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વવષયક

બાબતોમાાં

કાળજી

રાખવા બાબત
ુ રાત સરકાર
ગજ
ુ વઠા અને કલ્પસર વવભાગ,
નમમદા, જળ સાંપવિ, પાણી પર
પરરપત્ર ક: સવક/૧૦૨૦૨૦/૦૧/ઈ
સચિવાલય, ગાાંધીનગર
તા. ૨૬/૦૮/૨૦૨૦
વાંિાણ: (૧) સા.વ.વવનો તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૬નો પરીપત્ર ક્ર: HRM/૧૦૨૦૧૬/૪૫૨૨/HRMSCELL
ુ રાત રાજ્ય સેવા (વતમણ ૂક) વનયમો, ૧૯૭૧, વનયમ-૧૯
(૨) સા.વ.વવના ગજ
(૩) આ વવભાગનો તા.૧૯/૦૭/૨૦૧૯ હુ.ક્ર: એલટીએસ/૧૩૨૦૧૯/૦૨/ઈ
પરરપત્ર
ુ બ
સામાન્ય વહીવટ વવભાગ, નાણા વવભાગ અને આ વવભાગના વનયમો/ઠરાવો/સ ૂિનાઓ મજ
ુ રવાની હોય છે . જે ધ્યાને રાખી આનષ
ુ ાાંચગક સ ૂિનાઓ પન
ુ :
સેવાકીય બાબતો માટે વનયત પધ્ધવત અનસ
સાંબવાં ધત તમામને ધ્યાને મ ૂકવામાાં આવે છે .
૧. System of Application of Technology for Human-resources Improvement (SATHI) મારફતે
કરવાની થતી કામગીરી
૧.૧ પ્રોફાઈલ અદ્યતન કરવા બાબત: અવધકારીઓએ SATHI “My Profile” સેક્શનમાાં પોતાનો મોબાઈલ
નાંબર અને ઈ-મેઈલ આઈ.ડી અદ્યતન કરવાના રહે છે . જેથી ઓનલાઈન “સાથી” એકાઉન્ટમાાં જનરે ટ થતા
વવવવધ હકૂ મો My Profile માાં Official Email ID હેઠળ દશામ વેલ Email ID અને મોબાઈલ નાંબર પર “સાથી”
વસસ્ટમ ્ારા મોકલી આપવામાાં આવે છે , જે સાંબવાં ધત અવધકારીને સરળતાથી ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે .
૧.૨ રજાઓ બાબત : અવધકારીઓએ પોતાની રજાઓની અરજી વાજબી સમય પહેલાાં ફરજીયાત
ઓનલાઈન રજૂ કરવાની રહે છે . આ માટે કોઈ લેચખત પત્રથી રજૂઆત કરવાની રહેતી નથી. જે રજાઓની
ુ માાં સવુ વધા ઉપલબ્ધ ન હોય તે રકસ્સામાાં જ યોગ્ય રાહે તે બાબતે પ ૂવમ માંજૂરી
અરજી માટે SATHI મોડયલ
મેળવવાની રહે છે .
૧.૩ NOC/PASSPORT/VISA/Foreign Travel: પાસપોટમ , વીઝા મેળવવા ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર મેળવવાની
રજૂઆત પણ ઓનલાઈન કરવાની રહે છે . વવદે શ પ્રવાસના રકસ્સામાાં પ્રથમ પ્રવાસના સમયગાળાની
રજાઓ માંજૂર કરાવવાની રહે છે , ત્યારબાદ ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહે છે .
ુ રી થી ૩૧ રડસેમ્બર)
૧.૪ વાવષિક વમલકત પત્રક (APR): જે-તે કેલેન્ડર વષમ (૧લી જાન્યઆ

માટે

ુ રી સધ
ુ ીમાાં
અવધકારીઓએ પોતાના સ્થાવર જ ાંગમ વમલકતોની મારહતી આગામી વષમની ૩૧ જાન્યઆ
ુ બ ખરીદી પહેલા પ ૂવમ માંજૂરી મેળવવાની હોય
સરકારને જણાવવાની હોય છે , તેમજ સ્થાઈ સ ૂિનાઓ મજ
ુ વે એવ ાંુ જણાય ાંુ છે કે અવધકારીઓ વમલકતોની કોલમોમાાં અધ ૂરી વવગતો ભરે છે ,
છે . આ બાબતે અનભ
ભવવષ્યમાાં કૌટુાંચબક વારસામાાં મળનારી સાંપવિઓનો ઉલ્લેખ કરે છે , સમય મયામ દા બાદ વમલકતની
ુ રાત રાજ્ય સેવા (વતમણ ૂક) વનયમો,
ખરીદીની વવગતો માંજૂરી માટે રજૂ કરવામાાં આવે છે . આ બાબતો ગજ
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૧૯૭૧ને સાંબવાં ધત હોવાથી સ્વીકારી શકાય તેમ નથી. આથી વાવષિક વમલકત પત્રક (APR)માાં વનયમોમાાં
ુ બની વવગતો જ જે તે કેલેન્ડર વષમ(તા.૧લી જાન્યઆ
ુ રી થી ૩૧ રડસેમ્બર)ની જ રજૂ કરવાની
ઠરાવ્યા મજ
રહે છે . તેમજ જે બાબતોમાાં આધાર રૂપ કાગળો ઉપલબ્ધ હોય તો તે પણ અપલોડ કરવા ઈચ્છનીય છે .
૧.૫ રજા પ્રવાસ રાહત (L.T.C): રજા પ્રવાસ રાહતની અરજીઓ પણ ઓનલાઈન રજૂ કરી માંજૂરી
મેળવવાની હોય છે . જે બાબતે કોઈ લેચખત દરખાસ્ત ધ્યાને લેવાશે નહી.
૧.૬ કામગીરી મ ૂલ્યાાંકન અહેવાલ: સાંબવાં ધત લખનાર, રીપોટીંગ અને રીવ્ય ુ અવધકારીઓએ કામગીરી
મ ૂલ્યાાંકન અહેવાલની કામગીરી સમયમયામ દામાાં પ ૂણમ કરવી જેથી બઢતીની કામગીરીમાાં થતો વવલાંબ ટાળી
ુ ી કામગીરી સમય મયામ દામાાં
શકાય. જો સાંબવાં ધત અવધકારીશ્રી ્ારા સેલ્ફ એપ્રાઈઝલ/રીપોટીંગ/રીવ્યન
ભરવામાાં ન આવે તો સમય મયામ દા પ ૂરી થયે આગળના તબક્કે બાબત જતી રહે છે જેની જવાબદારી પણ
જે તે અવધકારીની રહે છે તેની નોંધ લેવી.
આ વસવાય પણ જે કામગીરી SATHI મારફતે ઓનલાઈન રજૂ કરી શકાતી હોય તે તમામ કામગીરી
SATHI મારફતે જ કરવાની રહેશે. જ્યાાં જરૂર જણાય ત્યાાં સામાન્ય વહીવટ વવભાગ, HRMS CELLના
ઉપલબ્ધ વીડીયો ગાઈડનો ઉપયોગ કરવો. આ બાબતે કોઈ પણ લેચખત રજૂઆતો ધ્યાને લેવાશે નહી.
[SATHI VIDEO GUIDE LINK]
ુ બ ૩૦ રદવસથી ઓછા સમય માટેની
૨. વધારાના હવાલાની સોંપણી: આ વવભાગની સ્થાઈ સ ૂિનાઓ મજ
અવધકારીની ગે રહાજરી સમયે સાંબવાં ધત વર્ળ
મ ુ કક્ષાએ વધારાના હવાલાની સોંપણીના હુકમો કરવામાાં આવે
ુ વે એવ ાંુ ધ્યાન પર આવ્ય ાંુ છે ૩૦ રદવસથી વધ ુ સમય માટે પણ આ પ્રકારના હુકમો
છે . તેમ છતાાં અનભ
વર્ળ
મ ુ કક્ષાએથી જ કરવામાાં આવે છે , જે વગમ -૧ની જગાઓ માટે વર્ળ
મ ુ ની સિા બહારની કામગીરી છે .
આથી ૩૦ રદવસથી વધ ુ રજાઓ/વનવ ૃવિ વવગે રેના રકસ્સામાાં પ ૂરતા સમય પહેલાાં જ વર્ળ
મ ુ ની વધારના
હવાલા સોંપણી માટે રજૂઆત હોય તો તે વવભાગને યોગ્ય રાહે મોકલી આપવી જેથી સમયસર તે જગાના
ુ બ હુકમો કરી શકાય.
વધારાના હવાલાની સોંપણી માટે સક્ષમ કક્ષાની માંજૂરી મેળવી શકાય અને તે મજ
ુ ય ઈજનેરશ્રીના
અવનવાયમ સાંજોગોમાાં જો આવા કોઈ હુકમો વર્ળ
મ ુ કક્ષાએ કરવાના થતાાં હોય તો સાંબવાં ધત મખ્
પરામશમમાાં રહી આવા હુકમો કરવા અને ત્યારબાદ તે હકૂ મોની બહાલી માટે વવભાગને અચ ૂક મોકલી
આપવાના રહેશે.
ુ ાર પ ૂરતાાં સમય પહેલાાં વવભાગને
૩. વનવ ૃવિની દરખાસ્તો: વયવનવ ૃવિ/સ્વૈ.વનવ ૃવિની દરખાસ્તો વનયમાનસ
મોકલી આપવી. જેથી વયવનવ ૃવિ પરવાનગીના હુકમો સમયમમયામ દામાાં કરી શકાય.
૪. વશક્ષાના હુકમોની અમલવારી: આ વવભાગ ્ારા ખાતાકીય તપાસના અંતે થતાાં વશક્ષાના હુકમોની
અમલવારી કરવા સાંબવાં ધત વર્ળ
મ ુ કક્ષાના હુકમો સમયમયામ દામાાં કરવાના હોય છે અને તેની નોંધ
અવધકારીની સેવાપોથીમાાં કરવાની હોય છે . તેમજ તેની જાણ સાંબવાં ધત સેવા શાખા અને તપાસ શાખાને
કરવાની રહે છે . આ બાબતે જરૂર જણાયે તપાસ શાખાના સાંપકમ માાં રહી અવવલાંબ કાયમવાહી કરવાની રહે
છે . જે સમયસર ન થવાથી બઢતીની વવિારણા સમયે જે-તે અવધકારીની અદ્યતન વવગતો સક્ષમ કક્ષાએ
રજૂ કરી શકાતી નથી. જેથી બઢતીની કાયમવાહીમાાં વવલાંબ થાય છે . ગ.ુ મ.ુ સેવા (નોકરીની સામાન્ય શરતો),
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