પ્રકરણ-૯
નિણણય લેવાિી પ્રક્રિયામાાં અિુસરવાિી કાયણ પધ્ધન િઃ૯.૧ જુ દા જુ દા મુદાઓ અાંગે નિણણય લેવા માટે કઇ
કાયણ પધ્ધન અિુસરવામાાં આવે છે ?.............. કચેરી કાયણપધ્ધન , ગુજરા મુલકી
્ સેવા નિયમો
(સનચવાલય નિયમસાંગ્રહ અિે કામકાજિા
મુબ
ાં ઇ મજૂ ર કલ્યાણ ફાંડ અનધનિયમ, ૧૯૫૩
નિયમોિા નિયમ સાંગ્રહ, અન્ય નિયમો/નવનિયમો લેબર વેલફે્ ર ફાંડ(ગુજરા )નિયમો, ૧૯૬૨
વગેરિ
ે ો સાંદર્ણ ટાાંકી શકાય)
૯.૨ અગત્યિી બાબ ો માટે કોઇ ખાસ નિણણય લેવા
િાણાકીય બાબ ે-ગુજરા સરકારિા
માટેિી દસ્ ાવેજી કાયણપધ્ધન ઓ/ઠરાવેલી
િાણાકીય નિયમો અિે આકસ્નમક ખચણિા
કાયણપધ્ધન ઓ/નિય માપદાંડો/નિયમો કયા કયા
નિયમો.....
છે ? નિણણય લેવા કયા કયા સ્ રે નવચાર કરવામા વનહવટી બાબ ે-ગુજરા રાજય સેવાકીય
આવે છે ?
નિયમો,૨૦૦૫, ગુજરા રાજય (નશસ્ અિે
અનપલ નિયમો, ૧૯૭૧)
નિણણય લેવાિા સ્ રિઃ- જુ િીયર કલાકણ/નસિીયર કલાકણ/કચેરી અનધક્ષક/
આસી.વેલફે્ ર કનમશિર/વેલફે્ ર કનમશર/બોડણ નવગેરે
૯.૩ નિણણયિે જિ ા સુધી પહોંચાડવાિી કોઇ
બોડણ ધ્વારા નિ ી નવષયક બાબ ે લેવાયેલ
વ્યવસ્થા છે ?
નિણણયોિી માનહ ી મ
ે જ અન્ય નિણણયોિી
માનહ ી મેળવવા માનહ ી મેળવવાિા અનધકાર
અનધનિયમ, ૨૦૦૫ િો ઉપયોગ કરી શકાય..
૯.૪ નિણણય લેવાિી પ્રક્રિયામાાં જે િાાં માં વ્યો
લેવાિાર છે ે અનધકારીઓ કયા છે ?

કચેરી અધીક્ષક, આસી.વેલફે્ ર કનમશિર
વેલફે્ ર કનમશિર અિે બોડણ

૯.૫ નિણણય લેિાર અાંન મ સત્ ાનધકારી કોણ છે ? વેલફે્ ર કનમશિર / બોડણ
૯.૬ જે અગત્યિી બાબ ો પર જાહેર સત્ ાનધકારી
ધ્વારા નિણણય લેવામાાં આવે છે િ
ે ી માનહ ી
અલગ રી ે િીચેિા િમુિામાાં આપો

િમ િાંબર
જે િા પર નિણણય લેવાિાર છે ે નવષય

રોસ્ટર/બેકલોગિી કામગીરી
ર્ર ી-બઢ ીિી કામગીરી
એકટ સુધારણાિી કામગીરી
ઓડીટ પેરા
યુનિયિિા પ્રશ્િોિી કામગીરી
કોટણ કેસિુ દફ ર નિર્ાવવુ, કોટણ ધ્વારા આવેલ

માગણદશણક સુચિ/ક્રદશાનિદેશ જો કાઇ હોય ો

અમલ પ્રિીયા
નિણણય લેવાિી કાયણવાહીમાાં સાંકળાયેલ અનધકારીિી હોદો
ઉપર જણાવેલ અનધકારીઓિા સાંપકણ અાંગે માનહ ી
જો નિણણયથી સાં ોષ િ હોય ો કયાાં અિે કેવી રી ે અપીલ
કરવી ?

ચુકાદાઓિી અમલવારી કરવી
નબિચુકવાયેલ પગાર ર્ાંડોળિા દાવાઓિા
નિકાલ માટે કાિુિી કાયણવાહી કરવી
ઓડીટ પેરા / અન્વેષણ વાાંધાઓિા નિકાલ
શ્રમયોગી કલ્યાણિી પ્રવૃતન્ િે લગ ખચણ માંજૂરી અિે દફ રી
હુ કમો કરવા
ખા ાકીય પાસ/પ્રાથમીક પાસ
નવધાિસભ્યશ્રીિા ારાકીં પ્રશ્િો
ગુજરા રાજય સેવાકીય નિયમો,૨૦૦૫
ગુજરા લેબર વેલફે્ ર ફાંડ ઐકટ, ૧૯૫૩
લેબર વેલફે્ ર ફાંડ (ગુજરા ) નિયમો, ૧૯૬૨
સરકારશ્રીિા જાહેર ઠરાવો, નિયમો, પક્રરપત્રો નવ.
વેલફે્ ર કનમશિર અિે આસી.વેલફે્ ર કનમશિર
ગુજરા શ્રમયોગી કલ્યાણ બોડણ, વડી કચેરી, ગવિણમને ટ જી
કોલોિી, સુખરામિગર, રખીયાલ રોડ, અમદાવાદ-૨૧
વેલફે્ ર કનમશિર અિે બોડણ સમક્ષ અપીલ કરી શકાય

