
સીધી ભરતીથી નિમણ ૂૂંક આપતા પહેાૂં 
ચારરત્ર્ય  અિે પરૂ્વ ઇનતહાસિી તપાસ 

કરર્ા અંગેિી િીનત બાબત.  
ગજુયાત સયકાય, 

સાભાન્મ લહીલટ વલબાગ, 
રયત્ર ક્રભાાંક:લીસીએ/૧૦૨૦૧૬/૪૨૯૫૪૭/ગ-૨ 

સચિલારમ,ગાાંધીનગય. 
તાયીખ: ૧૯/૯/૨૦૧૬ 

ર્ૂંચાણે ીધા: 
(૧) સા.લ.વલબાગનો તા.૩૧/૮/૮૨ના ળેયો ક્રભાાંક: લીસીએ/૧૦૮૨/જીઓઆઇ-૫૦/ગ-૨ 
(૨) સા.લ.વલબાગનો તા.૨૪/૧૧/૯૫નો ઠયાલ ક્રભાાંક:લીસીએ/૧૦૮૯/યઓુ-૧૧૬/ગ-૨ 
(૩) બાયત સયકાય,ભીનીસ્ટ્રી ઓપ સોનર બ્રીક ગ્રીલન્સીઝ એન્ડ ેન્ળનસસ, ડીાટસભેન્ટ ઓપ સોનર  

 રેનીગના તા. ૨૯/૬/૨૦૧૬ ના ઓપીસ ભેભોયેન્ડભ ક્રભાાંક: 18011/2(S) /2016-Esst.(B)(i) 

(૪) બાયત સયકાય,ભીનીસ્ટ્રી ઓપ સોનર બ્રીક ગ્રીલન્સીઝ એન્ડ ેન્ળનસસ, ડીાટસભેન્ટ ઓપ સોનર  

 રેનીગના તા. ૩૦/૬/૨૦૧૬ ના ઓપીસ ભેભોયેન્ડભ ક્રભાાંક: 18011/2(S) /2016-Esst.(B) 

 

પરરપત્ર: 

 સયકાયી અવધકાયી/કભસિાયીઓને સીધી બયતીથી વનભણ ૂાંક આતાાં લૂ ે બાયત સયકાય 
ધ્લાયા િારયત્ર્મ અને લૂસ ઇવતહાસ અંગેની ભારહતી  સાંફાંધે ગહૃ ભાંત્રારમના ડીાટસ ભેન્ટ  ઓપ 
સોનર એન્ડ એડભીનીસ્ટ્રેટીલ યીપોભસસ ધ્લાયા તા.૨૦/૭/૮૨ ના ત્રભાાં જણાલેર નીવત નક્કી 
કયલાભાાં આલેર છે. ઉક્ત નીવત અન્લમે યાજ્મ સયકાય ધ્લાયા ઉય લાંિાણે રીધેર ક્રભાાંક(૧) યના 
તા.૩૧/૮/૮૨ ના ળેયા ક્રભાાંકથી ઉક્ત સિૂનાઓ રયવત્રત કયલાભાાં આલેર છે. 

૨. બાયત સયકાય ધ્લાયા ઉભદેલાય અને વનભણ ૂાંકી સત્તાને િારયત્ર્મ અને લૂસ ઇવતહાસની ભારહતી 
સાંફાંધે વનભણ ૂાંક આલાભાાં થતા વલરાંફની ફાફત ધ્માને આલતાાં ઉક્ત નીવતભાાં પેયપાય કયી સીધી 
બયતીની વનભણ ૂાંકભાાં વલરાંફ ટાલા ભાટે બાયત સયકાયના તા.૨૯/૬/૨૦૧૬ના ઓપીસ ભેભોયેન્ડભ 
ક્રભાાંક: 18011/2(S)/2016-Esst.(B)(i) થી સધુાયો કયલાભાાં આલરે છે. તભેજ ઉય લાંિાણ ેરીધરે ક્રભ-
(૪) યના ઓપીસ ભેભોયેન્ડભથી ઉક્ત સિૂનાઓ સલે યાજ્મ સયકાયોને રયવત્રત કયેર છે.(નકર 
સાભેર છે) ઉક્ત સધુાયા અનસુાય યાજ્મ સયકાયની સેલાભાાં વનભણ ૂાંક આતાાં લૂે વનમત થમા 
મજુફના ભાદાંડો અને કામસયીવત અનસુયલા આથી સાંફાંવધતોને સિૂના આલાભાાં આલે છે. તેભાાં 
ખાસ કયીને નીિે મજુફની ફાફત ધ્માનભાાં યાખલાની યહળેે. 

(૧)  િારયત્ર્મ અને લૂસ ઇવતહાસને ભારહતી ન ભલાને કાયણે ઉભેદલાયની વનભણ ૂાંક અટકાલલી 
નહીં. યાંત ુ કાભિરાઉ વનભણ ૂાંકના હુકભ આતાાં હરેા સાંફાંવધત ઉભેદલાય ાસેથી વનમત 
નમનુાભાાં સ્ટ્લ કબરુાતનામ ુભેલલાનુાં યહળેે. 



(૨) જો િારયત્ર્મ ને લૂસ ઇવતહાસની ખયાણાની આેર ખાત્રી ખોટી ઠયળે તો કાભિરાઉ 
વનભણ ૂાંકનો હુકભ યદ થળે.  

(૩) િારયત્ર્મ અને લૂસ ઇવતહાસ સાંફાંધેનો અહલેાર લધભુાાં લધ ુ છ ભાસની સભમ ભમાસદાભાાં 
ભેલલાનો યહળેે. ઉક્ત અહલેારભાાં ઉભેદલાય સાભે સાંફાંવધત સત્તાધીળ ાસેથી વનભણ ૂાંક 
આલા સાંફાંધે કોઇ લાાંધો નથી તેલી વલગતો ભળ્મા ફાદ કાભિરાઉ અજભામળી વનભણ ૂાંકનો 
હુકભને વનમવભત અજભામળી વનભણ ૂાંક તયીકે ગણલાભાાં આલળે. 

(૪) જો સાંફાંવધત જગ્મા સાંલદેનળીર હળે અથલા સરાભતીના કાયણોસય િારયત્ર્મ અને લૂસ 
ઇવતહાસની ખાત્રી કયલી આલશ્મક હળે તો િારયત્ર્મ અને લૂસ ઇવતહાસની ખયાઇ કમાસ વલના 
તે જગ્મા ય વનભણ ૂાંક આી ળકાળે નહી યાંત ુ ઉક્ત જગ્મા સાંફાંધેની સાંલેદનળીરતા કે 
સરાભતીના હતે ુ ભાટેની ખયાઇ ફાફત ે સાભાન્મ લહીલટ વલબાગનો અચબપ્રામ આખયી 
ગણાળે. અને તે જગ્મા ય કાભિરાઉ વનભણ ૂાંક આલા અંગેની છુટછાટ સયકાયશ્રીની સક્ષભ 
સત્તાએ વનણીત થળે. 

(૫)  જો છ ભાસભાાં િારયત્ર્મ અને લૂસ ઇવતહાસનુાં પ્રભાણત્ર સાંફાંવધત સત્તાવધકાયી ાસેથી પ્રાપ્ત 
ન થામ તો નીિે મજુફની કામસલાહી અનસુયલાની યહળેે. 

(અ)  સાંફાંવધત વનભણ ૂાંકી સત્તાવધકાયીએ ડામયેકટય જનયર ઓપ ોરીસને જાણ કયી ત્રણ 
ભાસભાાં િારયત્ર્મ અને લૂસ ઇવતહાસનુાં પ્રભાણત્ર ભે તે ભાટે વલનાંતી કયલાની યહળેે. 
(ફ)  ઉય ૫(અ) મજુફની કામસલાહી ફાદ ણ જો િારયત્ર્મ અને લૂસ ઇવતહાસનુાં 
પ્રભાણત્ર ઉરબ્ધ ન થામ તો યાજ્મ સયકાયના ગહૃ વલબાગના ધ્માને રાલી સદય 
પ્રભાણત્ર સાંફાંવધત અવધકાયી ાસેથી ઉરબ્ધ કયલા ભાટે વલનાંતી કયલાની યહળેે કે જેથી 
સાંફાંવધત ઉભેદલાયની કાભિરાઉ વનભણ ૂાંકના હુકભને કન્પભસ કયલા અંગેનો મોગ્મ તે વનણસમ 
રઇ ળકામ. 

(૬) જો સાંફાંવધત ઉભેદલાય ધ્લાયા સ્ટ્લ કબરુાતનાભાભાાં દળાસલેર વલગતો ખોટી સાચફત થળે અથલા 
િારયત્ર્મ અને લૂસ ઇવતહાસના પ્રભાણત્રના આધાયે સાંફાંવધત ઉભેદલાયે યજુ કયેર વલગતો 
સાિી ન હોલાની ફાફત પ્રસ્ટ્થાવત થળે તો સાંફાંવધત કાભિરાઉ અજભામળી વનભણ ૂાંક યદ કયી 
ળકાળે. તેભજ આલા ઉભેદલાય અન્મ સયકાયી નોકયી ભાટે અમોગ્મ ગણાળે. સાથોસાથ 
સાંફાંવધત વનભણ ૂાંકી સત્તાવધકાયી આલા ઉભેદલાય સાભે જરૂય જણામે પોજદાયી/દીલાની/ 
કામદાકીમ ગરા રઇ ળકળે.  

૩.   આ સિુનાઓ યાજ્મ સયકાયના કભસિાયીઓ ઉયાાંત ાંિામત સેલાના કભસિાયીઓ તથા 
યાજ્મ સયકાય હસ્ટ્તકના ફોડસ અને કોોયેળનના કભસિાયી /અવધકાયીઓના રકસ્ટ્સાભાાં ણ રાગ ુ
ડળે. 

 



૪. સચિલારમના સલે વલબાગો અને ખાતાના લડાઓ / કિેયીઓને આ સિુનાઓનુાં ચસુ્ટ્તણે 
ારન કયલા આથી જણાલલાભાાં આલે છે. 

ગજુરાત રાજ્યપાશ્રીિા હુકમથી અિે તેમિા િામે, 

 

 

( કે. એમ. અધ્ર્ર્ુવ ) 
અવધક સચિલ(ક. ગ.) 

સાભાન્મ લહીલટ વલબાગ 
ગજુયાત સયકાય 

% બબડાણ:- ઉપર મજુબ 
 

પ્રનત, 
 

 યાજ્મારશ્રીના સચિલશ્રી, ગાાંધીનગય. 
 મખુ્મભાંત્રીશ્રીના અગ્રસચિલશ્રી, ગાાંધીનગય. 
 વલયોધક્ષના નેતાશ્રીના અંગત સચિલશ્રી. ગાાંધીનગય. 
 સલે ભાંત્રીશ્રીઓ / યાજ્મકક્ષાના ભાંત્રીશ્રીઓ / નામફ ભાંત્રીશ્રીઓના અંગત સચિલશ્રી. 
 સચિલશ્રી, ગજુયાત જાહયે સેલા આમોગ, અભદાલાદ. 
 યજજસ્ટ્રાયશ્રી, ગજુયાત હાઈકોટસ , અભદાલાદ. 
 સચિલશ્રી, ગજુયાત વલધાનસબા સચિલારમ, ગાાંધીનગય. 
 સચિલશ્રી, ગજુયાત જાહયે સેલા આમોગ, અભદાલાદ. 
 સચિલશ્રી, ગજુયાત તકેદાયી ાંિ, ગાાંધીનગય. 
 સચિલશ્રી, ગજુયાત ગૌણ સેલા સાંદગી ભાંડ, ગાાંધીનગય. 
 સચિલશ્રી, ગજુયાત ાંિામત સેલા ાંસદગી ભાંડ, અભદાલાદ. 
 સચિલશ્રી, ગજુયાત સીલીર સલીસીઝ રીબ્યનુર, ગાાંધીનગય. 
 સચિલશ્રી, ગજુયાત ભારહતી આમોગ , ગાાંધીનગય. 
 કવભળનય ઓપ ોરીસ અવધકાયીશ્રી, યાજકોટ/સયુત/ફયોડા/અભદાલાદ. 
 સચિલારમના તભાભ વલબાગો (તેભના હસ્ટ્તકના ખાતાના લડાઓ, કિેયીના લડાઓ તેભજ જાહયે 

સાહસોને ધ્માને મકુલા વલનાંતી સહ.) 

 સલે જજલ્રા કરેકટયશ્રી અને જજલ્રા ભેજીસ્ટ્રેટશ્રી(સાંફાંવધતોને જાણ અને જરૂયી કામસલાહી ભાટે ધ્માને 
મકુલા સારૂ. 

 ોરીસ ભહાવનદેળક અને મખુ્મ ોરીસ અવધકાયીશ્રી, ગાાંધીનગય. સાંફાંવધતોને જાણ અને જરૂયી 
કામસલાહી ભાટે ધ્માને મકુલા સારૂ. 

 સાભાન્મ લહીલટ વલબાગની તભાભ ળાખાઓ / અવધકાયીઓ 

--------------------  

 ત્ર ધ્લાયા.    

 


