ ાઓ ગે િનણય લેવા માટ .સી.એસ.આર.-

ર૦૦ર, સામા ય વહ વટ િવભાગના તથા નાણા ં િવભાગના 

અધતન ઠરાવો યાને લઇ કાયવાહ  કરવામા ંઆવે છે. 

૩.ર અગ યની બાબતો માટ કોઇ ખાસ 

િનણય લેવા માટની દ તાવે  

કાયપ ધિત /ઠરાવેલી 

કાયપ ધિતઓ /િનયમો કયા કયા 

છે ? િનણય લેવા માટ કયા કયા 

તર િવચાર કરવામા ંઆવે છે ? 

અગ યની બાબતોના િનણય ગે બોડની િનયામક મડંળની 

બેઠકમા ંદરખા ત કર  િનણય લેવામા ંઆવે છે. 

૩.૩ િનણયને જનતા ધુી પહ ચાડવાની 

કંઇ યવ થા છે ? 

----- 

૩.૪ િનણય લેવાની યામા ં ના 

મતં યો લેવાનાર છે તે અિધકાર  

કયા છે ?  

વહ વટ  શાખાઓ દવારા ુનીયર કલાક/ સીનીયર કલાક 

મારફતે  તે િવષયને લગતી ર ુઆત અ વયે િનયમો સાથે 

િનણય અથ ફાઇલ મદદનીશ અિધ કને કુવામા ંઆવે છે. 

મદદનીશ અિધ ક તેના મતં યો/ સરકાર ીના ઠરાવો સાથે 

જ ર  અભ ાય સહ નાયબ મેનેજર(વ)ને ફાઇલ ર ુ કર છે. 

ના.મે.(વ) દવારા પ ટ અભ ાય સાથે ફાઇલ ુ ય વહ વટ  

અિધકાર ીને િનણય અથ ફાઇલ સાદર કર છે. .ુવ.અ. ી 

તેમની સ ા મયાદામા ં આવતી બાબતો ગે િનણય કર ને 

શાખાને ફાઇલ પરત મોકલે છે. તેમની સ ા મયાદા િસવાયની 

બાબતો ગે સ ય સચવ ીને ફાઇલ સાદર કર  િનણય 

મેળવી સબંિંધત શાખાને ફાઇલ પરત મોકલે છે. 

૩.પ િનણય લેનાર િતમ સ ા 

અિધકાર  કોણ છે. ? 

સ ય સચવ 

૩.૬  અગ યની બાબતો પણ હર 

સ ાિધકાર  દવારા િનણય લેવામા ં

આવે છે તેની મા હતી અલગ ર તે 

નીચેના ન નૂામા ંઆપો. 

----- 

 

 



 

 

 

મ નબંર  

ના ઉપર િનણય લેવાનાર છે ત ેિવષય.  

માગદશક ચૂન/ દશાિનદશક જો કોઇ હોય તો   

અમલની યા  

િનણય લેવાની કાયવાહ મા ંસકંળાયેલા અિધકાર ઓના હો ા  

ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સપંક ગેની મા હતી  

જો િનણયથી સતંોષ ન હોય તો કયા ંઅન ે કવી ર ત ે અપીલ 

કરવી. ? 

 

 

 

 


