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: � �દી ષ ફી : 

(૩)  ઙૃઞળીદ ળીઞલ ઼ૉષી (ુસ�દ ઇફૉ ઇબૂવ)ુફલર્, ૩૯૯૩ફૂ �ઙષીઉક વીઙ ૃ બણદૂ 

ઽ્લ, દૉષી  ગરજીળૂક ઼અમઅપરીઅ ઽીધ પળષીફૂ ધદૂ ુસ�ી�રગ ગીલષીઽૂ ઇઅઙૉફૂ ુષુષપ 

�ઙષીઉક/ ઼જૄફીક ષઘદ્ષઘદ મઽીળ બીણષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઘીદીગૂલ દબી઼ફૂ 

ગીલષીઽૂફૉ ઼ળશ યીહીરીઅ ઼ર�ષષી રીડૉ  ઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙ, દબી઼ ઑગર �ીળી 
‘‘ઘીદીગૂલ દબી઼ રીડૉફૂ રીઙનુસગી’’ ફીરફૂ બૃુ�દગી ષહ ૩૯૯૫રીઅ "ુ઼# ગળષીરીઅ 
ઈષૉવ ઽદૂ. ઈ બૃુ�દગી "ુ઼# ધલી મીન ઙૃઞળીદ ળીઞલ ઼ૉષી (ુસ�દ ઇફૉ 

ઇબૂવ)ુફલર્, ૩૯૯૩રીઅ ઼રલીઅદળૉ  ઼ૃપીળી ગળૂફૉ ગૉ ડવૂગ ફષૂ �ઙષીઉક નીઘવ 

ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ દૉરઞ ુફલર્ફૂ ષપ ૃ �બ$દી ઇધ' ઢળીષ્/ બ(ળબ)્ બથ "ુ઼# 

ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ષહ  ૩૯૯૫ફૂ રીઙનુસગીરીઅ  ઋ-ૉુઘદ ગૉ ડવીગ ઢળીષ્/ બ(ળબ)્ 

ળન ધલૉવ ઝૉ  દૉરઞ ષહ ૪૨૨૪રીઅ  રૃઅમઉ રૃ/ગૂ ઼ૉષી ુફલર્, ૩૯૭૯રીઅ  ઼ૃપીળ્ ગળૂફૉ 
ઙૃઞળીદ રૃ/ગૂ ઼ૉષી ુફલર્, ૪૨૨૪ "ુ઼# ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઈધૂ, ઈ ુફલર્ફૂ 

�ઙષીઉકફ્ ઘીદીગૂલ દબી઼ફૂ "(0લીરીઅ લધીલ્1લ  ળૂદૉ ઋબલ્ઙ ધીલ દૉ ઽૉ દૃફૉ બથ 

2લીફરીઅ ળીઘૂ ‘‘ઘીદીગૂલ દબી઼ રીડૉફૂ રીઙનુસગી’’ફૉ ઇ3દફ ગળષીફૂ ઞ5(ળલીદ 
ઋબુ�ધદ ધલૉવ ઽદૂ.  

 ઘીદીગૂલ દબી઼ફૂ ગીરઙૂળૂ ઼ીધૉ ઼અગશીલૉવ  ઇુપગીળૂ/ ગરજીળૂક 

ુફલર્રીઅ ધલૉવ ઼ૃપીળી દૉરઞ  "ુ઼2પ ધલૉવ ઢળીષ્/ બ(ળબ)્ફૂ ઼જૄફીધૂ ષીગૉ ભ ધીલ 

દૉ ઽૉ દૃફૉ ફઞળ ઼ર� ળીઘૂફૉ ઈ બૃુ�દગી ઇ3દફ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઘીદીગૂલ 

દબી઼ફૂ ગીલબ#ુદફૂ ઈ  રીઙનુસગી ઇ3દફ �ષ5બૉ  "ુ઼# ગળદી ઽૃઅ  ઈફઅનફૂ 

વીઙથૂ ઇફૃયષૃઅ ઝૃઅ .   
(૪)  ઈ બૃુ�દગી, "ષદરીફ ષોપીુફગ ુફલર્ ગૉ   ઼જૄફીફી �ધીફૉ / ુષગ/બૉ  દોલીળ ગળષીરીઅ 

ઈષૉવ  ફધૂ, બળઅ દૃ ઘીદીગૂલ દબી઼ફૂ ગીલષીઽૂ ઼ીધૉ ઼અગશીલૉવ  ગરજીળૂકફૉ  

ુફલર્ફૂ �ઙષીઉકફૃઅ ઼ળશ યીહીરીઅ રીઙનસફ રશૂ ળઽૉ, દૉ ઈસલધૂ ઈ રીઙનુસગી 

ઇ3દફ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઈધૂ  ગ્ઉ ઈ�ૉુબદ ગરજીળૂ ઈ બૃુ�દગીરીઅ વઘૉવ ગ્ઉ 

મીમદફૉ બ્દીફી મજીષ દળૂગૉ  ળઞૄ ગળૂ સગસૉ ફઽ8 દધી ુસ�દ ઇુપગીળૂ દધી દૉરફી 

ષદૂ ગીલષીઽૂ ગળદી ગરજીળૂ/ ઇુપગીળૂક બથ ઘીદીગૂલ દબી઼ફૂ ગીલષીઽૂ 

નળુરલીફ ઈ બૃુ�દગીફૉ ઈપીળ દળૂગૉ  ડીઅગૂ સગસૉ ફઽ8. ઙૃઞળીદ ળીઞલ ઼ૉષી (ુસ�દ 

ઇફૉ ઇબૂવ)ુફલર્, ૩૯૯૩ દધી દૉ ઼અમઅપરીઅ  ષઘદ્ષઘદ "ુ઼# ગળષીરીઅ ઈષૉવ  

ઢળીષ્/ બ(ળબ)્/ ઼જૄફીક ઞ ઈપીળ દળૂગૉ  2લીફૉ વૉષીફૂ ળઽૉસૉ. ુફલરફી 

ઇધચડફફ્ ": ઌય્ ધીલ �લીળૉ  બથ રૄશ ુફલર/ �ઙષીઉફી સ;ન્ ઞ 2લીફૉ વૉષીફી 

ળઽૉસૉ.   



(૫)  ષહ ૩૯૯૫રીઅ દ�ગીવૂફ ફીલમ ઼ુજષ=ૂ ઑજ. ઑર. ષો?થષફી રીઙનસફ દધી 

દ�ગીવૂફ ઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ=ૂ ઑર. ષીલ. ઑ. રૂળટીઅ (ઽીવ ુફષૅB ઇુપગ 

઼ુજષ=ૂ)ફી ઘીદીગૂલ દબી઼ફી Cણી Dીફ ઇફૉ ઘઅદબૄષગફૂ ઞઽૉરદફી ગીળથૉ 
ઘીદીગૂલ દબી઼ફૂ રીઙનુસગી "ુ઼# ધઉ સગૉવ ઽદૂ. ઇઙીઋફૂ રીઙનુસગીરીઅ 

ઋ-ૉુઘદ ઘીદીગૂલ દબી઼ફૂ "(0લીફૂ ઼ળશ ઼રઞ  રીડૉફૂ રૄશ ુષયીષફીફૉ લધીષદ 

ળીઘૂફૉ ઼રલફૉ ઇફૃ5બ ઞ ૉ ઼ૃપીળીક ધલૉવ ઝૉ, દૉફ્ ઈ બૃુ�દગીરીઅ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ 

ઈષૉવ ઝૉ. ઈ બૃુ�દગી =ૂ ઑ. ઑજ. રફ઼ૃળૂ, ફીલમ ઼ુજષ (દબી઼)ફી રીઙનસફ 
ઽૉઢશ ઇ3દફ ગળષીરીઅ ઈષૉવ  ઝૉ.  ઈ બૃુ�દગી દોલીળ ગળષી રીડૉ   ઼ીરી�લ ષઽૂષડ 

ુષયીઙફી  =ૂરદૂ  ઼બફી ષૂ. ળથી, ઋબ઼ુજષ(દબી઼-૩) દધી =ૂ રૉઽૃવ ગૉ . ષ઼ીષી, 
ઋબ઼ુજષ(દબી઼-૪)ફી ઈ ુષહલ બળ�ષૉફી Dીફ/ ઇફૃયષ  ઼ુષસૉહ ઋબલ્ઙૂ  ધલી 

ઝૉ .  ઈ ઋબળીઅદ =ૂ ષ�઼વ  ળ઼ૉ�નૃ  ષ્ળી, ઇઅઙદ રનનફૂસ (ઙૃઞળીદૂ �ડૉફ્Eીભળ)ફી 
ઇધીઙ બ(ળ=રફૉ ગીળથૉ ઈ ઇ3દફ બૃુ�દગી  ડૄઅગી ઼રલઙીશીરીઅ "ુ઼# ગળૂ સગીઉ ઝૉ.  

(૬)  ઘીદીગૂલ દબી઼ફૂ  ઇપ�લીુલગ "(0લીરીઅ  ગૉડવીગ રૃGીક ઇઅઙૉફી Hલીવ્, ઼રલફૂ 
ઞ5(ળલીદ  2લીફરીઅ વૉદીઅ, મનવીદી ળઽૉદીઅ ઽ્લ ઝૉ. ઈ રીઙનુસગીફૉ ષપૃ ઇ઼ળગીળગ / 

ઋબલ્ઙૂ  મફીષૂ સગીલ દૉ ઽૉદૃધૂ  રીઙનુસગીરીઅ નસીષૉવ મીમદ્ ઇફૉ ડીઅગષીરીઅ ઈષૉવ 

�ઙષીઉક ઼અનયરીઅ  ઼ૄજફ્ ઈષગીલ મફૂ ળઽૉસૉ. 
         
 
 
 
દીળૂઘઆ  ૩૮/૫/ ૪૨૪૨  
 

�ધશ: ઙીઅપૂફઙળ.   

 ગરવ  નલીફૂ 
ઇ� ઼ુજષ 

઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙ 

(ગર�જીળૂઙથ �યીઙ) 

઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ. 
         
 
 
 
 
 
 



રીઙ�નુસ�ગીફ્ ઋબલ્ઙ ગળષી ઇઅઙૉ ઇઙ�લફૂ ઼ૄજફીક : 

૩.  ઈ રીઙ�નુસ�ગી, ઙૃઞળીદ ળીઞલ ઼ૉષી (ુસ�દ ઇફૉ ઇબૂવ) ુફલર્, ૩૯૯૩ ઇફૉ દૉ ુફલર્  
ઇ�ષલૉ ઼ળગીળૉ  ષઘદ્ ષઘદ મઽીળ બીણૉવ ઽૃગર્ / ઼ૄજફીકફૉ ઇફૃવ�ૂફૉ દોલીળ ગળષીરીઅ 

ઈષૉવૂ ઽ્ઊ, દૉરીઅ �લ્ઞષીરીઅ ઈષૉવ સ�ન�લ્ઙ્ ઞૉષીઅ ગૉ  "઼ળગીળ, ુફરથૄગ ઇુપગીળૂ,  
ુસ�દ ઇુપગીળૂ, ઼ળગીળૂ ગર�જીળૂ, ઘીદીફી ષણી, ગજૉળૂફી ષણી  ષઙૉળૉફ્ ઇધ� દૉ ુફલર્ફી 
઼અનય�રીઅ ઞ ગળષીફ્ ળઽૉ ઝૉ . 

૪.  ઈ રીઙ�નુસગી, ઙૃઞળીદ ળીઞલ ઼ૉષી (ુસ�દ ઇફૉ ઇબૂવ) ુફલર્, ૩૯૯૩ફૂ  #ઙષીઊકફ્  

઼ળશ યીહીરીઅ $લીવ ઈબષીફી ઽૉદૃરી&ધૂ દોલીળ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ.  ઈધૂ, ઈ રીઙ�નુસગીફ્ 

ગૉ  દૉફી ગ્ઊબથ �ગળથ ગૉ  ભગળીફ્ ઽષીવ્ ઇધષી ઈપીળ, ઘીદીગૂલ દબી઼ફી ગ્ઊબથ ગૉ઼રીઅ 
ડીઅગૂ સગીસૉ ફઽ(. ઘીદીગૂલ દબી઼ફી ગૉ઼્રીઅ દ્ ઙૃઞળીદ ળીઞલ ઼ૉષી (ુસ�દ  ઇફૉ ઇબૂવ) 
ુફલર્,૩૯૯૩ફૂ #ઙષીઊક દૉરઞ દૉ ુફલર્ ઼અનય�રીઅ ઼ળગીળૉ  ષઘદ્ ષઘદ મઽીળ બીણૉવ 
ઽૃગર્ફ્ ઞ ઈપીળ ગૉ  ઽષીવ્ વૉષીફ્ ળઽૉ ઝૉ .  

૫.   ઋબળ ઞથી+લી રૃઞમ ઈ રીઙ�નુસ�ગી ઼ુજષીવલફી ુષયીઙ્ ઇફૉ ઘીદી / ગજૉળૂફી ષણીફૂ  

ગજૉળૂકરીઅ ગીર ગળદી ઇુપગીળૂક / ગર�જીળૂકફી રીઙ�નસ�ફ ઇધ, દોલીળ ગળષીરીઅ ઈષૂ 

ઽ્ઊ, દૉફ્ ઋબલ્ઙ દબી઼ ઇુપગીળૂક ઞૉષીઅ ગૉ  ઘીદીગૂલ દબી઼ફી ઘી઼ ઇુપગીળૂ-ૂક 

ષઙૉળૉઑ ગળષીફૃઅ ઇુય�ૉદ ફધૂ.  
૬.   ઈ રીઙ�નુસગીરીઅ ઙૃઞળીદ રૃ.ગૂ ઼ૉષી ુફલર્ફ્ ઞલીઅ ઞલીઅ ઋ0ૉઘ ઝૉ, 2લીઅ દૉ ુફલર્  દૉરઞ દૉ 

ુફલર્ ફૂજૉ ફીથી ુષયીઙૉ ષઘદ્ષઘદ મઽીળ બીણૉવ ઢળીષ્ / ઽૃ3ર્/ બ5ળબ&્ફી 
ઇધ6ચડફફૉ ઼અમઅપ ઝૉ, 2લીઅ ઼ૃપૂ દૉ ઇઅઙૉ ફીથી ુષયીઙફ્ ઇુય�ીલ ઞ ઈઘળૂ ઙથષીફ્ ળઽૉસૉ. 

ઑ ઞ �રીથૉ, ઈ રીઙ�નુસગીરીઅ ઞલીઅ ઙૅઽ ુષયીઙફી બ5ળબ&્ /ઽૃગર્ / ઼ૄજફીક / ઢળીષ્ 

ષઙૉળૉ  ઽૃગર્ફ્ ઋ0ૉઘ ઝૉ, દૉ ઽૃગર્ફી ઇધ�ચડફફૉ ઼અમઅપ ઝૉ , 2લીઅ ઙૅઽ ુષયીઙફ્ ઇુય�ીલ ઞ 
ઈઘળૂ ઙથીસૉ.  

૭.  ઈ રીઙ�નુસ�ગીરીઅ ઞલીઅ ઞલીઅ  ઙૃઞળીદ ળીઞલ ઼ૉષી (ુસ�દ ઇફૉ ઇબૂવ)ુફલર્, ૩૯૯૩ ઇફૉ  
ઙૃઞળીદ રૃ.ગૂ  ૉ઼ષી 5ડ9�લૃફવ ઇુપુફલર, ૩૯૯૪ફ્ ઋ0ૉઘ ઈષૉ ઝૉ, 2લીઅ દૉ ઇધ�ચડફ ઇઅઙૉ  
઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙફ્ ઇુય�ીલ ઞ ઈઘળૂ ઙથીસૉ.   

૮.  ઈ રીઙ�નુસ�ગીફ્  ઽૉદૃ, ઇુપગીળૂક/ ગર�જીળૂકફૉ  ઘીદીગૂલ દબી઼ફૂ ગીરઙૂળૂ ઇઅઙૉ 

રીઙ�નસ�ફ ઈબષીફ્ ઑડવૉ ગૉ , �ીધુરગ ઼રઞ ઈબષી રી&ફ્ ઽ્ઉ, ઈ રીઙ�નુસ�ગીરીઅ 

ઞથીષૉવ ગ્ઉબથ મીમદફ્ ઈપીળ ગ્ઉબથ દઽ્રદનીળ દૉફૂ ઼ીરૉફૂ ઘીદીગૂલ દબી઼રીઅ વઉ 

સગસૉ ફઽ( ગૉ  દૉફ્ ઈપીળ વઉફૉ ગ્ઉ ઽ:/ નીષ્ ગળૂ સગસૉ ફઽ(. 
(બીઝશ. . .  . 



૯.  રીઙ�નુસ�ગીફૂ ઼્ભડગ્બૂ gad.gujarat.gov.in/personnel/acts-and-rules.hmt  
ઋબળ બથ  ઋબવ�પ ળઽૉસૉ. રીઙ�નુસ�ગીફૂ  ઇફૃ<રુથગી દધી રીઙ�નુસ�ગીરીઅ ઋ0ૉુ ઘદ ઢળીષ્ / 

બ5ળબ&્ફૉ  ઽીઉબળ ુવ�ગધૂ  #ણૉવ ઽ્ઉ, ગ્ઉબથ ઋબલ્ઙગદી� રીડૉ  દૉ ઼ૃવય ઼અનય�  દળૂગૉ  
�ીAલ મફસૉ.  

 
ઑ.ઑજ. રફ઼ૃળૂ 

ફીલમ ઼ુજષ (દબી઼) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ઢળીષ્/ બ�ળબ�્ફી  અ઼ગવફ ગદી�:  

  (૩) -ૂ રફ્ઞયીઉ ઞૉઢષી, ઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ(દ-૩) 

  (૪) ઼ૃ-ૂ ગુષદીમૉફ બળરીળ,  ફીલમ ૉ઼ગસફ ઇુપગીળૂ 

  (૫) -ૂરદૂ ઽ઼રૃદૂમૉફ જૐપળૂ,  ફીલમ ઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ 

 (૬) -ૂ રઽૉસયીઉ ડૂ. ઼Dનળષી, ક5ભ઼ ઈુ઼�ડ�ડ  
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1  �������� : ������ 	
������ �������, 	
��� ������ 
������� ��� ������� ����� ��������   

1-11 

 સિંવધાનની જોગવાઇઓ અને �ુદરતી �યાયના િસ�ાતંોના પ�ર�ે�યમા ંખાતાક ય 
તપાસની કાય!વાહ . 

૧ 

 ખાતાક ય તપાસની કાય!વાહ મા ં�ુદરતી �યાયના િસ�ાતંો ક#વી ર ત ેઅને ક#ટલે 
&શે લા( ુપડ# છે ?   

૩ 

 (જુરાત રાજય  સેવા (િશ+ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯, ૧૦ હ#ઠળ 
ખાતાક ય તપાસની ભાર# / મોટ  િશ/ાની કાય!વાહ ના 01ુય તબકકાઓની 
િવગત. 

૬ 

2 ������ ����   12-16 
 ફ�રયાદની 4યા1યા.  ૧૨ 
 સરકાર  કમ!ચાર  સામ,ે તપાસ માટ#6ુ ંકારણ ઉપ9+થત કરતી મા�હતીના ;ોતો. ૧૨ 

 ફ�રયાદ અર<ઓ અને તેના �કાર. ૧૨ 

 ફ�રયાદ અર<  ઉપર કાય!વાહ . ૧૩ 
 (જુરાત તક#દાર  આયોગને મળેલ ફ�રયાદ સબંધંમા ંકાય!વાહ . ૧૫ 
3 �� �!� ���� 17-32 
 �ાથિમક તપાસ એટલે ?ુ?ં ૧૭ 
 �ાથિમક તપાસ અને ખાતાક ય તપાસની કાય!વાહ મા ંશો ફ#ર છે? ૧૭ 
 દર#ક ક#સમા ં�ાથિમક તપાસ કરવી ફર@જયાત છે? ૧૮ 
 �ાથિમક તપાસ કોને સAપવી જોઇએ? ૧૯ 
 �ાથિમક તપાસ ક#વી ર તે કરવી જોઇએ. ૨૨ 
 તપાસ અહ#વાલ ક#વો હોવો જોઇએ?   ૨૫ 
 �ાથિમક તપાસ &ગેની સામા�ય સમયમયા!દા. ૨૬ 
 �ાથિમક તપાસ અહ#વાલ6ુ ં+વBપ. ૨૭ 
 �ાથિમક તપાસ અહ#વાલ ઉપર િવચારણા અને Cયારબાદ હાથ ધરવાની થતી 

કાય!વાહ .  
૨૭ 

 �ાથિમક Dલુાસો.  ૨૯  
 �ક ણ!.  ૩૨ 
4  "
#��� ��#� ��$���� %��&�� ���!'�  33-38 
 (જુરાત તક#દાર  આયોગનો પરામશ! જBર  હોય તેવા ક#સો. ૩૩ 



 તક#દાર  આયોગનો પરામશ! કરતા સમયે દરખા+ત સાથે મોકલવાના કાગળો. ૩૪ 
 ખાતાક ય તપાસમા ંતપાસ અિધકાર ના અહ#વાલ ઉપર િનણ!ય લેતા સમયે 

અથવા િશ/ાનો િનણ!ય લેતા સમયે તક#દાર  આયોગનો પરામશ! જBર  નથી. 
૩૫ 

 તક#દાર  આયોગની ભલામણોમા ંવપરાતા શFદ�યોગો6ુ ંઅથ!ઘટન. ૩૫ 
 તક#દાર  આયોગની ભલામણનો +વીકાર/ અ+વીકાર કરવા &ગેની સમયમયા!દા. ૩૬ 
 તક#દાર  આયોગની ભલામણનો +વીકાર / અ+વીકાર કરવાનો િનણ!ય લવેાની 

ક/ા. 
૩૬ 

 તક#દાર  આયોગની ભલામણો &ગે Hનુ:િવચારણા. ૩૬ 
 તક#દાર  આયોગની ભલામણો (Iુત અને ખાનગી ગણવા બાબત. ૩૭ 
 તક#દાર  આયોગની ભલામણોના +વીકાર &ગે આયોગના વાિષKક વહ વટ  

અહ#વાલમા ંઉLલખે. 
૩૮ 

 આ/િેપત અિધકાર / કમ!ચાર ના અવસાન અ�વય ેતપાસ પડતી 0કૂવા માટ# 
તક#દાર  આયોગનો પરામશ! કરવા બાબત. 

૩૮ 

 િનN ૃQ્ થતા અિધકાર ઓના �કરણો ભલામણ/ અRભ�ાય માટ# તક#દાર  આયોગને 
સમયસર મોકલવા બાબત. 

૩૮ 

5 ��#!�	(��  39-77 
 ફરજમો�ૂફ  એટલે ?ુ?ં  ૩૯ 
 સરકાર  કમ!ચાર એ તેમની સામે થયેલ ફોજદાર  અથવા �દવાની કાય!વાહ  &ગ ે

સરકારને Sણ કરવા બાબત. 
૩૯ 

 સરકાર  કમ!ચાર ને ફરજમો�ૂફ  હ#ઠળ ઉતારવા6ુ ં�યોજન ?ુ ંહોય છે?  ૪૦ 
 ફરજમો�ૂફ  હ#ઠળ ઉતારતા પહ#લા ંસરકાર  કમ!ચાર ને બચાવની તક આપવી 

જBર  છે ક# ક#મ? 
૪૦ 

 સરકાર  કમ!ચાર ને કયાર# અને ક#વા સજંોગોમા ંફરજમો�ૂફ  હ#ઠળ 0કૂ  શકાય? ૪૧ 
 ફરજમો�ૂફ  અને બદલી &ગે માગ!દશ!ક Tચૂનાઓ. ૪૪ 
 સરકાર  કમ!ચાર ને ફરજમો�ૂફ  હ#ઠળ 0કૂવાનો િનણ!ય લેવા માટ# સ/મ 

સQાિધકાર  કોણ ગણાય? 
૪૬ 

 સરકાર  કમ!ચાર  આપોઆપ ફરજમો�ૂફ (Deemed Suspension) હ#ઠળ ગણાય 
તેવા સજંોગો. 

૪૮ 

 ફરજમો�ૂફ  કયારથી અમલી ગણાય? ૫૧ 
 ફરજમો�ૂફ  કયા ંTધુી અમલી રહ#? ૫૨ 
 ફરજમો�ૂફ  દરિમયાન િનવા!હ ભUથા.ં  ૫૪ 
 ફરજમો�ૂફ  દરિમયાન 01ુ ય મથક. ૫૭ 
 ફરજમો�ૂફ ના Vકુમો.  ૫૮ 
 ફરજમો�ૂફ ના Vકુમોની સમી/ા. ૬૩ 



 ફરજમો�ૂફ  સામેની અપીલ. ૭૦ 
 ફરજમો�ૂફ  હ#ઠળના સરકાર  કમ!ચાર  સામેની ખાતાક ય તપાસ Hરૂ  કરવાની 

સમયમયા!દા. 
૭૨ 

 ફરજમો�ૂફ નો સમયગાળો િવિનયિમત કરવા બાબત. ૭૨ 
 ફરજમો�ૂફ  દરિમયાન સરકાર  કમ!ચાર ની અ�ય સેવાક ય બાબતો6ુ ંિવિનયમન.  ૭૫ 
6 �'�� ��)����   78-85 
 િશ+ત અિધકાર  (Disciplinary Authority) કોન ેકહ#વાય?  ૭૮ 
 સિંવધાનના અ6Wુછેદ-૩૧૧(૧)ના પ�ર��ેયમા ંિશ+ત અિધકાર .  ૭૮ 
 (જુરાત રાજય સેવા(િશ+ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧મા ંદશા!વેલ િશ+ત 

અિધકાર ઓ.  
૭૯ 

 �િતિનX9ુYત પર હોય તેવા કમ!ચાર ઓના િશ+ત અિધકાર .  ૮૩ 
7 %�����*
�  86-99 
 આરોપના0ુ ં(Charge Sheet) એટલે ?ુ?ં  ૮૭ 
 ખાતાક ય તપાસની કાય!વાહ મા ંઆરોપના0ુ ંઆપNુ ંફર@જયાત છે? (Whether 

Charge Sheet is mandatory in Departmental Enquiry?) 
૮૭ 

 આરોપના0ુ ંઆપવા માટ# સ/મ અિધકાર ઓ.  ૮૮ 
 આરોપના0ુ ંઅને તેમા ંઆવર  લવેાની બાબતો.  ૯૦ 
 આરોપનામાની બજવણી. ૯૮ 
 આરોપનામાની નકલ સરકાર  કમ!ચાર ના ખાનગી અહ#વાલમા ંરાખવી જBર  છે? ૯૯ 
8 ���� �'+�� ��������   100-108 
 (જુરાત રાજય સેવા(િશ+ત અને અપીલ)િનયમોમા ંદશા!વેલી નાની િશ/ાઓ. ૧૦૦ 
 નાની િશ/ા &ગેની કાય!વાહ  કયાર# હાથ ધર  શકાય?. ૧૦૦ 

 નાની િશ/ા &ગેની કાય!પ�િત. ૧૦૦ 

 નાની િશ/ાની કાય!વાહ મા ંઆરોપના0ુ ંઆપNુ ંજBર  છે ક# ક#મ?  ૧૦૩ 
 નાની િશ/ામા ં(જુરાત Sહ#ર સેવા આયોગનો પરામશ!. ૧૦૫ 
 આખર  Vુકમો. ૧૦૬ 
 સરકાર  કમ!ચાર ની િનNિૃQ અને નાની િશ/ા &ગેની કાય!વાહ . ૧૦૮ 
 તક#દાર  આયોગનો પરામશ!.  ૧૦૮ 
 નાની િશ/ાની કાય!વાહ  ચાZ ુહોય ત ેદરિમયાન સરકાર  કમ!ચાર 6ુ ં0CૃX ુથાય 

Cયાર#. 
૧૦૮ 

9 !�,� �'+�� ��������   109-142 
 મોટ  િશ/ા &ગેની કાય!વાહ  ((જુરાત રાજય સેવા (િશ+ત અને અપીલ)િનયમો, 

૧૯૭૧ના િનયમ-૯ અને ૧૦ની કાય!વાહ ) (Major Penalty Proceedings)  
૧૦૯ 



 આરોપના0ુ ં(Charge Sheet) ૧૧૧ 
 સરકાર  કમ!ચાર 6ુ ંબચાવના0ુ ંઅન ેતે ઉપર િવચારણા.  ૧૧૧ 
 તપાસ અિધકાર  (Inquiry Authority)ની િનમ[કૂ. ૧૧૪ 
 ર\ૂઆત અિધકાર ની િનમ[કૂ.  ૧૧૫ 
 તહોમતદાર સરકાર  કમ!ચાર એ િમ] મદદનીશ (Defence Assistant) રાખવા 

બાબત. 
૧૧૭ 

 તપાસ અિધકાર ને મોકલવાના કાગળો / દ+તાવેજો. ૧૧૯ 
 ર\ૂઆત અિધકાર ને મોકલવાના કાગળો / દ+તાવેજો.  ૧૨૦ 
 �ાથિમક Tનુાવણી (Preliminary Hearing). ૧૨૦ 
 તહોમતદાર સરકાર  કમ!ચાર  ^ારા દ+તાવેજો6ુ ં િનર /ણ (Inspection of 

documents by the delequent Government servant) 
૧૨૨ 

 િનયિમત Tનુાવણી (Regular Hearings) ૧૨૪ 
 મૌRખક તપાસ દરિમયાન તપાસ અિધકાર ની બદલી થાય Cયાર#.  ૧૩૧ 
 તપાસ અહ#વાલ.  ૧૩૩ 
 તપાસ અહ#વાલ ઉપર કાય!વાહ .  ૧૩૫ 
 (જુરાત Sહ#ર સેવા આયોગનો પરામશ! (Consultation of Gujarat Public 

Service Commission)  
૧૩૮ 

 આખર  Vુકમ (Final Order)  ૧૪૦ 
 િશ/ાના અમલીકરણ બાબત  ૧૪૧ 
 �ક ણ!  ૧૪૨ 

10 �'+��  143-162 

 નાની િશ/ાઓ (Minor Penalties )  ૧૪૩ 
 મોટ  િશ/ાઓ (Major Penalties) :  ૧૫૦ 
 (જુરાત રાજય સેવા (િશ+ત અને અપીલ) િનયમો નીચે િશ/ા ગણાતી ન હોય 

તેવી બાબતો. 
૧૫૬ 

 અ0કુ ખાસ �કારના આરોપો  સાRબત રહ#, તેવા �ક+સામા ં કરવાની થતી 
કાય!વાહ  &ગનેી Tચૂનાઓ.   

૧૫૮ 

 િશ/ા6ુ ં�માણ નકક  કરતી  વખતે `યાનમા ંરાખવાની સામા�ય બાબતો.  ૧૫૯ 
 �ક ણ!  ૧૬૧ 
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 સરકાર  કમ!ચાર  નોકર મા ંચાZ ુહોય, Cયાર# તેની સામ ે િશ+તાCમક કાય!વાહ  શB 
થયેલી હોય, તેવા ક#સોમા ંપ�ેશન કાપ કરવા &ગ.ે  

૧૬૪ 



 સરકાર  કમ!ચાર  િનNQૃ થઇ ગયા બાદ, તેની  સામે િશ+તાCમક કાય!વાહ  
કરવાની થાય Cયાર#. 

૧૬૫ 

 િનયમ-૨૪(૩) 0જુબ કામચલાઉ પે�શન આપવા બાબત અને 0Cૃય સહ િનNિૃQ 
aેજXઇુટ  રોક  રાખવા બાબત. 

૧૬૭ 

 રS6ુ ંરોકડમા ં Bપાતંર અટકાવવા બાબત. ૧૬૮ 
 �ક ણ!. ૧૬૮ 

12 �$,2�� �$��!�� ��� ����   169-175 

 બધંારણના અ6Wુછેદ-૩૧૧(ર)ના અપવાદો. ૧૬૯ 
 સરકાર  કમ!ચાર  કોઇ ફોજદાર  (નુા બદલ અદાલતમા ં તકસીરવાર ઠયb હોય 

Cયાર# 
૧૭૦ 

 સરકાર  કમ!ચાર  સામે િનયમ-૯ નીચે તપાસ કરવા6ુ ંવાજબી  ર ત ે4યવહાcુ ન 
હોય Cયાર#. 

૧૭૧ 

 તપાસ કરવા6ુ ંરાજયની સલામતીના �હતમા ંનથી એવો સરકારને સતંોષ થાય 
Cયાર#. 

૧૭૪ 
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 dની સામે અપીલ થઇ શક# તેવા Vકુમો.  ૧૭૬ 
 dની સામે અપીલ થઇ શક# નહe તેવા Vકુમો.  ૧૭૭ 
 અપીલ કયા સQાિધકાર  સમ/ થઇ શક#?  ૧૭૭ 
 અપીલ કરવા માટ#ની સમયમયા!દા. ૧૭૯ 
 અપીલ6ુ ં+વBપ અને &તવ!+f.ુ ૧૭૯ 
 અપીલની  િવચારણા. ૧૮૦ 
 Hનુઃ િવચારણા કરવાની સરકારની સQા.  ૧૮૧ 
 અપીલીય અિધકાર  ^ારા Hનુઃ િવચારણા.  ૧૮૨ 
 સરકાર ^ારા પોતાના Vકુમોની Hનુ: િવચારણા. ૧૮૨ 
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 એકપ/ીય તપાસ (Ex-Parte Proceedings) ૧૮૪ 
 સXંકુત તપાસ (Common Proceedings) ૧૮૬ 
 સરકાર  કમ!ચાર  સામે ફોજદાર  કાય!વાહ ની સાથોસાથ ખાતાક ય તપાસ કરવા 

&ગે. 
૧૮૮ 

 સરકાર  નાણાનંી ઉચાપતના �ક+સામા ંકTરૂદારો સામ ેહાથ ધરવાની કાય!પ�િત 
બાબત.  

૧૯૦ 



15 ����'6,  

 �������-1 
(જુરાત રાજય સેવા (િશ+ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ – ૫(૧)(ક) 
0જુબ ખાતાક ય તપાસના કામે કમ!ચાર ન ે ફરજમો�ૂફ  હ#ઠળ 0કૂવાના Vકુમનો 
ન0નૂો 

A 

 �������-1(�) 
(જુરાત રાજય સેવા (િશ+ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ – ૫(૧)(ક) 
0જુબ ખાતાક ય તપાસના કામે કમ!ચાર ને ફરજમો�ૂફ  હ#ઠળ 0કૂાયેલ કમ!ચાર ના 
ક#સની સમી/ા કર  ફરજમો�ૂફ  લબંાવવાના Vકુમનો ન0નૂો 

C 

 �������-2 
(જુરાત રાજય સેવા (િશ+ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ – ૫(૧)(ખ) 
0જુબ નૈિતક  અધ:પતનવાળા કોઇ ફોજદાર  (નુા &ગેના ક#સ, અ�વેષણ, તપાસ 
અથવા ઇ�સાફ  કાય!વાહ  હ#ઠળ હોય Cયાર# કમ!ચાર ન ેફરજમો�ૂફ  હ#ઠળ 0કૂવાના 
Vકુમનો ન0નૂો 

E 

 �������-2(�) 
(જુરાત રાજય સેવા (િશ+ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ – ૫(૧)(ખ) 
0જુબ નૈિતક  અધ:પતનવાળા કોઇ ફોજદાર  (નુા &ગેના ક#સ, અ�વેષણ, તપાસ 
અથવા ઇ�સાફ  કાય!વાહ  હ#ઠળ હોય Cયાર# કમ!ચાર ન ેફરજમો�ૂફ  હ#ઠળ 0કૂાયેલ 
કમ!ચાર ના ક#સની સમી/ા કર , ફરજમો�ૂફ  લબંાવવાના Vકુમનો ન0નૂો:  

G 

 �������-3 
(જુરાત રાજય સેવા (િશ+ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૫(૨)(ક) 
0જુબ ૪૮ કલાક ક# તેથી વh ુ સમયની અટકાયત થયેલ હોય તે અ�વય ે
કમ!ચાર ન ેફરજમો�ૂફ  હ#ઠળ 0કૂવાના Vકુમનો ન0નૂો. 

I 

 �������-3(�) 
(જુરાત રાજય સેવા (િશ+ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૫(૨)(ક) 
0જુબ ૪૮ કલાક ક# તેથી વh ુ સમયની અટકાયત અ�વય ે ફરજમો�ૂફ  હ#ઠળ 
0કૂાયેલ કમ!ચાર ના ક#સની સમી/ા કર  ફરજમો�ૂફ  લબંાવવાના Vકુમનો ન0નૂો. 

K 



 �������-4 
(જુરાત રાજય સેવા (િશ+ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૫(૨)(ખ) 
0જુબ  (નુા માટ# દોિષત ઠચiથી ૪૮ કલાક ક# તેથી વh ુસમય માટ# તેને ક#દની 
સS થયેલ હોય અને તે અ�વય ેઅટકાયત થઇ dલની સS ૪૮ કલાક ક# તેથી 
વh ુસમયથી શB થયેલ હોય Cયાર# કમ!ચાર ન ેફરજમો�ૂફ  હ#ઠળ 0કૂવાના Vકુમનો 
ન0નૂો. 

M 

 �������-4(�) 
(જુરાત રાજય સેવા (િશ+ત અને અપીલ) િનયમો-૧૯૭૧ના િનયમ-૫(૨)(ખ) 
0જુબ (નુા માટ# દોિષત ઠયiથી ૪૮ કલાક ક# તેથી વh ુસમય માટ# તેને ક#દની 
સS થયેલ હોય અને તે અ�વય ેઅટકાયત થઇ dલની સS ૪૮ કલાક ક# તેથી 
વh ુસમયથી શB થયેલ હોય Cયાર# ફરજમો�ૂફ  હ#ઠળ 0કૂાયેલ કમ!ચાર ના ક#સની 
સમી/ા કર  ફરજમો�ૂફ  લબંાવવાના Vકુમનો ન0નૂો. 

O 

 �������-4(�) 
(જુરાત રાજય સેવા(િશ+ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૫(૨)(ખ) 
0જુબ (નુા માટ# દોિષત ઠચiથી ૪૮ કલાક ક# તેથી વh ુસમય માટ# તેને ક#દની 
સS થયેલ હોય પરંf ુ સSના અમલને મો�ૂફ રાખતા/Sમીન મ\ૂંર કરતા 
અદાલતના Vકુમોન ે કારણે કમ!ચાર ની અટકાયત થયેલ ન હોય, Cયાર# દોિષત 
ઠર#લ કમ!ચાર ન ેવ�હવટ  �હતમા ંફરજમો�ૂફ  હ#ઠળ 0કૂવાના Vુકમનો ન0નૂો:  

Q 

 �������-4(�) 
(જુરાત રાજય સેવા(િશ+ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૫(૨)(ખ) 
0જુબ (નુા માટ# દોિષત ઠચiથી ૪૮ કલાક ક# તેથી વh ુસમય માટ# તેને ક#દની 
સS થયેલ હોય પરંf ુ સSના અમલને મો�ૂફ રાખતા/Sમીન મ\ૂંર કરતા 
અદાલતના Vકુમોન ે કારણે કમ!ચાર ની અટકાયત થયેલ ન હોય, Cયાર# દોિષત 
ઠર#લ કમ!ચાર ન ેવ�હવટ  �હતમા ં ફરજમો�ૂફ  હ#ઠળ 0કૂાયેલ કમ!ચાર ના ક#સની 
સમી/ા કર , ફરજમો�ૂફ  લબંાવવાના Vુકમનો ન0નૂો:  
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 �������-5 
(જુરાત રાજય સેવા (િશ+ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ–૫(૫)(ખ) 
0જુબ કમ!ચાર ન ેફરજમો�ૂફ  હ#ઠળ ગણવાના Vકુમનો ન0નૂો 

U 

 �������-6 
ફરજમો�ૂફ  હ#ઠળના કમ!ચાર ને સ�jય સેવામા ં Hનુઃ+થાિપત કરવાના Vકુમનો 
ન0નૂો.  
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  ક��� અને રાજયની ��ુક� સેવાઓ�ુ ં િનયમન કરતો �ળૂ�તૂ કાયદો (Fundamental Law) 
ભારતના સિંવધાનના ભાગ-૧૪મા ં છે. સિંવધાનના ભાગ-૧૪મા ં દશા!વેલ અ�#ુછેદ-૩૦૯, ૩૧૦ અને 
૩૧૧ની જોગવાઇઓ, ક��� અને રાજયની ��ુક� સેવાઓમા ંિનમ%કૂ અને સેવાની શરતો (Conditions of 
Service)�ુ ં િનયમન કર� છે. અ�#ુછેદ-૩૧૦મા ંદશા!વેલ Doctrine of Pleasureના િસ(ાતં )માણ ેક��� / 
રાજયની ��ુક� સેવાનો સ,ય, રા-.પિત / રાજયપાલની મર0 હોય 2યા ં3ધુી જ હો5ો ધારણ કર� શક� છે 
પરં6,ુ અ�#ુછેદ-૩૧૧ની જોગવાઇ અ�સુયા! િવના Doctrine of Pleasure ના િસ(ાતંનો અમલ કર�ને ક��� 
/ રાજયના ��ુક� નોકરને નોકર�માથંી બરતરફ ક� <ખસદ કર� શકાય નહ>. અ�#ુછેદ-૩૧૧મા ંક��� અને 
રાજયની ��ુક� સેવાના સ,યોન,ે નીચે જણા@યા )માણે બે )કાર�ુ ં સરંAણ (Two fold Protection) 
આપવામા ંઆ@Cુ ંછે:-  
 

(૧)  ક��� / રાજયની ��ુક� સેવાના સ,યન,ે તેના િનમ%કૂ� અિધકાર�થી ઉતરતા દરFGના 
સHાિધકાર� (An authority lower in rank than his Appointing Authority) નોકર�માથંી બરતરફ ક� <ખસદ 
કર� શક� નહ> ક�,  તેનો પાયર� ઉતાર કર� શક� નહ>. 
 
(૨)  ક��� / રાજયની ��ુક� સેવાના સ,યન,ે તેની સામેના આAેપોની Gણ કયા! િવના અને ત ેIગ ે
તેને સાભંળ�ન ેતેન ેતેનો બચાવ કરવાની વાજબી તક આપતી તપાસ (Inquiry) કયા! િવના, નોકર�માથંી 
બરતરફ ક� <ખસદ કર� શકાય નહ> ક�,  તનેે પાયર� ઉતાર કર� શકાય નહ>.   
 

 અ�#ુછેદ-૩૧૧ની જોગવાઇ, એક આદ�શા2મક જોગવાઇ હોઇ, સરકાર� કમ!ચાર�ને નોકર�માથંી 
બરફતરફ�, <ખસદ  ક� પાયર� ઉતારની િશAા કરતા ંપહ�લા,ં અ�#ુછેદ-૩૧૧ની જોગવાઇ �જુબ, તેન ે
તેનો બચાવ કરવાની વાજબી અને Lરૂતી તક આપવી ફરMજયાત છે. અલબH,  અ�#ુછેદ-૩૧૧(૨)ના 
બીG પરં6કુમા ંદશા!વેલ ખાસ ક�સોમા ંઅ�#ુછેદ-૩૧૧(૨)ની જોગવાઇ�ુ ંપાલન કરNુ ંજ<ર� નથી. (આ 
ખાસ ક�સો Iગ ેિવગતવાર ચચા! )કરણ-૧૨મા ંકરવામા ંઆવી છે.)  
 

   Oૂંકમા,ં અ�#ુછેદ-૩૧૧(૨)ના બીG પરં6કુમા ંજણાવલે ખાસ ક�સો િસવાય, સરકાર� કમ!ચાર�ને 
નોકર�માથંી બરતરફ�, <ખસદ ક� પાયર� ઉતારની િશAા કરતા ંપહ�લા,ં તેને તેનો બચાવ કરવાની વાજબી 
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અને Lરૂતી તક આપવી ફરMજયાત છે.  
 
 Pુદરતી �યાયનો ‘‘Audi Alteram Partem’’નો િસ(ાતં છે ક�, કોઇપણ @યQRત િવSુ( િનણ!ય લેતા ં
પહ�લા ંતેને સાભંળવો જ<ર� છે.  આથી,  સરકાર� કમ!ચાર�ને િશAા ફરમાવતા ંપહ�લા,ં Pુદરતી �યાયના 
‘‘Audi Alteram Partem’’ના િસ(ાતં �જુબ તનેે સાભંળ�ને તેનો બચાવ કરવાની તક આપવી જ<ર� છે. 
સિંવધાનના અ�#ુછેદ-૩૧૧(૨)ની જોગવાઇ અને Pુદરતી �યાયનો ‘‘Audi Alteram Partem’’નો િસ(ાતં 
લAમા ંલેતા સરકાર� કમ!ચાર�ને કોઇપણ િશAા ફરમાવતા પહ�લા ંતેન ેતેનો બચાવ કરવાની વાજબી 
અને Lરૂતી તક Lરૂ� પાડવી  જ<ર� બને છે.  આથી, સરકાર� કમ!ચાર�ને િશAા ફરમાવતા પહ�લા ંતેન ે
તેનો બચાવ કરવા માટ�ની તક આપવા માટ� તપાસની W )XYયા હાથ ધરવામા ંઆવે છે, ત ે)XYયાન ે
સામા�ય ભાષામા ં ખાતાક�ય તપાસ તર�ક� ઓળખવામા ં આવે છે.  આમ,  ખાતાક�ય તપાસ એ, 
‘‘બચાવની વાજબી તક (Reasonable Opportunity)’’ ના િસ(ાતં ઉપર રચાયેલી તપાસની )XYયા છે.  
 

 ખાતાક�ય તપાસની કાય!વાહ� એક અધ!�યાિયક (Quasi Judicial) કાય!વાહ� છે. તે કાય!વાહ�મા ં
સબંિંધત વૈધાિનક િનયમોની જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરNુ ંઅ2યતં આવ\યક છે. દા.ત. ]જુરાત સરકાર� 
રાજયની ��ુક� સેવાના સ,યો માટ�, સિંવધાનના અ�#ુછેદ-૩૦૯ના પરં6કુથી મળેલ સHાની <એ,  
]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ નામના વૈધાિનક િનયમો ઘડ�ને તેમા ં
ખાતાક�ય તપાસની )XYયા િનયત કર� છે. પચંાયત સેવાના કમ!ચાર�ઓ માટ�, ]જુરાત પચંાયત 
અિધિનયમ નીચે ]જુરાત પચંાયત સેવા (િશ^ત અન ેઅપીલ) િનયમો,૧૯૯૭ નામના િનયમો ઘડવામા ં
આ@યા છે. અ`ખલ ભારતીય સેવાના સ,યો માટ� ક��� સરકાર� અ`ખલ ભારતીય સેવા (િશ^ત અન ે
અપીલ) િનયમો, ૧૯૬૯ નામના વૈધાિનક િનયમો ઘડ�લ છે. Oૂંકમા,ં  ખાતાક�ય તપાસની કાય!વાહ� એ 
એક અધ!�યાિયક કાય!વાહ� છે અન ેતે વૈધાિનક િનયમોમા ંિનયત કરવામા ંઆવેલ )XYયા )માણે જ હાથ 
ધરવાની હોય છે. ખાતાક�ય તપાસની કાય!વાહ�મા ંજો વૈધાિનક િનયમોની જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ં
આવે નહ> અથવા વૈધાિનક િનયમોથી અસગંત રહ�ને કાય!વાહ� કરવામા ં આવે અથવા વૈધાિનક 
િનયમોની જોગવાઇ�ુ ંપાલન કરવામા ંકોઇ નાની સરખી Aિત ક� ઊણપ રહ� Gય તો પણ ‘‘બચાવની 
વાજબી તક’’થી તેન ેવં̀ચત રખાયો છે, એ �5ુો આગળ ધર�ને તહોમતદારન ેખાતાક�ય તપાસની સમb 
કાય!વાહ�ને �યાયની અદાલતમા ંપડકારવાની તક મળ� શક� છે અને �યાયની અદાલત તેવી કાય!વાહ�ન ે
રદબાતલ ઠરાવી દઇ શક�. આથી, ખાતાક�ય તપાસની કાય!વાહ�મા ં વૈધાિનક િનયમોની જોગવાઇઓ�ુ ં
d ૂ̂ તપણ ે પાલન કરNુ ં ફરMજયાત છે. વળ�, W ત ે વગ! ક� સવંગ!ના અિધકાર�/ કમ!ચાર�ને W િશ^ત 
િવષયક વૈધાિનક િનયમો લા] ુપડતા હોય તે િનયમો �જુબ જ ખાતાક�ય તપાસની કાય!વાહ� કરવાની 
રહ� છે. દા.ત. ]જુરાત રાજયની ��ુક� સેવાના સ,યો માટ� ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ) 
િનયમો, ૧૯૭૧ લા] ુપડતા હોઇ તેમની સામ ેતે િનયમો Iતગ!ત ખાતાક�ય તપાસ કરવાની રહ� છે. 
જયાર� ]જુરાત રાજયના પચંાયત સેવાના કમ!ચાર�ઓ  સામે તેમને લા] ુપડતા િનયમો નીચે  કાય!વાહ� 
કરવાની રહ� છે. પોલીસ ઇ�^પેકટર અને તેમનાથી ઉતરતા દરFGના પોલીસ દળના સ,યો માટ� 
અલાયદા િનયમો હોઇ, તમેની  સામ ેત ે િનયમો નીચે જ કાય!વાહ� કરવાની રહ� છે. અ`ખલ ભારતીય 
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સેવાના અિધકાર�ઓને ભારત સરકાર� ઘડ�લા અ`ખલ ભારતીય સેવા(િશ^ત અને અપીલ)િનયમો લા] ુ
પડતા હોઇ, તેમની સામ ેતે િનયમો નીચ ેકાય!વાહ� કરવાની રહ� છે.  
 
  જો લા] ુ પડતા વૈધાિનક િનયમોને બદલ ે અ�ય ભળતા િનયમોનો હવાલો સરતdકૂથી પણ  
ટાકંવામા ંઆવે તો તપાસની સમb કાય!વાહ� ક�વળ તાિંeક કારણોસર (On mere technicality) �ળૂથી જ 
fૂિષત થયેલી ગણવાનો )સગં ઉપQ^થત થઇ શક� છે. આથી, W તે સવંગ!ના અિધકાર�ઓ / કમ!ચાર�ઓન ે
લા] ુપડતા હોય તેવા વૈધાિનક િનયમોની નીચ ેજ તેની સામે ખાતાક�ય તપાસની કાય!વાહ� કરવાની રહ� 
છે.  
 

  આ )કરણના Iતે ખાતાક�ય તપાસના િવિવધ તબકકાઓની Oૂંકમા ંસમજ આપવામા ંઆવેલી છે 
તેમજ આ Lુ̂ તકમા ં]જુરાત રાજય સેવા( િશ^ત અન ેઅપીલ) િનયમો,૧૯૭૧ને અ�લુAીન ેખાતાક�ય 
તપાસની )XYયાની િવગતવાર ચચા! કરવામા ંઆવેલી છે.  
 

2.  �
�
��	 ��
�� �
	��
��#
� ������ �	
	�
 ��
��� �%�� ���� ��� �%&'� ()� 
'
*� �+% ,� ?  
 

૨.૧  અધ!�યાિયક કાય!વાહ�મા ંPુદરતી �યાયના િસ(ાતંો (Principles of Natural Justice)�ુ ંપાલન કરNુ ં
જ<ર� છે. ખાતાક�ય તપાસની કાય!વાહ� પણ અધ!�યાિયક (Quasi Judicial) કાય!વાહ� હોઇ, ખાતાક�ય 
તપાસની કાય!વાહ�મા ં પણ Pુદરતી �યાયના િસ(ાતંો�ુ ં પાલન કરNુ ં જ<ર� છે. Pુદરતી �યાયના 
િસ(ાતંોના �gુય લAણો નીચે �જુબ ગણાવી શકાય.  
 

(1)  Principle of ‘‘Audi Alteram Partem’’- Hear the other Party or No one  shall be 
condemned unheared ���� ��, � �	 
��	�� �	����� ���� ��: 
  આ િસ(ાતં, સિંવધાનના અ�#ુછેદ-૩૧૧(૨)મા ંઆવર� લેવામા ંઆ@યો છે.  આ િસ(ાતં �જુબ 
કોઇપણ @યQRતન ે સાભંhયા િવના તેની િવSુ(મા ં િનણ!ય લઇ શકાય નહ>. @યQRત િવSુ( િનણ!ય લેતા ં
પહ�લા ં તેને સાભંળવો જ<ર� છે. આ િસ(ાતં )માણ ે ખાતાક�ય તપાસમા ં તહોમતદારને તેની સામેના 
આરોપોની Gણ કર�ન,ે તે આરોપોના સમથ!નમા ંW Lરુાવા અથવા સાધનસામbી હોય તે તેની સમA 
રiૂ કર�ને તે અ�વયે તેને W કોઇ રiૂઆત કરવી હોય ક� બચાવ કરવો હોય ત ેકરવા માટ� તેને વાજબી 
અને Lરૂતી તક આjયા બાદ જ આખર� િનણ!ય લેવો જોઇએ. @યQRતને રiૂઆત ક� બચાવની વાજબી તક 
આjયા િવના તેની િવSુ( કોઇ િનણ!ય લઇ શકાય નહ>. ખાતાક�ય તપાસની સમb )XYયા આ િસ(ાતં 
ઉપર રચાયેલી છે.  
 

(2)   Principle of “Nemo debet esse Judex in Propria causa” No one shall  be judge in his 
own causa ���� ��, ���
� ����� 
��		 ����	�  �	�	!"# $� #�� %&: 
 

  આ િસ(ાતં )માણ ે�યાયાધીશ તટ^થ અન ેિન-પA હોવો જોઇએ. W બાબત Iગ ેિનણ!ય લેવાનો 
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છે, ત ેબાબત ક� િવષયમા ંતે િનણ!ય કરનાર પAકાર હોવો જોઇએ નહ> તમેજ તનેો કોઇ ^વાથ! ક� Xહત 
હોNુ ં જોઇએ નહ>. િવશેષમા ં િનણ!ય લનેારને કોઇપણ )કારનો Lવૂ!bહ(Bias) ક� kષેભાવ હોવો જોઇએ 
નહ>. આ િસ(ાતં ખાતાક�ય તપાસની કાય!વાહ�ને પણ લા] ુપડ� છે. આ િસ(ાતં )માણે ત5ન િન-પA 
અને તટ^થ હોય તેવા અિધકાર�ને જ ખાતાક�ય તપાસમા ં તપાસ અિધકાર� તર�ક� નીમી શકાય. 
તહોમતદાર સામ ેLવૂ!bહ અથવા kષેભાવ ધરાવતા હોય, તેવા અિધકાર�ને તપાસ અિધકાર� તર�ક� નીમી 
શકાય નહ>. તપાસ અિધકાર� તર�ક� ત5ન ^વતeં અન ેિન-પA અિધકાર�ને નીમવો જ<ર� છે. W બનાવ 
ક� @યવહાર Iગે તપાસ કરવાની છે, તે બનાવ ક� @યવહારમા ંએટલે ક�, તપાસના િવષય વ^6મુા ંતપાસ 
અિધકાર�ને કોઇપણ )કાર�ુ ંIગત Xહત ક� ^વાથ! હોવો જોઇએ નહ> ક� તેમા ંત ેપAકાર હોવો જોઇએ 
નહ>,  સીધી ક� આડકતર� ર�તે તે સડંોવાયલે ન હોવો જોઇએ.  
 

(3)  Justice should not only be done but should manifestly appear to have  been done ���� ��, 
 �	� $�� ���� �� ��'(� � %& 
��) (  �	� $��� ��, �� *%�� ���� �	+,(� ����:   
 

 આ િસ(ાતં �જુબ િનણ!ય કોઇપણ Gતના પAપાત િવના, તટ^થ ર�તે અને lભુ િન-ઠાથી 
લેવાવો જોઇએ.  માe �યાય કરવો જ જ<ર� નથી પરં6,ુ ખર�ખર �યાય કરવામા ંઆ@યો છે,  તેNુ ંપણ 
ફ`લત થNુ ંજોઇએ. તે �જુબ ખાતાક�ય તપાસમા ંિશ^ત અિધકાર� અને તપાસ અિધકાર�એ તહોમતદારને  
તેનો બચાવ રiૂ કરવા માટ� વાજબી અને Lરૂતી તક આપવી આવ\યક છે.  િનણ!ય લેવા માટ� તેઓ W 
Lરુાવા ક� સાધન સામbી ઉપર આધાર રાખતા હોય, ત ેLરુાવા ક� સાધન સામbી તહોમતદારને Lરૂ� 
પાડ�ને  તે Iગ ેતેન ેરiૂઆત / બચાવ કરવા માટ� Lરૂતી તક આપવી જોઇએ અને િનયમોમા ંઠરાવેલી 
)XYયા Lરૂ�Lરૂ� અ�સુરવી જોઇએ. સરકાર� કમ!ચાર�ને તેની સામેના Lરુાવા તેન ેLરૂા પાડયા િવના, તેની 
પીઠ પાછળ કોઇ િનણ!ય લઇ શકાય નહ>. વળ�, W િનણ!ય લેવામા ંઆવ,ે તે �યાયો`ચત હોવો જ<ર� છે.  
 

(4)  The final order must be a speaking order,  ���� ��, -.�� /(��  0���0
1� �	��� �2%�� 
,-.- /-01:  
 

  આખર� mકુમમા,ં િનણ!ય Iગે કારણો દશા!વવા ં જ<ર� છે એટલે ક�, આખર� mકુમ 
^વયં̂ પ-ટ(Speaking order) હોવો જોઇએ. ત ે�જુબ ખાતાક�ય તપાસમા ંઆખર� mકુમ કારણો સXહતનો 
હોવો જ<ર� છે. િનણ!ય લવેામા ં કઇ કઇ બાબતો Lરુાવાઓ િવચારણામા ંલવેામા ંઆ@યા છે, તે તેમજ 
િનણ!ય માટ�ના ^વયં̂ પ-ટ કારણો આખર� mકુમમા ંદશા!વવા ંજ<ર� છે. ત ેદશા!@યા િવના,  આખર� mકુમ 
કર� શકાય નહ>. Oૂંકમા,ં  ખાતાક�ય તપાસમા ંઆખર� mકુમમા ંિનણ!ય માટ�ના ^વયં̂ પ-ટ કારણો દશા!વવા ં
જ<ર� છે.  
 

૨.૨  ઉપર ફકરા-૨.૧મા ંજણા@યા �જુબ, ખાતાક�ય તપાસની કાય!વાહ�મા ંPુદરતી �યાયના િસ(ાતંો�ુ ં
પાલન કરNુ ંજ<ર� છે જ. પરં6 ુએ બાબત ખાસ nયાનમા ંરાખવી જોઇએ ક�, ખાતાક�ય તપાસમા ંPુદરતી 
�યાયના િસ(ાતંોનો આધાર માe વૈધાિનક િનયમો (Statutory Rules)ની Lતૂ!તા કરવા માટ� જ લેવાનો છે. 
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વૈધાિનક િનયમોની જોગવાઇના બદલામા ંતેની અવે0મા ંક� તેના ^થાને Pુદરતી �યાયના િસ(ાતંો લા] ુ
પાડવાના નથી.  W બાબત માટ� વૈધાિનક િનયમોમા ં ^પ-ટ અને ચોoસ જોગવાઇ હોય 2યા ંવૈધાિનક 
િનયમોની ત ેજોગવાઇના બદલામા ં ક� તનેી અવે0મા ં Pુદરતી �યાયના િસ(ાતંોનો આધાર લઇ શકાય 
નહ>.  જયા ંવૈધાિનક િનયમો મૌન(Silent) હોય,  2યા ંજ Pુદરતી �યાયના િસ(ાતંો લા] ુપાડવાના રહ� છે. 
Principles of natural justice only supplement the statutory rules but do not supplant them. Oૂંકમા,ં 
જયા ંવૈધાિનક િનયમોની જોગવાઇ ચોoસ અન ે^વયં̂ પ-ટ હોય 2યા ંPુદરતી �યાયના િસ(ાતંો સીધેસીધા 
લા] ુપાડવાનો )q ઉપQ^થત થતો નથી.   
 

 

� � �      � � �
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ઙૃઞળીદ ળીઞલ  ૉ઼ષી (ુસ�દ ઇફૉ ઇબૂવ)ુફલર્, ૩૯૯૩ફી ુફલર-૯, ૩૨ ઽૉ ઢશ ઘીદીગૂલ દબી઼ફૂ 

યીળૉ  / ર્ડૂ ુસ�ીફૂ  ગીલ�ષીઽૂફી ર�ૃલ દમગગીકફૂ ુષઙદ: 
3� .	�	��� 23 �4   

2566- 
4#0� 54!�	��� , 7 89. 4: 72: �	�6�	%� 2��	�6� 

૧  (૧) ]જુરાત રાrય 
સેવા (િશ^ત અન ે
અપીલ) િનયમો 
૧૯૭૧ના િનયમ-
૯(૪) હ�ઠળ 
આAેિપતન ે
આરોપના�ુ ં
બGવNુ.ં 

આ આરોપનામાની સાથે  
 તહોમત અથવા આરોપો  
 આરોપનામા�ુ ંિવવરણપeક 
 Lરુાવાપeક   
 સાAીની યાદ� ( જો હોય તો )   
  વsમુા,ં Lરુાવાપeકમા ં દશા!વેલ 
દ^તાવેજની )મા`ણત નકલો આAેિપતન ે Lરૂ� 
પાડવી. 
    આરોપનામામા ંદશા!વેલ િનયત સમયગાળામા ં
આAેિપત કમ!ચાર�/ અિધકાર�એ તહોમતવાર, 
�5ુાસર બચાવના�ુ ંરiૂ કરવા�ુ ંરહ� છે.  

વગ!-૧ના અિધકાર�ના 
Xક^સામા ં
આરોપનામાના 
�સુ5ાની મiૂંર�  માટ� 
સામા�ય વહ�વટ 
િવભાગનો પરામશ! 
કર�, ખાતાક�ય 
તપાસની કાય!વાહ� 
શ< કરવા માટ� સAમ 
કAાની મiૂંર� 
મેળવવાની રહ� છે. 
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૨  બચાવનામા પર2વે 
િશ^ત અિધકાર� પAે 
કરવાની કાય!વાહ� 

(;)  બચાવનામામા ં આAેિપતે તનેી સામેના 
તમામ આરોપોનો `બનશરતી  ^વીકાર કર�લ 
હોય તો િશ^ત અિધકાર�એ તેને યોtય જણાય 
એવો Lરુાવો nયાનમા ં લઇ દર�ક તહોમત Iગ ે
પોતાનો િનણ!ય નuધવો અને િનયમ-૧૦મા ં
િનયત કર�લી ર�તે  કાય!વાહ� કરવી.  
(5)  જો બચાવનામાના સદંભ!મા ં િશ^ત 
અિધકાર� આAેિપત સામનેા આરોપ/આરોપોન ે
પડતા �કૂવાનો અ`ભ)ાય ધરાવતા હોય તો ત ે
માટ� િનયત કાય!પ(િત અ�સુર�ને યોtય િનણ!ય 
લઇ (જ<ર હોય 2યા ંતક�દાર� આયોગનો પરામશ! 
કર�)  તે �જુબના mકુમ કરવાના રહ� છે. 
(6)  W ક�સમા ંઆAેિપત�ુ ંબચાવના�ુ ં ^વીકાય! 
જણા6 ુ ં ન હોય તે ક�સમા ં િશ^ત અિધકાર� Gત ે
તપાસ કર� અથવા મહ5 Iશે ^વતeં તપાસ 
અિધકાર�ની િનCQુRત કરવાની રહ� છે. તપાસ 
અિધકાર� સમA સરકાર (Prosecution) પAે 
ક�સની સબળ રiૂઆત કરવા માટ� રiૂઆત 
અિધકાર�ની િનCQુRત કરવાની રહ� છે.  
[]જુરાત રાrય સેવા (િશ^ત અને અપીલ) 
િનયમો ૧૯૭૧ ના િનયમ- ૯(૫)(ક)] 
 

(<) િનયમ-૯મા ંજણા@યા�સુાર મૌ`ખક તપાસની 
કાય!વાહ� Lણૂ! થયેથી તપાસ અિધકાર�એ (તેમને 
આપવામા ંઆવલે સઘળા ં ર�કડ! સાથે) ]જુરાત 
રાrય સેવા (િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, 
૧૯૭૧ના િનયમ-૯ (૨૨)મા ં િનXદv-ટ કયા! 
અ�સુાર તપાસ અહ�વાલ તૈયાર કર�ને િશ^ત 
અિધકાર�ને રiૂ કરવાનો રહ� છે. 
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૩  તપાસ અિધકાર�ના 
અહ�વાલ ઉપર 
િશ^ત અિધકાર�એ 
કરવાની )થમ 
દશ!નીય કાય!વાહ�   

તપાસ અિધકાર� તરફથી રiૂ થયેલ અહ�વાલનો 
અ,યાસ કરતી વખતે કોઇ આરોપ Iગ ેતારણો 
નuધવાની બાબતમા ં અથવા ર�કડ! આધાXરત 
અ�ય કોઇ કાય!વાહ�ની Aિત (Procedural lapse) 
nયાને આવે, તેવા સજંોગોમા ંW તે બાબત ેnયાન 
દોર�ને િશ^ત અિધકાર� આ તપાસ અહ�વાલ અન ે
તે સાથે�ુ ંસઘwં ર�કડ! તપાસ અિધકાર�ને પરત 
(Remit / Remand) કરશે અને nયાને આવલે 
Aિતની Lતૂ!તા કર�ને ^પ-ટ તપાસ અહ�વાલ 
મોકલી આપવા માટ� તપાસ અિધકાર�ન ે
જણાવશે.  
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૪  તપાસ અિધકાર� 
તરફથી રiૂ થયેલ 
તપાસ અહ�વાલ 
પર2વે િશ^ત 
અિધકાર� kારા 
િવચારણા કર�, 
િવક�પો (અ),(બ) 
અને (ક) પૈક� કોઈ 
એક કાય!પ(િત 
અ�સુરવાની રહ� છે. 

(;)  તપાસ અહ�વાલમા ં આAેિપત સામેના 
તમામ આરોપો “સા`બત” અને / અથવા   
“Iશત: સા`બત” રહ�તા હોય અન ે િશ^ત 
અિધકાર� આ અહ�વાલ સાથે સLંણૂ! સમંત હોય 
2યાર� આAેિપત અિધકાર�ને કારણદશ!ક નોXટસ 
સાથે તપાસ અહ�વાલની નકલ મોકલીને ત ે
સદંભx દશા!વેલ સમયમયા!દામા ં તેમની િવશેષ 
રiૂઆત કરવા જણાવવા�ુ ંરહ� છે. 
  ;7.  
 

(5)  W આAેિપત સામેના તમામ આરોપો 
“નાસા`બત” / “Iશત: સા`બત”  રહ�તા હોય અને 
િશ^ત અિધકાર� તે તારણો સાથે અસમંત* હોય 
2યાર� આAેિપત અિધકાર�ને કારણદશ!ક નોXટસ 
સાથે (૧) તપાસ અિધકાર�ના અહ�વાલની નકલ 
અને (૨) W આરોપ સબંધં ેતપાસ અિધકાર�ના 
તારણ સાથે િશ^ત અિધકાર� અસમંત છે તેના 
કારણો અને તારણોની અલાયદ� નકલ મોકલીન ે
તે સદંભx આAેિપતને સમયમયા!દામા ં ‘િવશેષ 
રiૂઆત’ કરવા માટ�  જણાવવા�ુ ં રહ� છે.  
[િનયમ-૧૦(૨)]  
     [ *‘અસમંત’ એટલે નીચે દશા!વલે  A અન ે
B પૈક�નો એક Xક^સો, 
 (A) તપાસ અહ�વાલ �જુબ “નાસા`બત” રહ�તા ં 
આરોપને “Iશત: સા`બત” ક� “સા`બત” ગણવાનો 
િશ^ત અિધકાર�નો મત હોય            ;7.  
 (B) તપાસ અહ�વાલ �જુબ “Iશત: સા`બત” 
રહ�તા ં આરોપને “સા`બત” ક� ‘‘નાસા`બત’’ 
ગણવાનો િશ^ત અિધકાર�નો મત હોય]     
      
 

           ;7.  
(6)  W આAેિપતના Xક^સામા ં તપાસ 
અહ�વાલમા ં તેની સામનેા તમામ આરોપ 
“નાસા`બત” રહ�તા હોય અન ેઆ તપાસ અહ�વાલ 

વગ!-૧ના અિધકાર�ના 
Xક^સામા ંઆરોપ 
નાસા`બત / Iશતઃ 
સા`બત રહ�તા હોય તો 
તેવા Xક^સામા ં
સામા�ય વહ�વટ 
િવભાગના પરામશ!મા ં
તપાસ અહ�વાલનો  
^વીકાર / અ^વીકાર 
કરવાનો રહ� છે. 
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સાથે િશ^ત અિધકાર� સLંણૂ! સમંત હોય 2યાર� ત ે
આAેિપત અિધકાર�/ કમ!ચાર�ને “દોષ�Rુત” 
(Exonerate) Gહ�ર કરવા િવચારણા કરવાની 
રહ� છે. 

૫ ‘દોષ�Rુત’ Gહ�ર 
કરવા  Iગેના mકુમ 
કરતા ં પહ�લા ં nયાન ે
લેવાની બાબત: 
 

rયા ં ]જુરાત તક�દાર� આયોગની ભલામણન ે
આધાર� ]જુરાત રાrય સેવા (િશ^ત અન ે
અપીલ) િનયમો,૧૯૭૧ ના િનયમ-૯ અને ૧૦ 
હ�ઠળ ખાતાક�ય તપાસની કાય!વાહ� હાથ 
ધરવામા ં આવલે હોય 2યા,ં આAેિપતન ે
‘દોષ�Rુત’ Gહ�ર કરતો આવો mકુમ કરતા ં
પહ�લા ં સામા�ય વહ�વટ  િવભાગના 
તા.૧૮.૫.૨૦૧૯ના પXરપe Yમાકં: Yમાકંઃ 
ડ�પીઇ- ૧૦૯૩-૧૩૭૦(૯૩)-ભાગ.૧-ત.એ. ની 
જોગવાઈન ે nયાન ે લઈન ે ]જુરાત તક�દાર� 
આયોગ સાથે બીG તબકકાનો પરામશ! કયા! 
બાદ “દોષ�Rુત” Gહ�ર કરતા આખર� mકુમ 
કરવાના રહ� છે. 
      ઉપરના ફકરા: ૪(અ) અથવા ફકરા: ૪ 
(બ) સામે દશા!વેલ Xક^સામા ંઆAેિપતોની િવશેષ 
રiૂઆત મhયેથી ત ે રiૂઆતના ]ણુદોષન ે
nયાને લઇને િશ^ત  અિધકાર�એ દર�ક આAેિપત 
માટ�, આAેપવાર ર�કડ! આધાXરત િનણ!ય લેવાનો 
થાય છે અને W આરોપો ‘સા`બત’/  ‘Iશત: 
સા`બત’ થાય તેટલા આરોપ Lરૂતી આAેિપતની 
જવાબદાર� અને તનેી સામે સા`બત રહ�તા 
આરોપની ગભંીરતાન ે nયાને લઇન,ે ]જુરાત 
રાrય સેવા (િશ^ત અને અપીલ) 
િનયમો,૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ં િનXદv-ટ િશAાઓ 
પૈક�ની યોtય િશAાનો (જ<ર� હોય 2યા ં પે�શન 
કાપનો) િનણ!ય લઈને Speaking Order ^વ<પે 
આખર� mકુમ )િસ( કરવાની િવચારણા કરવાની 
રહ� છે.                            

 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/01-2019-18-05-DPE-1093-1370-93-PART-1-IC-page-24-49.pdf
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૬ િશAા Iગેનો 
આખર� mકુમ કરતા ં
પહ�લા ં]જુરાત 
Gહ�ર સેવા 
આયોગનો પરામશ!: 
 

Wની સેવાઓ ]જુરાત Gહ�ર સેવા આયોગના 
પરામશ!મા ં િવિનયિમત થતી હોય તેમના 
Xક^સામા ં []જુરાત Gહ�ર સેવા આયોગ (િવચાર 
િવિનમયમાથંી �QુRત) િવિનયમો,૧૯૬૦ની 
જોગવાઈને આધીન] ]જુરાત રાrય સેવા 
(િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧મા ંિનXદv-ટ;   
 િનયમ: ૬(૩) �જુબ પગારમાથંી <િપયા 
૫૦૦૦/- ક� તેથી વs ુરકમની વ3લૂાત કરવાની 
િશAા કરવા માટ�, 

;7.  
 િનયમ-૬ (૪)થી િનયમ:૬(૮)મા ં દશા!વલે 
િશAાઓ પૈક�ની િશAા કરવા માટ� ,  અથવા  
 ]જુરાત રાrય ��ુક� સેવા (પે�શન) 
િનયમો,૨૦૦૨ના )કરણ: (૪)ના િનયમ-૨૪ની 
જોગવાઈ Iતગ!ત વગ!-૧ અને વગ!-૨ના 
અિધકાર�ના Xક^સામા ં પે�શનમા ં કાપ �કૂવાનો 
િનણ!ય થાય 2યાર�,  
 તેવો mકુમ કરતા ંપહ�લા ં]જુરાત Gહ�ર 
સેવા આયોગની સલાહ મેળવવાની રહ� છે. 
આયોગ kારા 3ચૂવવામા ંઆવેલ સલાહ �જુબ 
િશAાના mકુમો કરવાના હોય તો તે પહ�લા 
આAેિપતન ેઆયોગની સલાહની નકલ આપીન ે
તેની િવશષે રiૂઆત Xદન-૧૫મા ં મેળવી તેના 
પર2વે િવચારણા કર�, િશAાના આખર� mકુમો 
કરવાના રહ� છે.  

િવભાગ kારા 
3ચૂવવામા ંઆવેલ 
િશAા સાથે આયોગ 
સહમત ન થાય અને 
િશAામા ંવધારો કર� 
અને િવભાગન ેતે 
િશAા કરવી યોtય ન 
જણાતી હોય તો તેવા 
સજંોગોમા ંિવભાગ ે
સામા�ય વહ�વટ 
િવભાગનો પરામશ! 
કર�, આયોગને 
િશAામા ંLનુ: 
િવચારણા કરવા Iગે 
દરખા^ત કરવાની રહ� 
છે.  

૭. આયોગની સલાહનો 
અ^વીકાર કરવાના 
Xક^સામા ં કરવાની 
થતી કાય!વાહ�. 

આયોગ kારા 3ચૂવવામા ં આવેલ િશAા સાથ ે
િવભાગ સહમત ન હોય અને Lનુ: િવચારણાના 
Iતે પણ આયોગ તેની સલાહ યથાવ6 ્રાખે તો 
િવભાગે આયોગની સલાહનો અ^વીકાર કરવા 
માટ� કાગળો માન. �gુયમeંી{ી કAા 3ધુી રiૂ 
કરવાના રહ� છે.  

 

� � �      � � � 
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����-2  
����� ���� (Complaints) 

1. - �	
��� .	
/	
:  
 સરકાર� કમ!ચાર�ના પAે થયેલ |-ટાચાર, ગેરર�િત ક� ગેરવત% ૂ!કની કોઇપણ }ોતમાથંી મળેલી 
માXહતી ફXરયાદ કહ�વાય.  
 

2.  ��
�� �#�0
�� 
#�, ��
 #
&%1 �� �
�2 3�456� ���� #
 ����
 7���:  
 

 નીચેના પૈક� કોઇપણ }ોતમાથંી કમ!ચાર�ના પA ે થયેલ |-ટાચાર, આચર�લ ગેરર�િત ક� 
ગેરવત!%કૂની  માXહતી મળ� શક�.  
(૧)  સરકાર� કમ!ચાર� સામે આAેપો કરતી ફXરયાદ અર0 (અ�ય કમ!ચાર�ઓ તરફથી ક� Gહ�ર  

જનતા  તરફથી) મળવાથી,  
(૨)  કચેર� િનર�Aણ/Lરુવઠાની ભૌિતક ચકાસણી દરિમયાન nયાને આવલે અિનયિમતતાઓ,   

ગેરર�િતઓ, Aિતઓના કારણે,  
(૩)  કચેર�ના ઓXડટમા ં nયાને આવેલ ર�કડ!મા ં ચેડા,ં વs ુ dકૂવણી, માલ અને નાણાનંી અ�ુ̀ચત   

ફાળવણી વગેર� અિનયિમતતાઓ, ગેરર�િતઓના કારણે,  
(૪)  વત!%કૂ િનયમો હ�ઠળ િમલકતના @યવહારોની Gણ કરતા પeકોની તેમજ કમ!ચાર�ના વાિષ~ક   

િમલકત પeકોની ચકાસણીના કારણે,  
(૫)  સરકાર� Xહસાબો અને Gહ�ર સાહસોના ઓXડટ અહ�વાલને કારણે,  
(૬)  િવધાનસભાની સિમિતઓ Wવી ક� Gહ�ર Xહસાબ સિમિત, Iદાજ સિમિત વગેર�ના અહ�વાલોમા ં

દશા!વેલી અિનયિમતતાઓ/ ગેરર�િતઓના કારણ,ે  
(૭)  પચંાયતી રાજ સિમિતના અહ�વાલ અ�વય,ે  
(૮)  િવધાનસભાની કાય!વાહ� અ�વયે,  
(૯) વત!માનપeો/મીXડયામા ં )િસ( થયલે અિનયિમતતાઓ/ગેરર�િતઓ Iગેના અહ�વાલોના    

આધાર�.  
(૧૦)  કોઇપણ એજ�સી kારા એકઠા કરાયેલ @Cહૂા2મક ક� )ાયોMજત ડ�ટા અ�વયે,  
(૧૧)  બાતમીના આધાર�. (Gણીતા ક� ઓળખ િનિ�ત થઇ શક� તેવા }ોત kારા @યવ^થાતeંના સAમ   

અિધકાર�ને અપાયેલ મૌ`ખક માXહતીને લે`ખત <પ ેનuધી મેળવાયલે બાતમીના આધાર�)  
  

3.  - �	
� ��8� ��� ���� !�
�:  
 

૩.૧  સરકાર� કમ!ચાર� સામે, મોટાભાગની તપાસો, તેમની સામેની ફXરયાદ અર0ઓમાથંી જ 
ઉપQ^થત થતી હોય છે. ફXરયાદ અર0ઓ નીચે જણા@યા �જુબ �gુય2વે eણ )કારની હોય છે:   
(૧) નામ-સરનામા,ં સહ� વગરની અર0ઓ એટલ ે ક� અનામી અર0ઓ (Anonymous    
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Complaints) ઉદાહરણ તર�ક� ‘‘એક Xહતે#�’’, ‘‘સમાજ સેવક’’, ‘‘Gહ�ર જનતાનો )િતિનિધ’’ 
વગેર� નામે કરવામા ંઆવતી અર0ઓ ક� Wમા ંઅરજદાર�ુ ં કોઇ ચોoસ નામ-સરના�ુ ંક� સહ� 
હોતી નથી.   

(૨)  ખોટા ં ક� ભળતા ં નામ-સરનામા અને સહ�વાળ� અર0ઓ એટલે ક�, બેનામી અર0ઓ    
(Pseudonymous Complaints) 

(૩)  સાચા ંનામ-સરનામાવાળ� અર0ઓ.  
 

૩.૨ કોઇ અર0, સાચા ંનામ-સરનામાવાળ� અર0 છે ક� બેનામી અર0 છે, તે Iગ ેશકંા ઉપQ^થત 
થાય તો, આવી શકંા fૂર કરવા માટ� અર0 ઉપર W @યQRત�ુ ંનામ દશા!વવામા ંઆ@Cુ ંહોય તે @યQRતન ે
સામા�યતઃ રMજ. પો^ટ એ.ડ�. ટપાલ લખીન,ે સદરmુ અર0 તેણ ે કર� હોવા Iગે સમથ!ન આપવા 
જણાવવામા ંઆવ6ુ ંહોય છે. િવશેષમા,ં અર0મા ંકરવામા ંઆવલે આAેપોના સમથ!નમા ંતેની પાસ ેW 
કોઇ Lરુાવા હોય ત ે Lરુાવા રiૂ કરવા તેને જણાવવામા ંઆવે છે અથવા અ�કુ િનયત સમય અન ે
તાર�ખે અ�કુ અિધકાર� સમA <બ<મા ં ઉપQ^થત રહ�વા જણાવવામા ંઆવ ે છે. જો અરજદાર નહ> 
મળવાથી આવો પe ટપાલમા ંપરત આવ ેતો અથવા તો સબંિંધત @યQRતને પe મળ� ગયો હોય પરં6 ુ
તે @યQRત િનયત સમય અને તાર�ખે ઉપQ^થત થાય નહ> અથવા કોઇ Lરુાવો રiૂ કર� નહ> અથવા કોઇ 
)2CHુર આપે જ નહ> તો અર0 બેનામી છે, એમ માની લેવા�ુ ંરહ� છે.   
 

4. - �	
� ��8  3�� �
	��
��:  
૪.૧  સ`ચવાલયના વહ�વટ� િવભાગો, ખાતાના વડાઓ, કચેર�ના વડાઓને તમેના વહ�વટ� િનયeંણ 
હ�ઠળના કોઇ અિધકાર�/ કમ!ચાર� સામે આAેપો કરતી નામ-સરનામાવાળ� ફXરયાદ અર0 મળે 2યાર� 
આવી અર0ની ઉકત ફકરા-૩.૨મા ં3ચૂ@યા �જુબ )ાથિમક ચકાસણી કરવી જોઇએ. સામા� ય વહ�વટ 
િવભાગના તાઃ૫.૯.૨૦૦૫ના ઠરાવ Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૯૬-૬૩૬-ત.એ (ભાગ.૧)ના ફકરા-૪ની જોગવાઇ 
�જુબ અનામી અથવા બનેામી અર0ઓ ઉપર કોઇપણ )કારની કાય!વાહ� ન કરતા ંતે સીધી દફતર� 
કરવી જોઇએ. ]હૃ િવભાગના તાઃ૨૫.૩.૧૯૬૮ના Ibે0 પXરપe Yમાકંઃએસવીસી-૧૦૬૪-૨૨૩૬૬- 
હની 3ચૂના �જુબ |-ટાચારના આAેપોવાળ� અનામી/બેનામી અર0 દફતર� કરતા Lવૂx ]જુરાત 
તક�દાર� આયોગનો પરામશ! કરવાની જોગવાઇ સબંધંમા ંસામા� ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ ૫.૯.૨૦૦૫ના 
ઠરાવ Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૯૬-૬૩૬-ત.એ.(ભાગ.૧)ની 3ચૂનાઓ અ�વય ે ]હૃ િવભાગના 
તાઃ૧૩.૧૨.૨૦૧૦ના પXરપe Yમાકંઃએસવીસી-૧૦૬૪-૨૨૩૬૬-હ �જુબ અનામી/ બેનામી અર0ઓ 
દફતર�  કરતા Lવૂx  તક�દાર� આયોગનો પરામશ! કરવો જ<ર� નહ> હોવાની 3ચૂનાઓ પXરપિeત 
કરાયેલ છે. જયાર� ઉકત ફકરા-૩.૨ �જુબની )ાથિમક ચકાસણીમા ંફXરયાદ અર0 સાચા ંસરનામાવાળ� 
મા�મૂ પડ�લ હોય, 2યાર� આવા સાચા સરનામાવાળ� અર0 Iગે )થમ તબકક� તે ચકાસNુ ંજોઇએ ક� 
અર0મા ં કરાયેલ આAેપો ^પ-ટ અને ચોoસ છે ક� ક�મ? અથવા તપાસ થઇ શક� તેવી (verifiable) 
માXહતી / િવગતો ધરાવ ે છે ક� ક�મ? જો આવા આAેપોવાળ� અર0 હોય તો જ તપાસ કરાવવાની 
Xદશામા ંઆગળ ધપવા�ુ ં રહ�. અ�યથા અ^પ-ટ અને મોઘમ આAપેોવાળ� અર0ની તપાસ કરાવવી 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/02-2005-05-09-CDR-1096-636-INQCELL-page-27-47.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/03-1968-25-03-SVC-1064-22366-H-page-27-29-47-48.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/03-1968-25-03-SVC-1064-22366-H-page-27-29-47-48.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/02-2005-05-09-CDR-1096-636-INQCELL-page-27-47.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/02-2005-05-09-CDR-1096-636-INQCELL-page-27-47.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/04-2010-13-12-SVC-1064-22366-H-page-27-47.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/04-2010-13-12-SVC-1064-22366-H-page-27-47.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/04-2010-13-12-SVC-1064-22366-H-page-27-47.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/04-2010-13-12-SVC-1064-22366-H-page-27-47.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/04-2010-13-12-SVC-1064-22366-H-page-27-47.pdf
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શકય ન હોઇ,  તેવી અર0 સામા�ય ર�ત ે દફતર� કરવાની રહ� છે.  સામા� ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ 
૫.૯.૨૦૦૫ના ઠરાવ Yમાકંઃ સીડ�આર-૧૦૯૬-૬૩૬-ત.એ. અને તાઃ૧૬.૧૦.૨૦૧૫ના પXરપe Yમાકંઃ 
સીડ�આર-૧૪૨૦૦૫-૧૧૩૯-ત.એ.ની 3ચૂનાથી અર0 દફતર� કરવાની સHા સAમ સHાિધકાર�ન ે
એનાયત થયલે છે. Oૂંકમા,ં ફXરયાદ અર0ઓ ઉપર િનણ!ય લેતા ં સમય ે અરજદાર કોણ છે? W 
અિધકાર�ની સામે  ફXરયાદ થઇ હોય તેની સામે �તૂકાળમા ંખાતાક�ય તપાસ થઇ છે ક� ક�મ? વગરે� 
બાબતોન ે મહ22વ આપવાના બદલે ‘‘Gહ�ર Xહત’’ને )ાધા�ય આપીન ેઅર0ની Gહ�ર Xહતમા ં તપાસ 
કરાવવી જ<ર છે ક� ક�મ? તે િવચાર�ને યોtય તે િનણ!ય લેવો જોઇએ.  
 

૪.૨  જયાર� ફXરયાદ અર0 અ�વયે તપાસ કરવાનો િનણ!ય લેવાય 2યાર� સાથોસાથ આAેપોની 
તપાસ કયા માnયમથી એટલે ક�, ખાતાક�ય રાહ� છે ક� અ�ય એજ�સી (Wવી ક� એસીબી/ સીઆઇડ�/ 
પોલીસ મારફતે) ક� બનંે મારફતે કરાવવી જોઇએ, તે બાબત િવચારવી જોઇએ. આAેપોની િવગતો 
nયાને લેતા ંનીચેના િવક�પો  િવચાર� શકાય.  
 

(ક)  સામા�ય ર�તે નીચે )માણનેા આAેપોની તપાસ અ�ય એજ�સી (એસીબી/સીઆઇડ�(Yાઇમ અને 
ર�લવેઝ), પોલીસ)ને સuપવી જોઇએ.   
 

(૧)  લાચં Sુ�ત અને  |-ટાચાર, ખોટ� સહ�, છેતરિપ�ડ�, ]નુાXહત િવ�ાસ ભગં, ખોટો ર�કડ! 
ઊભો કરવો,  આવકના Gણીતા }ોત કરતા ંવs ુસપંિH ધરાવવી, વગેર�.  
(૨)  W આAેપો�ુ ં ત�ય કચેર� િસવાયની @યQRત kારા તપાસ કરા@યા િવના Gણી શકાય 
તેમ ન હોય અથવા આAપેો�ુ ંત�ય Gણવા કચેર� િસવાયના ર�કડ! Xહસાબી ચોપડા, @યવહારો 
ચકાસવા પડ� તેમ હોય.  
(૩)  તે )કારના આAેપો ક� W�ુ ં ત�ય )કાશમા ં લાવવા માટ� િન-ણાત તપાસ આવ\યક  
હોય.  

 

(ખ)  જયાર� આAેપો ફોજદાર� ]નુા િસવાયની ગેરવત!%કૂન ેલગતા હોય અથવા આAપેો ખાતાક�ય 
અિનયિમતતા ક� બેદરકાર�ને લગતો હોય અન ેખાતાક�ય રાહ� તેની તપાસણી કરવી ક� ખરાઇ કરવી 
શકય હોય 2યાર� )ાથિમક તપાસ ખાતા મારફતે કરાવવી જોઇએ.  
 

(ગ)  જયાર� બનંે )કારના આAેપો ધરાવતી ફXરયાદ હોય 2યાર� એસીબી/સીઆઇડ�/ પોલીસ ખાતાના 
પરામશ!મા ં િન`ણ�ત કરNુ ંજોઇએ ક� કયા આAેપોની તપાસ ખાતા મારફતે કરવી અને કયા આAેપોની 
તપાસ એજ�સી મારફતે કરાવવી.   
 

(ઘ) જયાર� ઉકત (ગ) �જુબ આAપે અલગ તારવવા શકય જણાતા ન હોય 2યાર� સામા�ય ર�તે તમામ 
આAેપોની તપાસ એજ�સીને સuપવી યોtય રહ�.   
 

૪.૩  ]હૃ િવભાગના તાઃ૭.૨.૧૯૬૭ના પXરપe Yમાકંઃએસીબી-૨૮૬૦૪-૨-હ, �જુબ ખાતા/ કચેર�ના 
વડાએ, અનામી/ બેનામી અર0ની તપાસ લાચં Sુ�ત િવરોધી �Cરુોન ેસuપતા પહ�લા ંસ`ચવાલયના 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/02-2005-05-09-CDR-1096-636-INQCELL-page-27-47.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/05-2015-16-10-CDR-142015-1139-Inq-Cell-PRIMARY-INQUIRY-page-28-31-36-37-40-41-43.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/05-2015-16-10-CDR-142015-1139-Inq-Cell-PRIMARY-INQUIRY-page-28-31-36-37-40-41-43.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/06-1967-07-02-SVC-28604-2-H-page-28.pdf
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વહ�વટ� િવભાગની મiૂંર� મેળવવી જ<ર� છે. સ`ચવાલયના વહ�વટ� િવભાગ ેપણ, અનામી/ બેનામી 
અર0ની તપાસ લાચં Sુ�ત િવરોધી �Cરુોને સuપતા પહ�લા,ં સરકારના આદ�શો મેળવવા જ<ર� છે.  
લાચં Sુ�ત િવરોધી �Cરુોને બારોબાર મળેલી અનામી ક� બનેામી અર0ઓ Iગ ે સ`ચવાલયના  
સબંિંધત વહ�વટ� િવભાગની મiૂંર� લીધા િવના લાચં Sુ�ત િવરોધી �Cરુો સીધેસીધી તપાસ શ< કર� 
શક� નહ>. આવી અનામી ક� બેનામી અર0ની તપાસ કરવાની, જો �Cરુોને આવ\યકતા જણાતી હોય તો 
�Cરુોએ આવી અર0ની તપાસ કરતા ં પહ�લા ં સ`ચવાલયના સબંિંધત વહ�વટ� િવભાગની મiૂંર� 
મેળવવી જોઇએ. ]હૃ િવભાગના તાઃ૧૩.૬.૧૯૮૩ના પXરપe Yમાકંઃલરવ-૧૦૮૨-૨૫૬૬-હમા ંજણા@Cુ ં
છે ક�, વગ!-૧ના અિધકાર�ઓ સામે અનામી ક� બેનામી અર0ની તપાસ કરાવવામા ંઆવે અન ેઆવી 
તપાસમા ંઅર0મા ં કરવામા ંઆવેલ આAેપોમા ંત�ય મા�મૂ પડ� નહ> તો પણ સબંિંધત અિધકાર�ની 
)િત-ઠા અને મોભાને �કુસાન પહuચ6 ુ ં હોઇ, આવી અર0ઓ ઉપર તપાસ કરાવવાનો િનણ!ય �બૂ 
કાળ0Lવૂ!ક લેવો જોઇએ. ]હૃ િવભાગના તાઃ૪.૨.૧૯૮૦ના પXરપe Yમાકંઃગતપ-૩૧૮૦-૧૪-હમા ં
^પ-ટતા કરાયા �જુબ ફXરયાદ અર0ની તપાસ લાચં Sુ�ત િવરોધી �Cરુોને સuપવા માટ� ]જુરાત 
તક�દાર� આયોગનો પરામશ! કરવો આવ\યક નથી.  
 

  ]હૃ િવભાગના તાઃ૨૫.૩.૧૯૬૮ના પXરપe Yમાકંઃએસવીસી-૧૦૬૪-૨૨૩૬૬-હની જોગવાઇ 
�જુબ આવા ફXરયાદ )કરણમા ંહાથ ધરાયેલ ]jુત તપાસ, ��ુલી તપાસ, )ાથિમક તપાસના અહ�વાલો 
સદંભ!મા ંઆગળની કાય!વાહ� હાથ ધરતા ંપહ�લા ં]જુરાત તક�દાર� આયોગનો પરામશ! કરવાનો રહ�તો 
હતો. ]હૃ િવભાગના તાઃ૨૨.૧૦.૨૦૦૩ના પXરપe Yમાકંઃલરવ-૧૧૮૬-૬૩૩-ભાગ.૧-હથી અપાયેલ 
3ચૂના �જુબ W ક�સમા ં િવભાગ kારા તપાસ એજ�સી મારફતે Gતે જ એટલ ેક�, તક�દાર� આયોગની 
ભલામણ / પરામશ! િવના જ ]jુત / ખાનગી તપાસ કરવામા ં / કરાવવામા ંઆવેલ હોય તો તેવા 
તપાસ અહ�વાલો, તપાસ એજ�સીએ ]જુરાત તક�દાર� આયોગને નહ> મોકલતા ં સીધા જ સબંિંધત 
વહ�વટ� િવભાગને  મોકલવાના રહ� છે અને વહ�વટ� િવભાગે તપાસ અહ�વાલ પર િનણ!ય લેવાનો રહ� 
છે. જો ]jુત તપાસ અહ�વાલમા ંઆAેપોને સમથ!ન મળ6ુ ં ન હોય  તો તપાસ અહ�વાલના આધાર� 
)કરણ દફતર� કરવાનો િનણ!ય લેવાય તો તવેા )સગંે આવા ક�સમા ં ]જુરાત તક�દાર� આયોગનો 
પરામશ! કરવાની જ<Xરયાત રહ�તી નથી.  
 

  પરં6 ુ W ક�સમા ં તક�દાર� આયોગ ે િવભાગન ે તપાસ કર�ને અહ�વાલ મોકલવા 3ચૂના આપેલ 
હોય, તેવા ક�સમા ં]jુત તપાસ કરા@યા બાદ, કોઇ કાય!વાહ� કરતા ંપહ�લા ંતક�દાર� આયોગનો પરામશ! 
કર�, આયોગની 3ચૂના �જુબની કાય!વાહ� હાથ ધરવાની રહ�શે.  
   

 

5.  *���
� ��%�
�� 9	���� #:�' - �	
� �;��#
� �
	��
��:  
૫.૧  Gહ�ર સેવામા ં |-ટાચાર િનવારવા માટ� રાજય સરકાર� સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ 
૧૭.૪.૧૯૬૪ના ઠરાવ Yમાકંઃએસવીસી-૧૦૬૪-ગથી ]જુરાત તક�દાર� આયોગની રચના કર� છે. Gહ�ર 
સેવકો સામેના આAેપો/ ફXરયાદો Iગે ]જુરાત તક�દાર� આયોગ તપાસ કરાવી શક� છે. તક�દાર� 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/07-1983-13-06-LRV-1082-2566-H-page-29.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/08-1980-04-02-GTP-3180-14-H-page-29.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/03-1968-25-03-SVC-1064-22366-H-page-27-29-47-48.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/09-2003-22-10-LRV-1186-633-PART-I-H-page-29.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/10-1964-17-04-SVC-1064-G-page-29-47.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/10-1964-17-04-SVC-1064-G-page-29-47.pdf
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આયોગ તેને મળતી ફXરયાદ અર0ઓની,  
 

(૧) Gતે તપાસ કર� છે (અથા!6,્ આયોગ તેના હ^તકના તક�દાર� એકમોના અિધકાર�ઓ kારા  
તપાસ કરાવે છે.)   

;7.  
(૨)  લાચં Sુ�ત િવરોધી �Cરુો, રાજય ]નુા શોધક શાખા (સીઆઇડ� Yાઇમ) ક� અ�ય  
પોલીસ એજ�સીન ેતપાસ કરવા જણાવી શક� છે.  

;7.  
(૩) સ`ચવાલયના સબંિંધત વહ�વટ� િવભાગ ક� ખાતાના વડા ક� અ�ય કોઇ અિધકાર�ને તપાસ  
કરાવવા જણાવી શક� છે.  

 

૫.૨  તક�દાર� આયોગે જો કોઇ અનામી ક� બેનામી અર0ની તપાસ કરવા જણા@Cુ ં હોય તો તેવા 
Xક^સામા ં અર0 અનામી છે ક� બેનામી છે, તે બાબત ગૌણ બની Gય છે. તવેી અર0ને તક�દાર� 
આયોગનો સદંભ! (reference  from Vigilance Commission) ગણીને, તેની તપાસ કરાવવી જોઇએ. 
પરં6,ુ જો તક�દાર� આયોગ કોઇ અનામી ક� બેનામી અર0 િનયમા�સુારની ઘટતી કાય!વાહ� અથx 
િવભાગન ે મોકલાવ ે 2યાર�, િવભાગે ફકરા-૩.૨મા ં જણા@યા અ�સુારની )ાથિમક ચકાસણી કરવી અન ે
અર0 અનામી ક� બેનામી જણાય તો તેને ફકરા-૪.૧મા ંજણા@યા અ�સુાર દફતર� કરવાનો િનણ!ય લઇ 
શક� છે.   
 
 

7!:1 સામા� ય વહ�વટ િવભાગના વ3તુા)ભાગના તાઃ૩.૧૦.૨૦૧૫ના પXરપe Yમાકંઃઅરજ-   
૧૦૨૦૧૦-0ઓઆઇ-૧૦૩-વ3તુા)-૧,થી અરજદારોની અર0ઓના િનયમોના ભાગ-૩ના 
િનયમ-૧૪ પછ� િનયમ-૧૪-એ ઉમેર�લ છે. તે �જુબ  વારંવાર પાયા વગરના  આAેપોવાળ� / 
અિશ-ટ ભાષામા ં  કરવામા ંઆવેલ અર0ઓના ]ણુદોષ nયાન ેલઇને આવી અર0ઓ ક�ટલા 
સમયગાળા 3ધુી રાજય સરકારની કચેર�ઓ દફતર�  કરશે અને વહ�વટ� કાય!વાહ�  હાથ ધરશે 
નહ>, તે નકક� કરવા  માટ� સૌથી )વર અિધક �gુય સ`ચવ{ીના અnયA^થાને કિમટ� 
બનાવવાની જોગવાઇ કરવામા ંઆવલે છે.  આ સિમિત આવી અર0ઓ  પર2વે એક  ચોoસ 
સમયમયા!દા Lરૂતો જ િનણ!ય કરશે, તે �જુબની જોગવાઇ કરવામા ંઆવલે છે.  

 

7!:2 સામા� ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૨.૯.૧૯૯૯ના ઠરાવ Yમાકંઃખતપ-૧૦૯૬-૧૨૨૮-ત.એ.થી   
Mજ�લા કAાના સરકાર� કમ!ચાર�ઓ સામેના )ાથિમક તપાસ અને Lવૂ! )ાથિમક તપાસના ક�સો 
(ફXરયાદ અર0ઓ)ના અસરકારક અને ઝડપી િનકાલ માટ� કલેકટર{ીના અnયA^થાને કિમટ� 
બનાવવામા ંઆવેલ છે. 

� � �      � � � 
 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/11-2015-03-10-ARJ-102010-GOI-103-ARTD-1-page-30.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/11-2015-03-10-ARJ-102010-GOI-103-ARTD-1-page-30.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/12-1999-22-09-KHTP-1096-1228-INQCELL-page-30.pdf
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�કરણ-૩  
�ાથિમક તપાસ (Preliminary Inquiry)  

 

  સરકાર� કમ!ચાર� સામેની ફXરયાદ અર0 ઉપર તપાસ કરવાનો િનણ!ય લેવામા ંઆવે 2યાર� 
)ાથિમક તપાસની કાય!વાહ� કરવાની થાય છે.  
1.  !
6�#� ��
 <&'� =��?:-  
 સરકાર� કમ!ચાર� સામેના આAેપોમા ં ત�ય છે ક� ક�મ? તે નકક� કરવા અથવા તેની સામેની 
ખાતાક�ય તપાસ/ ફોજદાર� કાય!વાહ� કરવા માટ� )થમ દશ!નીય ક�સ છે ક� ક�મ? ત ેનકક� કરવા માટ� W 
તપાસ  (Investigation) હાથ ધરવામા ંઆવ,ે તેને )ાથિમક તપાસ કહ� છે.  આમ, )ાથિમક તપાસ એ 
હક�કત શી છે? તે શોધવા માટ�ની તપાસ (Fact finding Inquiry) છે. બીG શ�દોમા ંકહ�એ તો, )ાથિમક 
તપાસની કાય!વાહ� એ, એક અ�વેષણ (Investigation)ની કાય!વાહ� છે.  
 

૧.૧  )ાથિમક તપાસનો ક�સ કોને ગણવો ત ેIગ ેસામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૫.૩.૧૯૯૬ના 
પe Yમાકંઃખતપ-૧૦૯૬-૨૬૧-ત.એ. તથા તાઃ૧૬.૧૦.૨૦૧૫ના સકં`લત પXરપe Yમાકંઃ સીડ�આર-
૧૪૨૦૧૫-૧૧૩૯-ત.એ.થી કરાયેલ ^પ-ટતા �જુબ અિધકાર�ઓ / કમ!ચાર�ઓ સામે થયેલ માe 
ફXરયાદ અર0ઓ/ પeોન ે )ાથિમક તપાસના ક�સ તર�ક� ગણી શકાય નહ>. W ક�સોમા ં અથવા W 
અર0ઓમા ં સAમ અિધકાર� kારા અપાયેલ આદ�શ અ�સુાર )ાથિમક તપાસ, યોtય અિધકાર�ન ે
સuપવામા ંઆવેલ હોય, )ાથિમક તપાસનો ચોoસ િનણ!ય લીધલે હોય અથવા સરકારના, કોઇપણ 
તપાસ એજ�સીના ક� તક�દાર� આયોગના ત ે�જુબના લખાણન ેઅ�લુAીને )ાથિમક તપાસ શ< કરવામા ં
આવી હોય તેવા ક�સને જ )ાથિમક તપાસનો ક�સ ગણવાનો રહ� છે.  
 

 આ ^પ-ટતા �જુબ તક�દાર� આયોગ kારા અર0 અ�વયે માe હક�કતલAી અહ�વાલ રiૂ 
કરવાની 3ચૂના અ�વયે ક� િશ^ત અિધકાર� kારા કોઇ ફXરયાદ અર0 અ�વયે હક�કતલAી અહ�વાલ 
મેળવવાની કાય!વાહ� )ાથિમક તપાસનો ક�સ ગણી શકાય નહ>. પરં6 ુએ હક�કતલAી અહ�વાલ ]જુરાત 
તક�દાર� આયોગ સમA રiૂ કરતા ં]જુરાત તક�દાર� આયોગ )ાથિમક તપાસ હાથ ધરવા�ુ ંજણાવ ેક� 
િશ^ત અિધકાર� kારા પોતાની ર�તે જ હક�કતલAી અહ�વાલના સદંભ!મા ં )ાથિમક ર�તે અર0ના 
આAેપોમા ં ત�ય હોવા�ુ ં nયાને લઇ )ાથિમક તપાસ હાથ ધરવાનો િનણ!ય લવેામા ંઆવે 2યાર� તેને 
)ાથિમક તપાસનો ક�સ ગણવાનો રહ� છે.  
 

2.  !
6�#� ��
 ��� �
�
��	 ��
�� �
	��
��#
� )� -%� ,�?:-  
 સામા�યતઃ એવી સમજ )વતx છે ક�, )ાથિમક તપાસ એ, ખાતાક�ય તપાસની કાય!વાહ�નો જ 
એક ભાગ છે, આ મા�યતા સાચી નથી. હક�કતમા ં  )ાથિમક તપાસ અને ખાતાક�ય તપાસ એ બનંે 
ત5ન iુદ� iુદ� કાય!વાહ�ઓ છે.  )ાથિમક તપાસ અને ખાતાક�ય તપાસની કાય!વાહ�મા ંનીચે �જુબનો 
તફાવત છે.  
 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/13-1996-15-03-KHTP-1096-261-INQ-CELL-page-31.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/13-1996-15-03-KHTP-1096-261-INQ-CELL-page-31.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/05-2015-16-10-CDR-142015-1139-Inq-Cell-PRIMARY-INQUIRY-page-28-31-36-37-40-41-43.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/05-2015-16-10-CDR-142015-1139-Inq-Cell-PRIMARY-INQUIRY-page-28-31-36-37-40-41-43.pdf
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(૧)  સરકાર� કમ!ચાર� સામેના આAેપોમા ંત�ય છે ક� ક�મ? આAપેોને સમથ!ન આપતા Lરુાવા છે ક�  
ક�મ? તે  નકક� કરવા માટ� )ાથિમક તપાસ કરવામા ંઆવતી હોય છે. આમ, )ાથિમક તપાસમા ં
સરકાર� કમ!ચાર� સામેના આAેપો સબંધંમા ં Lરુાવા શોધવાના / એકિeત કરવાના હોય છે. 
જયાર� ખાતાક�ય તપાસની કાય!વાહ�મા ંતો ઉપલ�ધ Lરુાવાને આધાર� એ નકક� કરવા�ુ ંહોય છે 
ક� સરકાર� કમ!ચાર� દોિષત છે ક� ક�મ? આમ, ખાતાક�ય તપાસની કાય!વાહ�મા ં )ાથિમક 
તપાસની કાય!વાહ�ની માફક Lરુાવા શોધવાના હોતા નથી, પરં6 ુરiૂ થયેલ Lરુાવાને આધાર� 
આAેિપત કમ!ચાર� દોિષત છે ક� ક�મ? (અથા!6 ્િશAાન ેપાe છે ક� ક�મ)  તે નકક� કરવા�ુ ંહોય 
છે.  

 

(૨)  )ાથિમક તપાસની કાય!વાહ� એ, અધ!�યાિયક કાય!વાહ� (Quasi Judicial) નથી. તે કાય!વાહ�  
માટ� કોઇ d ૂ̂ ત િનયમો નથી, જયાર� ખાતાક�ય તપાસની કાય!વાહ� એ અધ!�યાિયક (Quasi 
Judicial) કાય!વાહ� છે. તે d ૂ̂ તપણે વૈધાિનક િનયમો (Statutory Rules) ની જોગવાઇઓ )માણે 
જ કરવાની હોય છે.  

 

(૩)  સરકાર� કમ!ચાર� સામેના આAેપોમા ંત�ય છે ક� ક�મ? અથવા )q હ�ઠળની ઘટના બની છે ક�  
ક�મ? અને  તેમા ં કોની કોની જવાબદાર� થાય છે, તે નકક� કરવા માટ� જ )ાથિમક તપાસ 
કરવામા ંઆવતી હોય છે. )ાથિમક તપાસની કાય!વાહ�મા ંકમ!ચાર�ને િશAા કરવાનો કોઇ હ�6 ુ/ 
ઉ5ેશ હોતો નથી. )ાથિમક તપાસમા ંકમ!ચાર� સામેના આAપેોમા ંત�ય મા�મૂ પડ� તો, તેની 
સામે ખાતાક�ય તપાસ ક� ફોજદાર� કાય!વાહ� કરવા Iગે િવચારણા કરવાની હોય છે. Oૂંકમા,ં 
)ાથિમક તપાસની કાય!વાહ�મા ં સરકાર� કમ!ચાર�ને િશAા કરવાનો કોઇ હ�6 ુ ન હોઇ, તે 
કાય!વાહ�મા ંસિંવધાનના અ�#ુછેદ- ૩૧૧ની જોગવાઇ �જુબ ક� Pુદરતી �યાયના િસ(ાતંો �જુબ 
સરકાર� કમ!ચાર�ને તેનો બચાવ કરવાની વાજબી તક આપવાનો )q ઉપQ^થત થતો નથી. 
જયાર� ખાતાક�ય તપાસમા ંસરકાર� કમ!ચાર�ને તેની સામેનો આરોપ સા`બત થાય તો તેન ેિશAા 
કરવાનો ઉ5ેશ હોઇ, ખાતાક�ય તપાસની કાય!વાહ�મા ંસિંવધાનના અ�#ુછેદ-૩૧૧ �જુબ તેમજ 
Pુદરતી �યાયના િસ(ાતંો �જુબ તહોમતદારન ેતેનો બચાવ કરવા માટ� વાજબી અને Lરૂતી તક 
આપવી આવ\યક અને ફરMજયાત છે.  

 

3.  ��%� �%#
� !
6�#� ��
 ���� -�>�	
� ,�?:-  
  )ાથિમક તપાસનો હ�6 ુ સરકાર� કમ!ચાર� સામેના આAેપોમા ં ત�ય છે ક� ક�મ? તેની સામેના 
આAેપોન ેસમથ!ન આપતા Lરુાવા છે ક� ક�મ? તે નકક� કરવા માટ�નો હોય છે. આથી, જયા ંસરકાર� 
કમ!ચાર� સામેના આAપેોન ેસમથ!ન આપતા Lરુાવાઓ  ઉપલ�ધ જ હોય ક� તેની Aિત / ગેરર�િત ર�કડ! 
આધાર� )^થાિપત થઇ શક� તેમ હોય 2યા ં)ાથિમક તપાસ કરાવવાની આવ\યકતા રહ�તી નથી. આમ, 
દર�ક ક�સમા ં)ાથિમક તપાસ કરવી જ જોઇએ, તે જ<ર� નથી.  ક�વા સજંોગોમા ં)ાથિમક તપાસ કરવી 
જ<ર�  બને તે ઉદાહરણ તર�ક� નીચે દશા!@Cુ ંછે.   
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(૧)  અિનયિમતતા, ગેરર�િત, ગરેવત!%કૂ, ]નુો વગેર� Wવી કોઇ Aિત ખર�ખર થયલેી છે ક� ક�મ? તે  
^પ-ટ થ6 ુ ંન હોય,  

(૨)  અિનયિમતતા, ગેરર�િત, ગેરવત!%કૂ, ]નુો વગેર� Wવી કોઇ Aિત થયલેી હોય, પરં6 ુતે Iગ ે 
કયા અિધકાર� / કમ!ચાર� જવાબદાર છે, તે ^પ-ટ થ6 ુ ંન હોય,  

(૩)  કોઇ બનાવ ક� @યવહાર Iગે ^થળ તપાસ કરવી, પચંના�ુ ંકરNુ,ં રોજકામ કરNુ ંજ<ર� હોય,  
(૪)  @યQRતઓના િનવેદનો મેળવવા જ<ર� હોય,  
(૫)  બાધંકામના કામોમા ંગેરર�િતના આAેપો હોય, વગેર�.   
 

 આ ક�સો માe ઉદાહરણ <પે જ દશા!@યા છે. )ાથિમક તપાસ કરવી જ<ર� છે ક� ક�મ? તેનો 
આધાર દર�ક ક�સમા ં �gુય2વે Lરુાવાની ઉપલ��ધ ઉપર જ હોય છે. આAેપોના સમથ!નમા ં Lરુાવા 
શોધવા�ુ ં / એકિeત કરવા�ુ ં  જ<ર� હોય અથવા અિધકાર�/ કમ!ચાર�ની જવાબદાર� સઘન તપાસ 
િવના )થમ દશ!નીય ર�તે નકક� થઇ શકતી ન હોય તો તેવા ક�સોમા ં)ાથિમક તપાસ કરાવવી જ<ર� 
બને છે.  
 

4.  !
6�#� ��
 ���� ?��� ���<?:-  
 ફXરયાદ અર0ની તપાસ ખાતાક�ય રાહ� કરાવવી ક� લાચં Sુ�ત િવરોધી �Cરુો, રાજય ]નુા 
શોધક ખા6 ુ ંક� અ�ય પોલીસ એજ�સીને સuપવી, તેનો આધાર આAેપોના )કાર ઉપર હોય છે. ફોજદાર� 
]નુા િસવાયના આAેપોની તપાસ સામા�ય ર�તે ખાતાક�ય ર�તે જ કરાવવાની હોય છે. ફXરયાદ 
અર0ની તપાસ કોન ેસuપવી તે Iગ ેનીચે �જુબ િવચારણા થઇ શક�.  
 

4.1  �	�8 9(:� 4���!" ;<(��� �
	� �7
�	 =	=�:  
(અ)   Gહ�ર સેવકો સામે લાચં Sુ�ત ક� |-ટાચારના આAેપોની તપાસ કરવા માટ�  લાચં Sુ�ત િવરોધી 
�Cરુોની રચના કરવામા ં આવી છે. ]હૃ િવભાગના તાઃ૧.૪.૨૦૦૨ના પXરપe Yમાકંઃ લરવ-૨૮૭૬-
૨૬૦૧-હથી ^પ-ટતા કરાયા �જુબ |-ટાચાર િનવારણ અિધિનયમ, ૧૯૮૮ હ�ઠળ ]નુાની @યાgયામા ં
આવી શક� તવેા તમામ આAેપો Wવા ક� લાચંની માગંણી, લાચંનો ^વીકાર, લાચંનો ^વીકાર કરવાની 
સમંિત, લાચંની માગંણી અને ^વીકારમા ં મદદગાર�, આવકના Gણીતા }ોતો કરતા ં વs ુ િમલકત 
ધરાવવી, Iગત ફાયદા માટ� આચરવામા ંઆવતી |-ટ ર�તરસમ, )ામા`ણકતાનો અભાવ દશા!વતી 
બાબતો વગેર� આAેપોની તપાસ સામા�યતઃ લાચં Sુ�ત િવરોધી �Cરુોને સuપવી જોઇએ. 
 

  આવા આAેપોની તપાસ લાચં Sુ�ત િવરોધી �Cરુોને સuપવા માટ� સબંિંધત િવભાગે સHા 
સuપણીના mકુમો અ�સુાર સAમ કAાએ િનણ!ય લઇ, �Cરુોને તપાસ સuપવાની રહ� છે. આ માટ� ]હૃ 
િવભાગનો પરામશ! કરવો આવ\યક નથી.   
 

(બ)  W આAપેોની તપાસ ખાતા મારફત અથવા ^થાિનક પોલીસ મારફત થઇ શકતી  હોય તેવા 
આAેપોની તપાસ લાચં Sુ�ત િવરોધી �Cરુોન ેસuપી શકાય નહ>. જો તેવા આAેપોની તપાસ લાચં Sુ�ત 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/14-2002-01-04-LRV-2876-2061-H-page-33.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/14-2002-01-04-LRV-2876-2061-H-page-33.pdf
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િવરોધી �Cરુોન ેસuપવી હોય તો તેમ કરતા ંપહ�લા ં]હૃ િવભાગના તાઃ૧૧.૧૧.૧૯૭૬, તાઃ૩૦.૪.૧૯૭૯ 
અને તાઃ૩૧.૩.૧૯૮૯ના અ�Yુમે પXરપe Rમાકંઃલરવ-૨૮૭૬-૨૬૦૧-હ, લરવ-૩૧૭૯-૬૩૮-હ અને 
સકલ-૧૦૮૮-૧૬૮૩-ભાગ.૨-પીથી અપાયેલ 3ચૂનાઓ �જુબ ]હૃ િવભાગની Lવૂ!સમંિત મળેવવી જ<ર� 
છે. 
 

(ક)  ]હૃ િવભાગના તાઃ૪.૨.૧૯૮૦ના પXરપe Yમાકંઃગતપ-૩૧૮૦-૧૪-હથી ^પ-ટતા  કયા! �જુબ 
લાચં Sુ�ત િવરોધી �Cરુોન ેતપાસ સuપવા માટ�  તક�દાર� આયોગનો અ`ભ)ાય મળેવવો જ<ર� નથી.  
 

(ડ)  લાચં Sુ�ત િવરોધી �Cરુોન ેતપાસ સuપવામા ંઆવ ેતો ત ેપહ�લા ંત ેબાબતની  તપાસ W ત ે
સબંિંધત ખાતામા ં ચાલતી હોય અથવા અ�ય કોઇ એજ�સીને સuપેલી હોય તો ]હૃ િવભાગના તાઃ 
૧૦.૧.૧૯૮૫ના પXરપe Yમાકંઃલરવ-૩૧૮૪-૨૬૨૧-હની 3ચૂના �જુબ તેવી તમામ તપાસો ^થ`ગત 
કર�ને તપાસના તમામ કાગળો લાચં Sુ�ત િવરોધી �Cરુોને 3પુરત કર� દ�વા જોઇએ.  
 

(ઇ)  લાચં Sુ�ત િવરોધી �Cરુોમા ંસીિનયર પોલીસ અિધકાર�ઓના માગ!દશ!ન નીચે  તપાસ કરવામા ં
આવતી હોઇ, જયાર� �Cરુોને તપાસ સuપવામા ં આવ ે 2યાર� તપાસ ક�વી ર�તે કરવી, કયા �5ુાઓ 
તપાસવા અથવા અ�કુ �5ુાઓ Lરૂતી તપાસ કરવી, ત ે િવષય ેવહ�વટ� િવભાગે કોઇ 3ચૂનો કરવા 
જોઇએ નહ>. લાચં Sુ�ત િવરોધી �Cરુોને ક�સ�ુ ંXહત nયાનમા ંલઇન ે^વતeં તપાસ કરવા દ�વી જોઇએ. 
(]હૃ િવભાગનો તાઃ૧૬.૧૧.૧૯૮૧નો પXરપe Yમાકંઃલરવ-૩૧૮૦-૩૨૮૩-હ).   
 

4.2  >(	#�!� #	.	 (�".-�.A�) 5$�	 5 � 
��"� �� �"� �
	� �7
�	 =	=�:  
(અ)  ઉપર ૪.૧મા ં દશા!@યા �જુબ લાચં Sુ�ત િવરોધી �Cરુોને તપાસ સuપવી જ<ર� હોય તેવા 
આAેપો િસવાયના કોઇ ફોજદાર� ]નુા Iગેનો આAેપ હોય તો તેની તપાસ પોલીસ ખાતાને ક� રાજયના 
]નુા શોધક ખાતા(સી.આઇ.ડ�. Yાઇમ)ને સuપી શકાય છે.  
 

(બ)  ]હૃ િવભાગના તાઃ૩૧.૩.૧૯૮૯ના પXરપe Yમાકંઃસકલ-૧૦૮૮-૧૬૮૩- ભાગ.૨-પીથી 3ચૂના 
આjયા �જુબ W ]નુાઓની તપાસ Mજ�લા પોલીસ અિધકાર� મારફતે થઇ શકતી હોય તેવી તપાસ ]નુા 
શોધક ખાતા (સી.આઇ.ડ�. Yાઇમ)ને સuપવી જોઇએ નહ>. ખાસ ]નુા, િવશેષ મહ22વના ]jુત Xક^સા અને 
સરકાર� ^પ-ટ આદ�શ આપલે હોય તવેા ક�સોની તપાસ જ ]નુા શોધક ખાતાને સuપવાની હોય છે. ]નુા 
શોધક ખાતાને તપાસ સuપતા પહ�લા ં]હૃ િવભાગની સમંિત મેળવવી આવ\યક છે.   
 

(ક)  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૦.૬.૧૯૬૯ના પXરપe Yમાકં:સીડ�આર-૧૦૬૯-ગમા ંજણા@યા 
�જુબ W ક�સમા ંફોજદાર� ]નુો બ�યા�ુ ં)થમ દશ!નીય ર�તે જણા6 ુ ંહોય તેવા ક�સમા ંજ પોલીસ ખાતાન ે
તપાસ સuપવી જોઇએ. ફોજદાર� ]નુો બ�યો છે ક� ક�મ? તે )થમ દશ!નીય (prima facie) ર�તે નકક� 
થઇ શક6 ુ ં ન હોય તો ખાતાએ )ાથિમક તપાસ કરાવવી જોઇએ અને આવી )ાથિમક તપાસમા ં જો 
ફોજદાર� ]નુો બ�યા�ુ ં)થમ દશ!નીય ર�ત ે જણાઇ આવે તો જ પોલીસ ખાતાન ેતપાસ સuપવી જોઇએ.  

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/15-1976-11-11_LRV-2876-2601-H-page-34.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/15-1976-11-11_LRV-2876-2601-H-page-34.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/16-1979-30-04_LRV-3179-638-H-page-34.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/16-1979-30-04_LRV-3179-638-H-page-34.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/17-1989-31-03-SKL-1088-1683-PARTII-P-page-34.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/17-1989-31-03-SKL-1088-1683-PARTII-P-page-34.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/18-1980-04-02-GTP-3180-14-H-page-34.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/19-1985-10-01-LRV-3184-2621-H-page-34.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/20-1981-16-11-LRV-3180-3283-H-page-34.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/17-1989-31-03-SKL-1088-1683-PARTII-P-page-34.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/21-1969-10-06-CDR-1069-G-page-34.pdf
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આ )માણેની પોલીસ ફXરયાદ નuધાવવા સબંિંધત કમ!ચાર�/ અિધકાર�ના વહ�વટ� િનયeંક અિધકાર� 
સAમ છે.  
  

4.3  .	�	 �	�C�� �� .	�		 .	� ��� D	�	 E	$4�� �
	�:  
 સામા�ય ર�તે  ફXરયાદ અર0ઓ સબંધંમા ં)ાથિમક તપાસ ખાતાક�ય રાહ� હાથ ધરવામા ંઆવ ે
છે. તેમા ં ખાતાના વXર-ઠ અિધકાર� kારા ક� ખાતા હ�ઠળના ^વતeં તપાસ એકમ / તક�દાર� એકમ 
મારફતે )ાથિમક તપાસ કરાવવામા ંઆવ ે છે. જો કોઇ િવભાગ હ�ઠળ ^વતeં તપાસ એકમ/ તક�દાર� 
એકમ Wવી કોઇ @યવ^થા હોય અને આAેપોનો િવષય તેના કાય!Aeેમા ંઆવતો હોય તો તેની મારફત ે
પણ )ાથિમક તપાસ કરાવી શકાય.  
 

4.4  > 2 4  54!�	�� �	�C� E	$4�� �
	�:  
 ઉપરના ૪.૧ અને ૪.૨મા ં જણાવેલ ક�સો િસવાયના Xક^સાઓમા ં એટલે ક�, વહ�વટ� 
અિનયિમતતાઓ  ક� ગેરર�િતઓ ક� Wમા ંકોઇ ફોજદાર� ]નુો બ�યો ન હોય તેવા આAેપો  Iગે ખાતાના 
જ કોઇ અિધકાર�ને  )ાથિમક તપાસ અિધકાર� તર�ક� નીમીને )ાથિમક તપાસ કરાવી શકાય છે.  જયાર� 
ખાતાક�ય ર�તે )ાથિમક તપાસ કરવામા ંઆવે 2યાર� સામા�ય ર�તે આAેિપત અિધકાર�/ કમ!ચાર�થી 
ઉપરની કAાના વXર-ઠ અિધકાર�ને જ આવી તપાસ સuપવી જોઇએ. સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ 
૧૮.૧૦.૧૯૬૭ના પXરપe Yમાકંઃએસવીસી-૧૦૬૭-૫૭૯૬-ગથી એ મતલબની 3ચૂના પણ આપવામા ં
આવી છે ક�, તક�દાર� આયોગની 3ચૂનાથી )ાથિમક તપાસ કરવામા ંઆવતી હોય 2યાર� આવી તપાસ 
આAેિપત અિધકાર� કરતા ં ઉ#ચ કAાના હોય તેવા વXર-ઠ અિધકાર�ને જ સuપવી. )ાથિમક તપાસ 
કરનાર અિધકાર�ની િનમ%કૂ કરતી વખતે એ બાબત ખાસ nયાનમા ં રાખવી જોઇએ ક� W બનાવ, 
@યવહાર ક� આAેપ Iગે તપાસ કરવાની છે તે બનાવ ક� @યવહાર સાથે તે અિધકાર� સીધી ક� આડકતર� 
ર�તે સકંળાયેલા હોવા જોઇએ નહ>. બીG શ�દોમા ં કહ�એ તો િન-પA અન ે ^વતeં અિધકાર�ને જ 
)ાથિમક તપાસ અિધકાર� તર�ક� નીમવા જોઇએ. સાAી અથવા તહોમતદાર તર�ક� �કુાવાની સભંાવના 
હોય તેવા અિધકાર�ની )ાથિમક તપાસ અિધકાર� તર�ક� �લૂથી ક� સરતdકૂથી પણ િનમ%કૂ કરવામા ં
આવે નહ> તેની ખાસ તક�દાર� રાખવી. િવશેષમા ં )ાથિમક તપાસ કરનાર અિધકાર� તર�ક� એવા 
અિધકાર�ને પસદં કરવા જોઇએ ક� W ખાતાની કામગીર�, કાય!પ(િત, નીિતિનયમો, mકુમો, કાયદા 
વગેર�થી 3પુXર`ચત હોય. સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૮.૩.૨૦૦૪ના પe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૨૦૦૪- 
૨૧૯૬-ત.એ.થી ^પ-ટતા કરાયા �જુબ )ાથિમક તપાસ હો5ાજોગ નહ> સuપતા અિધકાર�ને નામજોગ 
સuપવાની રહ� છે અને તેમની જtયા પરની બદલી થયાના સજંોગોમા ંપણ )ાથિમક તપાસ તેમના kારા 
જ Lણૂ! કર� તેનો અહ�વાલ તેમણે જ રiૂ કરવાની 3ચૂના આપવાની રહ� છે.  
 

4.5 4, FG 54!�	��H" 
�� 
�	 54!�	�� D	�	 E	$4�� �
	�:  
 સરકાર� કમ!ચાર� સામેની )ાથિમક તપાસ અને ખાતાક�ય તપાસની કાય!વાહ�મા ં તપાસ 
અિધકાર� તર�ક�ની કામગીર� માટ� સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૦.૩.૧૯૯૯ના ઠરાવ Yમાકંઃખતપ-

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/22-1967-18-10-SVC-1067-5796-Gpage-35.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/22-1967-18-10-SVC-1067-5796-Gpage-35.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/23-2004-08-03-CDR-102004-2196-INQ-CELL-page-35.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/23-2004-08-03-CDR-102004-2196-INQ-CELL-page-35.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/24-1999-20-03-KTP-1095-1372-IC-page-35-36.pdf
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૧૦૯૫-૧૩૭૨-ત.એ. અને તાઃ૯.૯.૨૦૧૯ના ઠરાવ Yમાકંઃસીડ�આર-૧૬૨૦૦૫-૬૧૩-ભાગ.૮-ત.એ.થી 
િનNHૃ અિધકાર�ઓની પેનલ રચવામા ંઆવેલ છે. પનેલ પરના અિધકાર�ઓની સેવાઓ સ`ચવાલયના 
િવભાગોન ે ઉપલ�ધ કરવામા ંઆવલે છે. િવભાગો અને ખાતાના વડાઓ આ અિધકાર�ઓને )ાથિમક 
તપાસ સuપી શક� છે. (પનેલ પરના અિધકાર�ઓન ે વગ!-૩/૪ સામેની ખાતાક�ય તપાસ પણ સuપી 
શકાય છે.) આ અિધકાર�ઓને dકૂવવાના થતા મહ�નતાણા ં Iગે સામા�ય વહ�વટ િવભાગના 
તાઃ૩.૮.૨૦૧૯ના ઠરાવ Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૯૫-૫૪૦-ત.એ.થી જોગવાઇ કરવામા ંઆવેલ છે.  
 

5.  !
6�#� ��
 �%�� ���� ���� ���<:-  
 )ાથિમક તપાસ ક�વી ર�તે કરવી જોઇએ ત ેIગ ે કોઇ ચોoસ િનયમો નથી. કારણ ક�, દર�ક 
ક�સની હક�કતો અન ેસજંોગો iુદા-iુદા હોય છે. પરં6,ુ )ાથિમક તપાસ કરતા સમયે  )ાથિમક તપાસ 
અિધકાર�એ સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૬.૧૦.૨૦૧૫ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૪૨૦૦૫-
૧૧૩૯-ત.એ.થી પXરપિeત કરાયેલી 3ચૂનાઓ તેમજ નીચે જણાવલે બાબતો ખાસ nયાનમા ં રાખવી 
જ<ર� છે.  
 

(૧)  W બનાવ/ @યવહાર Iગ ે)ાથિમક તપાસ કરવાની છે તે બનાવ/ @યવહાર W ખાતા/ કચેર�મા ં 
બ�યો  હોય ત ેખાતા/ કચરે�ના સબંિંધત નીિતિનયમો, કાય!પ(િત, mકુમો અને કાયદા શા છે? 
તેનો કયાસ )ાથિમક તપાસ કરનાર અિધકાર�એ મેળવી લેવો જ<ર� છે.  

  

(૨)  W આAેપોની તેમન ેતપાસ સuપવામા ંઆવી હોય ત ેઆAેપો તેમન ેસબંિંધત ખાતા/ કચેર�ના   
નીિતિનયમો, કાય!પ(િતઓ, mકુમો વગેર�નો અ,યાસ કર�ને તપાસમા ં કઇ કઇ કચેર�ઓ�ુ ં કCુ ં
કCુ ંર�કડ! તપાસNુ ંપડશ ેઅથવા કયા કયા દ^તાવેજો / ર�કડ!ની જ<Xરયાત રહ�શે તે તેમજ  કઇ 
કઇ @યQRતઓન ેતપાસવી જ<ર� બનશે તે� ુ ંઅ�મુાન કર� લેN ુ ંજોઇએ.  

 

(૩)  ખાતાક�ય તપાસ અને ફોજદાર� કાય!વાહ� બનંે કાય!વાહ�ઓમા ં આરોપ Lરુવાર કરવા માટ�  
મૌ`ખક Lરુાવા (Oral evidence) કરતા દ^તાવે0 Lરુાવા(Documentary evidence) વs ુમહ22વ 
ધરાવતા હોઇ આAેપોના સમથ!નમા ંશકય હોય 2યા ં3ધુી દ^તાવે0 Lરુાવાઓ જ મેળવવાનો 
)યાસ કરવો જોઇએ. કારણ ક�, મૌ`ખક Lરુાવાઓ (એટલે ક�, સાAીઓ) ખાતાક�ય તપાસમા ંફર� 
જવાની શકયતા હોય છે. જયાર� દ^તાવે0 Lરુાવાઓ અફર હોય છે.   

 

(૪)  @યQRતઓના િનવેદનો લેવામા ંઆવ ે2યાર� તેમને W કાઇં કહ�N ુ ંહોય ત ેકહ�વા દ�N ુ ંજોઇએ. કોઇ  
બાબત  ^પ-ટ થતી ન હોય તો )qો Lછૂ�ન ે^પ-ટતા મેળવી લેવી જોઇએ. @યQRત�ુ ં િનવેદન 
લીધા બાદ, તેના િનવેદનની નીચ ે ત ે @યQRતની સહ� મેળવી લેવી જોઇએ.  શકય હોય 2યા ં 
3ધુી અ�ય @યQRતની હાજર�મા ંિનવેદન લેN ુ ંજોઇએ અને િનવેદન લેતી વખત ેહાજર @યQRતની 
પણ િનવેદન ઉપર સહ� મેળવી લેવી જોઇએ ક� Wથી િનવેદનન ેભિવ-યમા ં ઉપQ^થત થનાર 
ખાતાક�ય તપાસમા ંLરુાવા તર�ક� લેN ુ ં જ<ર� હોય તો તે Lરુાવા તર�ક� દશા!વી શકાય. દર�ક 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/24-1999-20-03-KTP-1095-1372-IC-page-35-36.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/25-2019-09-09-CDR-162005-613-IC-PART-8-page-36.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/26-2019-03-08-CDR-1095-540-IC-page-36.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/05-2015-16-10-CDR-142015-1139-Inq-Cell-PRIMARY-INQUIRY-page-28-31-36-37-40-41-43.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/05-2015-16-10-CDR-142015-1139-Inq-Cell-PRIMARY-INQUIRY-page-28-31-36-37-40-41-43.pdf
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સાAીના િનવેદન અલગ અલગ લેવાના રહ� છે.  
 

(૫)  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૬.૬.૧૯૬૯ના પXરપe Yમાકંઃ સીડ�આર-૧૦૬૯-૧૧૮-ગ  
તથા તાઃ ૧૬.૧૦.૨૦૧૫ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૪૨૦૦૫-૧૧૩૯-ત.એ.થી કર�લ જોગવાઇ 
�જુબ સરકાર� અિધકાર� / કમ!ચાર� લાચં Sુ�ત િવરોધી ખાતાની ક� પોલીસ ખાતાની ક� અ�ય 
કોઇ તપાસમા ંએક હક�કત રiૂ કર� અને ખાતાક�ય તપાસમા ંતેનાથી ઊલટ� હક�કત રiૂ કર� તે 
વાજબી નથી. સરકાર� અિધકાર�/ કમ!ચાર�ને ઉપર �જુબની તપાસમા ં િનવેદન આપવાનો 
)સગં ઉપQ^થત થાય 2યાર� બરાબર િવચાર કર�ને સમજLવૂ!ક સાચી હક�કત જણાવ6ુ ં િનવેદન 
કરNુ ં જ<ર� છે અને આવી તપાસ વખતે  આપ�ેુ ં િનવેદન જો ધાકધમક�થી ક� દબાણથી 
આપવાની ફરજ પડ� હોય તો ત ેહક�કત તેમણ ેતેમના  ઉપર� અિધકાર�ને તા2કા`લક જણાવવી 
જોઇએ. જો આવી ધાકધકમક� ક� દબાણ ઉપર� અિધકાર� તરફથી કરવામા ંઆ@યા હોય તો ત ે
બાબતની Gણ ખાતાના વડાને અથવા સબંિંધત વહ�વટ� િવભાગન ેપણ તરત જ કરવી જોઇએ.   

 

(૬)  કોઇ ક�સમા ં^થળ તપાસ કર� હોય 2યાર� તે Iગે રોજકામ ક� પચંના�ુ ંકરNુ ંજ<ર� છે. રોજકામ ક�  
પચંનામા  સમયે હાજર @યQRતઓની સદરm ુ રોજકામ ક� પચંનામા ઉપર સહ� મેળવી લેવી 
જોઇએ ક� Wથી ભિવ-યમા ં ઊભી થનાર ખાતાક�ય તપાસમા ં સદરm ુ રોજકામ ક� પચંનામાન ે
Lરુાવા તર�ક� લઇ શકાય અને હાજર @યQRતઓને સાAી તર�ક� �કૂ� શકાય. જયા ં^થળ તપાસ, 
િનર�Aણ, પચંનામા વગેર� ખાતા kારા િનયત કરાયેલ કાય!પ(િત અ�સુાર કરવાના  થતા હોય, 
(Wમ ક� ]ણુવHા િનયમન તeં kારા કરાતી ^થળ તપાસ, કાય! િનર�Aણ વગેર�) 2યા ંખાતાના 
િનયમો, 3ચૂનાઓ )^થાિપત )થાની કાય!)ણાલી અ�સુાર જ આવી ^થળ તપાસ, િનર�Aણ ક� 
પચંકયાસ એ ર�તે થવો જોઇએ ક� Wથી તપાસ હ�ઠળની સમb કામગીર�નો Iદાજ મેળવી 
શકાય. Wમ ક�, બાધંકામના માપની ^થળ તપાસ/ િનર�Aણમા ં નવા બધંાયેલ /3ધુાર�લ / 
પેચવક! કરાયેલ બાધંકામના સમb કામ/ કામગીર�ના િવ^તારમાથંી ર��ડમલી એટલા ભાગોન ે
તપાસ/ િનર�Aણ માટ� પસદં કરવા જોઇએ ક� Wથી થયેલ કામગીર�ની ]ણુવHાનો સLંણૂ! 
Iદાજ મળે તથા )ાથિમક તપાસમા ંતપાસાયલે કામગીર�મા ંિવ^તારો Lવૂ!bહથી પસદં કરાયેલ 
હોવા માટ� ભિવ-યમા ંઆAપે થવાનો )q ન ઉ5ભવ ેઅને �યાિયક અને તક!સગંત )ાથિમક 
તપાસ થઇ હોવા�ુ ં)^થાિપત કર� શકાય. આવી ^થળ તપાસ/ િનર�Aણ / પચંકયાસ વગેર�ની 
કામગીર� અ�વયે સામા�ય ર�તે ^થળ તપાસ / િનર�Aણ / પચંકયાસ કરનાર )ાથિમક તપાસ 
અિધકાર� િસવાયના અ�ય એક – બે અિધકાર� / કમ!ચાર� ક� Wઓ )q હ�ઠળની તપાસ અ�વય ે
ભિવ-યમા ંઆAેિપત બનવાની કોઇ શકયતા ન હોય તેવા અિધકાર� / કમ!ચાર�ને પણ હાજર 
રાખવા જોઇએ. Wથી ખાતાક�ય તપાસમા ં તેમણે પણ સાAી તર�ક� �કૂ� શકાય. કયાર�ક કોઇ 
ક�સમા ંઆવા સાAી�ુ ંઅવસાન થવાથી ક� કોઇ કારણસર સાAી તર�ક� ઉપQ^થત નહ> રહ�વાના 
કારણે આરોપો નાસા`બત રહ�વા પામે છે. આથી, એક કરતા ં વs ુસાAીઓ હોય તો એકની 
અ�પુQ^થિતમા ંઅ�ય સાAીના ં િનવેદનને આધાર� આરોપો સા`બત/નાસા`બત થવા Iગે યોtય 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/27-1969-26-06-CDR-1069-118-G-page-37.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/05-2015-16-10-CDR-142015-1139-Inq-Cell-PRIMARY-INQUIRY-page-28-31-36-37-40-41-43.pdf
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િનણ!ય લઇ શકાય. આમ, એક કરતા ં વs ુ સાAીઓની હાજર�મા ં ^થળ પરના િનર�Aણ / 
પચંકયાસની કાય!વાહ� થાય તે Xહતાવહ છે.   

 

  ^થળ તપાસ, િનર�Aણ, પચંકયાસ સમય ે કામગીર� કરનાર સબંિંધત આAેિપતોન ે
ઉપQ^થત રાખવા ફરMજયાત નથી. તેમ છતા ંતેઓન ેહાજર રાખવામા ંકોઇ હરકત સર�ુ ંપણ 
નથી.  આમ કરવામા ંઆવ ેતો ભિવ-યમા ંતેમની સામે આરોપો �કુાય 2યાર� )ાથિમક તપાસ 
અિધકાર�એ કર�લ ^થળ તપાસ/ િનર�Aણ/ પચંકયાસની કામગીર� તેમની ગેરહાજર�મા ં તેમની 
Gણ બહાર, મન^વી ર�તે કર�લ હોવાની દલીલ તેઓ કર� શક� નહ>.  આ ર�તે સભંિવત 
આAેિપત અિધકાર�ને ઉપQ^થત રાખવા Iગ ે)ાથિમક તપાસ અિધકાર�એ સબંિંધત અિધકાર�/ 
કમ!ચાર�ની તપાસની કામગીર�મા ં િવલબં િવના  ઉપQ^થત થઇ શક� તેમ છે ક� ક�મ?  તેની 
િવચારણા કર�ને આ Iગ ે િનણ!ય લેવાનો રહ� છે. આવા કારણોસર )ાથિમક તપાસની 
કામગીર�મા ં કોઇપણ )કારનો અસાધારણ િવલબં ન ઉ5ભવે  તે બાબત )ાથિમક તપાસ 
અિધકાર�એ જ 3િુનિ�ત કરવાની રહ� છે.  

 

  જયાર� કામગીર��ુ ં)માણ િનયત માપદંડ ક� મiૂંર કરાયેલ માપદંડથી ઓ� ંજણાય ક� 
કામનો  ભાગ / મટ�ર�યલ / માલસામાનના )માણો િનયત કરાયેલ માપદંડ ક� મiૂંર કરાયેલ 
)માણથી  અલગ કરાયેલ હોય 2યાર� આNુ ં)માણ ^વીકાય! ફ�રફારોથી ગણનાપાe ર�તે ઓ� ંક� 
વધ6ુ ંહોય  2યાર� આવી કામગીર�થી  થયેલ �કુસાનનો Iદાજ પણ આપવો જોઇએ.    

 

  જયાર� થયેલ કામગીર�થી વs ુ કામગીર� દશા!વેલ હોય 2યાર� આવી વધારાની ક�ટલી 
કામગીર�  છે ક� તે ક�ટલા )માણમા ંવs ુદશા!વલે છે  તનેો Iદાજ અને તે અ�વયે જો  dકૂવણી 
કરાયેલ હોય તો ક�ટલી વધારાની dકૂવણી થયેલ છે તનેો Iદાજ અન ેસમb ર�ત ેક�ટ�ુ ંઆિથ~ક 
�કુસાન થાય છે તેનો તક!સગંત Iદાજ પણ રiૂ કરવો જોઇએ.  

 

 કરાર/ટ��ડરની શરતો અ�સુાર કાય!વાહ� નહ> થવાન ેકારણે જો `બનજ<ર� ર�ત,ે કોઇ 
કામગીર� કરાવવી પડ�લ હોય તો  આવી ક�ટલી કામગીર� કરાવવી પડ�લ છે. તેનો Iદાજ  અન ે
તે અ�વય ે કરાયેલ dકૂવણીનો Iદાજ અન ે આમ સમb ર�ત ે ભોગવવા પડ�લ આિથ~ક 
�કુસાનનો તક!સગંત Iદાજ પણ રiૂ કરવો જોઇએ.   

 

(૭)  )ાિથમક તપાસ, ]jુત / ખાનગી )કારની તપાસ હોઇ, તેમા ંઆAેિપત�ુ ં િનવદેન મેળવNુ ં  
ફરMજયાત  નથી. પરં6,ુ )ાથિમક તપાસની કાય!વાહ� દરિમયાન ક� કાય!વાહ� Lરૂ� થયા બાદ 
સામા�યતઃ આAેિપત અિધકાર�/ કમ!ચાર��ુ ંઅથવા તપાસમા ંW કોઇ અિધકાર�/ કમ!ચાર�ની 
જવાબદાર� ઉપQ^થત થતી હોવા�ુ ંજણા6 ુ ંહોય ત ેઅિધકાર�/ કમ!ચાર��ુ ંબયાન ક� િનવેદન પણ 
મેળવી લેN ુ ંXહતાવહ છે.  િનવેદન લેતા ંસમય ે)ાથિમક તપાસ અિધકાર�એ સબંિંધત અિધકાર�/ 
કમ!ચાર�ની જવાબદાર� હોવા બાબતની કોઇ Gણ ત ેઅિધકાર�/ કમ!ચાર�ને કરવી જ<ર� નથી ક� 
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અર0ની નકલ/ િવગતો પણ આપી દ�વાની જ<ર નથી. તેમણે તો માe સબંિંધત બનાવ 
સબંધંમા ંઅિધકાર� / કમ!ચાર�એ lુ ંકહ�વા�ુ ંછે, તે�ુ ં બયાન જ લવેા�ુ ંરહ� છે.   

 

6.  ��
 ��%�
' �%�� ���� ���<:-   
 )ાથિમક તપાસની કાય!વાહ� ક�વી ર�તે કરવી તે Iગે કોઇ ચોoસ િનયમો ન હોઇ, )ાથિમક 
તપાસના Iત ેતપાસ અહ�વાલ ક�વી ર�તે તૈયાર કરવો ત ેIગ ેપણ કોઇ ચોoસ િનયમો નથી. પરં6,ુ 
)ાથિમક તપાસ અિધકાર�એ તપાસ કરતી વખતે અને તપાસ અહ�વાલ તૈયાર કરતી વખતે સતત 
લAમા ંરાખNુ ંજોઇએ ક� તનેી તપાસનો હ�6 ુત�ય શોધવાનો છે અને તપાસને Iતે જો કોઇ @યQRત/ 
@યQRતઓ )થમ દશ!નીય ર�તે ક3રૂદાર જણાય તો તેમની સામ ે અદાલતી અથવા ખાતાક�ય રાહ� 
િશAા2મક કાય!વાહ� કરવાનો )સગં ઉપQ^થત થનાર છે. આથી,  )ાથિમક તપાસ અહ�વાલ ^વયં̂ પ-ટ 
અને ચોકસાઇભય� હોવો જ<ર� છે. તેમા ંઅ�ય W જ<ર� જણાય તે ઉપરાતં નીચ ેદશા!વેલી િવગતોનો 
સમાવેશ કરવો આવ\યક છે.   
 

(૧)  W આAપેોની તપાસ સuપવામા ંઆવી હોય તે આAેપોની િવગતો.  
(૨)  આAેપો સબંધંમા ંતેમણ ેકર�લ તપાસની િવગતો.  
(૩)  તેમણે કયા કયા દ^તાવજેો / ર�કડ! તપા^યા છે તેની િવગતો.  
(૪)  કઇ કઇ @યQRતઓ/ ઇસમોન ેતપા^યા છે, અને Wમના િનવેદનો લીધા ંછે તેની િવગતો.  
(૫)  કઇ કઇ અિનયિમતતાઓ/ ગેરર�િતઓ થઇ હોવા�ુ ં તપાસમા ં જણાCુ ં છે, તેની િવગતો, આ   

અિનયિમતતાઓ/ ગેરર�િતઓનો સમયગાળો અને તે Iગ ે W અિધકાર�ઓ/ કમ!ચાર�ઓ 
જવાબદાર હોય ત ેઅિધકાર�ઓ/ કમ!ચાર�ની નામજોગ અન ેહો5ાજોગ િવગતો દશા!વવી જોઇએ 
તેમજ તેમની જવાબદાર� ક�વી ર�તે થાય છે ત ેપણ તમેના ફરજના સમયગાળા (Incumbancy 
Period) સXહત ^પ-ટપણે દશા!વNુ ં જોઇએ. જો એકથી વs ુ અિધકાર�ઓ/ કમ!ચાર�ઓની 
જવાબદાર� થતી હોય તો, અિધકાર�/ કમ!ચાર�ની જવાબદાર��ુ ં)માણ ક�ટ�ુ ંછે? તે પણ ^પ-ટ 
દશા!વNુ ં જોઇએ. તપાસ અહ�વાલને Iત,ે દર�ક અિનયિમતતા/ ગેરર�િત Oૂંકમા ં દશા!વીને, તે 
કયા સમયગાળામા ંથઇ છે તે માટ� કયા અિધકાર�ઓ/ કમ!ચાર�ઓ જવાબદાર છે, તેમણ ેકયા 
નીિતિનયમો, mકુમો, કાય!)ણાલી વગેર�નો ભગં કય� છે વગેર� િવગતો Oૂંકમા ંપeક ^વ<પે પણ 
દશા!વવામા ંઆવ ેતો યોtય ગણાય.      

 

(૬)  W દ^તાવે0 Lરુાવા ક� મૌ`ખક િનવેદન ^વ<પના Lરુાવા એકઠા કરવામા ંઆવ ે તેની સLંણૂ!  
યાદ�  બનાવી તેન ે‘‘�ક નબંર”(Exhibit Nos.) આપવા અન ેતારણો દશા!વતી વખત,ે તપાસ 
અિધકાર�એ તે W W દ^તાવે0 ક� મૌ`ખક િનવેદન ^વ<પના Lરુાવાઓ ઉપર આધાXરત હોય 
તેના �ક નબંર તેમના અહ�વાલમા ંજણાવવા.  

 

(૭)  તપાસમા ંઆAેપોમા ંત�ય જણાCુ ંન હોય તો તે પણ ^પ-ટપણે દશા!વNુ ં જોઇએ.   
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(૮)  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૦.૧૧.૧૯૯૨ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૯૨-૧૪૬૭(૧)- 
ત.એ.થી 3ચૂના આjયા �જુબ )ાથિમક તપાસ કરનાર અિધકાર�એ )ાથિમક તપાસ સમયે W 
જ<ર� ર�કડ!/ દ^તાવે0 Lરુાવાઓ W ત ેસબંિંધત કચેર� ક� અિધકાર� પાસેથી મેળવી લેવા જ<ર� 
છે અને તે ર�કડ! / Lરુાવા )ાથિમક તપાસ અહ�વાલ સાથે જ  િશ^ત અિધકાર� સમA રiૂ કર� 
દ�વા જોઇએ. જો કોઇ ક�સમા ં સબંિંધત ર�કડ!ની અ�ય સરકાર� કામગીર� માટ� W તે કચેર� ક� 
અિધકાર�ને આવ\યકતા હોય તો તેવા Xક^સામા ં)ાથિમક તપાસ કરનાર અિધકાર�એ સબંિંધત 
ર�કડ! / Lરુાવાની Lરૂતી સgંયામા ં )મા`ણત નકલો મેળવી લઇને )ાથિમક તપાસ અહ�વાલ 
સાથે િશ^ત અિધકાર� સમA રiૂ કરવી જોઇએ. Wથી )ાથિમક તપાસ અહ�વાલ ઉપરની 
િવચારણા બાબતે િશ^ત અિધકાર�એ પાછળથી ર�કડ! મગંાવવાની પXરQ^થિત ઊભી થાય નહ>.  

 

(૯)  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૨.૧૦.૧૯૮૪ના પXરપe Yમાકં:સીડ�આર-૧૦૮૧- ૧૬૫૩-ગ  
અ�સુાર   સરકાર� કમ!ચાર�/ અિધકાર� સામે અદાલતમા ંકાય!વાહ� હાથ ધરવામા ંઆવે 2યાર� 
ક�સ�ુ ં�ળૂ ર�કડ! / Lરુાવા )થમ તપાસ એજ�સી અને બાદમા ંઅદાલત હ^તક લવેામા ંઆવે છે. 
આથી, આવા ક�સમા ંખાતાક�ય રાહ� પગલા ંભરવાની કાય!વાહ� થઇ શક� તે માટ� આવા તમામ 
ર�કડ! / Lરુાવાની નકલોનો એક અલાયદો સેટ ઉપલ�ધ રાખવાની 3ચૂના અપાયેલ છે.  

  

         આ 3ચૂનાના અ�સુધંાનમા ંસામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૨.૧૧.૨૦૦૬ના પXરપe 
Yમાકંઃસીડ�આર-૧૪૨૦૦૫-૨૪૨૧-ત.એ.થી  જયાર� ફોજદાર� કાય!વાહ� અ�વયે સબંિંધત તપાસ 
એજ�સી kારા ક�સના અ�વષેણ અ�વય ેખાતા kારા Lરૂા ં પડાયેલ �ળૂ Lરુાવા ઉપરાતં અ�ય 
Lરુાવા/ ર�કડ! ઉપલ�ધ થયેલ હોય અને તેની ખાતાક�ય રાહ� પગલા ંભરવા અ�વયેના કામ ે
આવ\કયતા જણાતી હોય તો આવા Lરુાવા/ ર�કડ!ની  )મા`ણત નકલ સબંિંધત તપાસ એજ�સી 
પાસેથી મેળવી લવેાની અને આ ર�તે ઉપલ�ધ થયેલ અસલ ર�કડ!ની )મા`ણત નકલન ે
ખાતાક�ય રાહ� પગલા ંભરવા અસલ ર�કડ!ની સમકA (The authenticated copy of the original 
record may be considered at par with the original by the Inquiry officer) ગણવાની 3ચૂના 
અપાયેલ છે. જ<Xરયાત �જુબ આ )માણ ેર�કડ! ઉપલ�ધ થાય ત ેપણ જોNુ ંજોઇએ.  

  

(૧૦)   ]હૃ િવભાગના તાઃ૨૪.૨.૧૯૮૪ના પXરપe Yમાકંઃગતપ-૩૦૮૩-0વીસી-૭૭-હ તથા સામા�ય  
વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૬.૧૦.૨૦૧૫ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૪૨૦૦૫-૧૧૯૩-ત.એ.થી 
જણા@યા અ�સુાર )ાથિમક તપાસ કરનાર અિધકાર�એ તપાસ દરિમયાન જવાબદાર જણાયેલ 
અિધકાર�/ કમ!ચાર�ની જ�મતાર�ખ અને િનNિૃHની તાર�ખ મેળવી લેવાની રહ�શે અને તે nયાને 
લઇ જ<ર� અbતા આપી, કાય!વાહ� સમયસર Lણૂ! થાય તે Iગ ેખાસ કાળ0 રાખવાની રહ�શે.   

 

7.  !
6�#� ��
 (���� 
#
�	 #	#	
��
:-  
 )ાથિમક તપાસ સામા�ય ર�તે વsમુા ંવs ુચાર માસની સમયમયા!દામા ંLરૂ� કર� દ�વી જોઇએ, 
તેવી 3ચૂના સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૬.૭.૧૯૭૭ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૩૭૭-૨૪૦૯-ગ 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/28-1992-20-11-CDR-1092-1467-1-INQCELL-page-40.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/28-1992-20-11-CDR-1092-1467-1-INQCELL-page-40.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/29-1984-22-10-CDR-1081-1653-G-page-40.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/30-2006-22-11-CDR-142005-2421-TA-page-40.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/30-2006-22-11-CDR-142005-2421-TA-page-40.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/31-1984-24-02-GTP-3083-GVC-77-H-page-40.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/05-2015-16-10-CDR-142015-1139-Inq-Cell-PRIMARY-INQUIRY-page-28-31-36-37-40-41-43.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/05-2015-16-10-CDR-142015-1139-Inq-Cell-PRIMARY-INQUIRY-page-28-31-36-37-40-41-43.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/05-2015-16-10-CDR-142015-1139-Inq-Cell-PRIMARY-INQUIRY-page-28-31-36-37-40-41-43.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/05-2015-16-10-CDR-142015-1139-Inq-Cell-PRIMARY-INQUIRY-page-28-31-36-37-40-41-43.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/05-2015-16-10-CDR-142015-1139-Inq-Cell-PRIMARY-INQUIRY-page-28-31-36-37-40-41-43.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/32-1977-06-07-CDR-1377-2409-G-page-40.pdf
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તથા તાઃ૧૬.૧૦.૨૦૧૫ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૪૨૦૦૫-૧૧૩૯-ત.એ.થી આપેલી છે.  
 

8.  !
6�#� ��
 ��%�
'1�� 5�@�:-  
 ઉપર ફકરા-૬મા ં દશા!વેલ િવગતો આવર� લેતો )ાથિમક તપાસ અહ�વાલ, સuપેલ તપાસ 
હ�ઠળના આAેપોને સમથ!ન મળે છે ક� ક�મ? અને સમથ!ન મળ6ુ ંહોય તો ત ેઅ�વયે કોની જવાબદાર� 
બને છે અન ેત ેIગ ેકયા Lરુાવા છે, તે બાબતો સરળતાથી સમ0 શકાય તેવા ^વ<પમા ંતૈયાર કરવો 
જોઇએ. સામા�ય ર�તે તેને અહ�વાલના ^વ<પે �5ુાવાર િવવરણ આપી તૈયાર કરવામા ંઆવે છે. )ાથિમક 
તપાસ અહ�વાલમા ંકઇ કઇ બાબતો આવર� લેવાની રહ�શે તે Iગે માગ!દશ!ન મળ� રહ� તે હ�6થુી આ 
Iગે�ુ ં માગ!દશ!ક ન�નૂા<પ માળ�ુ ં સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૬.૧૦.૨૦૧૫ના પXરપe Yમાકંઃ 
સીડ�આર-૧૪૨૦૦૫-૧૧૩૯-ત.એ.ના પXરિશ-ટ-૧ અને પXરિશ-ટ-૨ તર�ક� િનયત કરવામા ંઆવલે છે.  
)ાથિમક તપાસ અિધકાર�ની સાથોસાથ આAેિપત અિધકાર�/ કમ!ચાર� W Aિત માટ� )ાથિમક ર�ત ે
જવાબદાર જણાયલે હોય તેમને ત ેAિત(ઓ) માટ� આપવાપાe થતા સભંિવત આરોપનામાના �સુ5ા 
પણ સામલે રાખવા જોઇએ.  
 

9.    !
6�#� ��
 ��%�
' 3�� ��0
�2
 ��� A	
�;
� �
6 ���
�� 6�� �
	��
��:-  
 )ાથિમક તપાસ કરનાર અિધકાર�, )ાથિમક તપાસ અહ�વાલ રiૂ કર� દ� 2યારબાદ, િશ^ત 
અિધકાર�એ સૌ )થમ તો )ાથિમક તપાસ અહ�વાલની અ2યતં કાળ0Lવૂ!ક ચકાસણી કર� લેવી જ<ર� 
છે. )ાથિમક તપાસ અહ�વાલમા ંદશા!વેલા દ^તાવેજો, પeકો તપાસ અહ�વાલ સાથે રiૂ થયલે છે ક� ક�મ? 
)ાથિમક તપાસ અિધકાર�એ તેમને સuપવામા ંઆવેલ દર�ક આAેપ/ �5ુા/ બાબતની યોtય ર�તે તપાસ 
કર� છે ક� ક�મ? કોઇ મહ22વનો �5ુો / બાબત/ આAપે/ Lરુાવો/ દ^તાવેજ/ @યQRત તપાસવાની રહ� 
ગયેલ નથી વગેર� બાબતોની િશ^ત અિધકાર�એ ચકાસણી કર� લેવી જોઇએ. જો )ાથિમક તપાસમા ંકોઇ 
ગભંીર )કારની Aિત અથવા ઊણપ જણાઇ આવ ે તો, િશ^ત અિધકાર� )ાથિમક તપાસ કરનાર 
અિધકાર�ને, W Aિત ક� ઊણપ રહ� જવા પામી હોય તે Iગે ફર�થી તપાસ કરવા જણાવી શક� છે. જો 
િશ^ત અિધકાર�ને એમ લાગે ક�, સમb )ાથિમક તપાસની કાય!વાહ� યોtય ર�તે કરવામા ંઆવી નથી, 
તો તેઓ )ાથિમક તપાસની સમb કાય!વાહ� ફર�થી કરવા જણાવી શક� છે અથવા અ�ય કોઇ અિધકાર�ને 
)ાથિમક તપાસ અિધકાર� તર�ક� િનCRુત કર�ન,ે ફર�થી તપાસ કરાવી શક� છે. 
  

૯.૨  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૮.૧૦.૨૦૦૯ના પXરપe Yમાકંઃ સીડ�આર-૧૦૨૦૦૯-૧૧૭૬-
ત.એ.થી 3ચૂના આjયા �જુબ )ાથિમક તપાસમા ંઅિનયિમતતા/ ગેરર�િત Iગ ેLરૂતા આધાર/ Lરુાવા 
છે, તેની ખાતર� કયા! બાદ જ તે અિધકાર� / કમ!ચાર�ને )થમદશ�ય ર�તે  જવાબદાર ગણવાનો િનણ!ય 
લવેાય તે જોવા�ુ ંરહ�શે.  
 

 સબંિંધત અધકાર�/ કમ!ચાર� )થમદશ�ય ર�તે જવાબદાર હોવા�ુ ં ફ`લત થ6ુ ં હોય 2યાર� તે 
અિધકાર� / કમ!ચાર�નો )ાથિમક �લુાસો મેળવવાની કાય!વાહ� પણ અdકૂ કરવાની રહ�શે અન ે 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/05-2015-16-10-CDR-142015-1139-Inq-Cell-PRIMARY-INQUIRY-page-28-31-36-37-40-41-43.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/05-2015-16-10-CDR-142015-1139-Inq-Cell-PRIMARY-INQUIRY-page-28-31-36-37-40-41-43.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/05-2015-16-10-CDR-142015-1139-Inq-Cell-PRIMARY-INQUIRY-page-28-31-36-37-40-41-43.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/33-2009-28-10-CDR-102009-1176-INQCELL-page-41.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/33-2009-28-10-CDR-102009-1176-INQCELL-page-41.pdf
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)ાથિમક �લુાસામા ં તમેણ ેકર�લ રiૂઆત પર2વે કાળ0Lવૂ!કની િવચારણા કયા! બાદ જ તઓે ખર�ખર 
જવાબદાર હોવા�ુ ં )^થાિપત થાય છે ક� ક�મ, તે સAમ સHાિધકાર� kારા નકક� કરવા�ુ ં રહ�શે અને 
2યારબાદ જ<ર� હોય 2યા ં તક�દાર� આયોગનો પરામશ! કર�, િશ^ત િવષયક કાય!વાહ� કરવા Iગ ે
િવચારણા  કરવાની રહ�શે.  
 

૯.૩  )ાથિમક તપાસમા ં કોઇ Aિત ક� ઊણપ જણાતી ન હોય અને )ાથિમક તપાસ અહ�વાલ 
^વયપંયા!jત હોય તો, િશ^ત અિધકાર� તે ઉપર િવચારણા કર� શક� છે. )ાથિમક તપાસ અહ�વાલમા ં
તપાસ અિધકાર�ના તારણોનો ^વીકાર/ અ^વીકાર ક� સબંિંધત આAેપોની જવાબદાર� હોવા / ન હોવા 
સબંધંમા ંક�સને લા] ુપડતા કોઇ િવષય/ કાયદાની જોગવાઇના અથ!ઘટન સબંધંમા ંક� તકનીક� �5ુાએ 
ખાતાના વડા ક� ખાતા હ�ઠળના ખાસ તeં (Wમ ક� ]ણુવHા િનયeંણ તeં, તક�દાર� એકમ ક� ટ�કિનકલ 
સેલ વગેર�) ક� કાયદાક�ય એકમ / કાયદા િવભાગનો અ`ભ)ાય મેળવી  સબંિંધતોની જવાબદાર�  હોવા 
/ ન હોવા બાબતે )ાથિમક તપાસ અિધકાર�ના તારણોનો ^વીકાર / અ^વીકારનો િનણ!ય  લઇ  શક� છે. 
  

  ખાતાક�ય તપાસ કરવામા ંઆવી હોય તેવા Xક^સામા ંતપાસ અહ�વાલ W ત ેિવભાગ / ખાતાના 
વડાને રiૂ કરાયા બાદ સબંિંધત િવભાગ / ખાતાના વડાએ તેની )થમ દશ!નીય ચકાસણી  કયા! બાદ 
જો ક�સ ફર�થી તપાસ કરવા માટ� તપાસ અિધકાર�ને Xરમા�ડ કરવા Wવો જણાતો ન હોય તો આવો 
તપાસ અહ�વાલ િવભાગ/ ખાતાને મhયા બાદ એક માસમા ં તે Iગે�ુ ં મહ�નતા%ુ ં િનNHૃ અિધકાર�ન ે
dકૂવવા કાય!વાહ� કરવા Iગે  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૯.૯.૨૦૦૦ના ઠરાવ Yમાકંઃ ખતપ-
૧૦૯૫-૧૩૭૨-ત.એ.થી જોગવાઇ કરવામા ંઆવેલ છે.  
  

  જો કોઇ )કરણમા ંકા� ુબહારના સજંોગોના કારણે તપાસ Lણૂ! થઇ નહ> શક� અથવા એક યા 
બીG કારણોસર તપાસ બધં કરવાનો )સગં ઊભો થાય અથવા ક�સ અ�ય કોઇને તબદ�લ કરવાનો 
)સગં ઉપQ^થત થાય 2યાર� તપાસ અિધકાર�એ ખર�ખર કર�લ કામગીર� તથા તે માટ�ના Xદવસો વગેર� 
બાબતો nયાનમા ં લઇ, નકક� થયેલ મહHમ રકમની મયા!દામા ં તપાસ અિધકાર�ને ક�ટ�ુ ં મહ�નતા%ુ ં 
dકૂવNુ,ં તે Iગેનો િનણ!ય િવભાગના સ`ચવ{ીએ લેવાનો રહ�શે. તે �જુબની જોગવાઇ સામા�ય વહ�વટ 
િવભાગના તાઃ ૨૦.૩.૧૯૯૯ના ઠરાવ Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૯૫-૫૪૦-ત.એ.થી કરવામા ંઆવલે છે.   
   

૯.૪  )ાથિમક તપાસ અિધકાર�નો અહ�વાલ સLંણૂ!  હોય અને ઉપર ફકરા-૯.૨ �જુબ આ તારણોના 
^વીકાર / અ^વીકાર સબંધંમા ંિવચારણા કરતા ં(૧) જો સબંિંધતો kારા કોઇ જ અિનયિમતતા / ગેરર�િત 
થયેલી જણાતી ન હોય તો, િશ^ત અિધકાર�  )કરણ બધં કરવાનો િનણ!ય લઇ શક� છે. (૨) જો સબંિંધતો 
kારા ત5ન ન0વી ક� મા�લૂી એવી Aિત ક� અિનયિમતતા થયેલી હોવા�ુ ંજણા6 ુ ં હોય ક� W ]જુરાત 
રાજય સેવા(િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ં િનXદv-ટ કોઇ િશAાને પાe ન હોય તો 
તેવા Xક^સામા ં સબંિંધત અિધકાર�/ કમ!ચાર�ને સાદ� તાક�દ અથવા ચેતવણી આપીન ે ક� નારાજગી 
@યકત કર�ને પણ )કરણ બધં કરવાનો િનણ!ય લઇ શક� છે. અલબH, આવી સાદ� તાક�દ ક� ચેતવણીન ે

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/34-2000-19-09-KTP-1095-1372-IC-page-42.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/34-2000-19-09-KTP-1095-1372-IC-page-42.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1999-20-03-cdr-1095-540-icell.pdf
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ક� જો ખાનગી અહ�વાલમા ં રાખવામા ં આવે તો, તેની અસર ]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ત અન ે
અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ંદશા!વેલ ઠપકા (Censure)ની િશAા Wવી થતી હોઇ,  તે િનયમ-
૧૧મા ં જણાવેલી કાય!વાહ� અ�સુયા! િવના થઇ શક� નહ>. (આ Iગે સામા�ય વહ�વટ િવભાગના 
તાઃ૮.૩.૧૯૮૨ના પXરપe Yમાકંઃખહલ-૧૧૮૦-૩૫૭૫-કની 3ચૂનાઓ અપાયલે છે.) (૩)  જો )ાથિમક 
તપાસમા,ં સબંિંધત અિધકાર� / કમ!ચાર�ના પAે એવી Aિત, ગેરવત!%કૂ, અિનયિમતતા, ગેરર�િત, ]નુો 
થયેલ હોય ક� W ખાતાક�ય તપાસમા ં Lરુવાર થાય તો જવાબદાર અિધકાર�/ કમ!ચાર�ને, ]જુરાત 
રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ં િનXદv-ટ િશAાઓ (Penalties) પૈક�ની 
કોઇ િશAા થઇ શક� તો, જવાબદાર અિધકાર� / કમ!ચાર� સામ,ે ખાતાક�ય તપાસ હાથ ધરવાની 
િવચારણા થઇ શક� છે. ઉપરનો િનણ!ય લેતા પહ�લા ંજયા ંજ<ર� હોય 2યા ં]જુરાત તક�દાર� આયોગનો 
પરામશ! કયા! બાદ જ િનણ!ય લેવાનો રહ� છે.  
 

૯.૫  )ાથિમક તપાસ અિધકાર�ના તારણો અ�વયે ઉપર ફકરા-૯.૪(૧) �જુબનો િનણ!ય લેવામા ંઆવ ે
તો તે Iગ ે)ાિથમક તપાસ અહ�વાલ Iગે આગળની કોઇ કાય!વાહ� હાથ ધરવાની રહ�તી નથી. પરં6 ુજો 
ફકરા-૯.૪(૨) અને ફકરા-૯.૪(૩) �જુબ િનણ!ય લવેામા ં આવે તો તે સબંધંમા ં )ાથિમક �લુાસો 
મેળવવાની કાય!વાહ� હાથ ધરવાની રહ�.  
 

10.  !
6�#� B�'
� :-  
 જો )ાથિમક તપાસ દરિમયાન આAેિપત અિધકાર�/ કમ!ચાર�� ુ ંકોઇ િનવેદન/ iુબાની લેવામા ં
આવેલી ન હોય તો, તેવા Xક^સામા ંતેની સામે કોઇપણ કાય!વાહ� હાથ ધરવાનો િનણ!ય લેતા ંપહ�લા,ં  
તેનો )ાથિમક �લુાસો મેળવી લેવો Xહતાવહ છે. કારણ ક�, ઘણા ક�સોમા ંઅિધકાર�/ કમ!ચાર� સામે એક 
વખત ખાતાક�ય તપાસ શ< કયા! બાદ, તેના બચાવનામાના આધાર� એNુ ં મા�મૂ પડ6 ુ ં હોય છે ક�, 
હક�કતમા ં તે અિધકાર�/ કમ!ચાર� જવાબદાર નથી, પરં6 ુઅ�ય કોઇ અિધકાર�/ કમ!ચાર� જવાબદાર છે 
અથવા તેની સામે W આરોપ Iગે ખાતાક�ય તપાસ કરવામા ંઆવી છે ત ેIગે તનેી જવાબદાર� નથી, 
પરં6 ુતે અ�ય કોઇ Aિત, અિનયિમતતા Iગ ેજવાબદાર છે. આવી પXરQ^થિત િનવાર� શકાય તે માટ�, 
જવાબદાર અિધકાર�/ કમ!ચાર� સામ,ે િશ^તા2મક કાય!વાહ� શ< કરવાનો િનણ!ય લતેા પહ�લા ં ( અન ે 
જયા ંતક�દાર� આયોગનો પરામશ! કરવો જ<ર� હોય તે ક�સોમા ંતક�દાર� આયોગની સલાહ/ અ`ભ)ાય 
અથx દરખા^ત મોકલતા ંપહ�લા)ં જવાબદાર અિધકાર�/ કમ!ચાર�ઓનો )ાથિમક �લુાસો મળેવી લવેો  
Xહતાવહ છે.  
 

  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૮.૯.૨૦૦૪ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૨૦૦૨-૧૭૭૫-
ત.એ.-ભાગ.રના ફકરા-(૭)ની તથા તાઃ૧૬.૧૦.૨૦૧૫ના પXરપe Yમાકંઃ૧૪૨૦૦૫-૧૧૩૯-ત.એ.ની 
જોગવાઇઓ �જુબ જયા ંસરકાર� કમ!ચાર�ની વયિનNિૃH ન0ક હોય અન ે)ાથિમક �લુાસો મળેવવામા ં
તે વયિનNHૃ થઇ જશ ેઅન ેપXરણામે તનેી િનNિૃH બાદ તેની સામે િશ^તા2મક કાય!વાહ� હાથ ધરવા�ુ ં
શકય બની શકશે નહ> તમે જણા6 ુ ં હોય તો, તેવા ખાસ )કારના ક�સોમા ં જવાબદાર અિધકાર� / 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/35-1982-08-03-KHL-1180-3575-K-page-43-45.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/36-2004-08-09-CDR-102002-1775-INQCELL-PARTII-page-43-44-45.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/36-2004-08-09-CDR-102002-1775-INQCELL-PARTII-page-43-44-45.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/05-2015-16-10-CDR-142015-1139-Inq-Cell-PRIMARY-INQUIRY-page-28-31-36-37-40-41-43.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/05-2015-16-10-CDR-142015-1139-Inq-Cell-PRIMARY-INQUIRY-page-28-31-36-37-40-41-43.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/05-2015-16-10-CDR-142015-1139-Inq-Cell-PRIMARY-INQUIRY-page-28-31-36-37-40-41-43.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/05-2015-16-10-CDR-142015-1139-Inq-Cell-PRIMARY-INQUIRY-page-28-31-36-37-40-41-43.pdf
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કમ!ચાર�ઓનો )ાથિમક �લુાસો મેળ@યા િવના, તે અિધકાર�/ કમ!ચાર� સામે સીધેસીધી િશ^તા2મક 
કાય!વાહ� હાથ ધર� શકાય.  
 

  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૮.૯.૨૦૦૪ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૨૦૦૨-૧૭૭૫-
ત.એ.-ભાગ.૨થી એ મતલબની 3ચૂના આપી છે ક�, અિધકાર�/ કમ!ચાર� સામે િશ^તા2મક કાય!વાહ� શ< 
કરતા ંપહ�લા,ં તેનો )ાથિમક �લુાસો મેળવી લેવાથી, અિધકાર� / કમ!ચાર�એ Gણી જોઇને  ઇરાદાLવૂ!ક 
અિનયિમતતા ક� ગેરર�િત કર�લી છે ક� તેની માe ફરજ )2યે િન-કાળ0 ક� બેદરકાર� જ છે ક� માe 
lભુિન-ઠાની �લૂ (Bonafide mistake)છે તેનો ^પ-ટ gયાલ િશ^ત અિધકાર�ને મળ� રહ�તો હોઇ, સરકાર�  
કમ!ચાર� સામે )ામા`ણકતાના અભાવ ક� ફરજ )2યે િન-ઠાના અભાવ પૈક� ખર�ખર કયો આરોપ �કૂવો 
જોઇએ ત ેનકક� કરવામા ંપણ સરળતા રહ� છે.  આથી, સરકાર� કમ!ચાર� સામે િશ^તા2મક કાય!વાહ� શ< 
કરતા ં પહ�લા,ં  તેનો )ાથિમક �લુાસો મળેવી લવેા�ુ ં Xહતાવહ છે. તક�દાર� આયોગે જવાબદાર 
અિધકાર�/ કમ!ચાર� સામે ]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ અને 
૧૦ અથવા િનયમ-૧૧ નીચે િશ^તા2મક કાય!વાહ� કરવાની ભલામણ કર� હોય અને સરકાર� આયોગની 
ભલામણનો ^વીકાર કય� હોય તો તેવા Xક^સાઓમા ંપણ જો )ાથિમક તપાસ દરિમયાન તેનો )ાથિમક 
�લુાસો મેળવવામા ં આ@યો ન હોય તો )થમ તેનો )ાથિમક �લુાસો મળેવી લેવો જોઇએ અન ે
અિધકાર�/ કમ!ચાર�ના )ાથિમક �લુાસાના આધાર� તક�દાર� આયોગની ભલામણો Iગે Lનુ:િવચારણા 
કરવી જ<ર� જણાતી હોય તો તક�દાર� આયોગને Lનુ:િવચારણા કરવા દરખા^ત કરવી જોઇએ.  
 

  Oૂંકમા,ં જવાબદાર અિધકાર�/ કમ!ચાર� સામે િશ^તા2મક કાય!વાહ� શ< કરતા ં પહ�લા ં તેનો 
)ાથિમક �લુાસો મેળવીને તે ઉપર િવચારણા કયા! બાદ  િનણ!ય લેવા�ુ ંXહતાવહ છે. 
  

 10.1  E	$4�� I(�	�� ���	" ��" ��	6J	 5� ���" ��	6J	:  
  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૮.૯.૨૦૦૪ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૨૦૦૨-૧૭૭૫-
ત.એ.-ભાગ.૨થી 3ચૂના આjયા �જુબ આAેિપત અિધકાર�/ કમ!ચાર�ને )ાથિમક �લુાસો કરવા 
અમયા!Xદત સમય/ તક આપવી જોઇએ નહ>. તહોમતદાર જો તેનો )ાથિમક �લુાસો તેને આપલે િનયત 
સમયમયા!દામા ંરiૂ કર� નહ> અને વs ુસમય/ તકની માગંણી કર� તો તેને વધારાની એક તક આપવી. 
પણ આ વધારાની તક સXહત )ાથિમક �લુાસો રiૂ કરવાની સમયમયા!દા ૩૦ Xદવસથી વધે નહ> તે 
ર�તે આપવી. જો આવી વધારાની તક/ લબંાવાયલે સમયમયા!દામા ંપણ �લુાસો રiૂ કર� નહ> તો તેના 
�લુાસા માટ� વs ુરાહ જોયા િવના િશ^ત અિધકાર� આગળની કાય!વાહ� હાથ ધરવાની િવચારણા કર� 
શક� છે. 
  

૧૦.૨  )ાથિમક �લુાસો કરવા માટ� આAેિપત કમ!ચાર�ન ે આAેપ હ�ઠળની Aિતની િવગતો Oૂંકમા ં
જણાવી આ Aિત માટ� તેમને જવાબદાર ક�મ ન ગણવા અને તેમના સામે િનયમા�સુારની કાયદ�સરની 
કાય!વાહ� ક�મ હાથ ન ધરવી ત ેIગ ેકારણદશ!ક નોXટસ પાઠવવામા ંઆવ ેછે. )ાથિમક તપાસની નોXટસ 
સાથે Aિત સબંિંધત કોઇ દ^તાવેજોની નકલ Lરૂ� પાડવાની રહ�તી નથી. તેમ છતા ં જો આAેિપત 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/36-2004-08-09-CDR-102002-1775-INQCELL-PARTII-page-43-44-45.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/36-2004-08-09-CDR-102002-1775-INQCELL-PARTII-page-43-44-45.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/36-2004-08-09-CDR-102002-1775-INQCELL-PARTII-page-43-44-45.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/36-2004-08-09-CDR-102002-1775-INQCELL-PARTII-page-43-44-45.pdf
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અિધકાર� કોઇ �5ુાઓ Iગે દ^તાવેજ જોવાની માગંણી કર� અન ે સદં`ભ�ત ક�સના સજંોગો જોતા,ં ત ે
માગંણી સતંોષવી યોtય જણાય તો આAેિપતન ેદ^તાવેજ / ર�કડ! <બ<મા ંજોવાની તક આપી શકાય છે. 
જયાર� આવી તક આપવામા ંઆવ ે 2યાર� આAેિપત પાસેથી �ળૂ દ^તાવેજ�ુ ંઅવલોકન કરવાની તક 
આપેલ છે. તે Iગ�ેુ ંલે`ખત િનવેદન મેળવી લવેા�ુ ંરહ� છે. આ 3ચૂનાઓ સામા�ય વહ�વટ િવભાગના 
તાઃ૮.૯.૨૦૦૪ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૨૦૦૨-૧૭૭૫-ત.એ.-ભાગ.૨થી અપાયેલ છે.  
 

૧૦.૩  આAેિપતોનો )ાથિમક �લુાસો મેળ@યા બાદ તેની િવગતવાર ચકાસણી કરવાની રહ� છે. 
આAેિપતના �લુાસામા ંજો કોઇ કાયદાક�ય / તકનીક� �5ુો રiૂ કર� આAપેોનો અ^વીકાર થયેલ હોય 
2યાર� જ<ર જણાયે )ાથિમક �લુાસા અ�વયે ખાતાના વડા ક� ખાતાના કાયદાક�ય / તકનીક� તeં (Wમ 
ક� ]ણુવHા િનયમન તeં) ક� સબંિંધત કાયદા, િનયમ, 3ચૂના Wની હોય તનેો અ`ભ)ાય મેળવી 
)ાથિમક �લુાસાનો ^વીકાર/ અ^વીકારનો િનણ!ય લઇ શકાય છે.  
 

૧૦.૪  )ાથિમક �લુાસા Iગ ે ઉપર �જુબની િવચારણા કરતા ં જો )ાથિમક �લુાસો ^વીકારવાપાe 
જણાય તો તેનો ^વીકાર કર� આAેિપત Lરૂ6 ુ ં )કરણ દફતર� કરવાનો િવભાગ / ખાતા કAાએ િનણ!ય 
લેવામા ંઆવે છે. (અલબH, જયા ં]જુરાત તક�દાર� આયોગનો પરામશ! કરવો આવ\યક બનતો હોય 
2યા ંઆયોગનો પરામશ! કરતી વખત ેિવભાગનો આ િનણ!ય આયોગ સમA રiૂ કર� આયોગ�ુ ંસમથ!ન 
મેળવી લેવા�ુ ં રહ� છે.) આ )માણે �લુાસાનો ^વીકાર થાય 2યાર� સામા�ય વહ�વટ િવભાગના 
તાઃ૩૦.૧૨.૧૯૭૧ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૭૧-૩૬૪૮-(એચએલટ�)-ગની 3ચૂના �જુબ 
આAેિપતન ેતેનો �લુાસો bા� રાખવાની અન ેઆગળની તપાસ પડતી �કૂવાની તેને Gણ કરવાની રહ� 
છે.  
 

૧૦.૫  જો આAેિપતનો )ાથિમક �લુાસો ચકાસતા તેમના પAે થયેલ Aિત ત5ન ન0વી ક� મા�લૂી 
)કારની હોય અને તે અ�વયે તેમની સામ ેહળવી િશAાની કાય!વાહ� હાથ ધરવા�ુ ંપણ વાજબી જણા6 ુ ં
ન હોય, તેવા Xક^સામા ં સબંિંધત અિધકાર�/ કમ!ચાર�ને સાદ� તાક�દ/ ભિવ-યમા ં આવી બાબતો�ુ ં
Lનુરાવત!ન ન થાય તનેી કાળ0 / તક�દાર� રાખવાની 3ચૂના, ચેતવણી ક� ઘટ�લ ઘટના પર2વ ે
નારાજગી @યકત કર� સAમ અિધકાર� )કરણ બધં કરવાનો િનણ!ય લઇ શક� છે. અલબH, સામા�ય 
વહ�વટ િવભાગના તા:૮.૩.૧૯૮૨ના પXરપe Yમાકંઃ ખહલ-૧૧૮૦-૩૫૭૫-કની 3ચૂના �જુબ આવા 
િનણ!યના mકુમ, પe, યાદ�ની નકલ ખાનગી અહ�વાલની ફાઇલ પર રાખવાની રહ�તી નથી.  
 

૧૦.૬  જો આAેિપત અિધકાર�/ કમ!ચાર�નો )ાથિમક �લુાસો ઉપર �જુબ ચકાસણી બાદ bા� 
રાખવાપાe જણાતો ન હોય 2યાર� Aિતની ગભંીરતા nયાને લઇ તમેની સામે ખાતાક�ય રાહ� ક� ફોજદાર� 
રાહ� ક� બનં ેરાહ� પગલા ંભરવા Iગ ેઆયોગની ભલામણ મળેવી ત ેઅ�વય ેકાય!વાહ� હાથ ધરવાની રહ� 
છે.  
 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/36-2004-08-09-CDR-102002-1775-INQCELL-PARTII-page-43-44-45.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/37-1971-30-12-CDR-1071-3648-HLT-G-page-45.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/35-1982-08-03-KHL-1180-3575-K-page-43-45.pdf
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  ]જુરાત તક�દાર� આયોગના Aેeાિધકારન ે nયાન ે લેતા ં જયા ં ]જુરાત તક�દાર� આયોગનો 
પરામશ! કરવો આવ\યક બનતો હોય 2યા ંઆAેિપતની Aિત પર2વેની જવાબદાર� Iગે તથા લેવાપાe 
પગલા ંIગ ેિવભાગનો અ`ભ)ાય ]જુરાત તક�દાર� આયોગ સમA રiૂ કર� આયોગની ભલામણ મેળવી 
લેવાની કાય!વાહ� હાથ ધરવાની રહ� છે.   
 

 જયા ં]જુરાત તક�દાર� આયોગનો પરામશ! કરવો આવ\યક બનતો ન હોય તેવા ક�સમા ંAિતની 
ગભંીરતા nયાન ેલઇ ખાતાક�ય રાહ� પગલા ંભરવા સબંધંમા ંિશ^ત અિધકાર�એ િવચારણા હાથ ધરવાની 
રહ� છે. જો ખાતાક�ય રાહ� પગલા ં  ભરવા�ુ ં િશ^ત અિધકાર��ુ ં મતં@ય હોય તો ]જુરાત રાજય સવેા 
(િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬ હ�ઠળની િશAાઓ પૈક� Yમ-(૧) થી (૩) પૈક�ની હળવી 
(ગૌણ ક� નાની) િશAા કરવા માટ� િનયમ-૧૧ હ�ઠળ કાય!વાહ� હાથ ધરવા ખાતાક�ય તપાસ શ< કરવાનો 
િનણ!ય લેવો ક� Yમ-(૪) થી (૮) પૈક� ભાર� (મોટ�) િશAા કરવા માટ� િનયમ-૯/૧૦ હ�ઠળની કાય!વાહ� 
હાથ ધરવા ખાતાક�ય તપાસ શ< કરવાનો િનણ!ય લેવા Iગે િવચારણા હાથ ધરવાની રહ� છે.  
 

 Aિત/ ગેરર�િત/ અિનયિમતતા/ ગેરવત!નની ગભંીરતા nયાને લઇ હળવી ક� ભાર� િશAાની 
કાય!વાહ� માટ�ની  ખાતાક�ય તપાસ શ< કરવાનો સAમ કAાએ િનણ!ય કરવાનો રહ� છે.   
   

11.  !��2�:-  
 સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૩૦.૬.૨૦૦૧ના ઠરાવ Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦-૨૦૦૦-૨૪૫૦-
ત.એ.ની 3ચૂના �જુબ )ાથિમક તપાસના કામે િનNHૃ સરકાર� અિધકાર� ક� કમ!ચાર� `બનસરકાર� 
સાAીઓન ેઉપQ^થત રાખવામા ંઆવ ેછે 2યાર� તઓેન ેવગ!-૧ના �Cનૂતમ પગારધોરણના અિધકાર�ઓની 
સમકA ગણીન ે�સુાફર� ભ�થા�ં ુ ં(દ� િનક ભ�થા ંસXહત) dકૂવ%ુ ંકરવા�ુ ંરહ� છે. આNુ ંdકૂવ%ુ ંકરવાની 
સHા આAેિપત અિધકાર�/ કમ!ચાર�ના િવભાગના સ`ચવ{ી હ^તક �કૂાયેલ છે. આ Iગેનો ખચ! 
આAેિપત અિધકાર�/ કમ!ચાર�ના પગારભ�થા ંIગેનો ખચ! તેમના સબંિંધત િવભાગ/ કચેર� kારા W 
સદર� પાડવામા ં આવતો હોય તે સદર� ઉધારવાનો રહ� છે અને તે હ�ઠળ મiૂંર થયેલ bા�ટમાથંી 
મેળવવાનો રહ� છે.  
  

 તપાસ અિધકાર�એ આ ર�તે તેમના kારા બોલાવવામા ંઆવતા સાAીઓને સામા�ય વહ�વટ 
િવભાગના તાઃ૨૮.૧૧.૧૯૬૬ના ઠરાવ Yમાકંઃ સીડ�આર-૧૦૬૫-૧૪૦૩-ગથી િનયત કરાયલે 
)માણપeના ન�નૂામા ંતઓે હાજર ર�ા હોવા�ુ ં)માણપe આપવા�ુ ં રહ� છે.   
 

� � �      � � � 
 
 
 

 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/38-2001-30-06-CDR-10-2000-2450-Inq-Cell-page-46.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/38-2001-30-06-CDR-10-2000-2450-Inq-Cell-page-46.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/39-1966-28-11-CDR-1065-1403-G-page-46.pdf
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����-4 
������ ������� ������ ������  

(Consultation with Vigilance Commission) 
 

૧.  Gહ�ર સેવામા ં|-ટાચાર િનવારવા / ના�દૂ કરવા Iગે, સરકારને સલાહ આપવા માટ� રાજય 
સરકાર� સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૭.૪.૧૯૬૪ના ઠરાવ Yમાકંઃએસવીસી-૧૦૬૪-ગથી ]જુરાત 
તક�દાર� આયોગની રચના કર� છે. 
   

2.  *���
� ��%�
�� 9	���� ��
#)� �@�� ��	 ���
 �%�:-  
 નીચે જણાવલે ક�સોમા ંતક�દાર� આયોગનો પરામશ! કરવો જ<ર� છે.   
૨.૧  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૭.૪.૧૯૬૪ના ઠરાવ Yમાકંઃએસવીસી-૧૦૬૪-ગથી ઠરા@યા 
�જુબ તક�દાર� આયોગે કોઇ ફXરયાદ, અર0, બાતમી, માXહતી અથવા કોઇ બાબતની તપાસ કરવા 
લાચં Sુ�ત િવરોધી �Cરુો ક� અ�ય પોલીસ એજ�સી અથવા સ`ચવાલયના વહ�વટ� િવભાગને જણા@Cુ ં
હોય તેવા ક�સમા ં તે �જુબ તપાસ કરાવીને )ાથિમક તપાસ અહ�વાલ મળ� ગયા બાદ આગળ શી 
કાય!વાહ� કરવી તે Iગેનો િનણ!ય લેતા પહ�લા ં તક�દાર� આયોગની ભલામણ / અ`ભ)ાય મેળવવો 
જ<ર� છે.   
  

૨.૨  ]હૃ િવભાગના તાઃ૨૫.૩.૧૯૬૮ના પXરપe Yમાકંઃએસવીસી-૧૦૬૪-૨૨૩૬૬-હમા ં જણા@યા 
�જુબ રાજયપિeત અિધકાર�ઓ સામે લાચં Sુ�ત, |-ટાચાર ક� )મા`ણકતાના અભાવ Wવી ગેરર�િતઓ 
ક� ગેરવત!%કૂ ક� Wમા ં|-ટાચાર ક� )મા`ણકતાનો  અભાવ ફ`લત થતો હોય તેવા આAેપો હોય તો નીચ ે
જણાવેલ તબકક� ]જુરાત તક�દાર� આયોગનો પરામશ! કરવો જ<ર� છે. 
 

(1)  � A B ��	�	�	�� 5�K L+�:  
 ફXરયાદ અર0ની સ`ચવાલયના વહ�વટ� િવભાગે )ાથિમક તપાસ કરાવી હોય અથવા )ાથિમક 
તપાસ કરાવવી જ<ર� નથી એવો વહ�વટ� િવભાગનો અ`ભ)ાય હોય 2યાર� આગળની કોઇપણ કાય!વાહ� 
Iગેનો િનણ!ય લતેા પહ�લા,ં  
(2)  5	�" �� =�	�" 5�K L+�:  
 અનામી ક� બેનામી અર0 ઉપર વહ�વટ� િવભાગે કોઇપણ એજ�સી મારફત તપાસ કરાવી હોય 
અને આવી તપાસમા ં અર0મા ં દશા!વલે આAેપોને સમથ!ન મhCુ ં હોય ક� ન મhCુ ં હોય તો પણ 
આગળની કાય!વાહ�નો િનણ!ય લેતા પહ�લા ં તક�દાર� આયોગનો પરામશ! કરવો જ<ર� છે.  
  

   સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૫.૯.૨૦૦૫ના ઠરાવ Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૯૬-૬૩૬-ત.એ. 
(ભાગ.૧)ના ફકરા-૪ની જોગવાઇ અ�સુાર અનામી/ બેનામી અર0ઓ ઉપર કોઇપણ )કારની કાય!વાહ� 
ન કરતા ં તેન ે સીધી જ દફતર� કરવાની રહ� છે. W અ�વયે ]હૃ િવભાગ kારા તાઃ ૧૩.૧૨.૨૦૧૦ના 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/10-1964-17-04-SVC-1064-G-page-29-47.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/10-1964-17-04-SVC-1064-G-page-29-47.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/03-1968-25-03-SVC-1064-22366-H-page-27-29-47-48.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/02-2005-05-09-CDR-1096-636-INQCELL-page-27-47.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/02-2005-05-09-CDR-1096-636-INQCELL-page-27-47.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/04-2010-13-12-SVC-1064-22366-H-page-27-47.pdf
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પXરપe Yમાકંઃએસવીસી-૧૦૬૪-૨૨૩૬૬-હથી કરાયેલ ^પ-ટતા �જુબ  આ ર�તે અનામી / બનેામી 
અર0ઓ દફતર� કરતા ]હૃ િવભાગના તાઃ ૨૫.૩.૧૯૬૮ના સરખા Yમાકંઃના પXરપe અ�વય ે]જુરાત 
તક�દાર� આયોગનો પરામશ! કરવાની અપાયેલ 3ચૂના આટલા Lરૂતી રદ ગણવાની રહ� છે. 
  

૨.૩  ]હૃ િવભાગના તાઃ૯.૧૦.૧૯૭૦ના પXરપe Yમાકંઃએસવીસી-૧૦૬૪-૨૨૩૬૬-હથી એમ પણ 
ઠરાવેલ છે ક�, રાજયપિeત અિધકાર�ઓ સામે આAેપ કરતી અર0 મળેલ ન હોય પરં6 ુ મળેલી 
બાતમીના આધાર� ક� બીG કોઇ કારણથી રાrયપિeત અિધકાર� સામે તપાસ કરવામા ંઆવી હોય તેવા 
ક�સમા ં ઉપર ફકરા-૨.૨મા ં જણા@યા �જુબ તક�દાર� આયોગનો પરામશ! કર�ને આયોગની ભલામણ 
મેળવવી જ<ર� છે.   
 

૨.૪  ઉપર ફકરા-૨.૧ થી ૨.૩ આગળ 3ચૂ@યા �જુબ તક�દાર� આયોગનો પરામશ! કરતા સમયે ]હૃ 
િવભાગના તાઃ ૧૭.૧૧.૧૯૭૭ના પXરપe Yમાકંઃએસવીસી-૧૦૬૪-૨૨૩૬૬-હમા ં ^પ-ટતા કયા! �જુબ 
સબંિંધત અિધકાર� સામ ેશા પગલા ંલેવાનો ઇરાદો છે, તેનો િનદ�શ કરવો નહ> કારણ ક�, તે બાબત ેજ 
તક�દાર� આયોગની ભલામણ મેળવવાની હોય છે.   
 

3.  ��%�
�� 9	���� ��
#)� ���
 #	� ���
5� 
6� #��'�
�
 �
�:�:-  
૩.૧  તાઃ૨૫.૩.૧૯૬૮ના પXરપe Yમાકંઃએસવીસી-૧૦૬૪-૨૨૩૬૬-હમા ં જણા@યા �જુબ તક�દાર� 
આયોગનો પરામશ! કરવાની દરખા^ત સાથે નીચે જણા@યા �જુબના કાગળો મોકલવાના હોય છે.  
 

(૧)  ક�સને લગતી ^વયપંયા!jત નuધ ()કરણ નuધ)  
(તક�દાર� આયોગના તાઃ૫.૨.૧૯૯૪ના પXરપe Yમાકંઃ0વીસી-૧૦૯૩- ૩૪૦૫-ફ �જુબ તેમજ  
તાઃ૧૯.૬.૨૦૧૭ના પe Yમાકંઃમકમ-૧૦-૨૦૧૬-૭૮૭૭૩૯-ફની સાથે )િસ( કરવામા ંઆવેલ 
પXરિશ-ટ-૩ �જુબ તથા ]હૃ િવભાગની તાઃ૧૯.૭.૨૦૧૭ની યાદ� Yમાકં:ગતપ-૧૦૨૦૧૭-વીસી-
૫૦-હથી િનયત કયા! �જુબના પeકો સાથ ેિવગતો રiૂ કરવી.) 
  

(૨)  )ાથિમક તપાસ કરવામા ંઆવી હોય તો )ાથિમક તપાસ અહ�વાલ  અને )ાથિમક તપાસ  
કરવામા ંઆવી ન હોય તો તે Iગે વહ�વટ� િવભાગ�ુ ંમતં@ય.  

 

(૩)  સબંિંધત ર�કડ! / દ^તાવેજ.   
 

(૪)  દરખા^ત સાથે તપાસના કયા કયા કાગળો મોક�યા છે, તેની યાદ� ક�  ફ�Xર^ત, પાનાના Yમ  
નબંર સXહત.  
(]હૃ િવભાગના તાઃ૧૦.૪.૧૯૮૦ના પXરપe Yમાકં:ગતપ-૩૦૮૦-ઓડ�-૧૮-હથી 3ચૂના આjયા  
�જુબ.)  

 

૩.૨  ]હૃ િવભાગના તાઃ૨૨.૯.૧૯૯૭ના પXરપe Yમાકંઃગતપ-૧૦૮૭-ઓડ�-૨૩-હ, ભાગ.૧થી 3ચૂના 
આjયા �જુબ તક�દાર� આયોગનો પરામશ! કરતા સમયે વહ�વટ� િવભાગે િવભાગની સબંિંધત ફાઇલનો 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/04-2010-13-12-SVC-1064-22366-H-page-27-47.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/03-1968-25-03-SVC-1064-22366-H-page-27-29-47-48.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/40-1970-09-10-SVC-1064-22366-H-page-48.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/41-1977-17-11-GVC-1064-22366-H-page-48.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/03-1968-25-03-SVC-1064-22366-H-page-27-29-47-48.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/42-1994-05-02-GVC-1093-3405-F-page-48.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/43-2017-19-06-MKM-10-2016-787739-F-page-48.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/44-2017-19-07-GTP-102017-VC-50-H-page-48.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/44-2017-19-07-GTP-102017-VC-50-H-page-48.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/45-1980-10-04-GTP-3080-OD-18-H-page-48.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/46-1997-22-09-GTP-1087-OD-23-H-page-48.pdf


 
35 

નuધ િવભાગ સામા�ય ર�તે આયોગને મોકલવો નહ> પરં6 ુ અપવાદ<પ Xક^સામા ં જયાર� ફXરયાદ 
અર0મા ં સ`ચવાલયની સબંિંધત ફાઇલમા ં લેવાયલે િનણ!ય બાબતે કોઇ અિધકાર�/ કમ!ચાર� સામે 
આAેપો થયેલા હોય એટલે ક�, સબંિંધત ફાઇલનો નuધ િવભાગ જ આAેપ�ુ ંિવષયવ^6 ુહોય અને તે જ 
બાબતે તક�દાર� આયોગને સબંધંકતા! અિધકાર�/ કમ!ચાર�ની જવાબદાર� નકક� કરવા Iગે સબંિંધત 
ફાઇલનો નuધ િવભાગ જોવા�ુ ંઅ2યતં જ<ર� જણાય અને આયોગ તરફથી માગંણી કરવામા ંઆવ ેતો 
તેવા Xક^સાઓમા ં જ સ`ચવાલયની ફાઇલના નuધ િવભાગ�ુ ં ઉ(રણ મોકલી આપવાની પ(િત 
અપનાવવાની રહ�શે. તે િસવાયના Xક^સામા ં આયોગ kારા નuધ િવભાગ માગંવામા ં આવ ે તો પણ 
આપવાનો રહ�તો નથી. 
   

4.  �
�
��	 ��
#
� ��
 ����
���
 ��%�
' 3�� ��2�	 '��
 #	� �6�
 
�)C
�� ��2�	 '��
 #	� ��%�
�� 9	���� ��
#)� �@�� �6�:-  
  ]હૃ િવભાગના તાઃ૧૦.૧૦.૧૯૬૮ અને તાઃ૨૮.૧૦.૧૯૭૭ના પXરપeો અ�Yુમે એસવીસી-
૧૦૬૮-હ અને એસવીસી-૧૦૭૫-૮૮-હથી 3ચૂના આjયા �જુબ ખાતાક�ય તપાસ/ િશ^તા2મક કાય!વાહ� 
દરિમયાન તપાસ અિધકાર�ના તપાસ અહ�વાલ ઉપર િનણ!ય લેતા સમયે અને ખાતાક�ય તપાસના Iત ે
અિધકાર�/ કમ!ચાર�ને િશAા કરવાનો િનણ!ય લેવાના તબકક� કરવા ધાર�લ િશAાના )માણ Iગ ે
તક�દાર� આયોગની ભલામણ મેળવવી જ<ર� નથી. પરં6,ુ સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ 
૧૮.૫.૨૦૧૯ના પXરપe Yમાકંઃડ�પીઇ- ૧૦૯૩-૧૩૭૦(૯૩)-ભાગ.૧-ત.એ.થી અપાયેલ 3ચૂના �જુબ W 
ક�સમા ંઆયોગે ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અન ેઅપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ અને ૧૦ હ�ઠળ 
ભાર� િશAાની કાય!વાહ� હાથ ધરવા ભલામણ કર�લ હોય, તેવા Xક^સામા ંઆAેિપતના બચાવનામાના 
તબકક� અથવા િનયમા�સુારની ખાતાક�ય તપાસના Iતે આAેિપતને ‘‘દોષ�કુત’’ કરતા ં અગાઉ 
તક�દાર� આયોગનો બીG તબકકાનો પરામશ! કરવો જ<ર� છે.  
  

5.  ��%�
�� 9	���� D'
#2�#
� ���
�
 )E�!	���1�� �6�F&�:-  
 જયાર� તક�દાર� આયોગનો પરામશ! કર�ને આગળની કાય!વાહ� માટ� આયોગની ભલામણ/ 
અ`ભ)ાય મેળવવામા ંઆવ ેછે 2યાર� તક�દાર� આયોગ, જવાબદાર અિધકાર�/ કમ!ચાર� સામે ‘‘ખાતાક�ય 
પગલા ંલેવા’ં’, ‘‘ખાતાક�ય તપાસ કરવી’’ અથવા ‘‘િવિધસરની ખાતાક�ય તપાસ કરવી’’ એ મતલબની 
ભલામણો કર� છે. તક�દાર� આયોગની આ ભલામણોનો અથ! ]હૃ િવભાગના તાઃ૭.૬.૧૯૮૪ના 3ધુારા 
Yમાકંઃગતપ-૩૦૮૦-Cઓુ-૪૧-હથી ^પ-ટ કયા! �જુબ નીચે )માણ ેકરવાનો રહ� છે. 
  

(૧)  “ખાતાક�ય પગલા’ં’ લેવા ભલામણ કર� હોય 2યાર� ]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ત અન ે 
અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના  િનયમ-૧૧મા ં3ચૂવેલ  (નાની િશAા Iગનેી કાય!વાહ�) એવો અથ! થાય.  
  

(૨)  “ખાતાક�ય તપાસ કરવી’’ અથવા ‘‘િવિધસરની ખાતાક�ય તપાસ’’ કરવાની ભલામણ હોય તો  
]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ અને ૧૦ની કાય!વાહ� એટલે ક�, 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/47-1968-10-10-SVC-1068-H-page-49.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/47-1968-10-10-SVC-1068-H-page-49.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/47-1968-10-10-SVC-1068-H-page-49.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1977-28-10-SVC-1068-H.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/47-1968-10-10-SVC-1068-H-page-49.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2019-18-05_DPE-1093-1370-93-PART-1-IC.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1984-07-06-GTP-3080-UO-41-H.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1984-07-06-GTP-3080-UO-41-H.pdf
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મોટ� િશAા Iગેની કાય!વાહ� એવો અથ! થાય.   
 

7!:  જો ક� હવે તક�દાર� આયોગ, ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના  
િનયમ-૧૧ નીચે કાય!વાહ� કરવી ક� િનયમ-૯ અન ે૧૦  નીચે કાય!વાહ� કરવી, તે મતલબની 
^પ-ટ ભલામણ કર� છે, તેથી  તે Iગે�ુ ંઅથ!ઘટન કરવાનો )q રહ�તો નથી.  
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  ]હૃ િવભાગના તાઃ૯.૧૨.૧૯૮૬ના પXરપe Yમાકંઃગતપ-૩૧૮૬-૨૭૪૧-હથી 3ચૂના આjયા 
�જુબ તક�દાર� આયોગની ભલામણનો ^વીકાર ક� અ^વીકાર કરવા Iગેની Gણ તક�દાર� આયોગન,ે 
આયોગની ભલામણ મhયાના eણ માસની સમયમયા!દામા ંકરવાની હોય છે.   
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 તક�દાર� આયોગની ભલામણનો ^વીકાર/ અ^વીકાર કરવા Iગેનો િનણ!ય, કામકાજના િનયમો 
(Rules of Business) નીચ ેકરવામા ંઆવલે mકુમો (Orders regarding Channel of submission) �જુબ 
િનયત કAાએ લેવાના હોય છે. Wના માટ� સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૩.૧૨.૨૦૦૫ તથા 
તાઃ૨૦.૪.૨૦૦૬ના ઠરાવ Yમાકંઃસીઓએસ-૧૦૨૦૦૫-૫૧૬-ગ.રથી કરવામા ંઆવલે જોગવાઇઓ nયાન ે
લેવાની રહ� છે.  
 

  તક�દાર� આયોગની  ભલામણનો ^વીકાર / અ^વીકાર કરવા Iગે સામા�ય વહ�વટ િવભાગન ે
દરખા^ત કરતી વખતે તા:૧૬.૧૨.૨૦૦૩ના પXરપe Yમાકં:ખતપ-૧૦૯૩-૧૪૨૩-ત.એ.થી િનયત 
કરાયેલ ચેક`લ^ટ-૧ની િવગતો સાથે દરખા^ત કરવાની રહ� છે.  
 

8.  ��%�
�� 9	���� D'
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:- 
 

૮.૧  એક વખત તક�દાર� આયોગની ભલામણનો ^વીકાર કયા! બાદ, કોઇપણ તબકક� વહ�વટ� 
િવભાગન ે એમ લાગે ક�, આયોગ ે કર�લ ભલામણ કરતા iુદા )કારની કાય!વાહ�, પગલા ં લેવા Iગે 
સગંીન અન ેવiુદવાળા ંકારણો છે અથવા તો, આયોગે 3ચૂવેલી કાય!વાહ� કરવી જ<ર� નથી તો ]હૃ 
િવભાગના તાઃ૩.૧૦.૧૯૭૪ના પXરપe Yમાકં:એસવીસી-૧૦૭૪-૬૬-હની 3ચૂના �જુબ તક�દાર� 
આયોગને તેની ભલામણ Iગે Lનુઃ િવચારણા કરવા દરખા^ત કરવી જોઇએ. આ Iગેનો િનણ!ય 
વહ�વટ� િવભાગે સ`ચવ{ી કAાએ લેવો જ<ર� છે.   
 

૮.૨  ]હૃ િવભાગના તાઃ૧૧.૬.૧૯૭૯ના પXરપe Yમાકં:એસવીસી-૧૦૭૯-0વીસી- ૧૮૬-હની 3ચૂના 
�જુબ, Lનુઃિવચારણા કરવા માટ�ની દરખા^ત તક�દાર� આયોગને Lનુઃિવચારણા માટ�ના સગંીન અન ે
વાજબી કારણો િવગતવાર દશા!વીને ^વયં̂ પ-ટ નuધ સાથે મોકલવી જોઇએ. વsમુા,ં તક�દાર� આયોગના 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1986-09-12-GTP-3186-2741-H.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2005-23-12-COS-102005-516-G2.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2006-20-04-COS-102005-516-G2.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2003-16-12-KHTP-1093-1423-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1974-03-10-SVC-1074-66-H.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1979-11-06-SVC-1079-GVC-186-H.pdf
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તાઃ૩૦.૯.૦૮ના પXરપe Yમાકંઃમકમ-૧૦૨૦૦૮-ભલામણ-ફથી જણા@યા અ�સુાર આયોગની ભલામણના 
અ�સુધંાનમા ં Lનુિવ~ચારણા માટ� ભલામણની તાર�ખથી eણ માસની સમયમયા!દામા ં આયોગન ે
દરખા^ત મોકલવાની થશે. સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૮.૫.૨૦૧૯ના પXરપe Yમાકંઃડ�પીઇ-
૧૦૯૩-૧૩૭૦(૯૩)-ભાગ.૧-ત.એ.થી જણા@યા અ�સુાર ]જુરાત તક�દાર� આયોગની ભલામણ અ�વય ે
ખાતાક�ય તપાસ હાથ ધરવામા ંઆવેલ હોય તેવા ક�સમા ંતહોમતદાર સરકાર� અિધકાર�/ કમ!ચાર�ના 
બચાવનામાની ક�સના Lરુાવાઓને અ�લુAીને ચકાસણી કરતા,ં આરોપોમા ં 3ધુારો કરવાનો ક� અ�કુ 
આરોપો પડતા �કૂવાનો સAમ અિધકાર�નો અ`ભ)ાય હોય તો ત ેકરતા ંપહ�લા ંઅથવા અ�કુ આરોપો ક� 
બધા આરોપો પડતા �કૂતા પહ�લા ંતક�દાર� આયોગનો પરામશ! કર�ને તે Iગે આયોગની Lનુઃ ભલામણ 
મેળવી લેવાની રહ�શે. W ક�સમા ંઆયોગે ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અન ેઅપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના 
િનયમ-૯ અને ૧૦ નીચે કાય!વાહ� કરવા ભલામણ કર� હોય અને તહોમતદારના બચાવનામાને આધાર� 
સAમ અિધકાર�ને  િનયમ-૧૧ નીચે કાય!વાહ� હાથ ધરવા�ુ ંયોtય અને �યાયો`ચત જણા6 ુ ંહોય (એટલ ે
ક�,  િનયમ-૬ નીચેની કોઇ નાની િશAાની કાય!વાહ� કરવાનો અ`ભ)ાય હોય) તો તેમ કરતા પહ�લા ંપણ 
આયોગનો પરામશ! કર�ને આયોગની Lનુઃ ભલામણ મળેવી લેવાની રહ�શે.     
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 ]હૃ િવભાગના તાઃ૧૫.૫.૧૯૬૮, તાઃ૩.૧.૧૯૮૦, તાઃ૩૦.૩.૧૯૮૩ અને તાઃ૧૩.૮.૧૯૮૬ના 
પXરપeો અ�Yુમે Yમાકંઃએસવીસી-૧૦૬૪-૨૧૮૬-ગ, ગતપ-૩૦૭૯-0વીસી-૨૭૬-હ, ગતપ-૩૦૮૩-
0વીસી-૧૪-હ અને ગતપ-૩૦૮૬-ઓડ�-૫૧-હથી 3ચૂના આjયા )માણે તક�દાર� આયોગની ભલામણ 
^વીકાર�ને અિધકાર�/ કમ!ચાર� સામે ખાતાક�ય તપાસ અથવા W કોઇપણ િશ^ત િવષયક કાય!વાહ� હાથ 
ધરવામા ંઆવે તેમા,ં તક�દાર� આયોગની ભલામણનો ક� અ`ભ)ાયનો ઉ�લખે કરવો જોઇએ નહ>. કારણ 
ક�, ક�સમા ંકયા )કારની િશ^તા2મક/ િશAા2મક કાય!વાહ� કરવી તેનો િનણ!ય િશ^ત અિધકાર�એ ઉપલ�ધ 
Lરુાવાઓની સમીAા/ િવચારણા કર�ને પોતાની િવવેક��ુ( વાપર�ને (Application of Mind) કરવાનો 
હોય છે. િશ^ત અિધકાર�એ વગર િવચાયx યeંવ6 ્ )ાથિમક તપાસ અહ�વાલ ક� તક�દાર� આયોગની 
ભલામણો/ અ`ભ)ાયોન ેજ સીધેસીધા આધાર<પ ગણીને, તેનો અમલ કરવાનો હોતો નથી. એટલ ેક�, 
ખાતાક�ય તપાસની કાય!વાહ�ની વૈધાિનક જોગવાઇઓ�ુ ં પાલન કરતી વખત ેતનેી )XYયામા ંતક�દાર� 
આયોગની ભલામણો/ અ`ભ)ાયોનો ઉ�લખે કરવા�ુ ં )^6તુ નથી. આ કારણસર ખાતાક�ય તપાસમા ં
આરોપનામા, આAેપ િવવરણપeક, Lરુાવાપeક તેમજ તપાસના Iત,ે  િશAાના mકુમોમા ં તક�દાર� 
આયોગની ભલામણ ક� અ`ભ)ાયનો કયાયં ઉ�લેખ કરવો જોઇએ નહ>. તક�દાર� આયોગની ભલામણો 
]jુત રાખવાની હોય છે. અિધકાર�/ કમ!ચાર� સામેની િશ^તા2મક કાય!વાહ�/ ખાતાક�ય તપાસની 
કાય!વાહ�ના Iતે કરવામા ંઆવેલ mકુમોની નકલો આયોગને અલાયદા પeથી  જ મોકલવી જોઇએ. 
 

 

 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2008-30-09-MKM-102008-BHALAMAN-F.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2019-18-05_DPE-1093-1370-93-PART-1-IC.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2019-18-05_DPE-1093-1370-93-PART-1-IC.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1968-15-05_SVC-1068-2186-G.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1968-15-05_SVC-1068-2186-G.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1980-03-01-GTP-3079-GVC-276-H.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1980-03-01-GTP-3079-GVC-276-H.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1983-30-03_GTP-3086-GVC-14-H.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1983-30-03_GTP-3086-GVC-14-H.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1983-30-03_GTP-3086-GVC-14-H.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1986-13-08-GTP-3086-OD-51-H.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1986-13-08-GTP-3086-OD-51-H.pdf
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 સરકાર� તક�દાર� આયોગની ભલામણનો અ^વીકાર કય� હોય અથવા Iશતઃ ^વીકાર કય� હોય 
તેવા ક�સો Iગે તક�દાર� આયોગ તેમના વાિષ~ક વહ�વટ� અહ�વાલમા ં નuધ કર� છે. સામા�ય વહ�વટ 
િવભાગના તાઃ૧૭.૪.૧૯૬૪ના ઠરાવ Yમાકંઃ એસવીસી-૧૦૬૪-ગમા ંજણા@યા �જુબ તક�દાર� આયોગનો 
વાિષ~ક વહ�વટ� અહ�વાલ સરકાર� િવધાનસભામા ં રiૂ કરવાનો હોય છે. આયોગની ભલામણોના 
અ^વીકાર/ Iશતઃ ^વીકાર કરવા Iગેના કારણો પણ સરકાર� અહ�વાલની સાથે જ િવધાનસભામા ં રiૂ 
કરવાના હોય છે.  
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 સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૯.૨.૧૯૯૪ના ઠરાવ Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૯૨-૧૫૯૦-ત.એ.થી 
કરવામા ંઆવેલ જોગવાઇ �જુબ W ક�સોમા ં  તક�દાર� આયોગની ભલામણથી સરકાર� કમ!ચાર� સામે 
ખાતાક�ય તપાસ કરવામા ંઆવી હોય અન ેઆવી ખાતાક�ય તપાસ પડતર હોય, તે દરિમયાન જ 
સરકાર� કમ!ચાર��ુ ંઅવસાન થાય તો તેવા ક�સોમા ંતેની સામેની તપાસ પડતી �કૂવા માટ� તક�દાર� 
આયોગની સમંિત મળેવવાની આવ\યકતા રહ�તી નથી. તેવા Xક^સામા ં અવસાનને કારણે કાય!વાહ� 
પડતી �કૂવામા ંઆવી હોવાની Gણ તક�દાર� આયોગન ેકરવાની રહ�શે.  
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 િનNHૃ થનાર અિધકાર� સામેના ખાતાક�ય તપાસના )કરણોમા ં જયા ં તક�દાર� આયોગનો 
અ`ભ)ાય / ભલામણ મળેવવી જ<ર� જણાય તવેા )કરણો આયોગન ેસામા�યતઃ િનNિૃHના  eણ માસ 
અગાઉ મોકલવા જોઇએ. પરં6,ુ અસાધારણ સજંોગોમા ં પણ ઓછામા ંઓછા એક મXહના પહ�લા ં કોઇ 
)કરણ મોકલવામા ંનહ> આવે તો તેવા દર�ક Xક^સાની આયોગ તેના વાિષ~ક વહ�વટ� અહ�વાલમા ંનuધ 
લેશે. ત ે �જુબની જોગવાઇ તક�દાર� આયોગના તાઃ૨૩.૭.૧૯૯૨ના પXરપe Yમાકંઃ મકમ-૧૦૯૨-
પXરપe-૧-ફથી કરાયેલ છે.   

� � �      � � �    
 
 
 
 
 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1964-17-04-SVC-1064-G.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1994-09-02-CDR-1092-1590-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1992-23-07-MKM-1092-PARIPATRA-1-F.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1992-23-07-MKM-1092-PARIPATRA-1-F.pdf
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����-5  
����� !�� (Suspension) 

1. -��#��N-� <&'� =��? (What is Suspension):- 
 

 ‘‘Suspension can be defined as temporary deprivation of one’s office” ફરજમોPફૂ� એટલ ે
સરકાર� કમ!ચાર�ને તેની ફરજ પરથી (એટલે ક� સXYય સેવામાથંી) કામચલાઉ ધોરણે fૂર કર� દ�વો. 
ફરજમોPફૂ� એ કોઇ િશAા નથી. તેમા ંસરકાર� કમ!ચાર�ની નોકર�નો Iત આવતો નથી ક� તેના અન ે
સરકાર વ#ચેના નોકર-મા`લકના સબંધંો પણ મટ� જતા નથી, પરં6 ુ સરકાર� કમ!ચાર�ન ે કામચલાઉ 
ધોરણે સXYય સેવામાથંી fૂર રાખવામા ંઆવતો હોય છે. ફરજમોPફૂ�મા ંસરકાર� કમ!ચાર�ને તેના સરકાર� 
કમ!ચાર�/ અિધકાર� તર�ક�ના િવશેષાિધકારો અને સHાઓથી વં̀ચત કર� દ�વામા ંઆવે છે.  
�.  ��
�� �#�0
��< ��#�� 
#� 6	�' -���
�� �6�
  ��
�� �
	��
�� (�� 
��
��� T2 ���
 ;
;� :- 
 

ર.૧ જયાર� કમ!ચાર� સામ ેકોઇપણ )કારનો ફોજદાર� ક� Xદવાની �કુ5મો દાખલ થયલે હોય 2 યાર� 
કમ!ચાર�એ તે Iગે ]જુરાત રાજય સેવા (વત!%કૂ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૮ �જુબ તેની Gણ 
સAમ સHાિધકાર�ને તા2 કા`લક કરવાની રહ� છે. 
 

 કમ!ચાર� સામે નuધાયલે ફોજદાર� ]નુા ક� Xદવાની �કુદમા અ� વયે તેમની ધરપકડ થયેલ હોય 
ક� ન હોય, ક� સભંિવત ધરપકડ સામે તેમણે આગોતરા Gમીન મળેવેલ હોય ક� ન હોય અથવા  ધરપકડ 
બાદ કમ!ચાર� Gમીન પર �ટ�લ હોય તેવી કોઇપણ પXરિ^ થિત ઉ5ભવે તો તે Iગે કમ!ચાર�એ આવી 
બાબતોની Gણ, તે જયાર� આવી Gણ કરવાની િ^ થિતમા ંઆવ ેક� તરત, કરવી જોઇએ. આવી બાબતે ત ે
સમયગાળા દરિમયાન મીXડયામા ંિવ^ 6તૃ અહ�વાલો )િસ( થયા હોય તો પણ, કમ!ચાર�એ તેની સામેની 
આવી તમામ બાબતો પર )કાશ પાડતો અને અ�તન િ^ થિત ^ પ- ટ કરતો હક�કતલAી અહ�વાલ રiૂ 
કરવાનો રહ� જ છે.  
 

ર.૨ કોઇ ફોજદાર� �કુદમો ક� Xદવાની દાવો �બૂ જ સામા� ય બાબત ેહોય ક� તે કમ!ચાર�ની ત5ન 
Iગત બાબતો Iગ ેથયલે હોય Wમ ક�, કોઇ ચેj ટર ક�સ, વાહન અક^ માત ક�સ, કૌOંુ`બક ક� પાXરવાર�ક 
ઝઘડાનો ક�સ, પાડોશી સાથે ઝઘડાનો ક�સ વગેર� ક� Wમા ંકમ!ચાર�ની @ યXકતગત હ�િસયતથી સડંોવણી 
Iગે ]નુો નuધાયેલ હોય અને સરકાર� કમ!ચાર�ની હ�િસયતથી તેની કોઇ જવાબદાર� ન હોય તેમ છતા ં
]જુરાત રાજય સેવા (વત!%કૂ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૮ની શરતો સતંોષાતી હોય તેવા કોઇપણ 
]નુા / દાવા સબંધંમા ંકમ!ચાર�ને આવી બાબતોની સAમ અિધકાર�ને Gણ કરવામાથંી �Xુકત મળતી 
નથી. કમ!ચાર�એ શકય તેટ�ુ ંવહ��ુ ંતેની Gણ કરવી જોઇએ.  
 

ર.૩  જો કમ!ચાર� kારા ઉપર� અિધકાર�ઓને તેમની સામ ેહાથ ધરાયેલ ફોજદાર� �કુદમા ક� દાવા 
સબંિંધત િવગતોથી વાક�ફ કરવામા ંન આવે તો તેમની સામે ]જુરાત રાજય સેવા (વત!%કૂ) િનયમો, 
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૧૯૭૧ના િનયમ-૧૮ના ભગં માટ� જ<ર જણાયે ખાતાક�ય રાહ� પગલા ંભરવાના રહ� છે. આ ઉપરાતં 
Gહ�ર કરવા લાયક માXહતી Gહ�ર ન કર� હક�કતો �પાવવાના Xક^સામા ંસામા�ય વહ�વટ િવભાગના 
તાઃ૧૩.૮.૨૦૧૪ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૨૦૧૨-૭૭૦-ત.એ.ના ફકરા-(૧)ને nયાને લઇ ફકરા-
(૨),(૫),(૬), (૭) તથા (૮)મા ં3ચૂ@યા �જુબની કાય!વાહ� પણ હાથ ધરવાની રહ� છે.   
 

3. ��
�� �#�0
���� -��#��N-� �%U: 3�
��
1�� !	��� =�� ��	 ,�?:-  
 

   સરકાર� કમ!ચાર�એ કોઇ ગભંીર ગેરવત!%કૂ, ગભંીર ]નુો અથવા ગભંીર )કારની અિનયિમતતા, 
ગેરર�િત ક� Aિત કર� હોય અને તેને સXYય સેવામા ંચા� ુરાખવામા ંઆવે તો તેન,ે 
 

(૧)  તેણે આચર�લ ગેરવત!%કૂ, ]નુો, અિનયિમતતા, ગેરર�િત, Aિત(વગેર� W હોય તે) ફર�થી  
કરવાનો મોકો મળ� રહ� અથવા,  

(ર)  તેની સામેના દ^ તાવ0ે Lરુાવાઓ નાશ કર� નાખવાની ક� તેની સાથ ેચેડા ં કરવાની ક� તેની  
સામેના સાAીઓને ફોડ� નાખવાની તક મળ� રહ�. 

         ઉપર (૧) અથવા (ર) આગળ જણાવેલ પXરQ^થિતઓ ઉપિ^ થત થતી િનવારવા માટ� 
સરકાર� કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂવામા ંઆવતો હોય છે.  
 

4. -��#��N-� �%U: 3�
��
 ��%'
� ��
�� �#�0
���� ;0
��� �� 9��� �@�� ,� �% 
�%#?:- 
 

૪.૧ ફરજમોPફૂ� એ, ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ નીચેની  કોઇ િશAા 
નથી ક� ફરજમોPફૂ�નો mકુમ એ કોઇ અધ!�યાિયક mકુમ પણ નથી. ફરજમોPફૂ�  માe એક વહ�વટ� પગ�ુ ં
(Administrative action) જ છે. આથી સરકાર� કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� પર ઉતારતા ંપહ�લા ં રiૂઆત 
કરવાની ક� બચાવ કરવાની તક આપવી આવ\ યક નથી. અલબH, સરકાર� કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� પર 
ઉતારવાથી તેની )િત- ઠા ક� આબ<ને અસર થતી હોઇ, ગમ ેતે ક�સમા ંસરકાર� કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� 
પર ઉતાર� શકાય નહ>. સરકાર� કમ!ચાર�ને કયાર� અને ક�વા સજંોગોમા ંફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂવો જોઇએ 
તે ફકરા-પમા ંિવગતવાર દશા!વવામા ંઆ@ Cુ ંછે. 
 

૪.ર ફરજમોPફૂ� એ એક વહ�વટ� પગ�ુ ંછે. િનમ%કૂ� અિધકાર� Gહ�ર વહ�વટના Xહતમા,ં કમ!ચાર�ન ે
સXYય સેવામાથંી fૂર રાખવા, આ પગલાનંો જ<Xરયાત �જુબ અને િવવેક��ુ( અ�સુાર ઉપયોગ કર� શક� 
છે. િનમ%કૂ� અિધકાર�/ કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� પર ઉતારવા માટ� તેમજ તે ફરજમોPફૂ�ને 2 યાર પછ�ના 
આગળના સમય માટ� લબંાવવા માટ� ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના 
િનયમ-પ ના પેટા િનયમ(૧) થી (૪)ની લા] ુપડતી કોઇપણ જોગવાઇનો ઉપયોગ કર� શક� છે. Wમ ક�, 
કોઇપણ ફોજદાર� ]નુાના સબંધંમા ંકમ!ચાર�ની ૪૮ કલાક કરતા ંવs ુસમય માટ� અટકાયત થયેલ હોય 
તો િનયમ-પ(ર)(ક) �જુબ અટકાયતની તાર�ખથી તેમની ગણી લેવાયલે ફરજમોPફૂ�(ડ�� ડ સ^પે� શન) 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2014-13-08-%20CDR-102012-770-Inq-Cell.pdf
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અમલમા ં આવે છે. આ ]નુા અ�વયેનો ક�સ અ� વેષણ / .ાયલ હ�ઠળ હોવા�ુ ં n યાને લઇ િનયમ-
પ(૧)(ખ) ની જોગવાઇનો ઉપયોગ કર� આવી ફરજમોPફૂ�ને 2 યાર પછ�ના સમયગાળા માટ� લબંાવવાનો 
િનણ!ય લઇ શકાય છે.   
 

6. ��
�� �#�0
���� �	
�% ��� �%�
 �����#
� -��#��N-� �%U: M N�� )�
	V- 
 

પ.૧ ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના  િનયમ-પ(૧)ની જોગવાઇ �જુબ, 
જયાર� સરકાર� કમ!ચાર� સામે, 
(ક)  િશ^ ત િવષયક કાય!વાહ� (એટલે ક� ખાતાક�ય તપાસ) કરવાની બાબત િવચારણા હ�ઠળ હોય,  

3 ૂ̀ચત હોય ક� પડતર હોય 2 યાર�, 
;7.  

(ખ)  તેની સામ ે નૈિતક અધઃપતન (Moral Turpitude) વાળા કોઇ ફોજદાર� ]નુા Iગેનો ક�સ  
અ� વેષણ(Investigation), તપાસ(Inquiry) અથવા ઇ� સાફ� કાય!વાહ� (Trial) હ�ઠળ હોય 2 યાર� 
તેને ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂ� શકાય છે.  

 

પ.ર સરકાર� કમ!ચાર�ને કયા સજંોગોમા ંફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂવો જોઇએ તે Iગે સરકાર� સામા� ય 
વહ�વટ િવભાગના તાઃ૮.૭.૧૯૭૦ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૭૦-૨૯૮૧-ગ અન ે
તાઃપ.૧૦.૧૯૭૬ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૩૭૬-૨૭૧૫-ગથી માગ!દશ!ક 3ચૂના આપલેી છે. ત ે
�જુબ નીચેની બે શરતો સતંોષાતી હોય તો જ સરકાર� કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂ� શકાય. 
 

(અ) સરકાર� કમ!ચાર�એ ગભંીર ગેરવત!%કૂ(grave misconduct), ગભંીર ]નુો(grave offence), 
ગભંીર ગેરિશ^ ત(grave indiscipline) ક� |- ટાચાર(corruption) કય� હોવા�ુ ંજણા6 ુ ંહોય અને ઉપલ� ધ 
Lરુાવાને આધાર� તેને નોકર�માથંી બરતરફ, <ખસદ ક� ફરMજયાત િનNિૃHની િશAાઓ પૈક�ની કોઇ િશAા 
થઇ શક� તેમ હોવા�ુ ં)થમ દશ!નીય ર�તે(Prima Facie) જણા6 ુ ંહોય. 

;4C 
(બ) (૧) એમ માનવાને કારણ હોય ક� સદરm ુકમ!ચાર� સXYય સેવામા ંચા� ુરહ�વાથી તેની સામેની  

તપાસ ક� અ� વેષણ(Investigation)મા ંતે અડચણ<પ બનશ ેઅથવા તેન ેLરુાવાઓ સાથે ચેડા ં
કરવાની ક� સાAીઓને ફોડ� નાખવાની તક મળ� રહ�શે. 

;7.  
(ર) તેને સXYય સેવામા ંચા� ુરાખવામા ંઆવે તો તેને તેવી ગેરવત!%કૂ ક� ]નુો ફર�થી કરવાની  
તક મળ� રહ�શે એમ જણા6 ુ ંહોય. 

 

 ઉપર (અ) આગળની શરત અને ઉપર (બ)મા ં Yમાકં (૧) અને (ર) પૈક�ની કોઇ એક શરત, 
એમ બનંે શરતો સતંોષાતી હોય તો જ સરકાર� કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂ� શકાય. આથી, સરકાર� 
કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� પર ઉતારવાનો િનણ!ય લતેા ં પહ�લા ં સAમ અિધકાર�એ િવવેક�િુn ધLવૂ!ક 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1970-08-07-CDR-1070-2981-G.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1970-08-07-CDR-1070-2981-G.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1976-05-10-CDR-1376-2715-G.pdf
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િવચારણા કરવી જ<ર� છે. ગમે તે ક�સમા ં સરકાર� કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� ઉપર ઉતાર� શકાય નહ>. 
Oૂંકમા,ં મોટ� િશAા કરવાપાe હોય, તેવી ગભંીર ગેરર�િત, Aિત, ગેરવત!ન ક� ]નુામા ંસડંોવણી હોય અન ે
તેને સXYય સેવામા ં ચા� ુ રાખવાથી તપાસની કાય!વાહ�, સાAી ક� Lરુાવાને િવપર�ત અસર થવાની 
સભંાવના હોય ક� તેને આવી બાબતોના Lનુરાવત!નની તક મળે તેમ હોય તેવા Xક^ સામા ંતેને ફરજમોPફૂ 
કરવા�ુ ંિવચારવા�ુ ંરહ� છે. 
 

૫.૩ ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ ત  અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-પ(ર)(ખ)ની જોગવાઇ 
અને તે હ�ઠળની ^ પ- ટતા જોતા ંસરકાર� કમ!ચાર�ને ]નુા માટ� દોિષત ઠરાવી ૪૮ કલાકથી વધાર� સમય 
માટ� તેન ેક�દની સG થઇ હોય અન ેતેન ેદોિષત ઠરા@ યથેી ત2 કાલ બરતરફ, <ખસદ ક� ફરMજયાત િનNHૃ 
કરવામા ંઆ@યો ન હોય 2 યાર� તેને દોિષત ઠરા@ યાની તાર�ખથી તેને ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂાયેલ હોવા�ુ ં
ગણી લેવામા ં આવે છે. આ Xક^ સામા ં ૪૮ કલાકનો સમય તે દોિષત ઠયા! પછ�ની Wલની સGની 
શ<આતથી ગણવો જોઇએ અને સGનો �ટુક સમય હોય તો તનેે પણ ગણતર�મા ંલેવો જોઇએ.  
 

  સરકાર� કમ!ચાર� ]નુા માટ� દોિષત ઠયxથી ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ ત અન ેઅપીલ) િનયમો, 
૧૯૭૧ના િનયમ-૧૪(૧)(૧) હ�ઠળની જોગવાઇ �જુબ તેને લા] ુપડતા સેવા િનયમો અ�સુાર ઘટતી 
િશAા કરવા માટ� સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૫.૮.૨૦૦૩ના પXરપe Yમાકંઃ સીડ�આર-૧૦૯૬-૭૯-
ત.એ.થી િનયત કર�લ કાય!વાહ� તરત હાથ ધરવાની રહ� છે. પરં6,ુ આ કાય!વાહ�મા ંપણ ક�ટલોક સમય  
પસાર થતો હોય છે.  આથી, તેમની સામે િનયમ-૧૪(૧)(૧) હ�ઠળની કાય!વાહ� Lણૂ! થાય 2યા ં3ધુી તને ે
સXYય સેવામા ંચા� ુરાખવો Gહ�ર વહ�વટના Xહતમા ંઉ`ચત ન હોઇ, તેમને સરકાર� સેવાઓ બGવવા 
દ�વી જોઇએ નહ>. એટલે ક�, આવા કમ!ચાર�ને દોિષત ઠયxથી જ ફરજમોPફૂ� પર ઉતાર� દઇ તેને સરકાર� 
સેવામાથંી અળગો રાખવો જોઇએ. ત ે માટ� સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૩.૮.૨૦૧૪ના પXરપe 
Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૨૦૧૨-૭૭૦-ત.એ.થી કરવામા ંઆવેલ જોગવાઇઓ nયાને લવેી. 
 

  ]નુા માટ� દોિષત ઠર�લ સરકાર� કમ!ચાર�ને સXYય સવેાથી શા માટ� fૂર રાખવો જોઇએ, ત ે
સબંધંમા ં ક�. સી. સર�ન િવ<( સી.બી.આઇ. ચદં�ગઢના XYિમનલ અપીલ ન:ં ૭૭૦/૨૦૦૧ના ક�સમા ં
તાઃર.૮.ર૦૦૯ના dકુાદામા ં નામ. 3)ુીમ કોટ� અવલોકન કયા! છે. તેમા ં જણા@યા �જુબ દોિષત ઠર�લ 
કમ!ચાર�ને  સXYય સેવાથી fૂર રાખવા તેન ેત2કાળ ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ  �કૂવો જોઇએ અન ેતેને લા] ુ
પડતા સેવાક�ય િનયમો અ�સુારની  િશ^તા2મક કાય!વાહ� સ2વર� Lણૂ! કરવી જોઇએ. સામા�ય વહ�વટ 
િવભાગના તાઃ૫.૧૨.૨૦૦૫ના પXરપe Yમાકંઃ સીડ�આર-૧૦૨૦૦૫-૧૦૨૮-ત.એ. �જુબ આવા દોિષત 
કમ!ચાર� સામે ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૪(૧)(૧) હ�ઠળની 
જોગવાઇ �જુબ િશ^ તા2 મક કાય!વાહ� હાથ ધરવી જોઇએ. આ માટ� સામા�ય વહ�વટ િવભાગના 
તાઃપ.૮.૨૦૦૩ના ઠરાવ Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૯૬-૭૯-ત.એ. થી િનયત કરાયેલ કારણદશ!ક નોXટસના 
�સુ5ા અ�સુાર તનેે નોXટસ આપી દોિષત ઠરાવાયેલ કમ!ચાર�ને �લુાસાની તક આપવાની રહ� છે. આ 
નોટ�સ સદંભx કમ!ચાર�એ રiૂ કર�લ �લુાસો nયાને લઇ િશAા Iગેના ઘટતા mકુમો કરવાના રહ� છે. 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2003-05-08-CDR-1096-79-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2003-05-08-CDR-1096-79-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2014-13-08-%20CDR-102012-770-Inq-Cell.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2014-13-08-%20CDR-102012-770-Inq-Cell.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2005-05-12-CDR-102005-1028-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2003-05-08-CDR-1096-79-INQCELL.pdf
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આવી કાય!વાહ� શકયતઃ ઝડપથી સપં� થાય તેની િશ^ત અિધકાર�એ કાળ0 રાખવી જોઇએ. 
 

  ]જુરાત ��ુક� સેવા(ફરજ પર જોડાવાના સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર )િતિનCQુRત, 
ફરજમોPફૂ�, બરતરફ� અને <ખસદ) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૭૨(૧)ની જોગવાઇ �જુબ જો સરકાર� 
કમ!ચાર�ને દ�વા માટ� ક� કોઇ ફોજદાર� આરોપ માટ� અટક કરવામા ંઆવેલ હોય ક� ]નુા િનવારણ Iગ ે
અટકાયતની જોગવાઇ કરતા કોઇ કા�નૂ હ�ઠળ તેને અટકમા ંલેવામા ંઆવેલ હોય, તો તેવા સરકાર� 
કમ!ચાર�ને જયા ં3ધુી અટકમા ંરાખવામા ંઆવે અગર તે ક�દ ભોગવે તેટલી �દુત માટ� તે ફરજમોPફૂ� 
હ�ઠળ ગણાશે. 
 

  િનયમ-૭૨(૨)મા ં કરવામા ં આવેલ જોગવાઇ �જુબ જો સરકાર� કમ!ચાર�ની િવSુ( ફોજદાર� 
આરોપ પડતર હોય ક� બાક� દ�વા માટ� તેની અટક કર� કાય!વાહ� કરવામા ંઆવી હોય અને જો આરોપ 
અગર કાય!વાહ� તેની સરકાર� કમ!ચાર� તર�ક�ની હ�િસયત સાથે સબંધં ધરાવતી હોય અને ત ેતેની ફરજો 
બGવવામા ં અકળામણ ઉપQ^થત કર� ક� નીિત |-ટતા સડંોવાય તેવી શકયતા હોય, 2યાર� ખર�ખર 
હવાલાતમા ંઅટક હ�ઠળ હોય ક� ન હોય અગર ક�દમા ંહોય ક� ન હોય (Wમ ક� Gમીન ઉપર �ટ�લો હોય) 
તો પણ તેટલી �દુત માટ� તેને ખાસ આદ�શ kારા ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂવાનો રહ� છે.   
 

પ.૪ જયાર� કમ!ચાર� ફરજ પર અનિધPૃત ગેરહાજર રહ�લ હોય અને તેન ે અવારનવાર નોXટસ/ 
તાક�દ આપવા છતા ંપણ તે તેની ફરજ પર હાજર થયેલ ન હોય, તો તે બાબત ફરજ પર2 વેની ગભંીર 
)કારની બેદરકાર� અને િન- ઠાના અભાવની બાબત બને છે. આથી, આ બાબતે તેની સામ ે
િનયમા�સુારના પગલા ંલવેાની િવચારણા ચાલતી હોય અથવા કાય!વાહ� 3 ૂ̀ચત ક� પડતર હોય તથા 
આ આરોપો Lરુવાર રહ� તો,  તેન ેભાર� િશAા થવાની Lરૂ� સભંાવના હોવા છતા,ં પણ આવી અનિધPૃત 
ગેરહાજર� સબબ કમ!ચાર�ન ેફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂવાનો િનણ!ય લેવો વહ�વટ� Xહતમા ંન ગણાય. કારણ 
ક�, 
 

(૧)  અનિધPૃત ગેરહાજર રહ�વાના કારણે કમ!ચાર�ને ત ેસમય દરિમયાન પગાર ભ�થાનંી કોઇ રકમ   
dકૂવવાની રહ�તી નથી, પરં6 ુજો તનેે ફરજમોPફૂ કરવામા ંઆવ ેતો તેન ેિનયમા�સુાર�ુ઼ં િનવા!હ 
ભ� �ુ ંdકૂવવા�ુ ંથાય. 

 

(ર)  આવા િનણ!યથી કમ!ચાર�ના પA ેતેમનો ફરજ પર હાજર નહ> રહ�વાનો હ�6 ુઆડકતર� ર�તે િસ(  
થાય  છે  અને તેને વધારામા ંઆ સમયગાળા માટ� િનવા!હભ� થાનંી િનિ�ત રકમ પણ મળ� રહ� 
છે.  આમ, આવો િનણ!ય કમ!ચાર�ના પAે બેવડા લાભની પXરિ^ થિત�ુ ંિનમા!ણ કર� છે. 

 

(૩)  ]જુરાત ��ુ ક� સેવા (રG) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૧૬ હ�ઠળ નાણા િવભાગના   
તાઃ૧.૧ર.ર૦૦૬ના Gહ�રનામા Yમાકંઃ(0એન-૧૧૪)આરWએ-૨૦૦૬-ઓ-૮૭૭-પીથી દાખલ 
કરાયેલ 3ધુારા િનયમ-૧૬(ર)ની જોગવાઇ હ�ઠળ કમ!ચાર� સામે અનઅિધPૃત ગેરહાજર�ના 
કારણોસર ડ��ડ ર�`ઝtનેશન ગણવા Iગેની જોગવાઇ કરાઇ છે. જો આવી અનઅિધPૃત 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2006-01-12-GN-114-RJA-2006-O-877-P.pdf
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ગેરહાજર�ના સમયગાળા માટ� તેન ે ફરજમોPફૂ� પર �કૂવાનો િનણ!ય લેવામા ં આવે તો, 
ફરજમોPફૂ�ના સમયગાળા માટ� તેની ફરજ પરની ગરેહાજર�ને અનઅિધPૃત ગેરહાજર� ગણી 
શકાય નહ>. પXરણામે, ]જુરાત ��ુ ક� સેવા (રG) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૧૬મા ં નાણા 
િવભાગના તાઃ૧.૧ર.ર૦૦૬ના Gહ�રનામા �જુબ ડ�� ડ ર�`ઝtનેશનના પXરણામની સLંણૂ! 
શકયતાવાળા ક�સોમા ં પણ ફરજમોPફૂ�ના િનણ!યથી ક�સ ડ�� ડ ર�`ઝtનેશનમા ં પXરણમવાની 
શકયતા  ના�દૂ થાય છે.  

 

(૪)  વsમુા,ં આવી અનઅિધPૃત ગેરહાજર�ના ક�સમા ં ડ�� ડ ર�`ઝtનેશનની શકયતા ના�દૂ થવાથી,  
ફરMજયાતપણે ખાતાક�ય તપાસની કાય!વાહ� હાથ ધરવાની પXરQ^થિત ઊભી થાય છે. પXરણામ ે
વહ�વટ� કામગીર��ુ ં ભારણ તથા આિથ~ક ભારણ ઉ5ભવ ે છે. W વહ�વટ� Xહતમા ં યોtય ન 
ગણાય. 

 

           Oૂંકમા,ં મiૂંર થયલે રG બાદની ક� રG મiૂંર કરા@ યા િસવાય જ નોકર�મા ં હાજર ન  
રહ�તા ં ઉ5ભવતી અનિધPૃત ગેરહાજર�ના Xક^ સામા ં]જુરાત ��ુ ક� સેવા (રG) િનયમો, ૨૦૦૨ના 
િનયમ-૧૬(ર) અ� વયે  કાય!વાહ� હાથ ધરવાની િવચારણા કરવી સરકાર{ીના Xહતમા ંછે. આવા 
Xક^ સામા ંફરજમોPફૂ�નો િનણ!ય લેવો વહ�વટ� Xહતમા ંનથી. 
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   સરકાર� કમ!ચાર�ની બદલી અને ફરજમોPફૂ� એક� સાથે અથવા Yમશઃ એક પછ� એક કરવા 
સબંધંમા ં]જુરાત હાઇકોટ� િસિવલ એિj લક�શન ન:ં૮૬/૮૫ અને ૩૬૬૦/૮૫ના ક�સમા ંઆપેલ dકૂાદાન ે
અ�લુAીન ેસરકાર� સામા� ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૮.૧૧.૧૯૮૬ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૮૬-
૮૬૪-તપાસ એકમથી ક�ટલીક માગ!દશ!ક 3ચૂનાઓ બહાર પાડ� છે. તે �જુબઃ- 
 

(૧) સરકાર� કમ!ચાર�ની બદલી અને ફરજમોPફૂ� એક� સાથે અથવા Yમશઃ એક પછ� એક એ તf્ ન   
અિનવાય! હોય તેવા માe iૂજ Xક^ સામા ં(Very Sparingly) જ કર� શકાય. સામા� ય સજંોગોમા ં
કર� શકાય નહ>. 

 

(ર)  માe બદલી કરવાથી હ�6 ુ િસ( થઇ જતો હોય 2 યા ં સરકાર� કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� પર  
ઉતારવાની આવ\ યકતા રહ�તી નથી. એ જ )માણે સરકાર� કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� પર �કૂવાથી 
હ�6 ુિસ( થઇ જતો હોય 2 યાર� ફરજમોPફૂ�ની સાથોસાથ તેની બદલી કરવાની આવ\ યકતા નથી. 
આમ કમ!ચાર�ની બદલી કરવી જ<ર� છે ક� તેન ેફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂવો જ<ર� છે ક� બનં ેકરNુ ં
જ<ર� છે તે Iગ ેિશ^ ત અિધકાર�એ િવવેક��ુ(Lવૂ!ક િવચારણા કર�ને િનણ!ય લેવો જોઇએ.  

   ઉદાહરણો તર�ક�ઃ- 
 

(અ)  કમ!ચાર�ને લાચં લીધી હોવા�ુ ંઅથવા ગેરકાયદ�સર અવેજ ^વીકાય� હોવા�ુ ંજણા6 ુ ંહોય 2 યાર�, 
;7. , 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2006-01-12-GN-114-RJA-2006-O-877-P.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1986-18-11-CDR-1086-864-INQCELL-GUJ.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1986-18-11-CDR-1086-864-INQCELL-GUJ.pdf
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(બ)  લાચં / ગેરકાયદ�સર અવજેના આરોપ સબબ તેની સામે ફોજદાર� કાય!વાહ� (prosecution)  
કરવામા ંઆવી હોય (એટલ ેક� અદાલતમા ંઆરોપના�ુ ં�કૂવામા ંઆવ�ેુ ંહોય)  

;7. , 
(ક)  નાણાકં�ય ઉચાપત ક� અ� ય કોઇ ગભંીર )કારની નાણાકં�ય ગેરર�િત કર� હોય, 

;7. , 
(ડ)  સHાનો ક� હો5ાનો બદઇરાદાLવૂ!ક fુ<પયોગ કય� હોય, 

;7. , 
(ઇ)  કોઇ ગભંીર ગેરર�િત ક� અિનયિમતતા કર� હોય. 
 

  ક� Wને આધાર� તેને નોકર�માથંી બરતરફ, <ખસદ ક� ફરMજયાત િનNિૃHની િશAા થઇ શક� તેમ  
હોય તેવા ગભંીર )કારના ક�સોમા ંસરકાર� કમ!ચાર�ની અ� ય ^ થળે બદલી કરવાથી કોઇ અથ! સર� નહ>. 
કારણ ક�, અ� ય ^થળે પણ સરકાર� કમ!ચાર� આવી ગેરર�િત આચરશ ેનહ> તનેી કોઇ ખાતર� હોતી નથી. 
આથી આવા ક�સમા ંસરકાર� કમ!ચાર�ની બદલી કરવાને બદલ ેતેન ેફરજમોPફૂ� હ�ઠળ ઉતારવા�ુ ંજ<ર� 
ગણી શકાય. આવા ગભંીર )કારના Xક^ સાઓમા ંસરકાર� કમ!ચાર�ન ેફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂવામા ંઆ@ યો 
હોવા છતા ંપણ તે સરકાર� કમ!ચાર�,  
 

(૧)  બનાવના ^ થળના �gુ યમથક પરની તેની હાજર� માeના કારણે તેની સામનેી તપાસમા ં  
અડચણ<પ  બનશે તેમ માનવાને કારણ હોય અથવા તેની હાજર� માeથી ક�સના સાAીઓ તેની 
િવ<( iુબાની આપવા આવશે નહ> ક� તેની િવ<( iુબાની આપશે નહ> તેમ માનવાને કારણ 
હોય અથવા,  

 

(ર)  ફરજમોPફૂ� દરિમયાન તે તેની સામેના Lરુાવાઓ સાથે ચેડા ં કરવાના ક� સાAીઓ ફોડ�  
નાખવાના )ય2 ન કરતો હોવા� ુજણાCુ ંહોય તેવા કોઇ ક�સોમા ંસAમ અિધકાર�, આવા કારણોની 
નuધ કર�ને ફરજમોPફૂ� હ�ઠળના સરકાર� કમ!ચાર��ુ ં�gુ યમથક કોઇપણ સમયે બદલી શક� છે. 
Oૂંકમા ંફરજમોPફૂ� અને બદલી એક� સાથે અથવા Yમશઃ એક પછ� એક કરવાની સHાઓ સAમ 
અિધકાર�એ �બૂ જ કાળ0Lવૂ!ક, અ2 યતં આવ\ યક અને અિનવાય! હોય તવેા માe iૂજ 
Xક^ સામા ંજ વાપરવી જોઇએ. સામા� ય ર�તે જયાર� ઉપર )માણેનો કોઇ બનાવ બને 2 યાર� )થમ 
તબકક� કમ!ચાર�ની બદલી કર� દ�વામા ંઆવે છે અને બાદમા ં તેમની ફરજમોPફૂ�નો િનણ!ય 
લેવામા ંઆવે છે. આવા Xક^ સામા ંકમ!ચાર�ની બદલીના અલગ આદ�શો કરવામા ંઆવે છે, પરં6 ુ
જયાર� આવો કોઇ બનાવ બ� યા બાદ તરત ફરજમોPફૂ� પર �કૂવાનો િનણ!ય લેવાય અન ે
કમ!ચાર�ની બનાવના ^ થળે ઉપિ^ થિત યોt ય જણાતી ન હોય તેવા સજંોગોમા ંબનાવના ^ થળેથી 
અ� ય ^ થળે તેમની ફરજમોPફૂ��ુ ં�gુ યમથક નકક� કર� શકાય છે.  
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૭.૧ ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ ત અન ે અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-પ(૧) �જુબ નીચ ે
જણાવેલ સHાિધકાર�ઓ કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂ� શક� છેઃ- 
(અ)  સરકાર� કમ!ચાર�ના િનમ%કૂ� અિધકાર�(Appointing Authority). 
 

(બ)  સરકાર� કમ!ચાર�ના િનમ%કૂ� અિધકાર� W સHાિધકાર�ના તાબા હ�ઠળ હોય  ત ેસHાિધકાર�. 
(ક)  સરકાર� કમ!ચાર�ના િશ^ ત અિધકાર�(Disciplinary Authority) (જો આવી સHાની સuપણી થયેલ  

હોય તો)  
(ડ) સરકાર� Wને અિધPૃત કયા! હોય તેવા સHાિધકાર�. 
 

૭.ર જયાર� િનમ%કૂ� અિધકાર�ના તાબાના ક� તેનાથી ઉતરતા દરFGના સHાિધકાર�એ કમ!ચાર�ન ે
ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂ�લ હોય 2 યાર� આવા સHાિધકાર�એ W સજંોગોમા ં આવો mકુમ કય� હોય ત ે
સજંોગોની Gણ િનમ%કૂ� અિધકાર�ને તરત જ Gણ કરવાની જોગવાઇ ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ ત અન ે
અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-પ(૧)(ખ) હ�ઠળના પરં6કુથી કરાયેલ છે.  
 

   સામા� ય ર�તે કમ!ચાર�ના િનમ%કૂ� અિધકાર� ક� કમ!ચાર�ના િનમ%કૂ� અિધકાર� W 
સHાિધકાર�ના તાબા હ�ઠળ હોય તે સHાિધકાર�, કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ ઉતાર� શક�. જો આ િનયમો 
હ�ઠળ ક� કોઇ અ� ય ર�તે આ િસવાયના સHાિધકાર� / િશ^ ત અિધકાર�ન,ે કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ 
�કૂવાની સHા, સuપણી થયલે હોય તો માe તે સHાિધકાર� / િશ^ ત અિધકાર� જ આવી ર�ત ેકમ!ચાર�ન ે
ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ ઉતાર� શક�. Wમ ક�, 
 

(ક) ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ ત અન ે અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૫ અન ે ૧૬મા ં
)િતિનCXુકત પરના કમ!ચાર� સબંધંમા ંઅ�Yુમે સેવા ઉછ�ની લેનાર અને સેવા ઉછ�ની આપનારને િશ^ ત 
અિધકાર� તર�ક� તેમના વહ�વટ� િનયeંણ હ�ઠળના )િતિનCXુકત પરના કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ 
�કૂવાની સHા અપાયલે છે. તે સજંોગોમા ંતઓે તેમન ેફરજમોPફૂ� પર ઉતારવાનો િનણ!ય લવેા સAમ 
બને છે. પરં6 ુતેમણ ેઆવી ઘટનાની Gણ કમ!ચાર�ના િનમ%કૂ� અિધકાર�ને તરત જ કરવાની રહ� છે. 
 

(ખ) સામા� ય વહ�વટ િવભાગના તાઃરર.૪.૨૦૧૦ના ઠરાવ Yમાકંઃસીઓએસ-૧૦૨૦૦૯-૫૮૭૮૩-
ગરથી  િનયત કરાયેલ ક�સની રiૂઆતના રાહના mકુમ અ�સુાર વગ!-૨ના અિધકાર�ને ફરજમોPફૂ કરવા, 
ફરજમોPફૂ�ની સમીAા કરવા ફરજમોPફૂ� લબંાવવા ક� ફરજમોPુફ� પરથી સXYય સેવામા ંLનુઃ ^થાિપત 
કરવાનો િનણ!ય લેવાની સHા સ`ચવ{ી / અbસ`ચવ{ી / અિધક �gુ ય સ`ચવ{ી (ક.ગ.), સામા� ય 
વહ�વટ િવભાગન ેસuપાયલે છે. આથી તેઓ વગ!-૨ના અિધકાર�ઓ સબંધંમા ંઆવો િનણ!ય લેવા સAમ 
બને છે. 
 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2010-22-04-COS-102009-58783-G2.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2010-22-04-COS-102009-58783-G2.pdf
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7!: ઉપર )માણે િનમ%કૂ� અિધકાર� ક� િનમ%કૂ� અિધકાર� W સHાિધકાર�ના તાબા હ�ઠળ હોય ત ે   
સHાિધકાર� િસવાયના કોઇ સHાિધકાર�ને કમ!ચાર�ન ેફરજમોPફૂ� પર �કૂવાની સHા તો જ મળે 
જો આવી સHા તેમને િનયમો હ�ઠળ મળેલ હોય ક� ખાસ mકુમોથી તેમન ેસuપાયલે હોય, અ� યથા 
િનયમ-પ(૧)મા ંઆવી ર�ત ેસHા સuપવા Iગનેો પરં6કુ હોવા માeથી, િનયમ-પ(૧) હ�ઠળના 
Xક^સાઓમા ં િનમ%કૂ� અિધકાર�ના તાબાના ક� તેનાથી ઉતરતા દરFGના, સHાિધકાર� / િશ^ ત 
અિધકાર�એ તેમને કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� પર �કૂવાની  િનયમોથી સHા મળેલી છે તેN ુ ંમાની 
લેવા�ુ ંનથી. 

 

  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃર૦.૮.૧૯૬૮ના ઠરાવ Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૬૮-૪૭૦૦-ગથી આ 
બાબતે  ^ પ- ટ�કરણા2 મક 3ચૂનાઓ આપતા જણાવાયલે છે ક� કમ!ચાર�ના િનમ%કૂ� અિધકાર� ક� તેનાથી 
ઉપર� અિધકાર� િસવાયના કોઇપણ અિધકાર�એ કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� પર �કૂતા mકુમો કરવા નહ>. જો 
આવા mકુમો થયલે હોય તો તે સHા બહારના ગણાય અને �ળૂ અસરથી જ @ યથ! (Invalid) ગણાય. 
 
૭.૩  ફકરા-૭.૧મા ં જણા@ યા )માણે સરકાર� કમ!ચાર�ના િનમ%કૂ� અિધકાર� અથવા િનમ%કૂ 
અિધકાર�ના ઉપર� અિધકાર� અથવા તેના િશ^ ત અિધકાર� (જો સHા સuપલે હોય તો) સરકાર� 
કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂ� શક� છે. વગ!-૧ના િનમ%કૂ� અિધકાર� / િશ^ત અિધકાર� સરકાર હોઇ, 
વગ!-૧ના અિધકાર�ને માe સરકાર જ ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂ� શક�. કચેર� /ખાતા / િવભાગના વડા વગ!-
૧ના અિધકાર�ને ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂવાનો િનણ!ય લઇ શક� નહ>. વગ!-૧ના અિધકાર�ને ફરજમોPફૂ� 
હ�ઠળ �કૂવાનો િનણ!ય સરકારમા ં કઇ કAાએ લેવો જોઇએ તે Iગે કામકાજના િનયમો (Rules of 
Business) નીચે બહાર પાડવામા ં આવેલ mકુમો (Orders regarding Channel of Submission)મા ં
જણાવે�ુ ં હોય છે. સામા� ય વહ�વટ િવભાગના તાઃરર.૪.૨૦૧૦ના ઠરાવ Yમાકંઃસીઓએસ-૧૦૨૦૦૯-
૫૮૭૮૩-ગ.રથી કરવામા ંઆવેલ જોગવાઇ nયાને લવેાની રહ� છે.  
 

  વગ!-૩ અને વગ!-૪ના કમ!ચાર�ઓન,ે તેમના િનમ%કૂ� અિધકાર� અથવા િનમ%કૂ� અિધકાર�ના 
ઉપર� અિધકાર� ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ ઉતાર� શક� છે. આ ઉપરાતં સરકાર તો દર�ક અિધકાર� / કમ!ચાર�ના 
િશ^ ત અિધકાર� હોઇ, વગ!-૩ અને વગ!-૪ના કમ!ચાર�ઓને સરકાર પણ ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂ� શક� છે. 
  

      સામા� ય વહ�વટ િવભાગના તાઃર૦.૬.૧૯૮૮ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૮૬-C.ુઓ.૮૪-
ખા.ત.એ.થી 3ચૂના આj યા �જુબ જયાર� ખાતાના વડાએ વગ!-૩ અને વગ!-૪ના કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� 
હ�ઠળ �કુયો હોય 2 યાર� તેમણે સરકાર� કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂવા Iગેના જવાબદાર સજંોગોની 
Gણ સબંિંધત વહ�વટ� િવભાગના સ`ચવ{ીને કરવાની રહ� છે.  
  વહ�વટ� િવભાગના સ`ચવ{ીને આવી Gણ થયે તેમણે ચકાસNુ ં જોઇએ ક� સામા� ય વહ�વટ 
િવભાગના તાઃ૧૮.૧૧.૧૯૮૬ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૮૬-૮૬૪-તપાસ એકમની જોગવાઇઓ 
�જુબ સદરm ુક�સમા ંફરજમોPફૂ� વાજબી છે ક� ક�મ? જો ફરજમોPફૂ� વાજબી જણાતી ન હોય તો તેઓન ે

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1968-20-08-CDR-1068-4700-G.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2010-22-04-COS-102009-58783-G2.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2010-22-04-COS-102009-58783-G2.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1988-20-06-CDR-1086-UO-84-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1988-20-06-CDR-1086-UO-84-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1986-18-11-CDR-1086-864-INQCELL-GUJ.pdf
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યોt ય લાગે તેવા mકુમો તઓે કર� શક� છે. 
 

 

૭.૪ ક�� � સરકાર, અ� ય રાજય સરકાર અથવા તેમના તાબાના કોઇ સHાિધકાર� ક� ^ થાિનક સHાના 
કોઇ અિધકાર� / કમ!ચાર�ની સેવાઓ ]જુરાત સરકાર kારા ઉછ�ની લેવામા ંઆવેલી હોય 2 યાર� તવેા 
અિધકાર�/કમ!ચાર�ને ]જુરાત સરકારમા ંસેવા ઉછ�ની લેનાર સHાિધકાર� ]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ ત 
અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૬ )માણ ે ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂ� શક� છે. અલબH, આવા 
અિધકાર�/કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ ઉતારવા માટ�ના જવાબદાર સજંોગોની Gણ તેમણે સેવા ઉછ�ની 
આપનાર સHાિધકાર�ને તરત જ કરવી જોઇએ. 
 

૭.પ એ જ )માણે ]જુરાત સરકારના કોઇ અિધકાર� / કમ!ચાર�ની સેવાઓ ક�� � સરકાર અથવા 
અ�ય રાજય સરકાર ક� તેમના તાબાના કોઇ સHાિધકાર� / ^ થાિનક સHાને ઉછ�ની આપવામા ંઆવી 
હોય તો સેવા ઉછ�ની લેનાર સHાિધકાર�ને પણ ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ ત અને અપીલ) િનયમો, 
૧૯૭૧ના િનયમ-૧૫ �જુબ સદરm ુસરકાર� અિધકાર� / કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂવાની સHા 
મળે છે. અલબH સરકાર� કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ ઉતારવા Iગેના સજંોગોની Gણ તઓેએ 
]જુરાત સરકારના સHાિધકાર�ને (સેવા ઉછ�ની આપનાર સHાિધકાર�ને) તરત જ કરવી જોઇએ. 
 

7!M ઉપર ફકરા-૭.૪ અને ૭.પમા ંઉ�લે`ખત Xક^ સાઓ સબંિંધત )િતિનCકુત અિધકાર�/ કમ!ચાર�   
તેની )િતિનCXુકતના સમયગાળા દરિમયાન ઉપિ^ થત થતી િશ^ ત/ વત!%કૂની બાબતોને તેની 
)િતિનCXુકતની શરતોના સદંભ!મા ંિવિનયિમત કરવાના રહ� છે. 

 

8. ��
�� �#�0
�� 9��9� -��#��N-�(Deemed Suspension) �%U: �2
	 ���
 
�����:- 
 

૮.૧ ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-પના પેટા િનયમો (ર) થી 
(૪)મા ંદશા!વેલ સજંોગોમા ંસરકાર� કમ!ચાર�ને ‘‘ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ’’ ગણી લેવામા ંઆવતો હોય છે, Wને 
Ibે0મા ં ‘‘ડ�� ડ સ^ પે� શન'' કહ� છે. િનયમોથી ઠરાવેલ જોગવાઇ �જુબની પXરિ^ થિત ઉપિ^ થત થતા ં
આપોઆપ ‘‘ડ�� ડ સ^ પે� શન'' ઉ5ભવ ેછે. તેમા ંસAમ અિધકાર�એ સરકાર� કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ 
�કૂતા કોઇ mકુમો કયા! હોતા નથી, તેમ છતા ંસરકાર� કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ ગણી લવેામા ંઆવતો 
હોય છે અન ેફરજમોPફૂ�નો mકુમ થયેલ હોવા�ુ ંપણ ગણી લેવામા ંઆવ6ુ ંહોય છે. આ Iગે િવગતવાર 
ચચા! નીચનેા ફકરા-૮.૨, ૮.૩ અને ૮.૪મા ંકરવામા ંઆવેલ છે.  
 
8.9 >(��	� �	�� ���	 (4#0 � ;4C ;3:E) F4GH-, 19714  F4GH-34  3CK  F4GH (9)4: 
��+�	� N(�=: 
 

(ક)  સરકાર� કમ!ચાર�ને ફોજદાર� ]નુાના તહોમત હ�ઠળ અથવા અ� યથા ૪૮ કલાકથી વધાર� સમય  
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ક^ ટડ�મા ંઅટકાયત હ�ઠળ રાખવામા ંઆ@ યો હોય 2 યાર� તેની અટકાયતની તાર�ખથી સરકાર� કમ!ચાર� 
‘‘ડ�� ડ સ^ પે� શન'' હ�ઠળ ગણાય. 
 

(ખ)  ]નુા માટ� દોિષત ઠરા@ યેથી ૪૮ કલાકથી વધાર� સમય માટ� તેને ક�દની સG થઇ હોય અને તેન ે 
દોિષત ઠરા@ યેથી ત2 કાળ બરતરફ, <ખસદ ક� ફરMજયાત િનNHૃ કરવામા ંઆ@ યો ન હોય 2 યાર� દોિષત 
ઠરા@ યાની તાર�ખથી તે ‘‘ડ�� ડ સ^ પે� શન'' હ�ઠળ ગણાય છે. 
 

 ઉપર (ખ)ના Xક^ સામા ં૪૮ કલાકનો સમય ત ેદોિષત ઠયા! પછ�ની Wલની સGની શ<આતથી 
ગણવો જોઇએ અને સGનો �ટુક સમય હોય તો તેન ેપણ ગણતર�મા ંલેવો જોઇએ.  
(]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૫(ર)(ક), પ(ર)(ખ) અને તેની 
નીચે�ુ ં^ પ- ટ�કરણ જોવા િવનતંી.) 
 

૮.૩ સરકાર� કમ!ચાર� ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ હોય ત ે દરિમયાન ખાતાક�ય તપાસના Iતે તેન ે
નોકર�માથંી <ખસદ, બરતરફ� ક� ફરMજયાત િનNિૃHની િશAા ફરમાવવામા ંઆવી હોય તેવા Xક^ સામા ં
]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ ત અન ે અપીલ) િનયમો નીચે ‘‘અપીલ(Appeal)'' અથવા ‘‘Lનુઃિવચારણા 
(Review)''મા ંતે િશAાને રદબાતલ ઠરાવવામા ંઆવે અને તેની સામે ફર�થી તપાસ કરવાનો િનણ!ય 
લેવામા ંઆવે તો તનેી બરતરફ�, <ખસદ ક� ફરMજયાત િનNિૃHની િશAાની તાર�ખથી જયા ં3ધુી બીG 
mકુમો કરવામા ંઆવે નહ> 2 યા ં3ધુી તે ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના 
િનયમ-પ(૩) �જુબ ‘‘ડ�� ડ સ^ પે� શન'' હ�ઠળ ગણાય છે અને આવી ફરજમોPફૂ�નો mકુમ થયેલ હોવા�ુ ં
ગણી લવેામા ંઆવે છે. 
 

૮.૪ જો સરકાર� કમ!ચાર�ની બરતરફ�, <ખસદ ક� ફરMજયાત િનNિૃHની િશAા, � યાયની અદાલત ે
આપેલ dકૂાદાને કારણે રદબાતલ થઇ હોય ક� રદબાતલ Gહ�ર થઇ હોય અને િશ^ ત અિધકાર� ત ે
સરકાર� કમ!ચાર� સામે તેને બરતરફ�, <ખસદ ક� ફરMજયાત િનNિૃHની િશAા W આરોપસર કરવામા ં
આવી હોય ત ેઆરોપસર જ વs ુતપાસ કરવા�ુ ંનકક� કર� તો, તેવા Xક^ સામા ંપણ સરકાર� કમ!ચાર� 
તેની બરતરફ�, <ખસદ ક� ફરMજયાત િનNિૃHના mકુમની તાર�ખથી અ� ય કોઇ mકુમો થાય નહ> 2 યા ં3ધુી 
]જુરાત રાજય સવેા (િશ^ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-પ(૪) �જુબ ‘‘ડ�� ડ સ^ પે� શન'' 
હ�ઠળ ગણાય છે અને આવી ફરજમોPફૂ�નો mકુમ થયેલ હોવા�ુ ંગણી લેવામા ંઆવે છે.  
 

૮.પ ઉપર ફકરા ન:ં૮.ર થી ૮.૪ આગળ જણાવેલ Xક^ સાઓમા ં (૧) અિધકાર� kારા સરકાર� 
કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂતા કોઇ mકુમો કયા! ન હોય તો પણ તને,ે િનયમોની જોગવાઇ �જુબ, 
ફરજમોPફૂ થયેલ હોવા�ુ ંગણી લેવામા ંઆવે છે. (ર) ફકરા ન.ં૮.૩ આગળ દશા!વેલ ક�સોમા ંસરકાર� 
કમ!ચાર�ને િશAા કરવામા ંઆવી ત ેપહ�લા ંતે ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ હોય તો જ અપીલ ક� Lનુઃિવચારણામા ં
િશAા રદ થતા તેને ‘‘ડ�� ડ’’ સ^ પે� શન હ�ઠળ ગણી શકાય. જો િશAા પહ�લા ંતે ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ ન હોય 
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અને ‘‘અપીલ'' ક� “Lનુ:િવચારણા”મા ંતેની િશAા રદ કરવામા ંઆવે તો તનેે ‘‘ડ�� ડ સ^ પે� શન'' હ�ઠળ 
ગણી શકાય નહ>. (૩) જયાર� ફકરા ન:ં૮.૪ આગળ દશા!વેલ ક�સમા ં િશAા પહ�લા ં સરકાર� કમ!ચાર� 
ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ ન હોય તો પણ � યાિયક dકૂાદાને કારણે િશAા રદ થતા ંતેન ે‘‘ડ�� ડ સ^ પે� શન'' હ�ઠળ 
જ ગણવાનો રહ� છે. અલબH તે માટ�ની શરત એ છે ક�, તેને W આરોપસર િશAા ફરમાવવામા ંઆવી 
હતી. તે જ આરોપસર િશ^ ત અિધકાર�એ તેની સામે વs ુતપાસ કરવા�ુ ંનકક� કCુ! હોNુ ંજ<ર� છે. 

 

૮.૬ ફકરા ન:ં૮.ર થી ૮.૪મા ંજણાવેલ Xક^ સાઓમા ંસરકાર� કમ!ચાર�ને િનયમોની જોગવાઇ �જુબ 
ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ ગણી લેવામા ંઆવ ેછે અન ેmકુમ થયલે હોવા�ુ ંપણ ગણી લેવામા ંઆવ6ુ ંહોઇ, સAમ 
અિધકાર�એ તેને ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂતા િવિધસર mકુમો બહાર પાડવા�ુ ંઆવ\ યક નથી, પરં6 ુનીચ ે
જણાવેલ કારણોસર આવા ક�સોમા ંપણ િવિધસરના ઔપચાXરક mકુમો કરવા�ુ ંવહ�વટ� Xહતમા ંજ<ર� છે.  
 

(૧)  સેવા, પે� શન, રG, પગાર, ફરજમોPફૂ�, િનવા!હ ભ� �ુ ં વગેર� બાબતોની કમ!ચાર�ની સેવા  
િવષયક  ર�કડ!મા ંનuધ કરવાની હોય છે. સરકાર� કમ!ચાર�ના સેવા િવષયક ર�કડ!મા ંનuધ રાખવા 
માટ� િવિધસરના mકુમો હોવા જ<ર� છે. 

 

(ર)  અ�કુ સમયગાળા દરિમયાન તેન ે]જુરાત રાજય સવેા (િશ^ ત અન ેઅપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના   
િનયમ-પના પેટા િનયમો (ર) થી (૪) �જુબ ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂાયેલ હોવા�ુ ં ગણવામા ં
આ@ યો છે તેની સરકાર� કમ!ચાર�ને પણ Gણ થવી જ<ર� છે.  

 

   ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-પના કયા પેટા િનયમ 
�જુબ તેન ેગણી લેવાયલે ફરજમોPફૂ� ‘‘ડ��ડ સ^ પે� શન'' હ�ઠળ �કૂાયેલ ગણવામા ંઆ@ યો છે તે આવા 
mકુમમા ં^ પ- ટપણે દશા!વNુ ંજોઇએ.  
 

૮.૭  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૩.૮.૨૦૧૪ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૨૦૧૨-૭૭૦-
ત.એ.ની જોગવાઇ �જુબ સરકાર� અિધકાર�/ કમ!ચાર�ને ડ��ડ સ^ પે� શન પર �કૂાયેલ હોવા�ુ ંગણાયેલ 
હોય 2યાર� ત ેIગેના mકુમો પણ થયલે હોવા�ુ ં ગણી લેવાય છે. આથી, જયા ં3ધુી ડ��ડ સ^પે�શન 
થયેલ હોવા�ુ ંગણાતો આવો mકુમ, રદ કરવામા ંન આવે 2 યા ં3ધુી, તે mકુમ અમલમા ંરહ� છે. આથી 
ગણી લવેાયેલ ફરજમોPફૂ� પરનો કમ!ચાર� અટકાયતમાથંી �ટયા બાદ જયાર� ફરજ પર હાજર થવા 
આવે 2 યાર�, જયા ં3ધુી ફરજમોPફૂ�ના mકુમોને રદ કરવામા ંન આવ ે2યા ં3ધુી, તેને  ફરજ પર હાજર 
લેવાનો રહ�તો નથી. 
 

૮.૮ ફરજમોPફૂ�ના mકુમને િનયમ-૫(૫)(ક) �જુબ 3ધુાયા! ક� રદ કયા! Iગેના સAમ સHાિધકાર�ના 
mકુમો િવના જ જો િનયeંક અિધકાર�/ િશ^ત અિધકાર� આવા કમ!ચાર�/ અિધકાર�ને ફરજ પર હાજર કર� 
અથવા હાજર થવાની પરવાનગી આપ ેતો આવા Xક^સામા ંકમ!ચાર�/ અિધકાર�એ Wટલા સમય માટ� આ 
ર�તની ફરજો બGવેલ હોય, તેટલા સમયગાળા માટ� તેમને પગાર ભ�થાનંી કરાયેલ dકૂવણી માટ� 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2014-13-08-%20CDR-102012-770-Inq-Cell.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2014-13-08-%20CDR-102012-770-Inq-Cell.pdf
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તેમના િનયeંક / િશ^ત અિધકાર�/ પરવાનગી આપનાર અિધકાર�ની જવાબદાર� નકક� કરવાની રહ�શે. 
તે �જુબની 3ચૂના સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૩.૮.૨૦૧૪ના પXરપe Yમાકંઃ સીડ�આર-
૧૦૨૦૧૨-૭૭૦-ત.એ.થી આપવામા ંઆવેલ છે.  
 

૮.૯  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૦.૬.૧૯૬૮ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૬૭-૭૨૧૧-ગની 
3ચૂનાઓ �જુબ જયાર� સરકાર� કમ!ચાર� સામેની ખાતાક�ય તપાસ અ�વયેની ફરMજયાત િનNિૃH / 
<ખસદ / બરતરફ�ની િશAા અપીલ અિધકાર� kારા ક� નામ. અદાલત kારા રદ કરવામા ંઆવ ે 2યાર� 
અથવા જયાર� સરકાર� કમ!ચાર� સામેની �યાિયક કાય!વાહ�ના કારણે તેને ફરજમોPફૂ કર�લ હોય અન ે
નામ. અદાલત kારા તેમને િનદ�ષ ઠરાવાયેલ હોય 2યાર� સરકાર� કમ!ચાર�ને સXYય સેવામા ંLનુઃ^થાિપત 
કરવાના mકુમો સ2વર� કરવા જોઇએ. 
 

 તેમ છતા,ં ઉપર �જુબના ક�સમા ં જ<Xરયાત �જુબ જો ખાતાક�ય રાહ� પગલા ં ભરવા�ુ ં ક� 
ખાતાક�ય તપાસની આગળની કાય!વાહ� હાથ ધરવા�ુ ંઆવ\યક જણા6 ુ ંહોય અને સરકાર� કમ!ચાર�ન ે
આ )માણેની હાથ ધરવાની થતી કાય!વાહ� દરિમયાન ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ રાખવા�ુ ંપણ આવ\યક જણા6 ુ ં
હોય 2યાર� સરકાર� કમ!ચાર�ને તેમની સામેના િશAાના mકુમો રદ થવાના કારણોસર ક� ફોજદાર� 
કાય!વાહ�મા ં િનદ�ષ ઠરવાના કારણોસર તેમને સXYય સેવામા ં Lનુઃ^થાિપત કરતા ં mકુમો કરવાની 
સાથોસાથ જ તેમને ફરજમોPફૂ� પર �કૂવાના mકુમો પણ એક જ સાથ,ે એક જ mકુમમા ંકર� શકાય.  
 

9. -��#��N-� �	
�6� �#'� �2
	V- 
 

૯.૧ ફરજમોPફૂ� સામા� ય ર�તે mકુમની બજવણી થયાની તાર�ખથી અમલી બને છે. ફરજમોPફૂ� mકુમ 
થયાની તાર�ખ પહ�લાનંી તાર�ખથી એટલે ક� પ�ાતવત� ર�તે (retrospectively) અમલી બની શક� નહ>. 
કારણ ક� ફરજમોPફૂ�ના mકુમની બજવણી થયા પહ�લા ંસરકાર� કમ!ચાર�એ બGવલેી કામગીર� રદબાતલ 
થઇ શક� નહ>, તેણે તેના હો5ાની W ફરજો બGવી હોય/કામગીર� કર� હોય તે રદબાતલ થઇ શક� નહ>.  
 

7!M- ‘‘ડ��ડ સ^ પે� શન'' કયારથી અમલી ગણાય તનેી ચચા! ઉપર ફકરા-૮મા ં િવગતે કરવામા ં  
આવેલી છે જ. 

 

૯.ર સરકાર� કમ!ચાર��ુ ં�gુ યમથક સAમ અિધકાર�ના �gુયમથક કરતા ં fૂરના ^ થળે આવ�ેુ ંહોય 
અથવા સરકાર� કમ!ચાર� )વાસ ઉપર હોય 2 યાર� તનેે ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂવામા ંઆ@ યો હોય તેવા 
Xક^ સામા ં ફરજમોPફૂ�નો અમલ કયારથી શ< થશે ત ે Iગે ફરજમોPફૂ�ના mકુમમા ં જ ^ પ- ટતા કરવી 
જોઇએ. કારણ ક�, ફરજમોPૂફ�ના mકુમની તાર�ખ અન ે તે mકુમ સરકાર� કમ!ચાર�ને મળે તે વ# ચનેા 
સમયગાળા દરિમયાન સરકાર� કમ!ચાર�એ ફરજો બGવેલી હોય, િનણ!યો લીધા હોય ક� તેને આ�ષું̀ગક 
કામગીર� બGવલેી હોય તે રદબાતલ થઇ શક� નહ>. આથી તેવા Xક^ સામા ં mકુમની તાર�ખથી 
ફરજમોPફૂ�નો અમલ કરવા�ુ ં શકય હો6 ુ ં નથી. આવા Xક^ સાઓમા ં ફરજમોPફૂ�ના mકુમનો અમલ 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2014-13-08-%20CDR-102012-770-Inq-Cell.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2014-13-08-%20CDR-102012-770-Inq-Cell.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1968-10-6-CDR-1067-7211-G.pdf
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કયારથી થશે ત ેIગે જો mકુમમા ંકોઇ ^ પ- ટતા કરવામા ંઆવી ન હોય તો સરકાર� કમ!ચાર�ને mકુમ 
મળે(બજવણી થાય) ત ેતાર�ખથી તેનો અમલ કરવાનો રહ�.  
 

૯.૩ સરકાર� કમ!ચાર� રG પર હોય અને તેન ેફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂવામા ંઆવે તો, ફરજમોPફૂ�ના 
mકુમની તાર�ખથી ફરજમોPફૂ� અમલી બની શક� છે. W તાર�ખથી ફરજમોPફૂ� અમલી બન ેત ેતાર�ખથી 
તેને રGઓ રદ ગણવાની રહ� છે.  
 

૯.૪ સરકાર� કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ કરતો mકુમ કરાય, 2 યાર� સરકાર� કમ!ચાર� તેમની ફરજ પર 
ગેરહાજર હોય તો અથવા તો કયાર�ક કમ!ચાર� તનેી સભંિવત ફરજમોPફૂ� ટાળવા ફરજના ^ થળે 
ઉપિ^ થત રહ�વા�ુ ંટાળે અથવા કયાર�ક કમ!ચાર� તેની ફોજદાર� ]નુામા ંસડંોવણી અને તે કારણસર તેની 
ધરપકડ ટાળવા ક� આગોતરા Gમીન મેળવવા �ગૂભ!મા ંજતા રહ� 2 યાર�, ક� અ� ય કોઇપણ કારણોસર 
કમ!ચાર� તેની ફરજના ^ થળે હાજર ન હોય 2યાર� ફરજમોPફૂ�નો mકુમ બGવવો �\ુક�લ બન ે છે. આ 
સજંોગોમા,ં કમ!ચાર� ફરજના ^ થળે હાજર થતા તને ે mકુમ બGવવો જોઇએ અને કમ!ચાર�ને mકુમની 
ખર�ખર બજવણી થયેથી ફરજમોPફૂ� અમલમા ંઆવેલ ગણાય. ફરજમોPફૂ�ના mકુમની તાર�ખથી તે mકુમ  
બG@ યાની તાર�ખ 3ધુીનો સમયગાળો કમ!ચાર�ની અનિધPૃત ગેરહાજર� જ ગણાય અને તે સમય માટ� 
તેમને કોઇ પગાર ભ� થા ંક� િનવા!હ ભ��ુ ંdકૂવવા�ુ ંરહ� નહ>. વsમુા ંક�સના સજંોગોને જોતા ંઅનિધPૃત 
ર�તે ગેરહાજર રહ�વા સબબ સરકાર� કમ!ચાર� સામે િશ^ તા2 મક પગલા ંલેવા�ુ ંઆવ\યક જણા6 ુ ંહોય 2યા ં
તેવા પગલા ંલેવા�ુ ંપણ િવચાર� શકાય. 
 

10. -��#��N-� �	
� W ��� �#'� ��%?:- 
   

૧૦.૧ સAમ અિધકાર� kારા કમ!ચાર�ની ફરજમોPફૂ� રદ કર� તેને સXYય સેવામા ંLનુઃ^ થાિપત કરતો 
mકુમ કરવામા ંઆવતા ંપણ ફરજમોPફૂ�નો Iત આવે છે. 
 

૧૦.૨ ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-પ(પ)(ગ) �જુબ 
ફરજમોPફૂ�નો mકુમ કરનાર સHાિધકાર� ક� તમેના ઉપર� સHાિધકાર� ગમ ે 2 યાર� ફરજમોPફૂ� ક� ‘‘ડ��ડ 
સ^ પે�શન''નો mકુમ 3ધુાર� શક� છે ક� રદ કર� શક� છે ક� તે પાછો ખ�ચી શક� છે. એટલે ક�, ફરજમોPફૂ�નો 
કરવામા ંઆવેલ અથવા કરવામા ંઆવેલ હોવા�ુ ંગણાતો mકુમ જયા ં3ધુી સAમ અિધકાર� તેને રદ કર� 
ક�  3ધુાર� ક� પાછો ખ�ચી લે નહ> 2 યા ં3ધુી અમલી રહ� છે. 
 

૧૦.૩ સરકાર� કમ!ચાર� ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ હોય ત ેદરિમયાન તે� ુ ં�2ૃ C ુથાય ક� િશAા2મક ર�તે ન હોય 
તે ર�તે તેની સેવા સમાjત કરવામા ંઆવે  અથવા વયિનNિૃH ક� િનNHૃ થાય તો �2ૃ C ુ/ સેવા સમાjત 
/ વયિનNિૃH / િનNિૃHની તાર�ખથી સરકાર� કમ!ચાર�ની ફરજમોPફૂ�નો આપોઆપ Iત આવ ેછે. તે જ 
ર�તે ]જુરાત ��ુ ક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર )િતિનCXુકત, 
)િતિનCXુકત, ફરજમોPફૂ�, બરતરફ� અને <ખસદ) િનયમો-ર૦૦રના િનયમ-૬૬ �જુબ ફરજમોPફૂ� 
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હ�ઠળના સરકાર� કમ!ચાર�ને <ખસદ, બરતરફ� ક� ફરMજયાત િનNિૃHની િશAા કરવામા ંઆવ ેતો િશAાના 
અમલની તાર�ખથી તેની ફરજમોPફૂ�નો આપોઆપ Iત આવ ેછે.  
 

૧૦.૪   સરકાર� કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂવામા ંઆ@ યો હોય અથવા ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂાયેલ 
હોવા�ુ ંગણવામા ંઆ@Cુ ંહોય તે દરિમયાન જ તનેી સામે અ� ય કોઇ )કરણમા ંિશ^ ત િવષયક/ ફોજદાર� 
કાય!વાહ� શ< કરવામા ંઆવી હોય તો ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ ત અને અપીલ) િનયમોના િનયમ-
પ(પ)(ખ) �જુબ સAમ સHાિધકાર� કારણોની લે`ખત નuધ કર�ને ઠરાવી શક� ક� આવી બધી કાય!વાહ�ઓ 
અથવા તો એમાનંી કોઇ કાય!વાહ� સમાjત થાય નહ>, 2 યા ં 3ધુી સરકાર� કમ!ચાર� ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ 
રહ�શે. જો આવો િનણ!ય લવેાય તો ત ે�જુબનો એક ઔપચાXરક mકુમ (speaking order) બહાર પાડવો 
Wથી બધા ક�સોની કાય!વાહ� Lરૂ� થતા iુદા iુદા Xક^ સાઓ સાથે સકંળાયલેા ફરજમોPફૂ�ના iુદા iુદા 
સમયગાળાઓને િવિનયિમત કરવાના )qની િવચારણા કરવા�ુ ંસરળ બને. 
 

૧૦.પ સામા� ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૩૧.૩.૧૯૭૧ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૧૬૩-(૭૩)-ગમા ં
જણા@ યા �જુબ સરકાર� કમ!ચાર�ને ફોજદાર� કાય!વાહ�ના હ�6 ુ માટ� (with specific object of 
prosecution) ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂવામા ંઆ@ યો હોય અને ફોજદાર� કાય!વાહ�મા ં� યાયની અદાલત તેન ે
િનદ�ષ Gહ�ર કર� તો તેન ેિનદ�ષ Gહ�ર કયા!ની તાર�ખથી તેની ફરજમોPફૂ�નો Iત આવ ેછે. અલબH, 
આવા Xક^ સામા ંપણ સAમ અિધકાર�એ Lનુઃ^ થાપનના ઔપચાXરક mકુમો કરવાના રહ� અને તે mકુમોના 
આધાર� જ તેન ેસY�ય સેવા બGવવાનો અિધકાર મળે છે. 
 

૧૦.૬ (૧) િનયમ-પ(૧)(ક), પ(૧)(ખ) �જુબ ફરજમોPફૂ કરતા mકુમની અને પ(ર)(ક), પ(ર)(ખ) 
�જુબ ગણી લેવાયલે ફરજમોPફૂ� પર �કૂતા હોવા�ુ ંગણાતા mકુમની સAમ સHા kારા િનયમ-પ(ર ક) 
�જુબ િનયત સમયમયા!દામા ંસમીAા કરવામા ંન આવતા,ં (ર) િનયમ-પ(૩) �જુબ ફરજમોPફૂ� હ�ઠળના 
સરકાર� કમ!ચાર�ની નોકર� સમાj ત કરતી િશAા Xર@C ૂક� અપીલમા ંરદ થવાથી ક� (૩) િનયમ-પ(૪) 
�જુબ નામ. કોટ! kારા નોકર� સમાj ત કરતા િશAાના mકુમ રદ કરવામા ંઆવતા ક� અ� ય કોઇપણ ર�ત ે
ફરજમોPફૂ�ના mકુમો રદ થવા માeથી ક� રદ થયેલ હોવા�ુ ં ગણવા માeથી જ કમ!ચાર� આપોઆપ 
સXYય સેવામા ં Lનુઃ^ થાિપત થતો નથી, આ માટ� સAમ સHાિધકાર�એ કમ!ચાર�ને સXYય સેવામા ં
Lનુઃ^ થાિપત કરતા ંઔપચાXરક mુકમો કરવાના રહ� છે અને આવા ઔપચાXરક mકુમો થયા બાદ જ 
કમ!ચાર�ની ફરજમોPફૂ� Lણૂ! થાય અન ે કમ!ચાર� સXYય સેવામા ં Lનુઃ^થાિપત થાય છે. આવી ર�ત ે
Lનુઃ^ થાપન થયા બાદ તેમને કોઇ જt યા પર િનમ%કૂ આપવામા ંઆવે અને તે કમ!ચાર� તે જtયા પર 
હાજર થાય 2યાર� તેને W ત ેકામગીર� બGવવાનો અિધકાર )ાjત થાય છે.  
 

  કમ!ચાર�ને ફરજ પર હાજર કરનાર વહ�વટ� િનયeંક અિધકાર�એ કમ!ચાર�ને ફરજ પર હાજર 
કરતા ંપહ�લા ંસAમ સHાિધકાર�ના આવા ઔપચાXરક mકુમો (ફરજમોPફૂ� સમાj ત કર� સXYય સેવામા ં
Lનુઃ^ થાિપત કર� જt યા પર િનમ%કૂ આપતા mકુમો) કમ!ચાર� kારા રiૂ કરવામા ંઆવ ેતેનો આbહ 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1971-31-03-CDR-1163-73-G.pdf


 
54 

રાખવો જોઇએ અન ેઆવા ઔપચાXરક mકુમો િવના કોઇપણ સજંોગોમા ંકમ!ચાર�ને ફરજ પર હાજર કરવો 
જોઇએ નહ>. 
 

11. -��#��N-� ���#	
� ���
�� DY6
� (Subsistence allowance):- 
 

૧૧.૧ ફરજમોPફૂ� દરિમયાન સરકાર� કમ!ચાર�ને પગાર મળવાપાe નથી પરં6 ુતેના 0વન િનવા!હના 
ખચ!ન ે પહuચી વળવા માટ� તેન ે ]જુરાત ��ુ ક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, 
ભારત બહાર )િતિનCXુકત, ફરજમોPફૂ�, બરતરફ� અને <ખસદ) િનયમો-ર૦૦રના િનયમ-૬૮(૧) ની 
જોગવાઇ �જુબ િનવા!હ ભ� �ુ ંમળવાપાe થાય છે. 
 

૧૧.૨ ]જુરાત ��ુ ક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર )િતિનCXુકત, 
ફરજમોPફૂ�, બરતરફ� અને <ખસદ) િનયમો-ર૦૦રના િનયમ-૬૮(૧) �જુબ િનવા!હ ભ�થાનંી )થમ 
સમીAા છ(૬) માસ Lણૂ! થયા બાદ કરવાની રહ� છે. સામા� ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૭.૬.૧૯૬૬ના 
પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૬૬-૩૦૨૧-ગ �જુબ સમયમયા!દામા ં આવી સમીAા નહ> કરવા માટ� 
જવાબદાર િશ^ત અિધકાર� સામે િશ^ તા2 મક કાય!વાહ� પણ હાથ ધર� શકાય છે. આથી, સAમ 
સHાિધકાર�એ ફરજમોPફૂ�ના દર�ક Xક^સામા ંિનવા!હ ભ�થાનંી સમયસર સમીAા થાય તેની કાળ0 લેવી 
જોઇએ. 
 

૧૧.૩ સરકાર� કમ!ચાર� અધ!પગાર� રG પર હોય અને તનેે W પગાર મળવાપાe થાય તે પગાર 
Wટલી રકમ અન ેત ે રG પગાર ઉપર મળવાપાe મuઘવાર� ભ� �ુ,ં ]જુરાત ��ુ ક� સેવા (ફરજ પર 
જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર )િતિનCXુકત, ફરજમોPફૂ�, બરતરફ� અને <ખસદ) 
િનયમો-ર૦૦રના િનયમ-૬૮(૧) �જુબ તેને િનવા!હ ભ�થા ં તર�ક� મળ� શક� છે. િનયમ-૬૮(૪)મા ં
જણા@ યા �જુબ સAમ અિધકાર�ને સતંોષ થાય ક� સરકાર� કમ!ચાર�ને W ખચ!ન ેપહuચી વળવા વળતર 
ભ�થા ંમiૂંર કરવામા ંઆવલે હતા ત ેખચ! કરવાનો તમેણે ચા� ુરાખેલ છે, તો સરકાર� કમ!ચાર� વળતર 
ભ�થા ંમાટ� હoદાર થાય છે.  
 

૧૧.૪ સરકાર� કમ!ચાર�ની ફરજમોPફૂ�ની �દુત છ મXહનાથી વs ુથતી હોય તો સAમ અિધકાર�એ 
પહ�લા છ માસ પછ�ની કોઇ �દુત દરિમયાન િનવા!હ ભ�થાનંી રકમ Iગે ]જુરાત ��ુ ક� સેવા (ફરજ 
પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર )િતિનCXુકત, ફરજમોPફૂ�, બરતરફ� અને <ખસદ) 
િનયમો-ર૦૦રના િનયમ-૬૮(૧)(૧) અને ૬૮(૧)(ર) �જુબ સમીAા કર� િનવા!હ ભ�થાનંી રકમમા ંનીચ ે
�જુબ વધારો / ઘટાડો કરવા માટ� િવચારણા કરવી જોઇએ. 
 

(૧)  ફરજમોPફૂ�ની �દુત જો સરકાર� કમ!ચાર� Wને માટ� સીધો જવાબદાર ન ગણી શકાય તેવા  
કારણોને  લીધે લબંાવવામા ંઆવી હોય તો, તેની લે`ખત નuધ કર� આવા િનવા!હ ભ� થાનંી 
રકમ, પહ�લા ંછ માસની �દુત દરિમયાન મળવાપાe િનવા!હ ભ�થાનંી રકમના, ૫૦ ટકાથી વs ુ

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1966-17-06-CDR-1066-3021-G.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1966-17-06-CDR-1066-3021-G.pdf
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નહ> તેવી યોt ય રકમથી વધાર� શકાય છે. 
  

(ર)  ફરજમોPફૂ�ની �દુત, જો સરકાર� કમચા!ર� Wને માટ� સીધો જવાબદાર ગણી શકાય તેવા  
કારણોને લીધે લબંાવવામા ં આવી હોય તો, તેની લે`ખત નuધ કર� આવા િનવા!હ ભ�થાનંી 
રકમને, પહ�લા છ માસની �દુત દરિમયાન મળવાપાe િનવા!હ ભ�થાનંી રકમના, પચાસ ટકાથી 
વs ુનહ>, તેવી યોt ય રકમથી ઘટાડ� શકાય છે. 

 

૧૧.૫ ]જુરાત ��ુ ક� સવેા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર )િતિનCXુકત, 
ફરજમોPફૂ�, બરતરફ� અને <ખસદ) િનયમો-ર૦૦રના િનયમ-૬૮(૧)(ર) હ�ઠળની 3ચૂનામા ં^ પ- ટ કયા! 
�જુબ અિધકાર�એ િનયમ-૬૮(૧) �જુબના િનવા!હ ભ�થાનંી રકમ Iગે એક વખત સમીAા કર� િનવા!હ 
ભ� થામંા ંવધારો / ઘટાડો કય� હોય 2 યાર પછ� પણ સAમ અિધકાર� તેમન ેયોt ય જણાય ત ેસમય ે
િનવા!હ ભ�થામંા ં વધારો -ઘટાડો કરવા Iગે સમીAા કર� શક� છે. )થમ સમીAામા ં િનવા!હભ�થાનંી 
રકમમા ં ૫૦ ટકાનો વધારો કરવામા ં આ@ યો હોય 2 યારબાદ ત ે સરકાર� કમ!ચાર� તપાસની સામ ે
અદાલતમાથંી મનાઇ mકુમ મેળવીન ે ક� અ� ય કોઇપણ ર�તે તપાસની કાય!વાહ�ને િવલબંમા ં નાખ ે ક� 
અડચણ ઊભી કર� તો સAમ અિધકાર� સરકાર� કમ!ચાર�ના િનવા!હ ભ�થાનંી રકમ ૫૦ ટકા  ક� તેથી પણ 
વs ુ નીચેના દર� ઘટાડ� શક� છે. ]જુરાત ��ુ ક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, 
ભારત બહાર )િતિનCXુકત, ફરજમોPફૂ�, બરતરફ� અને <ખસદ) િનયમો-ર૦૦રના િનયમ-૬૮(૧)(૩) 
�જુબ આ ર�ત ે િનવા!હ ભ�થામંા ં W વધારો ક� ઘટાડો કરવામા ંઆવ ેત ે રકમ ઉપર મળવાપાe હોય 
તેટ�ુ ંમuઘવાર� ભ� �ુ ંતેને dકૂવવા�ુ ંરહ� છે. 
 

૧૧.૬ ]જુરાત ��ુ ક� સવેા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર )િતિનCXુકત, 
ફરજમોPફૂ�, બરતરફ� અને <ખસદ) િનયમો-ર૦૦રના િનયમ-૬૮(૨) �જુબ સરકાર� કમ!ચાર�ને સHા 
ધરાવતી અદાલતે દોિષત ઠરાવી ક�દની સG ફરમાવી હોય, 2 યાર� આવી સGની તાર�ખથી તેન ે
સામા� ય દર� િનવા!હ ભ� �ુ ંdકૂવવામા ંઆવશ ેઅને સAમ અિધકાર�એ <ખસદ અગર બરતરફ કયા!ની 
અથવા નોકર�મા ં Lનુઃ^ થાિપત કયા!ની તાર�ખ 3ધુી તે )માણે િનવા!હ ભ�થાનંી આકારણી ચા� ુ
રાખવામા ંઆવશે.  
 

૧૧.૭ ]જુરાત ��ુ ક� સવેા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર )િતિનCXુકત, 
ફરજમોPફૂ�, બરતરફ� અને <ખસદ) િનયમો-ર૦૦રના િનયમ-૬૯(૨) �જુબ િનવા!હ ભ�થામંાથંી નીચ ે
�જુબની કપાતો થઇ શક� છે. 
 

(6) C�O��	2 63 2-L 
(૧) આવકવેરો અને @ યવસાયવરેો. 
(ર) ઘરભા�ુ ંઅને આ�ષું̀ગક ખચ! Wવા ક� વીજળ�, પાણી �રુશી ટ�બલ WNુ ંરાચરચી�ુ ંવગેર�. 
(૩) સરકાર પાસેથી ઉછ�ની લીધેલ રકમો અને પેશગીઓની, ખાતાના વડા યોt ય ર�તે નકક� કર�  

તેવા દર� પરત ભરપાઇ. 
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(>) �P�4Q 
6  63 2-L 
 આ કપાતો સરકાર� કમ!ચાર�ની લે`ખત સમંિતથી જ થઇ શક� છે. 
(૧) પો^ ટલ લાઇફ ઇ� ̂ Cરુ� સ પો`લસી Iગ ેલે%ુ ંથ6 ુ ં)ીિમયમ., 
(ર) કો-ઓપર�Xટવ ^ ટોસ! અને કો-ઓપર�Xટવ Y�Xડટ સોસાયટ�ઓની લણેી થતી રકમો, 
(૩) સામા� ય ભિવ- યિનિધમાથંી ઉપાડ�લ પેશગીઓની પરત ભરપાઇ. 
 

(M) 4�	6% �R$	��	�$" "8� ��	��� 6-03N �
	� ��� #�	� %�M 
(૧) સામા� ય ભિવ- યિનિધમા ંભરવાનો ફાળો, 
(ર) અદાલતની જjતીઓ Iગ ેલેણી રકમો, 
(૩) સરકાર� કમ!ચાર� Wને માટ� જવાબદાર હોય તેવા સરકારને થયેલ �કુસાનની રકમની વ3લૂાત. 
 

(ઘ) િનયમ-૬૯(૩) �જુબ િનવા!હ ભ� થામંાથંી અિત dકૂવણીની વ3લૂાત માટ� કોઇ બાધ નથી પરં6 ુ
સAમ અિધકાર� પોતાના િવવેકાિધકારથી નકક� કરશે ક� Lરૂ�Lરૂ� વ3લૂાત ફરજમોPફૂ�ના સમયગાળા 
દરિમયાન �લુતવી રાખવી ક� Lરૂ�Lરૂ� ક� ઘટાડ�લા દર� વ3લૂ કરવી, ક� W ઘટાડ�લ રકમ િનવા!હ 
ભ�થાનંી(મuઘવાર� ભ�થા ંઅને અ� ય મળતર િસવાય)ની રકમથી સામા� યતઃ એક 6તૃીયાશંથી વs ુનહ> 
એટલી રકમના દર� વ3લૂાત લેવામા ંઆવશે.  
 

(ચ)  ]જુરાત ��ુ ક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર )િતિનCXુકત,  
ફરજમોPફૂ�, બરતરફ� અને <ખસદ) િનયમો-ર૦૦રના િનયમ-૬૯(૧) �જુબ સરકાર� કમ!ચાર�ને 
ફરજમોPફૂ� ઉપર �કુનાર અિધકાર�, ફરજમોPફૂ� હ�ઠળના સરકાર� કમ!ચાર�ના મuઘવાર� ભ�થાનંી 
અથવા વળતર ભ� થાનંી અથવા બનંેની dકૂવણી અટકાવી શક� છે અન ે ત ે રકમ સરકારની લેણી 
નીકળતી રકમ પેટ� સરભર કર� શક� છે. 
 

૧૧.૮ ]જુરાત ��ુ ક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર )િતિનCXુકત, 
ફરજમોPફૂ�, બરતરફ� અને <ખસદ) િનયમો-ર૦૦રના િનયમ-૬૯(૪) �જુબ સરકાર� કમ!ચાર�ને િનવા!હ 
ભ�થાનંી dકૂવણી કરતા ં પહ�લા ં ફરજમોPફૂ� દરિમયાન તેણે કોઇ ખાનગી નોકર�, ધધંો, રોજગાર ક� 
@ યવસાય કય� નથી, તે મતલબ�ુ ં)માણપe તનેી પાસેથી મેળવી લેવા�ુ ંરહ� છે. ]જુરાત ��ુક� સેવા 
(ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર )િતિનCXુકત, ફરજમોPફૂ�, બરતરફ� અને 
<ખસદ) િનયમો-ર૦૦રના િનયમ-૭૦(૫) નીચેની 3ચૂના �જુબ સરકાર� કમ!ચાર�એ W �દુત દરિમયાન 
ખાનગી નોકર� ^વીકાર� હોય અથવા તે @યાપાર ક� ધધંો ^વીકાર�લ હોય, તેવી કોઇ �દુત માટ� આ 
િનયમ હ�ઠળ પગાર અન ે/ અથવા ભ�થાનંી  dકૂવણી અટકાવી શકાશે.  ત ે�જુબની જોગવાઇ કરવામા ં
આવેલ છે. સરકાર� કમ!ચાર�એ આપેલ )માણપeના સાચાપણા Iગે શકંા ઉપિ^ થત થાય એટલ ે ક� 
ફરજમોPફૂ�ના સમયગાળા દરિમયાન સરકાર� કમ!ચાર�એ ખાનગી નોકર�, ધધંો, રોજગાર ક� @યવસાય 
કય� છે તેવી શકંા ઉપQ^થત થવા માટ� વાજબી કારણો હોવા�ુ ંઅને કમ!ચાર�એ ખોOંુ )માણપe આj Cુ ં
હોવા�ુ ં જણા6 ુ ં હોય 2 યાર�, )માણપe�ુ ં ખરાપ%ુ(ંસ2 યાથ!તા) ચકાસવા પોલીસ ખાતા મારફતે પણ 
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તપાસ કરાવી શકાય ક� અ� ય કોઇ ર�ત ેપણ તપાસ કરાવી શકાય છે. ચકાસણી કરતા ંતેણ ેખાનગી 
નોકર�, ધધંો રોજગાર ક� @ યવસાય કર�લ હોવા�ુ ંમા�મૂ પડ� તો ખોOંુ )માણપe આપવાની બાબતન ે
ગેરવત!%કૂ ગણી તેમની સામે આવા તહોમત સબબ િશ^ ત િવષયક કાય!વાહ� હાથ ધર� શકાય છે. તાઃ 
૧૪.૧૨.૧૯૯૬ના પXરપe Yમાકંઃ સીડ�આર-૧૦૯૬-૪૪-ત.એ.ની જોગવાઇ �જુબ, ફરજમોPફૂ� હ�ઠળના 
અિધકાર�ઓ/ કમ!ચાર�ઓએ ફરજમોPફૂ� દરિમયાન કોઇ ખાનગી  ધધંો ક� નોકર� ^વીકાર� નથી, તેવી 
એXફડ�િવટ  રiૂ કરવા�ુ ંરહ�શે. આવી )થમ એXફડ�િવટ તેઓએ ફરજમોPફૂ� ઉપર ઉતાયા! બાદ, ૬ માસ 
પછ� અને 2યારબાદ, દર વષx રiૂ કરવા�ુ ંરહ�શે. જો  એXફડ�િવટ ખોટ� સા`બત ઠર� તો તેન ેગેરવત!ન 
ગણીન,ે તે  બદલ W તે અિધકાર�/ કમ!ચાર� સામે વધારા�ુ ંતહોમત ગણીને યોtય પગલા ંલઇ શકાશે.  
 

 ફરજમોPફૂ� હ�ઠળના અિધકાર�ઓ / કમ!ચાર�ઓના Xક^સાઓમા ં  જ<ર જણાય 2યા,ં ‘‘ર��ડમ’’ 
ચકાસણી સબંિંધત વહ�વટ� િવભાગે પોતે કરવી  અથવા ખાતાના ક� કચેર�ના વડા મારફતે કરાવવી.  
 

૧૧.૯   ]જુરાત ��ુ ક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર )િતિનCXુકત, 
ફરજમોPફૂ�, બરતરફ� અને <ખસદ) િનયમો-ર૦૦રના િનયમ-૬૯(૬) �જુબ ^ થાિનક વળતર ભ� �ુ ં
તેમજ ઘરભાડા ભ� �ુ ંપણ સAમ અિધકાર� મiૂંર કર� શક� છે. W �દુત માટ� ભ�થાનંી માગંણી કરવામા ં
આવી હોય ત ે �દુત માટ� સરકાર� કમ!ચાર� પોતે અથવા તે� ુ ં PુOંુબ અથવા બનંે સદરm ુ �gુ યમથક� 
હાજર ર�ા છે તે મતલબ�ુ ં )માણપe સરકાર� કમ!ચાર� પાસેથી મેળવી સAમ અિધકાર� 
^ વિવવેકા�સુાર, આવા ભ�થાઓં આપી શક� છે.  
 

1�. -��#��N-� ���#	
� M�/ 	 #?%@- 
 

૧ર.૧ સરકાર� કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ ઉતારતા mકુમમા ંતે� ુ ં�gુયમથક કCુ ંરહ�શ ેતે જણાવNુ ં
જ<ર� છે. સરકાર� કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂવામા ંઆવે તે સમયે W �gુયમથક ઉપર ફરજ 
બGવતો હોય ત ે મથકન ે સામા� ય ર�તે ફરજમોPફૂ� દરિમયાન�ુ ં �gુયમથક રાખવા�ુ ં હોય છે. 
ફરજમોPફૂ�ના mકુમમા ં �gુયમથક તર�ક� અ� ય ^ થળ (એટલે ક� તે ફરજમોPફૂ� પહ�લા ં W ^ થળે ફરજ 
બGવતો હોય તે િસવાય�ુ ં ^ થળ) િનયત કરવામા ં આવે તો ફરજમોPફૂ�ની સાથોસાથ સરકાર� 
કમ!ચાર�ની બદલી પણ કર� હોવા�ુ ંગણાય અને તેથી સામા� ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૮.૧૧.૧૯૮૬ના 
પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૮૬-૮૬૪-તપાસ એકમની 3ચૂનાઓ લા] ુ પડ� છે. (તાઃ૧૮.૧૧.૧૯૮૬ના 
પXરપeમા ંિનXદv- ટ સજંોગો િસવાય ફરજમોPફૂ� અને બદલી બનંે એક� સાથે કર� શકાય નહ> તે� ુ ંસAમ 
અિધકાર�એ ખાસ n યાન રાખNુ ંજોઇએ. તે Iગેની 3ચૂનાઓ અપાયલે છે. (W Iગે ફકરા ન:ં૬મા ંચચા! 
કરવામા ંઆવી છે ત ેજોઇ લેવી.)  
 

  સામા� ય વહ�વટ િવભાગના તાઃરપ.૪.૧૯૬૬ના પXરપe Yમાકંઃશવઅ-૧૦૬૫-ગમા ં જણા@ યા 
�જુબ ફરજમોPફૂ� દરિમયાન W �gુયમથક નકક� કરવામા ં આ@ Cુ ં હોય તે �gુયમથક, સAમ 
અિધકાર�ની પરવાનગી વગર સરકાર� કમ!ચાર�થી  છોડ� શકાય નહ>. �gુયમથક છોડવાનો )સગં 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1996-14-12-CDR-1096-44-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1986-18-11-CDR-1086-864-INQCELL-GUJ.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1986-18-11-CDR-1086-864-INQCELL-GUJ.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1986-18-11-CDR-1086-864-INQCELL-GUJ.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1966-25-04-SVA-1065-G.pdf
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ઉ5ભવે 2 યાર� સરકાર� કમ!ચાર�એ સAમ અિધકાર�ની લે`ખત પરવાનગી મળેવી લેવી જોઇએ. �gુ ય 
મથક�થી સાત Xદવસથી વધાર� સમય માટ� બહાર જવા�ુ ંહોય તો તેણે સAમ અિધકાર� તેમજ તપાસ 
અિધકાર�ને તે W જt યાએ જવાનો હોય, તે જtયા�ુ ં સરના�ુ ં અન ે ઉપલ� ધ સપંક! નબંરો આપવાનો 
)બધં કરવો જોઇએ ક� Wથી જ<ર પડ� 2 યાર� તેનો સપંક! સાધી શકાય.  
 

  જો સરકાર� કમ!ચાર� �gુયમથક બદલી આપવા માટ� અર0 કર� તો સAમ અિધકાર� તે� ુ ં
�gુયમથક બદલી આપી શક�, પરં6 ુતેમ કરતા ંપહ�લા ંતેમણ ેખાતર� કર� લેવી જોઇએ ક� તેમ કરવાથી 
સરકારને )વાસ ભ�થા ંવગરે� Iગે વs ુખચ!મા ં�કૂાN ુપડશે નહ� અન ેતેમની સામેની ખાતાક�ય તપાસ 
/ ફોજદાર� તપાસ તેમજ અ� ય વહ�વટ� બાબતોમા ંતેમના �gુયમથક બદલવાની બાબત નડતર<પ 
બનશે નહ>. આ ઉપરાતં જો કમ!ચાર�ની ફરજમોPફૂ� તેમની સામેના ફોજદાર� ક�સ અ� વયે હોય તો 
તેમની સામેના આવા ક�સમા ં નામ. કોટ! kારા તમેના �gુયમથક પરની હાજર�, પોલીસ ^ ટ�શનમા ં
સમયાતંર� હાજર� Lરુાવવા ક� નામ. કોટ!ની પરવાનગી વગર �gુયમથક નહ> છોડવા વગેર�ના કોઇ 
mકુમો થયેલ છે ક� ક�મ? તે બાબત પણ ચકાસી લેવી જોઇએ. જો નામ. કોટ! kારા કોઇ mકુમો થયેલા હોય 
તો ત ેmકુમોને બાધક ન બને ત ે)માણ ે�gુયમથક બદલવાનો િનણ!ય લેવાની િવચારણા કરવી જોઇએ. 
કોઇ ચોoસ Xક^સામા ં�gુયમથક બદલNુ ંવહ�વટ� કારણોસર આવ\યક બન6ુ ંહોય પરં6 ુતેમ  કરવાથી 
નામ. કોટ!ના mકુમોથી િવપર�ત બાબત બનતી હોય 2યાર� ફરજમોPફૂ કમ!ચાર��ુ ં�gુયમથક બદલવાની 
વહ�વટ� આવ\યકતાની બાબત નામ. કોટ!ના nયાન પર લાવી નામ. કોટ!ના યોtય mકુમો મેળવી 
�gુયમથક બદલવાનો િનણ!ય લેવાનો રહ� છે. આમ, �gુયમથક બદલી આપવાનો િનણ!ય કાળ0Lવૂ!કની 
િવચારણા બાદ લેવો જોઇએ.  
 

1�.2 ��68	��S(� C����TUC� 
�S(� N(V��$� 4�� ���	 ��=�!�	� "8�	 N(W	H X �	4C EC. 4  
�%� ��:  
(૧)  સામા� ય ર�ત ેકમ!ચાર��ુ ંફરજમોPફૂ��ુ ં�gુ યમથક ત ેજ ^ થળે રાખવામા ંઆવ ેછે. પરં6 ુજયાર�  

વહ�વટ� Xહતમા ં તેમની બદલી પણ કરવા�ુ ં આવ\ યક બને 2 યાર� કમ!ચાર��ુ ં ફરજમોPફૂ��ુ ં
�gુયમથક કોઇપણ ^ થળે રાખી શકાય છે.  

 

(ર)  W જt યાએ કમ!ચાર��ુ ં�gુયમથક રાખવા�ુ ંહોય ત ે^ થળે ત ેસેવા / સવંગ!ની જt યા હોવી જ<ર�  
નથી. ક�મ ક� િનવા!હ ભ�થાનંા ખચ!ની આકારણી કોઇ જt યા સામેના પગાર ભ�થાનંા ખચ! તર�ક� 
કરવાની રહ�તી નથી. 

 

(૩)  શકય હોય 2યા ં3ધુી કમ!ચાર��ુ ં ફરજમોPફૂ��ુ ં �gુયમથક એવા Aેિeય વડાના Aેeમા ં રાખNુ ં 
જોઇએ ક� W કમ!ચાર�થી વXર- ઠ હોય. Wથી કમ!ચાર� તેમના ફરજમોPફૂ�ના �gુયમથક પરની 
સેવાક�ય બાબતો Iગે આવા વXર-ઠ અિધકાર�ને િનયeંક અિધકાર� તર�ક�  Xરપોટ! કર� શક�.  

 

(૪) િનયeંક અિધકાર� ફરજમોPફૂ� હ�ઠળના કોઇ અપવાદ<પ Xક^ સામા ં કમ!ચાર��ુ ં �gુયમથક કોઇ  
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પણ ^ થળે િનયત કર� શક� છે.  
 

13. -��#��N-��
 Z��#�:- 
 

  કમ!ચાર� સામે ફરજમોPફૂ��ુ ંપગ�ુ ંW પXરિ^ થિત અ� વયે લેવામા ંઆવ ેછે, તે પXરિ^ થિત n યાન ે
લઇ ફરજમોPફૂ�ના mકુમો કરવાના રહ� છે. ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂવા માટ� િનમા!ણ થતી ક�ટલીક 
પXરિ^ થિતની િવગતો અન ે તેવી પXરિ^ થિતમા ં કરવાપાe થતા ફરજમોPફૂ�ના mકુમોની <પર�ખા નીચ ે
)માણે છે.  
 

13.1 ��68	��" 4��Y 4#0 � 4�Z�� �	�6�	%� 4�8	��	�	� %�� 5$�	 
A�� %�� �� ����+��	� 
C����TUC� %�[� N U��	�	� -��� %�� \ �	��: 
 

  ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-પ(૧)(ક) �જુબ કમ!ચાર� 
સામે િશ^ ત િવષયક કાય!વાહ� કરવાની બાબત િવચારણામા ંહોય અથવા પડતર હોય તેવા કારણોસર 
તેમને ફરજમોPફૂ� પર �કૂવાનો િનણ!ય લેવામા ંઆવે 2યાર�, ફરજમોPફૂ�ના mુકમની, કમ!ચાર�ને બજવણી 
થતા ંજ ફરજમોPફૂ� અમલમા ંઆવે છે. આવા ફરજમોPફૂ�ના mકુમમા ંનીચે )માણેની િવગતો / શરતો 
^ પ- ટ થાય તેવો mકુમ હોવો જોઇએ.  
 

(૧)  W કારણોસર તેમને ફરજમોPફૂ કરાયા હોય તેની િવગત. 
(૨)  તપાસ કરવાનો િનણ!ય લીધો હોવાની ^પ-ટતા. 
(૩) તેઓની ફરજમોPફૂ� દરિમયાન મળવાપાe િનવા!હ ભ�થાનંી જોગવાઇ.  
(૪) િનવા!હ ભ� �ુ ંમેળવવા માટ� કમ!ચાર�એ રiૂ કરવાના થતા )માણપeોની જોગવાઇ.  
(૫) �gુયમથક િનયત કરNુ ં અને �gુયમથક ખાતે�ુ ં તઓેના રહ�ઠાણ�ુ ં સરના�ુ ં અને ઉપલ� ધ  

સપંક! નબંરો જણાવવા�ુ ં તથા લે`ખત પરવાનગી િસવાય �gુયમથક નહ> છોડવા અને સાત 
Xદવસથી વs ુ સમય માટ� �gુયમથક બહાર રહ�વાના )સગં ે �gુયમથક બહારના ^ થળ�ુ ં
સરના�ુ ંતથા ઉપલ� ધ સપંક! નબંર આપવાના રહ�. 

(૬) ફરજમોPફૂ�નો mકુમ જયા ં3ધુી 3ધુારવામા ંક� રદ કરવામા ંન આવે 2 યા ં3ધુી અમલમા ંરહ�શે તે  
^ પ- ટ કરવા�ુ ંરહ�.   

  ઉપર )માણેનો mકુમનો ન�નૂો પXરિશ- ટ-૧ તર�ક� રાખેલ છે. આવા ક�સની સમીAા કર� 
ફરજમોPફૂ� લબંાવતા mકુમનો ન�નૂો પXરિશ- ટ-૧(ક) તર�ક� રાખેલ છે.  
 

13.9 ��68	�� �	�� ��� C��J	�� >(	 L+�� ��� 5  ��ON, �
	� 5$�	 �  �	C� �	�6�	%� %�[� 
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  ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ- ૫(૧)(ખ) �જુબ જયાર� 
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કમ!ચાર� સામે નૈિતક અધઃપતન તથા કોઇ ફોજદાર� ]નુા Iગેનો ક�સ અ� વષેણ, તપાસ અથવા ઇ� સાફ� 
કાય!વાહ� હ�ઠળ હોય તેવા કારણોસર કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� પર �કૂવાનો િનણ!ય લેવાની પXરિ^ થિતમા ં
ફરજમોPફૂ�ના mકુમની, કમ!ચાર�ને બજવણી થતા ંજ ફરજમોPફૂ� અમલમા ંઆવ ેછે. આવા ફરજમોPફૂ�ના 
mકુમમા ંપણ ઉકત ૧૩.૧મા ંજણા@ યા અ�સુારની શરતો આવર� લવેી જોઇએ.  
 

   ઉપર )માણેનો mકુમનો ન�નૂો પXરિશ- ટ-ર તર�ક� રાખેલ છે. આવા ક�સની સમીAા બાદ 
ફરજમોPફૂ� લબંાવતા mકુમનો ન�નૂો પXરિશ- ટ-ર(ક)  તર�ક� રાખેલ છે.  
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(ક) જયાર� કમ!ચાર� ફોજદાર� તહોમત હ�ઠળ ક� અ� યથા પોલીસ / �યાિયક ક^ ટડ�મા ં અટકાયત 
હ�ઠળ રહ�લ હોય અન ે આ અટકાયત ૪૮ કલાક ક� તેથી વs ુ સમય માટ�ની હોય ત ે સજંોગોમા ં
અટકાયતનો સમયગાળો ૪૮ કલાક ક� તેથી વsનુો થતા ં જ કમ!ચાર� અટકાયતની તાર�ખથી જ 
ફરજમોPફૂ� પર �કૂાયેલ હોવા�ુ ંિનયમ-પ(ર)(ક) �જુબ ગણી લેવા�ુ ંરહ� છે તથા આવી ગણી લેવાયેલ 
ફરજમોPફૂ�ના mકુમો પણ થયેલ હોવા�ુ ંગણી લેવા�ુ ઼રહ� છે. તેમ છતા ંઆ ર�તે આપોઆપ અમલમા ં
આવતી ફરજમોPફૂ�ના ઔપચાXરક mકુમો િનમ%કૂ� અિધકાર� / સAમ અિધકાર� kારા કરવામા ંઆવ ેત ે
જ<ર� છે. આવા ઔપચાXરક mકુમમા ંનીચે )માણેની િવગતો ^ પ- ટ થાય ત ેજોવા�ુ ંરહ�. 
 

(૧)  W ફોજદાર� ]નુા / ક�સ સબબ કમ!ચાર�ની અટકાયત થયેલ હોય તેની Oૂંક� િવગતો,  
(ર) તેમના અટકાયતના સમયગાળાની િવગત,  
(૩)  તેને કઇ તાર�ખથી ફરજમોPફૂ� પર �કૂાયેલ હોવા�ુ ંગણવા�ુ ંરહ� તેની િવગત.  
(૪) ઉપર ફકરા-૧૩.૧ પૈક�ની શરત (ર) થી (૬)ને પણ mકુમમા ંઆવર� લેવાની રહ�.  
 

(ખ) સરકાર� કમ!ચાર� ફોજદાર� તહોમત હ�ઠળ ક� અ� યથા ૪૮ કલાક ક� તેથી વs ુસમયથી ક^ ટડ�મા ં
અટકાયત હ�ઠળ હોય 2 યાર� કમ!ચાર� ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂાયેલ હોવા�ુ ં ગણી લેવા�ુ ં રહ� છે તથા ત ે
સજંોગોમા ંmકુમ પણ થયલે હોવા�ુ ંગણી લેવા�ુ ંરહ� છે. આવી ઘટનાની સAમ સHાિધકાર�ને Gણ થાય 
2યાર� કમ!ચાર� અટકાયત હ�ઠળ જ હોય તેવા Xક^સામા ંપણ ઔપચાXરક mકુમો કરવા જ<ર� છે. આવા 
Xક^ સામા ંઅટકાયતમા ંરાખેલ કમ!ચાર�ને અટકાયતમાથંી �કુત કરવામા ંઆ@ યો હોય તે તાર�ખ અથવા 
કમ!ચાર�ને અટકાયતમાથંી �કુત કરવામા ંઆ@ યો હોવાની હક�કતની િનમ%કૂ� સHાિધકાર�ને Gણ થયેલ 
હોય તે તાર�ખ, એ બનંેમાથંી W મો�ુ ં હોય 2 યારથી ૯૦ Xદવસમા ં )થમ સમીAા કરવાની રહ� છે. 
આપોઆપ અમલમા ં આવલેી આવી ફરજમોPફૂ� Iગેના ઔપચાXરક mકુમો કરતી વખતે આવી 
ફરજમોPફૂ� આગળના સમયગાળા માટ� ચા� ુરાખવી ક� ક�મ? તેની િવચારણા પણ કરવી જોઇએ. આ 
માટ� િનમ%કૂ� અિધકાર� સમA તપાસ એજ� સીએ Lરૂતી િવગતો/ Lરુાવા રiૂ કર�લ ન હોય 2 યાર� આવા 
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Lરુાવા ૯૦ Xદવસ 3ધુીમા ં રiૂ થાય તે માટ� )ય2ન કરવાનો રહ�. Wથી ગણી લેવાયેલ ફરજમોPફૂ� 
આગળ લબંાવવા Iગ ે ચોoસ િનણ!ય લઇ શકાય. આવા Xક^ સામા ં ઔપચાXરક mકુમો સ2 વર� થવા 
આવ\ યક હોવા છતા ંઉપર �જુબના કારણોસર આવા mકુમો કરવાની બાબત લબંાઇ જતી હોય છે. આવા 
Xક^ સામા ંકયાર�ક ઔપચાXરક mકુમો કરવાની સાથોસાથ જ )થમ સમીAાના mકુમો પણ કરવાના રહ� છે. 
આવા mકુમોમા ંઉકત (ક)ની શરત Yમાકંઃ(૧) થી (૪)ની િવગતોની સાથોસાથ જ<Xરયાત �જુબ (એ) 
કમ!ચાર�ને તેની અટકાયતમાથંી �ટયાની Gણ કરવાની 3ચૂના આપવી (બી) જો Gણ કર�લ હોય ક� 
થયેલ હોવાની તાર�ખ ગણતા ં ૯૦ Xદવસની �દુત ન0કના સમયમા ં Lણૂ! થતી હોય 2 યાર� )થમ 
સમીAા કર� અને કઇ તાર�ખ 3ધુી ફરજમોPફૂ� લબંાવવામા ંઆવે છે તેની િવગત આવર� લેવી જોઇએ.  
 

  ઉપર )માણે (ક) ક� (ખ)ની પXરિ^ થિતમા ંકરવાપાe ફરજમોPફૂ�ના ઔપચાXરક mકુમનો ન�નૂો 
પXરિશ- ટ-૩ તર�ક� રાખેલ છે તથા આવા ક�સમા ં ફરજમોPફૂ�ની સમીAા કર� ફરજમોકફ� લબંાવવાના 
કરવાપાe થતા mકુમનો ન�નૂો પXરિશ- ટ-૩(ક) તર�ક� રાખેલ છે.  
 

૧૩.૪ સરકાર� કમ!ચાર�ને નામ. કોટ! kારા કોઇ ]નુા માટ� દોિષત ઠરાવેલ હોય અન ેતે અ� વયે તેમન ે
૪૮ કલાક ક� તેથી વs ુસમય માટ� ક�દની સG થયેલ હોય અને તેની અટકાયત કર� સGનો અમલ ૪૮ 
કલાક ક� તેથી વs ુસમયથી શ< થયેલ હોય એટલ ેક� ૪૮ કલાક ક� તેથી વs ુસમય માટ� Wલમા ંહોય 
2 યાર� િનયમ-પ(ર)(ખ) �જુબ કમ!ચાર� સG શ< થયાની તાર�ખથી ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂાયેલ હોવા�ુ ં
ગણી લેવા�ુ ંરહ� છે તથા આવી ગણી લેવાયેલ ફરજમોPફૂ�ના mકુમો પણ થયેલ હોવા�ુ ંગણી લેવા�ુ ંરહ� 
છે. આવી આપોઆપ અમલમા ંઆવતી ફરજમોPફૂ�ના ઔપચાXરક mકુમો કરવા સબંધંમા ં પણ ઉકત 
૧૩.૩(ક) અને (ખ)મા ં દશા!વેલ બ ેપૈક�ની કોઇ એક પXરિ^ થિત લા] ુપડતી હશ ેત ેબાબતન ે n યાન ે
લેતા,ં 
 

(ક) જો સરકાર� કમ!ચાર� ક�દની સGના અમલ સામે ઉપલી અદાલતમાથંી ક�દની સGને મોPફૂ  
રાખતા ં mકુમો (^ ટ�) મેળવેલ હોય અને તે Gમીન પર �ટ�લ હોય તે સજંોગોમા ં ફરજમોPફૂ�ના 
ઔપચાXરક mકુમોમા ંનીચે )માણેની િવગતો ^ પ- ટ થાય તે જોN ુ ંજોઇએ.  
(૧) ]નુા / ક�સમા ંતેન ેદોિષત ઠરાવી ક�દની સG કરાયેલ હોય તેની Oૂંક� િવગતો,  
(ર) ક�દની સGનો અમલ થતા ંથયેલ અટકાયતના સમયગાળાની િવગતો,  
(૩) તેને કઇ તાર�ખથી ફરજમોPફૂ� પર �કૂાયેલ હોવા�ુ ંગણવા�ુ ંરહ� તેની િવગત. 
(૪) ઉપર ફકરા-૧૩.૧ પૈક�ની શરત Yમાકંઃ(ર) થી (૬) mુકમમા ંઆવર� લવેાની રહ�.  
 

(ખ) સરકાર� કમ!ચાર�ને દોિષત ઠરાવી કરાયેલ ક�દની સGનો અમલ કરાતા ંકમ!ચાર�ની થયલે ૪૮  
કલાક ક� તેથી વs ુ સમયગાળાની અટકાયત અ� વયે કમ!ચાર�ને અટકાયતની તાર�ખથી ફરજમોPફૂ� 
હ�ઠળ �કુાયા હોવા�ુ ંગણી લેવા�ુ ં રહ� છે. પરં6,ુ કમ!ચાર�ના િનવા!હ ભ� થાનંી dકૂવણી વગેર� �5ુાઓ 
અ� વયે ફરજમોPફૂ�ના ઔપચાXરક mકુમો Wમ બને તેમ જલદ� કરવાના રહ� છે. આવા ઔપચાXરક mકુમો 
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કરતી વખતે જો કમ!ચાર� તેમન ે કરાયેલ ક�દની સGન ે મોPફૂ રાખતા (સGને ^ ટ� કરતા) ઉપલી 
અદાલતના mકુમો મળેવેલ ન હોય ક� Gમીન પર �ટ�લ ન હોય અન ે ત ે સGના અમલ હ�ઠળ 
અટકાયતમા ંચા� ુરહ�લ હોય 2 યાર� ફરજમોPફૂ�ના ઔપચાXરક mકુમોમા ં:- 
 

    ઉકત (ક)ની શરત Yમાકં (૧) થી (૪)ની િવગતોની સાથોસાથ જ<Xરયાત �જુબ (ક) કમ!ચાર� 
kારા પણ તેમના અટકાયતમાથંી �ટયાની Gણ કરવાની 3ચૂના આપવી (ખ) જો Gણ કર�લ હોય, ક� 
થયેલ હોય તો, ત ેતાર�ખથી ૯૦ Xદવસ ગણતા,ં ૯૦ Xદવસની �દુત ન0કના સમયમા ંLણૂ! થતી હોય, 
તો )થમ સમીAામા ં કઇ તાર�ખ 3ધુી ફરજમોPફૂ� લબંાવવામા ંઆવે છે તેની િવગત આવર� લવેી 
જોઇએ.  
 

   ઉપર )માણે (ક) અને (ખ)ની પXરિ^ થિતમા ંકરવાપાe થતા ફરજમોPફૂ�ના ઔપચાXરક mકુમનો 
ન�નૂો પXરિશ- ટ-૪ તર�ક� રાખેલ છે તથા આવા ક�સમા ં ફરજમોPફૂ�ની સમીAા બાદ ફરજમોPફૂ� 
લબંાવવાના કરવાપાe થતા mકુમનો ન�નૂો પXરિશ- ટ-૪(ક) તર�ક� રાખેલ છે.  
 

૧૩.૫  સરકાર� કમ!ચાર�ને નામ. અદાલતે દોિષત ઠરાવી સG કર� હોય પરં6 ુસરકાર� કમ!ચાર� નામ. 
અદાલતના આ dકૂાદાને ઉપલી અદાલતમા ંપડકાર� સGના અમલને મોPફૂ રાખતા આદ�શો મળેવી 
લેતા ંક� સG અ�વયેની અટકાયત સામ ેઆગોતરા Gમીન મેળવી લેતા ંસરકાર�  કમ!ચાર�ની અટકાયત 
થઇ શકતી નથી. આ કારણોસર િનયમ-પ(ર)(ખ) �જુબની પXરQ^થિત ન ઉ5ભવતા ં કમ!ચાર�ની 
આપોઆપ ફરજમોPફૂ� પર �કૂાયાની Q^થિત ઉદભવતી નથી. પરં6 ુફકરા-પ.૩ની િવગતો nયાન ેલેતા ં
નામ. અદાલત kારા દોિષત ઠરાવાયેલ કમ!ચાર�ન ેફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂવો Gહ�ર વહ�વટ� Xહતમા ંછે. 
આવા સજંોગોમા ંસરકાર� કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� પર �કૂવાનો થાય 2યાર� ફરજમોPફૂ�ના mકુમમા ંઉકત 
ફકરા-૧૩.૪.(ક)મા ંઉ�લે`ખત શરત Yમાકંઃ(૧) અને (૪)ની િવગતો આવર� લેવાય તે જોNુ ંજોઇએ.  
 

   ઉપર )માણેની પXરQ^થિતમા ં કરવાપાe થતા ફરજમોPફૂ�ના mકુમનો ન�નૂો પXરિશ-ટ-૪(ખ) 
તર�ક� રાખેલ છે તથા આવા ક�સમા ંફરજમોPફૂ�ની સમીAા બાદ ફરજમોPફૂ� લબંાવવાના કરવાપાe થતા 
mકુમનો ન�નૂો પXરિશ-ટ-૪(ગ) તર�ક� રાખેલ છે.  
 

૧૩.૬  સરકાર� કમ!ચાર�ને કોઇ એક ખાતાક�ય તપાસ/ ફોજદાર� કાય!વાહ�ના કારણે ફરજમોPફૂ 
કરવામા ંઆ@યો હોય, આવી ફરજમોPફૂ� ચા� ુહોય ત ેસમય દરિમયાન અ�ય કોઇ )કરણે તેની સામ ે
િશ^ત િવષયક કાય!વાહ� શ< કરવામા ં આવી હોય તો િનયમ-૫(૫)(ખ) �જુબ સAમ સHાિધકાર� 
કારણોની લે`ખતમા ં નuધ કર�ને ફરમાવી શક� છે ક�, આવી બધી અથવા આમાનંી કોઇપણ કાય!વાહ� 
સમાjત ન થાય 2યા ં3ધુી સરકાર� કમ!ચાર� ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ રહ�શે. તે �જુબ ^વયં̂ પ-ટ mકુમ કરવામા ં
આવે તો એક કરતા વધાર� આવા ક�સોની કાય!વાહ� Lરૂ� થતા iુદા iુદા Xક^સાઓ સાથ ે સકંળાયલેા 
ફરજમોPફૂ�ના iુદા iુદા સમયગાળાન ેિવિનયિમત કરતી વખતે કોઇ ] ૂચંવણ ઊભી ન થાય. દા. ત. જો 
કોઇ કમ!ચાર� લાચંના છટકામા ંઝડપાઇ ગયો હોય અન ેફરજમોPફૂ� હ�ઠળ હોય તે દરિમયાનમા ંએસીબી 
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kારા અ)માણસર સપંિH બાબતે તે જ કમ!ચાર� સામે ]નુો દાખલ કર�  તેની અટકાયત કરવામા ંઆવે 
તો આ અ)માણસર સપંિHના ક�સ સદંભx તેન ે િનયમ-૫(૫)(ખ) હ�ઠળ ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ રાખવાનો 
ઔપચાXરક mકુમ કરવાનો રહ� છે.   
 

  આવા ક�સોમા ંકરવાના થતા mકુમનો ન�નૂો પXરિશ-ટ-૫ તર�ક� રાખેલ છે.  
 

14. -��#��N-��
 Z��#��� #�C
:- 
 

  ફરજમોPફૂ� તેના mકુમની બજવણી થયેથી અમલમા ંઆવે છે. જયાર� િનયમ-પ(ર) થી પ(૪)ની 
જોગવાઇ �જુબની ફરજમોPફૂ� િનયમમા ંદશા!@ યા �જુબની ઘટના ઘટયાની તાર�ખથી અમલમા ંઆવ ે
છે. આવી ફરજમોPફૂ�ના mકુમો થયલે હોવા�ુ ંપણ િનયમોની જોગવાઇ �જુબ જ ગણી લેવામા ંઆવ ેછે. 
આવા થયલેા ક� થયલે હોવા�ુ ંગણાતા ફરજમોPફૂ�ના mકુમોની સમીAા કરવાની રહ� છે. 
 

 િનયમ-૫(૧)(ક)ની જોગવાઇ હ�ઠળના ફરજમોPફૂ�ના mકુમની )થમ સમીAા ૯૦ Xદવસમા ં
કરવાની રહ� છે. આ ફરજમોPફૂ�ના mકુમની સમીAા િનયમ-૫(૧)(ક)ની જોગવાઇના પરં6કુની જોગવાઇ 
અને િનયમ-૫(૨ક)ની જોગવાઇ �જુબ એમ બે જોગવાઇઓ nયાને લઇ કરવાની રહ� છે. બનંે જોગવાઇ 
�જુબ )થમ સમીAા, mકુમ બજવણીના ૯૦ Xદવસમા ંકરવાની રહ� છે.  
 

  જો આAેિપતને ફરજમોPફૂ�ના ૯૦ Xદવસની સમયમયા!દામા ં આરોપના�ુ ં બGવી ખાતાક�ય 
તપાસ શ< કરાયેલ હોય તો સમીAા પ(૨ક)ની જોગવાઇ �જુબ કરવાની રહ� અન ેઆવી સમીAા બાદ 
ફરજમોPફૂ� વsમુા ંવs ુ૧૮૦ Xદવસ 3ધુીની સમયમયા!દા માટ� લબંાવી શકાય છે.  
 

  જો આAેિપતને ફરજમોPફૂ�ના ૯૦ Xદવસની સમયમયા!દામા ં આરોપના�ુ ં બGવી ખાતાક�ય 
તપાસ શ< કર�લ ન હોય તો સમીAા ૫(૧)(ક)ના પરં6કુની જોગવાઇ �જુબ કરવાની રહ� અને ખાતાક�ય 
તપાસ શ< કરવા માટ� ફરજમોPફૂ�ની સમયમયા!દા વsમુા ંવs ુ૯૦ Xદવસ 3ધુીની સમયમયા!દા માટ� 
લબંાવી શકાય છે.  
 

  િનયમ-૫(૧)(ખ)ની જોગવાઇ હ�ઠળના ફરજમોPફૂ�ના mકુમની )થમ સમીAા િનયમ-૫(૨ક)ની 
જોગવાઇ �જુબ બજવણીના ૯૦ Xદવસમા ંકરવાની રહ� અને આ સમીAા સમયે વsમુા ંવs ુ૧૮૦ Xદવસ 
3ધુીની સમયમયા!દા માટ� ફરજમોPફૂ� લબંાવી શકાય છે. િનયમ-૫(ર)(ક)ની જોગવાઇ ક� િનયમ-
૫(૨)(ખ)ની જોગવાઇ હ�ઠળની ફરજમોPફૂ�ના mકુમની િનયમ-૫(રક)ની જોગવાઇ �જુબ કમ!ચાર�ન ે
ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂાયેલ હોવા�ુ ં ગણવા�ુ ં રહ�6 ુ ં હોય 2યારથી ૯૦ Xદવસની સમયમયા!દામા ં )થમ 
સમીAા કરવાની રહ� છે. પરં6 ુજો કમ!ચાર�ની અટકાયત બાદ તે સતત ક^ટડ�મા ંરહ� તો જયા ં3ધુી તે 
ક^ટડ�માથંી બહાર ન આવે 2યા ં3ધુી આવા ફરજમોPફૂ�ના mકુમની સમીAા કરવાની રહ�તી નથી. આવા 
Xક^સામા ં)થમ ૯૦ Xદવસ જયાર� કમ!ચાર� ક^ટડ�માથંી �કુત થાય તે તાર�ખથી ક� કમ!ચાર� ક^ટડ�માથંી 
�કુત થયાની તેના િનમ%કૂ� અિધકાર�ને Gણ થાય તે તાર�ખ આ બેમાથંી W મો�ુ ંહોય ત ેતાર�ખથી 
૯૦ Xદવસ ગણવાના રહ� અને ત ેસમયગાળા દરિમયાન )થમ સમીAા કરવાની રહ� અને સમીAાન ેIત ે
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વsમુા ંવs ુ૧૮૦ Xદવસ 3ધુીની સમયમયા!દા માટ� ફરજમોPફૂ� લબંાવી શકાય છે. 
  

 ઉપર )માણનેી સમીAાની જોગવાઇની િવગતવાર િવચારણા નીચેના ફકરાઓમા ંકરવામા ંઆવેલ છે.  
 

(6) F4GH-3(1)(�) N(�= 4#0 � 4�Z�� �	�6�	%� 4�8	��	�	� %��		 �	����� ��	��� 
C����TUC�	 ����	� 4#0 � 4�Z�� �	�6�	%� #� ���	" =	=�" ��"�	M  
   ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-પ(૧)(ક)ના પરં6કુની 
જોગવાઇ �જુબ જયાર� સરકાર� કમ!ચાર� સામે િશ^ ત િવષયક કાય!વાહ� હાથ ધરવાની બાબત િવચારણા 
હ�ઠળ હોય ત ેકારણોસર તનેે ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ ઉતારવામા ંઆવેલ હોય 2 યાર� કમ!ચાર�ને W કારણોસર 
ફરજમોPફૂ� પર ઉતારવામા ંઆ@ યો હોય તનેી તેને Gણ કરવાની રહ� છે. જો આ ર�તે ૯૦ Xદવસમા ં
સબંિંધત સામ ે િશ^ ત િવષયક કાય!વાહ� શ< કરવામા ં (આરોપના�ુ ં બGવી ખાતાક�ય તપાસ શ< 
કરવામા)ં આવેલ ન હોય તો ફરજમોPફૂ� યથાથ! રહ�તી નથી. આથી, આ ૯૦ Xદવસની સમયમયા!દા Lણૂ! 
થાય તે પહ�લા ં(૧)  િશ^ ત િવષયક કાય!વાહ� શ< કરવાની સમયમયા!દા વધારવા માટ� સમીAા કરવી, 
અને (૨)  િશ^ ત િવષયક કાય!વાહ� શ< કયા! િવના ફરજમોPફૂ�ની �દુત લબંાવવા Iગે પણ સમીAા 
કરવી. આવી સમીAા કયા! બાદ ફરજમોPફૂ� વsમુા ંવs ુ ૯૦ Xદવસ માટ� લબંાવી શકાય છે. વsમુા ંઆ 
૯૦ Xદવસમા ંિશ^ત િવષયક કાય!વાહ� શ< કરવી જ<ર� છે. અ�યથા, ઉપર દશા!@યા �જુબ ફર�થી  બનંે 
બાબતોની સમીAા કરવાની રહ� છે.  
 

(૧) સરકાર� કમ!ચાર� સામે િશ^ ત િવષયક કાય!વાહ� િવચારણામા ંહોય ક� પડતર હોય તે કારણોસર  
તેમને ફરજમોPફૂ કરવામા ં આવેલ હોય 2 યાર� ફરજમોPફૂ�ની તાર�ખથી ૯૦ Xદવસની Iદર 
આરોપના�ુ ંબGવી િશ^ ત િવષયક કાય!વાહ� શ< કરવાની રહ� છે. પરં6 ુસદરm ુ૯૦ Xદવસની 
�દુતની Iદર કમ!ચાર� સામે િશ^ ત િવષયક કાય!વાહ� શ< કર� શકાય તેમ ન હોય તો, સદરm ુ
૯૦ Xદવસની �દુત પહ�લા ં કોઇપણ સમય ે સરકાર અથવા સરકાર� ખાસ અથવા સામા� ય 
mકુમથી સHા સuપી હોય તેવા અ� ય કોઇ સHાિધકાર� િશ^ ત િવષયક કાય!વાહ� શ< નહ> થઇ 
શકવાના કારણો લે`ખતમા ં નuધી િશ^ ત િવષયક કાય!વાહ� શ< કયા! વગર ફરજમોPુફ� ૯૦ 
Xદવસની �દુત માટ� લબંાવી શકશે. આ ર�તે દર�ક સમીAા સમયે વsમુા ં વs ુ૯૦ Xદવસની 
�દુત વધાર� શકાય છે.  

 

(૨)  જો ઉપર �જુબ ફરજમોPફૂ�ના ૯૦ Xદવસની Iદર િશ^ ત િવષયક કાય!વાહ� શ< કરવાની ૯૦  
Xદવસની �દુત લબંાવતા mકુમો કરવામા ંન આવે તો W Xદવસે ૯૦ Xદવસની �દુત Lણૂ! થાય 
તે Xદવસથી ફરજમોPફૂ�નો mકુમ  યથાથ!(Valid) રહ�તો નથી.  

 

(૩)  ફરજમોPફૂ�ની )થમ સમીAા ૯૦ Xદવસમા ંકરવાની રહ� છે. આવી સમીAા બાદ વsમુા ંવs ુ૯૦  
Xદવસ 3ધુીની સમયમયા!દા લબંાવી શકાય છે.  

 

(૪)  ૯૦ Xદવસની Iદર )થમ સમીAા કયા! બાદ વખતોવખત Wટલી �દુત લબંાવલે હોય તેટલી  
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લબંાવેલ સમયમયા!દા Lણૂ! થાય તે પહ�લા સમીAા કર� સમયમયા!દા લબંાવવા ક� ફરજમોPફૂ� 
Lણૂ! કરવા Iગેનો િનણ!ય લેવાનો રહ� છે અન ેતેના mકુમો કરવાના રહ� છે.  

 

   અલબH કમ!ચાર� સામેની બાબત ગભંીર હોય અન ેતેને સXYય સેવામા ં Lનુઃ^ થાિપત 
કરવો  વહ�વટ� ર�તે ઉ`ચત ન હોય તો િશ^ ત િવષયક કાય!વાહ� શ< કયા! બાદ પણ તેમન ે
ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ ચા� ુ રાખી શકાય છે. આ ર�તે િશ^ ત િવષયક કાય!વાહ� શ< કયા! બાદ 
ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ ચા� ુરખાયેલ કમ!ચાર�ની ફરજમોPુક�ની સમીAા ]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ ત 
અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-પ(રક) ની જોગવાઇ �જુબ કરવાની રહ� છે.  

 

(૫)  ફરજમોPફૂ�ના mકુમો તેની સમીAા ન થવાના કારણે રદ થવા પામ ે તો ત ે ક�સમા ં આવા  
કારણોસર ઊભી થનાર નાણાક�ય જવાબદાર� માટ� તથા સમયસર સમીAાની કાય!વાહ� હાથ 
નહ> ધરવાની Aિત માટ� જવાબદાર જણાયેલ સબંિંધતો સામે ખાતાક�ય રાહ� યોt ય કાય!વાહ� 
હાથ ધરવાની રહ� છે. તે �જુબની 3ચૂના સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૦.૭.૨૦૦૭ના ઠરાવ 
Yમાકંઃ સીવીઓ-૧૨૨૦૦૫-૧૦૭૭-ત.એ.થી અપાયેલ છે.  

 

(>)  F4GH-3(1) ;4C 3(9) 4: /-M. 0 %�[� C����TUC�	 ���" ��"�	M 
 

  ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-પના પટેાિનયમ-(રક) 
�જુબ િનયમ-પ(૧)(ક) અને પ(૧)(ખ) તથા િનયમ-પ(ર)(ક) અને પ(ર)(ખ) હ�ઠળ થયેલી 
ફરજમોPફૂ�ના ક�સોમા ં ફરજમોPફૂ�ના mકુમની સમીAા કરવાની જોગવાઇ, વૈધાિનક િનયમો હ�ઠળ જ 
રાખવામા ંઆવલે છે. 
 

(૧)  ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ ત અન ેઅપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-પ(૧)(ક) �જુબ ખાતાક�ય  
તપાસના કામે કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ કરવાનો mકુમ કરવામા ંઆવેલ હોય 2 યાર� ફરજમોPફૂ�ના 
આવા mકુમની કમ!ચાર�ને બજવણી થયાના ૯૦ Xદવસમા ં)થમ સમીAા હાથ ધરવાની રહ� છે 
અને સમીAા બાદ ફરજમોPફૂ� વsમુા ં વs ુ ૧૮૦ Xદવસ 3ધુીની કોઇપણ સમયમયા!દા માટ� 
લબંાવી શકાય છે. [િનયમ-પ(૧)(ક)ની જોગવાઇ હ�ઠળના ફરજમોPફૂ�ના ક�સમા ં જયા ં 3ધુી 
િશ^તા2મક કાય!વાહ� (આરોપના�ુ ં બGવી ખાતાક�ય તપાસ) શ< કરાયેલ ન હોય 2યા ં 3ધુી 
વsમુા ંવs ુ૯૦ Xદવસ 3ધુીની કોઇપણ સમયમયા!દા માટ� ફરજમોPફૂ�  લબંાવી શકાય.] 

 

(ર) ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-પ(૧)(ખ) �જુબ કમ!ચાર�  
સામે ફોજદાર� ]નુો નuધાયેલ હોય અન ેતેની તપાસના કામે ફરજમોPફૂ કરવામા ંઆવલે હોય 
2યાર� ફરજમોPફૂ�ના આવા mકુમની કમ!ચાર�ને બજવણી થયાના ૯૦ Xદવસમા ં)થમ સમીAા 
હાથ ધરવાની રહ� છે. આવી સમીAા બાદ ફરજમોPફૂ� વsમુા ંવs ુ૧૮૦ Xદવસ 3ધુીની કોઇપણ 
સમયમયા!દા માટ� લબંાવી શકાય છે.  

 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2007-20-07CVO-122005-1077-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2007-20-07CVO-122005-1077-INQCELL.pdf
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   આવા ક�સમા ં સમીAા કરતી વખત ે કમ!ચાર� સામ ે W ક�સ અ�વય ે તેમન ે ફરજમોPફૂ 
કરાયેલ છે તે ક�સની અ�તન િવગતો, તપાસ ચા� ુહોય તો તપાસ એજ�સી પાસેથી અ�તન 
િવગતો મળેવવી જોઇએ અને જો ક�સ અદાલતમા ં ચા� ુ હોય તો વખતોવખતની 3નુાવણી 
અ�વયેની અ�તન િવગતો મેળવવી જોઇએ અન ે આવી િવગતોના આધાર� કમ!ચાર�ની 
ફરજમોPફૂ� લબંાવવી ક� ક�મ? તેનો િનણ!ય લેવાનો રહ� છે.  

 

(૩)  ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-પ(ર)(ક) �જુબ સરકાર�  
કમ!ચાર� ૪૮ કલાક ક� તેથી વs ુસમય 3ધુી ક^ટડ�મા ંઅટકાયત હ�ઠળ રહ�લ હોય તે સજંોગોમા ં
ક� િનયમ-પ(ર)(ખ) �જુબ તે દોિષત ઠય� હોય અન ેતનેે ૪૮ કલાકથી વs ુસમયની ક�દની સG 
થયેલ હોય અને તે સGનો અમલ ૪૮ કલાક ક� તેથી વs ુ સમયથી શ< થયેલ હોય ત ે
સજંોગોમા ંકમ!ચાર�ને અટકાયતની તાર�ખથી ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂાયેલ હોવા�ુ ંગણી લેવા�ુ ંરહ� 
અને તે Iગેના mકુમ થયલે હોવા�ુ ંપણ ગણી લેવા�ુ ંરહ� છે. આવી ગણી લેવાયલે ફરજમોPફૂ� 
(ડ�� ડ સ^ પે� શન) અને તે Iગે થયેલ mકુમની પણ સમીAા કરવાની રહ�. આવા Xક^ સામા ંનીચ ે
)માણેની વા^ તિવક પXરQ^થિત  ઉ5ભવતી હોય છે W n યાને લઇ ગણી લવેાયલે ફરજમોPફૂ� 
(ડ�� ડ સ^ પે� શન)ની સમીAા કરવી જોઇએ. 

 

(એ)  િનયમ-પ(ર)(ક) �જુબ સરકાર� કમ!ચાર� ૪૮ કલાક ક� તેથી વs ુસમય માટ� અટકાયત હ�ઠળ    
રહ�તા ંજ િનયમોની  જોગવાઇ �જુબ તેની અટકાયતની તાર�ખથી ફરજમોPફૂ� (ડ��ડ સ^પે�શન) 
હ�ઠળ �કૂાયેલ હોવા�ુ ંગણી લેવામા ંઆવે છે અને આ Iગેના mકુમો પણ થયેલ હોવા�ુ ંગણી 
લેવામા ંઆવ ેછે. ફરજમોPફૂ� Iગેના િનયમ-પ(ર)(ક)ની જોગવાઇ �જુબ આવા થયેલ હોવા�ુ ં
ગણી લેવાયલે mકુમ પણ જયા ં 3ધુી સAમ સHાિધકાર� 3ધુાર� ક� રદ ન કર� 2યા ં 3ધુી ત ે
અમલમા ંરહ� છે.  

 

(બી)  ગણી લેવાયેલ ફરજમોPફૂ�નો ઉદભવ કોઇપણ કારણોસરની ૪૮ કલાક ક� તેથી વs ુ 
સમયગાળાની અટકાયત પર િનભ!ર હોઇ, આવી અટકાયત યોtય હોવા Iગેના વાજબી કારણો 
અને સચોટ Lરુાવાઓ છે ક� ક�મ? તે બાબત આવી અટકાયત અ�વયેના ]નુાની તપાસ કરતી 
તપાસ એજ�સીએ Lરુા પાડવાના રહ� છે.  

 

(સી)  િનયમ-૫(૨)(ક) �જુબની ફરજમોPફૂ� (એટલે ક�, ૪૮ કલાક ક� તેથી વs ુ સમયગાળાની 
અટકાયતને કારણે  ઉ5ભવલે ફરજમોPફૂ�) અટકાયતમાથંી �કુત થયા બાદના  સમય માટ� પણ 
ચા� ુરાખવા Iગે  િવચારણા હાથ ધર� શકાય છે. પરં6 ુતે માટ� W ]નુા સબબ કમ!ચાર�ની 
અટકાયત થયેલ હતી  ત ે ]નુામા ંતેની )થમ ��-ટએ  સડંોવણી  સા`બત કરતા Lરૂતા અન ે 
સબળ Lરુાવાઓ  ]નુાની તપાસ કરતી એજ�સીને મળ� આવલે છે ક� ક�મ?  તે જોવા�ુ ંરહ� છે.  

 

(ડ�) તપાસ એજ�સીએ કમ!ચાર� સામેની તપાસનો અહ�વાલ તમામ આધાર Lરુાવાની નકલ સાથ ે  
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િશ^ત અિધકાર�ને મોકલવાનો રહ� છે.  
 
 

    સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૯.૩.૨૦૦૪ના પXરપe Yમાકંઃપરચ-૧૧૯૮-Cઓુ. 
૧૬૬૯-ત.એ.ની 3ચૂના �જુબ એ.સી.બી. kારા ગોઠવાયલે છટPંુ સફળ થયા બાદ તનેો અહ�વાલ 
(સાધિનક કાગળોની નકલ સXહત) બનાવ બ�યાના ૨૦ Xદવસમા ંકમ!ચાર�ના િશ^ત અિધકાર�ને 
મોકલી આપવાનો રહ� છે.  

(ઇ)  જો તપાસ એજ�સી kારા િનયત/ વાજબી સમયમયા!દામા ંતપાસનો અહ�વાલ રiૂ થાય તો તે   
nયાને લઇ ઔપચાXરક mકુમો કરવા જોઇએ અને અહ�વાલની િવગતો nયાન ે લેતા ં ]નુામા ં
કમ!ચાર�ની સડંોવણી હોવા�ુ ં )ાથિમક ��-ટએ જણા6 ુ ં હોય તો કમ!ચાર�ની અટકાયતની 
તાર�ખથી ગણી લેવાયલે ફરજમોPફૂ�ને ઔપચાXરક mુકમોની તાર�ખ પછ�ના સમયગાળા માટ� 
પણ ચા� ુરાખતા mકુમો કરવાના રહ� છે.  

 

(એફ)  સામા�ય ર�તે ગણી લેવાયલે ફરજમોPફૂ�ના ઔપચાXરક mકુમો થયેથી કમ!ચાર�ને િનવા!હભ��ુ ં  
dકૂવવા�ુ ંશ< થ6 ુ ંહોઇ, ઔપચાXરક mકુમો શકય તેટલા ઝડપથી કરવા જોઇએ, Wથી કમ!ચાર��ુ ં
િનવા!હ ભ��ુ ં શકય તેટલી ઝડપથી શ< થઇ શક� અને કમ!ચાર�ના  PુOંુબ િનવા!હનો )q ન 
ઉ5ભવે.  

 

           સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૯.૩.૨૦૦૪ના પXરપe Yમાકંઃપરચ-૧૧૯૮-Cઓુ. 
૧૬૬૯-ત.એ.ની જોગવાઇ �જુબ તપાસ એજ�સીનો અહ�વાલ મhયે ૧૦ Xદવસની 
સમયમયા!દામા ં િશ^ત અિધકાર�એ ઔપચાXરક mકુમો કરવા જોઇએ. એટલે ક�, eીસ Xદવસમા ં
ઔપચાXરક mકુમો થાય તે )માણે તપાસ એજ�સી અન ેિશ^ત અિધકાર�એ કાય!વાહ� હાથ ધરવી 
જોઇએ.  

 

(0)  જો ઉપર )માણે ૩૦ Xદવસમા ંઔપચાXરક mકુમો કર� શકાય તે )માણ,ે તપાસ એજ�સી kારા   
અહ�વાલ રiૂ ન થાય તેવા સજંોગોમા ંઆવો અહ�વાલ તા2કા`લક રiૂ કરવા િશ^ત અિધકાર�એ 
તપાસ એજ�સીને જણાવNુ ંજોઇએ તેમ છતા ંપણ જો તપાસ એજ�સી અહ�વાલ રiૂ ન કર� તો 
િશ^ત અિધકાર�એ તપાસ એજ�સીના અહ�વાલન ેnયાને લીધા િવના જ એક તબકક� કમ!ચાર�ની 
ફરજમોPફૂ�ના ઔપચાXરક mકુમોની તાર�ખ પછ�ના સમયગાળા માટ� પણ ચા� ુ રહ�શ ે ત ે
)માણેનો િનણ!ય લઇ ઘટતા mકુમો કર� દ�વા જોઇએ. 

 

       સાથોસાથ તપાસ એજ�સીને પણ મોડામા ં મો�ુ ં ફરજમોPફૂ�ની )થમ સમીAાની તાર�ખ 
પહ�લા ંઅહ�વાલ મોકલી આપવા જણાવNુ ં જોઇએ અને જો )થમ સમીAા 3ધુીમા ંઅહ�વાલ ન 
મળે તો )ાjય આધારો અ�વયે સમીAાની કાય!વાહ� હાથ ધર� ઘટતો િનણ!ય લવેાનો થશે તે 
બાબતે પણ તપાસ એજ�સી�ુ ંnયાન દોરNુ ંજોઇએ. 

 
  

(એચ) જો ઉપર )માણે કોઇ અપવાદ<પ Xક^સામા ંઔપચાXરક mકુમો કરવાની બાબત )થમ સમીAાની   

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2004-19-03-PRCH-1198-UO-1669-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2004-19-03-PRCH-1198-UO-1669-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2004-19-03-PRCH-1198-UO-1669-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2004-19-03-PRCH-1198-UO-1669-INQCELL.pdf
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તાર�ખ 3ધુી લેવાઇ Gય તો ઔપચાXરક mકુમો કરવાની િવચારણા કરવાની સાથોસાથ જ )થમ 
સમીAાની કાય!વાહ� હાથ ધર� ફરજમોPફૂ� લબંાવવી ક� ક�મ તેવો િનણ!ય લઇ ઘટતા mકુમો 
કરવા�ુ ંરાખNુ ંજોઇએ.  

 

(આઇ) જયાર� ૪૮ કલાક ક� તેથી વs ુ સમયગાળાની અટકાયત અ�વયે કમ!ચાર� ગણી લેવાયલે   
ફરજમોPફૂ� (ડ��ડ સ^પે�શન) હ�ઠળ �કૂાયેલ હોય તથા કમ!ચાર� અટકાયતમાથંી �કુત થયેલ ન 
હોય તે સજંોગોમા ંપણ કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂતા ઔપચાXરક mકુમો કરવાની કાય!વાહ� 
સ2વર� કરવી જોઇએ.  

 

   અલબH, જયાર� કમ!ચાર� અટકાયત હ�ઠળ હોય 2યાર� તે જયા ં 3ધુી અટકાયતમાથંી 
�કુત ન થાય 2યા ં 3ધુી તેમની ફરજમોPફૂ�ની સમીAા કરવાની રહ�તી નથી. આવા Xક^સામા ં
ફરજમોPફૂ�ની )થમ સમીAા કમ!ચાર� અટકાયતમાથંી W તાર�ખ ે�કુત થાય ત ેતાર�ખથી ક� 
કમ!ચાર�ના અટકાયતમાથંી �કુત થયાની Gણ તેના િશ^ત અિધકાર�ને થાય તે તાર�ખ આ 
બેમાથંી W મો�ુ ંહોય તે તાર�ખથી ૯૦ Xદવસની Iદર )થમ સમીAા કરવાની રહ� છે. સમીAા 
બાદ ફરજમોPફૂ� વsમુા ંવs ુ૧૮૦ Xદવસ 3ધુીની કોઇપણ સમયમયા!દા માટ� લબંાવી શકાય છે.  

 

(૪)  ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-પ(ર)(ખ) હ�ઠળ જયાર�  
કમ!ચાર�ને કોઇ ]નુામા ંદોિષત ઠરાવી ક�દની સG કરવામા ંઆવે અને આવી સGનો ૪૮ કલાક 
ક� તેથી વs ુસમયગાળા (6ટુક 6ટુક સXહત) માટ� અમલ શ< થયેલ હોય 2યાર� સરકાર� કમ!ચાર� 
અટકાયતની તાર�ખથી ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂાયેલ હોવા�ુ ંગણી લેવામા ંઆવે છે તથા તે Iગેના 
mકુમો પણ થયલે હોવા�ુ ંગણી લેવામા ંઆવ ેછે.  

 

   સરકાર� કમ!ચાર� સામે હાથ ધરવામા ંઆવેલ ફોજદાર� કાય!વાહ�ના Iતે જો તે દોિષત 
ઠર� તો નામદાર અદાલત kારા તેને ક�દની સG અન ે/ અથવા દંડ કરવાનો dકુાદો  આપવામા ં
આવે છે. સામા�ય ર�તે સરકાર� કમ!ચાર� અિધકાર� આવા dકુાદાને ઉપલી અદાલતમા ં 
પડકારતા હોય છે. ઉપલી અદાલત kારા નીચલી અદાલતના dકુાદાથી કરવામા ંઆવેલ ક�દની 
સG દંડના mકુમના અમલ ઉપલી અદાલતમા ંપડતર અપીલનો આખર� િનકાલ ન આવે 2યા ં
3ધુી મનાઇmકુમ આપવામા ંઆવે છે.  
 

   જયાર� ઉપલી અદાલત kારા સGનો અમલ મોPફૂ રાખતા  mકુમો (Stay on sentence) 
કરવામા ંઆવે 2યાર� કમ!ચાર�ની અટકાયત કરવામા ંઆવતી નથી.  કયાર�ક સરકાર� કમ!ચાર� 
નીચલી અદાલતે  મiૂંર કર�લ અપીલના  સમયગાળા દરિમયાન જ આવી સGને મોPફૂ રાખતા 
mકુમો ઉપલી અદાલત પાસથેી મેળવી લતેા હોય છે. ત ેસજંોગોમા ં કમ!ચાર�ની અટકાયત કર�, 
ક�દની સGનો અમલ શ< થવાના સજંોગો જ ઉપQ^થત થતા નથી. તેના કારણે તેની  ગણી 
લેવાયેલ ફરજમોPફૂ� (Deemed suspension)ની પXરQ^થત અQ^ત2વમા ંનથી આવતી. અલબH, 
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સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ ૫.૧૨.૨૦૦૫ના પXરપe Yમાકંઃ સીડ�આર-૧૦૨૦૦૫-૧૦૨૮-
ત.એ.થી કરાયેલ ^પ-ટતા �જુબ  જો  કમ!ચાર�ન ે નીચલી અદાલત kારા દોિષત ઠરાવવાના 
mકુમને  ઉપલી અદાલત kારા મોPફૂ રાખવામા ં  ન આવેલ હોય (stay on conviction) તો તે 
સજંોગોમા ંકમ!ચાર� સામ ેતમેને લા] ુપડતા િશ^ત િવષયક િનયમો અ�સુાર પગલા ંલઇ શકાય 
છે. 

 

   આવા Xક^સામા ંસામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃપ.૮.૨૦૦૩ના ઠરાવ Yમાકંઃસીડ�આર-
૧૦૯૬-૭૯-ત.એ.થી િનયત કરાયેલ ન�નૂા �જુબની કારણદશ!ક નોXટસ આપી, કમ!ચાર�નો 
�લુાસો મળેવવાની કાય!વાહ� હાથ ધર�, ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અન ેઅપીલ) િનયમો, 
૧૯૭૧ના િનયમ-૧૪(૧)(૧) �જુબ જ<ર� કાય!વાહ� શ< કરવાની રહ� છે.  

 

   ફકરા-૫.૩મા ં^પ-ટ કયા! �જુબ દોિષત ઠર�લા કમ!ચાર�ને તેની અટકાયત થયેલ હોય ક� 
ન હોય, તે અટકાયત હ�ઠળ હોય ક� અટકાયતમાથંી �કુત થયેલ હોય તે પૈક� ગમે તે પXરQ^થિત 
અQ^ત2વમા ંહોય તેમ છતા ંનામ. કોટ! kારા તેમને દોિષત ઠરાવતી બાબત સામે ^ટ� આપેલ ન 
હોય તો આવા દોિષત ઠર�લા કમ!ચાર�ને સXYય સેવાથી અળગો રાખવો જોઇએ. તેની સામેની 
ઉપર )માણેની સેવાક�ય િનયમો હ�ઠળની કાય!વાહ� આખર� ન થાય 2યા ં3ધુી તેને ફરજમોPફૂ� 
હ�ઠળ ઉતારવો જોઇએ.  

 

   આવા ફરજમોPફૂ�ના ક�સમા ંપણ હાથ ધરાયેલ કાય!વાહ�ની અ�તન િવગતો મળેવી 
સમીAાની કાય!વાહ� હાથ ધરવી જોઇએ. 

 

   આવા ક�સોમા ંએક બાબત ^પ-ટ છે ક�, દોિષત ઠર�લ કમ!ચાર� સામેની સેવાક�ય િનયમો 
હ�ઠળની કાય!વાહ� સપં� થાય 2યા ં3ધુી તેને ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ રાખવાનો થતો હોઇ સેવાક�ય 
િનયમો હ�ઠળની કાય!વાહ� આખર� ન થાય 2યા ં 3ધુી સામા�ય ર�ત ે સમીAા બાદ તેની 
ફરજમોPફૂ� લબંાવવાની રહ� છે.  

 

(M)  C����TUC�" ��"�	 ���� X�	� ���	" =	=�M  
  ફરજમોPફૂ�ની સમીAા કરતી વખતે નીચેની બાબતોએ િવચારણા કરવાની રહ� છે.   
(૧)  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૪.૭.૨૦૦૭ના Gહ�રનામા Yમાકંઃ0એસ-૨૦૦૭-(૧૯)સીવીઓ-

૧૨૨૦૦૫-૧૦૭૭-ત.એ.થી, ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના 
િનયમ-૫(૧)(ક), ૫(૧)(ખ) તથા ૫(૨)(ક), ૫(૨)(ખ)ની જોગવાઇ હ�ઠળની ફરજમોPફૂ�ના 
ક�સોમા ં ૯૦ Xદવસમા ં સમીAા કરવાની જોગવાઇ દાખલ કરાયેલ છે. આથી હવે, સામા�ય 
વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૩.૩.૨૦૦૫ના ઠરાવ Yમાકં: પરચ-૧૦૯૧-૭૪૦-ત.એ.ના ફકરા-૩મા ં
િનયત કરાયેલ ફરજમોPફૂ�ના ક�સની સમીAા છ મXહના ક� એક વષ! W લા] ુ પડ� ત ે
સમયમયા!દાની જોગવાઇન ેબદલે હવ ેવૈધાિનક જોગવાઇ �જુબ ખાતાક�ય તપાસ / ફોજદાર� 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2005-05-12-CDR-102005-1028-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2005-05-12-CDR-102005-1028-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2003-05-08-CDR-1096-79-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2003-05-08-CDR-1096-79-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2007-04-07-CVO-122005-1077-Inq-Cell.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2007-04-07-CVO-122005-1077-Inq-Cell.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2005-23-03-PRCH-1091-740-INQCELL.pdf
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ક�સમા ં૯૦ Xદવસમા ં)થમ સમીAા કરવાની રહ�શે. 
   

(૨)  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તા:૨૩.૩.૨૦૦૫ના ઠરાવના  ફકરા-૪(૬)ની જોગવાઇ રદ કર�,  
તેને ^થાને તાઃ૨૦.૭.૨૦૦૭ના પXરપe Yમાકંઃ સીવીઓ-૧૨૨૦૦૫-૧૦૭૭-ત.એ.ના ફકરા-
(૪)થી નીચે )માણે જોગવાઇ રાખવામા ંઆવે છે.   

 

  ‘‘ ફરજમોPફૂ�ના ક�સની સમીAાને Iતે જો સબંિંધત અિધકાર�/  કમ!ચાર�ને Lનુઃ  ફરજ  પર 
લેવાનો િનણ!ય કરવામા ંઆવે અન ેતેમની સામનેી ખાતાક�ય તપાસ/ ફોજદાર� કાય!વાહ� ક� ફોજદાર� 
કાય!વાહ� અ�વયે કરાયેલ ઉપલી અદાલત સમAની અપીલી કાય!વાહ� 3 ૂ̀ચત/ પડતર હોય, તે 
સજંોગોમા ંLનુઃ^થાપનના mકુમમા ંસબંિંધત કમ!ચાર�/અિધકાર�નો ફરજમોPફૂ�નો સમયગાળો જયા ં3ધુી 
આવી 3 ૂ̀ચત/ પડતર કાય!વાહ�નો આખર� િનકાલ ન આવ,ે 2યા ં3ધુી િવિનયિમત કરવામા ંઆવશે નહ>, 
તેવી શરત આમેજ કરવાની રહ�શે.’’  
 

(P)  5 � =	=�M  
 

(અ)  સરકાર� કમ!ચાર�ને સXYય સેવામા ંLનુઃ^ થાિપત કરવાનો િનણ!ય લેવામા ંઆવે તો કમ!ચાર�ન ે 
સXYય સેવામા ંLનુઃ^ થાિપત કરતા િવિધવત mકુમો કરવાના રહ� છે. આવા સXYય સેવામા ંLનુઃ^ થાપન 
કરતા mકુમોમા ંનીચે )માણનેી િવગતો ^ પ- ટ થાય તે જોવા�ુ ંરહ� છે.  
(૧)  W કારણોસર સરકાર� કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ કરાયેલ હોય તેની Oંુક� િવગત તથા  
(ર)  ફરજમોPફૂ�ની સમીAા કર�, ફરજમોPફૂ� રદ કર� કમ!ચાર�ને સXYય  સેવામા ં  Lનુઃ^ થાપન   

કરવાનો લેવાયેલ િનણ!ય, mકુમના આ�ખુમા ંજણાવવાનો રહ�.  
(૩)  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૦.૭.૨૦૦૭ના ઠરાવ Yમાકંઃ સીવીઓ-૧૨૨૦૦૫-૧૦૭૭- 

ત.એ.ના ફકરા-(૪)ની જોગવાઇઓ �જુબ, કમ!ચાર� સામેની ખાતાક�ય / �યાિયક કાય!વાહ� Lણૂ! 
થાય તે પહ�લા ં ફરજમોPફૂ�ના સમયગાળાને િવિનયિમત કરવામા ંઆવશે નહ>, તેવી શરત 
ઉમેરવાની રહ�શે.   

(૪)   તેમની સામેની ખાતાક�ય/ �યાિયક કાય!વાહ�નો િનકાલ ન આવે 2યા ં 3ધુી તેમન ે  
`બનસવંેદનશીલ જtયા પર િનમ%કૂ આપવાની રહ�શે.  

 

   સરકાર� કમ!ચાર�ને ફરજ ઉપર Lનુઃ ^થાિપત કરતા mુકમનો ન�નૂો પXરિશ-ટ-૬ તર�ક� સામેલ 
રાખેલ છે.  
 

15.  -��#��N-� 
#��� ���'V-  
 

    ફરજમોPફૂ કરાયેલ કમ!ચાર�, તેમની ફરજમોPફૂ� સબંધંમા,ં સAમ સHાિધકાર� kારા કરાયેલ 
mકુમ સામે અપીલ કર� તનેો પA રiૂ કર� સAમ સHાિધકાર� kારા કરાયેલ mકુમ રદ કરવા ક� તેમા ં
3ધુારો કરવા રiૂઆત કર� શક� છે.  
 

૧૫.૧  ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અન ેઅપીલ િનયમો), ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૮ની જોગવાઇ �જુબ W 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2005-23-03-PRCH-1091-740-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2007-20-07CVO-122005-1077-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2007-20-07CVO-122005-1077-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2007-20-07CVO-122005-1077-INQCELL.pdf
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mકુમો સામે અપીલ થઇ શક� છે તે પૈક�ના ફરજમોPફૂ� સબંિંધત નીચે )માણેના mકુમો સામે અપીલ થઇ 
શક� છે.  
 

(૧) િનયમ-પ હ�ઠળ કર�લ અથવા કર�લ મનાતા ફરજમોPફૂ�ના mકુમ સામ,ે  
(ર) ફરજમોPફૂ�ની �દુત માટ� અથવા W �દુત દરિમયાન સરકાર� કમ!ચાર� ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ  

હોવા�ુ ં ગણા6 ુ ં હોય ત ે �દુત માટ� અથવા તેના કોઇપણ ભાગ માટ� તનેે dકૂવવાના િનવા!હ 
ભ� થા ંઅને બીG ભ� થા ંનકક� કરતા ંmકુમ સામે,  

(૩)  ફરજમોPફૂ�ની �દુત માટ�ના તેના પગાર અન ેભ� થા ંનકક� કરતા ંmકુમ સામે અથવા  
(૪)  તેની ફરજમોPફૂ�ની તાર�ખથી તેન ેફરજ ઉપર Lનુઃ^ થાપનની તાર�ખ 3ધુીની �દુતને કોઇપણ  

હ�6 ુમાટ� ફરજ પર ગાળેલી �દુત તર�ક� ગણવી ક� ક�મ તે નકક� કરતા mકુમ સામે, 
 

15.2  5
"� ��	 �G	4!�	�� ��� $� #��?: 
 

 ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૮ના પેટાિનયમ-(ર) ની 
જોગવાઇ �જુબ, ફરજમોPફૂ� સબંિંધત બાબતોએ W સHાિધકાર� / અિધકાર�નો mકુમ હોય તેની તરતના 
ઉપર� અિધકાર� સમA જ અપીલ થઇ શક�, પરં6 ુિનયમ-૧૮ના પેટાિનયમ-(ર) ના પરં6કુ (ર) �જુબ 
અપીલીય અિધકાર�ના િનણ!ય સામનેી અપીલ માe સરકાર (Government) સમA જ થઇ શક� છે. 
ફરજમોPફૂ�નો સમાવેશ ]જુરાત ��ુ ક� સેવા X.� Cનુલ અિધિનયમ,૧૯૭૨ની અ�3ુ ૂ̀ચમા ં કરવામા ં 
આ@યો ન હોઇ, ફરજમોPફૂ� અને ફરજમોPફૂ�ને આ�ષું̀ગક કોઇપણ mકુમ સામનેી અપીલ, ]જુરાત 
રાજય સેવા (િશ^ ત અન ેઅપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૮(ર) �જુબ, સરકાર સાભંળ� શક� છે. 
આમ, ફરજમોPફૂ� Iગેના કોઇપણ mકુમ સામે અપીલ સાભંળવાની સરકારની િનયમ-૧૮(ર) નીચેની 
સHા યથાવ6 ્ છે.  
   

15.3 5
"� ���	 �	��" �����	6J	: 
 

  ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૯મા ં જણા@ યા �જુબ, 
W mકુમ સામ ેઅપીલ કરવાની હોય ત ેmકુમ મh યાની તાર�ખથી ૪૫ Xદવસની Iદર અપીલ કરવાની 
રહ� છે. અલબH, સમયસર અપીલ ન કરવા માટ� Lરૂ6 ુ ંકારણ હ6 ુ ંતેવી અપીલીય અિધકાર�ને ખાતર� 
થાય તો, �દુત Lરૂ� થયા પછ� પણ તેઓ અપીલ n યાનમા ંલઇ શક� છે.  
 

16. -��#��N-� �%U:�
 ��
�� �#�0
�� 
#��� �
�
��	 ��
 H N�� ���
�� #	 
#	
��
V- 
 

   સામા� ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૧.૧.૧૯૭૯ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૭૮-૪૬૧૬-ગ 
તેમજ તાઃ૨૦.૬.૧૯૮૬ના પXરપe Yમાકંઃખતપ-૧૫૮૬-૮૦૪-ત.એ.થી આપેલ 3ચૂના �જુબ ફરજમોPફૂ� 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1979-11-01-CDR-1078-4616-G.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1986-20-06-KHTP-1586-804-INQCELL.pdf
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હ�ઠળના સરકાર� કમ!ચાર� સામેની ખાતાક�ય તપાસ સામા� યતઃ ચાર માસની સમયમયા!દામા ંLરૂ� કરવી 
જોઇએ. આ ચાર માસની સમયમયા!દા ફરજમોPફૂ�ના mકુમની તાર�ખ અથવા આરોપનામાની તાર�ખ, એ 
બેમાથંી W પછ� આવતી હોય તે તાર�ખથી ગણવાની રહ� તેવી 3ચૂના અપાયેલ છે. પરં6 ુખાતાક�ય 
તપાસ Wવી અધ!� યાિયક )XYયામા ંઆવી સમયમયા!દામા ંખાતાક�ય તપાસ Lણૂ! કરવી મોટા ભાગના 
Xક^ સામા ં શકય બનતી ન હોઇ, આવા ક�સોમા ં પણ ખાતાક�ય તપાસની કાય!વાહ� સામા�ય વહ�વટ 
િવભાગના તાઃરપ.ર.ર૦૧૧ના પXરપe Yમાકંઃમટસ-૧૦૯૨-૧૫૯૮-ત.એ.થી િનયત કરાયેલ િવિવધ 
તબકકાની કાય!વાહ� Lણૂ! કરવાની માગ!દશ!ક સમયમયા!દા અ�સુાર Lણૂ! કરવાની રહ� છે. 
 

17. -��#��N-��� #	�
:� ����	�#� ���
 ;
;�:- 
 

૧૭.૧ ફરજમોPફૂ�નો સમયગાળો િવિનયિમત કરવા Iગેની જોગવાઇઓ ]જુરાત ��ુ ક� સેવા (ફરજ 
પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર )િતિનCXુકત, ફરજમોPફૂ�, બરતરફ� અને <ખસદ) 
િનયમો-ર૦૦રના િનયમ-૭૦ થી ૭રમા ંકરાયેલ છે. Wમા ંખાતાક�ય તપાસના કારણોસરની ફરજમોPફૂ� 
Iગે િનયમ-૭૦-૭૧મા ં અને ફોજદાર� ક�સ સબંિંધત ફરજમોPફૂ� Iગે િનયમ-૭રમા ં ફરજમોPફૂ�નો 
સમયગાળો િવિનયિમત કરવાની જોગવાઇ થયલે છે. 
 

૧૭.ર િનયમ-૭૦(૧)મા ંજણા@ યા �જુબ સરકાર� કમ!ચાર�ને જયાર� ફરજમોPફૂ� પરથી Lનુઃ ફરજ પર 
લેવામા ંઆવ ે2યાર� (ક) ફરજ પરની ગેરહાજર�ની �દુત માટ� તેન ેdકૂવવાના થતા પગાર અન ેભ�થા ં
Iગે અને (ખ) સદર �દુતને ફરજ પર ગાળેલ �દુત તર�ક� ગણવી ક� નહ> તે માટ� િવચારણા કરવી 
અને સAમ અિધકાર�એ ચોoસ mકુમો કરવા જ<ર� છે. 
 

૧૭.૩ િનયમ-૭૦(ર) અને ૭૦(૪) �જુબ સરકાર� કમ!ચાર� સLંણૂ!પણે ‘દોષ�કુત' Gહ�ર થયો હોય 
અથવા તેની ફરજમોPફૂ� સLંણૂ!તઃ અ� યાયી જણાઇ હોય તો ફરજમોPફૂ�ના સમb સમયગાળાને ફરજ 
(On duty) તર�ક� ગણીને તનેે Lરૂા દર� પગાર ભ�થા ંdકૂવી આપવાના રહ� છે.  
 

  ખાતાક�ય તપાસને Iતે તનેે નોકર�માથંી <ખસદ, બરતરફ� ક� ફરMજયાત િનNિૃH પૈક�ની કોઇ 
િશAા ફરમાવવામા ંઆવી હોય અને � યાયની અદાલત આવી િશAાન ે રદબાતલ ઠરાવે અને િશ^ ત 
અિધકાર�એ તે જ આરોપસર સરકાર� કમ!ચાર� સામે ફર�થી ખાતાક�ય તપાસ શ< ન કર� હોય એટલે ક� 
]જુરાત રાજય સેવા ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ ત અન ેઅપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-પ(૪) �જુબ 
સરકાર� કમ!ચાર� ગણી લવેાયેલ ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ ન હોય તો તેવા Xક^ સામા ંપણ તનેા ફરજમોPફૂ�ના 
સમb સમયગાળાન ેસામા� ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૩.૪.૧૯૭૦ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૧૬૩-
ગમા ંજણા@ યા �જુબ ફરજ તર�ક� ગણવાનો રહ� છે.  
 

૧૭.૪   ]જુરાત ��ુક� સવેા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર )િતિનCQુRત, 
ફરજમોPફૂ�, બરતરફ� અને <ખસદ) િનયમો-૨૦૦૨ના િનયમ-૭ર અ�સુાર જયાર� કમ!ચાર� તેમની 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2011-25-02-MTS-1092-1598-INQCELL-Time-Limit-Details.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1970-13-04-CDR-1163-G.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1970-13-04-CDR-1163-G.pdf
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સામેના ફોજદાર� આરોપ Iગેના તહોમત / તહોમતોમાથંી સLંણૂ! દોષ�કુત થયો હોય અથવા દ�વાન ે
કારણે અટકમા ંલઇ કાય!વાહ� કરવામા ંઆવી હોય તેવા )સગંે Lરુવાર કરવામા ંઆવેલ હોય ક� દ�વાની 
જવાબદાર� તેના િનયeંણ બહારના સજંોગોને કારણે ઉપિ^ થત થયેલી હતી, અથવા સAમ સHાિધકાર� 
kારા તેવી અટકાયત અ� યાયી ગણવામા ંઆવી હોય 2 યાર� આવી �દુતના પગાર અને ભ�થાનંી Lરૂ�Lરૂ� 
રકમ, W તે Xક^ સાના સજંોગો nયાને લઇ મજર� આપવાની રહ�.  
 

૧૭.૫  ઉપર ફકરા-૧૭.૩ આગળ દશા!વેલ ક�સ િસવાયના Xક^ સાઓમા ંએટલે ક� જયાર� સરકાર� કમ!ચાર� 
સLંણૂ!પણે દોષ�કુત Gહ�ર થયો ન હોય ક� તેની ફરજમોPફૂ� સLંણૂ!તઃ અ� યાયી હતી તેમ જણાCુ ંન હોય 
2 યાર� ]જુરાત ��ુક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર )િતિનCXુકત,   
ફરજમોPફૂ�, બરતરફ� અને <ખસદ) િનયમો, ર૦૦રના િનયમ-૭૦(૩)અને ૭૦(પ)ની જોગવાઇ �જુબ 
સAમ અિધકાર� નકક� કર� તે ચોoસ હ�6 ુિસવાય ફરજમોPફૂ�ના સમb સમયગાળાને ફરજ(duty) તર�ક� 
ગણી શકાય નહ>. ફરજમોPફૂ�ના સમયગાળા માટ� તેન ેકયા )માણસર પગાર ભ�થા ંdકૂવવા તે પણ 
સAમ અિધકાર�એ નકક� કરNુ ં જોઇએ. આ Iગેનો િનણ!ય લેવા માટ� સAમ અિધકાર�એ સામા� ય 
વહ�વટ િવભાગના તાઃર૪.ર.૧૯૭૧ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૭૧-૬૬૫-ગમા ંજણા@ યા �જુબ નીચે 
દશા!વેલ બાબતો િવચારણામા ંલેવી જોઇએ.  
(૧)  સરકાર� કમ!ચાર� સામેની ફોજદાર� / ખાતાક�ય કાય!વાહ�� ુ ંપXરણામ, 

અને 
(ર)  સરકાર� કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� પર ઉતારવામા ંઆ@ યો તે સમયના સજંોગો અને પXરિ^ થિતની   

ગભંીરતા અને તેમા ંસરકાર� કમ!ચાર�ની જવાબદાર�(સીધી ક� આડકતર�)�ુ ં)માણ. 
  

7!M1 ]જુરાત ��ુ ક� સવેા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર )િતિનCXુકત,   
ફરજમોPફૂ�, બરતરફ� અને <ખસદ) િનયમો-ર૦૦રના િનયમ-૭૧(૧) �જુબ )સગંા�સુાર 
ફરજમાથંી ફરજમોPફૂ કયા!ની, બરતરફ કયા!ની ક� <ખસદ કયા!ની તાર�ખથી Lનુઃ^ થાિપત કયા!ની 
તાર�ખ 3ધુીની ફરજ પરની ગેરહાજર�ની �દુતને સAમ સHાિધકાર� િનયમા�સુાર મળવાપાe 
રGમા ં ફ�રવી શક� છે. તમે છતા ં ]જુરાત ��ુક� સેવા (રG) િનયમો-ર૦૦રની િનયમ-૬૦ની 
સબંધંકતા! જોગવાઇઓ હ�ઠળ હોય તે િસવાય, ફરજમોPફૂ�ના સમયગાળા�ુ ં `બનપગાર� 
રG(Leave without pay)મા ં <પાતંર કર� શકાય નહ>. ]જુરાત ��ુક� સેવા (ફરજ પર 
જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર )િતિનCકુિત, ફરજમોPફૂ�, બરતરફ� અને 
<ખસદ) િનયમો-૨૦૦૨ના િનયમ-૭૧(૧) �જુબ આવી ગેરહાજર�ની �દુતને પગાર સXહત ક� 
પગાર િવનાની રGમા ંફ�રવવામા ંઆવે 2 યાર� આ િનયમ �જુબ કમ!ચાર�ને dકૂવવામા ંઆવલે 
િનવા!હ ભ� �ુ ંમજર� લઇ સરભર કરNુ ંપડ� અથવા વ3લુ કરવા�ુ ંરહ�  છે.  

 

7!M2 ]જુરાત ��ુક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર )િતિનCકુિત,   
ફરજમોPફૂ�, બરતરફ� અને <ખસદ) િનયમો,૨૦૦૨ના િનયમ-૭૧(ર) મા ં જણા@ યા �જુબ 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1971-24-02-CDR-1071-665-G.pdf
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ફરજમોPફૂ�ના ફકત અ�કુ ભાગને રG તર�ક� ગણી શકાય નહ>. બીG શ� દોમા ં જો 
ફરજમોPફૂ�ના સમયગાળાન ેરG તર�ક� ગણવાનો સAમ અિધકાર�નો અ`ભ)ાય થતો હોય તો 
ફરજમોPફૂ�ના સમb સમયગાળાને રG તર�ક� ગણવો જોઇએ. 

 

              ]જુરાત ��ુક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત  બહાર 
)િતિનCકુિત, ફરજમોPફૂ�, બરતરફ� અને <ખસદ) િનયમો-૨૦૦૨ના િનયમ-૭૧(૪) �જુબ આ િનયમ 
હ�ઠળ ફરજ પર ગેરહાજર�ની �દુત ગણવા Iગ ેસAમ સHાિધકાર�ના mકુમો િનરપવાદ છે અને હગંામી 
સરકાર� કમ!ચાર�ને લાગે વળગે છે તેટલા Lરૂ6 ુ ં eણ માસથી વધાર� `બનપગાર� રG આપવા માટ� 
ઉપર� સHાની મiૂંર� મળેવવા�ુ ંઆવ\યક રહ�6 ુ ંનથી.  
 

૧૭.૬  સરકાર� કમ!ચાર�/ અિધકાર�એ તેમની સામે નuધાયેલ ફોજદાર� / Xદવાની ફXરયાદ Iગે તેમજ 
તે અ�વયે તેમની અટકાયત થયેલ હોય તો તે Iગ ેતેમણે ]જુરાત રાજય સવેા (વત!%કૂ) િનયમો, 
૧૯૭૧ના િનયમ-૧૮ની જોગવાઇ �જુબ સAમ સHાિધકાર�ને Gણ  કરવાની રહ� છે. ત ેજ ર�તે  તમેન ે
નામદાર અદાલત kારા દોિષત ઠરાવવામા ંઆવ ેતો પણ સAમ સHાિધકાર�ને  િવના િવલબંે  Gણ 
કરવાની રહ� છે.  જો કોઇ સરકાર� કમ!ચાર� / અિધકાર� આવી Gણ કયા! િવના જ ફરજ બGવતો હોય, 
અને આ Aિત સબબ તનેી સામે િશAા2મક કાય!વાહ� હાથ ધરવામા ંઆવેલ હોય તેમ છતા ં સરકાર� 
કમ!ચાર�/ અિધકાર�એ Wટલા સમય માટ� ફરજો બGવેલ હોય તેટલા સમયગાળાને ફરજમોPફૂ�નો 
સમયગાળો ગણી, આ સમયગાળાન ે ફરજમોPફૂ�નો સમb સમયગાળો W ર�ત ે િવિનયિમત કરવાનો 
િનણ!ય લેવામા ંઆવ,ે તે ર�તે િવિનયિમત કરવા Iગે સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ ૧૩.૮.૨૦૧૪ના 
પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૨૦૧૨-૭૭૦-ત.એ.ના ફકરા-(૭)થી 3ચૂના આપવામા ંઆવેલ છે. 
  

૧૭.૭  ]જુરાત ��ુ ક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર )િતિનCXુકત, 
ફરજમોPફૂ�, બરતરફ� અને <ખસદ) િનયમો-ર૦૦રના િનયમ-૭૩ �જુબ ફરજમોPફૂ� દરિમયાન 
dકૂવવામા ંઆવલે િનવા!હ ભ�થાનંી રકમ તેને dકૂવવાના થતા પગાર ભ�થાનંી રકમ સામે સરભર 
કરવાની રહ� છે. 
 

૧૭.૮   નાણા િવભાગના તાઃ૮.૧૧.૨૦૦૦ના ઠરાવ Yમાકંઃસફગ-૧૦૨૦૦૦-૧૭૨૦-ચ,થી કર�લ 
જોગવાઇ �જુબ, ફરજમોPફૂ� હ�ઠળના કમ!ચાર� સામેની ખાતાક�ય તપાસ/ ફોજદાર� કાય!વાહ� Lરૂ� થાય 
તે પહ�લા ંતેમ�ુ ંઅવસાન થાય તો ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂવાની તાર�ખથી અવસાનની તાર�ખ વ# ચેના 
સમયગાળાન ે બધા હ�6 ુ માટ� ફરજ તર�ક� ગણવાનો રહ� છે અન ે કમ!ચાર�ને જો ફરજમોPફૂ� પર 
ઉતારવામા ંન આ@ યા હોત અને તેઓ W પગાર ભ�થા ંમેળવવા હoદાર હોત ત ેપગાર ભ�થા ંતેમના 
PુOંુબને dકૂવવાના રહ� છે. આવી dકૂવણી કરતી વખતે આ રકમમાથંી અને મળવાપાe PુOંુબ પે� શન, 
bેજCઇુટ� અને રGના રોકડ <પાતંરમાથંી સરકાર� કમ!ચાર�ને dકૂવવામા ં આવેલ િનવા!હ ભ�થાનંી 
રકમની વ3લૂાત કરવાની રહ� છે. 
 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2014-13-08-%20CDR-102012-770-Inq-Cell.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2014-13-08-%20CDR-102012-770-Inq-Cell.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2000-08-11-SFG-102000-1720-CH.pdf
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  ઉપર )માણ ેફરજમોPફૂ�ના સમયગાળાન ેફરજ તર�ક� ગણવાની સHા, કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� 
હ�ઠળ �કૂવાની સHા ધરાવતા અિધકાર�ને રહ� છે અને આ માટ� તેમણ ે નાણા િવભાગની અ�મુિત 
મેળવવાની આવ\ યકતા રહ�તી નથી.  
 

7!:  કોઇ સરકાર� કમ!ચાર� / અિધકાર� ફરજમોPફૂ� ઉપર હોય તે દરિમયાન તેની સામે અ�ય )કરણે    
િશ^ત િવષયક કાય!વાહ� હાથ ધરવામા ંઆવેલ હોય, અને  તેને કોઇ િશAા કરવામા ંઆવે તો, ત ે
િશAાનો અમલ તેન ે ફરજ ઉપર Lનુઃ^થાિપત કરવામા ંઆવ ે2યારબાદ િશAાના )કારને  nયાન ે
લઇન ેકરવાનો રહ� છે.  

 

18. -��#��N-� ���#	
� ��
�� �#�0
���� ��	 ��
��	 ;
;��1�� ����	#�V-  
 

(1)   >(��	� N(Q �� �C.  (R9/ 39 /-< . 4- �HG, 9 /GC29 �C. , S 92 5, 9 E4�4<(2��, 
C����TUC�, =���C� 5� �.�J) 4���-2002  
(ક)  િનયમ-૨૭(ચ) �જુબ ફરજમોPફૂ� હ�ઠળના કમ!ચાર�ના ફરજમોPફૂ�ના mકુમો રદ થાય અન ેત ે
ફરજ પર LનુઃિનCકુત થાય, 2યાર� તેના ફરજમોPફૂ�ના mકુમ રદ કરવાની તાર�ખ અન ે પદ પર 
Lનુઃ^થાપનના mકુમની તાર�ખ વ#ચેનો સમયગાળો, ફરજ પર જોડાવાના સમય તર�ક� ગણવામા ંઆવ ે
છે. સAમ સHાિધકાર� આ સમયગાળાન ેતેમને યોtય લાગે તેવી શરતોએ લબંાવી શક� છે. 
 

(ખ) િનયમ-૬૭ �જુબ ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ હોય તે દરિમયાન કમ!ચાર�ની કોઇપણ રG મiૂંર કર� શકાય 
નહ>.  
(9) >(��	� N(Q�� ���	 (
+	� -!	2�� �R$	�) 4���-2002  
(ક) િનયમ-૨૮ �જુબ ફરજમોPફૂ� હ�ઠળના સરકાર� કમ!ચાર� ફરજમોPફૂ� દરિમયાન ^થાિનક વળતર   

ભ�થા,ં ઘરભાડાની રકમ મેળવી શક� છે.  
(ખ)  િનયમ-૬૪ �જુબ ફરજમોPફૂ� દરિમયાન સરકાર� કમ!ચાર� તેમને મળતા િનવા!હ ભ�થાનંી રકમ   

પર મuઘવાર� ભ��ુ ંમળેવી શક� છે.  
 

(3) >(��	� N(Q�� ���	 (����" �	�	 � #���) 4���, 2002 
(ક)  િનયમ-૨૨(ચ) �જુબ ફરજમોPફૂ� હ�ઠળના સરકાર� કમ!ચાર� કાયમી ર�તે કાયમી જtયા 

ધરાવતા હોય તો, તે સરકાર� કમ!ચાર�નો તે જtયા પરનો ધારણાિધકાર ફરજમોPફૂ� દરિમયાન 
પણ જળવાઇ રહ� છે.  

(ખ)  િનયમ-૩૬(ર)(ખ) �જુબ ફરજમોPફૂ� હ�ઠળના સરકાર� કમ!ચાર� kારા રા0ના�ુ ં આપવામા ં 
આવેલ  હોય તો તેનો અ^વીકાર કરવાનો રહ� છે.  

(ગ)  િનયમ-૪૦(૫) �જુબ ફરજમોPફૂ�નો સમયગાળો W પ�ેશનપાe Pુલ નોકર� ઉપર અસરકારક  
બને તેની નuધ, સેવાપોથીના િવિશ-ટ રંગના iુદા પાના ઉપર કર� તેની પે�શનના હ�6 ુમાટ� 
ગણતર� કરવી ક� નહ> ત ેસબંધં,ે કચેર�ના ક� ખાતાના વડા અિધકાર�ની ^પ-ટ Xટjપણી સXહત 
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કરવાની રહ� છે.  
 

(૪)  >(��	� N(Q�� ���	 (�*) 4���, 2002: 
  િનયમ-૬૦(ર)(ક) �જુબ ફરજમોPફૂ�નો સમયગાળો અસાધારણ રG તર�ક� િવિનયિમત કરવામા ં
આવે 2યાર� સળંગ ૯ માસની અસાધારણ રG મiૂંર કર� શકાય છે.  
 

(3)  >(��	� N(Q�� ���	 (
+	�) 4���, 2002: 
  િનયમ-૨૪ હ�ઠળની નuધ(૩) �જુબ, ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ હોય તેવા સરકાર� કમ!ચાર�ની 
ફરજમોPફૂ�ની �દુત દરિમયાન તેની જtયા સાથે સલંtન પગાર ધોરણ બદલવામા ંઆવ ે 2યાર� તેન ે
ફરજમોPફૂ�ના સમય દરિમયાન પણ તેને આ િનયમ હ�ઠળ િવક�પ વાપરવાની �ટ રહ�શે. આવા 
િવક�પ�ુ ં પXરણામ એ રહ�શે ક� જયાર� નNુ ં પગાર ધોરણ ફરજમોPફૂ�ની તાર�ખ પહ�લાનંી તાર�ખથી 
અમલમા ંઆ@Cુ ંહોય 2યાર� ફરજમોPફૂ� Lવૂxના ફરજના સમય દરિમયાન પગારમા ંકાઇં વધારો થયો હોય 
તો તેનો તેમજ ફરજમોPફૂ�ની �દુત માટ�ના વધાર�લા િનવા!હ ભ�થાનંો તેને લાભ મળશે. પરં6 ુ3ધુાર�લ 
પગાર ધોરણ ફરજમોPફૂ�ની �દુત દરિમયાન આવતી તાર�ખથી અમલમા ંઆવ6ુ ંહોય તો, િવક�પની 
પસદંગીનો લાભ તેન ેનોકર�મા ંLનુઃ^થાપન કયા! બાદ ફરજમોPફૂ�ની �દુત દરિમયાન મળવાપાe થશ ે
ક� નહ> તેનો આધાર ફરજમોPફૂ�ની �દુત ફરજ તર�ક� ગણાય છે ક� નહ> તે હક�કત પર આધાXરત રહ�શે.  
 

(6) >(��	� N(Q�� ���	 (N(�	C�� �R$	�) 4���, 2002: 
(ક)  િનયમ-૧૧૨(૨) �જુબ ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ હોય તેવા સરકાર� કમ!ચાર�એ ^પ-ટપણે િવનતંી કર� 

હોય  તે  િસવાય, તેમના �gુયમથક િસવાયના અ�ય મથક� તેમની તપાસ ચાલતી હોય 2યાર� 
તે કમ!ચાર�એ ફરજમોPફૂ� હ�ઠળના સમય દરિમયાન તપાસ અિધકાર� સમA હાજર� આપવા 
માટ� કર�લા )વાસ માટ� ફ�રણી પરના )વાસ Iગેના �સુાફર� ભ�થા ંમેળવવા હoદાર બને છે. 
અલબH આવા સરકાર� કમ!ચાર�ને �સુાફર� ભ��ુ ં અ�યથા મળવાપાe થ6 ુ ં હોય તો તે� ુ ં
િનયમન, તે ફરજમોPફૂ� પહ�લા ં W જગા ધરાવતા હોય તે જtયાના પગાર અન ે કAા �જુબ 
કરવામા ંઆવે છે.  

(ખ)  િનયમ-૧૧૫ �જુબ ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ હોય તેવા સરકાર� કમ!ચાર� �કૂાયેલ તહોમતનામા Iગ ે 
તેની િવ<( બચાવના�ુ ંતૈયાર કરવા માટ� સબંિંધત દફતરોના અવલોકન માટ� તેના �gુયમથક 
િસવાયના અ�ય ^થળે )વાસ કર� 2યાર� નીચેની શરતોએ તે )વાસ ભ�થા ંમળેવવા હoદાર 
બને છેઃ-  

        (એ)  સરકાર� ર�કડ!� ુ ંઅવલોકન 3સુગંત અન ેઆવ\યક હોવા�ુ ંતપાસ અિધકાર� )માણપe    
આપે  2યાર�  તેના બચાવના િનવેદનની તૈયાર� માટ�.  

        (બી) સAમ સHાિધકાર� )માણપe આપે ક� �ળૂ ર�કડ! સરકાર� કમ!ચાર�ના �gુય મથક�  
મોકલી   શકાય ક� તેની નકલો બનાવી મોકલી શકાય તેમ ન હતા.  

        (સી)  સરકાર� કમ!ચાર�ની ^પ-ટતાLવૂ!કની િવનતંીના આધાર� તપાસ તનેા �gુયમથક 
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િસવાયના અ�ય  ^થળે રાખવામા ંઆવી હોય અને સરકાર� કમ!ચાર� W ખાતાના વડાના 
વહ�વટ� િનયeંણ હ�ઠળ હોય તેણ ેતેન ે�સુાફર� Iગ ેસમંિત આપી હોય તો શરત (બી) 
હ�ઠળ કોઇ )માણપe આપવામા ંઆવશ ેનહ>.  

        (ડ�)  પરં6 ુસરકાર� કમ!ચાર� eણ Xદવસ કરતા ંવs ુ)વાસ માટ� ક� બહારના ^થળે રોકાણ 
માટ�  દ� િનક  ભ�થાનંા હoદાર થશે નહ>. 

        (ઇ)  સરકાર� કમ!ચાર�એ ફરજમોPફૂ� દરિમયાન )વાસ કય� હોય અને પાછળથી તેન ે
નોકર�મા ં )^થાિપત કરવામા ંઆવ,ે 2યાર� જવા તથા આવવા માટ� �સુાફર�મા ંગયેલ 
સમયને તથા તે W તે ^થળે સરકાર� ર�કડ! ઉપલ�ધ કરાવવામા ંઆ@યા હોય ત ે^થળ 
ઉપરના �CનુHમ રોકાણન ેસAમ સHાિધકાર� ફરજમોPફૂ�ના િનયમન માટ� કર�લા mકુમો 
હ�ઠળ ફરજ તર�ક�, રG તર�ક� અથવા અ�યથા ગણવાના રહ�શે. 

   
(ગ)  િનયમ-૧૧૬ તથા તે હ�ઠળની નuધ-૧ �જુબ સરકાર� ફરજો બGવતી વખતે nયાનમા ંઆવલે 
િવગતો,  સરકાર Wમા ં પAકાર હોય તેવા ફોજદાર� ક�સમા ં ક� કોટ! સમA ક� Xદવાની ક�સમા ં અથવા 
ખાતાક�ય તપાસ માટ� યોtય ર�તે રચાયલે સHા મડંળ Lરુાવા આપવા બોલાવે 2યાર� જો સરકાર� 
કમ!ચાર� ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ હોય તો પણ જયાર� આવો Lરુાવો આપવા બોલાવલેા સરકાર� કમ!ચાર�ને 
ફરજ પર હોય તેમ ગણી જયાથંી તેને બોલાવવામા ંઆ@યો હોય તે ^થળેથી અને તે ^થળ 3ધુીના 
)વાસ માટ� તે �સુાફર� ભ�થા ંમાટ� હoદાર છે.  
 
(ઘ)  નાણા િવભાગના તાઃર૪.૧૨.૨૦૦૯ના ઠરાવ Yમાકંઃમસભ-૧૦૨૦૦૯-C.ુઓ.૩૯૦-ચ �જુબ W  
સરકાર� કમ!ચાર� /અિધકાર�ને તેમના ^થળે સરકાર� કામગીર�ના સદંભ!મા ં રાજય સરકાર / સAમ 
સHાિધકાર�ની મiૂંર� અ�વયે નામ. અદાલતમા ંદાખલ કરવામા ંઆવેલ ફોજદાર� ક�સ /એ.સી.બી. ક�સ 
અ�વયે નામ. અદાલત kારા જયાર� નોXટસ (સમ�સ)ની બજવણી કરવામા ં આવે 2યાર� તઓેએ 
અદાલતમા ંહાજર� આપવાની થાય છે અન ેતેઓ ત ેસજંોગોમા ંW તે સમયે પોતાની ફરજ પર હાજર 
રહ� શકતા નથી. આવા Xક^સામા ં તેમની ફરજ પરની આ ગેરહાજર�ને ફરજ પર (On Duty) ગણવાના 
રહ�શે પરં6 ુઆ Iગે તેઓએ કર�લ �સુાફર� માટ� કોઇપણ )કાર�ુ ં�સુાફર� ભ��ુ ંક� દ� િનક ભ��ુ ંતઓેન ે
મળવાપાe થશ ેનહ>.  

 

� � �      � � � 
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����-6  
���� ��"���� (Disciplinary Authority)  

 

 

1.  �)5� ����
�� (Disciplinary Authority) ���� ��%�
	? :- 
 

 ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ �જુબ W અિધકાર� કોઇ સરકાર� 
કમ!ચાર�ને િનયમ-૬મા ંિનXદv-ટ િશAાઓ પૈક�ની કોઇ િશAા કરવાની સHા ધરાવતો હોય, તે અિધકાર�, 
તે કમ!ચાર�ના િશ^ત અિધકાર� (Disciplinary Authority) ગણાય છે. સરકાર� કમ!ચાર�ના િશ^ત અિધકાર� 
હોય તેવા સHાિધકાર� જ તનેી સામ ે િશ^તા2મક કાય!વાહ� અથા!6 ્ખાતાક�ય તપાસ હાથ ધર� શક� અને 
િશAા કર� શક�.  સરકાર� કમ!ચાર�ના િશ^ત અિધકાર� ન  હોય તેવા કોઇ અિધકાર�, તે સરકાર� કમ!ચાર� 
સામે ખાતાક�ય તપાસ કર� શક� નહ> ક� તેને કોઇ િશAા કર� શક� નહ>. સરકાર� કમ!ચાર� સામે તેના િશ^ત 
અિધકાર� િસવાયના કોઇ અિધકાર� િશ^તા2મક કાય!વાહ� (Disciplinary Proceedings) હાથ ધર� તો તવેી 
કાય!વાહ� શ<આતથી જ રદબાતલ  (Void ab-initio) ગણાય.  
 

2.  ����
��
 �1�\,��-311(1)�
 � �!�"	#
� �)5� ����
��:-  
 

 સિંવધાનના અ�#ુછેદ-૩૧૧(૧)ની જોગવાઇ �જુબ સરકાર� કમ!ચાર�ને તેના િનમ%કૂ 
અિધકાર�થી ઉતરતા દરFGના કોઇ અિધકાર� નોકર�માથંી બરતરફ ક� <ખસદ ક� તેને પાયર� ઉતાર કર� 
શક� નહ>. સિંવધાનના અ�#ુછેદ-૩૧૧(૧)ની જોગવાઇ લAમા ં લેતા ં સરકાર� કમ!ચાર�ના િનમ%કૂ 
અિધકાર� તેમજ િનમ%કૂ અિધકાર�થી ઉપરના દરFGના હોય તેવા અિધકાર�, તેના િશ^ત અિધકાર� 
ગણાય.  અહ> અિધકાર�નો ‘‘દરFજો(rank)’’ nયાનમા ંલેવાનો છે તેમજ કમ!ચાર�ની િનમ%કૂ સમયનો  
અિધકાર�નો દરFજો nયાનમા ંલેવાનો છે. સરકાર� કમ!ચાર�ના િનમ%કૂ અિધકાર�થી  ઉતરતા દરFGના 
કોઇ અિધકાર�ન ેસદરm ુસરકાર� કમ!ચાર� W કAાનો હોય, તે કAાના કમ!ચાર�ની િનમ%કૂ કરવાની સHા 
આપવામા ંઆવે તો પણ આવા અિધકાર�, સદરm ુ સરકાર� કમ!ચાર� ક� Wની િનમ%કૂ તેમના ઉપર� 
અિધકાર�એ કર� છે, તેને બરતરફ, <ખસદ ક� તેનો પાયર� ઉતાર કર� શક� નહ>. આમ, સરકાર� 
કમ!ચાર�ની િનમ%કૂ સમયનો અિધકાર�નો દરFજો nયાનમા ં લેવાનો છે. તેની િનમ%કૂ સમયે W 
અિધકાર� તેના િનમ%કૂ અિધકાર�થી ઉતરતા દરFGના  હોય અન ેસરકાર� કમ!ચાર�ની િનમ%કૂ બાદ 
તેવા અિધકાર�ને પણ આવા કમ!ચાર�ની િનમ%કૂ કરવાની સHા આપવામા ંઆવી હોય તો પણ તેવા 
અિધકાર� સદરm ુકમ!ચાર� ક� Wની િનમ%કૂ તેમના ઉપર� અિધકાર�એ કર� છે, તેને નોકર�માથંી બરતરફ, 
<ખસદ ક� તેનો પાયર� ઉતાર કર� શક� નહ>. દા.ત. ખાતા/કચેર�મા ં વગ!-૩ના કમ!ચાર�ની િનમ%કૂ 
કરવાની સHા ખાતાના વડાને હોય 2યારબાદ આવી સHા ખાતાના વડાના તાબા હ�ઠળના કોઇ 
અિધકાર�ને 3પુરત કરવામા ંઆવે તો W સરકાર� કમ!ચાર�ની િનમ%કૂ ખાતાના વડાએ કર� હોય તે 
સરકાર� કમ!ચાર�ને તેવા અિધકાર� (ક� Wમને  િનમ%કૂની સHા 3પુરત કરવામા ંઆવી છે.) નોકર�માથંી 
બરતરફ, <ખસદ ક� પાયર� ઉતાર કર� શક� નહ> કારણ ક�, સરકાર� કમ!ચાર�ની િનમ%કૂ સમયે તઓે 
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તેના િનમ%કૂ અિધકાર� કરતા ઉતરતા દરFGના હતા. (આ Iગ ે સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ 
૧૦.૫.૧૯૮૩ના પXરપe Yમાકંઃ સીડ�આર-૧૪૮૩-Cઓુ-૯૨-ગથી અપાયેલ 3ચૂનાઓ પણ જોવી.) વળ�, 
સરકાર� કમ!ચાર�ના િનમ%કૂ અિધકાર�થી ઊતરતી કAાના કોઇ અિધકાર� ક� સHાિધકાર�ને સરકાર� 
કમ!ચાર�ને નોકર�માથંી બરતરફ, <ખસદ ક� પાયર� ઉતાર કરવાની સHા સuપણી (Delegation of Power) 
પણ થઇ શક� નહ>. કારણ ક�, આવી સHા સuપણી અ�#ુછેદ-૩૧૧(૧)થી િવSુ( (Ultra Vires) હોઇ, 

ગેરકાયદ�સર ગણાય. 
   

3.  *���
� �
�	 ��
(�)5� ��� ���')��	#�, 1971#
� �)
���' �)5� ����
���:-  
 

૩.૧  ]જુરાત રાજય સવેા(િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૭મા ંનીચે �જુબના િશ^ત 
અિધકાર�ઓ િનXદv-ટ કરવામા ંઆ@યા છે.  
 

(૧)  સરકાર  ]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ લા] ુ
પડતા હોય તેવા, રાજયના કોઇપણ અિધકાર� અને કમ!ચાર�ને 
તે િનયમોના િનયમ-૬મા ંદશા!વેલ કોઇપણ િશAા કરવાની સHા  
સરકારને છે. તેથી ત ેિનયમો હ�ઠળ આવર� લવેાયેલા રાજયના 
તમામ અિધકાર�/ કમ!ચાર�ઓ Iગ ેસરકાર િશ^ત અિધકાર� છે.  

(૨)  ખાતાના વડા અને 
કચેર�ના વડા  

૧. ખાતાના વડાને તેમના વહ�વટ� િનયeંણ હ�ઠળના રાજય 
સેવા વગ!-૨ના કોઇપણ અિધકાર�ને િનયમ-૬મા ં Yમાકંઃ૧ અને 
Yમાકંઃ૨ આગળ દશા!વેલ િશAાઓ એટલ ે ક�, ‘‘ઠપકો’’ અન ે
‘‘ઇGફો અથવા બઢતીની <કાવટ’’ની િશAા કરવાની સHા છે.  

  ૨. ખાતાના વડા અને કચરે�ના વડાને W સરકાર� કમ!ચાર�ની 
િનમ%કૂ કરવાની સHા હોય તે સરકાર� કમ!ચાર�ને તઓે 
]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના 
િનયમ-૬મા ંદશા!વેલી િશAાઓ પૈક�ની કોઇપણ િશAા કર� શક� 
છે.  

  ૩. ખાતાના વડા ક� કચેર�ના વડા તેમને W સરકાર� કમ!ચાર�ની 
િનમ%કૂ કરવાની સHા ન હોય અને તવેો સરકાર� કમ!ચાર� 
તેમના તાબા નીચે કામ કરતો હોય તો તેન ે નીચનેા કોઠામા ં
જણા@યા �જુબ િશAાઓ કર� શક� છે:-  

  

 

 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1983-10-05-CDR-1483-UO-92-G.pdf
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3�  > 2 4  ;7.  
�8���	 �A	  

4#�	 E�	� 

1 2 3 4 
૧  બધા ખાતાના વડા  ૧. (`લ`ખત) ઠપકો. અમયા!Xદત  
  ૨. પગારના ઇGફા 

અટકાવવા  
અમયા!Xદત  

  ૩. બઢતી અટકાવવી.  અમયા!Xદત  
૨  Wઓ વગ!-૧ના 

અિધકાર�  હોય એવા 
કચેર�ના વડા 

૧. (`લ`ખત) ઠપકો. અમયા!Xદત 
 ૨. પગારના ઇGફા 

અટકાવવા  
 

ભિવ-યના ઇGફાન ે અસર ન થાય 
એ ર�તે એક વષ! 3ધુી.   

૩. બઢતી અટકાવવી.  
 

સીિનયોXરટ� પર અસર ન થાય તે 
ર�તે  એક વષ! 3ધુી.  

૩  Wઓ વગ!-૨ના 
અિધકાર� હોય એવા 
કચેર�ના વડા.  

૧. (`લ`ખત) ઠપકો. અમયા!Xદત 
૨. પગારના ઇGફા 
અટકાવવા  
 

ભિવ-યના ઇGફાન ે અસર ન થાય 
એ ર�તે છ મXહના 3ધુી. 

૩. બઢતી અટકાવવી.  
 

સીિનયોXરટ� પર અસર ન થાય તે 
ર�તે  છ મXહના  3ધુી.  

 

૩.૨  ]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ:૮ના પેટાિનયમ-(૧)ની 
જોગવાઇ �જુબ સરકાર અથવા તો સરકાર� આ િનયમ નીચે સામા�ય ક� ખાસ mકુમથી સHા સuપી હોય 
તેવા અિધકાર�, સરકાર� કમ!ચાર� સામે િશ^તા2મક કાય!વાહ� કર� શક� છે અથવા તેના િશ^ત અિધકાર�ને 
સદરm ુસરકાર� કમ!ચાર� સામે િશ^તા2મક કાય!વાહ� હાથ ધરવા�ુ ંજણાવી શક� છે.  
 

 સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૫.૫.૨૦૦૯ના Gહ�રનામા Yમાકંઃ0એસ-૨૦૦૯-(૧૭)-
સીડ�આર-૧૩૨૦૦૮-૩૬૯-ત.એ.થી ]જુરાત રાજય સવેા(િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-
૮(૩)થી કરવામા ંઆવેલ જોગવાઇ �જુબ િનયમ-૬ હ�ઠળ દશા!વેલ િશAાઓ પૈક�ની કોઇ િશAા કરવાની 
આ િનયમો હ�ઠળ સHા ધરાવતા િશ^ત અિધકાર�, સરકાર� કમ!ચાર�એ  અગાઉ રાજય સરકારની ત ેજ 
સેવા અથવા અ�ય કોઇ સવેામા ંધારણ કર�લ જtયા પર રહ�ને તેણે / તણેીએ કર�લ કોઇ Pૃ2ય અથવા 
કાય!લોપ માટ� તેની / તેણીની િવSુ(, િશ^ત િવષયક કાય!વાહ� શ< કરવા માટ� સAમ રહ�શે.  
 

 દા.ત. કોઇ મામલતદાર kારા તેઓની કામગીર� દરિમયાન કોઇ Aિત  થયેલ છે. આ જ 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2009-25-05-GS-2009-17-CDR-132008-369-INQ-CELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2009-25-05-GS-2009-17-CDR-132008-369-INQ-CELL.pdf
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મામલતદાર સીધી ભરતી પર�Aા પાસ કર�ને નાયબ પોલીસ અધીAક તર�ક� િનમ%કૂ પામ ે છે. ત ે
સજંોગોમા ંતેઓ સામ ેઅગાઉની સવેામા ંથયલે Aિત સબબ િશ^ત િવષયક કાય!વાહ� હાથ ધરવા હાલના 
નવા િશ^ત અિધકાર� એટલે ક�, ]હૃ િવભાગ સAમ બનશે. એટલ ેક�, તે અિધકાર�ના અગાઉના િશ^ત 
અિધકાર�એ અથા!6 ્  મહ�3લૂ િવભાગ ેતમામ કાગળો હાલના િશ^ત અિધકાર� એટલે ક�, ]હૃ િવભાગન ે
તબદ�લ કરવાના રહ�. ]હૃ િવભાગને W તબકક� જ<ર જણાય, તે તબકક� મહ�3લૂ િવભાગનો પરામશ! 
કર�ને, િશ^ત િવષયક કાય!વાહ� Lણૂ! કરશે.  
  

૩.૩  કોઇ સરકાર� કમ!ચાર� સામે ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના 
િનયમ-૬મા ં Yમાકંઃ(૧) અને (૨) આગળ દશા!વેલ નાની િશAા કરવાની જ સHા હોય તેવા અિધકાર� 
(િનયમ ૭ (૪)ના પXરિશ-ટ �જુબ) ]જુરાત રાજય સવેા(િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-
૮ના પેટાિનયમ(૨) �જુબ સદરm ુ સરકાર� કમ!ચાર� સામે તે િસવાયની િશAા Iગેની િશ^તા2મક 
કાય!વાહ� (Disciplinary Proceedings) હાથ ધર� શક� છે, પરં6 ુિનયમ હ�ઠળની Yમાકંઃ(૩) થી (૮) પૈક�ની 
કોઇ િશAા કર� શક� નહ>. જો આવા અિધકાર�એ સરકાર� કમ!ચાર� સામે િશ^તા2મક કાય!વાહ� હાથ ધર� 
હોય અન ેઆવી કાય!વાહ�મા ંતેમન ેપોતાના તારણોને આધાર� અથવા તેમણે નીમલે તપાસ અિધકાર�ના 
તારણોને આધાર� િનયમ-૬ના Yમાકંઃ(૩) થી (૮) આગળ દશા!વલે િશAાઓ પૈક�ની કોઇ િશAા કરવાપાe 
ક�સ જણાતો હોય,  તો િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-૨૦(ક)ની જોગવાઇ �જુબ તમેણે તપાસ�ુ ં ર�કડ! મોટ� 
િશAા કરવા સAમ હોય તવેા સHાિધકાર�ને મોકલી આપNુ ંજોઇએ.  
 

 3.4  ^
���� 4�+��	 �	�	�#�
� �%� #�	� ��- 
  

(૧)  સરકાર� કમ!ચાર�ના િશ^ત અિધકાર� હોય, માe તવેા અિધકાર� જ તેની સામે િશ^તા2મક  
કાય!વાહ� કર� શક� અને િશAા કર� શક�. િશ^ત અિધકાર� ન હોય તેવા કોઇ અિધકાર�/ 
સHાિધકાર�, સરકાર� કમ!ચાર� સામે િશ^તા2મક કાય!વાહ� કર� શક� નહ> ક� તેને િશAા કર� શક� 
નહ>. જો સરકાર� કમ!ચાર�ના િશ^ત અિધકાર� ન હોય તેવા કોઇ અિધકાર�/ સHાિધકાર�એ  
સરકાર� કમ!ચાર� સામે િશ^તા2મક કાય!વાહ� હાથ ધર� હોય ક�  િશAા ફરમાવી હોય, તો તેવી 
કાય!વાહ� ]જુરાત રાજય સવેા(િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ની જોગવાઇઓને 3સુગંત ન 
હોઇ, ગેરકાયદ�સર અને રદબાતલ ગણાય.   

(૨)  સરકાર� કમ!ચાર�એ અગાઉ રાજય સરકારની ત ેજ સેવા અથવા અ�ય કોઇ સેવામા ંધારણ કર�લ  
જtયા  પરની સેવા દરિમયાન કર�લી Aિત માટ�  હાલની સેવામા ંિનયત થયલે િશ^ત અિધકાર� 
સબંિંધત કમ!ચાર� સામે િશ^ત િવષયક કાય!વાહ� હાથ ધર� શકશે.  

 

(૩)  ]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૭ અ�વયે વગ!-૧ના  
અિધકાર�ઓ માટ� સરકાર જ િશ^ત અિધકાર� હોઇ, વગ!-૧ના અિધકાર�ઓ સામે  સરકાર જ 
િશ^તા2મક કાય!વાહ� હાથ ધર� શક� ક� િશAા કર� શક�. ખાતાના વડા ક� કચેર�ના વડા વગ!-૧ના 
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અિધકાર� સામે િશ^તા2મક કાય!વાહ� કર� શક� નહ> ક� િશAા કર� શક� નહ>.   
  

(૪)  ]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ત અન ે અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૭ના પેટાિનયમ(૨)ની  
જોગવાઇ  �જુબ ખાતાના વડા તેમના વહ�વટ� IPુશ હ�ઠળના વગ!-૨ના અિધકાર�ને િનયમ-
૬મા ં Yમાકં(૧) અને (૨) આગળ દશા!વલેી નાની િશAાઓ કર� શક� છે. ]જુરાત રાજય 
સેવા(િશ^ત અને અપીલ)િનયમો �જુબ ખાતાના વડા વગ!-૨ના અિધકાર�ને મોટ� િશAા કરવા 
સAમ નથી. અલબH, િનયમ-૮(૨)ની જોગવાઇ �જુબ તેઓ વગ!-૨ના અિધકાર� સામે મોટ� 
િશAા Iગેની કાય!વાહ� હાથ ધર� શક�. તેઓ મોટ� િશAા Iગેની માe કાય!વાહ�  જ હાથ ધર� 
શક�, મોટ� િશAા (Major Penalty) કર� શક� નહ>. આવા Xક^સામા ં િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-
૨૦(ક)મા ં જણા@યા �જુબ તપાસ અહ�વાલ મેળવવાના તબકકા 3ધુીની કાય!વાહ� તેઓ કર� 
શક�. 2યારબાદ આગળની કાય!વાહ� માટ� તેમણે તપાસ�ુ ંર�કડ! વગ!-૨ના અિધકાર�ને મોટ� િશAા 
કરવા માટ� સAમ હોય તવેા સHાિધકાર�ને એટલે ક�, સરકારને (Government) મોકલી આપNુ ં
જોઇએ. ]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૭(૧) અ�વયે 
સરકાર (Government) વગ!-૨ના અિધકાર� સામે િશ^તા2મક કાય!વાહ� કર� શક� છે અને િનયમ-
૬મા ંિનXદv-ટ કોઇપણ િશAા કર� શક� છે.  

  
(૫) ]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના  િનયમ-૭ના પેટાિનયમ-(૩) અને  

(૪)  અ�વયે વગ!-૩ અને વગ!-૪ના કમ!ચાર� સામે તમેના િશ^ત અિધકાર� હોય તેવા ખાતા/ 
કચેર�ના વડા  િશ^તા2મક કાય!વાહ� કર� શક� છે અને િનયમ-૭ના પેટાિનયમ-(૩) અને (૪)મા ં
જણા@યા �જુબ આવા કમ!ચાર�ને તેઓન ે િશAા કરવાની સHા હોય ત ે િશAા કર� શક� છે.  
િનયમ-૭ના પેટાિનયમ-(૧) �જુબ  સરકાર તો કોઇપણ કAાના અિધકાર�/ કમ!ચાર� Iગે િશ^ત 
અિધકાર� હોઇ, વગ!-૩ અને વગ!-૪ના કમ!ચાર�ઓ સામ ે સરકાર પણ િશ^તા2મક કાય!વાહ� હાથ 
ધર� શક� છે જ અન ેિનયમ-૬મા ંિનXદv-ટ નાની ક� મોટ� એમ કોઇપણ િશAા કર� શક� છે જ. 

  

7!:1  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૦.૧૨.૧૯૮૨ના પXરપe Yમાકંઃખતપ-૧૫૮૨-૬૩૮-ત.એ.થી   
કરાયેલ ^પ-ટતા �જુબ વગ!-૧ના અિધકાર�ઓના Xક^સામા ં ]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ત અને 
અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૮(૧)(ક)ની જોગવાઇ �જુબ કોઇ અિધકાર�ને િશ^તભગંની 
કાય!વાહ� કરવાની સHા ન સuપતા સબંિંધત િવભાગોએ બધી જ કાય!વાહ� સરકાર{ી કAાએ 
Gતે જ હાથ ધરવી. જયા ંિશ^ત અિધકાર� સરકાર હોય 2યા ં િશ^તા2મક કાય!વાહ� શ< કરવાનો 
તેમજ િશAા કરવાનો િનણ!ય કઇ કAાએ લેવાવો જોઇએ, તે કામકાજના િનયમો નીચે ક�સોની 
રiૂઆતનો રાહ નકક� કરતા mકુમો  (Orders regarding Channel of Submission)મા ંજણાવે�ુ ં
હોય છે. દા.ત. કામકાજના િનયમો નીચ ેબહાર પાડવામા ંઆવેલ સામા�ય વહ�વટ િવભાગના 
તાઃ૨૩.૧૨.૨૦૦૫ના ઠરાવ Yમાકંઃસીઓએસ-૧૦૨૦૦૫-૫૧૬-ગ.રમા ંજણા@યા �જુબ વગ!-૧ના 
અિધકાર�ઓ સામેના િશ^ત િવષયક ક�સોન ે િવિવધ તબકક� િનણ!ય અથx અલગ અલગ કAાએ 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1982-20-12-khtp-1582-638-inq-cell.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2005-23-12-COS-102005-516-G2.pdf
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રiૂ કરવાના રહ� છે.  
 

(આ Iગે સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૯.૧૦.૧૯૮૨ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૮૨- 
Cઓુ-૯૪-ગથી અપાયલે 3ચૂનાઓ જોઇ લેવી.) 

  

7!:2  ફકરા-૧ અને ૩મા ં“િશ^ત અિધકાર�“ અને ‘‘સરકાર� અિધકાર� અથવા  કમ!ચાર�’’નો W ઉ�લેખ   
છે, તે ]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ લા] ુપડતા હોય, તેવા સરકાર� 
અિધકાર� / કમ!ચાર�ના સદંભ!મા ંજ સમજવાનો રહ� છે. 

  

4.  !����]�4^� �� ��	 ���
 �#�0
����
 �)5� ����
��:-  
 

(;)  ���	 ^��" 5
	� %�� ���	 ��68	��H / 54!�	��H L+�:  
(૧)  જયા ં ]જુરાત સરકારના કમ!ચાર�ની સેવાઓ, ક��� સરકારને અથવા અ�ય રાજય સરકારને  

અથવા  ક��� સરકારને ક� અ�ય રાજય સરકારના તાબા હ�ઠળની કોઇ ^થાિનક સHા ક� તાબાના 
અિધકાર�ને ઉછ�ની આપવામા ં આવી હોય 2યા ં સેવા ઉછ�ની લેનાર સHાિધકાર�ને, ]જુરાત 
રાજય સેવા(િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૫ની જોગવાઇ �જુબ, આવા 
સરકાર� કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� પર ઉતારવાની તેમજ તેની સામે િશ^તા2મક કાય!વાહ� કરવાની 
સHા મળે છે.  

 

(૨)  જો આવા સરકાર� કમ!ચાર� સામે સેવા ઉછ�ની લેનાર સHાિધકાર�એ િશ^તા2મક કાય!વાહ� હાથ  
ધર�  હોય તો, તેમણ ેત ેકાય!વાહ�ના જવાબદાર સજંોગોની Gણ તરત જ સેવા ઉછ�ની આપનાર 
સHાિધકાર�ને કરવી જોઇએ.  

 

(૩) આવી િશ^તા2મક કાય!વાહ�ના તારણો લAમા ંલતેા,ં સેવા ઉછ�ની લેનાર સHાિધકાર�, ]જુરાત  
રાજય  સવેા(િશ^ત અન ે અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ં Yમાકંઃ(૧)થી (૩) આગળ 
દશા!વેલ િશAાઓ પૈક�ની કોઇ િશAા કરવાનો અ`ભ)ાય ધરાવતા હોય તો તે Iગે, સેવા ઉછ�ની 
આપનાર અિધકાર�નો પરામશ! કર�ને સેવા ઉછ�ની આપનાર સHાિધકાર�ની સલાહથી યોtય 
લાગે તેવો mકુમ કર� શક� છે. પરં6,ુ જો સેવા ઉછ�ની લેનાર સHાિધકાર� અને સેવા ઉછ�ની 
આપનાર સHાિધકાર� વ#ચે મતભેદ પડ� તો સરકાર� કમ!ચાર�ની સેવાઓ, સેવા ઉછ�ની 
આપનાર સHાિધકાર�ને પરત કર� દ�વાની રહ� છે. એટલે ક�, તે સજંોગોમા,ં સેવા ઉછ�ની લનેાર 
સHાિધકાર� સબંિંધત કમ!ચાર� સામે કોઇ િનણ!ય લઇ શક� નહ>. જો સેવા ઉછ�ની લનેાર 
અિધકાર�ના મતં@ય �જુબ, િનયમ-૬મા ં Yમાકંઃ(૪) થી (૮) આગળ દશા!વેલ મોટ� િશAાઓ 
પૈક�ની કોઇ િશAા કરવા પાe જણાતી હોય તો, તેમણે સદરm ુ કમ!ચાર�ની સેવાઓ,  સેવા 
ઉછ�ની આપનાર અિધકાર�ને પરત કર� દ�વી જોઇએ. તેમજ તપાસ�ુ ં ર�કડ!, સેવા ઉછ�ની 
આપનાર અિધકાર�ને યોtય તે કાય!વાહ� અથx પરત મોકલી દ�N ુ ં જોઇએ. સવેાઓ ઉછ�ની 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1982-29-10-CDR-1082-UO-94-G.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1982-29-10-CDR-1082-UO-94-G.pdf
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આપનાર અિધકાર� પોતે િશ^ત અિધકાર� હોય, તો તેઓ આગળની યોtય તે કાય!વાહ� કર� શક� 
છે. તેઓ જો િશ^ત અિધકાર� ન હોય તો,  તેઓએ સબંિંધત િશ^ત અિધકાર�ને ક�સ�ુ ં ર�કડ! 
આગળની યોtય તે કાય!વાહ� અથx મોકલી આપNુ ં જોઇએ. અલબH, િશ^ત અને અપીલ 
િનયમોના િનયમ-૯ અન ે ૧૦ �જુબની તપાસની )XYયા હાથ ધરવી જ<ર� હોય 2યા ં તેવી 
તપાસની )XYયા અ�સુરવાની રહ� છે જ.   

 

(5)  `�" ���	H ^��" ���	� %�� ���	 54!�	��H L+�:  
(૧)  જયા ંક��� અથવા રાજય સરકારના કોઇ અિધકાર�/ કમ!ચાર�ની સેવાઓ ઉછ�ની લેવામા ંઆવી  

હોય  2યા ંસેવા ઉછ�ની લેનાર સHાિધકાર�ને, ]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, 
૧૯૭૧ના િનયમ-૧૬ની જોગવાઇ �જુબ, આવા સરકાર� કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂવાની 
તેમજ  તેની સામે િશ^તા2મક કાય!વાહ� હાથ ધરવાની સHા હોય છે.  જો આવા અિધકાર�/ 
કમ!ચાર� સામે સેવા ઉછ�ની લેનાર સHાિધકાર�એ, િશ^તા2મક કાય!વાહ� શ< કર� હોય તો સેવા 
ઉછ�ની લેનાર સHાિધકાર�એ, સેવા ઉછ�ની આપનાર સHાિધકાર�ને િશ^તભગંની કાય!વાહ�ના 
જવાબદાર સજંોગોની ત2કાળ  Gણ કરવી જોઇએ.  

 
(૨)  િનયમ-૧૬ �જુબ, આવા અિધકાર� / કમ!ચાર� સામ ે િશ^તા2મક કાય!વાહ� કરવામા ંઆવી હોય  

અને આવી કાય!વાહ�ના તારણોને લAમા ં લેતા ં સેવા ઉછ�ની લેનાર સHાિધકાર�ના મતં@ય 
�જુબ, િનયમ-૬મા ં Yમાકંઃ(૧) થી (૩) આગળ દશા!વેલી નાની િશAાઓ પૈક�ની કોઇ િશAા 
કરવાપાe જણાતી હોય તો તેઓ, સેવા ઉછ�ની આપનાર સHાિધકાર�ની સલાહથી યોtય લાગ ે
તેવો mકુમ કર� શક� છે. પરં6,ુ જો સેવા ઉછ�ની લેનાર અિધકાર� અને સેવા ઉછ�ની  આપનાર 
અિધકાર� વ#ચે મતભેદ પડ� તો, સેવા ઉછ�ની લેનાર સHાિધકાર� કોઇ િનણ!ય લઇ શક� નહ>. 
તેમણે સદરm ુ  કમ!ચાર�ની સેવાઓ, સેવા ઉછ�ની આપનાર સHાિધકાર�ને પરત કર� દ�વી 
જોઇએ. એ જ )માણ ે  િનયમ-૬ના Yમાકંઃ(૪) થી (૮) આગળ દશા!વેલ મોટ� િશAા કરવાનો 
અ`ભ)ાય હોય તો તેવા Xક^સામા ં પણ આવા કમ!ચાર�ની સેવાઓ, સેવા ઉછ�ની આપનાર 
સHાિધકાર�ને પરત કર� દ�વાની રહ� છે. તેમજ તપાસ Iગે�ુ ં તમામ સલંtન ર�કડ! પણ સેવા 
ઉછ�ની આપનાર સHાિધકાર�ને મોકલી દ�વા�ુ ંરહ�શે.  

 

(6)  >(��	� ���	�	 �� 4��	+	 54!�	��/ ��68	�� ="* 4��	+ / .	�	 5$�	 =�A6 �� 
��
a��# .	�� E4�4<(��� 
� %�� \�	��: 
  

 જયા ં રાજય સરકારના એક િવભાગના સરકાર� કમ!ચાર�ની સેવાઓ )િતિનCQુRતથી બીG 
િવભાગના િનયeંણ હ�ઠળ �કૂવામા ંઆવી હોય, 2યા ંઆવા સરકાર� કમ!ચાર�એ તેના )િતિનCQુRતના 
સમય દરિમયાન જો કોઇ અિનયિમતતા, ગેરર�િત ક� ગેરવત!%કૂ આચર� હોય અને આવી  
અિનયિમતતા, ગેરર�િત ક� ગેરવત!%કૂ )કાશમા ંઆવ,ે 2યાર� તેવા અિધકાર�/ કમ!ચાર�, )િતિનCQુRત પર 
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લેનાર િવભાગના િનયeંણ હ�ઠળ ન હોય તો તેમની સામે િશ^તા2મક કાય!વાહ� કયા સHાિધકાર�એ, ક�વી 
ર�તે કરવી તે Iગે સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૬.૩.૧૯૮૩ના પXરપe Yમાકંઃખતપ-૧૦૮૩-
Cઓુ.૪૩-ત.એ.થી 3ચૂના આપવામા ંઆવી છે, તે �જુબ આવા Xક^સામા ં  )ાથિમક તપાસની સમb 
કાય!વાહ� તેમજ )ાથિમક તપાસને Iતે સબંિંધત અિધકાર� / કમ!ચાર� સામ ેિશ^તા2મક કાય!વાહ� હાથ 
ધરવાપાe જણાતી હોય તો તે Iગ ે આરોપનામાનો �સુ5ો તયૈાર કરવા 3ધુીની  સમb કાય!વાહ� સેવા 
ઉછ�ની લેનાર િવભાગ ેકરવી જોઇએ અન ે2યારબાદ 3 ૂ̀ચત આરોપનામાના �સુ5ા સાથે ત ે)કરણ, સેવા 
ઉછ�ની આપનાર િવભાગન ેઆગળની કાય!વાહ� અથx મોકલી આપNુ ંજોઇએ. આવા Xક^સામા ંજયા ં]હૃ 
િવભાગના તાઃ૨૫.૩.૧૯૬૮ના પXરપe Yમાકંઃએસવીસી-૧૦૬૪- ૨૨૩૬૬-હ �જુબ, તક�દાર� આયોગની 
ભલામણો મેળવવી જ<ર� હોય, 2યા ંસેવા ઉછ�ની લેનાર િવભાગે તક�દાર� આયોગની ભલામણો મેળવી 
લેવી અન ે તક�દાર� આયોગની ભલામણો મળે@યા બાદ, તે )કરણ સેવા ઉછ�ની આપનાર િવભાગન ે
આગળની કાય!વાહ� અથx મોકલી આપNુ ંજોઇએ.  2યારપછ�, સેવા ઉછ�ની આપનાર િવભાગે આગળની 
કાય!વાહ� કરવાની રહ� છે.  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૫.૧૨.૨૦૧૫ના સકં`લત પXરપe Yમાકંઃ 
સીડ�આર-૧૦૨૦૧૫-૧૫૫૫-ત.એ.ની 3ચૂનાઓ �જુબ W તબકક� તક�દાર� આયોગનો અ`ભ)ાય 
^વીકારવાનો હોય અથવા ખાતાક�ય પગલા ં/ ખાતાક�ય તપાસની દરખા^ત સરકાર{ીએ ^વીકારવાનો 
)q ઉપQ^થત થાય, 2યાર� ] ૂચંવાડો ટાળવા આવી દરખા^ત સેવા ઉછ�ની લેનાર િવભાગ,ે સેવા ઉછ�ની 
આપનાર િવભાગને મોકલી આપવી અને તેવા ઉછ�ની સેવા આપનાર િવભાગ ે આ દરખા^ત Iગ ે
)વત!માન mકુમો �જુબ યોtય તે કAાએ મiૂંર� મળેવવી.  Oૂંકમા,ં ખાતાક�ય તપાસ ચા� ુ કરવાના 
િનણ!યથી માડં�ને  આગળની તમામ કાય!વાહ� સેવા ઉછ�ની આપનાર િવભાગ ે કરવાની રહ�શે. સેવા 
ઉછ�ની આપનાર િવભાગ જ<ર જણાય 2યા ંસેવા ઉછ�ની લેનાર િવભાગ�ુ ંમતં@ય મળેવી શકશે. 
 

  W જtયાઓ પરની િનCQુRતમા ંવગ!-૧ અને વગ!-૨ના અિધકાર�ઓની સેવાઓ પચંાયત િવભાગ, 
િવકાસ કિમશનર ક� Mજ�લા િવકાસ અિધકાર�ના હવાલે �કૂયા િવના  સીધી જ W તે જtયા પર િનCQુRત 
/ િવગતવાર િનCQુRત આપવામા ંઆવતી હોય, તેવી તમામ જtયાઓ પર ફરજ બGવતા રાજય સેવા 
સવંગ!ના  અિધકાર�ઓની કામગીર� અને વત!%કૂ સબંધંી )ાથિમક તપાસની કાય!વાહ� અને ]જુરાત 
રાજય સેવા(િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ હ�ઠળ કરવાની થતી કાય!વાહ� (ખાતાક�ય તપાસની 
કાય!વાહ�) સબંિંધત વહ�વટ� િવભાગે ( W તે સવંગ!મા ં િનમ%કૂ આપનાર સHાિધકાર�ઓ) જ કરવાની 
રહ�શે. જ<ર જણાય 2યા,ં  પચંાયત િવભાગનો પરામશ! કરવાનો રહ�શે.     
 

� � �      � � � 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1983-16-03_KHTP-1083-UO-43-TA.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1983-16-03_KHTP-1083-UO-43-TA.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1968-25-03-SVC-1064-22366-H.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2015-15-12_CDR-102015-1555-Inq-Cell-On-Deputation.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2015-15-12_CDR-102015-1555-Inq-Cell-On-Deputation.pdf


 
86 

 

����-7  
������#�$ (Charge Sheet)  

 

 સરકાર� કમ!ચાર� સામે િશ^તા2મક કાય!વાહ� (Disciplinary Proceedings) અથા!6 ્ ખાતાક�ય 
તપાસ હાથ ધરવાનો િનણ!ય લેવામા ંઆવે તો તનેે સૌ)થમ આરોપના�ુ ં (Charge Sheet) બGવવા�ુ ં
હોય છે. આરોપના�ુ ંએ ખાતાક�ય તપાસનો )થમ તબકકો (First Stage) છે.  આરોપનામાની તાર�ખથી 
સરકાર� કમ!ચાર� સામે ખાતાક�ય તપાસ શ< થયલેી ગણાય. વયિનNHૃ થનાર અથવા વયિનNHૃ થઇ 
ગયેલ સરકાર� કમ!ચાર�/ અિધકાર�ને પે�શન કાપના હ�6 ુમાટ� W તાર�ખે આAેપપeક આપવામા ંઆવ ે
ક� ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂવા બાબતે સAમ સHાિધકાર�એ કોઇ િનણ!ય લીધો હોય તો ત ેતાર�ખથી તેની 
સામે ખાતાક�ય કાય!વાહ� શ< થયલે ગણાય છે. નાણા િવભાગના તાઃ૪.૬.૨૦૦૫ના Gહ�રનામા Yમાકંઃ 
(0એન-૧૨)-એનવીએન-૨૦૦૫-Cઓુ-૩૫૧-પી,થી ]જુરાત ��ુક� સેવા(પે�શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના 
િનયમ-૨૪મા ંપેટાિનયમ-(૫)મા ં કર�લ 3ધુારો કયા! �જુબ આ િનયમના હ�6 ુમાટ�, 
  

(ક)  સરકાર� કમ!ચાર� ક� પે�શનરને W તાર�ખ ેઆAેપ પeક આપવામા ંઆવ,ે તે  તાર�ખે અથવા 
સરકાર� કમ!ચાર�ને W તાર�ખે ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ �કૂવામા ંઆવે તો W  તાર�ખ વહ�લી હોય, તે તાર�ખે 
અથવા ઉકત બનં ેપૈક� કોઇ બાબત Iગે સAમ સHાિધકાર�એ કોઇ િનણ!ય લીધો હોય તો તે તાર�ખ ે
ખાતાક�ય કાય!વાહ� શ< થયલે ગણાશ,ે અને  
(ખ)  (૧)  ફોજદાર� કાય!વાહ�મા ં W તાર�ખે �યાયાધીશ ે પોલીસ અિધકાર�ની ફXરયાદ નuધવા  

જણા@Cુ ં હોય, અથવા સAમ સHાિધકાર�એ ફXરયાદ નuધવા માટ� કોઇ િનણ!ય લીધો હોય  ક� 
અહ�વાલને nયાનમા ંલીધા હશે, તે તાર�ખથી, અને   
(ર)  Xદવાની કાય!વાહ�મા ંઅદાલતમા ંW તાર�ખે દાવા અર0 દાખલ કરવામા ં  આવી હોય  
અથવા Xદવાની કાય!વાહ� શ< કરવા માટ�  સAમ સHાિધકાર�એ કોઇ િનણ!ય લીધો હોય, ત ે
તાર�ખથી અદાલતી કાય!વાહ� શ< થયેલ ગણાશે.  

 

 આ Gહ�રનામાથી  ]જુરાત ��ુક� સેવા(પે�શન)િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૧૩૯(૨) રદ કર�લ છે. 
આ િનયમથી િનયત કર�લ ફોમ!-૨૨થી ક� Wમા ં િનNHૃ થનાર સરકાર� કમ!ચાર�/ અિધકાર� સામે કોઇ 
ખાતાક�ય તપાસ/ �યાિયક કાય!વાહ� પડતર ન હોવા Iગે�ુ ં)માણપe આપવાની જોગવાઇ ]જુરાત 
��ુક� સેવા(પે�શન)િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૧૪૭મા ંકરાયેલ છે.  
 

  (ના.િવ.ના ]જુરાત ��ુક� સેવા(પે�શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૨૪(૫)મા ંતાઃ૪.૬.૨૦૦૫ના 
Gહ�રનામા Yમાકંઃ (0એન-૧૨) એમવીએન-૨૦૦૫-Cઓુ-૩૫૧-પીથી કર�લ 3ધુારો જોવા િવનતંી.) 
 

ઉકત Gહ�રનામાના આધાર�  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૨.૯.૨૦૦૫ના પXરપe Yમાકંઃ 
સીડ�આર-૧૬-૨૦૦૫-૧૩૨૮-ત.એ.થી કર�લ ^પ-ટતા �જુબ જયાર� કોઇ કમ!ચાર� / અિધકાર� સામ ેકોઇ 
ખાતાક�ય તપાસ / �યાિયક કાય!વાહ� ચા� ુહોય અથવા તે શ< કરવાનો િનણ!ય સAમ સHાિધકાર�એ 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2005-04-06-GN-12-NVN-2005-UO-351-P.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2005-04-06-GN-12-NVN-2005-UO-351-P.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2005-04-06-GN-12-NVN-2005-UO-351-P.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2005-04-06-GN-12-NVN-2005-UO-351-P.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2005-12-09-CDR-162005-1328-INQ-CELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2005-12-09-CDR-162005-1328-INQ-CELL.pdf
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લીધો હોય તો તેનો ઉ�લખે નાણા િવભાગ ે િનયત કર�લ ન�નૂા-૨૨ના ફોમ!મા ં કરવાનો રહ� છે. કોઇ 
અિધકાર� સામે )ાથિમક તપાસ ચા� ુહોય તો તનેો ઉ�લેખ ન�નૂા-૨૨ના ફોમ!મા ંકરવાનો થતો નથી 
અને )ાથિમક તપાસ પડતર હોય તો તે કમ!ચાર�/ અિધકાર�ને ]જુરાત ��ુક� સેવા(પે�શન)ના િનયમ-
૨૪ હ�ઠળ વયિનNHૃ કરવાના થતા નથી. 
    

2.  9����
M�� (Charge Sheet) <&'� =��?:-  
 )કરણ-૧મા ં જણા@યા )માણે “Audi Alteram Partem” ના Pુદરતી �યાયના િસ(ાતં �જુબ, 
સરકાર� કમ!ચાર�ને િશAા કરતા ંપહ�લા,ં તેને પોતાનો બચાવ કરવાની તક આપવી જ<ર� છે. બધંારણના 
અ�#ુછેદ-૩૧૧(૨)ની જોગવાઇ �જુબ પણ સરકાર� કમ!ચાર�ને તેની સામેના આરોપોની Gણ કયા! 
િસવાય અને તેને સાભંળવાની વાજબી તક આપતી તપાસ કયા! િવના તેને નોકર�માથંી બરતરફ, <ખસદ 
ક� પાયર� ઉતાર કર� શકાય નહ>. આ િસ(ાતં �જુબ સરકાર� કમ!ચાર�ને તેની સામેના આરોપોની Gણ 
કર�ને તે અ�વયે તનેે તેનો બચાવ કરવાની તક આપતી તપાસની )XYયા હાથ ધરવા માટ� W ખાસ 
)કારની કારણદશ!ક નોXટસ આપવામા ંઆવ ેછે, તેને સામા�ય ભાષામા ં‘‘આરોપના�ુ’ં’ (Charge Sheet) 
તર�ક� ઓળખવામા ંઆવ ેછે.  આરોપનામામા ંનીચ ેજણાવેલ દ^તાવેજોનો સમાવશે થાય છે.   
 

(૧)  તહોમત અથવા આરોપ / આરોપો (Articles of Charges)  
(૨)  આAેપ િવવરણપeક (Statement of Imputations)  
(૩)  Lરુાવા પeક (Statement of Evidences) 
(૪)  સાAીઓની યાદ� (List of Witnesses) 
  

 ઉપર જણાવલે ચાર�ય દ^તાવેજોને સCંકુતપણે આરોપના�ુ ં અથવા તહોમતના�ુ ં (Charge 
Sheet) તર�ક� ઓળખવામા ંઆવ ે છે. આમ, આરોપના�ુ ં “Audi Alteram Partem”ના Pુદરતી �યાયના 
િસ(ાતં તેમજ બધંારણના અ�#ુછેદ-૩૧૧(૨)મા ં જણાવેલ ‘‘બચાવની વાજબી તક’’ના િસ(ાતં ઉપર 
રચાયે�ુ ંછે.   
  

3.  �
�
��	 ��
�� �
	��
��#
� 9����
M�� 9�O�� -�>�	
� ,�? (Whether Charge 
Sheet is mandatory in Departmental Enquiry?):-  
૩.૧  ]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ં Yમાકંઃ(૪) થી (૮) 
આગળ દશા!વલે મોટ� િશAાઓ (Major Penalties) પૈક�ની કોઇપણ િશAા કરતા ં પહ�લા ં િનયમ-૯મા ં
િનયત કરવામા ંઆવેલી તપાસની )XYયા સLંણૂ!પણે અ�સુરવી ફરMજયાત છે. િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-
(૩) અને (૪)મા ંજણા@યા �જુબ િનયમ-૯ �જુબની તપાસ કરવા માટ� સરકાર� કમ!ચાર�ને આરોપના�ુ ં
બGવNુ ંફરMજયાત (Mandatory) છે.  
 

7!:  બધંારણના અ�#ુછેદ-૩૧૧(૨)ના બીG પરં6કુમા ં દશા!વેલ અથવા ]જુરાત  રાજય   
સેવા(િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૪(૧)(૧)મા ંદશા!વેલ ખાસ ક�સોમા ંિનયમ-
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૯ની તપાસની )XYયા અ�સુરવી આવ\યક ન હોય, તેવા ખાસ ક�સોમા ંઆરોપના�ુ ંબGવવાની 
આવ\યકતા રહ�તી નથી. અલબH, તેમા ં પણ સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૫.૮.૨૦૦૩ના 
પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૯૬-૭૯-ત.એ.થી િનયત કર�લ ન�નૂા )માણે કારણદશ!ક નોXટસ તો 
બGવવાની રહ� છે જ.  

  
૩.૨  ]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ં Yમાકંઃ(૧)થી (૩) 
આગળ દશા!વેલ નાની િશAાઓ (Minor Penalties) પૈક�ની કોઇપણ િશAા કરવા માટ� તે િનયમોના 
િનયમ-૧૧મા ં િનયત થયેલ કાય!વાહ� હાથ ધરવાની હોય છે. (િનયમ-૧૧ની કાય!વાહ�ની િવગતવાર 
ચચા! )કરણ-૮મા ંકરવામા ંઆવી છે.) િનયમ-૧૧ની કાય!વાહ�મા ંસરકાર� કમ!ચાર� સામે પગલા ંલેવા 
Iગેની દરખા^ત અને આAેપ િવવરણપeકની નકલ તહોમતદારને Lરૂ� પાડવા�ુ ંજણાવવામા ંઆ@Cુ ં
છે. િનયમ-૧૧મા ંસરકાર� કમ!ચાર� સામેના આરોપો / તહોમત, તે આરોપ/ તહોમતને સમથ!ન આપતા 
Lરુાવા દશા!વ6 ુ ં  Lરુાવા પeક ક� સાAીઓની યાદ� Wવા આરોપનામામા ં આવતા દ^તાવેજો 
તહોમતદારને Lરૂા પાડવા Iગ ે કોઇ ^પ-ટ ઉ�લખે નથી. તેમ છતા,ં નાની િશAાના ક�સોમા ં પણ 
આરોપના�ુ ં બGવNુ ં  જ<ર� છે. આ બાબતની િવગતવાર છણાવટ )કરણ-૮ના ફકરા-૪મા ં કરવામા ં
આવી છે.  
 

4.  9����
M�� 9��
 #
&% C# ����
���:-  
૪.૧  ]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૩) અને 
(૪)મા ં  જણા@યા �જુબ, સરકાર� કમ!ચાર�ને આરોપના�ુ ંઆપવાની સHા માe તેના િશ^ત અિધકાર� 
(Disciplinary Authority)ને જ છે.  િશ^ત અિધકાર� Iગેના )કરણ-૬મા ં િવગતવાર ચચા! કયા! )માણ ે 
]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૭મા ંજણા@યા �જુબ W અિધકાર�ને 
તે િનયમોના િનયમ-૬મા ં િનXદv-ટ િશAાઓ પૈક�ની કોઇ િશAા કરવાની સHા હોય, તેવા અિધકાર�ને 
િશ^ત અિધકાર� કહ� છે. Oૂંકમા,ં  W અિધકાર�ને સરકાર� કમ!ચાર� સામ ેિનયમ-૬મા ંદશા!વેલ કોઇ િશAા 
કરવાની સHા હોય તેવા અિધકાર�, સરકાર� કમ!ચાર�ને આરોપના�ુ ંબGવી શક� છે.  
 

૪.૨  વગ!-૧ના અિધકાર�ઓના િશ^ત અિધકાર� માe સરકાર જ હોઇ, વગ!-૧ના અિધકાર�ને 
આરોપના�ુ ંબGવવાની સHા માe સરકારને જ છે.  સરકાર િસવાયના કોઇ અિધકાર� Wવા ક� ખાતાના 
વડા ક� કચેર�ના વડા વગ!-૧ના અિધકાર�ને આરોપના�ુ ંબGવી શક� નહ>.  
 

૪.૩  ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૭ના પેટાિનયમ-(૧) અને 
(૨)ની જોગવાઇઓ જોતા ંવગ!-૨ના અિધકાર� W ખાતાના વડાના વહ�વટ� IPુશ નીચે હોય, તે ખાતાના 
વડા તેમજ સરકાર વગ!-૨ના અિધકાર�ને આરોપના�ુ ંબGવી શક� છે.  
 

૪.૪  વગ!-૩ અને વગ!-૪ના કમ!ચાર�ઓ સામે ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, 
૧૯૭૧ના િનયમ-૭ના પેટાિનયમ-(૩) અને (૪) �જુબ, તેમના િશ^ત અિધકાર� હોય, તેવા ખાતા/ 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2003-05-08-CDR-1096-79-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2003-05-08-CDR-1096-79-INQCELL.pdf
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કચેર�ના વડા આરોપના�ુ ંબGવી શક� છે. ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના 
પેટાિનયમ-(૧) �જુબ સરકાર  કોઇપણ સરકાર� કમ!ચાર�ને િનયમ-૬મા ંદશા!વેલી કોઇપણ િશAા કર� 
શક� છે. આથી, સરકાર વગ!-૧થી ૪ એમ કોઇપણ અિધકાર� / કમ!ચાર� માટ� િશ^ત અિધકાર� હોઇ, તે 
પૈક� કોઇને પણ આરોપના�ુ ંબGવી શક� છે.   
 

૪.૫  સરકાર� િશ^ત અિધકાર� તર�ક� આરોપના�ુ ં બGવવા�ુ ં હોય ત ે ક�સમા ં આરોપનામામા ં
“]જુરાતના રાજયપાલ{ીના mકુમથી અને તમેના નામ”ે, એ શ�દ)યોગો )યોજવા જ<ર� છે.  
કામકાજના િનયમો (Rules of Business) નીચ ે W અિધકાર�ને સરકાર� mકુમો�ુ ં )માણીકરણ 
(Authentication of Government Orders) કરવાની સHા હોય, તેવા અિધકાર� જ સરકાર વતી 
બGવવામા ંઆવતા આરોપનામા ઉપર સહ� કર� શક� છે. જયા ંખાતા/ કચેર�ના વડાએ િશ^ત અિધકાર� 
તર�ક� સરકાર� કમ!ચાર� સામે િશ^તા2મક કાય!વાહ� શ< કર�ને આરોપના�ુ ં બG@Cુ ં હોય, 2યા ં 
આરોપનામા ઉપર સબંિંધત ખાતા/ કચેર�ના વડાએ Gતે સહ� કરવી.  
 

૪.૬  સ`ચવાલયના વહ�વટ� િવભાગમા ં કામ કરતા વગ!-૨ના અિધકાર�ને વહ�વટ� િવભાગના 
સ`ચવ{ી/ અb સ`ચવ{ી/ અિધક �gુય સ`ચવ{ી ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, 
૧૯૭૧ના િનયમ-૭(૨)ની જોગવાઇ �જુબ, ખાતાના વડાની હ�િસયતથી  નાની િશAા કરવા સAમ હોઇ, 
વહ�વટ� િવભાગના સ`ચવ{ી/ અb સ`ચવ{ી/ અિધક �gુય સ`ચવ{ી તેમના િવભાગમા ં કામ કરતા 
વગ!-૨ના અિધકાર�ને  આરોપના�ુ ં બGવી શક� છે. તેવા Xક^સામા ં તેઓ W આરોપના�ુ ં બGવે ત ે
સરકારની સHાની <એ નહ>,  પરં6 ુ  ખાતાના વડાની હ�િસયતથી બGવતા હોઇ, આરોપનામામા ં
“]જુરાતના રાજયપાલ{ીના mકુમથી અને તમેના નામ”ે, એવો શ�દ)યોગ કર� શકાય નહ> તેમજ તેવા 
આરોપનામા ઉપર તેમણે Gતે સહ� કરવી જ<ર� છે. કારણ ક�, તેમણે સરકારની સHાની <એ નહ> પરં6,ુ 
િનયમ-૭(૨) �જુબ ખાતાના વડાની હ�િસયતથી  મળેલ સHાની <એ આરોપના�ુ ંબG@Cુ ંહોય છે.  
 

૪.૭  એ જ )માણે સ`ચવાલયના વગ!-૩ અને વગ!-૪ના કમ!ચાર�ઓ (દાખલા તર�ક� નાયબ સેકશન 
અિધકાર�, પટાવાળા, નાયક, હવાલદાર વગેર�) સામ ેવહ�વટ� િવભાગના સ`ચવ{ી/ અb સ`ચવ{ી/ 
અિધક �gુય સ`ચવ{ી િશ^તા2મક કાય!વાહ� હાથ ધર�, 2યાર� આવી કાય!વાહ� ]જુરાત રાજય સેવા 
(િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૭ના પેટાિનયમ-(૩)ની જોગવાઇ �જુબ તઓે ખાતાના 
વડા ક� િનમ%કૂ� અિધકાર�ની હ�િસયતથી કરતા હોઇ, આરોપનામામા ં ‘‘]જુરાતના રાજયપાલ{ીના 
mકુમથી અને તેમના નામ,ે’’ એવો ઉ�લેખ કરવો જોઇએ નહ>. કારણ ક�, તેઓ  સરકારની હ�િસયતથી 
આરોપના�ુ ં બGવતા નથી. િવશેષમા ં તઓે િશ^ત અિધકાર� તર�ક� આરોપના�ુ ં બGવતા હોઇ, 
આરોપનામા ઉપર તેમણે Gતે સહ� કરવી આવ\યક છે.   
  

7!: સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧.૯.૧૯૯૨ના પXરપe Yમાકંઃડ�ઇસી-૧૦૯૨-૧૧૯૦-ત.એ.થી  
તક�દાર� આયોગને અિધકાર�ની િનNિૃHના ઓછામા ંઓછા  eણ માસ પહ�લા ં)કરણ અ`ભ)ાય 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1992-01-09-DEC-1092-1190-INQCELL.pdf
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/ ભલામણો અથx મોકલવામા ંઆવે તો ત ેઅ�વય ેતક�દાર� આયોગની ભલામણ આવી ગયા 
બાદ  તેવા ં )કરણોમા ં જો આયોગની ભલામણ �જુબ વગ!-૧ના અિધકાર� સામે િશAા2મક 
કાય!વાહ� હાથ ધરવાની હોય તો આવા )કરણો સામા�ય વહ�વટ િવભાગને પણ સબંિંધત 
અિધકાર�ની િનNિૃHના ઓછામા ંઓછા બ ેમાસ પહ�લા ંરiૂ કરવામા ંઆવે તે� ુ ં nયાન રાખવા 
જણાવવામા ંઆવેલ છે. 

 

5.  9����
M�� ��� ��#
� 9��� '��
�� ;
;��:-  
 ખાતાક�ય તપાસની સફળતાનો આધાર મહ5Iશ ેઆરોપોનામા ઉપર જ હોય છે. કારણ ક�, 
આરોપનામામા ંદશા!વેલ આરોપો અને Lરુાવાઓની મયા!દામા ંરહ�ને જ ખાતાક�ય તપાસની )XYયા હાથ 
ધરવાની હોય છે. આમ, ખાતાક�ય તપાસની સફળતાનો �gુય આધાર આરોપનામા ઉપર જ હોઇ, 
આરોપના�ુ ં ઘડવામા ં�બૂ જ ચીવટ, ચોકસાઇ અને કાળ0  રાખવી જ<ર� છે. ]જુરાત રાજય સેવા 
(િશ^ત અન ેઅપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૩) અને (૪) �જુબ આરોપનામામા ં
નીચે જણાવલે દ^તાવેજોનો સમાવેશ થાય છે.  
(૧)  તહોમત ક�  આરોપ/  આરોપો (Articles of Charges)  
(૨)  આAેપ િવવરણપeક (Statement of Imputations)  
(૩)  Lરુાવાપeક (Statement of Evidences) 
(૪)  સાAીઓની યાદ� (List of Witnesses) 
 
(;)  2,-H2 ;7.  U9-3 / U9-3- (Articles of Charges):  
(૧)  ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૩)મા ં 
જણા@યા �જુબ આરોપનામામા ં સરકાર� કમ!ચાર�એ કર�લ ગેરવત!%કૂ ક� ગેરવત!ન Iગેના અથવા 
કોઇપણ ]નુાXહત કાય! અથવા ]નુાXહત કાય!લોપ Iગેના આAેપોના �ળૂ�તૂ ભાગને ^પ-ટ અન ે
ચોoસ આરોપ/તહોમત�ુ ં<પ આપીન ેદશા!વNુ ંજોઇએ. A charge may be defined as the primafacie 
proven essence of an allegation setting out the nature of accusation in general terms such as, 
negligence in performing of official duties, inefficiency, acceptance of sub-standard work or 
goods, false measurements, work executed or execution of work below specification or short 
supply of goods, breach of conduct rules etc. 
 

       સામા�ય ભાષામા ં કહ�એ તો સરકાર� કમ!ચાર� સામે W ગેરવત!%કૂ, અિનયિમતતા ક� ગેરર�િત 
Iગે  ખાતાક�ય તપાસ કરવાની છે, તે અિનયિમતતા, ગેરર�િત ક� ગેરવત!%કૂના �ળૂ�તૂ ભાગ અથવા 
હાદ!ને, Oૂંકમા ં ^પ-ટ અને ચોoસ આરોપ�ુ ં ^વ<પ આપીને આરોપનામામા ં આરોપ તર�ક� દશા!વવો 
જોઇએ. િવશેષમા ંઆરોપનામામા ંઉ�લેખાયલેી અિનયિમતતા, Aિત, ગેરર�િત વગરે� કયા સમયગાળામા ં
થઇ હતી અને ત ે સમય ેઆરોપી કમ!ચાર�/ અિધકાર� કયા ^થળે, કઇ કચેર�/ કયા િવભાગ/ કયા 
પેટાિવભાગમા,ં કઇ હ�િસયતથી કામગીર� કરતો હતો અથવા કયો હો5ો ધારણ કરતો હતો અને તણેે ત ે
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ગેરર�િત, અિનયિમતતા ક� Aિત ક�વી ર�તે કર� છે, ત ે ^પ-ટ ર�તે આરોપમા ં દશા!વNુ ં જોઇએ. Oૂંકમા,ં  
અિનયિમતતા ક� ગેરર�િત એ તહોમતદારની ફરજના સમયગાળા દરિમયાન થયલેી છે,  તે આરોપમા ં
^પ-ટ કરNુ ંજ<ર� છે.  
  

(૨)  ખાતાક�ય તપાસની કાય!વાહ� એ અધ!�યાિયક (quasi judicial) કાય!વાહ� છે. તેમા ંસિંવધાનની  
જોગવાઇ અને Pુદરતી �યાયના “Audi Alteram Partem” િસ(ાતં �જુબ તહોમતદાર સરકાર� કમ!ચાર�ને 
બચાવની વાજબી અને Lરૂતી તક આપવી આવ\યક છે. આથી, આરોપનામામા ં ^પ-ટ અન ેચોoસ  
(definite & specific) તેમજ સહ�લાઇથી સમ0 શકાય તે ર�તે આરોપ દશા!વવો જ<ર� છે. અ^પ-ટ, 
અચોoસ, �kઅથ� ક� મોઘમ આરોપ ખાતાક�ય તપાસમા ં સા`બત થઇ શક� નહ>.  અ^પ-ટ, મોઘમ, 
સXંદtધ આરોપ �કૂવાથી તહોમતદારને આરોપનો બરાબર gયાલ આવી શક� નહ> અને તેથી ત ેતેનો 
યોtય ર�તે બચાવ કર� શક� નહ>. પXરણામે તેને બચાવની વાજબી તક મળ� નથી, એમ ગણીન ે�યાયની 
અદાલતમા ં પડકારવામા ં આવે તો અદાલત ખાતાક�ય તપાસની સમb કાય!વાહ� શ<આતથી જ 
રદબાતલ (Void ab initio) ઠરાવી શક� છે. ઉદાહરણ તર�ક� ‘‘ તેની કામગીર� સતંોષકારક નથી’’ એ 
મતલબનો આરોપ મોઘમ છે. સરકાર� કમ!ચાર�ની કામગીર� ક�વી ર�તે સતંોષકારક નથી, તે Iગ ે 
આરોપમા ંકોઇ ^પ-ટતા કરવામા ંઆવી નથી. આવો મોઘમ આરોપ �કૂવો જોઇએ નહ>. એ જ )માણ ે 
(ii)‘‘{ી . . .. . . . . . . . . . .  . .વારંવાર લાચં લે છે’’, ‘‘{ી . .  . . . . . . . . લાં̀ચયાNિૃH ધરાવ ે
છે’’…. વગેર� મોઘમ આરોપ �કૂ� શકાય નહ>. સરકાર� કમ!ચાર� સામે લાચં માગવાનો / ^વીકારવાનો 
આરોપ �કૂવો હોય તો તેણે કઇ @યQRત પાસેથી, કઇ તાર�ખ,ે  ક�ટલી રકમની / કઇ વ^6નુો 
ગેરકાયદ�સર અવેજ, કઇ કામગીર� કરવા / કઇ કામગીર� ન કરવા લીધો છે, તે આરોપમા ં^પ-ટ અન ે
ચોoસ દશા!વNુ ંજોઇએ.   
  
(૩)   W Xક^સામા ંસરકાર� કમ!ચાર�ના પAે )મા`ણકતાનો અભાવ જણાતો હોય, તે Xક^સામા ંસરકાર�  
કમ!ચાર� સામે )મા`ણકતાના અભાવનો એટલે ક�, ]જુરાત રાજય સેવા (વત!%કૂ) િનયમો, ૧૯૭૧ના 
િનયમ-(૩)(૧)(૧)ના ભગંનો ^પ-ટ આરોપ �કૂવો જોઇએ. દાખલા તર�ક� સરકાર� કમ!ચાર�એ  લાચં 
લીધી હોય, Gણી�ઝુીન ેખોટા ં)વાસભ�થા ંલીધા ંહોય,  નાણાનંી ઉચાપત કર� હોય વગેર�  Xક^સાઓમા ં
ક� જયા ં સરકાર� કમ!ચાર�ના પAે )મા`ણકતાનો અભાવ  ^પ-ટપણે ફ`લત થતો હોય 2યા ં સરકાર� 
કમ!ચાર� સામે )મા`ણકતાના અભાવનો અથા!6 ્વત!%કૂ િનયમોના િનયમ-(૩)(૧)(૧)ના ભગંનો ^પ-ટ 
આરોપ �કૂવો જોઇએ. જયાર� સરકાર� કમ!ચાર�એ તેની ફરજ બGવવામા ં  બેદરકાર� દશા!વી હોય 
અથવા િન-કાળ0 દાખવી હોય, 2યાર� ફરજ )2યે િન-ઠાના અભાવનો આરોપ �કૂવો જોઇએ. દાખલા 
તર�ક�  સરકાર� કમ!ચાર�એ તેની ફરજ પરથી અનિધPૃત ર�તે  ગેરહાજર હોય તેવા Xક^સામા ંફરજ )2યે  
િન-ઠાના અભાવનો એટલે ક�, વત!%કૂ િનયમોના િનયમ-(૩)(૧)(૨)ના ભગંનો આરોપ �કૂવો જોઇએ. 
‘‘સરકાર� કમ!ચાર�ના પAે કયા ં તો )મા`ણકતાનો અભાવ છે અથવા તો િન-ઠાનો અભાવ છે’’ તેવો 
અ^પ-ટ, અચોoસ ક� �kઅથ� આરોપ �કૂ� શકાય નહ>. કારણ ક�, તેવો આરોપ �કૂવાથી સરકાર� 
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કમ!ચાર�ના પAે થયેલી Aિત બાબતે િશ^ત અિધકાર� પોતે જ ^પ-ટ નથી, તેNુ ં ફ`લત થશે અને 
ખાતાક�ય તપાસમા ંતેવો અ^પ-ટ આરોપ સા`બત થઇ શક� નહ>. Oૂંકમા ં સરકાર� કમ!ચાર�એ કર�લ Aિત, 
અિનયિમતતા, ગેરર�િત વગેર�મા ં  તેના પA ે)મા`ણકતાનો અભાવ છે ક� માe ફરજ )2યે િન-કાળ0 
અથવા બેદરકાર� છે, તે આરોપમા ં^પ-ટ કરNુ ંજ<ર� છે.  આરોપ ^પ-ટ અન ેચોoસ  હોવો જ<ર� છે. 
eાXહત @યQRત પણ વાચંીન ેસમ0 શક� તે ર�તે આરોપ ઘડવો જોઇએ.  આરોપના  અથ!ઘટન Iગે �kધા 
ક� ગેરસમજને કોઇ અવકાશ રહ�વો જોઇએ નહ>.   
 

(૪)  દર�ક ^વતeં બનાવ/ @યવહાર Iગે iુદો આરોપ �કૂવો જોઇએ. પરં6 ુ�gુય આરોપ એક હોય 
તેને  જ અનેક પેટાઆરોપોમા ં િવભાMજત કર�, )2યેક પેટા આરોપને ^વતeં આરોપ તર�ક� દશા!વી, 
આરોપોની યાદ�ને અનાવ\યક ર�તે લાબંી  બનાવવા�ુ ંપણ જ<ર� નથી.  દાખલા તર�ક�, કચેર�માથંી  
વારંવાર અનિધPૃત ર�તે ગેરહાજર ર�ાનો Wની સામે �gુય આરોપ હોય, 2યા ં તે કયા કયા Xદવસે 
કચેર�મા ં`બનઅિધPૃત ર�તે ગેરહાજર ર�ા હતા, તે�ુ ંિવ^6તૃ બયાન િવવરણપeકમા ંજ સામેલ કરવા�ુ ં
વાજબી ગણાય, નહ>  ક� દર�ક )સગંને  એક ^વતeં અલાયદા આરોપ તર�ક� ગણવા�ુ.ં   
 

(૫)  સરકાર� કમ!ચાર�એ W કોઇ િનયમો, mકુમો, 3ચૂનાઓ ક� કાયદાનો ભગં કય� હોય તે પણ 
^પ-ટપણે  આરોપમા ંદશા!વNુ ંજોઇએ. ]જુરાત રાજય સેવા (વત!%કૂ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમોની કોઇ 
જોગવાઇ�ુ ંઉ�લઘંન કCુ� હોય તો તનેો ^પ-ટ ઉ�લેખ કરવો જોઇએ. દાખલા તર�ક� લાચં લીધી હોય, 
Gણી�ઝુીન ે ખોટા ં )વાસભ�થા ં લીધા ં હોય, નાણાનંી ઉચાપત કર� હોય વગરે� )કારના આરોપોમા ં
સરકાર� કમ!ચાર�ના પAે )મા`ણકતાનો અભાવ ફ`લત થતો હોઇ, ]જુરાત રાજય સેવા (વત!%કૂ) 
િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-(૩)(૧)(૧) એટલે ક�, ‘‘સરકાર� કમ!ચાર�એ હમંેશા સLંણૂ!પણે )મા`ણક 
રહ�N ુ’ં’ના ભગંનો ઉ�લખે કરવો જોઇએ. ફરજ )2ય ેબદેરકાર� ક� િન-કાળ0 Iગેના આરોપમા ં]જુરાત 
રાજય સેવા (વત!%કૂ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૩(૧)(૨)ના ભગંનો એટલે ક�, ‘‘િન-ઠાની ઊણપ’’નો 
ઉ�લખે કરવો જોઇએ. તે ઉપરાતં W તે સબંિંધત ખાતાના W તે નીિત િનયમો, mકુમો, 3ચૂનાઓ ક� 
કાયદાનો ભગં કય� હોય તો તેનો પણ આરોપમા ં ^પ-ટ ઉ�લખે કરવો જોઇએ. દાખલા તર�ક�, ખોટા ં
)વાસ ભ�થા ં લીધા ં હોય, તો ]જુરાત ��ુક� સેવા (�સુાફર� ભ�થા)ં િનયમો, ૨૦૦૨ તેમજ નાણા 
િવભાગે વખતોવખત બહાર પાડ�લ mકુમો પૈક� W કોઇનો ભગં થયો હોય ત ેઆરોપમા ં^પ-ટપણે દશા!વNુ ં
જોઇએ. નાણાક�ય ગેરર�િત Iગેના ક�સોમા ં]જુરાત નાણાક�ય િનયમો, ]જુરાત રાજય સેવા િનયમ, 
નાણાક�ય ઔ`ચ2યના િસ(ાતંો વગેર� W કોઇ િનયમોનો ભગં થયેલ હોય તેનો ^પ-ટ ઉ�લખે આરોપમા ં
કરવો જોઇએ. એ જ )માણ ેસરકારને કોઇ નાણાક�ય �કુસાન થCુ ંહોય,  તો �કુસાનની ચોoસ રકમ 
દશા!વીને  ]જુરાત રાજય નાણાક�ય િનયમો, ]જુરાત રાજય સેવા િનયમો ક� નાણાક�ય ઔ`ચ2યના 
િસ(ાતંો વગેર� W કોઇ િનયમની જોગવાઇનો ભગં થયો હોય, તે આરોપમા ં^પ-ટપણે દશા!વવો જ<ર� છે. 
આરોપમા ં દશા!વલેી �કુસાની ચોoસ રકમ Iગે આધાર�તૂ Lરુાવો  હોવો જ<ર� છે.  
  

(૬)  આરોપનામામા ંઆરોપોનો ઉ�લખે eીG LSુુષ એકવચનમા ંજ થવો જોઇએ. ‘‘તમે તેના માટ�  
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જવાબદાર છો’’. . . . .‘‘તે Iગે �લુાસો કરવા તમન ેજણાવવામા ં આવે છે.’’ તે �જુબની વાકયરચના 
આરોપનામામા ંહોવી જોઇએ નહ>. ‘‘તેઓ તેના માટ� જવાબદાર છે’’ તેવો શ�દ)યોગ ઉ`ચત ગણાય.  
     

(5)  -��
 4����
b�:  
(૧)  તહોમતનામામા ં �કૂવામા ંઆવેલ આરોપો તેમજ ત ેઆરોપન ે સમથ!ન આપતી િવગતો અન ે  

Lરુાવાઓ�ુ ંઆAેપ િવવરણપeકમા ંિવવરણ કરવા�ુ ંહોય છે.   
(૨)  આAેપ િવવરણપeકમા ં આરોપો�ુ ં ^વયં̂ પ-ટ િવવરણ કરNુ ં જોઇએ. આરોપોને સમથ!ન  

આપતી ^પ-ટ અન ે ચોoસ િવગતો દશા!વવી જોઇએ ક� Wથી તહોમતદારન ે તેની સામેના 
આરોપો સમજવામા ંસરળતા રહ�.   

(૩)  તહોમતનામામા ંએકથી વs ુઆરોપ હોય તો આAેપ િવવરણપeકમા ંઆરોપવાર િવવરણ કરNુ ં  
જોઇએ.   

(૪)  આAેપ િવવરણપeકમા ંઆરોપને સમGવવા અને સમથ!ન આપવા માટ�  આવ\યક હોય, તેવી  
જ  િવગતો  દશા!વવી જોઇએ. આરોપના સમથ!ન માટ� જ<ર� ન હોય તેવી િવગતોનો ઉ�લેખ 
કરવો જોઇએ નહ>.   

(૫)  આAેપ િવવરણપeકમા ંદશા!વેલી દર�ક િવગત/ માXહતીને સમથ!ન આપતા W કોઇ દ^તાવે0  
ક�  મૌ`ખક Lરુાવાઓ હોય તેનો પણ ^પ-ટ ઉ�લખે આAેપ િવવરણપeકમા ંકરવો જોઇએ.  
  

(૬) આAેપ િવવરણપeકમા ં )ાથિમક તપાસ કરનાર અિધકાર�ના )ાથિમક તપાસ અહ�વાલનો  
લાચં Sુ�ત િવરોધી �Cરુોની ભલામણોનો ક� તક�દાર� આયોગની ભલામણોનો કોઇ જ ઉ�લખે 
કરવો જોઇએ નહ>. કારણ ક�, તે અહ�વાલ વગેર� ખાનગી રાખવાના હોય છે અને તેનો ઉપયોગ 
માe િશ^ત અિધકાર�એ પોતાની િવવેક��ુ(થી િનણ!ય લેવા માટ� જ કરવાનો હોય છે. ખાતાક�ય 
તપાસમા ં)ાથિમક તપાસ અહ�વાલનો ક� તક�દાર� આયોગની ભલામણનો આધાર લેવાનો હોતો 
નથી પરં6 ુ)ાથિમક તપાસ દરિમયાન W Lરુાવાઓ  )કાશમા ં આ@યા હોય, તનેો જ આધાર 
લેવાનો હોય છે. આમ, )ાથિમક તપાસમા ંઆરોપન ેસમથ!ન આપતા W દ^તાવ0ે ક� મૌ`ખક 
Lરુાવાઓ મhયા હોય, ત ે Lરુાવાઓનો જ આAેપ િવવરણપeકમા ં ઉ�લેખ કરવો જોઇએ. 
)ાથિમક તપાસ અહ�વાલન ેLરુાવા તર�ક� લેવો જોઇએ નહ>. (સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ 
૮.૧૧.૧૯૭૮ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૨૭૮-૬૧૦૩-ગથી અપાયેલ 3ચૂના જોવા િવનતંી 
છે.)   

(૭)  W આરોપ બદલ સરકાર� કમ!ચાર� સામે ખાતાક�ય તપાસ કરવામા ંઆવી રહ� હોય, તેવી   
ગેરવત!%કૂ ક� Aિત તેણ ે �તૂકાળમા ં કર� હોય તો પણ જયા ં 3ધુી તે Iગે તેની સામે કોઇ 
કાય!વાહ� કર�ને િશAા ક� ચતેવણી વગેર� આપવામા ંઆવી ન હોય 2યા ં3ધુી ત ેIગેનો  કોઇ 
ઉ�લખે આAેપ િવવરણપeકમા ંકરવો જોઇએ નહ>. જો તે Iગે આAેપ િવવરણપeકમા ંઉ�લખે 
કરવામા ંઆવે તો સરકાર� કમ!ચાર�ને ફરમાવેલી િશAા ક� ચેતવણીના આદ�શનો Lરુાવા તર�ક� 
Lરુાવા પeકમા ંઉ�લખે કરવો જ<ર� બને.  

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1978-08-11-CDR-1278-6103-G.pdf
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(6)  c(�	�	 
b�:  
(૧)  )ાથિમક તપાસ અહ�વાલમા ં જણાવેલ તમામ ર�કડ! ક� )ાથિમક તપાસ અહ�વાલમા ં ઉ�લે`ખત  

તમામ  દ^તાવેજોને Lરુાવા તર�ક� દશા!વવાના બદલે Wનાથી આરોપને સમથ!ન મળ6ુ ં હોય, 
માe તેવા દ^તાવેજોને  જ Lરુાવા પeકમા ંLરુાવા તર�ક� દશા!વવા જોઇએ.   

 

(૨)  કોઇ દ^તાવેજ ઘણો મોટો હોય તો સમb દ^તાવેજને Lરુાવા તર�ક� લેવાને બદલ ેદ^તાવેજના  
W  ભાગથી આરોપોન ેસમથ!ન મળ� રહ�6 ુ ંહોય, માe તેટલા ભાગ/ ઉતારાને જ Lરુાવા તર�ક� 
લેવો જોઇએ. દાખલા તર�ક�, બાધંકામમા ં થયેલ ગેરર�િત Iગેનો આરોપ હોય તો  W ત ે
સમયગાળા અથવા W Iતરના કામમા ં ગેરર�િત થઇ હોય, માe ત ે સમયગાળા ક� Iતરન ે
લગતી માપપોથીની ‘‘એ�.�ઝ’’ અને ‘‘રિન�ગ `બ�સ’’ને જ Lરુાવા તર�ક� લવેા  જોઇએ. આખી 
માપપોથી ક�  તમામ ‘‘રિન�ગ `બ�સ’’ ને Lરુાવા તર�ક� લેવા જ<ર� નથી.    

 

(૩)  આરોપ સા`બત કરવા માટ� દ^તાવે0 Lરુાવા મહ22વના હોય છે. આથી, આરોપને સમથ!ન  
આપતા હોય, તેવા દ^તાવે0 Lરુાવાઓને જ Lરુાવા પeકમા ં દશા!વવા જોઇએ. તેમજ 
આAેિપતની `બલPુલ િવSુ( ન હોય અને વધારામા ં તેને ફાયદાકારક હોય, તેવા િનવેદનોનો 
`બલPુલ ઉ�લખે કરવો ન જોઇએ. તેમજ W દ^તાવેજોને Lરુાવા તર�ક� લેવામા ં આવ,ે તે 
અિધPૃત હોવા જ<ર� છે. Wની અિધPૃતતા/ સ2યાથ!તા જ શકંા^પદ હોય, તેવા કોઇ  દ^તાવેજન ે
Lરુાવા તર�ક� લેવો જોઇએ નહ>.  

  

                ક�ટલાક Xક^સાઓમા ંસરકાર� કમ!ચાર�/ અિધકાર� સામે ફોજદાર� કાય!વાહ�ની સાથોસાથ 
ખાતાક�ય તપાસની કાય!વાહ� હાથ ધરવાનો િનણ!ય લવેામા ંઆવે 2યાર� તેન ેબGવવાના થતા 
આરોપનામા સાથે Lરુાવાઓ Lરૂા ં પાડવાના રહ� છે. તે સજંોગોમા ં દ^તાવ0ે ^વ<પના 
મોટાભાગના અસલ Lરુાવા/ ર�કડ! અદાલત હ^તક હોય છે. તેવા સજંોગોમા ં િશ^ત અિધકાર�એ 
અસલ ર�કડ! તપાસ એજ�સી હ^તક �કૂતા ં પહ�લા,ં તેની )મા`ણત નકલનો એક સેટ બનાવી 
લેવો તેમજ ખાતાક�ય તપાસના દર�ક તબકક� તેને અસલ ર�કડ!ની સમકA તેનો ઉપયોગ કરવો 
તે �જુબની 3ચૂનાઓ સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૨.૧૧.૨૦૦૬ના પXરપe Yમાકંઃ 
સીડ�આર-૧૪૨૦૦૫-૨૪૨૧-ત.એ.થી  આપવામા ંઆવલે છે.   

 

(૪)  આરોપનામામા ંએકથી વs ુઆરોપો હોય તો Lરુાવા પeકમા ંઆરોપવાર Lરુાવા દશા!વવા જ<ર�  
છે.  Wમ ક�,  આરોપ-૧ Iગેના Lરુાવા, આરોપ-૨ Iગેના Lરુાવા......તે �જુબ Lરુાવા પeકમા ં
દશા!વવા જ<ર� છે. આ ર�તે, આરોપવાર Lરુાવા દશા!@યા ન હોય અને તમામ આરોપો Iગ ે
સCંકુતપણ ેદ^તાવેજો દશા!@યા હોય 2યાર� આAેિપત કમ!ચાર�/ અિધકાર� તેની સામેના કોઇપણ 
આAેપ Iગે ત ેદ^તાવેજોનો પોતાના બચાવમા ં ઉપયોગ કર� શક� છે.  

 

(૫)  )ાથિમક તપાસમા ં W @યQRતઓ ક� સાAીઓના િનવદેનો લેવામા ં આ@યા હોય, તે પૈક� W  

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2006-22-11_CDR-142005-2421-TA.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2006-22-11_CDR-142005-2421-TA.pdf
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@યQRતઓ  ક� ઇસમોના િનવદેનો ઉપરથી સરકાર� કમ!ચાર� સામેના આAેપોને L�ુ-ટ મળતી હોય, 
માe તેવા િનવેદનોને જ દ^તાવે0 Lરુાવા તર�ક� દશા!વવા જોઇએ.    

 

(૬)  Aિત, અિનયિમતતા, ગેરર�િતના સમથ!ન ^વ<પ,ે )ાથિમક તપાસમા ંજો કોઇ બાબતે રોજકામ ક�   
પચંના�ુ ંકરવામા ંઆ@Cુ ંહોય, તો તે રોજકામ ક� પચંનામાનો દ^તાવે0 Lરુાવા તર�ક� Lરુાવા 
પeકમા ંઉ�લેખ કરવો જોઇએ.  

 

(૭)  )કરણ-૩ અને ૪મા ં ^પ-ટતા કયા! �જુબ, )ાથિમક તપાસ અહ�વાલ, તક�દાર� આયોગ અન ે 
લાચં Sુ�ત િવરોધી �Cરુોની ભલામણોન ે ખાનગી ગણવાની હોય છે. તેનો હ�6 ુ માe િશ^ત 
અિધકાર�ને યોtય તે િનણ!ય લેવામા ંસહાય�તૂ થવાનો જ હોય છે. )ાથિમક તપાસ અહ�વાલ, 
લાચં Sુ�ત િવરોધી �Cરુો/ તક�દાર� આયોગની ભલામણો ઉપર િશ^ત અિધકાર�એ િવવેક��ુ(થી 
િવચારણા કર�ન ેયોtય ત ેિનણ!ય લેવાનો હોય છે. તેન ેતહોમતદાર સામેના આરોપ Iગ ેLરુાવા 
તર�ક� ગણી શકાય નહ> અને આથી તેનો કોઇપણ )કારનો ઉ�લખે આરોપનામામા ં ક� Lરુાવા 
પeકમા ં  કર� શકાય નહ>. )ાથિમક તપાસ અહ�વાલ W દ^તાવજેો ઉપર આધાXરત હોય, ત ે
દ^તાવેજોમાથંી  આરોપને સમથ!ન આપતા હોય તેવા દ^તાવેજોને જ Lરુાવા પeકમા ંLરુાવા 
તર�ક� દશા!વવાના રહ� છે. બીG શ�દોમા ંકહ�એ તો )ાથિમક તપાસ દરિમયાન W દ^તાવે0 ક� 
મૌ`ખક િનવેદન ^વ<પના Lરુાવાઓ )કાશમા ંઆ@યા હોય તે પૈક� W Lરુાવાન ેઆધાર� આરોપન ે
સમથ!ન મળ6ુ ં હોય, તેમને જ Lરુાવા પeકમા ંLરુાવા તર�ક� દશા!વવા જોઇએ. )ાથિમક તપાસ 
અહ�વાલને ક� તક�દાર� આયોગની ભલામણોન ેસીધેસીધા ં ‘‘આધાર<પ દ^તાવેજ’’ ગણવાના ન 
હોઇ, Lરુાવા પeકમા ંLરુાવા તર�ક� લવેાના રહ� નહ>. )ાિથમક તપાસ અહ�વાલ અને તક�દાર� 
આયોગની ભલામણો W ર�કડ! ક� દ^તાવેજો ઉપર આધાXરત હોય,  તે રકડ! ક� દ^તાવેજોમાથંી 
આરોપોને સમથ!ન આપતા હોય, તેવા દ^તાવેજોને તારવીને તેને Lરુાવા પeકમા ંLરુાવા તર�ક� 
દશા!વવા જોઇએ. તહોમતદારને તપાસની કાય!વાહ�મા ં Lરુાવા પeકમા ં દશા!વેલ દ^તાવેજો 
તપાસવાનો ક� તેની નકલ કરવાનો હકક મળ� રહ�તો હોઇ, એવા દ^તાવેજો ક�  W ]jુત અથવા 
ખાનગી રાખવાના હોય અને Wની નકલ  તહોમતદારને આપી શકાય તેમ ન હોય, તેવા 
કોઇપણ દ^તાવેજને Lરુાવા પeકમા ંLરુાવા તર�ક� ઉ�લખે કરવો જોઇએ નહ>.  

 

(૮)  િશ^ત અિધકાર� kારા અથવા તહોમતદાર kારા ક�ટલાક  ક�સોમા ંઇલેR.ોિનક Lરુાવાઓ પણ રiૂ   
કરવામા ંઆવે છે. દાખલા તર�ક�, ઇ-મેઇલ, વો સએપ મેસેજ, ટ�ક^ટ મેસેજ, ઓXડયો-વીXડયો, 
સી.ડ�. વગેર� આવા Lરુાવા જો િશ^ત અિધકાર� kારા રiૂ કરવામા ંઆવે તો ત ેLરુાવાઓની  
)થમ ફોર�Q�સક સાય�સ લેબોર�ટર� મારફત ખરાઇ કરા@યા બાદ, તેને Lરુાવા તર�ક� 
તહોમતદારને Lરૂા ં પાડવાના રહ�. જો તહોમતદાર kારા બચાવના ભાગ<પ ે ઇલેR.ોિનક 
Lરુાવાઓ રiૂ કરવામા ંઆવ,ે તો તેમણે પણ િવભાગ મારફતે િનયત પર�Aણ ફ� dકૂવીન ે
આવા Lરુાવાની ફોર�Q�સક સાય�સ લબેોર�ટર� મારફત ખરાઇ કરાવી લવેાની રહ�, તે �જુબની 
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જોગવાઇ સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૬.૧૦.૨૦૧૮ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૪-
૨૦૧૮-૪૫-ત.એ.થી કરવામા ંઆવલે છે.  

 

 

(ડ)  �	�"H" �	J�:  
(૧)  )ાથિમક તપાસમા ં અનેક @યQRતઓના ં િનવેદનો લવેામા ં આ@યા ં હોય, તેમ છતા ં માe W   

@યQRતઓના ં િનવેદનોન ેઆધાર� આરોપને સમથ!ન મળ� રહ�6 ુ ં હોય માe તેવી @યQRતઓન ેજ 
સાAી તર�ક� સાAીઓની યાદ�મા ંદશા!વવી જોઇએ.  

 

(૨)  જયા ંમાe દ^તાવે0 Lરુાવાઓને આધાર� જ આરોપને Lરૂ�LSંુૂ સમથ!ન મળ� રહ�6 ુ ં હોય, 2યા ં  
સાAીઓ (અથા!6 ્મૌ`ખક Lરુાવા) લેવા જ<ર� નથી. કારણ ક�, તપાસની કાય!વાહ�મા ંસાAીઓ 
ફર� Gય, તેવી સભંાવના રહ�તી હોય છે. આથી, દ^તાવે0 Lરુાવાઓને જ વs ુમહ22વ આપNુ ં
જોઇએ. દ^તાવ0ે Lરુાવાઓ આરોપન ે સમથ!ન આપવા માટ� Lરૂતા હોય તો તેવા Xક^સામા ં
મૌ`ખક Lરુાવાઓ એટલે ક�, સાAીઓને દશા!વવા�ુ ંટાળNુ ંજોઇએ.   

 

(૩)  જો Lરુાવા પeકમા ંરોજકામ ક� પચંનામાનો સમાવેશ કરવામા ંઆ@યો હોય તો તે રોજકામ ક�   
પચંનામા ઉપર સહ� કરનાર @યQRતઓન ેસાAીની યાદ�મા ંસાAી તર�ક� દશા!વવી જ<ર� છે ક� 
Wથી તપાસની કાય!વાહ�મા ંતેમને તપાસવાની તહોમતદારને તક મળ� શક�.   

 

(૪)  ઉપર �5ુા (ક)મા ંજણા@યા �જુબ )ાથિમક તપાસ અહ�વાલ ખાનગી ગણવાનો હોઇ )ાથિમક   
તપાસનો Lરુાવા પeકમા ંક� આAેપ િવવરણપeકમા ં કોઇ ઉ�લેખ કરવો જોઇએ નહ>. તેમ છતા ં
પણ જો કોઇ ક�સમા ં )ાથિમક તપાસનો આAેપ િવવરણપeક ક� Lરુાવા પeકમા ં ઉ�લેખ 
કરવામા ંઆ@યો હોય તો )ાથિમક તપાસ કરનાર અિધકાર�ને સાAીઓની યાદ�મા ંસાAી તર�ક� 
દશા!વવા જ<ર� બન ેછે ક� Wથી િવિધસરની તપાસમા ંતહોમતદાર તેમને સાAી તર�ક� તપાસી 
શક�, અને  તેન ેતેનો બચાવ કરવાની વાજબી અને Lરૂતી તક મળ� શક�.   

 

 (આ Iગ ે સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૮.૧૧.૧૯૭૮ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૨૭૮-
૬૧૦૩-ગ થી અપાયલે 3ચૂનાઓ જોવા િવનતંી છે.)  
 

૫.૨  આરોપનામામા ંદશા!વલે આરોપો Iગે તહોમતદારને તે� ુ ંલે`ખત બચાવના�ુ ં રiૂ કરવા માટ� 
વાજબી સમયમયા!દા આપવી જ<ર� છે. તેથી આરોપનામામા ં કોઇ ચોoસ પરં6 ુ વાજબી હોય તેવી 
સમયમયા!દા દશા!વીન ેતહોમતદારને તે� ુ ંલે`ખત બચાવના�ુ ંઉકત સમયમયા!દામા ંરiૂ કરવા જણાવNુ ં
જોઇએ. તે Iગે સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૫.૦૨.૨૦૧૧ના પXરપe Yમાકંઃમટસ-૧૦૯૨-૧૫૯૮-
ત.એ.થી  િનયત કરાયેલ જોગવાઇ �જુબ આAેિપત ેXદન-૧૫મા ંબચાવના�ુ ંરiૂ કરવા�ુ ંરહ� છે.   
 

૫.૩  િવશેષમા,ં તેની મૌ`ખક તપાસ (એટલે ક� ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, 
૧૯૭૧ના િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૬) થી (૨૨)મા ંિનXદv-ટ તપાસ) થાય તેવી ઇ#છા છે ક� ક�મ? તે તેના 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2018-16-10_CDR-14-2018-45-IC.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2018-16-10_CDR-14-2018-45-IC.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1978-08-11-CDR-1278-6103-G.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1978-08-11-CDR-1278-6103-G.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2011-25-02-MTS-1092-1598-INQCELL-Time-Limit-Details.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2011-25-02-MTS-1092-1598-INQCELL-Time-Limit-Details.pdf
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બચાવના સમથ!નમા ંકોઇ સાAી રiૂ કરવા માગં ેછે ક� ક�મ?  િશ^ત અિધકાર�એ આરોપનામામા ંદશા!વેલ 
સાAીઓને તે તપાસવા માગંે છે ક� ક�મ? વગેર� બાબતોની L#ૃછા પણ તહોમતદારને આરોપનામામા ં
કરવી જોઇએ.  
 

૫.૪  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૦.૧૧.૧૯૯૨ના ખાનગી પe Yમાકંઃ સીડ�આર-૧૦૯૨-૧૪૬૫-
તપાસ એકમની 3ચૂના �જુબ ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૧ 
નીચે (એટલે ક�, નાની િશAાની કાય!વાહ�મા)ં આરોપના�ુ ંઆપવામા આવે 2યાર� તેની સામે િનયમ-૧૧ 
નીચે આરોપના�ુ ંબGવવામા ંઆવે છે, તેવો ^પ-ટ ઉ�લેખ આરોપનામામા ંકરવો જોઇએ તેમજ તનેી 
સામેના આરોપ / આરોપો જો Lરુવાર થશ,ે તો િનયમ-૬મા ં Yમાકં-(૧) થી (૩) આગળ દશા!વેલી નાની 
િશAાઓ પૈક�ની કોઇ િશAા ક�મ કરવી નહ>? તે પણ ^પ-ટપણે આરોપનામામા ંજણાવNુ ંજોઇએ.   
 

૫.૫  જો સરકાર� કમ!ચાર� સામે ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-
૯ અને ૧૦ હ�ઠળ કાય!વાહ� કરવામા ંઆવનાર હોય એટલે ક�, મોટ� િશAાની કાય!વાહ� માટ� આરોપના�ુ ં
આપવામા ંઆ@Cુ ંહોય તો િનયમ-૯ અને ૧૦ નીચે આરોપના�ુ ંઆપવામા ંઆવી ર�ાનો ^પ-ટ ઉ�લખે 
પણ આરોપનામામા ં કરવો જોઇએ અને જો આરોપ Lરુવાર થાય તો િનયમ-૬મા ં િનXદv-ટ િશAાઓ 
પૈક�ની કોઇ િશAા તેન ેક�મ કરવી નહ>, તે Iગેના કારણો પણ દશા!વવા ંજોઇએ.   
     

૫.૬  ઉપર ફકરા ન.ં ૫.૪ અને ૫.૫મા ંદશા!@યા �જુબ િનયમ-૬ની કોઇ િશAા એ મતલબનો ઉ�લેખ 
આરોપનામામા ંથઇ શક� છે, પરં6 ુઆરોપનામામા ંકોઇ ચોoસ િશAા 3ચૂવવી જોઇએ નહ> ક� ચોoસ 
િશAાનો કોઇ ઉ�લખે કરવો જોઇએ નહ>. આમ કરવાથી,  િશ^ત અિધકાર�એ િશAાનો િનણ!ય અગાઉથી 
લઇ લીધો જ છે અને આરોપના�ુ ંઅને તપાસની કાય!વાહ� એ માe ઔપચાXરકતા જ છે, તેNુ ંઆડકતSંુ 
જણાઇ આવશે. આથી, ચોoસ િશAા Iગે આરોપનામામા ંકોઇ ઉ�લેખ કરવો જોઇએ નહ>.  
  

૫.૭  આAેિપત સામે ખાતાક�ય તપાસ હાથ ધયા! બાદ, િશAા કરવાનો િનણ!ય લેતી વખતે સબંિંધત 
ફાઇલ પર આAેિપત કમ!ચાર� / અિધકાર�ની સેવા િવષયક બાબતો ઉપલ�ધ ન હોવાના કારણે  િનણ!ય 
લેવામા ંિવલબં થાય છે. આથી, સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૬.૧૨.૨૦૦૩ના પXરપe Yમાકંઃ ખતપ 
-૧૦૯૩-૧૪૨૩-ત.એ.થી િનયત કયા! �જુબના પeકમા ં િવગતો ભર�ને સામા�ય વહ�વટ િવભાગન ેરiૂ 
કરવાની રહ� છે.  
  

૫.૮  આરોપનામાનો યોtય �સુ5ો ઘડવાની અને સબંિંધત દ^તાવેજોની ચોકસાઇ માટ�ની છેવટની 
જવાબદાર� W અિધકાર�ની સહ�થી આરોપના�ુ ંરવાના કરવામા ંઆવ6ુ ંહોય, તેની રહ� છે.  
 
૫.૯  )કરણના સદંભ!મા ંજ<ર� હોય તેવી માXહતી, દ^તાવેજો વગેર� િનયeંણ હ�ઠળની કચેર� પાસેથી 
મેળવી લવેા. પરં6 ુઆરોપના�ુ ંતૈયાર કરવાની કાય!વાહ� િનયeંણ હ�ઠળની કચેર�ને ન સuપવી.  
 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1992-20-11-CDR-1092-1465-IC.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1992-20-11-CDR-1092-1465-IC.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2003-16-12-KHTP-1093-1423-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2003-16-12-KHTP-1093-1423-INQCELL.pdf
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૫.૧૦  આAેિપત સામ ે જયાર� ખાતાક�ય તપાસ હાથ ધરવાનો િનણ!ય લેવા માટ� સAમ સHાિધકાર� 
સમA દરખા^ત રiૂ કરવામા ં આવ ે તે સમય,ે આવી દરખા^ત સાથ ે જ આAેિપતને પાઠવવાના 
આરોપનામાનો �સુ5ો પણ મiૂંર� અથx અdકૂપણ ે રiૂ કરવો. સAમ સHાિધકાર�ની મiૂંર� મhયથેી 
આવા મiૂંર રહ�લા આરોપનામાના �સુ5ા અ�સુાર આરોપના�ુ ંસ2વર� બGવNુ.ં   
 

૫.૧૧  ખાતાક�ય તપાસની કાય!વાહ� દરિમયાન આAેિપત સામે નવા આરોપો �કૂવા અથવા iૂના 
આરોપોમા ં3ધુારો કરવાની જ<ર જણાય તો તે Iગેની કાય!વાહ� તાક�દ� હાથ ધરવી.   
 

૫.૧૨  આરોપનામાના �સુ5ાનો ન�નૂો સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૫.૧૦.૨૦૧૫ના પXરપe 
Yમાકં:સીડ�આર-૧૪૨૦૧૫-૧૧૨૯-ત.એ.ના પXરિશ-ટ-અ �જુબ િનયત કરવામા ંઆવેલ છે.   
   

6.  G��6��#��� '
7�:-   
૬.૧  તહોમતદાર સરકાર� કમ!ચાર�ને આરોપનામાની બજવણી એવી ર�ત ે કરવી જોઇએ ક� Wથી 
આરોપના�ુ ં તહોમતદારન ે મળ� ગયાની પહuચ િશ^ત અિધકાર�ને મળ� શક�. આથી સામા�યતઃ 
આરોપના�ુ ં ‘‘રMજ^ટડ! પો^ટ એ.ડ�.’’થી મોકલNુ ં જોઇએ. જો સરકાર� કમ!ચાર�ને આરોપનામાની <બ< 
બજવણી કર�ને તેની <બ<મા ંસહ� મેળવી શકાતી હોય, તો તે ર�તે પણ આરોપનામાની બજવણી થઇ 
શક� છે. ઘણા Xક^સાઓમા ંતહોમતદાર આરોપના�ુ ં^વીકારતા હોતા ંનથી અને રMજ^ટડ! પો^ટ એ.ડ�.થી 
મોકલેલ આરોપના�ુ ં‘‘નહ> ^વીકારવાથી પરત ‘‘refused to accept” એ મતલબના ટપાલ ખાતાના શેરા 
સાથે પરત આવ6ુ ં હોય છે, �યાિયક dકુાદાઓ �જુબ, આવા Xક^સાઓમા ં સરકાર� કમ!ચાર�ને 
આરોપનામાની બજવણી થઇ ગયલેી હોવાની ગણવાની રહ� છે અને તેવા Xક^સામા ંઆરોપનામા અ�વય ે
િનયત સમયમયા!દામા ંસરકાર� કમ!ચાર� તરફથી બચાવના�ુ ંરiૂ કરવામા ંઆવે નહ> ક� બચાવના�ુ ંરiૂ 
કરવા માટ� સમયમયા!દા વધાર� આપવાની કોઇ જ રiૂઆત કરવામા ંઆવે નહ>, તો બચાવના�ુ ંરiૂ 
કરવાની સમયમયા!દા Lરૂ� થઇ ગયા બાદ, િનયમો �જુબની આગળની કાય!વાહ� એકપAીય ર�તે હાથ 
ધર� શકાય. સરકાર� કમ!ચાર� ફરજ ઉપર આવતો ન હોય અને તેનો કોઇ પHો ન હોય તો કચેર�ના 
ર�કડ! ઉપર દશા!વેલ સરનામા ઉપર આરોપના�ુ ંમોકલNુ ંજોઇએ. જો ત ે�જુબ આરોપના�ુ ંમોકલવામા ં
આવે અને આNુ ંઆરોપના�ુ ં‘‘Addressee not found’’, ‘‘Left without address’’ વગેર� શેરા સાથે પરત 
આવે તો તવેા Xક^સામા ં]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૪(૧)(૨) 
�જુબ સરકાર� કમ!ચાર� સામે ખાતાક�ય તપાસની કાય!વાહ� હાથ ધરવા�ુ ંવાજબી ર�તે @યવહાSુ નથી, 
એમ માની લઇને આગળની કાય!વાહ� હાથ ધરવા િવચારણા થઇ શક�.   
 
૬.૨  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૯.૧૧.૨૦૦૯ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૪૨૦૦૮-૧૦૯૪-
ત.એ. �જુબ, ખાતાક�ય તપાસ શ< કરવાનો િનણ!ય લેવાયા બાદ, સAમ સHાિધકાર� આરોપનામાનો 
�સુ5ો મiૂંર કર� પછ� આરોપનામાની બજવણી તા2કા`લક કરવાની રહ� છે. જો તેમ કરNુ ંશકય ન બન ે
તો ખાતાક�ય તપાસ હાથ ધરવાનો િનણ!ય કયા!ની તાર�ખથી વsમુા ંવs ુeણ માસની સમયમયા!દામા ં 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2015-15-10_%20CDR-142015-1129-Inq-Cell-CHARGESHEET.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2015-15-10_%20CDR-142015-1129-Inq-Cell-CHARGESHEET.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2009-19-11-CDR-142008-1094-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2009-19-11-CDR-142008-1094-INQCELL.pdf
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આરોપના�ુ ંબGવવા�ુ ંરહ� છે. જો આ eણ માસ દરિમયાન પણ આરોપના�ુ ંબGવNુ ંઅશ¡ હોય તો 
આરોપના�ુ ં બGવવાની �દુત વs ુ eણ માસ માટ� વધારવા માટ� ખાતાક�ય તપાસ હાથ ધરવાનો 
િનણ!ય લેવા માટ� સAમ અિધકાર� સમA રiૂઆતના રાહ �જુબ દરખા^ત કર� મiૂંર� મેળવવાની રહ� 
છે.  
 

 ઉપર જણા@યા �જુબના છ માસમા ંપણ આરોપના�ુ ંબGવNુ ંશકય ન બન,ે તે સજંોગોમા ંઉકત 
છ માસની સમયમયા!દા Lણૂ! થતા ં પહ�લા ં સમયમયા!દા વs ુલબંાવવાની દરખા^ત સામા�ય વહ�વટ 
િવભાગ મારફતે  માન. �gુયમeંી{ીને રiૂ કરવાની રહ� છે.  
 

 ખાતાના વડા જયા ંસAમ અિધકાર� હોય, તેવા સજંોગોમા ંસમયમયા!દા લબંાવવાની દરખા^ત 
સબંિંધત વહ�વટ� િવભાગના વડા સમA સમયમ!યાદામા ંરiૂ કર� તેઓનો િનણ!ય મળેવવાનો રહ� છે. 
  

૭.  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૦.૧૧.૧૯૯૨ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૯૨-૧૪૬૭(૨)-
ત.એ.થી અપાયેલ 3ચૂના �જુબ, આરોપનામામા ંઆરોપને સમથ!ન આપતા આરોપનામામા ંઉ�લે`ખત 
દ^તાવેજોની )મા`ણત નકલો શકય હોય 2યા ં3ધુી આરોપનામાની સાથે જ તહોમતદારને Lરૂ� પાડ� 
દ�વી જોઇએ ક� Wથી બચાવના�ુ ંરiૂ કરવા માટ� તહોમતદારને તે દ^તાવેજોની નકલ માગંવાનો )q જ 
રહ� નહ> અને તહોમતદારને દ^તાવેજોની નકલ Lરૂ� પાડવામા ં થતો િવલબં િનવાર�ને ખાતાક�ય 
તપાસની )XYયામા ંઝડપ લાવી શકાય.  
 

8.  9����
#
�� ��' ��
�� �#�0
���
 �
��� ��%�
'#
� �
��� �@�� ,�?:-  
 સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૮.૩.૧૯૮૨ના પXરપe Yમાકંઃખહલ-૧૧૮૦-૩૫૭૫-ક થી 3ચૂના 
આjયા �જુબ આરોપનામાની એક નકલ તહોમતદાર સરકાર� કમ!ચાર�ના ખાનગી અહ�વાલમા ંરાખવી 
જ<ર� છે.   
૯.  `બનસરકાર� સાAીઓન ેdકૂવવાના થતા �સુાફર� ભ�થા ંIગે સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ 
૩૦.૬.૨૦૦૧ના ઠરાવ Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦-૨૦૦૦-૨૪૫૦-ત.એ.થી જોગવાઇ કરવામા ંઆવેલ છે.     
     

� � �      � � � 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1992-20-11-CDR-1092-1467-2-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1992-20-11-CDR-1092-1467-2-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1982-08-03-KHL-1180-3575-K.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2001-30-06-CDR-10-2000-2450-Inq-Cell.pdf
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����-8  
���% ��&� '�(�% ����	�)�  
(Minor Penalty Proceedings)  

 

1.  *���
� �
�	 ��
(�)5� ��� ���')��	#�#
� �)
���'� �
�� �)C
�:-  
 ]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ં Yમાકંઃ(૧) થી (૩) 
આગળ દશા!વેલી િશAાઓ, એ નાની િશAાઓ  (Minor Penalty) છે. આ િશAાઓ નીચે �જુબ છે:-  
 

(૧)  ઠપકો.  
(૨)  ઇGફો અથવા બઢતીની <કાવટ.  
(૩)  બેદરકાર� અને mકુમના ભગંથી સરકારને થયેલ કોઇ આિથ~ક �કુસાનની તેના પગારમાથંી આખી  

ક� �િશક વ3લૂાત.   
 

7!: ચેતવણી (Warning) એ, ]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ત અને અપીલ)િનયમોમા ંિનXદv-ટ કોઇ િશAા  
ન  હોઇ, સાદ� ચેતવણી આપતા ંપહ�લા,ં  િશAા Iગેની કાય!પ(િત અ�સુરવી જ<ર� નથી, પરં6 ુ
ચેતવણીના mકુમને જો સરકાર� કમ!ચાર�ના ખાનગી અહ�વાલમા ં રાખવામા ંઆવ ેતો સામા�ય 
વહ�વટ િવભાગના તાઃ૮.૩.૧૯૮૨ના પXરપe Yમાકંઃખહલ-૧૧૮૦-૩૫૭૫-કમા ં ^પ-ટતા કયા! 
�જુબ તેની અસર ઠપકા (Censure)ની િશAા Wવી થતી હોઇ, તે ]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ત 
અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૧મા ંિનXદv-ટ નાની િશAાની કાય!પ(િત અ�સુયા! િવના 
થઇ શક� નહ>.  

  

2.  �
�� �)C
 (���� �
	��
�� �	
�% �
6 ��� )�
	?:-  
 સરકાર� કમ!ચાર� સામે W આરોપ અથવા આરોપો અ�વયે િશ^તા2મક કાય!વાહ� કરવાની હોય, 
તે આરોપ/ આરોપો, ખાતાક�ય તપાસમા ંસLંણૂ!પણ ે Lરુવાર થાય તો પણ ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત 
અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ંYમાકંઃ(૪) થી (૮) આગળ િનXદv-ટ મોટ� િશAાઓ (Major 
Penalties) પૈક�ની કોઇ િશAા થઇ શક� તવેા ગભંીર ન હોય તો િશ^ત અિધકાર� સબંિંધત સરકાર� 
કમ!ચાર� સામે નાની િશAા Iગેની કાય!વાહ� હાથ ધરવા િવચારણા કર� શક� છે. બીG શ�દોમા ંકહ�એ 
તો ફકરા-૧મા ંિનXદv-ટ નાની િશAાઓથી િવશેષ કોઇ િશAા કર� શકાય તેવા ગભંીર આરોપો ન હોય તો 
િશ^ત અિધકાર� નાની િશAા Iગેની કાય!વાહ� કરવા િવચારણા કર� શક� છે.  
 

3.  �
�� �)C
 (���� �
	�����:-  
૩.૧  નાની િશAા Iગનેી કાય!પ(િત ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના 
િનયમ-૧૧મા ંિનયત કરવામા ંઆવી છે.   

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1982-08-03-KHL-1180-3575-K.pdf
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૩.૨  િશ^ત અિધકાર�, સરકાર� કમ!ચાર� સામે િનયમ-૧૧ નીચે િશ^તા2મક કાય!વાહ� કરવાનો િનણ!ય 
લે તો સૌ )થમ તેમણે સરકાર� કમ!ચાર� સામે લેવા ધાર�લ પગલા ંIગેની દરખા^ત સરકાર� કમ!ચાર�ને 
જણાવવાની રહ� છે. દરખા^તની સાથ ેસરકાર� કમ!ચાર� સામેના આરોપો�ુ ંિવવરણપeક (Statement of 
Imputations) બીડNુ ં જ<ર� છે. આવી દરખા^તમા ં સરકાર� કમ!ચાર�ને તે� ુ ં લે`ખત બચાવના�ુ ં અ�કુ 
િનયત સમયમા ંરiૂ કરવા જણાવવા�ુ ં હોય છે. અલબH, બચાવના�ુ ં રiૂ કરવા માટ� વાજબી સમય 
આપવો આવ\યક છે. જયા ંિશ^ત અિધકાર� સરકાર હોય 2યા ંિનયમ-૧૧ નીચે િશ^તા2મક કાય!વાહ� હાથ 
ધરવા Iગેનો િનણ!ય કામકાજના િનયમો (Rules of Business) નીચ ેકરવામા ંઆવેલ mકુમો (Orders 
regarding Channel of submission) �જુબ િનયત કAાએ લેવાનો હોય છે.  
  

૩.૩  ઉપર ફકરા-૩.૨મા ં જણા@યા �જુબની દરખા^તના અ�સુધંાનમા ં સરકાર� કમ!ચાર� તે� ુ ં W 
લે`ખત બચાવના�ુ ં રiૂ કર�, તે ઉપર િશ^ત અિધકાર�એ િવવેક��ુ( Lવૂ!ક િવચારણા કરવી જ<ર� છે. 
સરકાર� કમ!ચાર�એ કર�લ બચાવને આધાર� તેમજ Lરુાવાઓની �લુવણી કરતા, જો સરકાર� કમ!ચાર� 
િનદ�ષ જણાતો હોય તો િશ^ત અિધકાર� તનેે ‘‘દોષ�કુત’’ Gહ�ર કરવાનો િનણ!ય લઇ શક� છે. જો 
તહોમતદારના બચાવનામા ઉપર િવચારણા કરતા ંઅને Lરુાવાઓની �લુવણી કરતા ંસરકાર� કમ!ચાર� 
સામેના આરોપ સા`બત થતો હોવા�ુ ં િશ^ત અિધકાર��ુ ંમતં@ય હોય અને િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૩) 
થી (૨૨)મા ં િનXદv-ટ તપાસની )XYયા અ�સુરવી આવ\યક જણાતી ન હોય તો તેવા Xક^સામા ં િશ^ત 
અિધકાર� તેમના તારણોની કારણો સXહત લે`ખત નuધ કર�ને િનયમ-૧૦ના પેટાિનયમ-(૩) �જુબ 
િનયમ-૬મા ંદશા!વેલી નાની િશAાઓ પૈક�ની યોtય લાગે તેવી િશAા ફરમાવી શક� છે. અલબH, જયા ં
જ<ર� હોય 2યા ં ]જુરાત Gહ�ર સેવા આયોગનો પરામશ! કર�ને આયોગની સલાહ મેળવીને તે ઉપર 
િવચારણા કર�ને જ આખર� િનણ!ય લેવો જોઇએ.  
  

૩.૪  ઉપર જણા@યા �જુબ નાની િશAાના ક�સોમા ંિશ^ત અિધકાર� તહોમતદારના બચાવનામા ઉપર 
િવચારણા કર�ને  િશAા ક� દોષ�QુRતનો િનણ!ય લઇ શક� છે જ, પરં6 ુ િનયમ-૧૧ના પેટાિનયમ-
(૧)(ખ)મા ં ^પ-ટતા કયા! �જુબ િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૩)થી (૨૨)મા ં દશા!વેલ તપાસની )XYયા 
અ�સુરવી જ<ર� હોય તેવા Xક^સામા ંનાની િશAા ફરમાવતા પહ�લા ંપણ તપાસની )XYયા કરવાની રહ� 
છે જ. કયા ક�સોમા ં િનયમ-૯ �જુબની તપાસની )XYયા અ�સુરવી જ<ર� છે, તે િનયમ-૧૧મા ંદશા!@Cુ ં
નથી. પરં6 ુઆવા ક�સો ઉદાહરણ<પે નીચ ેદશા!વેલ છે  ક�,  Wમા ં િનયમ-૯ �જુબની તપાસની )XYયા 
અ�સુરવી જ<ર� છે. 
 

(૧)  તહોમતદાર સામેના આરોપ/ આરોપોના સમથ!નમા ંિશ^ત અિધકાર�ના પA ે સાAીઓ �કૂવામા ં 
આ@યા હોય એટલ ે ક�, તહોમતદાર સામેનો આરોપ મૌ`ખક Lરુાવાઓ(Oral Evidence) ઉપર 
આધાXરત હોય, અથવા  

(૨)  તહોમતદાર� તેમના બચાવમા ંસાAીઓ રiૂ કરવા માગંણી કર� હોય, અથવા  
(૩)  તેની મૌ`ખક તપાસ થાય, તેવી તહોમતદાર� ઇ#છા/ માગંણી કર� હોય, અથવા  
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(૪)  �યાયના Xહતમા ંઆવી તપાસની )XYયા અ�સુરવી જ<ર� જણાતી હોય,  
 વગેર� )કારના ક�સોમા ંનાની િશAા ફરમાવતા પહ�લા ંપણ િનયમ-૯મા ંિનXદv-ટ તપાસની )XYયા 
અ�સુરવી જ<ર� બને છે.  
  

7!:1 ભિવ-યની અસર સXહત ઇGફો અટકાવવાની િશAાન ે િશ^ત અન ેઅપીલ  િનયમોમા ં  નાની  
િશAા તર�ક� વગ�Pૃત કરવામા ંઆવી હોવા છતા,ં સવ�#ચ અદાલતે {ી Pુલવતંિસ�હ ગીલ િવSુ( 
પGંબ રાજયના ક�સમા ં આપેલ dકુાદા �જુબ આ િશAાની અસર ‘‘પગારધોરણમા ં નીચલા 
તબકક� ઉતારવા’’ની મોટ� િશAા Wવી થતી હોઇ, ભિવ-યની અસર સXહત ઇGફો અટકાવવાની 
િશAા કરવા અગાઉ ભાર� િશAા Iગેની કાય!પ(િત અ�સુરવી જોઇએ. સવ�#ચ અદાલતના આ 
dકુાદાને અ�લુAીને સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૬.૭.૧૯૯૮ના Gહ�રનામા Yમાકંઃ 0એસ-
૯૮-૩૨-સીડ�આર-૧૦૯૨-૩૧૧-ત.એ.થી િનયમ-૧૧(૧)(ચ)મા ં દાખલ થયેલ પરં6કુ �જુબ 
તહોમતદારની રiૂઆત nયાને લીધા બાદ, તેના ઇGફા અટકાવવાની  િશAા કરવા િવચારણા 
કરવામા ં આવ,ે 2યાર� તે િશAા કરવાથી જો તહોમતદારને dકૂવવાપાe પે�શનની રકમન ે
િવપર�ત અસર થવાનો સભંવ હોય, (એટલે ક�, ભિવ-યની અસર સાથે ઇGફો અટકાવવાની 
િશAા કરવાની બાબત િવચારણા હ�ઠળ હોય) 2યાર� અથવા eણ વષ! કરતા વધાર�  �દુત માટ�  
પગારનો ઇGફો અટકાવવા ધાCુ� હોય અથવા કોઇ �દુત માટ� ઉHરોHર વધતી અસર સાથ ે
પગારનો ઇGફો અટકાવવા ધાCુ� હોય 2યાર�, આવી િશAા કરતા ંપહ�લા ંિનયમ-૯ના પેટાિનયમો 
(૩) થી (૨૨)મા ંજણાવેલી ર�તે તપાસ હાથ ધરવાની રહ� છે.  

  

    ઉપરોકત બાબતે વs ુ^પ-ટતા કર�એ તો માe િનયમ-૯(૩) થી (૨૨)ની )XYયા  જ 
હાથ ધરવાની રહ� છે. તનેો  અથ! િનયમ-૧૦ની )XYયા પણ હાથ ધરવી તવેો નથી. સામા�ય 
ર�તે ‘‘મોટ� િશAા માટ� િનયમ-૯/૧૦ની કાય!વાહ� હાથ ધરવી’’ તેવા શ�દ)યોગ થવાના કારણે,  
તેવી સમજ હોવાના કારણે િનયમ-૧૦ �જુબ, િશAા કરતા ં અગાઉ ]જુરાત Gહ�ર સેવા 
આયોગનો પરામશ! કરવાનો થાય તેવી �kધા ઊભી થશ.ે ઇGફો ભિવ-યની અસર સાથે ક� િવના  
અટકાવવાની િશAા કરવા અગાઉ ]જુરાત Gહ�ર સેવા આયોગ (િવચાર િવિનમયમાથંી �QુRત) 
િવિનયમો, ૧૯૬૦મા ંજણા@યા અ�સુાર ]જુરાત Gહ�ર સેવા આયોગનો પરામશ! કરવાનો  રહ�તો 
નથી. માe િનયમ-૯ હ�ઠળ મોટ� િશAા કરવા માટ� જ કાય!વાહ� હાથ ધરવાની રહ� છે.    

 

7!:2 સામા�ય વહ�વટ િવભાગે તાઃ૧૭.૪.૧૯૯૫ના પXરપe Yમાકંઃ સીડ�આર-૧૦૭૮-૬૧૨૯-૫૯૩ 
(૮૪)-તપાસ એકમથી 3ચૂના આપી છે ક�, ‘‘�કુસાનની પગારમાથંી વ3લૂાત’’ની િશAાને િશ^ત 
અને અપીલ િનયોમમા ંનાની િશAા તર�ક� વગ�Pૃત કરવામા ંઆવી હોવા છતા,ં W ક�સમા ં <. 
૫૦૦૦/- ક� તેથી વs ુ રકમના નાણાક�ય �કુસાનની વ3લૂાત કરવાની થતી હોય ત ે ક�સમા,ં  
]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ �જુબની સLંણૂ! )XYયા 
હાથ ધરવી જ<ર� છે.  

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1998-16-07-GS-98-32-CDR-1092-311-INQCELLGUJ.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1998-16-07-GS-98-32-CDR-1092-311-INQCELLGUJ.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1995-17-4_CDR-1078-6129-593-84-TA.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1995-17-4_CDR-1078-6129-593-84-TA.pdf
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7!:3  નાણા િવભાગના તાઃ૨૦.૧૨.૨૦૦૬ના Gહ�રનામા Yમાકંઃ(0એન-૧૧૬)-પીએસએન-૨૦૦૬- 
Cઓુ-૫૯-પીથી  ]જુરાત ��ુક� સેવા (પે�શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૪૩મા ં^પ-ટ�કરણ-૭ 
પછ� ઉમેર�લ જોગવાઇ �જુબ જયાર� કોઇ કમ!ચાર�ને ભિવ-યની અસર િવના ઇGફા 
અટકાવવાની િશAા કરવામા ંઆવી હોય, તે સજંોગોમા ંઆ િનયમ હ�ઠળ ત�ે ુ ં પે�શન નકક� 
કરવામા ંઆવે 2યાર� તેને ત ેિશAા થઇ જ ન હોય, તે ર�તે તે� ુ ંપે�શન િનયત કરવા�ુ ંથશે. 

  
૩.૫  નાની િશAા Iગેની કાય!વાહ� હાથ ધરવા માટ�ની )XYયામા ંવs ુઝડપ આવ ેઅને ખાતાક�ય 
તપાસનો ઝડપી િનકાલ આવે ત ે હ�6થુી સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨.૧૧.૨૦૦૦ના Gહ�રનામા 
Yમાકંઃ0એસ-૨૦૦૦-૨૯-ખતપ-૧૦૯૮-૫૪૦-ત.એ.થી િનયમ-૧૧(ક) દાખલ કરવામા ંઆવેલ છે.  Wમા ં
સરકાર� કમ!ચાર�ની સમંિતથી તેન ેનાની િશAા કરવાની સHા ઉ#ચ કAાની સિમિતને એનાયત કરવામા ં
આવેલ છે. આ િનયમની વs ુ^પ-ટતા માટ�  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૪.૯.૨૦૧૯ના પXરપe 
Yમાકંઃખતપ-૧૦૯૮-૫૪૦-ત.એ.થી 3ચૂનાઓ )િસ( કરવામા ંઆવેલ છે. ત ે�જુબ િશ^ત અિધકાર�એ 
આરોપના�ુ ંતથા ત ેપર2વે તહોમતદાર� રiૂ કર�લ બચાવના�ુ ંઉ#ચકAાની કિમટ� સમA રiૂ કરવા�ુ ં
રહ� છે. 2યારબાદ સિમિત તનેા પર િવચારણા કર� તહોમતદારને િનયમ-૬(૩) િસવાયની કોઇપણ નાની 
િશAા કરવા દરખા^ત કરશે. જો તહોમતદાર ઉકત દરખા^ત સાથ ે સમંત થાય તો િશ^ત અિધકાર� 
િનયમોમા ંદશા!@યા �જુબની )XYયા હાથ ધર�ને નાની િશAા કરતો mકુમ કરશે. જો સિમિતએ 3ચૂવલે 
િશAા સાથ ેતહોમતદાર સમંત ન થાય અથવા તો સિમિતનો એવો અ`ભ)ાય થાય ક�, )થમ ��-ટએ  
તહોમતદાર મોટ� િશAાને પાe છે તો િશ^ત અિધકાર�ન ેસમb )કરણ પરત કરશે.  
 

4.  �
�� �)C
�� �
	��
��#
� 9����
M�� 9�O�� �@�� ,� �% �%#?:-  
 નાની િશAા ફરમાવતા પહ�લા ંતહોમતદારને િવિધસર�ુ ંઆરોપના�ુ ં (Charge sheet) આપવા 
Iગે િનયમ-૧૧મા ં ^પ-ટપણે જણાવવામા ં આ@Cુ ં નથી. િનયમ-૧૧મા ં ઉપર ફકરા-૩.૧મા ં જણા@યા 
�જુબ  તહોમતદાર સામે લેવા ધાર�લ પગલા ંIગેની દરખા^ત અને આAેપ િવવરણપeકની નકલ જ 
તહોમતદારને Lરૂ� પાડવાનો ઉ�લખે છે. આમ, નાની િશAા કરતા ં પહ�લા ં આરોપના�ુ ં આપવા�ુ ં
િનયમોમા ંફરMજયાત ગણવામા ંઆ@Cુ ંનથી. તેમ છતા,ં નીચે જણાવલે કારણોસર નાની િશAાના ક�સોમા ં
પણ આરોપના�ુ ંબGવNુ ંજ<ર� જણાય છે:-  
 

(૧)  િનયમ-૧૧ના પેટાિનયમ-(૧)(ક)મા,ં નાની િશAા કરતા ંપહ�લા ંતહોમતદારને બચાવની વાજબી   
તક (Reasonable Opportunity) આપવા જણાવવામા ં આ@Cુ ં છે. આરોપનામામા ં સરકાર� 
કમ!ચાર� સામેના આરોપો દશા!વીને તે� ુ ં િવગતવાર િવવરણ કરવામા ંઆવ6ુ ં હોય છે તેમજ  
દર�ક આરોપને સમથ!ન આપતા Lરુાવાઓ  દશા!વવામા ંઆવતા  હોય છે ક� Wથી તહોમતદારને 
તેનો બચાવ કરવા માટ� વાજબી અન ેLરૂતી તક મળ� રહ�. િનયમ-૧૧ના પટેાિનયમ-(૧)મા ં
3ચૂ@યા �જુબની દરખા^તમા ં તહોમતદાર સામેના આરોપોને સમથ!ન આપતા Lરુાવાઓ 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2006-20-12-GN-116-PSN-2006-UO-59-P.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2006-20-12-GN-116-PSN-2006-UO-59-P.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2000-02-11-GS-2000-29-KHTP-1098-540-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2000-02-11-GS-2000-29-KHTP-1098-540-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2019-24-09_KTP-1098-540-IC.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2019-24-09_KTP-1098-540-IC.pdf
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દશા!વવા Iગ ે કોઇ ^પ-ટ ઉ�લખે ન હોઇ, િશ^ત અિધકાર�એ માe સાદ� કારણદશ!ક નોXટસ 
આપીને તેના આધાર� નાની િશAાનો િનણ!ય લેતા હોય છે, Wના પXરણામે તહોમતદારને તેનો 
બચાવ કરવાની વાજબી તક મળ� શકતી નથી. આથી િનયમ-૧૧ના પેટાિનયમ-(૧)(ક)મા ં
જણા@યા �જુબ તહોમતદારને બચાવની વાજબી તક મળ� રહ� ત ેમાટ�, નાની િશAાના ક�સમા ં
પણ આરોપના�ુ ંઆપNુ ંજ<ર� જણાય છે.    

 

(૨)  િનયમ-૧૧ના પેટાિનયમ-(૧)(ખ)મા ં જણા@યા �જુબ નાની િશAાના ક�સોમા ં પણ જયા ં જ<ર   
જણાય 2યા ં િશ^ત અિધકાર�એ િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૩)થી (૨૨)ની તપાસની )XYયા 
અ�સુરવાની હોય છે જ. િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૩) �જુબ સરકાર� કમ!ચાર�ને આરોપના�ુ ં
આપNુ ંફરMજયાત છે. આમ, નાની િશAાના W ક�સમા ં િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૩) થી (૨૨)મા ં
િનXદv-ટ તપાસની )XYયા અ�સુરવી જ<ર� હોય, એવા Xક^સામા ંતો િનયમોની જોગવાઇ �જુબ 
તહોમતદારને આરોપના�ુ ં બGવNુ ં ફરMજયાત છે. ઉદાહરણ તર�ક� તહોમતદાર સામેના 
આરોપોના સમથ!નમા ં સાAીઓ �કૂવામા ં આ@યા હોય અથવા તહોમતદાર� તનેા બચાવના 
સમથ!નમા ંસાAીઓ રiૂ કયા! હોય  અથવા તહોમતદાર�  તેની મૌ`ખક તપાસ થાય તેવી ઇ#છા 
દશા!વી હોય  અથવા તો �યાયના Xહતમા ં  િનયમ-૯ અને ૧૦ �જુબની તપાસની કાય!વાહ� 
અ�સુરવી જ<ર� જણાતી હોય, તેવા Xક^સાઓમા ંનાની િશAા કરતા ંપહ�લા ં પણ,  િનયમ-૯ના 
પેટાિનયમ-(૩)થી (૨૨) �જુબ તપાસ કરવી જ<ર� હોઇ, િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૩) અને 
(૪)મા ંજણા@યા �જુબ સરકાર� કમ!ચાર�ને આરોપના�ુ ંઆપવા�ુ ંજ<ર� બને છે જ.  િનયમ-
૯ના પેટાિનયમ-(૩)થી (૨૨)ની )XYયા અ�સુરવી જ<ર� છે ક� ક�મ? તે Iગેનો િનણ!ય સામા�ય 
ર�તે તહોમતદારના બચાવનામાના આધાર� જ લેવાનો હોય છે. આથી, જો અગાઉ કમ!ચાર�ન ે
આરોપના�ુ ંબGવેલ ન હોય અને તવેા Xક^સામા ંતેની સામે િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૩) થી 
(૨૨)ની કાય!વાહ� અ�સુરવી જ<ર� જણાય, 2યાર� તે તબકક� સરકાર� કમ!ચાર�ને આરોપના�ુ ં
બGવNુ ં જ પડ�. તેમ કરવાને બદલે સરકાર� કમ!ચાર� સામે િશ^તા2મક કાય!વાહ� શ< કરતા 
સમયે જ જો આરોપના�ુ ં બGવી દ�sુ ં હોય તો પાછળથી િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૩) થી 
(૨૨)ની કાય!વાહ�નો િનણ!ય લેતા સમયે આરોપના�ુ ંઆપવાનો )q જ રહ� નહ>.   

 

(૩)  િનયમ-૧૧ના પેટાિનયમ-(૧)મા,ં સરકાર� કમ!ચાર� સામે પગલા ંલેવાની દરખા^તનો ઉ�લખે છે    
અને દરખા^તની સાથે સરકાર� કમ!ચાર� સામેના આAેપો�ુ ં િવવરણપeક તહોમતદારને LSંુૂ 
પાડવાનો ઉ�લેખ છે. પરં6 ુઉકત દરખા^તમા ંઆરોપોના સમથ!નમા ંLરુાવાઓ દશા!વવા Iગ,ે 
િનયમ-૧૧મા ં કોઇ ^પ-ટ  ઉ�લખે ન હોઇ, િશ^ત અિધકાર� સામા�ય ર�તે  સાદા પeથી ક� સાદ� 
કારણદશ!ક નોXટસ આપીન,ે કમ!ચાર�ને નાની િશAા ફરમાવી દ�તા હોવા�ુ ંજોવા મhCુ ં છે,  W  
િનયમા�સુાર નથી. આ બાબતન ે લAમા ં લેતા,ં નાની િશAાના દર�ક ક�સમા ં િવિધસર�ુ ં
આરોપના�ુ ંઆપNુ ંયોtય હોઇ, નાની િશAાની કાય!વાહ�મા ંપણ સરકાર� કમ!ચાર�ને આરોપના�ુ ં
બGવવા�ુ ંજ<ર� છે.   
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૫.૧  િનયમ-૧૧ના પેટાિનયમ-(૧)(ચ)મા ંજણા@યા �જુબ, નાની િશAાનો િનણ!ય લેતા પહ�લા ંજયા ં
જ<ર હોય 2યા ં]જુરાત Gહ�ર સેવા આયોગની સલાહ મેળવી લેવાની રહ� છે. કયા ક�સોમા,ં િશAા કરતા ં
પહ�લા,ં ]જુરાત Gહ�ર સવેા આયોગનો પરામશ! કરવો જ<ર� છે ત,ે ]જુરાત Gહ�ર સેવા આયોગ 
(િવચાર િવિનમયમાથંી �QુRત) િવિનયમો,૧૯૬૦ને આધાર� નકક� કરવા�ુ ં હોય છે. આ િવિનયમોના 
િવિનયમ-૧૨ની જોગવાઇ )માણ,ે સરકાર િશ^ત અિધકાર� હોય 2યાર�,  
  (૧)  ઠપકો.  
  (ર)  ઇGફો અથવા બઢતીની <કાવટ,  
 

 તે બે િશAા િસવાયની અ�ય કોઇપણ િશAા ફરમાવતા ંપહ�લા,ં ]જુરાત Gહ�ર સવેા આયોગની 
સલાહ મેળવવી જ<ર� છે. આમ W Xક^સામા ંસરકાર િશ^ત અિધકાર� હોય તે Xક^સામા ંજ, ]જુરાત Gહ�ર 
સેવા આયોગનો પરામશ! જ<ર� છે એટલ ેક�, ખાતાના વડા ક� કચેર�ના વડા િશ^ત અિધકાર� તર�ક� િશAા 
ફરમાવતા ંહોય તવેા Xક^સામા ંGહ�ર સેવા આયોગનો પરામશ! જ<ર� નથી. સરકાર િશ^ત અિધકાર� હોય 
તેવા Xક^સામા ંપણ, ઉપર જણાવેલ બે િશAાઓ િસવાયની કોઇ િશAા કરવાનો અ`ભ)ાય હોય તો ત ે
કરતા ંપહ�લા,ં ]જુરાત Gહ�ર સેવા આયોગનો પરામશ! કરવો  જ<ર� છે. ઇGફો ભિવ-યની અસર સાથે 
રોકવામા ંઆવ ેતો પણ એ નાની િશAા જ હોઇ, તેવા Xક^સામા ંપણ, આયોગનો પરામશ! કરવાનો રહ�તો 
નથી. W ખાસ નuધનીય બાબત છે. Oૂંકમા,ં નાની િશAાઓ પૈક� માe ‘‘સરકારને થયેલ �કુસાનની 
વ3લૂાત’’ની િશAા ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અન ેઅપીલ)િનયમોના િનયમ-૬મા ંYમાકંઃ(૩) આગળ 
દશા!વેલ નાની િશAા કરતા ંપહ�લા ં]જુરાત Gહ�ર સેવા આયોગનો પરામશ! કરવો જ<ર� બને છે.   
       

૫.૨  ]જુરાત Gહ�ર સેવા આયોગનો પરામશ! કરતા સમય,ે નીચે જણાવેલ ર�કડ! આયોગને મોકલNુ ં
જોઇએ:   
(૧)  સરકાર� કમ!ચાર� સામે પગલા ંલેવા Iગેની દરખા^તની નકલ તેમજ આAેપ િવવરણપeકની  

નકલ. જો આરોપના�ુ ંઆપલે હોય તો, આરોપનામાની નકલ.   
(ર)   તહોમતદારના બચાવનામાની નકલ.  
(૩)  િશ^ત અિધકાર�ના તારણોની કારણ સXહત નકલ. િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૩) થી (૨૨)  

�જુબની તપાસ કરવામા ંઆવી હોય તો, તપાસ અહ�વાલની નકલ અન ેિશ^ત અિધકાર� તપાસ 
અહ�વાલ સાથે અસમંત હોય તો તેના અસમંિતના તારણોની કારણો સXહતની નકલ.  

(૪)  ક�સને લગ6ુ ંર�કડ!.   
(૫)  3 ૂ̀ચત િશAા�ુ ંવાજબીપ%ુ ં(justification for proposed penalty) દશા!વતા કારણો.  
  

  ઉપરોકત દ^તાવેજો સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૯.૯.૨૦૧૫ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-
૧૪૨૦૧૫-૧૧૩૩-ત.એ.થી િનયત કરવામા ંઆવલે ‘‘ચેક`લ^ટ’’મા ંજ<ર� િવગતો દશા!વીને, દરખા^તની 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2015-29-09_CDR-142015-1133-Inq-Cell-GPSC-Consultation.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2015-29-09_CDR-142015-1133-Inq-Cell-GPSC-Consultation.pdf
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સાથે આયોગને મોકલવી જ<ર� છે.  
 

૫.૩  સરકાર� 3ચૂવેલ િશAાની દરખા^ત સાથે જો ]જુરાત Gહ�ર સેવા આયોગ સમંત થાય તો તેવા 
Xક^સામા ં પણ વહ�વટ� િવભાગે સબંિંધત ફાઇલ, કામકાજના િનયમો નીચ ે કરવામા ંઆવેલ mકુમોમા ં
િનXદv-ટ કરવામા ંઆવેલ કAાએ  રiૂ કર�ન,ે  િશAાનો આખર� િનણ!ય લેવાનો રહ� છે. સામા�ય વહ�વટ 
િવભાગના તાઃ૧૮.૧૧.૧૯૮૫ના પXરપe Yમાકંઃ તપસ-૧૫૮૫-૭૬-તપાસ એકમથી 3ચૂના આjયા 
�જુબ, ]જુરાત Gહ�ર સવેા આયોગ સરકારની 3 ૂ̀ચત િશAાની દરખા^ત સાથે સમંત થાય તો, તે 
Iગેના mકુમો આયોગની સલાહ મhયાના એક માસ 3ધુીના સમયમા ં કર� દ�વા જોઇએ. પરં6,ુ 
આAેિપતન ે કરવાની થતી િશAાનો િનણ!ય આયોગની સલાહ ઉપર આધાXરત હોય તો, તે સજંોગોમા ં
આયોગની સલાહની નકલ આAેિપત અિધકાર�ને Lરૂ� પાડ�ને પદંર  Xદવસમા ં તેની રiૂઆત મેળવી 
લેવાની રહ� તેમજ આ રiૂઆત nયાને લઇ િશAાના mકુમો કરવાના રહ� છે.  
 

૫.૪  ]જુરાત Gહ�ર સેવા આયોગ સરકારની દરખા^ત સાથે સમંત ન થાય તેવા Xક^સામા,ં  સામા�ય 
વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨.૬.૧૯૯૨ના પXરપe Yમાકંઃપીએસસી-૧૦૮૬-૪૦૨૫-૭૦૩(૯૨)-ગ.રમા ં3ચૂના 
આjયા �જુબ વહ�વટ� િવભાગે સામા�ય વહ�વટ િવભાગના પરામશ!મા ં રહ�ને, ]જુરાત Gહ�ર સેવા 
આયોગન ે તેમની સલાહ/અ`ભ)ાય Iગ ે Lનુઃ િવચારણા કરવા દરખા^ત કરવી જોઇએ. જો Lનુઃ 
િવચારણાને Iતે પણ  આયોગ, સરકાર{ીની દરખા^ત સાથે સમંત થાય નહ> અને આયોગની દરખા^ત 
નહ> ^વીકારવાનો િવભાગનો અ`ભ)ાય હોય, તો સામા�ય વહ�વટ િવભાગના  તાઃ૨.૬.૧૯૯૨ના પXરપe 
Yમાકંઃપીએસસી-૧૦૮૬-૪૦૨૫-૭૦૩(૯૨)-ગ.રના પXરપeની 3ચૂના �જુબ, સામા�ય વહ�વટ િવભાગ 
તેમજ સબંિંધત ખાતાના મeંી{ી મારફતે માન. �gુયમeંી{ી કAાએ આખર� િનણ!ય લેવાનો રહ� છે. 
સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તા:૩૦.૪.૧૯૯૨ના પXરપe Yમાકંઃ તપસ-૧૫૮૫-૭૬-તપાસ એકમથી, 
3ચૂના આjયા )માણ,ે સરકારની દરખા^ત સાથે Gહ�ર સેવા આયોગ સમંત ન હોય તો, આયોગની 
સલાહ મhયાના eણ માસ 3ધુીના સમયમા ંઆખર� િનણ!ય લઇન ે mકુમો કર� દ�વા જોઇએ. ]જુરાત 
Gહ�ર સેવા આયોગ સરકારની દરખા^ત સાથે સમંત ન હોય અને સરકાર kારા આયોગને તેમની સલાહ 
/ ભલામણ સબંધંમા ંLનુ:િવચારણા કરવાની દરખા^ત કરવામા ંઆવી હોય અને Lનુ: િવચારણા બાદ 
પણ આયોગ સરકારની દરખા^ત સાથ ેસમંત થાય નહ>  તેવા Xક^સામા ંeણ માસની સમયમયા!દામા,ં 
Lનુઃ િવચારણા પછ� સરકારના િનણ!ય સાથે અસમંત હોવાની Gણ કરતો આયોગનો પe િવભાગને મળે 
તે તાર�ખથી ગણવાની રહ� છે.  
      

6.  9��� Z��#� :-  
૬.૧  Pુદરતી �યાયના િસ(ાતં �જુબ, આખર� mકુમો કારણો સXહતના (Speaking Order) હોવા જ<ર� 
છે. ખાતાક�ય તપાસની કાય!વાહ� અધ!-�યાિયક કાય!વાહ� હોઇ, તેમા ંપણ આખર� mકુમ કારણો સXહતના 
એટલે ક�, Speaking Order હોવો જ<ર� છે. આથી, નાની િશAા Iગેની કાય!વાહ�મા ંપણ Pુદરતી �યાયના 
િસ(ાતં �જુબ, આખર� mકુમ Speaking Order હોવો જ<ર� છે. સામા�ય વહ�વટ િવભાગ ે તાઃ 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1985-18-11-TPS-1585-76-INQ-CELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1992-02-06-PSC-1086-4025-703-92-G2.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1992-02-06-PSC-1086-4025-703-92-G2.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1992-02-06-PSC-1086-4025-703-92-G2.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1992-30-04-TPS-1585-76-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1971-01-06-CDR-1071-2467-G.pdf
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૧.૬.૧૯૭૧ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૭૧-૨૪૬૭-ગથી 3ચૂના આપી છે ક�, િશ^તા2મક કાય!વાહ�ના 
Iતે, W mકુમો કરવામા ંઆવ ેત ેSpeaking Order હોવા જોઇએ. િશAાના mકુમોમા ંનીચેની બાબતોનો 
સમાવેશ કરવો જ<ર� છે.   
 

(૧)  સરકાર� કમ!ચાર� સામેના આરોપો,  
(૨)  આરોપવાર કમ!ચાર�એ કર�લ બચાવ,  
(૩)  િનયમ-૯ �જુબની તપાસ કરવામા ંઆવી હોય તો, તપાસ અહ�વાલના તારણો, તે સાથે જો  

િશ^ત અિધકાર� અસમંત હોય તો, અસમંિતના કારણો સXહત તેમના તારણો (findings)  
(૪)  જો િનયમ-૯ �જુબની તપાસ કરવામા ં આવી ન હોય તો, તહોમતદારનો બચાવ નહ>  

^વીકારવા Iગેના કારણો સXહત આરોપના દર�ક �5ુા Iગ ે િશ^ત અિધકાર�ના તારણો. 
(Findings) 

(૫)  ]જુરાત Gહ�ર સેવા આયોગની સલાહ મેળવવામા ંઆવી હોય તો, આયોગની  સલાહની નકલ,   
આયોગની સલાહનો અ^વીકાર કરવામા ંઆ@યો હોય તો તે માટ�ના કારણો. 

(૬)  જો આયોગની સલાહનો ^વીકાર કરવામા ંઆ@યો હોય અથા!6 ્ક�, િશAા આયોગની સલાહ ઉપર 
આધાXરત હોય 2યાર� આયોગની સલાહ પર2વે તહોમતદાર�  કર�લ રiૂઆતના  ^વીકાર/ 
અ^વીકારના કારણો.  

(૭)  િશAા�ુ ંવાજબીપ%ુ ંદશા!વતા કારણો.  
  

૬.૨  ખાતાક�ય તપાસની કાય!વાહ� અધ!�યાિયક કાય!વાહ� હોઇ, તેમા ં દોષ�QુRતનો mકુમ કરવામા ં
આવે તો, તે પણ Speaking Order હોવો જોઇએ. આવા mકુમમા ંસરકાર� કમ!ચાર� સામેનો આરોપ ક�વી 
ર�તે સા`બત થતો નથી અથવા તેને કયા કારણોસર દોષ�Rુત Gહ�ર કરવામા ં આવી ર�ો છે, તે 
^પ-ટપણે  દશા!વNુ ંજોઇએ.   
 

૬.૩  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૮.૩.૧૯૮૨ના પXરપe Yમાકંઃખહલ-૧૧૮૦-૩૫૭૫-કની 3ચૂના 
�જુબ, િશAા ક� દોષ�QુRતના આખર� mકુમની એક નકલ સરકાર� કમ!ચાર�ના ખાનગી અહ�વાલમા ં
રાખવી જ<ર� છે.  
 

૬.૪  તહોમતદારને િશAા ફરમાવવામા ંઆવે તનેો ખર�ખર અમલ થયો છે ક� ક�મ? તેની ચકાસણી 
િશ^ત અિધકાર�એ  કર� લવેી જ<ર� છે. િશAાના mકુમ Iગ ેર�કડ! ઉપર નuધ રહ� તેમજ િશAાનો અમલ 
કરવામા ં કોઇ વહ�વટ� �\ુક�લી પડ� નહ> તે માટ�, િશAાના mકુમની નકલ તહોમતદાર સરકાર� 
કમ!ચાર�ના ખાતા અને કચરે�ના વડાને તેમજ તહોમતદાર W કચેર�મા ંફરજ બGવતો હોય ત ેકચેર� 
અને તહોમતદારની પગાર, રG, પે�શન વગેર� સેવા િવષયક ર�કડ! W કચેર�મા ંહોય તે કચેર�ને પણ 
મોકલવી જ<ર� છે.  જો ]જુરાત રાજય તક�દાર� આયોગની ભલામણ અ�વયે િશ^તા2મક કાય!વાહ� 
કરવામા ંઆવી હોય તો, િશAા / દોષ�QુRતના mકુમની એક નકલ તક�દાર� આયોગન ેપણ મોકલવી 
જોઇએ.    

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1971-01-06-CDR-1071-2467-G.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1982-08-03-KHL-1180-3575-K.pdf
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7.  ��
�� �#�0
���� ��O P�R ��� �
�� �)C
 (���� �
	��
��:-  
 સરકાર� અિધકાર�/કમ!ચાર� િનNHૃ થાય ત ેપહ�લા,ં તેની સામેની નાની િશAા Iગેની કાય!વાહ� 
Lરૂ� કર� દ�વામા ંઆવે તે વહ�વટ� Xહતમા ં જ<ર� છે. કારણ ક�, સરકાર� કમ!ચાર� િનNHૃ થઇ Gય 
2યારબાદ, તેને ]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ં દશા!વેલ 
કોઇપણ િશAા કરવા�ુ ંશકય નથી. િનNHૃ સરકાર� કમ!ચાર� સામે માe ]જુરાત ��ુક� સેવા(પે�શન) 
િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૨૪ નીચે, પે�શન કાપની કાય!વાહ� જ થઇ શક� છે. પરં6 ુ િનયમ-૨૪ નીચે, 
પે�શન કાપ એ માe ગભંીર ગેરવત!%કૂ અથવા બેદરકાર�ના ક�સોમા ંજ થઇ શક� છે અને પે�શન કાપની 
િશAા એ મોટ� િશAાન ેસમકA િશAા છે. નાની િશAાના ક�સોમા ંપે�શન કાપ કર� શકાય નહ>. આથી, 
સરકાર� કમ!ચાર�ની િનNિૃH પહ�લા ં તેની સામેની નાની િશAા Iગેની કાય!વાહ� Lરૂ� થઇ Gય, તે 
વહ�વટ� Xહતમા ંછે.   
 

7!:  િનયમ-૨૪ �જુબ બેદરકાર� અથવા mકુમના ભગંથી સરકારને થયેલ કોઇ �કુસાનની  આખી ક�    
�િશક વ3લૂાત સરકાર� કમ!ચાર� / અિધકાર�ના પે�શનમાથંી પણ  થઇ શક� છે.  

 

8.  ��%�
�� 9	���� ��
#)�:-  
 તક�દાર� આયોગની ભલામણ �જુબ W Xક^સામા ં િનયમ-૧૧ હ�ઠળ આરોપના�ુ ં બGવવામા ં
આવેલ હોય, તેવા Xક^સામા ંતહોમતદાર�ુ ંબચાવના�ુ ંnયાને લીધા બાદ, તેને દોષ�Rુત કરવાનો િશ^ત 
અિધકાર�નો અ`ભ)ાય થતો હોય તો તેવા Xક^સામા ં તક�દાર� આયોગનો બીG તબકકાનો પરામશ! 
કરવાનો રહ�શે નહ>.    
 

9.  �
�� �)C
�� �
	��
�� 0
_� ��	 �� ���#	
� ��
�� �#�0
��1�� MPA]� 6
	 A	
�%:-  
 સરકાર� કમ!ચાર� સામે િનયમ-૧૧ નીચે નાની િશAા Iગેની િશ^તા2મક કાય!વાહ� ચાલતી હોય 
તે દરિમયાન જો તે� ુ ંઅવસાન થાય, તો તેવા Xક^સામા ંતેની સામેની તપાસ પડતી �કૂવાની રહ� છે. 
આવા Xક^સામા,ં જયા ં િશ^ત અિધકાર� સરકાર હોય, 2યા ંસામા�ય વહ�વટ િવભાગે તાઃ૮.૧૦.૧૯૯૩ના 
ઠરાવ Yમાકં:સીડ�આર-૧૦૯૨-૧૫૯૦-ત.એ.થી 3ચૂના આjયા �જુબ, તપાસ પડતી �કૂવાનો િનણ!ય 
લેવા માટ� કાગળો/ સબંિંધત ફાઇલ, સરકાર કAાએ રiૂ કરવી જ<ર� નથી પરં6 ુ વહ�વટ� િવભાગના 
સ`ચવ{ી/ અb સ`ચવ{ી/ અિધક �gુય સ`ચવ{ી તે �જુબનો િનણ!ય લઇને જ<ર� mકુમો કર� શક� છે. 
   

7!: નાની િશAાની કાય!વાહ�ના દર�ક તબકકા Iગે માગ!દશ!ક ^વ<પની સમયમયા!દા સરકાર�    
સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તા:૨૫.૨.૨૦૧૧ના પXરપe Yમાકંઃમટસ-૧૦૯૨-૧૫૯૮-તપાસ 
એકમથી િનયત કર� છે.  

 
� � �      � � � 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1993-08-10_CDR-1092-1590-TA_Dt_8-10-1993.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1993-08-10_CDR-1092-1590-TA_Dt_8-10-1993.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2011-25-02-MTS-1092-1598-INQCELL-Time-Limit-Details.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2011-25-02-MTS-1092-1598-INQCELL-Time-Limit-Details.pdf
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����-9  
��*� ��&��% ����	�)�  

(Major Penalty Proceedings)  
1.  
#
�	:-  
 

૧.૧  ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ંYમાકંઃ(૪) થી (૮) 
આગળ દશા!વેલી િશAાઓને મોટ� િશAાઓ (Major Penalties) તર�ક� ઓળખવામા ંઆવે છે. આ મોટ� 
િશAાઓ  સં̀Ajતમા ંનીચે દશા!વી છે:  
 
(૧)  અ�કુ િનિ�ત સમય માટ� સરકાર� કમ!ચાર�ને પગાર ધોરણના નીચલા તબકક�   

ઉતારવો.(Reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period)  
(૨)  સરકાર� કમ!ચાર�ને પાયર� ઉતાર કરવો. (Reduction to a lower time scale of pay, grade, post   

or service)  
(૩)  ફરMજયાત િનNિૃH (Compulsory Retirement) 
(૪)  ભિવ-યમા ંસરકાર� નોકર� માટ� ગેરલાયક ઠર� નહ> તે ર�તે નોકર�માથંી <ખસદ. (Removal from   

service which shall not be a disqualification for future employment under Government) 
(૫)  ભિવ-યમા ં સરકાર� નોકર� માટ� સામા�ય ર�તે ગેરલાયક ઠર�, તે ર�તે નોકર�માથંી બરતરફ�.   

(Dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for further employment 
under Government)  

 
૧.૨  ઉપર જણાવેલી કોઇપણ િશAા કરતા ંપહ�લા ં]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અન ેઅપીલ) િનયમો, 
૧૯૭૧ના િનયમ-૯ અને ૧૦મા ંિનXદv-ટ તપાસની કાય!વાહ�/ )XYયા અ�સુરવી ફરMજયાત છે. ]જુરાત 
રાજય સેવા (િશ^ત અન ે અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ અને ૧૦ની કાય!વાહ�/ )XYયા એ 
બધંારણના અ�#ુછેદ- ૩૧૧(૨)મા ં જણાવેલ ‘‘બચાવની વાજબી તક (reasonable opportunity)ના 
િસ(ાતં’’ અને Pુદરતી �યાયના ‘‘Audi Alteram Partem’’ના િસ(ાતં ઉપર રચાયલેી કાય!વાહ�/ )XYયા 
છે. કોઇપણ સરકાર� કમ!ચાર� સામે ]જુરાત રાજય સવેા(િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ 
અને ૧૦મા ંિનXદv-ટ તપાસની )XYયા અ�સુયા! િવના િનયમ-૬મા ંYમાકંઃ(૪) થી (૮) આગળ દશા!વલેી 
મોટ� િશAાઓ પૈક�ની કોઇ િશAા થઇ શક� નહ>. આ )કરણમા ંમોટ� િશAા Iગનેી કાય!પ(િત Iગનેી 
ચચા! કરવામા ંઆવી છે.  
 

2.  #�&� �)C
 (���� �
	��
�� (*���
� �
�	 ��
 (�)5� ��� ���')��	#�, 
1971�� 	�$#-9 ��� 10�� �
	��
��) (Major Penalty Proceedings):-  
  સરકાર� કમ!ચાર� સામે W આરોપ ક� આરોપો બદલ િશ^તા2મક કાય!વાહ� કરવાની થતી હોય, તે 
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આરોપ/ આરોપો જો ખાતાક�ય તપાસમા ં Lરુવાર થાય, તો તેન ે ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અન ે
અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬ના Yમાકંઃ(૪) થી (૮) આગળ દશા!વલેી મોટ� િશAાઓ પૈક�ની કોઇ 
િશAા થઇ શકશ,ે એમ જણા6 ુ ં હોય 2યાર� િશ^ત અિધકાર�, ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અન ે
અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ અને ૧૦ નીચ ેતપાસ કરવાનો િનણ!ય લઇ શક� છે. િશ^ત અિધકાર� 
સરકાર (Government) હોય, 2યા ં િશ^તા2મક કાય!વાહ� શ< કરવાનો િનણ!ય કામકાજના િનયમો (Rules 
of Business) નીચે ક�સોની રiૂઆતોનો રાહ નકક� કરતા mકુમો (Orders regarding channel of 
submission)મા ંિનXદv-ટ કરવામા ંઆવલે કAાએ લવેો જ<ર� છે. િનયમ-૯ અને ૧૦ની કાય!વાહ�ના �gુય 
તબકકાઓ Iગે નીચે ચચા! કર� છે. 
 

 સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧.૧૨.૨૦૦૪ના Gહ�રનામા Yમાકંઃ0એસ-૨૦૦૪-(૬૨)-
સીડ�આર-૧૦૯૮-૧૭૧-ઇ�કવાયર� સેલથી િનયમ-૯મા ં દાખલ કરાયેલ પરં6કુ �જુબ ]જુરાત રાજય  
સેવા(વત!%કૂ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૩-ખના અથ! �જુબની Gતીય સતામણીની ફXરયાદ હોય 2યાર�  
આવી ફXરયાદોની તપાસ માટ� દર�ક િવભાગ અથવા કચેર�મા ં રચવામા ંઆવેલી ફXરયાદ સિમિત, આ 
િનયમોના હ�6 ુ માટ� િશ^ત િવષયક સHાિધકાર�એ િનCકુત કર�લા તપાસ સHાિધકાર� ગણાશે અન ે
ફXરયાદ સિમિત માટ� Gતીય સતામણીની ફXરયાદની તપાસ  કરવા માટ� અલગ કાય!ર�િત ઠરાવેલી ન 
હોય, તો ફXરયાદ સિમિતએ @યવહાSુ હોય તેટલે 3ધુી આ િનયમોમા ં િનયત કર�લી કાય!ર�િત અ�સુાર 
તપાસ યોજવી જોઇએ.  
 

  ઉપરોકત જોગવાઇને nયાને લેતા ં ^પ-ટ થાય છે ક�, Gતીય સતામણીના Xક^સામા ં આવી 
ફXરયાદો માટ� રચવામા ંઆવેલ સિમિતના અnયAને િનયમ-૯(૨) હ�ઠળ તપાસ અિધકાર� િનCકુત કર�લા 
હોવા�ુ ં ગણાશે તથા તઓેએ રiૂ કર�લ અહ�વાલન ે િનયમ-૯(૨૨) હ�ઠળ રiૂ કરવાનો થતો તપાસ 
અહ�વાલ ગણવાનો રહ� છે.  
 

 આ જોગવાઇમા ંઉ�લખે કયા! �જુબ સિમિતએ  @યવહાSુ હોય તેટલ ે3ધુી આ િનયમોમા ં િનયત 
કર�લી કાય!ર�િત અ�સુાર તપાસ કરવાની રહ� છે. એટલે ક�, તહોમતદારને િનયમોમા ં િનયત કયા! 
�જુબની બચાવની વાજબી અને પયા!jત તકો આપવાની રહ� છે. પરં6 ુGતીય સતામણીની ફXરયાદ 
હોઇ, તહોમતદાર ક� તેના િમe મદદનીશ, ભોગ બનલે મXહલા કમ!ચાર�/અિધકાર�ને Aોભજનક Q^થિતમા ં 
�કૂાNુ ંપડ�  તેવા )qો Lછેૂ અન ે તપાસ અિધકાર�ને તે @યવહાSુ ન લાગ ેતો તઓે તહોમતદાર/ તેના 
િમe મદદનીશને આવા )qો Lછૂતા ંઅટકાવી શકશે.  
 

 તપાસ અિધકાર� તપાસ Lરૂ� કર�, તપાસ અહ�વાલ િશ^ત અિધકાર�ને રiૂ કરશે. િશ^ત 
અિધકાર�એ આ તપાસ અહ�વાલ પર2વે િનયમ-૧૦મા ં 3ચૂ@યા �જુબ તેનો ^વીકાર/અ^વીકાર કરવાની 
કાય!વાહ� હાથ ધરવાની રહ�શે.   
 

 Oૂંકમા,ં ફXરયાદ સિમિતએ રiૂ કર�લ અહ�વાલન ે  )ાથિમક તપાસ અહ�વાલ ગણી, તેના પર 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2004-01-12-gs-2004-62-cdr-1098-171-inqcell.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2004-01-12-gs-2004-62-cdr-1098-171-inqcell.pdf
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નવેસરથી ખાતાક�ય તપાસ કરવાની નથી પરં6,ુ આ અહ�વાલને ખાતાક�ય તપાસ અહ�વાલ ગણી, ત ે
પર2વે િનયમા�સુારની કાય!વાહ�  હાથ ધર�, િશAા/દોષ�QુRતનો િનણ!ય  લેવાનો રહ� છે.  
 

2.1  -��
	N(� (Charge Sheet):  
 િશ^ત અિધકાર�, સરકાર� કમ!ચાર� સામે, ]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, 
૧૯૭૧ના િનયમ-૯ અને ૧૦ નીચે તપાસ કરવાનો િનણ!ય લ,ે તો સૌ)થમ તેમણે િનયમ-૯ના 
પેટાિનયમ-(૩) અને (૪)ની જોગવાઇ �જુબ, સરકાર� કમ!ચાર�ને આરોપના�ુ ં (Charge Sheet) બGવNુ ં
પડ�. આમ, આરોપના�ુ ંએ િનયમ-૯ અને ૧૦ની કાય!વાહ�નો )થમ તબકકો (First Stage) છે. િનયમ-૯ 
અને ૧૦ની કાય!વાહ�મા ં (એટલે ક�, મોટ� િશAાની કાય!વાહ�મા)ં આરોપના�ુ ં બGવNુ ં ફરMજયાત છે. 
આરોપના�ુ ંબG@યા િવના િનયમ-૯ અને ૧૦ નીચે તપાસ થઇ શક� નહ> ક� મોટ� િશAા થઇ શક� નહ>. 
આરોપના�ુ ં એટલ ે lુ?ં તે કયા અિધકાર�/સHાિધકાર� આપી શક�?  તેમા ં કઇ કઇ બાબતો આવર� 
લેવાની રહ�?  તેની બજવણી ક�વી ર�તે કરવી? વગેર� બાબતો Iગે )કરણ-૭મા ં િવગતવાર ચચા! 
કરવામા ંઆવી છે, આથી, તે�ુ ંઅeે Lનુઃ લખાણ કર�લ નથી.   
  

2.2  ���	�� ��68	��S(� =8	�	N(� 5� �� ^
� 4�8	��	:  
(૧)  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૦.૧૧.૧૯૯૨ના પXરપe Yમાકંઃ સીડ�આર-૧૦૯૨-૧૪૬૭(૨)-
ત.એ.થી 3ચૂના આjયા �જુબ, શકય હોય 2યા ં 3ધુી િશ^ત અિધકાર�એ Lરુાવા પeકમા ં દશા!વેલ 
દ^તાવે0 Lરુાવાઓની )મા`ણત નકલો, આરોપનામાની સાથે જ તહોમતદારને Lરૂ� પાડવાની હોય છે. 
તેમ છતા,ં જો Lરુાવા પeકમા ંદશા!વેલ દ^તાવે0 Lરુાવાઓની )મા`ણત નકલો આરોપનામાની સાથ ે
Lરૂ� પાડવામા ંઆવી ન હોય અને ત�ે ુ ંબચાવના�ુ ં રiૂ કરવા માટ� તહોમતદાર તે દ^તાવેજો જોવા 
માગંે અથવા તેની નકલો Lરૂ� પાડવા માગંણી કર� તો, તેને  Lરુાવા પeકમા ંદશા!વેલ દ^તાવેજો જોવા 
દ�વા જોઇએ તેમજ તમેાથંી તેને યોtય લાગ ેતેવા ઉતારા કરવા દ�વા જોઇએ.  
  

  જો તહોમતદાર બચાવના�ુ ં રiૂ કરવા માટ� આરોપનામામા ંએટલે ક�, Lરુાવા પeકમા ંદશા!વેલ 
દ^તાવેજો (Listed Documents) િસવાયના કોઇ દ^તાવેજો જોવા દ�વા ક� તનેી નકલો Lરૂ� પાડવા 
માગંણી કર�, તો  િશ^ત અિધકાર� તે સમયે ત ેદ^તાવજે Lરૂા પાડવાનો ઇનકાર કર� શક�. કારણ ક�,  
(i) સરકાર� કમ!ચાર� સામેના આAેપોન ેસમથ!ન આપવા માટ� િશ^ત અિધકાર�એ, તે દ^તાવેજોનો     

આરોપનામામા ંઆધાર લીધો નથી. એટલે ક�, આરોપનામા અ�વયે બચાવના�ુ ંરiૂ કરવા માટ� 
તહોમતદાર તેવા દ^તાવેજો જોવા ક� તેની નકલો માગવાનો આbહ રાખી શક� નહ>. બીiુ,ં  
  

(ii) તપાસ અિધકાર� સમA મૌ`ખક તપાસ (Oral Inquiry)ની કાય!વાહ� દરિમયાન, તહોમતદારને  
તેનો બચાવ કરવા માટ� સબંિંધત (relevant) હોય, તેવા દ^તાવેજો જોવા દ�વા ક� તેમાથંી ઉતારો 
કરવા દ�વાની તક આપવામા ં આવતી હોય છે જ. આથી, બચાવના�ુ ં રiૂ કરવાના તબકક� 
આરોપનામામા ં ઉ�લે`ખત દ^તાવેજો (Listed Documents) િસવાયના કોઇ દ^તાવેજો, 
તહોમતદારને જોવા દ�વા ક� તેમાથંી ઉતારો કરવા દ�વાની તહોમતદારની માગંણી િશ^ત 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1992-20-11-CDR-1092-1467-2-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1992-20-11-CDR-1092-1467-2-INQCELL.pdf
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અિધકાર� નકાર� શક�.   
 

(૨)  તહોમતદાર� તે� ુ ં બચાવના�ુ ં રiૂ કરવા માટ� �દુત વધાર� આપવા માગંણી કર� હોય તો  
સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૦.૧૧.૧૯૯૨ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૯૨-૧૪૬૭(૨)-ત.એ.મા ં
^પ-ટતા કયા! �જુબ, બચાવના�ુ ં રiૂ કરવા માટ� તહોમતદારને સમયમયા!દા વધાર� આપવા Iગ ે
]ણુદોષન ે આધાર� (on merits) િશ^ત અિધકાર�એ િનણ!ય લેવાનો રહ� છે. તહોમતદારને બચાવની 
વાજબી અન ેLરૂતી તક મળ� રહ�, તે માટ�  અથવા �યાયના Xહતમા ં �દુત વધાર� આપવા�ુ ં જ<ર� 
જણા6 ુ ંહોય, તો િશ^ત અિધકાર� સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૫.૨.૨૦૧૧ના પXરપe Yમાકંઃમટસ-
૧૦૯૨-૧૫૯૮-ઇ�કવાયર� સેલથી િનયત કર�લ પeકમા ંકર�લ જોગવાઇ �જુબ �દુત વધાર� આપી શક� 
છે.   
 

(૩)  ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૫)મા ં 
જણા@યા �જુબ, તહોમતદારના બચાવનામા ઉપર િશ^ત અિધકાર�એ િવવેક��ુ(Lવૂ!ક િવચારણા (With 
proper application of mind) કરવી જ<ર� છે. સરકાર� કમ!ચાર�એ કોઇપણ Gતની શરત િવના ^પ-ટ 
^વ<પે આરોપોનો ^વીકાર કય� હોય, તો િનયમ-૯(૫)(ક) �જુબ, િશ^ત અિધકાર�ને યોtય લાગે તવેા 
Lરુાવાઓ લAમા ંલઇન,ે આરોપવાર તારણો (findings) નuધીને િનયમ-૧૦ )માણે આગળની કાય!વાહ� 
કર� શક� છે. (િનયમ-૧૦ની કાય!વાહ� Iગે આગળ ઉપર િવગતે ચચા! કરવામા ંઆવી છે.) 
 

  આવા Xક^સામા ંસામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૭.૪.૧૯૮૧ના પXરપe Yમાકંઃડ�પીઇ-૧૨૮૧- 
૧૫૭૪-ગથી આપવામા ંઆવેલ 3ચૂના �જુબ િશ^ત અિધકાર� પોતે જ એક ઔપચાXરક તપાસ અહ�વાલ 
તૈયાર કર�, તપાસ�ુ ં તારણ જણાવી શક� છે. આવા Xક^સામા ં તપાસ અિધકાર�ની િનમ%કૂ કર�ને 
નવેસરથી તપાસ કરાવવા�ુ ંિશ^ત અિધકાર� માટ� આવ\યક નથી.    
 

(૪)  તહોમતદાર� તેના બચાવનામામા ંરiૂ કર�લ બચાવની, ક�સના Lરુાવાના પXર)ે¢યમા ં�લુવણી   
કરતા ંજો તે િનદ�ષ જણાતો હોય, તો િશ^ત અિધકાર� તે �જુબ  િનણ!ય લઇને તહોમતદારને દોષ�કુત 
Gહ�ર કર�ને )કરણ બધં કર� શક�. એ જ )માણ,ે તહોમતદારના બચાવનામા ઉપર િવચારણા કરતા ં 
િશ^ત અિધકાર�ને એમ જણાય ક�, તહોમતદારના પA ેએવી કોઇ Aિત  થયેલી નથી ક� Wના આધાર� તેન ે
]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ં Yમાકંઃ(૪) થી (૮) આગળ 
િનXદv-ટ મોટ� િશAાઓ (Major Penalties) પૈક�ની કોઇ િશAા થઇ શક�.  બીG શ�દોમા ં કહ�એ તો 
તહોમતદારના પAે થયલેી Aિત, એ માe િનયમ-૬ના Yમાકંઃ(૧) થી (૩) આગળ િનXદv-ટ નાની િશAાન ે
પાe જ જણાઇ આવતી હોય, તો પણ િશ^ત અિધકાર� તહોમતદારના બચાવનામાના આધાર� નાની 
િશAાઓ પૈક�ની કોઇ િશAા ફરમાવવાનો િનણ!ય લઇ શક� છે. ત ેમાટ� તેમણ ેિનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૬) 
થી (૨૨)મા ંિનXદv-ટ મૌ`ખક તપાસ (Oral inquiry) કરવી ફરMજયાત નથી. અલબH, જયાર� તહોમતદાર 
સામેનો આરોપ મૌ`ખક Lરુાવા (Oral Evidence) ઉપર આધાXરત હોય અથવા તહોમતદાર� તેના 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1992-20-11-CDR-1092-1467-2-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2011-25-02-MTS-1092-1598-INQCELL-Time-Limit-Details.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2011-25-02-MTS-1092-1598-INQCELL-Time-Limit-Details.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1981-27-04_DPE-1281-1574-G.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1981-27-04_DPE-1281-1574-G.pdf
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બચાવના સમથન!મા ં સાAીઓ રiૂ કરવા માગંણી કર� હોય અથવા િનયમ-૬ની નાની િશAાઓ પૈક� <. 
૫૦૦૦/-થી વs ુ રકમની વ3લૂાતની િશAા થવાની સભંાવના જણાતી હોય, તેવા Xક^સામા ં 
તહોમતદારના બચાવનામાના આધાર� િનણ!ય લેવાન ે બદલે  િશ^ત અિધકાર�એ, સામા�ય વહ�વટ 
િવભાગના તાઃ૧૭.૪.૧૯૯૫ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૭૮-૬૧૨૯-૫૯૩-(૮૪)-ત.એ.થી િનયત કયા! 
�જુબ, િનયમ-૯ હ�ઠળની તપાસ કરવી આવ\યક છે.  
 

  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૬.૭.૧૯૯૮ના Gહ�રનામા Yમાકંઃ0એસ-૯૮-૩૨-સીડ�આર-
૧૦૯૨-૩૧૧-ત.એ.થી િનયમ-૧૧મા ંઉમેર�લા પરં6કુ �જુબ સરકાર� કમ!ચાર�એ કોઇ રiૂઆત કર� હોય 
તો, તે િવચારણામા ં લીધા પછ�, પગારનો ઇGફો અટકાવવા ધાCુ� હોય અને આવી ર�તે ઇGફો 
અટકાવવાથી સરકાર� કમ!ચાર�ને dકૂવવાપાe પે�શનની રકમને િવપર�ત અસર થવાનો સભંવ હોય 
અથવા eણ વષ! કરતા વધાર� �દુત માટ� પગારના ઇGફા અટકાવવા ધાCુ� હોય અથવા કોઇ �દુત માટ� 
ઉHરોHર વધતી અસર સાથે પગારનો ઇGફો અટકાવવા ધાCુ� હોય 2યાર�, સરકાર� કમ!ચાર�ને આવી 
િશAા કરતો કોઇ mકુમ કરતા પહ�લા ં િનયમ-૯ના પેટાિનયમો-(૩) થી (૨૨)મા ંજણાવેલી ર�તે તપાસ 
હાથ ધરવી જોઇએ.  તહોમતદારના બચાવનામાના આધાર� િનયમ-૬ની Yમાકંઃ(૧) થી (૩) આગળની 
નાની િશAા કર� શકાતી હોય, તેવા Xક^સામા ંપણ િનયમ-૧૦ના પેટાિનયમ-(૩)ના પરં6કુમા ંજણા@યા 
�જુબ જયા ંજ<ર� હોય 2યા ં]જુરાત Gહ�ર સેવા આયોગનો પરામશ! કર�ને આયોગની સલાહ મળેવીન,ે 
તે ઉપર િવચારણા કયા! બાદ જ આખર� િનણ!ય લઇ શકાય. (કયા ક�સોમા ં ]જુરાત Gહ�ર સેવા 
આયોગનો પરામશ! કરવો જ<ર� છે. તે Iગ ેઆગળ ફકરા-૨.૧૩મા ંિવગતવાર ચચા! કરવામા ંઆવી છે.)  
 

  અeે એ ^પ-ટતા કરવી જ<ર� જણાય છે ક�, W ક�સમા ં]જુરાત તક�દાર� આયોગે ]જુરાત રાજય 
સેવા (િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ અને ૧૦ નીચે કાય!વાહ� કરવાની ભલામણ કર� 
હોય, તેવા ક�સમા ંતહોમતદારના બચાવનામાના આધાર� તેની સામેની તપાસ પડતી �કૂવાનો િનણ!ય 
લેતા પહ�લા ંક� નાની િશAાની કાય!વાહ� હાથ ધરવાનો િનણ!ય લેતા ંપહ�લા ંસામા�ય વહ�વટ િવભાગના 
તાઃ ૧૮.૫.૨૦૧૯ના પXરપe Yમાકંઃડ�પીઇ-૧૦૯૩-Cઓુ-૧૩૭૦(૯૩)-ભાગ.૧-ત.એ. �જુબ તક�દાર� 
આયોગન ેતેમની ભલામણ Iગે Lનુિવ~ચારણા કરવા દરખા^ત કરવી જોઇએ અને તક�દાર� આયોગની 
ભલામણ મેળ@યા બાદ, તે ઉપર િવચારણા કર�ને િનણ!ય લેવો જોઇએ.   
 

(૫)  તહોમતદાર� તેના બચાવનામામા ંઆરોપોનો ઇનકાર કય� હોય, તો િનયમ-૯(૫)(ક)મા ંજણા@યા  
�જુબ, િશ^ત અિધકાર� Gતે મૌ`ખક તપાસ (Oral inquiry) હાથ ધર� શક� અથવા અ�ય કોઇ અિધકાર� / 
સHાિધકાર�ને િનયમ-૯(૨) હ�ઠળ તપાસ અિધકાર� (Inquiry Authority) તર�ક� નીમીને તેમની મારફત ે
મૌ`ખક તપાસ કરાવી શક� છે. 
  

7!-1: જયા ં િશ^ત અિધકાર� સરકાર (Government) હોય, 2યા ં સરકાર માટ� Gત ે તપાસ કરવા�ુ ં  
@યવહારમા ં શકય ન હોઇ, તપાસ અિધકાર�ની િનમ%કૂ કરવી જ<ર� બને છે. તહોમતદારને 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1995-17-4_CDR-1078-6129-593-84-TA.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1998-16-07-GS-98-32-CDR-1092-311-INQCELLGUJ.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1998-16-07-GS-98-32-CDR-1092-311-INQCELLGUJ.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2019-18-05_DPE-1093-1370-93-PART-1-IC.pdf
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આરોપના�ુ ં મળ� ગયા બાદ, તેણે િનયત સમયમા ં બચાવના�ુ ં રiૂ કCુ� ન હોય અથવા 
બચાવના�ુ ંરiૂ કરવા માટ� �દુત વધાર� આપવા કોઇ માગંણી કર� ન હોય તો બચાવના�ુ ંરiૂ 
કરવાની �દુત Lરૂ� થતા ં િશ^ત અિધકાર�, િનયમ-૯(૫)(ક) �જુબ તેમજ સામા�ય વહ�વટ 
િવભાગના તાઃ૨૦.૧૧.૧૯૯૨ના પXરપe Yમાકંઃ સીડ�આર-૧૦૯૨-૧૪૬૭(૨)-ત.એ.ની 3ચૂના 
�જુબ, આગળની કાય!વાહ� એટલે ક�, મૌ`ખક તપાસ કરવાનો િનણ!ય લઇ શક� છે. ત ે Gત ે
તપાસ કર� શક� છે ક� અલાયદા તપાસ અિધકાર�ની િનમ%કૂ કર� શક� છે. 

  

7!-2: ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૫)  
�જુબ સરકાર� કમ!ચાર�ના બચાવનામા ઉપર િશ^ત અિધકાર�એ પોતે Gતે િવવેક��ુ(Lવૂ!ક 
િવચારણા (With proper application of mind) કરવાની હોય છે. િશ^ત અિધકાર�, સરકાર 
(Government) હોય તેવા Xક^સામા ંબચાવનામા ઉપરનો િનણ!ય, કામકાજના િનયમો (Rules of 
Business) નીચે કરવામા ંઆવેલ રiૂઆતના રાહ Iગેના mકુમોમા ં(orders regarding Channel 
of Submission)મા ંિશ^તા2મક કાય!વાહ� હાથ ધરવાનો િનણ!ય લેવા માટ� W કAા િનયત કરવામા ં
આવી હોય, તે કAાએ લવેો જ<ર� છે.   

 

2.3  �
	� 54!�	�� (Inquiry Authority)" 4�d U�:  
(૧)  સરકાર� કમ!ચાર�એ િનયત સમયમયા!દામા ંતે� ુ ંબચાવના�ુ ંરiૂ કCુ� ન હોય અથવા બચાવના�ુ ં 
રiૂ કરવા માટ� �દુત વધાર� આપવા માટ�ની કોઇ માગંણી કર� ન હોય અથવા તો સરકાર� કમ!ચાર�એ 
બચાવના�ુ ં રiૂ કCુ� હોય પરં6 ુ તેમા ં તણેે તનેી સામેના આરોપોનો ઇનકાર કય� હોય, અને િશ^ત 
અિધકાર�ને બચાવના�ુ ં ^વીકારવા યોtય ન જણા6 ુ ં હોય તો, તેવા Xક^સાઓમા ંતેની સામેના આરોપો 
Iગે ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯(૫)(ક)મા ંજણા@યા �જુબ 
િશ^ત અિધકાર� Gત ેતપાસ કર� શક� અથવા તપાસ અિધકાર� (Inquiry Authority) નીમી શક� છે.  
 

(૨)  )કરણ-૧મા ં જણાવલે ÒÒNemo Judex in Propria CausaÓÓ ના Pુદરતી �યાયના િસ(ાતં �જુબ  
કોઇપણ @યQRત તેના પોતાના ક�સમા ં �યાયાધીશ રહ� શક� નહ>. આ િસ(ાતં, ખાતાક�ય તપાસની 
કાય!વાહ�ને પણ લા] ુપડતો હોઇ, તપાસ અિધકાર� તર�ક� ત5ન િન-પA અન ેતટ^થ @યQRતની િનમ%કૂ 
થવી જ<ર� છે. તપાસના િવષયવ^6મુા ંપAકાર હોય અથવા તેમા ંW�ુ ંXહત હોય તેવી @યQRતને તપાસ 
અિધકાર� તર�ક� નીમી શકાય નહ>. તહોમતદાર )2ય ેLવૂ!bહ અથવા kષે ધરાવતી હોય, તે @યQRત ક� 
અિધકાર�ને પણ તપાસ અિધકાર� તર�ક� નીમી શકાય નહ>. િશ^ત અિધકાર�ના પAે ક� તહોમતદારના 
પAે W @યQRતની સાAી તર�ક� �કૂાવાની સભંાવના હોય, તેવી @યQRતની પણ તપાસ અિધકાર� તર�ક� 
િનમ%કૂ કર� શકાય નહ>. 
 

(૩)   તહોમતદાર સરકાર� કમ!ચાર� કરતા ં ઉપલા દરFGનો હોય, તેવા અિધકાર�ને જ તપાસ  
અિધકાર� તર�ક� નીમવો જોઇએ ક� Wથી ત ે કોઇપણ Gતની શેહશરમમા ંઆ@યા િવના, ^વતeં ર�તે  
તપાસ કર� શક�.   

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1992-20-11-CDR-1092-1467-2-INQCELL.pdf
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(૪)  તપાસ અિધકાર�ની િનમ%કૂ િશ^ત અિધકાર� kારા કરવામા ં આવી હોવા છતા,ં તપાસ  
અિધકાર�એ િનયમ-૯ના પટેાિનયમ-(૬) થી (૨૨)મા ંજણા@યા �જુબ મૌ`ખક તપાસ (Oral Inquiry)ની 
અધ!�યાિયક કાય!વાહ� કરવાની હોવાથી તેને િશ^ત અિધકાર�ની 3ચૂના )માણે ક� તમેના આિધપ2ય નીચ ે
કામ કરવા�ુ ંનથી, તેમણે  ત5ન ^વતeં અને િન-પA ર�તે તપાસની કાય!વાહ� કરવાની હોય છે.  
     

(૫)  સરકાર� કમ!ચાર� સામે ^વતeંપણે ત5ન િન-પA અને તટ^થ ર�તે તપાસ થઇ શક� તે માટ�  
સરકાર�, સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૩.૧૦.૨૦૦૩ના ઠરાવ Yમાકંઃખતપ-૧૦૯૯-૭૬૭-ત.એ.થી 
ખાતાક�ય તપાસના ખાસ અિધકાર�{ીની કચેર�ની રચના કર�લી છે.  
 

  વગ!-૧ની )ાથિમક તપાસ તથા વગ!-૧ તથા વગ!-૨ના રાજયપિeત અિધકાર�ઓ સામેની 
ખાતાક�ય તપાસના ક�સો ખાતાક�ય તપાસના ખાસ અિધકાર�ને સuપવા જોઇએ. વગ!-૨ સામેની )ાથિમક 
તપાસ તથા વગ!-૩,૪ સામનેી ખાતાક�ય તપાસ તથા )ાથિમક તપાસ સામા�ય વહ�વટ િવભાગ kારા 
રચવામા ંઆવલે પેનલ પરના િનNHૃ અિધકાર�ઓને  સuપવી જોઇએ.  
 

2.4  � Ǹ9� ����
���� ��#a N�:   
(૧)  સરકાર� કમ!ચાર� સામેના આરોપોની તપાસ કરવા માટ� િનયમ-૯(૨) �જુબ, િશ^ત અિધકાર� 
તપાસ અિધકાર�ની િનમ%કૂ કર� 2યાર�  તપાસ અિધકાર� સમA આરોપના સમથ!નમા ંક�સની રiૂઆત 
કરવા માટ� તેઓ િનયમ-૯(૫)(ગ) નીચે W @યQRત/ અિધકાર�ની િનCQુRત કર�, તેને રiૂઆત અિધકાર� 
કહ� છે.  
 

(૨)  રiૂઆત અિધકાર�ની િનCQુRત કરવા�ુ ં િશ^ત અન ેઅપીલ િનયમોમા ં ફરMજયાત નથી. પરં6,ુ  
જયા ં િશ^ત અિધકાર� િનયમ-૯ �જુબની મૌ`ખક તપાસ Gતે કરતા ંન હોય એટલે ક�, િનયમ-૯ નીચેની 
મૌ`ખક તપાસ (Oral Inquiry) કરવા માટ� તેમણે અલાયદા તપાસ અિધકાર�ની િનમ%કૂ કર� હોય, 2યા ં
તેવા તપાસ અિધકાર� સમA તહોમતદાર સામનેા આરોપોના સમથ!નમા ં ક�સની રiૂઆત કરવા માટ� 
રiૂઆત અિધકાર�ની િનમ%કૂ કરવી આવ\યક છે. અ�યથા તપાસ અિધકાર� સમA આરોપના 
સમથ!નમા ંિશ^ત અિધકાર� પAે ક�સની કોઇ રiૂઆત જ થઇ શક� નહ>.   
 

(૩)  W અિધકાર�એ )ાથિમક તપાસ કર� હોય, તેવા અિધકાર�ને રiૂઆત અિધકાર� તર�ક� નીમવા 
જોઇએ નહ>. કારણ ક�, તેવા અિધકાર�ને મૌ`ખક તપાસમા ં ઘણી વખત સાAી તર�ક� તપાસવાની 
જ<Xરયાત ઉપQ^થત થતી હોય છે.  
 

(૪)  સરકાર� કમ!ચાર� સામેના આરોપોના સમથ!નમા ં પરોA ક� )2યA સાAી (Witness) તર�ક�  
�કૂાવાની સભંાવના હોય, તેવા અિધકાર�/ કમ!ચાર�ન ે પણ રiૂઆત અિધકાર� તર�ક� નીમવા જોઇએ 
નહ>.   
(૫)  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૦.૬.૧૯૮૨ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૪૮૨-૨૬૫૮-ગ,થી  

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2003-13-10-KHTP-1099-767-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1982-10-06-CDR-1482-2658-G.pdf
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3ચૂના આjયા �જુબ, તહોમતદાર કરતા ંiુિનયર હોય, તેવા અિધકાર�ને પણ રiૂઆત અિધકાર� તર�ક� 
નીમવા જોઇએ નહ>. તહોમતદાર સરકાર� કમ!ચાર� કરતા ઉ#ચ દરFGના હોય અથવા િસિનયર હોય, 
તેવા અિધકાર�ને જ રiૂઆત અિધકાર� તર�ક� નીમવા જોઇએ ક� Wથી તેઓ કોઇપણ Gતની શેહશરમમા ં
આ@યા િસવાય આરોપોના સમથ!નમા ંઅસરકારક ર�તે રiૂઆત કર� શક�.   
 

(૬)  રiૂઆત અિધકાર��ુ ં�gુય કાય! આરોપના સમથ!નમા ંક�સની રiૂઆત કરવા�ુ ંહોઇ,  રiૂઆત  
અિધકાર� તર�ક� એવી @યQRતની િનમ%કૂ કરવી જોઇએ ક� W ક�સની હક�કતો અને િવગતોથી સLંણૂ!પણ ે 
માXહતગાર હોય ક� Wથી આરોપના સમથ!નમા ં  અસરકારક રiૂઆત કર� શક�.  તહોમતદારને તેનો 
બચાવ કરવા માટ�  વક�લ રોકવાની પરવાનગી આપવામા ંઆવી હોય અથવા કાયદાના અથ!ઘટનનો 
)q ઉપQ^થત થતો હોય અથવા કાયદાની �ટ�£ ૂટં�ને લગતો ક�સ હોય અથવા અટપટો (Complicated) 
ક�સ હોય 2યા ંઆરોપના સમથ!નમા ંઅસરકારક ર�તે રiૂઆત થઇ શક� ત ેમાટ�  કાયદાના Gણકાર હોય 
તેવા અિધકાર�ની અથવા તો વક�લન ેરiૂઆત અિધકાર� તર�ક� નીમવા�ુ ંઇ#છનીય (Desirable) ગણી 
શકાય. 
 

(૭)  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૫.૧.૧૯૭૨ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૭૧-૩૯૨૬(૧૨)- 
ગ થી આપવામા ંઆવેલ 3ચૂનાઓ �જુબ, લાચં Sુ�ત િવરોધી �Cરુો/અ�ય પોલીસ એજ�સીએ કર�લ 
)ાથિમક તપાસના આધાર� સરકાર� કમ!ચાર� સામે ખાતાક�ય તપાસ શ< થયેલી હોય તેવા Xક^સાઓમા ં
રiૂઆત અિધકાર� તર�ક� લાચં Sુ�ત િવરોધી �Cરુો/પોલીસ ખાતાએ ભલામણ કર�લ અિધકાર�ની જ 
રiૂઆત અિધકાર� તર�ક� િનમ%કૂ કરવી જોઇએ.  
 

(૮)  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૩૦.૩.૨૦૦૨ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૯૫-૧૦૩૨- 
ત.એ.થી 3ચૂના આjયા �જુબ, રiૂઆત અિધકાર�ની કામગીર� માટ� િવભાગોએ નોકર�મા ં ચા� ુ હોય 
તેવા અિધકાર�ઓની સેવાઓ ઉપયોગમા ં લેવાની રહ�શે. િનNHૃ કમ!ચાર�/અિધકાર�ને રiૂઆત 
અિધકાર�ની કામગીર� સuપી શકાશે નહ>.   
 

7!:1 રiૂઆત અિધકાર�ની ફરજો, કાય� અને �િૂમકા Iગેની માગ!દશ!ક 3ચૂનાઓ સામા�ય વહ�વટ   
િવભાગના તાઃ૩૦.૭.૨૦૧૬ના સકં`લત પXરપe Rમાકંઃસીડ�આર-૧૦૨૦૧૬-૧૨૬-ત.એ.થી 
આપવામા ંઆવેલી છે.  

  

7!:2 રiૂઆત અિધકાર�ને ક�સ દ�ઠ લ£તુમ <. ૫૦૦/-�ુ ંમહ�નતા%ુ ં (remuneration) મiૂંર કરવા   
તથા ક�સની જXટલતા, સજંોગો, કામગીર�મા ં દાખવેલ િનLણૂતા, કૌશ�ય તથા @યિતત થયલે 
સમય, {મ, શQRત અન ેકામગીર�ની સમbતયા ]ણુવHા nયાને લઇ મહHમ <. ૧૦૦૦/- (એક 
હGર)ની મયા!દામા ં મહ�નતા%ુ ં મiૂંર કર� શકાશે. લાચં Sુ�ત િવરોધી �Cરુોના અિધકાર�/ 
કમ!ચાર�ઓને રiૂઆત અિધકાર�ની કામગીર� માટ� તપાસના )િત ક�સ દ�ઠ લ£તુમ <. ૫૦૦/-
(પાચંસો)�ુ ંમહ�નતા%ુ ંવાિષ~ક મહ�નતાણાનંી Pલૂ રકમ  <. ૪૦૦૦/-ની મયા!દામા ં મiૂંર કર� 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1972-15-1_CDR-1071-3926-12-G.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1972-15-1_CDR-1071-3926-12-G.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2002-30-03-CDR-1095-1032-Inq-Cell.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2002-30-03-CDR-1095-1032-Inq-Cell.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2016-30-07_CDR-102016-126-Inq-Cell-Reporting-Officer.pdf
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શકાશે. તે �જુબની 3ચૂના સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૯.૧૨.૨૦૦૫ના પXરપe Yમાકંઃ 
સીડ�આર-૧૦૨૦૦૨-૭૨૧-ત.એ.થી આપવામા ં આવેલ છે. તમેજ રiૂઆત અિધકાર�ની 
કામગીર� સદંભx નીચ ે�જુબની િવશેષ 3ચૂનાઓ પણ પXરપિeત કર�લ છે. 

  

(૧)  નોકર�મા ંચા� ુહોય તેવા અિધકાર� / કમ!ચાર� તથા લાચં Sુ�ત િવરોધી �Cરુોના અિધકાર� /   
કમ!ચાર�ઓને રiૂઆત અિધકાર� તર�ક� એક જ સમય,ે એક સાથે, બે ક�સથી વs ુક�સમા ંરiૂઆત 
અિધકાર� તર�ક�ની કામગીર� સuપી શકાશે નહ>.  

(૨)  ખાતાક�ય તપાસના ક�સમા ં રiૂઆત અિધકાર� તર�ક� કર�લ કામગીર� માટ� મહ�નતા%ુ ં  મiૂંર  
કરવાની સHા વહ�વટ� િવભાગના સ`ચવ{ી/ ખાતાના વડા હ^તક રહ�શે.  

(૩)   રiૂઆત અિધકાર� તર�ક� િનમ%કૂ મળેવનાર અિધકાર�/ કમ!ચાર�ને સuપવામા ં આવેલ   
કામગીર� તેઓએ સતંોષકારક ર�તે Lરૂ� કર�લ છે એNુ ં )માણપe ખાતાક�ય તપાસ કરનાર 
અિધકાર� આપે 2યારબાદ તેમને આ કામગીર� માટ� મહ�નતા%ુ ંમiૂંર કરવા�ુ ં રહ�શે. તેમ છતા,ં 
જો કોઇ Xક^સામા ંકોઇ )q ઉપQ^થત થાય તો િવભાગ/ ખાતાના વડાએ  સબંિંધત અિધકાર�એ  
બGવલેી કામગીર�ના ]ણુદોષને nયાન ેલઇ યોtય તે િનણ!ય લેવાનો રહ�શે.  

  

2.5  �%���J	� ���	�� ��68	��� 4�b �JJ"# (Defence Assistant) 9 >.  5 52:  
(૧)  W ર�ત ે િશ^ત અિધકાર� તપાસ અિધકાર� સમA આરોપના સમથ!નમા ં ક�સની રiૂઆત કરવા  
માટ� રiૂઆત અિધકાર� િનCકુત કર� શક� છે, તે જ ર�તે તહોમતદાર પણ, તપાસ અિધકાર� સમA 
મૌ`ખક તપાસની કાય!વાહ�મા ંતેની રiૂઆત ક� બચાવ કરવા માટ�,  ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અન ે
અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯(૫)(ગ) �જુબ, અ�ય કોઇ સરકાર� કમ!ચાર� / િનNHૃ કમ!ચાર�ની  
મદદ લઇ શક� છે. તહોમતદાર તેનો બચાવ કરવા માટ� W સરકાર� કમ!ચાર�ની મદદ લ,ે તેને સામા�ય 
ભાષામા ં ‘‘િમe મદદનીશ (Defence Assistant)” તર�ક� ઓળખવામા ંઆવે છે.  
 

(૨)  િનયમ-૯(૫)(ગ)મા ં જણા@યા �જુબ, તપાસ અિધકાર� મા�ય રાખે તે સરકાર� કમ!ચાર�ને  
તહોમતદાર તેના િમe મદદનીશ તર�ક� લઇ શક�. સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૪.૫.૧૯૭૨ના 
પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૭૧-૪૫૯૬-ગ,થી 3ચૂના આjયા �જુબ, તહોમતદાર W સરકાર� કમ!ચાર�ની 
સહાય ક� મદદ લેવા માગંતો હોય ત ે સરકાર� કમ!ચાર��ુ ં નામ અને તે કમ!ચાર� W સHાિધકાર�ના 
વહ�વટ� IPુશ નીચે હોય, તેની િવગતો તહોમતદાર� તપાસ અિધકાર�ને Lરૂ� પાડવી જોઇએ. 
તહોમતદાર તરફથી આવી માXહતી મળતા ં તપાસ અિધકાર�એ, સબંિંધત કમ!ચાર�ના િનયeંણ અિધકાર� 
(Controlling Authority)ને તે મતલબની Gણ કરવી જોઇએ અને તેમણે િનયત કર�લ તાર�ખ અન ે
સમયે, તે સરકાર� કમ!ચાર�ને, તહોમતદારને તેની રiૂઆત ક� બચાવ કરવામા ં સહાય કરવા માટ� 
ફરજ�કુત કરવા િનયeંણ અિધકાર�ને િવનતંી કરવી જોઇએ. િનયeંણ અિધકાર�ને તપાસ અિધકાર� 
તરફથી એવી Gણ થાય, 2યાર� તેમણ ેસબંિંધત સરકાર� કમ!ચાર�ને (ક� Wની તહોમતદાર સહાય લવેા 
માગંે છે તેને) 3નુાવણીની તાર�ખે અને સમયે ફરજ�કુત કર� દ�વો જોઇએ ક� Wથી તે તહોમતદારન ે

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2005-09-12-CDR-10-2002-721-Inq-Cell.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2005-09-12-CDR-10-2002-721-Inq-Cell.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1972-24-05-CDR-1071-4596-G.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1972-24-05-CDR-1071-4596-G.pdf
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તેનો બચાવ કરવામા ં સહાય કર� શક�, તેમ છતા ં Gહ�ર Xહતના કોઇ અિનવાય! કારણોસર િનયeંણ 
અિધકાર� માટ� સબંિંધત સરકાર� કમ!ચાર�ને ફરજ�કુત કરવા�ુ ંશકય ન હોય તો તેઓએ તે કારણોની 
તપાસ અિધકાર�ને Gણ કરવી જોઇએ. તેવા Xક^સામા ં તપાસ અિધકાર�એ તહોમતદારને તે કમ!ચાર� 
િસવાય અ�ય કોઇ સરકાર� કમ!ચાર�ની મદદ / સહાય લેવા જણાવNુ ંજોઇએ. W સરકાર� કમ!ચાર�ન ે
તહોમતદારના િમe મદદનીશ તર�ક� કામ કરવા તપાસ અિધકાર�એ મiૂંર� આપી હોય, તે સરકાર� 
કમ!ચાર� તહોમતદાર સામેની તપાસમા ંતેની સહાય કરવા માટ� તેની કચેર�માથંી Wટલો સમય ગેરહાજર 
રહ�, તેટલો સમય ત ેફરજ પર છે,  તે ર�તે ગણવાનો રહ� છે. અલબH, જો તે રG ઉપર હોય અન ેરG 
દરિમયાન તહોમતદારને સહાય કરવા માટ� તપાસ અિધકાર� સમA ઉપQ^થત થયો હોય, તો તે સમય 
રG તર�ક� જ ગણવાનો રહ� છે. સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૯.૯.૨૦૧૫ના પXરપe Yમાકંઃ 
સીડ�આર-૧૪૨૦૧૫-૯૫૯-(૧)-ત.એ.થી 3ચૂના આjયા )માણે સરકાર� સેવામા ં ફરજ બGવતા હોય 
તેવા કોઇપણ સરકાર� કમ!ચાર� બે વષ!ના સમયગાળામા ંબે થી વs ુક�સમા ંિમe મદદનીશ તર�ક� કામ 
કર� શક� નહ>. 
 

  સામા�ય સજંોગોમા ંિમe મદદનીશ W દરથી દ� િનક ભ��ુ/ં �સુાફર� ભ��ુ ંમળેવવાપાe હોય, 
એ જ દરથી તેને dકૂવવા�ુ ંરહ�શે. જો ક�, તે માટ� તેણે  ખાતાના વડા અથવા તપાસ અિધકાર� પાસેથી 
આ બાબત�ુ ં)માણપe મળેવી રiૂ કરવા�ુ ંરહ�શે.  
  

(૩)  િનયમ-૯(૫)(ગ)મા ં જણા@યા �જુબ, મૌ`ખક તપાસની કાય!વાહ�મા ં તહોમતદાર તેનો બચાવ 
કરવા માટ� વક�લ રોક� શક� નહ>. િસવાય ક�, ક�સના સજંોગો nયાનમા ંલઇન,ે િશ^ત અિધકાર�એ તને ે
તેનો બચાવ કરવા માટ� વક�લ રોકવાની પરવાનગી આપી હોય. આમ, તહોમતદાર તેની સામેની 
મૌ`ખક તપાસમા ંઅ�ય કોઇ સરકાર� કમ!ચાર�ની િમe મદદનીશ તર�ક� સહાય લેવા માગંતો હોય તો ત ે
Iગે  તેણ ેતપાસ અિધકાર�ની મiૂંર� મળેવવાની રહ�, પરં6 ુજો ત ેવક�લ રોકવા માગંતો હોય તો તણે ે
િશ^ત અિધકાર�ની મiૂંર� મળેવવી જ<ર� છે.  
 

(અ)  સામા�યત: તહોમતદાર સામેનો ક�સ ઘણો અટપટો ક� ] ૂચંવણભય� અથવા તો કાયદાની   
�ટ�£ ૂટં�વાળો હોય ક� Wમા ંતે તેનો યોtય ર�તે બચાવ કર� શકવા સમથ! જણાતો ન હોય 2યાર�,  

(બ)   િશ^ત અિધકાર�એ નીમેલ રiૂઆત અિધકાર� કાયદાનો તજ¤ હોય ક� વક�લ હોય 2યાર�,   
સરકાર� કમ!ચાર�ને પોતાનો બચાવ કરવા માટ� વક�લ રોકવાની મiૂંર� આપવા િવચારણા કરવી 
જોઇએ.   

 

  ઉપર જણાવલે )સગંો માe ઉદાહરણ ^વ<પે જ દશા!વેલ છે. સરકાર� કમ!ચાર�ને તેનો બચાવ 
કરવા માટ� વક�લ રોકવા માટ� પરવાનગી આપવી ક� ક�મ? તે Iગેનો િનણ!ય િશ^ત અિધકાર�એ ક�સના 
સજંોગો nયાનમા ં લઇન ે િવવેક��ુ(Lવૂ!ક િવચારણા કર�ને લેવાનો હોય છે. જયા ંએમ લાગ6 ુ ં હોય ક� 
તહોમતદાર, વક�લની મદદ િવના તનેો બચાવ યોtય ર�તે કર� શકશે નહ>. બીG શ�દોમા ંકહ�એ તો, 
સરકાર� કમ!ચાર�ને વક�લ રોકવાની પરવાનગી નહ> આપવાથી તેના બચાવની વાજબી તક છ�નવાઇ 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2015-29-09_CDR-142015-959-1-Inq-Cell-MITRA-MADADNISH.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2015-29-09_CDR-142015-959-1-Inq-Cell-MITRA-MADADNISH.pdf
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Gય એમ લાગ6ુ ં હોય તવેા Xક^સામા ંવક�લ રોકવાની પરવાનગી આપી શકાય.  
 

(૪)   િનયમ-૯(૫)(ગ) નીચેની નuધમા ં જણા@યા �જુબ  સરકાર ખાસ અથવા સામા�ય mકુમોથી  
ઠરાવે તે શરતોન ેઆધીન રહ�ને તહોમતદાર તપાસ અિધકાર� સમA તેનો બચાવ ક� રiૂઆત કરવા 
માટ� િનNHૃ સરકાર� કમ!ચાર�ની મદદ ક� સહાય પણ લઇ શક� છે. િનNHૃ સરકાર� કમ!ચાર�ની મદદ લેવા 
Iગ,ે  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૯.૯.૨૦૧૫ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૪૨૦૧૫-૯૫૯-(૧)-
ત.એથી સામા�ય શરતો િનયત કરવામા ંઆવી છે, તે જોવા િવનતંી છે. 
   

  િનNHૃ સરકાર� કમ!ચાર�/ અિધકાર� એક જ સમય ે  િમe મદદનીશ તર�ક� સાતથી વs ુ ક�સો 
(સCંકુત તપાસના Xક^સામા ંઆAેિપતવાર અલગ ક�સ ગણવાનો રહ�શે.) લઇ શકશ ેનહ>. તે માટ� તેમણ ે
તપાસ અિધકાર� સમA તે મતલબ�ુ ં )માણપe આપવા�ુ ંરહ�શે. સરકાર� કમ!ચાર�/ અિધકાર� તેમની 
િનNિૃHની તાર�ખથી સાત વષ! બાદ િમe મદદનીશ તર�ક� સેવાઓ આપી શકશ ેનહ>.  
 

  િનNHૃ સરકાર� કમ!ચાર�/ અિધકાર�ને, તહોમતદાર સામેની ખાતાક�ય તપાસની કાય!વાહ�મા ં
તેનો ક�સ રiૂ કરવા માટ� મદદ ક� સહાય કરવા બદલ કર�લ �સુાફર� અ�વયે તેને િનયમા�સુાર દ� િનક 
ભ��ુ ંતેમજ �સુાફર� ભ��ુ ંમળવાપાe થશે. આ દ� િનક ભ��ુ ંતેમજ �સુાફર� ભ��ુ ં તે િનNિૃHની તરત 
Lવૂx W કAાના સરકાર� કમ!ચાર�/ અિધકાર� હતા, તે કAાના સરકાર� કમ!ચાર�ન ેમળવાપાe દર� મળશ ે
અને આ Iગે�ુ ં ખચ! તહોમતદાર સરકાર� કમ!ચાર�/ અિધકાર�ની કચેર�ના Iદાજપeના સદર� 
ઉધારવા�ુ ંરહ�શે. 
   

2.6  ��
 ����
���� #��'�
�
 �
�:� / �5�
���� :  
 િનયમ-૯(૬)મા ંજણા@યા �જુબ, િશ^ત અિધકાર�એ નીચે જણાવેલ દ^તાવજેો તપાસ અિધકાર�ને 
મોકલવાના રહ� છે:-  
  (૧)  સરકાર� કમ!ચાર� સામેના આરોપનામાની અને આAેપ િવવરણપeકની નકલ,  

(૨)  સરકાર� કમ!ચાર�ના ંબચાવનામાની નકલ( જો સરકાર� કમ!ચાર�એ કોઇ બચાવના�ુ ંરiૂ     
કCુ� ન હોય, તો ત ે મતલબનો ^પ-ટ િનદ�શ કરવો જ<ર� છે.),  

(૩)   આરોપનામા સાથેના Lરુાવા પeકમા ંજણાવેલ દ^તાવજેોની યાદ�, (દ^તાવેજોની નકલ   
ઉપલ�ધ હોય તો ત ેપણ મોકલી આપવી.)   

 (૪)  આરોપનામામા ંજણાવેલ સાAીઓની યાદ�ની નકલ,  
 (૫)  સરકાર� કમ!ચાર�ને આરોપના�ુ ંમળ� ગCુ ંહોવા Iગનેો Lરુાવો,  
 (૬)   રiૂઆત અિધકાર�ની િનમ%કૂના mકુમની નકલ. 
 

   ઉપરોકત દ^તાવેજો ઉપરાતં જયા ં ખાતાક�ય તપાસના ખાસ અિધકાર�{ીઓને તપાસ 
સuપવામા ંઆવી હોય, 2યા ંતે માટ�  િનયત કરવામા ંઆવેલ ‘‘ચેક`લ^ટ’’ની માXહતી પણ મોકલવાની રહ� 
છે.  

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2015-29-09_CDR-142015-959-1-Inq-Cell-MITRA-MADADNISH.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2015-29-09_CDR-142015-959-1-Inq-Cell-MITRA-MADADNISH.pdf
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2.7  � Ǹ9� ����
���� #��'�
�
 �
�:� / �5�
����:  
 સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૩૦.૭.૨૦૧૬ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૨૦૧૬-૧૨૬-
ત.એ.થી િનયત કયા! �જુબ, િશ^ત અિધકાર�એ રiૂઆત અિધકાર�ને નીચ ેજણાવેલ દ^તાવેજો મોકલવા 
જોઇએ.  
(૧) સરકાર� કમ!ચાર�ને બGવવામા ંઆવેલ આરોપનામાની નકલ (આAેપ િવવરણપeક, Lરુાવા   

પeક અને સાAીઓની યાદ� સXહત),  
(૨) સરકાર� કમ!ચાર�એ રiૂ કર�લ બચાવનામાની નકલ, ()મા`ણત નકલ મોકલવી જોઇએ), જો    

સરકાર� કમ!ચાર�એ તે� ુ ંબચાવના�ુ ંરiૂ કCુ� ન હોય તો તે મતલબની ^પ-ટ નuધ,  
(૩) આરોપનામામા ં (એટલ ે ક�, Lરુાવા પeકમા)ં દશા!વલે દ^તાવેજો અસલમા ં અથવા તેની   

)મા`ણત નકલો,  
(૪)  આરોપનામાની સાથ ેસાAીઓની યાદ�મા ંદશા!વલે સાAીઓના િનવેદનો અસલમા ંઅથવા તેની    

)મા`ણત નકલો,  
(૫) સરકાર� કમ!ચાર�ને આરોપના�ુ ંમળ� ગCુ ંહોવાના Lરુાવાની નકલ,  
(૬)    તપાસ અિધકાર�ની િનમ%કૂના mકુમની નકલ.  
(૭) સરકાર{ી kારા વખતોવખત �કુરર કરવામા ં આવ ે તે )માણનેા ચેક`લ^ટ �જુબની તપાસ    

અિધકાર�ને રiૂ કરવાની માXહતી.   
 

  ઉપરોકત દ^તાવેજો ઉપરાતં રiૂઆત અિધકાર�ને ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ) 
િનયમો, ૧૯૭૧ની એક અ�તન નકલ તમેજ રiૂઆત અિધકાર�ના કાય�, ફરજો, �િૂમકા વગેર� Iગ ે
સરકાર� વખતોવખત બહાર પાડ�લ mકુમોની નકલોનો એક સેટ પણ Lરૂો પાડવો ક� Wથી રiૂઆત 
અિધકાર�ને તેમની કામગીર�નો યોtય gયાલ મળ� રહ�.  
 

7!:  ઉપર Yમાકંઃ(૩) અને (૪) આગળ દશા!વલે દ^તાવજેો, જો તપાસ અિધકાર� સમA રiૂઆત  
અિધકાર�ને બદલે આ દ^તાવેજો W અિધકાર�ના કબGમા ંહોય,  તે અિધકાર� kારા રiૂ કરાવવા 
હોય, તો તેવા Xક^સામા ંરiૂઆત અિધકાર�ને આ દ^તાવેજો અસલમા ંમોકલવાને બદલે તેની 
)મા`ણત નકલો મોકલવી જોઇએ. આ Iગે  ફકરા ન.ં ૨.૧૦ – ‘‘િનયિમત 3નુાવણી’’મા ંYમાકંઃ 
(૨) આગળની િવગતો પણ જોવા િવનતંી છે.   

 

2.8  !
6�#� W��
�2� (Preliminary Hearing):  
(૧) ]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૭)મા ં 
જણા@યા �જુબ  તપાસ અિધકાર�ને ફકરા-૨.૬મા ંદશા!વેલ દ^તાવેજો મળ� Gય, તેના ૧૦ Xદવસની 
Iદર સામા�ય ર�ત ેતેમણ ેક�સની )ાથિમક 3નુાવણી રાખવાની હોય છે. અલબH, તપાસ અિધકાર�ને 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2016-30-07_CDR-102016-126-Inq-Cell-Reporting-Officer.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2016-30-07_CDR-102016-126-Inq-Cell-Reporting-Officer.pdf
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યોtય લાગે તો તઓે આ ૧૦ Xદવસની �દુતમા ંવsમુા ંવs ુબીG ૧૦ Xદવસનો વધારો કર� શક� છે. 
તેમણે )ાથિમક 3નુાવણી Iગેની નોXટસ તહોમતદાર સરકાર� કમ!ચાર� અને રiૂઆત અિધકાર�ને એવી 
ર�તે મોકલવી જોઇએ ક� Wથી તે મhયા બદલ તેમને (તપાસ અિધકાર�ને) પહuચ મળ� શક�. નોXટસમા ં
)ાથિમક 3નુાવણીની તાર�ખ, સમય અને ^થળનો િનદ�શ કરવો જોઇએ.  
 

(૨)  ]જુરાત રાજય સવેા (િશ^ત અન ે અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૮)મા ં
જણા@યા �જુબ, )ાથિમક 3નુાવણીમા ંતપાસ અિધકાર�એ તહોમતદારને L#ૃછા કરવી જોઇએ ક� ત ેતેની 
સામેના આરોપોનો ^વીકાર કર� છે ક� ક�મ? અને જો તે આરોપોનો અ^વીકાર કરતો હોય, તો તેના 
બચાવના સમથ!નમા ંત ેW દ^તાવેજો તપાસવા માગંતો હોય તે, તેમજ બચાવના સમથ!નમા ંતે સાAીઓ 
રiૂ કરવા માગંતો હોય, તેની યાદ� રiૂ કરવા પણ તનેે જણાવNુ ંજોઇએ.  
 

(૩)  જો )ાથિમક 3નુાવણી સમયે તહોમતદાર તેની સામેના આરોપોનો ^વીકાર કર� તો, િનયમ-૯ના  
પેટાિનયમ-(૮) અને (૯)મા ંજણા@યા �જુબ, તપાસ અિધકાર�એ ]નુાની ક�લૂાત નuધી લઇને તે ઉપર 
પોતે સહ� કર�ને તહોમતદાર સરકાર� કમ!ચાર�ની સહ� મેળવી લવેી જોઇએ અન ેસરકાર� કમ!ચાર�એ 
તહોમતના W �5ુા Iગેનો આરોપ ક�લૂ કય� હોય, ત ે�5ુા Iગ ેતે દોિષત હોવાના તારણો (findings) 
જણાવવા જોઇએ.  
 

(૪)  જો તહોમતદાર )ાથિમક 3નુાવણી વખતે હાજર થાય નહ> અથવા તહોમતદાર� )ાથિમક  
3નુાવણીમા ં હાજર રહ�ને તેની સામેના આરોપોનો અ^વીકાર કય� હોય તો િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-
(૧૦)મા ં જણા@યા �જુબ તપાસ અિધકાર�, રiૂઆત અિધકાર�ને આરોપના સમથ!નમા ં Lરુાવા રiૂ 
કરવા�ુ ંજણાવીને ૩૦ Xદવસથી વધે નહ>,  તે તાર�ખ 3ધુી ક�સ મોPફૂ રાખતો mકુમ કર� શક� છે.  આવા 
mકુમમા ંતેમણે નીચનેી બાબતોનો િનદ�શ કરવાનો રહ� છે:- 
  

(અ)  તહોમતદાર તનેા બચાવની તૈયાર� માટ� આરોપનામામા ં ઉ�લે`ખત દ^તાવેજો અન ે   
સાAીઓના િનવેદનો (Listed Documents and Witnesses) mકુમની તાર�ખથી પાચં Xદવસની 
Iદર અથવા તપાસ અિધકાર� મiૂંર કર�, તેવા બીG વsમુા ંવs ુપાચં Xદવસની Iદર એટલ ે
ક�, વsમુા ંવs ુ૧૦ Xદવસની Iદર તપાસી શકશે.  
 

(બ)    તહોમતદાર તનેા બચાવના સમથ!નમા ંW સાAીઓ રiૂ કરવા માગંતો હોય, તેની યાદ�  
રiૂ કર� શકશે.   
 

(ક)   આરોપનામામા ં Wનો ઉ�લેખ ન હોય, તેવા દ^તાવેજો એટલે ક�, વધારાના દ^તાવેજો  
(Additional Documents) તહોમતદાર તપાસવા માગંતો હોય, તો તપાસ અિધકાર�એ કર�લ 
mકુમની તાર�ખથી ૧૦ Xદવસની Iદર અથવા તપાસ અિધકાર� �ટ આપે તેવા વsમુા ં વs ુ 
૧૦ Xદવસની Iદર તે Iગનેી નોXટસ આપી શકશે.  
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2.9  ���#��
� ��
�� �#�0
�� b
�
 �5�
����1�� ����C2 (Inspection of documents 
by the delinquent Government servant):  
(૧)  ઉપર ફકરા-૨.૮મા ં �5ુા-(૪)(અ)મા ં જણા@યા �જુબ )ાથિમક 3નુાવણીના Iતે તપાસ  
અિધકાર�એ કર�લ mકુમ �જુબ તહોમતદાર આરોપનામામા ં દશા!વેલ દ^તાવે0 Lરુાવાઓ�ુ ં mકુમની 
તાર�ખથી પાચં Xદવસની Iદર (અને તપાસ અિધકાર�એ મહHમ પાચં Xદવસની �દુત વધાર� આપી 
હોય, તો ત ે પાચં Xદવસની Iદર એટલે ક�, તેવા Xક^સામા ં Pલૂ દસ Xદવસની Iદર) િનર�Aણ 
(inspection) કર� શક� છે.   
 

(૨)  આરોપનામામા ંઉ�લે`ખત ન હોય, તેવા વધારાના દ^તાવેજો જો તહોમતદાર તપાસવા માગંતો  
હોય,  તો તેણ ે ત ે દ^તાવેજોની સLંણૂ! િવગતો તમેજ ત ે દ^તાવેજો W અિધકાર�/ સHાિધકાર�ના 
કબGમા ંહોય તે અિધકાર��ુ ંનામ, હો5ો, કચેર� વગેર� િવગતો તપાસ અિધકાર�ને Lરૂ� પાડવી જ<ર� છે.  
િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-૧૦(iii) નીચેની નuધમા ંજણા@યા �જુબ, આ દ^તાવેજો તનેો બચાવ કરવા માટ� 
ક�વી ર�તે સબંિંધત/ )^6તુ (relevant) છે તે પણ તહોમતદાર� તેની નોXટસમા ંદશા!વNુ ંજ<ર� છે. એ જ 
)માણ,ે તે W સાAીઓ રiૂ કરવા માગંતો હોય, ત ે સાAીઓના નામ-સરનામા ં અને જો ત ે સાAીઓ 
સરકાર� કમ!ચાર� હોય તો તે કયા સHાિધકાર�ના વહ�વટ� IPુશ નીચે છે, તેની િવગતો પણ તહોમતદાર� 
જણાવવી જ<ર� છે તેમજ આ સાAીઓને રiૂ કર�ને તે કયા �5ુાઓ/ બાબતો ^પ-ટ કરવા માગંે છે 
અથવા આ સાAીઓ તેનો બચાવ કરવા માટ� ક�વી ર�તે સબંિંધત/ )^6તુ છે, તે પણ તહોમતદાર� 
જણાવNુ ંજ<ર� છે.  
 

(૩)  આરોપનામામા ંદશા!@યા ન હોય તેવા દ^તાવેજો તપાસવાની માગંણી કરતી નોXટસ તહોમતદાર�  
આપી હોય, તેવા Xક^સામા,ં તે દ^તાવેજો તેનો બચાવ કરવા માટ� ક�વી ર�તે સબંિંધત છે, તે તપાસ 
અિધકાર�એ પણ તપાસી લેN ુ ં જોઇએ. િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૧૧)મા ં જણા@યા �જુબ, તપાસ 
અિધકાર�ના મતં@ય �જુબ આ દ^તાવેજો તહોમતદારનો બચાવ રiૂ કરવા માટ� સબંિંધત જણાતા ન  
હોય તેવા Xક^સામા ંતપાસ અિધકાર� લે`ખત કારણો દશા!વીને તહોમતદારની માગંણી નકાર� શક� છે. જો 
તપાસ અિધકાર�ને સતંોષ થાય ક� તહોમતદાર� માગંેલ દ^તાવેજો તેનો બચાવ કરવા માટ� સબંિંધત છે 
તો તેમણ ે િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૧૧)મા ં  જણા@યા �જુબ, આ દ^તાવજેો W અિધકાર�ની ક^ટડ�મા ં
હોય, તે અિધકાર�ને સરકાર� કમ!ચાર�ની નોXટસ અને માગંણી પeક મોકલી આપNુ ં અન ે માગંણી 
પeકમા ંદશા!વેલ તાર�ખ ેઆ દ^તાવેજો રiૂ કરવા ત ેઅિધકાર�ને જણાવNુ ં જોઇએ.   
 

(૪)  તહોમતદાર� માગંેલ વધારાના દ^તાવેજોનો કબજો ધરાવતા અિધકાર�ને તપાસ અિધકાર�  
તરફથી માગંણી પeક મળે 2યાર�, િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૧૨)મા ંજણા@યા �જુબ, તેમણે અથવા આ 
Iગે તેમણે િનCકુત કર�લ અિધકાર�એ, માગંણી પeકમા ંદશા!વેલ તાર�ખે તે દ^તાવેજો તપાસ અિધકાર� 
સમA રiૂ કરવાના રહ� છે. પરં6 ુ િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૧૨)ના પરં6કુમા ંજણા@યા �જુબ, માગંણી 
કરાયેલ દ^તાવેજોનો કબજો ધરાવતા અિધકાર�ને એવી ખાતર� થાય ક�, આવા બધા દ^તાવેજો અથવા 
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તેમાનંો કોઇપણ દ^તાવેજ રiૂ કરવો એ Gહ�ર Xહત અથવા રાજયની સલામતીની િવSુ(મા ંથશ,ે તો ત ે 
Iગે લે`ખત કારણો નuધીન ેતેમણે ત5�સુાર તપાસ અિધકાર�ને Gણ કરવી જોઇએ. તપાસ અિધકાર�ને 
આવી માXહતી મળતા ંતમેણે સરકાર� કમ!ચાર�ને તેની Gણ કરવી જોઇએ અને  દ^તાવેજો રiૂ કરવાની 
તેમની માગંણી પાછ� ખ�ચી લેવી જોઇએ. આમ, માગંણી કરાયેલ દ^તાવેજોની ક^ટડ� W અિધકાર� પાસે 
હોય, તે અિધકાર� Gહ�ર Xહત અથવા રાજયની સલામતીને લAમા ંલઇને કારણોની લે`ખત નuધ કર�ન ે
માગંણી કરાયેલ દ^તાવજેો રiૂ નહ> કરવાનો િનણ!ય લઇ શક� છે.  
 

  ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૧૨)મા ં
દ^તાવેજોની ક^ટડ�/ કબજો ધરાવનાર સHાિધકાર� એવા W શ�દ)યોગ છે, તેનો અથ! દ^તાવેજોનો 
ખર�ખર ભૌિતક ર�તે કબજો ધરાવતા હોય, તેવા અિધકાર� એવો કરવાનો નથી પરં6,ુ સરકારના નીિત 
િનયમો �જુબ W સHાિધકાર� તે દ^તાવેજોના કબG/ ક^ટડ� માટ� જવાબદાર હોય તે સHાિધકાર� તર�ક� 
કરવાનો છે. આથી, દ^તાવેજોનો ભૌિતક કબજો W સHાિધકાર� પાસ ે હોય, તે સHાિધકાર� નહ> પરં6 ુ
િનયમો �જુબ તે દ^તાવેજો W અિધકાર�ના કબG/ ક^ટડ�મા ં ગણાતા હોય તેવા સHાિધકાર� એટલે ક�, 
સબંિંધત ખાતાના વડા અથવા સરકાર જ તેવા દ^તાવેજોની ક^ટડ� ધરાવતા સHાિધકાર� ગણાય ક� 
Wઓ Gહ�ર Xહત ક� રાજયની સલામતીના Xહતમા ંદ^તાવેજો રiૂ કરવાનો ઇનકાર કર� શક�. અલબH, 
દ^તાવેજો રiૂ નહ> કરવાનો િનણ!ય તેઓ માe Gહ�ર Xહત ક� રાજયની સલામતીને લAમા ંલઇન ેજ લઇ 
શક�. આ દ^તાવેજો તહોમતદારને તેનો બચાવ રiૂ કરવા સબંિંધત છે ક� ક�મ તે Iગે તપાસ અિધકાર�એ 
લીધેલ િનણ!ય બાબતે દ^તાવેજોનો કબજો ધરાવનાર અિધકાર� કોઇ સમીAા કર� શક� નહ> ક�  
દ^તાવેજોની સબંિંધતતાના �5ુા પર આવા દ^તાવજેો રiૂ કરવાનો ઇનકાર કર� શક� નહ>.  
 

  િવશેષમા ં ^પ-ટતા કરવાની ક�, તહોમતદાર� માગંેલ દ^તાવેજો રiૂ નહ> કરવાનો િનણ!ય �બૂ 
કાળ0Lવૂ!ક અને િવવેક��ુ(Lવૂ!ક િવચારણા કર�ને લેવો જ<ર� છે. કારણ ક�, બચાવ કરવા માટ� 
આવ\યક હોય, તેવો દ^તાવેજ  જો તહોમતદારને Lરૂો પાડવામા ંઆવે નહ> તો, બધંારણના અ�#ુછેદ-
૩૧૧(૨)મા ંજણા@યા �જુબ તેન ેતેના બચાવની વાજબી તક (Reasonable opportunity) મળ� નથી, 
એમ ગણીન ેતહોમતદાર તનેી સામેની કાય!વાહ�ને �યાયની અદાલતમા ંપડકાર� શક� છે. આથી, ખર�ખર 
W દ^તાવેજ રiૂ કરવા�ુ ંGહ�ર Xહતમા ંક� રાજયની સલામતીના Xહતમા ંન હોય માe તેવા દ^તાવેજો જ 
રiૂ કરવાનો ઇનકાર થઇ શક�. 
 
7!: )ાથિમક તપાસ અહ�વાલ, તક�દાર� આયોગ અથવા લાચં Sુ�ત િવરોધી �Cરુો અથવા અ�ય     

પોલીસ એજ�સીની ભલામણો વગેર� દ^તાવેજો ખાનગી ક� ]jુત રાખવાના હોય છે. આ 
દ^તાવેજોનો ઉપયોગ િશ^ત અિધકાર�એ, સરકાર� કમ!ચાર� સામે િશ^તા2મક કાય!વાહ� 
કરવાપાe છે ક� ક�મ? તે નકક� કરવા માટ� જ કરવાનો હોય છે. તહોમતદાર સામનેા આરોપના 
સમથ!નમા ંLરુાવા તર�ક�,  આ  દ^તાવેજોનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ નહ>.  જો  આરોપનામામા ં 
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આ દ^તાવેજોનો સરતdકૂ ક� �લૂથી ઉ�લખે પણ કર� દ�વામા ંઆવે તો, આરોપના સમથ!નમા ં
આ દ^તાવેજોનો Lરુાવા તર�ક�  આધાર લેવામા ં આ@યો છે તેમ ગણીન,ે તહોમતદાર ત ે
દ^તાવેજો રiૂ કરવા પણ માગંણી કર� શક� અન ેતેવા Xક^સામા,ં જો તેની માગંણી નકારવામા ં
આવે તો, સિંવધાનના અ�#ુછેદ-૩૧૧(૨)મા ં દશા!વેલ બચાવની વાજબી તકથી તેને વં̀ચત 
રખાયો છે એમ ગણીન ે�યાયની અદાલત એવી કાય!વાહ�ને રદબાતલ ઠરાવી દઇ શક�. આથી, 
)ાથિમક તપાસ અહ�વાલ, તક�દાર� આયોગ, લાચં Sુ�ત િવરોધી �Cરુો ક� અ�ય પોલીસ 
એજ�સીના અહ�વાલોનો આરોપનામા, આAેપ િવવરણપeક, Lરુાવા પeક ક� સાAીઓની 
યાદ�મા ંલેશમાe ઉ�લેખ કરવો જોઇએ નહ>. 

 

(૫)   તપાસ અિધકાર�એ િનયત કર�લ તાર�ખ, ^થળ અન ેસમયે, તેમણે W W દ^તાવેજો તપાસવાની  
મiૂંર� આપી હોય ત ે દ^તાવેજો�ુ ં તહોમતદાર િનર�Aણ કર� શક� છે. તેન ે W દ^તાવેજ તપાસવાની 
પરવાનગી આપવામા ંઆવી હોય, તે દ^તાવેજમાથંી ત ેતેને યોtય લાગે તેવા ઉતારા ક� નuધ કર� શક� 
છે.  તેની ઝેરોકસ ક� ફોટો^ટ�ટ ક� )મા`ણત કર�લી નકલો Lરૂ� પાડવાનો આbહ તહોમતદાર રાખી શક� 
નહ> િસવાય ક�, તપાસ અિધકાર�એ તેને ઝેરોકસ ક� ફોટો^ટ�ટ નકલો Lરૂ� પાડવા ફરમા@Cુ ં હોય, 
તહોમતદાર જયાર� દ^તાવેજો�ુ ંિનર�Aણ કરતો હોય 2યાર� તે દ^તાવેજોનો કબજો ધરાવતા અિધકાર�એ 
ક� તેમના )િતિનિધએ હાજર રહ�N ુ ંખાસ જ<ર� છે. રiૂઆત અિધકાર�એ પણ ત ેસમય,ે હાજર રહ�ને, 
તહોમતદાર સદરm ુદ^તાવેજો સાથે કોઇ ચેડા ંકરતો નથી. તે� ુ ંખાસ nયાન રાખNુ ંજોઇએ. 
 

(૬)  ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ના  પેટાિનયમ-(૧૦)  
નીચેની નuધમા ંજણા@યા �જુબ, જો સરકાર� કમ!ચાર�એ મૌ`ખક ક� લે`ખત માગંણી કર�ને, તેની સામેના 
આરોપનામામા ંસાAીઓની યાદ� (Statement of  Witnesses)મા ંદશા!વેલ સાAીઓના િનવેદનોની નકલો 
Lરૂ� પાડવા િવનતંી કર� હોય તો, તે િનવેદનોની નકલ શકય તેટલી જલદ� પરં6,ુ િશ^ત અિધકાર�ના 
પAે સાAીઓ તપાસવા�ુ ંશ< થાય તેના ઓછામા ંઓછા eણ Xદવસ પહ�લા ંતો અdકૂપણે તહોમતદારન ે
Lરૂ� પાડ� દ�વામા ંઆવ,ે તે તપાસ અિધકાર�એ જોNુ ંજ<ર� છે.           
 

2.10 ��	�#� W��
�2� (Regular Hearings):  
(૧)   )ાથિમક 3નુાવણીના Iત,ે તપાસ અિધકાર�એ કર�લ mકુમમા ંદશા!વેલ તાર�ખ, સમય અને ^થળે  
જો બનં ેપAકારો હાજર રહ� તો તપાસ અિધકાર� ક�સની િનયિમત 3નુાવણીનો આરંભ કર� શક� છે.   
(૨)  ખાતાક�ય તપાસમા ં આરોપ Lરુવાર કરવાની જવાબદાર� (Burden of proof) સામા�યત:  
‘)ોિસકCશૂન’ પAે હોઇ, િનયિમત 3નુાવણીમા ંતપાસ અિધકાર�એ )થમ રiૂઆત અિધકાર�ને તેમના 
ક�સની રiૂઆત કરવા જણાવવા�ુ ં હોય છે. આમ, િનયિમત 3નુાવણીમા ં )થમ િશ^ત અિધકાર�ના 
પAના દ^તાવે0 અને મૌ`ખક Lરુાવાઓ (Listed Documents & Witnesses) તપાસ અિધકાર� સમA રiૂ 
કરવાના રહ� છે. િશ^ત અિધકાર� પAના દ^તાવ0ે Lરુાવાઓ W અિધકાર�ના કબGમા ં હોય ત ે
અિધકાર�એ અથવા તો ત ેઅિધકાર�એ આ કામગીર� માટ� િનCકુત કર�લ અિધકાર� kારા તપાસ અિધકાર� 
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સમA રiૂ કરવા જોઇએ. તેવા દ^તાવેજો રiૂઆત અિધકાર�એ રiૂ કરવા�ુ ં િશ^ત અિધકાર�ના ક�સના 
Xહતમા ં નથી. કારણ ક�, આ દ^તાવેજો રiૂઆત અિધકાર� kારા રiૂ કરવામા ંઆવે તો રiૂઆત 
અિધકાર�ને િશ^ત અિધકાર�ના પAે સાAી ગણીને તહોમતદાર રiૂઆત અિધકાર�ની ઊલટ તપાસ 
(Cross-examination) પણ કર� શક�. આથી િશ^ત અિધકાર�ના પAના દ^તાવે0 Lરુાવાઓ W 
અિધકાર�ના કબGમા ંહોય, તે અિધકાર�એ અથવા તમેણે ત ેમાટ� િનCકુત કર�લ અિધકાર� મારફત રiૂ 
કરવા જોઇએ. રiૂઆત અિધકાર�એ પોતે Gત ેરiૂ કરવા જોઇએ નહ>. તેમ કરવામા ંબીજો ફાયદો એ છે 
ક� જો તહોમતદાર� કોઇ દ^તાવેજોની અિધPૃતતા (authenticity) ક� સ2યાથ!તાને પડકાર� હોય તો આવો 
દ^તાવેજ સબંિંધત અિધકાર� kારા રiૂ કરવામા ંઆવતો હોઇ, તેની અિધPૃતતા અન ેસ2યાથ!તા  Lરુવાર 
કરવા�ુ ંસરળ બની Gય. જો રiૂઆત અિધકાર�એ  તે દ^તાવેજ રiૂ કય� હોય અને તહોમતદાર� તેની 
અિધPૃતતા ક� સ2યાથ!તા પડકાર� હોય તો તેની અિધPૃતતા/ સ2યાથ!તા Lરુવાર કરવા માટ� તે 
દ^તાવેજોનો કબજો ધરાવતા અિધકાર�ને તપાસ અિધકાર� સમA િશ^ત અિધકાર�ના પAે સાAી તર�ક� 
હાજર રાખવાનો )સગં ઉપQ^થત થવાનો. આથી, િશ^ત અિધકાર� પAના દ^તાવે0 Lરુાવાઓ તપાસ 
અિધકાર� સમA રiૂઆત અિધકાર�ને બદલે તે દ^તાવેજોનો કબજો W અિધકાર� પાસે હોય તે અિધકાર� 
kારા અથવા તેમના જવાબદાર )િતિનિધ kારા રiૂ કરવા�ુ ંઉ`ચત છે.  તપાસ અિધકાર� સમA િશ^ત 
અિધકાર�ના પAે W દ^તાવે0 અને મૌ`ખક Lરુાવાઓ (એટલે ક�, સાAીઓના િનવેદનો) રiૂ થાય, ત ે
સહ�લાઇથી ઓળખી શકાય તે ર�તે તપાસ અિધકાર�એ તેનો Yમ નબંર આપીને Lરુાવાઓ તેના Yમનો 
િનદ�શ (Marking) કર�ને તે Lરુાવા ર�કડ! ઉપર લેવા ંજોઇએ. Wમ ક�, Ex.P-1, P-2,  P-3, વગેર� એ )માણ ે
SW-1 (State Witness-1), SW-2,  વગેર�. 
 

  િનયમ-૯(૧૩)મા ંિશ^ત અિધકાર� kારા અથવા તેમના વતી મૌ`ખક અને દ^તાવ0ે Lરુાવો  રiૂ 
કરવાની જોગવાઇ અ�વય ે ક�ટલાક ક�સોમા ંઆરોપોના સમથ!નમા ં ઇલRે.ોિનક Lરુાવાઓ પણ સામેલ 
રાખવામા ંઆવે છે. Wમ ક�,  વીXડયો ¥ટ�જની સીડ�/ વો સએપ મેસેજ / ટ�ક^ટ મેસેજ/ ઇ-મેઇલ Wવા 
ઓXડયો-િવઝCઅુલ Lરુાવાઓ. આવા Lરુાવાઓ રiૂ કરવા Iગે સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ 
૧૬.૧૦.૨૦૧૮ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૪-૨૦૧૮-૪૫-ત.એ.થી કાય!પ(િત િનયત કરવામા ંઆવલે 
છે. તે �જુબ, W ક�સમા ંઓXડયો, િવઝCઅુલ Lરુાવાઓ રiૂ કરવામા ંઆવતા હોય, 2યા ંઆવા Lરુાવામા ં
આલે`ખત થયેલ ઘટના�ુ ં વણ!ન ક� થયલે વાતચીતના સવંાદોની �^Yjટ બનાવવાની રહ�શે. જયા ં
વાતચીત થતી ન હોય, 2યા ંવીXડયોમા ંW કાઇં પણ  ઘટના જોવા મળે તે� ુ ંઅAરશ: વણ!ન લે`ખતમા ં 
કરવા�ુ ંરહ�શે તેમજ અગ2યના તબકક� ઘટનાનો સમય પણ નuધવાનો રહ�શે અને તે �જુબની નuધ / 
�^Yjટ તૈયાર કર� ઓXડયો/ િવઝCઅુલ Lરુાવાઓ સાથે તે Forensic Science Laboratoryને મોકલી, 
અિધPૃત કરાવી લેવાની રહ�શે અને 2યારબાદ  જ તપાસ અિધકાર�ને િનયમ-૯(૧૩)ની જોગવાઇ �જુબ, 
તે Lરુાવા તર�ક� આપવાના રહ�શે. તપાસ અિધકાર�એ આવી અિધPૃત નuધ/ �^Yjટની િવગતો લAમા ં
લઇ તેની Lરુાવા તર�ક� સમીAા કરવાની રહ�શે.  
 

(૩)  િશ^ત અિધકાર�ના પAે ક�સની રiૂઆત કરવામા,ં )થમ દ^તાવે0 Lરુાવા રiૂ કરવા ક� મૌ`ખક  

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2018-16-10_CDR-14-2018-45-IC.pdf
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Lરુાવા (સાAીઓ) રiૂ કરવા તે રiૂઆત અિધકાર�એ નકક� કરNુ ં જોઇએ. િશ^ત અિધકાર�ના પA ે
ક�સની W ર�તે અસરકારક રiૂઆત થઇ શકતી હોય ત ેર�તે  તેમણે દ^તાવે0 અને મૌ`ખક Lરુાવા રiૂ 
કરવા જોઇએ. મૌ`ખક Lરુાવાઓ રiૂ કરતા સમય,ે સાAીઓ 3નુાવણી સમય,ે હાજર રહ� તે� ુ ંખાસ nયાન 
રiૂઆત અિધકાર�એ રાખNુ ંજોઇએ. 
 

(૪)   િશ^ત અિધકાર�ના પA ે�કૂાયેલ સાAીઓ રiૂ થાય 2યાર� તહોમતદાર સામેના આરોપ Iગ ેક�  
તપાસના િવષયવ^6 ુ િવશે W કોઇ િનવેદન ક� iુબાની આપવી હોય, તે આપવા દ�વી જોઇએ.  આવી 
ર�તે, િશ^ત અિધકાર�ના સાAી W િનવેદન ક� iુબાની આપે તેન ે િશ^ત અિધકાર�ના સાAીઓની 
સરતપાસ (Examination in Chief) કહ� છે. )ાથિમક તપાસ સમયે લવેામા ંઆવલે િનવેદન તેમને વાચંી 
સભંળાવવામા ંઆવે અને સાAી તેને મા�ય રાખે તો તેને પણ સરતપાસમા ંમા�ય રાખી શકાય. િશ^ત 
અિધકાર�ના સાAીઓની સરતપાસ Lરૂ� થયા બાદ તમેના િનવેદનની નકલ તહોમતદારને Lરૂ� પાડ�ને 
તહોમતદાર/ તેનો િમe મદદનીશ તે સાAીની ઊલટતપાસ (Cross examination) કરવા માગંતો હોય 
તો કર� શક� છે. તહોમતદારની ઊલટતપાસ Lરૂ� થયા બાદ ઊલટતપાસમા ં ઉપQ^થત થયલે �5ુાઓ 
સબંધંમા ંરiૂઆત અિધકાર� િશ^ત અિધકાર�ના સાAીઓની ફ�રતપાસ (Re-examination) પણ કર� શક�.  
 

(૫)   રiૂઆત અિધકાર�ની રiૂઆત Lરૂ� થાય તે પહ�લા ંતપાસ અિધકાર� િનયમ-૯ના પેટાિનયમ- 
(૧૪)મા ંજણા@યા �જુબ, આરોપનામામા ંદશા!વલેો ન હોય તેવા કોઇ દ^તાવ0ે ક� મૌ`ખક નવો Lરુાવો 
(New Evidence) રiૂ કરવાની રiૂઆત અિધકાર�ને �ટ આપી શક� છે. તપાસ અિધકાર� પોતે પણ આવો 
નવો Lરુાવો (New Evidence) રiૂ કરવા જણાવી શક� છે. િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૧૪)ની નીચેની 
નuધમા ં ^પ-ટતા કયા! �જુબ, આરોપનામામા ં �ળૂ રiૂ થયેલ Lરુાવામા ં �ળૂ�તૂ ખામી (Inherent 
Lacuna) હોય તો જ તપાસ અિધકાર� નવો Lરુાવો રiૂ કરવાની �ટ આપી શક�. �ળૂ રiૂ થયલે 
Lરુાવામા ંકોઇ 6ટૂ હોય તો તે 6ટૂ સરખી કરવા માટ� (Fill up any gap) નવો Lરુાવો રiૂ કરવાની �ટ 
આપી શકાય નહ>. વળ�, આવો નવો Lરુાવો િશ^ત અિધકાર�ના ક�સની રiૂઆત Lરૂ� થાય તે પહ�લા ંજ 
રiૂ થઇ શક�.  રiૂઆત અિધકાર� kારા િશ^ત અિધકાર�ના ક�સની રiૂઆત Lરૂ� કર� દ�વામા ંઆવે અન ે
તહોમતદાર તેની રiૂઆત ક� બચાવ શ< કર� દ� 2યારબાદ  િશ^ત અિધકાર�ના પAે નવો Lરુાવો રiૂ 
થઇ શક� નહ>. આવો નવો Lરુાવો, �ળૂ રiૂ થયલે  Lરુાવામા ંકોઇ �ળૂ�તૂ ક� Iગ�તૂ ખામી (Inherent 
Lacuna or defect) હોય તો જ રiૂ કર� શકાય. Lરુાવામા ં�ળૂ�તૂ/ Iગ�તૂ ખામી હોવી,  તેનો અથ! 
િશ^ત અન ેઅપીલ િનયમોમા ંકરવામા ંઆ@યો નથી. પરં6 ુLરુાવાઓમા ંએવી ખામી હોય ક� નવો Lરુાવો 
રiૂ કયા! િવના �ળૂ Lરુાવાઓ ઉપર આધાર રાખીને િનણ!ય લઇ શકાતો ન હોય 2યાર� Lરુાવામા ં�ળૂ�તૂ 
/ Iગ�તૂ ખામી હોવા�ુ ંગણાય ક� Wથી િનણ!ય લેવા માટ� નવો Lરુાવો રiૂ કરવો પડ�. Lરુાવામા ં6ટૂ 
હોવી તેનો અથ! એવો થાય ક�, Lરુાવામા ંકોઇ કડ� �ટૂ� (Missing link) છે. Oૂંકમા,ં Lરુાવામા ં�ળૂ�તૂ/ 
Iગ�તૂ ખામીનો અથ! એવો થાય ક�, નવો Lરુાવો રiૂ કયા! િવના માe �ળૂ રiૂ થયેલ Lરુાવાને આધાર� 
સ2ય શોધNુ ં�\ુક�લ હોય, જો Lરુાવામા ંઆવી �ળૂ�તૂ/ Iગ�તૂ ખામી હોય તો જ નવો Lરુાવો રiૂ 
કરવા તપાસ અિધકાર� �ટ આપી શક� છે. Lરુાવામા ં 6ટૂ હોય તેવા Xક^સામા ં 6ટૂ Lરુવા માટ� નવો 
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Lરુાવો રiૂ કરવાની �ટ આપી શકાય નહ>. તપાસ અિધકાર�એ િશ^ત અિધકાર�ના પA ેનવો Lરુાવો 
(New Evidence) રiૂ કરવાની �ટ આપી હોય તો િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૧૪)મા ં જણા@યા �જુબ, 
તહોમતદાર તેવા દ^તાવેજોની યાદ�ની નકલની માગંણી કર� શક� છે. નવો Lરુાવો રiૂ કરવાની �ટ 
આપવામા ંઆવી હોય 2યા ંતપાસ અિધકાર�એ આવો Lરુાવો રiૂ થાય તે પહ�લા ંeણ Xદવસ 3ધુી ક�સ 
મોPફૂ (adjourn) રાખવો જ<ર� છે. (આ eણ Xદવસોમા ંW તાર�ખ 3ધુી ક�સ મોPફૂ રખાયો છે, તે Xદવસ 
તેમજ W તાર�ખ ેમોPફૂનો mકુમ કરવામા ંઆ@યો હોય, તે Xદવસન ેગણતર�મા ંલઇ શકાય નહ>.) આવો 
Lરુાવો રiૂ થાય 2યાર� તેની ર�કડ! ઉપર નuધ લેતા ં પહ�લા,ં તપાસ અિધકાર�એ તહોમતદારને 
દ^તાવેજો�ુ ંિનર�Aણ (Inspection) કરવા તક આપવી જોઇએ. િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૧૪)મા ંજણા@યા 
�જુબ, �યાયના Xહતમા ં (in the interest of justice) જ<ર� જણા6 ુ ં હોય તો, તપાસ અિધકાર� 
તહોમતદારને પણ તનેા પAે નવો Lરુાવો (New Evidence) રiૂ કરવાની �ટ આપી શક� છે. 
 

(૬)    િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૧૫)મા ં જણા@યા �જુબ, િશ^ત અિધકાર� પAે ક�સની રiૂઆત Lરૂ�  
થઇ Gય 2યારબાદ તપાસ અિધકાર�એ તહોમતદારને તેની સામેના આરોપો અ�વયે તેનો બચાવ રiૂ 
કરવા જણાવવા�ુ ં હોય છે. તહોમતદાર તેના બચાવના સમથ!નમા ં W W દ^તાવેજો રiૂ કર� ત ે
દ^તાવેજોને સહ�લાઇથી ઓળખી શકાય તે માટ� તે ઉપર પણ તપાસ અિધકાર�એ અલાયદા Yમ નબંર 
દશા!વીને ર�કડ! ઉપર લેવા જોઇએ.  દાખલા તર�ક�, D-1, D-2, D-3 વગેર�  
 

(૭)   િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૧૬)મા ં જણા@યા �જુબ, તહોમતદાર ઇ#છે તો, પોતે પોતાને પણ  
તેના સાAી (Witness) તર�ક� તપાસી શક� છે. જો તહોમતદાર� તેને તેના સાAી તર�ક� રiૂ કય� હોય, તો 
રiૂઆત અિધકાર� તેની ઊલટ તપાસ (Cross-examination) કર� શક� છે. તેમજ  તપાસ અિધકાર� પણ 
તેને અ�ય સાAીઓની માફક તપાસી શક� છે. 
 

  તહોમતદાર તેના બચાવના સમથ!નમા ંW સાAીઓ રiૂ કર� તેમની iુબાની/ િનવદેન W કાગળ 
પર નuધવામા ંઆવ ેત ેકાગળો ઉપર Yમ નબંર દશા!વીને ર�કડ! ઉપર લેવા જોઇએ. દાખલા તર�ક�, Dw-
1, Dw-2, Dw-3 વગેર� તહોમતદારના સાAીની તપાસ અિધકાર� સમA iુબાની/ િનવેદન લેવામા ંઆવ ે
તેને તહોમતદારના સાAીની સરતપાસ (Examination in Chief)  કહ� છે. તહોમતદારના સાAીની 
સરતપાસ Lરૂ� થયા બાદ, રiૂઆત અિધકાર� તે સાAીની ઊલટતપાસ (Cross-examination) કર� શક�. 
રiૂઆત અિધકાર�એ તહોમતદારના સાAીની ઊલટ તપાસ કર� હોય ત ે ઊલટ તપાસમા ં ઉપQ^થત 
થયેલ �5ુાઓ અ�વય ેતહોમતદાર ક� તેના િમe મદદનીશ તે સાAીઓની ફ�રતપાસ (Re-examination) 
પણ કર� શક�. 
 

(૮)   ઉપર ફકરા-(૪) થી (૭)મા ંજણા@યા �જુબ, મૌ`ખક Lરુાવાઓ (Oral Evidence) રiૂ કરવામા ં 
આવે 2યાર� અથા!6 ્ તપાસ અિધકાર� સમA સાAીઓની તપાસ કરવામા ંઆવે 2યાર� નીચે જણાવેલ 
બાબતો nયાનમા ંરાખવી જ<ર� છે:-  
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(ક) સાAીઓની સરતપાસ (Examination in Chief) ઊલટતપાસ (Cross-examination) અને  
ફ�રતપાસ (Re-examination) Iગ,ે ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અન ેઅપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના 
િનયમોમા ં કોઇ ધારાધોરણો ઠરાવેલા નથી. ખાતાક�ય તપાસની કાય!વાહ�મા ંભારતીય Lરુાવા 
અિધિનયમ (Indian Evidence Act) ની જોગવાઇઓ લા] ુન પડતી હોવા છતા,ં તેમા ંસાAીઓની 
તપાસ કરવા સબંધંમા ંW સામા�ય િસ(ાતંો (General Princilples) ઠરાવેલા છે, તે િસ(ાતંો જ 
ખાતાક�ય તપાસની કાય!વાહ�ને પણ લા] ુપાડવાના રહ�. 

 
(ખ) િશ^ત અિધકાર�ના સાAીઓની અથવા તહોમતદારના સાAીઓની સરતપાસ (Examination  
in Chief) ચાલતી હોય 2યાર� તેમા ં Leading Question Lછૂ� શકાય નહ>. ÒÒLeading QuestionÓÓ 

એટલે એવો )q ક� Wમા ં)q Lછૂનારની ઇ#છા/આકાAંા �જુબનો )2CHુર )qમા ંજ સમાયલેો 
હોય.  

 

(ગ) િશ^ત અિધકાર�ના સાAીઓની સરતપાસ Lરૂ� થયા બાદ તહોમતદાર અથવા તેનો િમe  
મદદનીશ તે સાAીઓની ઊલટતપાસ કર� શક� છે. જયાર� તહોમતદારના સાAીઓની સરતપાસ 
Lરૂ� થયા બાદ રiૂઆત અિધકાર� તેમની ઊલટતપાસ કર� શક� છે. ઊલટતપાસમા ં ÒÒLeading 
QuestionÓÓ Lછૂ� શકાય છે. ઊલટતપાસના �gુય eણ હ�6 ુહોય છે:- ‘ 

 

(i)  સાAીઓની ચોકસાઇ અને િવ�સનીયતા ચકાસવા માટ� અને તેના િનવેદન�ુ ં ��ૂય (general    
value) �કવા માટ�.  

(ii)  સાAીએ સરતપાસમા ંઆપલે િનવેદનની સ#ચાઇ ચકાસવા માટ�,  
(iii) સાAી એ કોઇ હક�કતો, માXહતી �પાવી હોય, તો તે કઢાવવા માટ� અથવા તેના િનવેદનમા ંકોઇ  

િવરોધાભાસ ક� અસગંત િવગતો હોય તો ત ેતપાસ અિધકાર�ના nયાન ઉપર લાવવા માટ�. 
 

  ઊલટતપાસના ઉપરોકત હ�6ઓુ જોતા,ં સરતપાસમા ં જણાવેલ બાબતો ક� િવગતો Lરૂતી જ 
ઊલટતપાસ સીિમત રાખવી આવ\યક નથી. પરં6,ુ તપાસના સમb િવષયવ^6 ુસાથે સબંિંધત કોઇપણ 
બાબત Iગ ેઊલટતપાસમા ં)qો Lછૂ� શકાય.  અલબH, ત5ન અસબંિંધત હોય અથવા W Lછૂવા માટ� 
કોઇ આધાર ન હોય અથવા સાAી�ુ ંઅપમાન કરવાના હ�6થુી અથવા તેને ઉતાર� પાડવાના હ�6 ુમાeથી 
)qો Lછૂ� શકાય નહ>. આમ, ઊલટતપાસમા ં ક�સના િવષયવ^6 ુ ક� ક�સની હક�કતો સાથ ેસબંિંધત ન 
હોય તેવા )qો Lછૂ� શકાય નહ>. કોઇપણ પAકાર આવા અસબંિંધત ક� અ)^6તુ )qો Lછેૂ તો તપાસ 
અિધકાર� તેમ કરવા દ�વાનો ઇનકાર કર� શક� છે.  એવી બાબતના )q ક� W  બાબત Gણવાની સાAીન ે
કોઇ તક મળેલી ન હોય અથવા W બાબત ેiુબાની ક� િનવેદન આપવા માટ� ત ેઅિધPૃત ન હોય તેવી 
બાબતના )qો સાAીન ેLછૂવા દ�વાનો તપાસ અિધકાર� ઇનકાર કર� શક�. સાAીની ઊલટતપાસ સમય ે
તેને Lછૂવામા ંઆવતા )qોના ઉHર આપતા પહ�લા ંસાAી તે )qન ેબરાબર સમ0 શકયો છે, તે તપાસ 
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અિધકાર�એ જોNુ ંજ<ર� છે. સાAીને માનિસક ર�તે eાસ આપ ેઅથવા તો તેની પાસેથી બળજબર�Lવૂ!ક 
)2CHુર મળેવવા સામ ેતપાસ અિધકાર�એ સાAીને Lરૂ6 ુ ંરAણ LSંુૂ પાડNુ ંજોઇએ. 
 

(ઘ) સાAીઓની ફ�રતપાસ (Re-examination) માe એ �5ુાઓ માટ� જ થઇ શક� ક� W ઊલટતપાસમા ં
ઉપQ^થત થયા હોય, કોઇ નવા �5ુા સબંધંમા ં સાAીની ફ�રતપાસ કરવી હોય તો તપાસ અિધકાર�ની 
મiૂંર� લીધા િવના કર� શકાય નહ>. વળ�, તેવા Xક^સામા ંતે નવા �5ુા માટ� સામા પAકારને ત ેસાAીની 
ઊલટ તપાસ (Cross-examination) કરવાની તક )થમ આપવી જોઇએ. 2યારબાદ જ તે બાબત ે
ફ�રતપાસ (Re-examination) થઇ શક�.   
 

(ચ)  તમામ સાAીઓની iુબાની એક જ કાગળ ઉપર લેવાન ેબદલે દર�ક સાAીની iુબાની અલાયદા 
કાગળ ઉપર નuધવી જોઇએ. તે કાગળના મથાળા ઉપર ક�સ નબંર દશા!વીન ેસાAી�ુ ંનામ, સરના�ુ,ં 
¦મર, હો5ો, ધધંો વગેર� િવગતો  દશા!વવી જોઇએ.  સાAીની iુબાની/ િનવેદન LSંુૂ થયા બાદ તપાસ 
અિધકાર�એ તે િનવેદન સાAીને વાચંી સભંળાવNુ ંજોઇએ. 
 

   જો િનવેદનમા ંદશા!વલે કોઇ િવગત Iગ ેસાAીએ વાધંો લીધો હોય તો ત ેઅ�વયે િનવેદનમા ં 
3ધુારો કરવાને બદલ ેિનવદેનમા ંતે �5ુા સામે સાAીનો વાધંો નuધવો જોઇએ. દર�ક સાAીની iુબાની/ 
િનવેદનના Iતે તપાસ અિધકાર�એ એ મતલબ�ુ ં)માણપe આપNુ ંજ<ર� છે ક� તેમણે સદરm ુિનવેદન 
તહોમતદારની હાજર�મા ં સાAીને વાચંી સભંળા@Cુ ં છે. સાAીના િનવેદનને Iતે તપાસ અિધકાર�એ 
તાર�ખ સાથે તેમની સહ� કરવી જોઇએ. સાAીના િનવદેનના દર�ક પાના ઉપર સાAીની સહ� લેવી જ<ર� 
છે. જો તહોમતદાર� તેને સાAી તર�ક� રiૂ કય� હોય, તો તેની સહ� પણ િનવેદનમા ંલેવી આવ\યક છે. 
જો કોઇ સાAી તેના િનવદેન/ iુબાની નીચે સહ� કરવાનો ઇનકાર કર� તો તપાસ અિધકાર�એ તે 
બાબતની લે`ખત નuધ કર�ને ત ે ઉપર તેમની સહ� કરવી જોઇએ. દરરોજ 3નુાવણી Lરૂ� થયા બાદ 
સાAીઓના િનવેદનો, સરતપાસ, ઊલટતપાસ ક� ફ�રતપાસ વગેર� સાAીની W કોઇ તપાસ થઇ હોય તેના 
િનવેદનની એક એક નકલ તપાસ અિધકાર�એ તહોમતદાર તેમજ રiૂઆત અિધકાર�ને Lરૂ� પાડવાની 
રહ� છે.  
 

(છ)  સાAીઓની સરતપાસ, ઊલટતપાસ ક� ફ�રતપાસ Lરૂ� થાય 2યાર�, તપાસ અિધકાર� પણ તેમન ે
યોtય લાગે તેવા )qો સાAીઓને Lછૂ� શક� છે.  
 

(જ)  િશ^ત અિધકાર�ના તેમજ તહોમતદારના સાAીઓની 3નુાવણી સમયે તપાસ અિધકાર�એ ત5ન 
તટ^થ અને િન-પA રહ�ને સાAીઓની iુબાની નuધવાની રહ� છે.  તેઓ સાAીઓની તપાસની િવગતો 
િવવરણા2મક ર�તે (In narrative form) નuધી શક� છે પરં6,ુ ઊલટતપાસમા ંજયા ંજ<ર� હોય 2યા ંસવાલ-
જવાબની ર�તે પણ સાAીઓની iુબાની નuધી શક� છે. સાAીઓની સરતપાસ, ઊલટતપાસ ક� ફ�રતપાસ 
દરિમયાન તપાસ અિધકાર� પણ કોઇ બાબતની ^પ-ટતા મેળવવા માટ� સાAીઓને )q Lછૂ� શક�. પરં6 ુ
તેઓ સાAીની ઊલટતપાસ કરતા ંહોય તે ર�તે )qો Lછૂ� શક� નહ>.   
 



 
130 

 (ઝ)  તપાસ અિધકાર� પણ, તપાસના ર�કડ!ની માXહતીના આધાર� અથવા તો તપાસ દરિમયાન 
ઉપQ^થત થતી કોઇ બાબતે િશ^ત અિધકાર�એ અથવા તહોમતદાર� રiૂ કર�લ ન હોય તેવી કોઇ @યQRતન ે
સાAી તર�ક� બોલાવીન ે તનેી તપાસ કર� શક� છે.  તેવી @યQRતન ે ÒÒCourt WitnessÓÓ કહ� છે. તપાસ 
અિધકાર�એ W @યQRતને ÒÒCourt WitnessÓÓ તર�ક� તપાસી હોય, તેવી @યQRતની, તહોમતદાર અન ે
રiૂઆત અિધકાર� ઊલટતપાસ કર� શક� છે. નવા Lરુાવા Iગે W જોગવાઇ અને િસ(ાતં ÒÒCourt 
WitnessÓÓને પણ લા] ુપડ� છે, એટલે ક�, બનંે પAે રiૂ થયેલ Lરુાવાઓમા ંકોઇ �ળૂ�તૂ ખામી હોય, તો 
જ તપાસ અિધકાર� ÒÒCourt WitnessÓÓને બોલાવી શક� છે. Lરુાવામા ંકોઇ 6ટૂ હોય (gap in evidence) તો 
તેવી 6ટૂ સરખી કરવા માટ� ÒÒCourt WitnessÓÓને બોલાવી શકાય નહ>.  
 

(ટ)  સાAીઓની 3નુાવણી દરિમયાન ઉપQ^થત રહ�વા Iગનેી નોXટસ ઉપર તપાસ અિધકાર�એ પોતે 
સહ� કરવી આવ\યક છે. નોXટસમા ં3નુાવણીની તાર�ખ, સમય અને ^થળનો િનદ�શ કરવો જ<ર� છે. 
સાAી જો સરકાર� કમ!ચાર� હોય તો આવી નોXટસ ત ેકમ!ચાર�ને ઉ5ેશીન ેતેના સબંિંધત ખાતાના વડા/ 
કચેર�ના વડા મારફતે મોકલવી જોઇએ અન ેનોXટસમા ંજણાવલે તાર�ખ અન ેસમયે સદરm ુકમ!ચાર�ને 
3નુાવણીમા ં હાજર રહ�વાની 3ચૂના આપવા તેમજ 3નુાવણીની તાર�ખે સદરm ુ સરકાર� કમ!ચાર�ને 
ફરજ�કુત કરવા સબંિંધત ખાતા/ કચેર�ના વડાને િવનતંી કરવી જોઇએ. જો સાAી ખાનગી @યQRત હોય, 
તો તેમન ેરMજ^ટડ! પો^ટથી નોXટસ મોકલવી જોઇએ. જો ક�, )ોિસકCશૂનના સાAીઓને 3નુાવણી સમય ે
હાજર રાખવાની જવાબદાર� રiૂઆત અિધકાર�ની રહ� છે.     
 

(ઠ)  )ાથિમક તપાસ અહ�વાલ ખાનગી / ]jુત હોઇ, તેનો ઉ�લેખ આરોપનામામા ં કરવો જોઇએ 
નહ>. તેમ છતા,ં જો કોઇ ક�સમા ંિશ^ત અિધકાર�એ )ાથિમક તપાસ અહ�વાલનો ઉ�લખે આરોપનામામા ં
કય� હોય, તો સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૮.૧૧.૧૯૭૮ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૨૭૮-૬૧૦૩-
ગ,મા ં જણા@યા �જુબ, )ાથિમક તપાસ કરનાર અિધકાર�ને તેવા Xક^સામા ં સાAી તર�ક� સાAીઓની 
યાદ�મા ંદશા!વવા જોઇએ ક� Wથી તમેને તપાસવાની તહોમતદારને તક મળ� શક�. જો િશ^ત અિધકાર�એ 
)ાથિમક તપાસ અહ�વાલને Lરુાવા પeકમા ં Lરુાવા તર�ક� લીધો હોય એટલ ે ક�, )ાથિમક તપાસ 
અહ�વાલનો આરોપનામામા ં ઉ�લખે કય� હોય તેમ છતા,ં )ાથિમક તપાસ અિધકાર�ને સાAીઓની 
યાદ�મા ંસાAી તર�ક� દશા!@યા ન હોય તો )ાથિમક તપાસ કરનાર અિધકાર�ને તહોમતદાર સાAી તર�ક� 
તપાસવા માગંતો હોય તો તપાસ કરનાર અિધકાર�એ તેમ કરવાની �ટ આપવી જોઇએ.  તેવા Xક^સામા ં
તપાસ અિધકાર� )ાથિમક તપાસ કરનાર અિધકાર�ને ÒÒCourt WitnessÓÓ તર�ક� પણ બોલાવીન ેતપાસી 
શક�.  
 

(૯)  િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૧૭)મા ં જણા@યા �જુબ, તહોમતદાર� પોતાને પોતાના સાAી તર�ક�  
તપા^યો ન હોય તો, તહોમતદાર તરફથી Lરુાવા અને ક�સની રiૂઆત Lરૂ� થઇ Gય 2યારબાદ, તપાસ 
અિધકાર�એ તેમની સમA રiૂ થયેલ Lરુાવાઓમા ંતહોમતદાર િવSુ( જણાતા હોય તેવા સજંોગો Iગ ે
તહોમતદારને )qો Lછૂ�ન ેતે બાબતમા ંતહોમતદાર� lુ ંકહ�વા�ુ ંછે? તેની ^પ-ટતા મેળવવી ફરMજયાત 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1978-08-11-CDR-1278-6103-G.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1978-08-11-CDR-1278-6103-G.pdf
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છે. જો તહોમતદાર� તેન ેતનેા સાAી તર�ક� તપા^યો હોય,  તો તેમ કરવા�ુ ંફરMજયાત નથી. �યાયના 
Xહતમા ં જ<ર� જણા6 ુ ં હોય તો તપાસ અિધકાર� તેમ કર� શક�. સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ 
૩૦.૩.૨૦૧૧ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૪૨૦૧૧-૨૯૫-ત.એ.થી 3ચૂનાઓ પXરપિeત કરવામા ં
આવેલ છે, તે �જુબ, જયા ં િનયમ-૯(૧૬) હ�ઠળ સરકાર� કમ!ચાર�એ પોતાની તપાસ ન કર� હોય 2યા ં
તપાસ અિધકાર�એ િનયમ-૯(૧૭) હ�ઠળની કાય!વાહ� અdકૂપણે હાથ ધરવાની રહ�શે. આવી કાય!વાહ� 
હાથ ધરાયા Iગે W ત ેક�સની 3નુાવણીના રોજકામમા ંતેનો ઉ�લેખ કર�ને  સરકાર� કમ!ચાર�ની સહ� 
લેવાની રહ�શે. તેમજ તપાસ અિધકાર�એ તપાસ અહ�વાલમા ં પણ આવી કાય!વાહ� કરાયાનો ^પ-ટ 
ઉ�લખે કરવાનો રહ�શે.   
 

(૧૦)  રiૂઆત અિધકાર� અને તહોમતદાર બનંે પA ેLરુાવા રiૂ કરવાની કામગીર� Lરૂ� થઇ Gય  
2યારબાદ પણ િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૧૮)મા ંજણા@યા �જુબ, તપાસ અિધકાર�એ રiૂઆત અિધકાર� 
તેમજ તહોમતદારન ેતેઓ W કોઇ મૌ`ખક રiૂઆત કરવા માગંતા હોય ત ેકરવા દ�વી જોઇએ. તેમની 
ઇ#છા હોય તો તેમના ક�સને લગતી Oૂંક�  લે`ખત નuધો (Written Briefs) રiૂ કરવા જણાવNુ ંજોઇએ. 
ખાતાક�ય તપાસમા ંઆરોપ Lરુવાર કરવાની જવાબદાર� (Burden of proof) સામા�ય ર�તે )ોિસકCશૂન 
પAે હોઇ, રiૂઆત અિધકાર�એ તેની લે`ખત નuધ )થમ રiૂ કરવી જ<ર� છે. Wની એક નકલ તપાસ 
અિધકાર�એ તહોમતદારને Lરૂ� પાડવી જોઇએ ક� Wથી તે nયાનમા ંલઇન,ે તહોમતદાર તેની લે`ખત નuધ 
રiૂ કર� શક�. જો રiૂઆત અિધકાર�એ તેમની લે`ખત નuધ રiૂ કર� હોય અન ેતે લે`ખત નuધની નકલ 
તહોમતદારને Lરૂ� પાડવામા ંઆવે નહ> અને તહોમતદારને તેની §ીફ રiૂ કરવા�ુ ંજણાવવામા ંઆવ ે
તો, તેને બચાવની વાજબી તક મળ� નથી, એમ ગણીને �યાયની અદાલત તેવી કાય!વાહ�ને રદબાતલ 
ઠરાવી દઇ શક� છે.  Pુદરતી �યાયના િસ(ાતં )માણે પણ, W સાધન સામbીના આધાર� િનણ!ય લવેાનો 
હોય,  તે સાધન સામbી અથા!6 ્Lરુાવા તહોમતદાર સમA રiૂ કરવા જ<ર� છે અને તે અ�વયે તેન ે
બચાવ કરવાની તક આપવી જ<ર� છે. આથી જ રiૂઆત અિધકાર�ને તેમની લે`ખત નuધ )થમ રiૂ 
કરવા જણાવNુ ંજોઇએ અન ેરiૂઆત અિધકાર� W નuધ રiૂ કર� તેની નકલ તહોમતદારને Lરૂ� પાડ�ન ે
2યારબાદ તહોમતદારની લે`ખત §ીફ મળેવવી જોઇએ. 
 

(૧૧)  મૌ`ખક તપાસ દરિમયાન તપાસ અિધકાર�ની બદલી થાય 2યાર�: 
 ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ નીચેની મૌ`ખક તપાસ 
માટ� નીમાયેલ તપાસ અિધકાર�ની બદલી / િનNિૃH/ અવસાન થવાથી તમેના  ^થાન ે અ�ય 
અિધકાર�ને તપાસ અિધકાર� તર�ક� નીમવામા ંઆવ ે 2યાર� િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૨૧)મા ં જણા@યા 
�જુબ, આવા અ�ગુામી  તપાસ અિધકાર� તેના Lરુોગામીએ નuધલે Lરુાવાઓ ઉપર અને Iશતઃ પોત ે
નuધેલા Lરુાવા �જુબ કામ ચલાવી શક� છે. પરં6 ુઅ�ગુામી તપાસ અિધકાર�ને લાગે ક�, Wનો Lરુાવો 
નuધાઇ dકૂયો છે,  એવા કોઇ  સાAીની �યાયના Xહતમા ં વs ુતપાસ કરવી જ<ર� છે, તો આવા કોઇપણ 
સાAીને ફર�થી બોલાવીને તપાસ શક� છે. તે સાAીની ઊલટતપાસ અને ફ�રતપાસ પણ કર� શક� છે.      
 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2011-30-03_CDR-142011-295-TA.pdf
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(૧૨) )ાથિમક 3નુાવણી (Preliminary Hearing)થી શ< કર�ને િનયિમત 3નુાવણી Lરૂ� થાય 2યા ં3ધુી 
એટલે ક�,  મૌ`ખક તપાસની તમામ કાય!વાહ� Iગે તપાસ અિધકાર�એ રોજના�ુ ં (Daily Order Sheet) 
િનભાવવા�ુ ં હોય છે. )ાથિમક 3નુાવણીથી શ< કર�ને િનયિમત 3નુાવણી Lરૂ� થાય, 2યા ં 3ધુીની 
રોજબરોજની તપાસની કાય!વાહ�ની િવગતો એટલે ક�, મૌ`ખક તપાસ (Oral inquiry)ની િવગતોની 
તાર�ખવાર નuધ રોજનામામા ંકરવાની હોય છે. રોજનામામા ંનીચેની બાબતો નuધવાની હોય છે:- 
  
(i)   રોજબરોજની 3નુાવણીની કાય!વાહ�ની િવગત,  
(ii)   3નુાવણી દરિમયાન તહોમતદાર તેમજ રiૂઆત અિધકાર�એ કર�લ િવનતંીઓ ક� રiૂઆતો  

Iગેની નuધો તેમજ તેના અ�સુધંાનમા ંતપાસ અિધકાર�એ કર�લ mકુમોની િવગતો,  
(iii)   3નુાવણી દરિમયાન બનંે પAે રiૂ થયલે દ^તાવેજો અને મૌ`ખક Lરુાવાઓની િવગતો,  
(iv)  3નુાવણીની )XYયા દરિમયાન તપાસ અિધકાર�એ કર�લ mકુમો Iગેની નuધ,  
(v)   તહોમતદાર� જો કોઇ વધારાના દ^તાવેજો/ સાAીઓ તપાસવાની માગંણી કર� હોય તો, તે   

Iગેની નuધ, તે Iગ ે તપાસ અિધકાર�એ કર�લ mકુમની નuધ, ર�કડ!નો કબજો ધરાવનાર 
સHાિધકાર�એ Gહ�ર Xહતમા ંક� રાજયની સલામતીના Xહતમા ંદ^તાવેજો Lરૂા પાડવાનો ઇનકાર 
કય� હોય, તો તે Iગેની નuધ,  

(vi)   િશ^ત અિધકાર� અને તહોમતદારના પAે નવા Lરુાવા રiૂ કરવા થયેલી રiૂઆત અને ત ે  
સબંધંમા ંતપાસ અિધકાર�એ કર�લ mકુમોની નuધ,  

(vii)  સાAીઓની સરતપાસ, ઊલટતપાસ અને ફ�રતપાસ Iગેની િવગતો.  
 

  Oૂંકમા,ં રોજનામામા ં 3નુાવણી દરિમયાન રોજબરોજ કરવામા ં આવતી કાય!વાહ� (Business 
transacted in the oral Hearing)ની તાર�ખવાર નuધ કરવાની હોય છે.  દરરોજ 3નુાવણીના Iતે, Xદવસ 
દરિમયાન કરવામા ંઆવલે કાય!વાહ�ની િવગતો નuધીને તપાસ અિધકાર�એ તે નીચ ે તાર�ખ સXહત 
તેમની સહ� કર�ન ે)મા`ણત કરવી જ<ર� છે. ત ેઉપર તહોમતદાર તેમજ  રiૂઆત અિધકાર�ની સહ� 
પણ મેળવવાની હોય છે. તહોમતદાર જો સહ� કરવાનો ઇનકાર કર� તો ત ેબાબતની લે`ખત નuધ કર�ને 
તપાસ અિધકાર�એ સહ� કરવી જોઇએ. મૌ`ખક તપાસની કાય!વાહ�મા ં રોજના�ુ ં �બૂ જ અગ2યનો 
દ^તાવેજ છે. મૌ`ખક તપાસ દરિમયાન કરવામા ં આવેલ કાય!વાહ�ની િવગતોનો gયાલ રોજનામાના 
આધાર� આવી શક� છે. તપાસ અિધકાર�એ િનયમોમા ંઠરાવેલી તપાસની )XYયા�ુ ંયોtય ર�ત ેપાલન કCુ� 
છે ક� ક�મ? તહોમતદારને બચાવ કરવા માટ� વાજબી અને Lરૂતી તક આપી  છે ક� ક�મ? વગેર� બાબતોનો 
gયાલ રોજનામાના આધાર� જ આવી શક� છે. આથી, તપાસ અિધકાર�એ, મૌ`ખક તપાસની રોજબરોજની 
કામગીર� Iગે રોજના�ુ ં િનભાવNુ ં આવ\યક છે. તપાસ અિધકાર�એ તેમના તપાસ અહ�વાલ સાથ ે
રોજના�ુ ંપણ (અસલમા)ં િશ^ત અિધકાર�ને મોકલી આપવા�ુ ંરહ� છે.  
 

2.11 ��
 ��%�
':  
(૧)  ]જુરાત રાજય સવેા (િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૨૨)મા ં 
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જણા@યા �જુબ, તપાસની કાય!વાહ� Lરૂ� થયા બાદ, તપાસ અિધકાર�એ તમેના તારણો(findings) 
દશા!વતો તપાસ અહ�વાલ (Inquiry Report) તૈયાર કરવાનો રહ� છે. 
(૨)  િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૨૨)મા ં જણા@યા �જુબ, તપાસ અહ�વાલમા ં નીચ ે દશા!વેલ બાબતો  
આવર� લેવી ફરMજયાત છે:  
 

(અ) િશ^ત અિધકાર�એ તહોમતદાર સામેના W આરોપો Iગે તપાસ કરવા તેમની િનમ%કૂ કર�   
હોય, તે િશ^ત અિધકાર�ના mકુમનો હવાલો દશા!વીન ેતે અ�વયે તેમણે તપાસની W કામગીર� 
કર� હોય, તેની તાર�ખ, સમય અને ^થળ સાથેની િવગતો.  

(બ)  W આરોપોની તપાસ કરવા તેમણ ે જણાવવામા ંઆ@Cુ ં હોય, તે આરોપોની િવગતો અન ે ત ે   
આરોપો Iગે આAેપ િવવરણપeકમા ં કરવામા ંઆવેલ િવવરણની િવગતો તેમજ આરોપના 
સમથ!નમા ંિશ^ત અિધકાર�ના પAે રiૂ થયેલા દ^તાવ0ે અને મૌ`ખક Lરુાવાઓની િવગતો.   

(ક)   દર�ક આરોપવાર તહોમતદાર� રiૂ કર�લ બચાવની િવગતો.  
(ડ)  દર�ક આરોપ Iગે બનંે પA ેરiૂ થયેલ Lરુાવાઓની સમીAા/ ��ૂયાકંન.  
(ઇ)  દર�ક આરોપવાર તારણો (findings) અને તે Iગેના કારણો.  
 

(૩)  જો કોઇ ક�સમા ં એકથી વs ુ તપાસ અિધકાર�ઓ બદલાયા હોય, તો W અિધકાર�એ મૌ`ખક   
તપાસમા ંરiૂ થયેલ Lરુાવાઓનો સમb ક� તેનો કોઇ ભાગ સાભંળ�ન ેનuધવાની કામગીર� કર� હોય, ત ે
અિધકાર� જ તપાસ અહ�વાલ લખી શક�. Wમણે Lરુાવા ક� તેનો કોઇ ભાગ સાભંળ�ને નuધવાની કામગીર� 
બGવી ન હોય તેવા અિધકાર� તપાસ અહ�વાલ લખી શક� નહ>. (The report must be written by the 
officer who heard evidence even in part) 
 
(૪)  તપાસ અહ�વાલ, તપાસ દરિમયાન રiૂ થયેલ Lરુાવા (Evidences adduced during inquiry)  
ઉપર તેમજ તપાસના ર�કડ! (Record of inquiry) ઉપર જ આધાXરત હોવો જોઇએ. તપાસમા ંરiૂ થયા ન 
હોય, તેવા કોઇ Lરુાવા ક� ર�કડ!નો આધાર લઇ શકાય નહ>. W બાબત અથવા W Lરુાવા Iગ ે
તહોમતદારને બચાવની તક આપવામા ંઆવી ન હોય, તે બાબત ક� Lરુાવાનો આધાર પણ લઇ શકાય 
નહ>.  Oૂંકમા,ં તપાસમા ંરiૂ થયેલી ન હોય તવેી કોઇ બાબત (extraneous factor) nયાનમા ં લઇ શકાય 
નહ>. તપાસ અહ�વાલમા ં તારણો દશા!વવા માટ� તપાસ અિધકાર� તેમની Gત માXહતી ક� Iગત 
માXહતીનો ઉપયોગ પણ કર� શક� નહ>. તહોમતદારની �તૂકાળની કોઇ વત% ૂ!કનો આધાર પણ લઇ 
શકાય નહ>. િસવાય ક� તે Iગે આરોપનામામા ંઉ�લખે કર�ને  તહોમતદારને  બચાવની વાજબી અન ે
Lરૂ� તક આપવામા ં આવી હોય, તપાસ અિધકાર�એ કોઇ  પણ  સHાિધકાર�ના દબાણ, 3ચૂના ક�  
mકુમને અ�લુAીન ેક� તેમની શેહશરમમા ંઆવીન ેતપાસ અહ�વાલ લખવો જોઇએ નહ>.  તેમણ ેત5ન 
^વતeંપણ,ે િન-પA અન ે તટ^થ રહ�ને તેમના તારણો દશા!વવા જોઇએ. Oૂંકમા,ં તપાસ અિધકાર�એ 
�યાિયક ��-ટકોણ (judicial approach) રાખીને તપાસ અહ�વાલ તૈયાર કરવાનો રહ� છે.   
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(૫)  તપાસ અહ�વાલમા ંતપાસ અિધકાર�એ િશ^ત અિધકાર�ના પAે તેમજ તહોમતદારના પAે એમ  
બનંે પA ેરiૂ થયલેા Lરુાવાઓ�ુ ંયોtય ��ૂયાકંન / સમીAા કરવી જ<ર� છે.  
 

(૬)  તપાસ અહ�વાલમા ંતપાસ અિધકાર�એ, આરોપ Lરુવાર થાય છે ક� Lરુવાર થતો નથી ક� Iશતઃ  
Lરુવાર થાય છે, તે Iગે તેમના તારણો ^પ-ટપણે દશા!વવા જોઇએ.  આરોપનો કોઇ ભાગ Lરુવાર થતો 
હોય તો આરોપનો કયો ભાગ Iશત: Lરુવાર થાય છે, તે તેમના તારણોમા ં^પ-ટપણે  દશા!વNુ ંજ<ર� 
છે. વળ�, તારણો Iગે કારણો દશા!વવા ફરMજયાત છે. 
 

(૭)  તપાસ  અિધકાર�એ Lરુાવાઓ�ુ ં  ��ૂયાકંન કર�ને તમેના તારણો દશા!વતી વખતે nયાનમા ં 
રાખNુ ં ક� ખાતાક�ય તપાસમા ંઆરોપ Lરુવાર કરવાની જવાબદાર�  સામા�ય ર�તે િશ^ત અિધકાર�ના 
પAે છે. ( Burden of proof generally lies on the prosecution) પરં6 ુ  સાથોસાથ  એ  પણ nયાનમા ં
રાખNુ ંજ<ર�  છે ક�, તહોમતદાર� તેનો  W  કોઇ  બચાવ  રiૂ  કય� હોય, તે બચાવના �5ુાઓ ક� િવગતો 
Lરુવાર કરવાની જવાબદાર� તહોમતદારની રહ� છે. તપાસ અિધકાર�એ એ પણ gયાલમા ંરાખNુ ંજોઇએ 
ક� ખાતાક�ય તપાસમા ં સા`બતીનો િસ(ાતં એ ફોજદાર� કાય!વાહ�ની Wમ ‘‘ત5ન શકંારXહત સા`બતી  
(Proof   beyond   reasonable   doubt)”નો નથી,  પરં6 ુ  ‘‘સભંિવત સા`બતી (Preponderence of  
probability)’’નો  હોય છે. અલબH, સભંિવત સા`બતનો આધાર લવેા માટ� નીચે દશા!વેલી બે શરતો  
સતંોષાતી હોવી જોઇએ:  
 

(i)  ક�સની  )ાથિમક અને �ળૂ�તૂ હક�કતો તેમજ સજંોગો મૌ`ખક ક� દ^તાવે0 એવા  સીધા Lરુાવા   
(direct evidence)ને આધાર� Lરુવાર થયેલા હોવા જ<ર� છે. (The primary facts or 
circumatances from which inference is drawn are duly proved by direct evidence, oral or 
documentary).  

 

(ii)  સાયંો`ગક Lરુાવાઓમા ં કોઇ �ટૂતી કડ� હોવી જોઇએ નહ>. કાયદાક�ય ર�તે તક!બ( હોય, ત ે 
િસવાય અ�મુાન ક� ધારણા થઇ શક� નહ>. માe શકંાને આધાર� આરોપ Lરુવાર ગણી શકાય 
નહ>. (There is no missing link in the circumstantial evidence and inferential links are actually 
based on legal presumptions. Mere suspicion, how so ever strong, can not take the place of 
evidence or proof.) 

 

(૮)   િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૨૨) નીચેના ^પ-ટ�કરણમા ં જણા@યા �જુબ, તપાસ અિધકાર�ના  
મતં@ય  �જુબ આરોપનામામા ં ઉ�લે̀ ખત આરોપ િસવાયનો કોઇ આરોપ Lરુવાર થતો હોય તો તેઓ ત ે
Iગેના તેમના તારણો પણ તપાસ અહ�વાલમા ં નuધી શક� છે. અલબH, તહોમતદાર�  W િવગતો / 
હક�કતોનો ^વીકાર કય� હોય તે હક�કતો/ િવગતો ઉપર જ તે આરોપ આધાXરત હોવો જોઇએ અથવા ત ે
આરોપની િવગતો તહોમતદાર સમA રiૂ કરવામા ંઆવેલી હોવી જોઇએ અને તે સબંધંમા ંતહોમતદારન ે
બચાવ કરવાની વાજબી અને Lરૂતી તક આપવામા ંઆવેલી હોવી જોઇએ.   
 

(૯)  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૬.૧.૧૯૬૪ના પXરપe Yમાકં:ડ�પીઇ-૧૦૬૩-સી,થી કર�લ  

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1964-06-1-dpe-1063-c.pdf
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જોગવાઇ �જુબ, તપાસ અિધકાર�એ તપાસ અહ�વાલમા ંતહોમતદાર સામેનો આરોપ સા`બત થાય છે ક�, 
સા`બત થતો નથી, તે Iગેના જ તેમના તારણો દશા!વવાના હોય છે. તહોમતદારને કઇ િશAા ફરમાવવી  
અથવા તેની સામ ેશી કાય!વાહ� હાથ ધરવી, તે Iગ ે તપાસ અિધકાર� કોઇ ભલામણ ક� 3ચૂન કર� શક� 
નહ>. કારણ ક�, તેમ કરNુ ંતમેના અિધકારAેeની બહારની બાબત છે.   
 

(૧૦)   તપાસ અિધકાર�એ નીચે જણાવેલ દ^તાવજેો િશ^ત અિધકાર�ને મોકલવા જ<ર� છે:  
(ક)  તપાસ અહ�વાલ 
(ખ)  િશ^ત અિધકાર�ના પAે રiૂ થયેલ દ^તાવ0ે તમેજ મૌ`ખક Lરુાવાઓ�ુ ંફો�ડર  (Lરુાવાઓની   

યાદ� સXહત)  
(ગ)  તહોમતદાર� રiૂ કર�લ દ^તાવે0 અને મૌ`ખક Lરુાવાઓ�ુ ંફો�ડર (Lરુાવાઓની યાદ�  સXહત) 
(ઘ)   સાAીઓની સરતપાસ, ઊલટતપાસ અને ફ�રતપાસમા ંતેમણે આપેલ િનવેદનો દશા!વ6 ુ ં ફો�ડર.   
(ચ)  રોજના�ુ ં (Daily Order Sheet) અસલમા.ં 
(છ)   તપાસ દરિમયાન તહોમતદાર� તેમજ રiૂઆત અિધકાર�એ કર�લ મૌ`ખક અને લે`ખત  રiૂઆતો  

અને તે અ�વયે તપાસ અિધકાર�એ કર�લ mકુમો વગેર� Iગે�ુ ંફો�ડર.  
(જ)  તહોમતદાર અને રiૂઆત અિધકાર�ની લે`ખત §ીફ Iગે�ુ ંફો�ડર.  
 

(૧૧)  જો કોઇ ક�સમા ં એકથી વs ુ અિધકાર�ઓ સામ ે તપાસ કરવામા ં આવી હોય, તો Wટલા  
તહોમતદારો હોય તેટલી તપાસ અહ�વાલની નકલો િશ^ત અિધકાર�ને મોકલવી જ<ર� છે.   
(૧૨)  તપાસ અિધકાર� એક વખત તપાસ અહ�વાલ ઉપર સહ� કર�ને તે િશ^ત અિધકાર�ને મોકલી  
આપ,ે 2યારપછ� તે Functus officio બની Gય છે. 2યારબાદ તપાસ અિધકાર� તમેા ં  કોઇપણ Gતનો 
ફ�રફાર 3ચૂવી શક� નહ>.  
 

2.12  ��
 ��%�
' 3�� �
	��
��:  
 

(૧)  તપાસ અહ�વાલ િશ^ત અિધકાર�ને મળે 2યાર�, ત ેઉપર તેમણ ેકરવાની થતી કાય!વાહ� Iગેની  
જોગવાઇ ]જુરાત રાજય સવેા (િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૦મા ંછે.  
  

(૨)  િશ^ત અિધકાર�એ તપાસ અહ�વાલ અને તે સામેના તપાસના ર�કડ!ની યોtય ચકાસણી કરવી  
જોઇએ. તપાસ અહ�વાલ અને તપાસના ર�કડ!ની ચકાસણી કરતા ંતપાસની કાય!વાહ�/ )XYયામા ં  કોઇ 
ગભંીર Aિત જણાતી હોય, તો િશ^ત અિધકાર� િનયમ-૧૦ના પેટાિનયમ-(૧) �જુબ તપાસ અિધકાર�ને 
વs ુતપાસ અન ેઅહ�વાલ અથx ક�સ પરત (remit) કર� શક� છે. ઉદાહરણ તર�ક�, તપાસ અિધકાર�એ 
િનયમ-૯મા ં દશા!વેલી તપાસની )XYયા યોtય ર�તે અ�સુર� ન હોય અથવા તહોમતદારને બચાવની 
વાજબી તક આપી ન હોય અથવા તપાસની કાય!વાહ� કોઇ તબકક� fૂિષત થઇ ગયેલી હોય અથવા 
તપાસની કાય!વાહ�મા ં Pુદરતી �યાયના િસ(ાતંો�ુ ં પાલન કરવામા ં આ@Cુ ં ન હોય અથવા તપાસ 
દરિમયાન રiૂ થયેલ કોઇ મહ22વનો દ^તાવે0 Lરુાવો ક� સાAી તપાસવાનો રહ� ગયો હોય વગેર� 
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Aિતઓ જણાઇ આવ ેતો િશ^ત અિધકાર� િનયમ-૧૦(૧) �જુબ તપાસ અિધકાર�ન ેવs ુતપાસ અથx ક�સ 
પરત (remit) કર� શક� છે.   
    

  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૬.૫.૧૯૮૩ના પXરપe Yમાકંઃતપસ-૧૦૮૩-૨૩૮-ત.એથી 
3ચૂના આjયા �જુબ જો  િશ^ત અિધકાર� તપાસ અિધકાર�ને ક�સ ‘‘Xરમા�ડ’’ કર� તો તે ક�સ તપાસ 
અિધકાર�એ ^વીકારવો જ કારણ ક�, િશ^ત અિધકાર�એ આપલે 3ચૂનાઓ�ુ ંતપાસ અિધકાર� કાયદ�સર 
ર�તે ઉ�લઘંન કર� શક� નહ>. હક�કતમા ં સરકાર� કમ!ચાર� સામે કરવામા ંઆવલે ગેરવત!%કૂ અથવા 
ગેરવત!ન Iગેના અથવા કોઇપણ ]નુાXહત કાય! અથવા ]નુાXહત કાય!લોપ કરવા Iગેનો કોઇપણ 
આAેપ સાચો હોવા Iગેની તપાસ માટ� જ તપાસ અિધકાર�ની િનમ%કૂ િશ^ત અિધકાર� kારા કરવામા ં
આવી હોય છે.  
 

  આમ, િનયમ-૧૦(૧)ની જોગવાઇઓ nયાનમા ંલેતા ં િશ^ત અિધકાર� િનયમ-૯ની જોગવાઇઓન ે
આધીન વs ુતપાસ હાથ ધરવાની તપાસ અિધકાર�ને 3ચૂના આપી ક�સ કાયદ�સર ર�તે  ‘‘Xરમા�ડ’’ કર� 
શક� છે અને તેનો તપાસ અિધકાર� ઇનકાર કર� શક� નહ>. પરં6 ુ તપાસ અિધકાર�ના તારણો સાથે 
અસમંત હોવાન ેકારણે અથવા તપાસ અિધકાર�એ તહોમતદાર સામેનો આરોપ નાસા`બત મા�યો હોવાન ે
કારણે િશ^ત અિધકાર� તપાસ અિધકાર�ને વs ુતપાસ અથ! ક�સ પરત કર� શક� નહ>.  તેવા Xક^સામા ંજો 
તેઓ તપાસ અિધકાર�ના તારણો સાથે અસમંત હોય તો િનયમ-૧૦ના પેટાિનયમ-(૨) �જુબ તેમણ ે
તેમની અસમંિતના કારણોની લે`ખત નuધ કર�ને તેમના અલાયદા તારણો નuધવા જોઇએ. િનયમ-૧૦ના 
પેટાિનયમ-(૧) �જુબ તપાસ અિધકાર�ને વs ુતપાસ અથx ક�સ પરત કરવા માટ� પણ િશ^ત અિધકાર�એ 
કારણોની લે`ખત નuધ કરવી જ<ર� છે. 
   

(૩) જો તપાસ અિધકાર�એ સરકાર� કમ!ચાર� સામેના આરોપો નાસા`બત મા�યા હોય અને િશ^ત  
અિધકાર� તપાસ અિધકાર�ના તારણો સાથે સમંત થાય, તો તેઓ સરકાર� કમ!ચાર�ને દોષ�કુત Gહ�ર 
કરતા mકુમો કરવા િવચારણા કર� શક� છે. 
   

(૪)  જો તપાસ અિધકાર�એ, સરકાર� કમ!ચાર� સામેના આરોપ/ આરોપો સLંણૂ!પણે સા`બત અથવા  
Iશતઃ સા`બત મા�યા હોય અન ે િશ^ત અિધકાર� આ તારણો સાથ ે સહમત હોય અથવા તપાસ 
અિધકાર�એ સરકાર� કમ!ચાર� સામેના આરોપ/ આરોપો Iશતઃ સા`બત મા�યા હોય અન ે િશ^ત 
અિધકાર�ના મતં@ય �જુબ તે આરોપ/ આરોપો સLંણૂ!પણે Lરુવાર થતા હોય અથવા તપાસ અિધકાર�એ 
સરકાર� કમ!ચાર� સામેના આરોપો  નાસા`બત મા�યા હોય પરં6 ુ િશ^ત અિધકાર�ના તારણો �જુબ ત ે
સLંણૂ!પણે અથવા Iશતઃ સા`બત થતા હોય તો તેવા Xક^સાઓમા,ં સામા�ય વહ�વટ િવભાગના 
તાઃ૧૬.૪.૧૯૯૦ના શેરા mુકમ Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૯૦-૨૬૨-ડ�.એલ.ઇ. સેલ અને તા:૯.૯.૧૯૯૩ના 
પXરપe Yમાકંઃ સીડ�આર-૧૦૯૨-C.ુઓ.૨૯૮-ત.એ.થી અપાયેલ 3ચૂના �જુબ, િશ^ત અિધકાર�એ 
તહોમતદારને તપાસ અહ�વાલની નકલ તેમજ તપાસ અહ�વાલ સાથે તેઓ જો અસમંત હોય, તો તેમના 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1983-06-05_TPS-1083-238-TA.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1990-16-04-CDR-1090-262-DLE-CELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1993-09-09_CDR-1092-UO-298-TA.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1993-09-09_CDR-1092-UO-298-TA.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1993-09-09_CDR-1092-UO-298-TA.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1993-09-09_CDR-1092-UO-298-TA.pdf
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અસમંિત Iગેના કારણો સXહત તારણોની નકલ Lરૂ� પાડ�ને તે સબંધંમા ંતહોમતદારને W કોઇ લે`ખત 
રiૂઆત કરવી હોય, તે Xદન-૧૫મા ંકરવા જણાવNુ ંજોઇએ.  આ તબકક� િશ^ત અિધકાર�એ િશAા Iગે 
કોઇ જ િવચારણા કરવાની રહ�તી નથી અને તેથી તહોમતદારને તપાસ અિધકાર�ના તપાસ અહ�વાલ 
અને િશ^ત અિધકાર�ના તારણોની નકલ Lરૂ� પાડતા પe ક� યાદ�મા ં િશAા Iગે કોઇપણ )કારનો 
ઉ�લખે કરવો જોઇએ નહ>. 
  

(૫)  તપાસ અહ�વાલ િશ^ત અિધકાર�ના તારણો સબંધંમા ંતહોમતદાર W કોઇ લે`ખત રiૂઆત કર�,  
તે િવચારણામા ં  લઇને િશ^ત અિધકાર� િશAા અથવા દોષ�QુRતનો યોtય ત ે િનણ!ય લઇ શક� છે. 
તહોમતદારની લે`ખત રiૂઆતના આધાર� જો િશ^ત અિધકાર�ને એમ લાગે ક�, તહોમતદાર સામેનો 
આરોપ સા`બત થતો નથી અને તે દોષ�કુત છે, તો ત ેતબકક� પણ િશ^ત અિધકાર� દોષ�QુRતનો િનણ!ય 
લઇન ે સરકાર� કમ!ચાર�ને દોષ�કુત Gહ�ર કરતો mકુમ કરવા િવચારણા કર� શક� છે. તહોમતદારની 
લે`ખત રiૂઆત િવચારણામા ં લીધા બાદ, પણ  િશ^ત અિધકાર�ને તહોમતદાર સામેનો આરોપ 
સLંણૂ!પણે સા`બત અથવા Iશતઃ સા`બત થયલે હોવા�ુ ં જણા6 ુ ં હોય, તો િશ^ત અિધકાર�, ]જુરાત 
રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ં દશા!વેલ યોtય તે િશAા કરવાનો 
િનણ!ય લઇ શક� છે.  
 

   ]જુરાત રાજય સવેા (િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૦ના પેટાિનયમ-(૩)મા ં
જણા@યા �જુબ, િશ^ત અિધકાર�ના મતં@ય �જુબ, િનયમ-૬મા ંYમાકંઃ(૧)થી (૩) આગળ દશા!વેલ નાની 
િશAાઓ પૈક�ની કોઇ િશAા કરવાપાe જણાતી હોય તો તેઓ તેવી કોઇ િશAા ફરમાવવાનો િનણ!ય લઇ 
શક� છે. અલબH, િનયમ-૧૦ના પેટાિનયમ-(૩)ના પરં6કુમા ં જણા@યા �જુબ, જયા ં જ<ર� હોય 2યા ં
]જુરાત Gહ�ર સેવા આયોગની સલાહ મળેવીન ેતે ઉપર િવચારણા કયા! બાદ જ આખર� િનણ!ય લેવો 
જોઇએ.  જો િનયમ-૧૦ના પેટાિનયમ-(૪)મા ંજણા@યા �જુબ, િનયમ-૬મા ંYમાકંઃ(૪) થી (૮) આગળ 
દશા!વેલ મોટ� િશAાઓ પૈક�ની કોઇ િશAા કરવાનો અ`ભ)ાય હોય તો પણ િશ^ત અિધકાર� તે �જુબ  
િનણ!ય લઇ શક� છે. સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૬.૪.૧૯૮૬ના Gહ�રનામા Yમાકંઃ0એસ-૮૬-૧૭-
સીડ�આર-૧૦૮૪-૫૬૫-ત.એ.થી િનયમ-૧૦ના પેટાિનયમ-(૪)મા ં 3ધુારો કયા! �જુબ, કરવા ધાર�લ 
િશAા Iગે િશ^ત અિધકાર�એ તહોમતદારને રiૂઆત કરવાની કોઇ તક આપવી જ<ર� નથી. અલબH, 
િનયમ-૧૦ના પેટાિનયમ-(૪)ના પરં6કુમા ંજણા@યા �જુબ, જયા ંજ<ર� હોય 2યા ં]જુરાત Gહ�ર સેવા 
આયોગનો પરામશ! કરવાનો રહ�શે. જો આAેિપતને કરવાની થતી િશAા Gહ�ર સવેા આયોગની સલાહ 
ઉપર આધાXરત હોય તો તવેા Xક^સામા ંસામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૩૧.૩.૨૦૧૫ના પXરપe Yમાકંઃ 
સીડ�આર-૧૦૨૦૦૭-૧૫૫૧-ત.એ.થી કરવામા ંઆવલે જોગવાઇ �જુબ આAેિપતન ેઆયોગની સલાહની 
નકલ  મોકલી તેને આયોગની સલાહ પર2વે રiૂઆત કરવા પદંર Xદવસનો સમય આપવાનો રહ� છે. 
િશAાના mકુમો કરતા પહ�લા ં  આAેિપતની રiૂઆત પણ nયાન ેલવેાની રહ� છે. કયા ક�સોમા ં]જુરાત 
Gહ�ર સેવા આયોગનો પરામશ! કરવો જ<ર� છે, તે Iગે ફકરા-૨.૧૩મા ંિવગતે ચચા! કરવામા ંઆવી છે. 
  

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1986-16-04-GS-86-17-CDR-1084-565-INQCELL-GUJ.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1986-16-04-GS-86-17-CDR-1084-565-INQCELL-GUJ.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2015-31-03-CDR-102007-1551-Inq-Cell-2.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2015-31-03-CDR-102007-1551-Inq-Cell-2.pdf
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7!M (1) �
	� 5%��	�� 0�"�	� / 50�"�	� ���	" ��	: સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ   
૨૩.૧૨.૨૦૦૫ના ઠરાવ Yમાકંઃસીઓએસ-૧૦૨૦૦૫-૫૧૬-ગ.૨થી િશ^ત િવષયક બાબતોમા ં
ક�સો રiૂ કરવાનો રાહ િનયત કરવામા ંઆવેલ છે. તે �જુબ વગ!-૧ના અિધકાર�ના Xક^સામા ં
તપાસ અહ�વાલમા ંતમામ આરોપો Lરુવાર થયેલ હોય (એટલે ક�, સા`બત માનવામા ંઆવલે 
હોય) તે Xક^સામા ંતપાસ અહ�વાલનો ^વીકાર કરવા માટ� વહ�વટ� િવભાગના સ`ચવ{ી સAમ 
છે.  તપાસ અિધકાર�એ સા`બત માનલેા આરોપોને નાસા`બત માનવા િવભાગનો અ`ભ)ાય થતો 
હોય, તો તે Xક^સામા ં તપાસ અહ�વાલનો ^વીકાર / અ^વીકાર કરવા માટ� િવભાગે સામા�ય 
વહ�વટ િવભાગન ેદરખા^ત રiૂ કરવાની રહ� છે.  Lરુવાર નહ> થયેલા (એટલે ક�, નાસા`બત / 
Iશતઃ સા`બત માનવામા ંઆવેલ હોય તેવા) આAેપો Iગેના તપાસ અહ�વાલનો ^વીકાર / 
અ^વીકાર કરવાનો િનણ!ય લેવા માટ� િવભાગે પોતાના અ`ભ)ાય સાથે )કરણ સામા�ય વહ�વટ 
િવભાગને રiૂ કરવા�ુ ં રહ� છે. તેના માટ�  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૬.૧૨.૨૦૦૩ના 
પXરપe Yમાકંઃખતપ-૧૦૯૩-૧૪૨૩-ત.એ.થી િનયત કરાયેલ ચેક`લ^ટ-૨ �જુબની િવગતો સાથ ે
સામા�ય વહ�વટ િવભાગને દરખા^ત રiૂ કરવાની રહ� છે.  

 

7!: (2) સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૩.૧૨.૨૦૦૫ના ઠરાવ Yમાકંઃસીઓએસ-૧૦૨૦૦૫- ૫૧૬- 
ગ.૨  થી વગ!-૧ના અિધકાર�ના Xક^સામા ં તેઓને િનયમ-૬મા ં દશા!વેલ Yમાકંઃ(૧) થી (૪) 
આગળ દશા!વલે િશAા તેમજ પે�શન કાપ કરવાનો િનણ!ય  લેવા માટ� )કરણ સામા�ય વહ�વટ 
િવભાગને રiૂ કરવા�ુ ંરહ� છે તેમજ િનયમ-૬મા ંદશા!વેલ Yમાકંઃ(૫)થી (૮) પૈક�ની િશAા તેમજ 
કાયમી ધોરણે પે�શનમા ં કાપ કરવાની િશAા 3ચૂવાઇ હોય, તે Xક^સામા ં સામા�ય વહ�વટ 
િવભાગ મારફતે સબંિંધત િવભાગના માન. મeંી{ી તથા માન. �gુયમeંી{ીની અ�મુિત અથx  
)કરણ રiૂ કરવા�ુ ંરહ� છે. તેના માટ� સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૬.૧૨.૨૦૦૩ના પXરપe 
Yમાકંઃખતપ-૧૦૯૩-૧૪૨૩-ત.એ.મા ંદશા!@યા �જુબ ચકે`લ^ટ-૩ જોવા�ુ ં રહ� છે.  

 

2.13 *���
� T�%� ��
 9	���� ��
#)� (Consultation of Gujarat Public Service 
Commission): 
  

(૧)  બધંારણના અ�#ુછેદ-૩૨૦(૩)(સી)ની જોગવાઇ �જુબ, રાજયની ��ુક� સેવાના સ,ય સામેની  
િશ^ત િવષયક બાબતોમા ં સરકાર� Gહ�ર સેવા આયોગનો પરામશ! કરવો આવ\યક છે. પરં6 ુ આ 
અ�#ુછેદના પરં6કુની જોગવાઇ �જુબ, રાજયના રાજયપાલ{ી િવિનયમો (Regulation) ઘડ�ને તેમા ં
દશા!વેલી બાબતોમા ંસામા�યત: અથવા અ�કુ ચોoસ )કારના ક�સોમા ંઅથવા અ�કુ ચોoસ સજંોગોમા ં
સેવા આયોગનો પરામશ! કરવામાથંી �QુRત આપી શક� છે. બધંારણના પરં6કુ નીચ ે ]જુરાતના 
રાજયપાલ{ીએ  ‘‘]જુરાત Gહ�ર સેવા આયોગ (િવચાર િવિનમયમાથંી �QુRત) િવિનયમો, ૧૯૬૦’’ ઘડ¨ા 
છે અને કયા Xક^સાઓમા ં]જુરાત Gહ�ર સેવા આયોગનો પરામશ! કરવો જ<ર� નથી, તે ઠરા@Cુ ંછે. 
   

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2005-23-12-COS-102005-516-G2.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2003-16-12-KHTP-1093-1423-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2003-16-12-KHTP-1093-1423-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2005-23-12-COS-102005-516-G2.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2005-23-12-COS-102005-516-G2.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2003-16-12-KHTP-1093-1423-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2003-16-12-KHTP-1093-1423-INQCELL.pdf
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(૨)  આ િવિનયમોના િવિનયમ-૧૨ની જોગવાઇ �જુબ, સરકાર િશ^ત અિધકાર� હોય 2યાર� (i) ઠપકો  
અને (ii) ઇGફો ક� બઢતીની <કાવટ એ બે િશAાઓ િસવાયની કોઇ િશAા કરતા ંપહ�લા ં ]જુરાત રાજય 
Gહ�ર સેવા આયોગનો પરામશ! કર�ને આયોગની સલાહ મેળવવી જ<ર� છે. આમ, સરકાર િશ^ત 
અિધકાર� તર�ક� િશAા ફરમાવતી હોય, તેવા િશ^ત િવષયક ક�સોમા ંજ ]જુરાત Gહ�ર સેવા આયોગનો 
પરામશ! કરવાનો રહ� છે અને તેમા ંપણ ઉપર જણાવેલ બ ેિશAાઓ િસવાયની કોઇ િશAા કરવી હોય, તો 
જ આયોગનો પરામશ! કરવાનો રહ� છે. જયા ંખાતાના વડા િશ^ત અિધકાર� તર�ક� િશAા ફરમાવતા ંહોય, 
2યા ં કોઇપણ િશAા કરતા ં પહ�લા ંઆયોગનો પરામશ! કરવાનો રહ�તો નથી. તેમજ સામા�ય વહ�વટ 
િવભાગના તાઃ૨૧.૪.૨૦૧૦ના પXરપe Yમાકંઃપીએસસી-૧૦૨૦૦૮-૪૫-૩૬૫૫-ગ-૨થી આપવામા ં
આવેલ 3ચૂનાઓ �જુબ ]જુરાત Gહ�ર સેવા આયોગના Aેeાિધકાર હ�ઠળની જtયાઓ પર િનમ%કૂ 
પામેલા રાજય સરકારના વગ!-૩ અને વગ!-૪ના કમ!ચાર�ઓના Xક^સામા ં તેઓને પે�શન કાપ કરવા 
અગાઉ Gહ�ર સેવા આયોગનો પરામશ! કરવો જ<ર� બનતો નથી.  
 

(૩)  િશ^ત િવષયક ક�સોમા ં આયોગનો પરામશ! કરતા સમયે, સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ  
૨૯.૯.૨૦૧૫ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૪૨૦૧૫-૧૧૩૩-ત.એ.થી િનયત કયા! �જુબના ચેક`લ^ટમા ં
જ<ર� િવગતો દશા!વીન ેનીચે જણાવલે ર�કડ! ]જુરાત Gહ�ર સેવા આયોગને મોકલNુ ંજ<ર� છે:-  
  (ક)  સરકાર� કમ!ચાર�ને બGવવામા ંઆવેલ આરોપનામાની નકલ.   
  (ખ)  તપાસ અિધકાર�ના તપાસ અહ�વાલની નકલ.   
        (ગ)  તપાસ અહ�વાલના તારણો સાથે િશ^ત અિધકાર� અસમંત હોય તો, િશ^ત અિધકાર�ના   

તારણોની  કારણો સXહતની નકલ.   
(ઘ)  તપાસ અહ�વાલ અન ે િશ^ત અિધકાર�ના તારણો ઉપર તહોમતદાર� કર�લ લે`ખત  

રiૂઆતની  નકલ.   
  (ચ)  તહોમતદારની રiૂઆત મા�ય નહ> રાખવા Iગેના કારણો.  
  (છ)   3ચૂવેલ િશAા�ુ ંવાજબીપ%ુ ંદશા!વતા ંકારણો.  
 

(૪)  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૮.૧૧.૧૯૮૫ના પXરપe Yમાકંઃતપસ-૧૫૮૫-૭૬-ત.એ.થી 
આપવામા ંઆવલે  3ચૂના �જુબ, W Xક^સામા ં]જુરાત Gહ�ર સેવા આયોગ સરકારની દરખા^ત સાથે 
સમંત થાય ત ેXક^સામા ં િશAાના mકુમો આયોગની સલાહ મhયાના એક માસમા ંકર� દ�વા જોઇએ. જો 
આયોગ સરકાર� 3ચૂવેલ િશAા સાથે સમંત થાય નહ> તો, સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ 
૨.૬.૧૯૯૨ના પXરપe Yમાકં:પીએસસી-૧૦૮૬-૪૦૨૫-૭૦૩-(૯૨)-ગ.રમા ં જણા@યા �જુબ, વહ�વટ� 
િવભાગ ે સામા�ય વહ�વટ િવભાગના પરામશ!મા ં ]જુરાત Gહ�ર સેવા આયોગન ે તેમની સલાહ Iગ ે
Lનુિવ~ચારણા કરવા દરખા^ત કરવી જોઇએ. સરકાર� આયોગને તેની ભલામણ/ સલાહ Iગે 
Lનુિવ~ચારણા કરવા દરખા^ત કર� હોય અને આયોગ Lનુિવ~ચારણાના Iત ેપણ દરખા^ત સાથે સમંત 
થાય નહ> અને આયોગની સલાહ/ ભલામણ નહ> ^વીકારવાનો વહ�વટ� િવભાગનો અ`ભ)ાય હોય તો, 
વહ�વટ� િવભાગ,ે સામા�ય વહ�વટ િવભાગ મારફતે સબંિંધત માન. મeંી{ી અન ેમાન. �gુયમeંી{ીના 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2010-21-04-PSC-102008-453655-G2.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2015-29-09_CDR-142015-1133-Inq-Cell-GPSC-Consultation.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1985-18-11-TPS-1585-76-INQ-CELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1992-02-06-PSC-1086-4025-703-92-G2.pdf
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િનણ!ય અથx દરખા^ત રiૂ કરવી જોઇએ. સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૩૦.૪.૧૯૯૨ના પXરપe 
Yમાકંઃતપસ-૧૫૮૫-૭૬-ત.એ. તથા તાઃ૨.૫.૨૦૦૦ના પXરપe Yમાકંઃપરચ-૧૧૯૯-૧૧૦૨-ત.એ.ની 
3ચૂના �જુબ, W Xક^સામા ં]જુરાત Gહ�ર સેવા આયોગ સરકારની દરખા^ત સાથ ેસમંત થCુ ંન હોય ત ે
Xક^સામા ં સરકાર� આયોગની સલાહના eણ માસની સમયમયા!દામા ં આખર� િનણ!ય લઇને mકુમો કરવા 
જ<ર� છે. જયા ંસરકાર� ]જુરાત Gહ�ર સવેા આયોગને Lનુિવ~ચારણા કરવા માટ� દરખા^ત કર� હોય અન ે
આયોગ તે સાથે સમંત થCુ ંન હોય, 2યા ંઆવી સમયમયા!દા સરકારની Lનુિવ~ચારણાની દરખા^ત સાથે 
સમંત નહ> થવા Iગેનો આયોગનો પe િવભાગન ેમળે, તે તાર�ખથી ગણવાની રહ� છે.  
 

  જો આAેિપતને કરવાની થતી િશAા Gહ�ર સેવા આયોગની સલાહ ઉપર આધાXરત હોય તો 
તેવા Xક^સામા ં સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૩૧.૩.૨૦૧૫ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૨૦૦૭-
૧૫૫૧-ત.એ.થી કરવામા ંઆવેલ જોગવાઇ �જુબ આAેિપતને આયોગની સલાહની નકલ  મોકલી તેન ે
આયોગની સલાહ પર2વે રiૂઆત કરવા પદંર Xદવસનો સમય આપવાનો રહ� છે. િશAાના mકુમો કરતા 
પહ�લા ં આAેિપતની રiૂઆત પણ nયાને લેવાની રહ� છે.  
  

2.14 9��� Z��# (Final Order):  
(1)  )કરણ-૧મા ં^પ-ટતા કયા! �જુબ, Pુદરતી �યાયનો િસ(ાતં છે ક�, આખર� mકુમ કારણો સXહતનો 
એટલે ક�, Speaking Orders હોવો જ<ર� છે. આ િસ(ાતં, ખાતાક�ય તપાસની કાય!વાહ�ને પણ લા] ુપડ� 
છે. ત ે�જુબ તેમજ સામા�ય વહ�વટ િવભાગ ેતાઃ૧.૬.૧૯૭૧ના પXરપe Yમાકં:સીડ�આર-૧૦૭૧-૨૪૬૭-
ગ,થી 3ચૂના આjયા �જુબ, ખાતાક�ય તપાસને Iત ેકરવામા ંઆવતા આખર� mકુમો કારણો સXહતના 
અને ^વયં̂ પ-ટ Speaking Orders હોવા જ<ર� છે. ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, 
૧૯૭૧ના િનયમ-૧૨ �જુબ, િશAાના mકુમોમા ંનીચેની બાબતોનો સમાવેશ કરવો જ<ર� છે:-  
 

(ક)  તહોમતદાર સામેના આAેપો.  
(ખ)  તેની સામેના આરોપો Iગે તપાસ અિધકાર�ના આરોપવાર તારણો, જો િશ^ત અિધકાર�,  તપાસ   

અિધકાર�ના તારણો સાથે અસમંત હોય, તો તે Iગનેા કારણો સXહતના િશ^ત અિધકાર�ના 
તારણો.   

(ગ)   તપાસ અહ�વાલ અન ેિશ^ત અિધકાર�ના તારણો અ�વયે તહોમતદાર� કર�લ રiૂઆતના  �5ુાઓ  
અને  તહોમતદારની તે રiૂઆત નહ> ^વીકારવા Iગેના િવગતવાર તારણો.   

(ઘ)   ]જુરાત Gહ�ર સેવા આયોગનો પરામશ! કરવામા ંઆ@યો હોય તો, આયોગની સલાહની  નકલ  
અને આયોગની સલાહ ^વીકારવામા ંઆવી ન હોય તો, તે Iગેના કારણો (]જુરાત રાજય સેવા 
(િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૨ અને ૨૬ જોવા િવનતંી.)  

(ચ)  જો આયોગની સલાહનો ^વીકાર કરવામા ંઆ@યો હોય અથા!6 ્ક�, િશAા આયોગની સલાહ ઉપર 
આધાXરત હોય 2યાર� આયોગની સલાહ પર2વે તહોમતદાર� કર�લ રiૂઆતના  ^વીકાર/ 
અ^વીકારના કારણો.  

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1992-30-04-TPS-1585-76-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1992-30-04-TPS-1585-76-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2000-02-05-PRCH-1199-1102-INQ-CELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2000-02-05-PRCH-1199-1102-INQ-CELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2000-02-05-PRCH-1199-1102-INQ-CELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2000-02-05-PRCH-1199-1102-INQ-CELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2000-02-05-PRCH-1199-1102-INQ-CELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2015-31-03-CDR-102007-1551-Inq-Cell-2.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2015-31-03-CDR-102007-1551-Inq-Cell-2.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1971-01-06-CDR-1071-2467-G.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1971-01-06-CDR-1071-2467-G.pdf
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(છ)    િશAા�ુ ંવાજબીપ%ુ ંદશા!વતા ંકારણો.  
(૨)  ખાતાક�ય તપાસની કાય!વાહ� અધ!�યાિયક કાય!વાહ� હોઇ, સરકાર� કમ!ચાર�ને દોષ�કુત Gહ�ર  
કરવામા ંઆવતો હોય, તો પણ દોષ�QુRતનો mકુમ પણ કારણો સXહત (Speaking Orders) હોવો જ<ર� છે. 
તહોમતદારને કયા કારણોસર દોષ�કુત Gહ�ર કરવામા ં આવી ર�ો છે, તે ^પ-ટ જણાવNુ ં જોઇએ. 
દાખલા તર�ક�,  તહોમતદાર સામેનો આરોપ સા`બત ન થયો હોય અને તેથી તેને દોષ�કુત Gહ�ર 
કરવામા ંઆ@યો હોય, તો તપાસ અિધકાર�ના આરોપ નાસા`બત ગણવાના તારણો અને િશ^ત અિધકાર� 
તે સાથે સમંત હોવા Iગનેો ^પ-ટ ઉ�લેખ કરવો જોઇએ.       

(૩)  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૮.૩.૧૯૮૨ના પXરપe Yમાકંઃખહલ-૧૧૮૦-૩૫૭૫-ક,થી  3ચૂના 
આjયા �જુબ, િશ^તા2મક કાય!વાહ�ના Iતે કરવામા ંઆવતા આખર� mકુમની એક નકલ કમ!ચાર�ના 
ખાનગી અહ�વાલમા ંરાખવી જ<ર� છે.   
(૪)  તહોમતદારને ફરમાવેલી િશAાનો વા^તવમા ંઅમલ થયેલો છે ક� ક�મ? તેની ચકાસણી િશ^ત  
અિધકાર�એ કર� લેવી આવ\યક છે. િશAા Iગે ર�કડ! ઉપર નuધ રહ� શક� તેમજ િશAાનો અમલ કરવામા ં
કોઇ વહ�વટ� �\ુક�લી પડ� નહ> તે માટ� આખર� mકુમની નકલો, તહોમતદાર W કચેર�મા ંફરજ બGવતો 
હોય, તે કચેર�ન,ે તેના સબંિંધત ખાતા/ કચેર�ના વડાને, ઓXડટ અિધકાર�ને, પગાર અને Xહસાબી 
અિધકાર�ને તેમજ તહોમતદાર�ુ ંસેવા િવષયક�ુ ંર�કડ! W અિધકાર� હ^તક હોય, તે અિધકાર�ને મોકલવી 
જ<ર� છે ક� Wથી આખર� mકુમોની ર�કડ! ઉપર યોtય નuધ લેવામા ંઆવ ેતેમજ િશAાનો અમલ કરવામા ં
સરળતા રહ�. તક�દાર� આયોગની ભલામણ અ�વયે િશ^તા2મક કાય!વાહ� કરવામા ંઆવલેી હોય તો, 
આખર� mકુમની નકલ તક�દાર� આયોગન ેપણ મોકલવી જ<ર� છે.   
 

7!: મોટ� િશAાની કાય!વાહ�ના દર�ક તબકકા Iગે માગ!દશ!ક  ^વ<પની સમયમયા!દા  સરકાર�,  
સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૫.૨.૨૦૧૧ના પXરપe Yમાકંઃમટસ-૧૦૯૨-૧૫૯૮-ત.એ.થી 
િનયત કર� છે. 

 

3.  �)C
�
 �#'���2 ;
;�:-  
 ખાતાક�ય તપાસના Iતે કરાયેલ િશAાના mકુમો�ુ ં  અમલીકરણ સમયસર થાય તે જોNુ ંપણ 
જ<ર� છે. િશAાના અમલીકરણ પર દ�ખર�ખ રાખવા માટ� સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ 
૩૦.૧૧.૨૦૧૧ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૨૦૧૧-૪૨૨-ત.એ.થી નીચે �જુબ 3ચૂનાઓ આપવામા ં
આવેલ છે.  
 

(૧)  શકય હોય 2યા ં3ધુી િશAાનો અમલ કઇ તાર�ખથી શ< થશે અને કયાર� Lણૂ! થશ ેતેની િવગતો   
િશAાના mકુમોમા ંજ આમેજ થાય, તે )માણે mકુમો કરવા.  

(૨)  િશAાના mકુમની ખાતાના વડાને ક� કમ!ચાર�/ અિધકાર�ના િનયeંક અિધકાર�ને રવાના કરવામા ં  
આવતી નકલ આ િશAાના mકુમની અમલવાર� Lણૂ! થયે, તેની િશAાના mકુમ કરનારને Gણ 
કરવાની 3ચૂના આપવી.  

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1982-08-03-KHL-1180-3575-K.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2011-25-02-MTS-1092-1598-INQCELL-Time-Limit-Details.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2011-30-11-CDR-102011-422-INQ-CELL.pdf
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(૩)  િશAાના mકુમની અન ે તનેી અમલવાર�ની નuધ સબંિંધત કમ!ચાર�/ અિધકાર�ના સેવાક�ય   
ર�કડ!મા ંદાખલ થાય, તેની િનયeંક અિધકાર�એ કાળ0 રાખવી.  

(૪)  ખાતાક�ય તપાસના W ક�સોમા ં િશAાના mકુમો થયલે હોય તેવા ક�સો�ુ ંદફતર વગ�કરણ કરતા ં  
પહ�લા ં િશAાના mકુમની અમલવાર� સપં� થયા�ુ ં3િુનિ�ત કરાયા બાદ જ  દફતર વગ�કરણ 
કરવાનો િનણ!ય લેવો.   

(૫)   જયાર�  કોઇ કમ!ચાર�/ અિધકાર� સામે િશAાના એક કરતા વs ુmકુમો કરાયેલા હોય 2યાર� આ   
mકુમોની અમલવાર� Iગે િનયeંક અિધકાર�એ િવશેષ કાળ0 રાખી તમામ mકુમો�ુ ં 
અમલીકરણ 3િુનિ�ત કરNુ.ં   

 

4.  !��2�:-  
(૧)  )ાથિમક તપાસ અને ખાતાક�ય તપાસના ક�સોમા ં `બનસરકાર� સાAીઓ તેમજ િનNHૃ સરકાર�  
અિધકાર�/ કમ!ચાર�ઓન ે �સુાફર� ભ��ુ ં dકૂવવા બાબતે સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ 
૩૦.૬.૨૦૦૧ના ઠરાવ Yમાકંઃ સીડ�આર-૧૦-૨૦૦૦-૨૪૦૫-ત.એ.થી જોગવાઇ કરવામા ંઆવેલ છે. ત ે
�જુબ પેનલ પરના િનNHૃ સરકાર� અિધકાર�ઓ kારા )ાથિમક તપાસ ક� ખાતાક�ય તપાસની કામગીર� 
માટ� બહારગામ �સુાફર� કરવાનો અને રોકાણનો )સગં ઉપQ^થત થાય તો આવી �સુાફર� માટ� તેમન ે
વગ!-૧નો �Cનૂતમ પગાર મેળવતા અિધકાર� સમકA ગણી �સુાફર� ભ��ુ ંઅને દ� િનક ભ��ુ ંમળવાપાe 
થશે.  
(૨)  આ Iગે�ુ ંdકૂવ%ુ ં સબંિંધત આAેિપત અિધકાર�/ કમ!ચાર�ના વહ�વટ� િવભાગના સ`ચવ{ી/  
ખાતાના વડાએ કરવા�ુ ંરહ�શે.   
(૩)  િનNHૃ સરકાર� અિધકાર� ઉપરાતં `બનસરકાર� સાAીઓને પણ ઉપર �જુબ �સુાફર� ભ�થા�ુ ં  
dકૂવ%ુ ં (દ� િનક ભ�થા ંસXહત) કર� શકાશે. dકૂવ%ુ ંકરવાની સHા સદંભ!-૨મા ંિનXદv-ટ સામા�ય વહ�વટ 
િવભાગના તાઃ૧૦.૨.૧૯૯૫ના ઠરાવથી તપાસ કિમશનર{ી/ ખાતાક�ય તપાસના ખાસ અિધકાર�ને 
આપવામા ંઆવેલ, તેના બદલે આ Iગનેી તમામ સHા હવે આAેિપત અિધકાર�/ કમ!ચાર�ના સબંિંધત 
િવભાગના સ`ચવ{ી/ ખાતાના વડા હ^તક રહ�શે.   
(૪)  આ Iગેનો ખચ! આAેિપત અિધકાર�/ કમ!ચાર�ના પગાર ભ�થા ંIગેનો ખચ! તેમના સબંિંધત  
િવભાગ/ કચેર� kારા W સદર� પાડવામા ંઆવતો હોય તે સદર� ઉધારવાનો રહ�શ ેઅને તે હ�ઠળ મiૂંર 
થયેલ bા�ટમાથંી મેળવવાનો રહ�શે.  
 

� � �      � � � 
 
 
 
 
 
 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2001-30-06-CDR-10-2000-2450-Inq-Cell.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1995-10-02-tkk-1093-2212-r.pdf
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����-10 
��&�� ( PENALTIES ) 

 
1. 
#
�	 (General):-  
 

૧.૧  ખાતાક�ય તપાસમા ં સરકાર� કમ!ચાર� દોિષત Lરુવાર થાય તો, તેને ]જુરાત રાજય સેવા 
(િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ંદશા!વેલી િશAાઓ પૈક�ની કોઇ િશAા કર� શકાય.  
૧.૨  ]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ં Yમાકં(૧) થી (૩) 
આગળ દશા!વલે િશAાઓ નાની િશAાઓ (Minor Penalties) છે.  જયાર� Yમાકં(૪) થી (૮) મા ંદશા!વેલ 
િશAાઓ મોટ� િશAાઓ (Major Penalties ) છે.  
 
2.  �
�� �)C
� (Minor Penalties ):-  
 

૨.૧  ]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ત અન ે અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ં નીચે દશા!વલે 
િશAાઓન ેનાની િશAાઓ તર�ક� વગ�Pૃત કરવામા ંઆવી છે.  
(૧)  ઠપકો (Censure) 
(૨)  ઇGફો ક� બઢતીની <કાવટ (Withholding of increment or promotion)  
(૩)  બેદરકાર� ક� mુકમના ભગંથી સરકારને થયેલ કોઇ આિથ~ક �કુસાનની તેના પગારમાથંી �િશક  

ક�  આખી વ3લૂાત (Recovery from his pay of the whole or part of the pecuniary loss caused 
to Government by negligence or breach of orders) 

 આ િશAાઓ કરતા ં પહ�લા,ં િનયમ-૧૧મા ં િનયત કરવામા ં આવેલ )XYયા/ કાય!વાહ� 
અ�સુરવાની રહ� છે.  
 

2.2  \36- (Censure):  
(૧)  ઠપકો એ સૌથી �Cનૂતમ – લ£તુમ (Minimum) િશAા છે. જો િશ^તા2મક કાય!વાહ� 
(Disciplinary  Proceedings) ના Iતે એમ જણાય ક�, સરકાર� કમ!ચાર�ની Aિત ત5ન હળવી છે, Wમા ં
સરકાર� કમ!ચાર�ના પAે કોઇ બદઇરાદો નથી અને સરકારને કોઇપણ )કાર�ુ ં�કુસાન થCુ ંનથી, તો 
તેવા Xક^સામા ંસરકાર� કમ!ચાર�ને ઠપકા(Censure)ની િશAા કરવા િવચારણા થઇ શક�. અલબH, દર�ક 
ક�સમા ંક�સના સજંોગો અન ેહક�કતો લAમા ંલઇન ે િશ^ત અિધકાર�એ િવવેક��ુ(Lવૂ!ક િવચારણા કર�ન ે
િશAા Iગે યોtય ત ેિનણ!ય લેવાનો રહ� છે.  
 

(૨)  ઠપકાની િશAા લે`ખત mકુમથી જ થઇ શક�.  મૌ`ખક ઠપકો એ,  િશ^ત અન ેઅપીલ િનયમો 
નીચેની  કોઇ િશAા નથી.  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૮.૩.૧૯૮૨ના પXરપe Yમાકંઃ ખહલ-૧૧૮૦-
૩૫૭૫-ક અ�વય,ે ઠપકા (Censure)ની િશAાના mકુમની નકલ સરકાર� કમ!ચાર�ના ખાનગી અહ�વાલમા ં
રાખવી જ<ર� છે.  

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1982-08-03-KHL-1180-3575-K.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1982-08-03-KHL-1180-3575-K.pdf
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(૩)  અ�કુ Xક^સાઓમા ંસરકાર� કમ!ચાર�ની Aિત ઠપકા Wવી �Cનૂતમ િશAા કરવા Wટલી ગભંીર 
પણ  હોતી નથી અને ત5ન મા�લૂી, ન0વી ક� ©�ુલક )કારની હોય છે.  તેવા Xક^સામા,ં સરકાર� 
કમ!ચાર� સામે ખાતાક�ય તપાસની કોઇ કાય!વાહ� ક� )XYયા અ�સુરવાની જ<ર નથી.  આવા Xક^સામા ં
)ાથિમક તપાસના Iત ેજ સરકાર� કમ!ચાર�ને સાદ� ચતેવણી ક� તાક�દ (ક� W કોઇ િશAા નથી)આપીન ે
)કરણ બધં કર� શકાય.  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૮.૩.૧૯૮૨ના પXરપe Yમાકંઃખહલ-૧૧૮૦-
૩૫૭૫-કમા ં જણા@યા �જુબ, ચેતવણીના mકુમની નકલ જો સરકાર� કમ!ચાર�ના ખાનગી અહ�વાલની 
ફાઇલમા ંરાખવામા ંઆવે તો, તેની અસર ઠપકા (Censure)ની િશAા Wવી થતી હોઇ, ]જુરાત રાજય 
સેવા (િશ^ત અને અપીલ) િનયમો,૧૯૭૧ના િનયમ-૧૧મા ં ઠરાવેલી નાની િશAા Iગેની કાય!વાહ� 
(Minor Penalty Proceedings) હાથ ધયા! િવના થઇ શક� નહ>. મૌ`ખક ઠપકો, તાક�દ ક� સરકારની 
નારાજગી (Displeasure of Government) વગેર� પણ , િશ^ત અને અપીલ િનયમો નીચેની કોઇ િશAા ન 
હોઇ, તેની નકલ સરકાર� કમ!ચાર�ના ખાનગી અહ�વાલમા ંરાખવી જોઇએ નહ>.  જો તેના mકુમની નકલ 
સરકાર� કમ!ચાર�ના ખાનગી અહ�વાલની ફાઇલમા ંરાખવામા ંઆવે તો, તેની અસર ઠપકા (Censure)ની 
િશAા Wવી જ થતી હોઇ, ત ે]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૧મા ં
િનXદv-ટ તપાસની )XYયા અ�સુયા! િવના થઇ શક� નહ>. 
(૪)  ઠપકા (Censure)ની િશAાને સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧.૯.૨૦૦૬ના ઠરાવ Yમાકંઃ  
સીઆરઆર-૧૦૨૦૦૫-૧૦૦૮-ગ.રથી ^પ-ટતા કયા! �જુબ, બઢતી માટ� બાધા<પ ગણવાની રહ�તી નથી. 
  

2.3  �*C� �� =e�"" ��	�� (Withholding of increments or promotion):  
 ઇGફો અને બઢતીની <કાવટ એ િશAામા ંવા^તવમા,ં નીચે �જુબની બ ે િશAાઓનો સમાવશે 
થયેલો છે:-  
 (અ)  ઇGફો અટકાવવો,  
 (બ)  બઢતી અટકાવવી.  
આ બનં ેિશAાઓન,ે િશ^ત અને અપીલ િનયમોમા ંસમકA ગણીન ેતે� ુ ંએકસમાન  વગ�કરણ કરવામા ં
આ@Cુ ંછે.   
 

(5) �*C� 5��	���:  
(૧)  સરકાર� કમ!ચાર�એ કર�લ ગેરવત!%કૂ ક� ગેરર�િત મોટ� િશAા કરવા Wવી ગભંીર ન હોય પરં6,ુ  
સાથોસાથ ‘‘ઠપકા (Censure)’’ Wવી �Cનૂતમ િશAા કરવા Wટલી ત5ન હળવી પણ ન હોય તેવા 
Xક^સામા,ં ઇGફો અટકાવવાની િશAા કરવા Iગે િવચારણા થઇ શક�. ઇGફો અટકાવવાની િશAા 
કરવાનો િનણ!ય લેતા પહ�લા ંઆ િશAા કરવા�ુ ં@યવહારમા ંશકય છે ક� ક�મ? તે િશ^ત અિધકાર�એ )થમ 
ચકાસી લેN ુ ંજ<ર� છે. દાખલા તર�ક�,  નીચ ેજણાવલે Xક^સાઓમા ંઆ િશAા કરવા�ુ ંશકય નથી.:-  

(ક)  સરકાર� કમ!ચાર� તેના પગારધોરણમા ંમહHમ તબકક� પહuચી ગયો હોય અને તેન ેકોઇ  
ઇGફો  મળવાપાe ન હોય,  

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1982-08-03-KHL-1180-3575-K.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1982-08-03-KHL-1180-3575-K.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2006-01-09-CRR-102005-1008-G2.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2006-01-09-CRR-102005-1008-G2.pdf
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(ખ)  સરકાર� કમ!ચાર�ની વયિનNિૃH ન0ક હોય અન ે વયિનNિૃHની તાર�ખ 3ધુીમા ં તેનો  
કોઇ ઇGફો  લહ�ણો થતો ન હોય.  
 

     ઉપર જણાવેલ Xક^સાઓમા ં ઇGફો અટકાવવાની િશAાનો અમલ કરવા�ુ ં શકય ન હોઇ, 
ઇGફો અટકાવવાની િશAા ફરમાવવામા ંઆવે તો, તે િનરથ!ક બને.  ઇGફો અટકાવવાની િશAા કરવાની 
િવચારણા કરતા ંસમયે િશ^ત અિધકાર�એ ખાસ એ બાબત gયાલમા ંરાખવી જ<ર� છે ક�, તહોમતદારને 
ખર�ખર ઇGફો મળવાપાe છે ક� ક�મ?  
 

(૨)  સરકાર� કમ!ચાર�ને, લાયક�આડ  ઓળંગવા દ�વા માટ� અયોtય/ ગેરલાયક ગણવામા ંઆ@યો 
હોય 2યાર� સરકાર� કમ!ચાર� તેના પગારધોરણમા ંલાયક�આડના તબoે જ  ^થ`ગત થઇ ગયો હોવાથી 
તેવા Xક^સામા ંપણ સામા�ય ર�તે ઇGફો અટકાવવાની િશAા કરવી જોઇએ નહ>.  તેમ છતા,ં  તેવા કોઇ 
Xક^સામા ંજો ઇGફો અટકાવવાની િશAા કરવામા ંઆવી હોય તો િશAાનો અમલ,  નાણા િવભાગના તાઃ 
૨૮.૯.૧૯૭૬ના ઠરાવ Yમાકંઃપીએવાય-૨૪૭૬-૧૬૧૫-ચ,મા ં જણા@યા )માણે કરવાનો રહ�. તે �જુબ,  
િશAાના mકુમ બાદ તરત જ તેના લાયક�આડના ક�સની સમીAા કરવી જોઇએ. સમીAાને Iતે જો 
સરકાર� કમ!ચાર� લાયક�આડ ઓળંગવા માટ� લાયક ઠર� તો, લાયક�આડ ઓળંtયા પછ� તેનો પગાર 
િનયત કરવો જોઇએ અન ેતે ર�તે પગાર િનયત કયા! બાદ તેના પગારધોરણમા ંજયારથી તનેો ઇGફો 
લહ�ણો થાય 2યારથી ઇGફો અટકાવવાની િશAાનો અમલ કરવાનો રહ�. જો સમીAાને Iતે લાયક�આડ 
ઓળંગવા માટ� સરકાર� કમ!ચાર� અયોtય ઠર� તો, 2યારબાદ દર વષx  િનયિમતપણ ેતેના લાયક�આડના 
ક�સની સમીAા કરવી જોઇએ. (તેની લાયક�આડની �ળૂ તાર�ખથી વષ!ની ગણતર� કરવી.) અને જયાર�  
તે લાયક�આડ ઓળંગવા લાયક ઠર� અને લાયક� આડ પછ� તેનો W પાગર િનયત થાય, તે પછ� W 
તાર�ખે તેનો ઇGફો લહ�ણો થાય, તે  તાર�ખથી ઇGફો અટકાવવાની િશAાનો અમલ કરવાનો રહ�.  
 
7! :  હાલના પગારધોરણમા ં લાયક�આડની જોગવાઇ રાખવામા ંઆવલે નથી.  
 

(૩)  ઇGફો અટકાવવાની િશAા બે ર�તે થઇ શક� છે.  
(અ)  ભિવ-યની અસર સXહત  (બ) ભિવ-યની અસર િવના.  
 

 ]જુરાત ��ુક� સેવા (પગાર) િનયમો,૨૦૦૨ના િનયમ-૩૮મા ં 3ચૂના આjયા �જુબ બનં ે
)કારમા ંઅ�કુ િનિ�ત ક� ચોoસ સમય (Specific period) માટ� જ િશAા થઇ શક� છે. દા.ત. કમ!ચાર�નો 
આગામી લહ�ણો થતો એક ઇGફો એક વષ! માટ� અટકાવી શકાય.  બ ેવષ! માટ� અટકાવી શકાય. વગેર� 
િનિ�ત સમયગાળા માટ� અટકાવી શકાય. પરં6,ુ અિનિ�ત ક� અચોoસ (Uncertain Period) માટ� ઇGફો 
અટકાવી શકાય નહ>. ઇGફો અટકાવવાનો mકુમ કરતી વખતે િનયમ-૩૮મા ં દશા!@યા �જુબ ઇGફો 
અટકાવનાર અિધકાર�એ દશા!વNુ ંજોઇએ ક�,  
 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1976-28-09-PAY-2476-1615-CH.pdf
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(૧)  (૧)  તે ક�ટલી �દુત 3ધુી અટકાવવામા ંઆવ ેછે, અને   
 (૨)  તે ઇGફો અટકાવવાથી ભાિવ ઇGફાઓન ેઅટકાવવા Wવી અસર થશે ક� ક�મ.  
 0
1�����: W �દુત Lરૂતો ઇGફો અટકાવવામા ંઆ@યો હોય, તે �દુતમા,ં ]જુરાત ��ુક� સવેા 
(પગાર) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૩૯ હ�ઠળ ઇGફા માટ� અ�યથા ગણવામા ંઆવી હોત તેવી રGની 
�દુત જો હોય તો તેનો સમાવેશ થયો ગણાશે. 
  

(૨)  ભિવ-યના ઇGફાન ેઅસરકતા! ન બન,ે તેવી ર�ત ેઅટકાવેલ ઇGફાની �દુત Lરૂ� થતા ંપહ�લા,ં 
કમ!ચાર�ને ઉપલી જtયા પર કાય!કાર� નીમવામા ં આવે 2યાર� તેનો નીચલી જtયા ઉપર અટકાવેલ 
ઇGફાની �દુત દરિમયાન ઉપલી જtયા ઉપર પગાર નીચે �જુબ િનયિમત કરવામા ંઆવશે:-  

(અ)  )થમ નીચલી જtયા પરના અટકાવેલ ઇGફાની ઉપેAા કર� અને તે આધાર� નીચલી   
જtયાનો  (કા�પિનક)પગાર નકક� કરવો,  

 (બ)   2યારપછ� ઉપલી જtયામા ંત5�સુાર કા�પિનક પગાર નકક� કરવો, અને  
  (ક)   આમ નકક� કરવામા ંઆવેલ પગારમાથંી અટકાવેલ ઇGફાની બરાબરની રકમ  ઘટાડવી.  
  આ કાય!પ(િત અટકાવેલ ઇGફાની �દુત દરિમયાન અમલમા ંરહ�શે.  
 

(૩)  ભિવ-યની અસર સXહત ઇGફો અટકાવવામા ંઆ@યો હોય તેવા Xક^સામા ં િશAાનો સમયગાળો 
Lરૂો થતા સરકાર� કમ!ચાર� તેના પગારધોરણમા ં W તબકક� હોય તે તબકક�થી જ તેના પગારની 
શ<આત કર�ને તેને 2યારબાદ લહ�ણા થતા ઇGફાઓ િનયિમત ર�તે મળ� શક� છે. આમ, તેણે િશAાના 
સમયગાળા દરિમયાન W ઈGફો/ ઈGફાઓ ]મુા@યા હોય તે ઈGફા/ ઈGફાઓની રકમ Wટલો પગાર 
કાયમી ધોરણે ઓછો મળે છે. 
 

(૪) ભિવ-યની અસર િવના ઇGફો અટકાવવામા ંઆ@યો હોય તેવા Xક^સામા ં િશAાનો સમયગાળો 
Lરૂો થતા,ં Gણ ેતેનો કોઈ ઈGફો અટકાવવામા ંઆ@યો જ ન હોય તે ર�તે તેનો પગાર િનયત કરવાનો 
રહ� છે તેમજ 2યાર પછ� દર વષx લહ�ણા થતા ઇGફાઓ પણ તનેે િનયિમત ર�ત ેમળ� શક� છે.  આમ,  
િશAાની અસર કાયમી ધોરણે થતી નથી પરં6,ુ માe િશAાના સમયગાળા દરિમયાન જ સરકાર� 
કમ!ચાર� ઇGફાની રકમ Wટલો પગાર ]મુાવ ે છે.  િશAાનો સમયગાળો Lરૂો થતા Gણે તેને િશAા 
કરવામા ંઆવી જ નથી,  તમે ગણીન,ે તેન ેતેના પગારધોરણમા ંW ત ેતબકક� �કૂ� દ�વામા ંઆવતો હોય 
છે.  
 

(૫)  કોઇ કમ!ચાર�/ અિધકાર�ને ઇGફા અટકાવવાની િશAા કર� હોય અને આ િશAાનો અમલ Lરૂો 
થાય અને તરતના સમયમા ં  જ તે કમ!ચાર�/ અિધકાર� વયિનNHૃ થતા હોય તો તે સજંોગોમા ંતેના 
પે�શનની બાધંણી કરવા Iગે નાણા િવભાગે 3ચૂના )િસ( કર� છે. નાણા િવભાગના તાઃ 
૨૦.૧૨.૨૦૦૬ના Gહ�રનામા Yમાકંઃ(0એ-૧૧૬)-પીએસએન-૨૦૦૬-Cઓુ-૫૯-પીથી  ]જુરાત ��ુક� 
સેવા (પે�શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૪૩મા ં ^પ-ટ�કરણ-૭ પછ� ઉમેર�લ જોગવાઇ �જુબ  જયાર� 
કોઇ કમ!ચાર�ને ભિવ-યની અસર િવના ઇGફો અટકાવવાની િશAા કરવામા ંઆવી હોય, 2યાર�  આ 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2006-20-12-GN-116-PSN-2006-UO-59-P.pdf
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િનયમ હ�ઠળ તે�ુ ંપે�શન નકક� કરવામા ંઆવે 2યાર� તેને તે િશAા થઇ જ ન હોય, તે ર�તે તે� ુ ંપે�શન 
િનયત કરવા�ુ ંથશે. 
 

(૬)  જો એકથી વs ુ)કરણો/ ક�સોમા ંસરકાર� કમ!ચાર�ને ઇGફો અટકાવવાની િશAા કરવામા ંઆવી 
હોય તો, )થમ કરવામા ંઆવેલ િશAાનો સમયગાળો Lરૂો થયા બાદ જ,  બી0 િશAાનો અમલ થઇ શક� 
છે.  આમ, એક િશAાનો સમયગાળો Lરૂો થયા બાદ, બી0 િશAાનો અમલ થઇ શક�. સામા�ય વહ�વટ 
િવભાગના તાઃ૯.૯.૨૦૦૯ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૪૨૦૦૯-૯૨-ત.એ.થી 3ચૂના આjયા �જુબ આ 
િશAા, િશAાના mકુમ થયા પછ�, લહ�ણા થતા ઇGફા રોક�ને કર� શકાય પરં6 ુિશAાના mકુમ થયા પહ�લા ં
લહ�ણા  થયેલ અને મળ� ગયેલ ક� મળવાના ચા� ુહોય તેવા કોઇ ઇGફાને રોક� ક� ઇGફાની dકૂવાયેલ 
રકમની વ3લૂાત (Xરકવર�) કર�ને િશAાનો અમલ થઇ શક� નહ>. ક�મ ક� આમ કરવા જતા ં િશAાની 
અસર પ�ા5વત� અસરથી અમલમા ંઆવ ેઅન ે િશAાના mકુમો પ�ા5વત� અસરથી કર� શકાય નહ>. 
આમ, આ ર�તે િશAાનો કરાતો અમલ િનયમ િવSુ(નો ગણાય.  
  
 િશAા અ�વય ે ઇGફાની રકમ તથા તેના પરના મળવાપાe મળતર ભ�થાઓંની રકમન ે
િશAાના સમયગાળાથી ]ણુાકાર કર� Pલૂ રકમની ગણતર� કર� આવી રકમ એક� સાથે સરકાર� 
િતજોર�મા ંજમા કરાવી ક� વ3લૂ કર�ને આ િશAાનો અમલ કર� શકાય નહ>, ક�મ ક�  ]જુરાત રાજય 
સેવા(િશ^ત અન ે અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ ક� ]જુરાત ��ુક� સેવા િનયમો (પગાર)િનયમો, ૨૦૦૨ના 
િનયમોમા ંઆ ર�તે િશAાનો અમલ કરવાની કોઇ જોગવાઇ નથી. આ સજંોગોમા ંઆ ર�ત ે કરાવાતો 
િશAાનો અમલ પણ િનયમ િવSુ(નો ગણાય.   
 

 કોઇપણ  િશAા ઠરાવેલ સમયગાળાની �દુત દરિમયાન સતત ર�તે ભોગવવાની રહ� છે. આથી, 
તે એક� સાથે ભોગવાય તે ર�તનો અમલ શકય નથી.   
 

 કોઇ Xક^સામા ં લહ�ણો થતો ઇGફો વષ!ના ક�ટલાક ભાગના સમયગાળા Lરૂતો રોકવાની િશAાના 
એક કરતા વs ુmકુમો થયેલ હોય અને આવા mકુમો લહ�ણા થતા ઇGફાની તાર�ખ પહ�લા ંથયેલ હોય, 
2યાર� લહ�ણા થતા એક જ ઇGફાન,ે એક કરતા ંવs ુિશAાના mકુમ અ�વયે, વષ!ના  iુદા iુદા ભાગના 
સમયગાળા 3ધુી અ�Yુિમક ર�તે િશAાનો અમલ કર�ને  રોક� શકાય. Wમ ક�, ઇGફાની તાર�ખ: 
૧.૭.૨૦૦૯ છે, આ પહ�લા ં તાઃ૧.૧.૨૦૦૯ના રોજના )થમ િશAાના mકુમમા ંલહ�ણો થતો  ઇGફો છ 
માસ 3ધુી ભિવ-યની અસર િવના રોકવાની િશAા કરાયેલ છે અને તાઃ૧.૪.૨૦૦૯ના િશAાના બીG 
mકુમમા ં લહ�ણો થતો ઇGફો પાચં માસ માટ� ભિવ-યની અસર િવના રોકવાની િશAા થયેલ છે, આ 
સજંોગોમા,ં તાઃ૧.૭.૨૦૦૯ના રોજ લહ�ણા થતા ઇGફાને )થમ િશAાના mકુમો અ�વયે તા:૧.૭.૨૦૦૯ 
થી તા:૩૧.૧૨.૨૦૦૯ 3ધુી છ માસ અને બીG િશAાના mકુમો અ�વય ે તાઃ૧.૧.૨૦૧૦થી તાઃ 
૩૧.૫.૨૦૧૦ 3ધુી ઇGફો રોક�, ઇGફા રોકવાની િશAાના બનંે mકુમોનો અમલ કર� શકાય.  
  

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2009-09-09-CDR-142009-92-INQ-CELL.pdf
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7!:  ભિવ-યની અસર સXહત ઇGફો અટકાવવાની િશAાન ે િશ^ત અન ેઅપીલ  િનયમોમા ં  નાની  
િશAા તર�ક� વગ�Pૃત કરવામા ંઆવી હોવા છતા,ં સવ�#ચ અદાલતે {ી Pુલવતંિસ�હ ગીલ િવSુ( 
પGંબ રાજયના ક�સમા ં આપેલ dકુાદા �જુબ આ િશAાની અસર ‘‘પગારધોરણમા ં નીચલા 
તબકક� ઉતારવા’’ની મોટ� િશAા Wવી થતી હોઇ, આવી િશAા કરતા ંLવૂx મોટ� િશAા Iગેની 
કાય!પ(િત અ�સુરવી જોઇએ. સવ�#ચ અદાલતના આ dકુાદાને  અ�લુAીને સામા�ય વહ�વટ 
િવભાગના તાઃ૧૬.૭.૧૯૯૮ના Gહ�રનામા Yમાકંઃ0એસ-૯૮-૩૨-સીડ�આર-૧૦૯૨-૩૧૧-
ત.એ.થી િનયમ-૧૧મા ંદાખલ થયલે પરં6કુ �જુબ તહોમતદારની રiૂઆત nયાને લીધા બાદ, 
તેનો ઇGફો અટકાવવાની િશAા કરવા િવચારણા કરવામા ંઆવ,ે 2યાર� તે િશAા કરવાથી જો 
તહોમતદારને dકૂવવાપાe પે�શનની રકમને િવપર�ત અસર થવાનો સભંવ હોય, (એટલે ક�, 
ભિવ-યની અસર સાથે ઇGફો અટકાવવાની િશAા કરવાની બાબત િવચારણા હ�ઠળ હોય) 2યાર� 
અથવા eણ વષ! કરતા વધાર�  �દુત માટ�  પગારના ઇGફા અટકાવવા ધાCુ� હોય અથવા કોઇ 
�દુત માટ� ઉHરોHર વધતી અસર સાથ ેપગારના ઇGફા અટકાવવા ધાCુ� હોય 2યાર�, આવી 
િશAા કરતા ં પહ�લા ં િનયમ-૯ના પેટાિનયમો (૩) થી (૨૨)મા ં જણાવલેી ર�ત ે તપાસ હાથ 
ધરવાની રહ� છે.   

 

(5)  =e�"" ��	��" 4#�	:  
 

  બઢતીની <કાવટની િશAા પણ અ�કુ ચોoસ સમય (Specific period) માટ� જ થઇ શક�. 
સરકાર� કમ!ચાર� બઢતી માટ�ના િવચારણા Aેe (Zone of Consideration) મા ં હોય તો જ આ િશAા 
કરવા િવચારણા થઇ શક�. જો સરકાર� કમ!ચાર� બઢતી માટ�ના િવચારણા Aેeમા ંજ ન હોય તો આ િશAા 
કરવાનો કોઇ જ અથ! રહ� નહ>.  )વરતા (Seniority)ને અસર થાય, ત ેર�તે બઢતી અટકાવવી છે ક� 
)વરતાને અસર ન થાય, તે ર�તે બઢતી અટકાવવી છે,  ત ેIગ ેપણ િશ^ત અિધકાર�એ ^પ-ટ િનણ!ય 
લેવો જ<ર� છે તેમજ િશAાના mકુમોમા ંપણ તે Iગે ^પ-ટ િનદ�શ કરવો જ<ર� છે. તેવી જ ર�તે  અ�ય 
કોઇ કારણોસર કમ!ચાર� બઢતી મેળવવાપાe ન હોય ક�  તનેે બઢતી મળે તેવી કોઇ શકયતા જ ન હોય, 
તેવા સજંોગોમા ંપણ આ િશAા કરવા Iગે િવચારણા કર� શકાય નહ>.  
 

2.4  =�J��	�� �� /(��	 ��+$" ���	�� $��� ��� -4$f� S(��	" ��	 ‘‘3M 9H B7:’’ 
g4#� �� -." �h U�	� (Recovery from his pay of the whole or part of the pecuniary loss caused 
to Government by negligence or breach of orders):   
 આ િશAાને પણ,  િશ^ત અને અપીલ િનયમોમા,ં ‘‘નાની િશAા’’ તર�ક� વગ�Pૃત કરવામા ં
આવેલી છે.  આ િશAા સરકારને નાણાક�ય �કુસાન થCુ ંહોય,  માe તેવા Xક^સાઓમા ંજ થઇ શક�. આ 
િશAા નીચેની શરતોને આધીન રહ�ને જ થઇ શક�:-  
(અ)  સરકારને Wટ�ુ ં �કુસાન થCુ ં હોય, તેટલી જ મહHમ વ3લૂાત થઇ શક�. �કુસાનની રકમ   

કરતા ંવs ુવ3લૂાત એટલે ક�, દંડનીય ર�તે વ3લૂાત થઇ શક� નહ>.  

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1998-16-07-GS-98-32-CDR-1092-311-INQCELLGUJ.pdf
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(બ)  સરકારને થયેલ �કુસાન�ુ ંનાણાક�ય ર�તે ��ૂયાકંન થઇ શક6 ુ ંહોય તો જ, િશAા થઇ શક�.  
(ક)  સરકારને �કુસાન થયલે હોય તો જ, આ િશAા થઇ શક�.  સરકાર િસવાયના કોઇ  સHાિધકાર�  

ક� સં̂ થાને �કુસાન થયેલ હોય તો,  આ િશAા થઇ શક� નહ>.  
(ડ)  સરકારને W �કુસાન થયલે હોય ત,ે સરકાર� કમ!ચાર�ની બેદરકાર�ના કારણે અથવા તણે ે  

કર�લ mકુમના ભગં (Breach of orders)ના કારણે જ થયે�ુ ંહોNુ ંજોઇએ, તો આ િશAા થઇ શક�.  
 

 �કુસાનની વ3લૂાતની િશAાનો િનણ!ય કરતા સમય ે િશ^ત અિધકાર�એ તહોમતદાર સરકાર� 
કમ!ચાર�નો દરFજો અને તનેી નાણાક�ય Q^થિતને લAમા ંરાખવી જોઇએ.  િશAાનો અમલ એવી ર�ત ે
કરવો જોઇએ ક�, Wથી સરકાર� કમ!ચાર�ની કાય!Aમતાન ેઅવળ� અસર પહuચે નહ>. શકય હોય 2યા ં3ધુી 
�કુસાનની વ3લૂાત હપતાથી કરવી જોઇએ ક� Wથી તેના પગારમાથંી તેના 0વન િનવા!હના ખચ!ન ે
પહuચી વળવા માટ� જ<ર� એવી રકમ દર માસે િનયિમત ર�તે મળતી રહ� શક�. સરકારને થયેલ 
�કુસાનની પગારમાથંી વ3લૂાત કરવાની િશAા નાની િશAા છે અને નાની િશAા કરતા ંપહ�લા ંિનયમ-૯ 
અને ૧૦ �જુબની તપાસની )XYયા અ�સુરવી ફરMજયાત નથી.  તેમ છતા,ં સામા�ય વહ�વટ િવભાગના 
તાઃ ૧૭.૪.૧૯૯૫ના પXરપe Yમાકંઃ સીડ�આર-૧૦૭૮-૬૧૨૯-૫૯૩(૮૪)-ત.એ.થી 3ચૂના આjયા �જુબ,  
<. ૫૦૦૦/- ક� તેથી વs ુરકમની �કુસાનની વ3લૂાત કરવાની થતી હોય, તેવા Xક^સામા ંઆ િશAા 
કરતા ં પહ�લા ં િનયમ-૯ હ�ઠળની  તપાસની સLંણૂ! )XYયા અ�સુરવી જોઇએ. તમેજ આ િશAા Iગ ે
િનણ!ય લેતા પહ�લા ં ]જુરાત Gહ�ર સેવા આયોગનો પરામશ! કરવાનો રહ�શે.   
 

 ]જુરાત ��ુક� સવેા (પે�શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૨૩ અને િનયમ-૨૪ની જોગવાઇ �જુબ 
જો સરકાર, સરકાર� અિધકાર�/ કમ!ચાર��ુ ં પે�શન ક� તેના પે�શનનો Xહ^સો કાયમી ધોરણે અથવા 
િનિ�ત કરાયેલા સમય 3ધુી પાછો ખ�ચી રાખવાનો િનણ!ય લઇ તેવા mકુમો કર� તો ત ેપહ�લા ં]જુરાત 
રાજય સેવા(િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ અને ૧૦મા ં મોટ� િશAા માટ� િનિ�ત 
કરવામા ંઆવેલ કાય!વાહ��ુ ંપાલન કરNુ ંજ<ર� છે.   
 

 આિથ~ક �કુસાન થCુ ંહોય તો તેની Lણૂ!ત: ક� તેના Xહ^સાની પે�શનમાથંી  વ3લૂાત પણ થઇ 
શક� તે �જુબની જોગવાઇ ]જુરાત ��ુક� સેવા (પે�શન)િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૨૪(૧)મા ં કરવામા ં
આવેલ છે.  
 

 આમ, સરકાર� અિધકાર�/ કમ!ચાર� સેવામા ં હોય ત ે દરિમયાન પગારમાથંી તથા 2યારબાદ 
પે�શનમાથંી આ આિથ~ક �કુસાનીની વ3લૂાત થઇ શક� છે. Oૂંકમા,ં <. ૫૦૦૦/-થી ઓછ� �કુસાનીની 
રકમ પગારમાથંી વ3લૂ લવેાના Xક^સામા ંજ નાની િશAાની કાય!વાહ� અ�સુરવાની રહ� અ�યથા િનયમ-
૯ અને િનયમ-૧૦ �જુબની તપાસની સLંણૂ! કાય!વાહ� હાથ ધરવાની રહ� છે.  
  

  આિથ~ક �કુસાનની વ3લૂાતની િશAાને સામા�ય વહ�વટ  િવભાગના તાઃ૧.૯.૨૦૦૬ના ઠરાવ 
Yમાકંઃ  સીઆરઆર-૧૦૨૦૦૫-૧૦૦૮-ગ.રથી ^પ-ટતા કયા! �જુબ,  બઢતી માટ� બાધા<પ ગણવાની 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1995-17-4_CDR-1078-6129-593-84-TA.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2006-01-09-CRR-102005-1008-G2.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2006-01-09-CRR-102005-1008-G2.pdf
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રહ�તી નથી. 
 

3.  #�&� �)C
� (Major Penalties):-  
3.1  >(��	� �	�� ���	(4#0� 5� 5
"�)4���, 19714  F4GH-6�	� 3�	�� (4) 7: (8) 
-+� J#	6��� 4#�	H,  � ���� 4#�	H ��. - 4#�	H "8� N(�= ��:  
 (૧)  અ�કુ િનિ�ત સમય માટ� કમ!ચાર�ને પગારધોરણના નીચલા તબકકાએ  ઉતારવો. 
   (િનયમ-૬(૪))  
 (૨)  સરકાર� કમ!ચાર�નો પાયર� ઉતાર.(િનયમ-૬(૫))   
 (૩)  ફરMજયાત િનNિૃH. (િનયમ-૬(૬))  
 (૪)  ભિવ-યમા ંસરકાર� નોકર� માટ� તે ગેરલાયક ઠર� નહ>, તે ર�તે નોકર�માથંી <ખસદ. 
   (િનયમ-૬(૭))  

(૫)  ભિવ-યમા ં સરકાર� નોકર� માટ� સામા�ય ર�તે ગેરલાયક ઠર�, તે ર�તે નોકર�માથંી    
બરતરફ�. (િનયમ-૬(૮))  

 

            સરકાર� કમ!ચાર�ને, આ િશAાઓ પૈક�ની કોઈપણ િશAા કરતા ંપહ�લા,ં િનયમ-૯ અને ૧૦મા ં
દશા!વેલી તપાસની સLંણૂ! )XYયા અ�સુરવી ફરMજયાત છે. સિંવધાનના અ�#ુછેદ-૩૧૧(૨)ના બીG 
પરં6કુમા ંદશા!વેલ ખાસ ક�સો (]જુરાત રાrય સેવા (િશ^ત અને અપીલ) િનયમો,૧૯૭૧ના િનયમ-૧૪ 
મા ંદશા!વેલ ક�સો) િસવાય િનયમ-૯ અને ૧૦ની તપાસની )XYયા અ�સુયા! િવના, આ િશAાઓ પૈક�ની 
કોઈ િશAા થઇ શક� નહ>. 
 

3.2      5N(� 44i� ��� �	�� ���	�� ��68	��� 
+	� !����	� "8�	 �=j	� ^�	���. 
(Reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specific period): 
  

(૧)  આ િશAા, મોટ� િશAાઓ પૈક�ની સૌથી �Cનૂતમ – લ£તુમ િશAા છે. ]જુરાત રાજય 
સેવા(િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬ )માણ,ે આ િશAા િનિ�ત સમયગાળા (Specific 
period) માટ� જ થઇ શક�. અિનિ�ત ક� અચોoસ સમય માટ� એટલ ેક�, કાયમી ધોરણે આ િશAા કર� 
શકાય નહ>. 
  
(૨)  આ િશAામા,ં સરકાર� કમ!ચાર�ને તેના પગારધોરણમા ંગમે તેટલા તબકક� નીચે ઉતાર� શકાય 
છે. પરં6,ુ તેના પગારધોરણના લ£તુમ – �Cનૂતમ(Minimum) તબકકાથી નીચ ે ઉતાર� શકાય નહ>.  
કારણ ક�, તેમ કરવામા ંઆવે તો, તે િશAા પાયર� ઉતારની િશAા બને.  
 
(૩)  િશ^ત અને અપીલ િનયમોના િનયમ-૬ અને ]જુરાત ��ુક� સેવા (પગાર) િનયમો, ૨૦૦૨ના 
િનયમ-૨૬(૧)ની જોગવાઇ �જુબ, Wમા ંઆ િશAા(અ) ભિવ-યની અસર સXહત (બ) ભિવ-યની અસર 
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િવના થઇ શક� છે.   
 

(૪)  ]જુરાત ��ુક� સેવા િનયમોના િનયમ-૨૬(૧) અને તે નીચેની નuધોમા ં^પ-ટતા કયા! �જુબ, આ  
િશAા ભિવ-યની અસર સXહત તેમજ ભિવ-યની અસર િવના થઇ શક� છે. આ િશAા ભિવ-યની અસર 
સXહત બ ેર�તે થઇ શક� અને ભિવ-યની અસર િવના પણ બ ેર�તે થઇ શક� છે. આમ, પગારધોરણમા ં
નીચલા તબકકાએ ઉતારવાની િશAા નીચે જણા@યા �જુબ, Pલૂ ચાર ર�તે થઇ શક� છે :-  
 

(1)  �4�1�" 5�� 4�	:  
 (૧)  િશAાના સમયગાળા દરિમયાન વાિષ~ક ઇGફા મળ� શક�, તે ર�તે.  

;7.  
 (૨)  િશAાના સમયગાળા દરિમયાન વાિષ~ક ઇGફા મળે નહ> તે ર�તે.  
(5:)  �4�1�" 5�� �2%� :  
 (૧)  િશAાના સમયગાળા દરિમયાન વાિષ~ક ઇGફા મળ� શક�, તે ર�તે.  

;7.  
 (૨)  િશAાના સમયગાળા દરિમયાન વાિષ~ક ઇGફા મળ� શક� નહ> તે ર�તે.  
 

  આ િશAાના દર�ક mકુમમા ંનીચે દશા!વેલ બાબતોનો ઉ�લેખ કરવો આવ\યક છે:-  
 

(અ)  W સમયગાળા માટ� આવી િશAા ફરમાવવામા ંઆવી હોય, તે ગાળો કઇ તાર�ખથી શ<  
થશે અને  કયા ં3ધુી ત ેઅમલમા ંરહ�શે (તે વષ! તથા માસમા)ં જણાવNુ,ં  
(બ)  પગાર ધોરણના કયા તબકક� (<િપયામા)ં સરકાર� કમ!ચાર�ને ઉતારવામા ંઆવેલ છે, ત ે 
દશા!વNુ,ં  અને   
(ક)  ઉપર (૧) �જુબ દશા!વેલ સમય (વષ! તથા માસમા)ં જો હોય તો ક�ટલી હદ� તેના  
ભિવ-યના  ઇGફાને અસર કરશે ક� ક�મ? તે દશા!વNુ.ં  

 

(ડ)  ]જુરાત ��ુક� સેવા (પગાર) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૨૬ હ�ઠળની નuધ-૨ નીચેના  
ફકરા-(ગ)થી  તબકકા ઉતારની  િશAા માટ�ના mકુમનો ન�નૂો દશા!વવામા ંઆવેલ છે.  
 

(૫)  જો સરકાર� કમ!ચાર�ને ભિવ-યની અસર િવના તેના પગરધોરણમા ંનીચલા તબકક� ઉતારવામા ં
આ@યો હોય તો, િશAાનો સમયગાળો Lરૂો થયા બાદ,  Gણ ેતેને કોઇ િશAા કરવામા ંઆવી જ નથી, 
તેમ ગણીન ેતેનો પગાર િનયત કરવાનો રહ� છે અન ેભિવ-યમા ંલહ�ણા થતા ઇGફા ત ે િનયિમત ર�ત ે
મેળવી શક� છે. જો ભિવ-યની અસર સXહત િશAા કરવામા ંઆવી હોય તો િશAાનો સમયગાળો Lરૂો થતા ં
તેનો પગાર ઉપર જણા@યા �જુબ જ િનયત કરવાનો રહ� છે. પરં6 ુતે પગાર િનયત કરવા માટ� િશAાના 
સમયગાળાન ે ઇGફાના હ�6 ુ માટ� ગણતર�મા ં લેવાનો રહ�તો નથી. આમ, િશAાનો સમb સમયગાળો 
તેના ઇGફાની ગણતર� માટ� nયાનમા ંલેવામા ંઆવતો ન હોઇ, ભિવ-યની અસર સXહત નીચલા તબકક� 
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ઉતારવાથી તેના પગાર ઉપર કાયમી ધોરણે અસર થતી હોય છે. સરકાર� કમ!ચાર�ને ભિવ-યની અસર 
સXહત પગારધોરણના નીચનેા તબકક� ઉતારવામા ંઆ@યો હોય ક� ભિવ-યની અસર િવના ઉતારવામા ં
આ@યો હોય, એ બનં ે)કારમા ં િશAાના સમયગાળા દરિમયાન W ઇGફા લહ�ણા થાય,તે ઇGફા તને ે
મળશે ક� ક�મ? તે Iગે પણ િશAાના mકુમમા ં ^પ-ટતા કરવી જ<ર� છે. જો િશAાના સમયગાળા 
દરિમયાન વાિષ~ક ઇGફા મળ� શકશે એમ ઠરા@Cુ ંહોય,  તો બનંે )કારમા ંસરકાર� કમ!ચાર�ને િશAાના 
સમય દરિમયાન વાિષ~ક ઇGફા મળ� શક� છે.  જો િશAાના સમય દરિમયાન વાિષ~ક ઇGફા મળ� શકશ ે
નહ>,  તેમ ઠરાવવામા ંઆ@Cુ ંહોય તો િશAાના સમયગાળા દરિમયાન સરકાર� કમ!ચાર�ને કોઇ ઇGફો 
મળ� શક� નહ>. જો ભિવ-યની અસર સXહત િશAા કરવામા ં આવી હોય અન ે િશAાના સમયગાળા 
દરિમયાન વાિષ~ક ઇGફા મળ� શકશે નહ>, તેમ ઠરાવવામા ંઆ@Cુ ંહોય,  તો િશAાની નાણાક�ય અસર 
ઘણી  વધાર� તેમજ કાયમી ધોરણ ેથતી હોઇ, િશAા ભિવ-યની અસર સXહત કરવી ક� ભિવ-યની અસર 
િવના કરવી,તે િશ^ત અિધકાર�એ દર�ક ક�સમા ંિવવેકLણૂ! ર�ત ેનકક� કરNુ ંજ<ર� છે. સરકાર� કમ!ચાર�ના 
પAે થયેલી Aિતની ગભંીરતાને અ�<ુપ રહ�ને ભિવ-યની અસર સXહત ક� ભિવ-યની અસર િવના આ 
િશAા કરવી તે Iગ ેયોtય તે િનણ!ય લેવો જોઇએ. 
 

3.3 
	��� ^�	� (Reduction to a lower time scale of pay, grade, post or service): 
(૧)  આ િશAામા ંસરકાર� કમ!ચાર�ની W જtયા, પગારધોરણ ક� સેવામા ંકામ કરતો હોય ત ેજtયા  
પગારધોરણ ક� સેવામાથંી તેને નીચેની જtયા પગારધોરણ ક� સેવામા ંઉતાર� દ�વામા ંઆવે છે. અલબH, 
તે સરકાર� નોકર�મા ં �ળૂ દાખલ થયો હોય ત ે જtયાથી નીચેની કોઇ જtયા ક� પગારધોરણમા ં તેનો 
પાયર� ઉતાર થઇ શક� નહ>.  
(૨)  ]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬ અને ]જુરાત ��ુક� સેવા   
(પગાર)િનયમો, ૨૦૦૨મા ં જણા@યા )માણે આ િશAા અ�કુ િનિ�ત ક� ચોoસ સમય માટ� જ કરવી 
આવ\યક નથી. એટલે ક�, આ િશAા કાયમી ધોરણે પણ થઇ શક� છે. જો અ�કુ િનિ�ત ક� ચોoસ સમય 
માટ� જ આ િશAા કરવામા ંઆવી હોય તો િશAાનો સમયગાળો Lરૂો થયા બાદ, સરકાર� કમ!ચાર�ને તેની 
�ળૂ જtયા પગારધોરણ, bડે ક� સેવામા ંLનુઃ^થાિપત કરવા Iગે તેમજ તેની )વરતા, પગાર વગેર�� ુ ં
િનયમન ક�વી ર�તે થશે તે Iગે િશ^ત અિધકાર�એ ^પ-ટ mકુમો કરવા જોઇએ. 
 

(૩)  પાયર� ઉતારની િશAા પામલે સરકાર� કમ!ચાર�ને ફર�થી ઉપલી જtયા, પગારધોરણ ક� સેવામા ં 
બઢતી આપવામા ં આવ ે તો તેની )વરતા સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૭.૭.૧૯૬૪ના પXરપe 
Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૬૪-ગથી અપાયેલ 3ચૂનાઓ �જુબ િવિનયિમત કરવાની રહ� છે. આ પXરપeમા ં
3ચૂના આjયા �જુબ, પાયર� ઉતારની િશAા કરતા mકુમમા ંિશAાનો સમયગાળો દશા!વેલ ન હોય તો, 
કાયમી ધોરણે પાયર� ઉતાર કરવામા ંઆ@યો છે, તેમ માની લેવા�ુ ંરહ� છે. તેવા Xક^સામા ંિશAાનો કોઇ 
સમયગાળો િનયત થયલેો ન હોઇ, કોઇ ચોoસ સમય બાદ સરકાર� કમ!ચાર�ને ઉપલી જtયા, 
પગારધોરણ ક� સવેામા ંબઢતી આપવી ક� ક�મ? તે Iગનેી િવચારણા કરવાનો )q ઉપQ^થત થતો નથી 
અને પાયર� ઉતાર કયા! પછ� સામા�ય Yમ �જુબ સરકાર� કમ!ચાર� જયાર� ફર�થી ઉપલી જtયા, 
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પગારધોરણ ક� સેવા ઉપર બઢતી માટ� પાe બને અન ેતે �જુબ તેને બઢતી આપવામા ંઆવે તો તેની 
)વરતા (Seniority)તેની ફર� બઢતીની તાર�ખથી જ ગણવાની રહ� છે અન ેતેની બઢતીવાળ� જtયા, 
પગારધોરણ ક� સેવામા ંઅગાઉ બGવેલી ફરજોને )વરતા નકક� કરવા માટ� nયાનમા ંલેવાની રહ�તી 
નથી. આથી, પાયર� ઉતારની િશAા કરતા ંસમયે પાયર� ઉતાર અ�કુ િનિ�ત સમય/ ચોoસ સમય 
માટ� જ કરવામા ંઆવી ર�ો છે ક� ક�મ? તે િશ^ત અિધકાર�એ િશAાના mકુમમા ં^પ-ટપણે દશા!વNુ ંજ<ર� 
છે.  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના ઉકત તાઃ૨૭.૭.૧૯૬૪ના પXરપeની 3ચૂના �જુબ પાયર� ઉતારની 
િશAાના mકુમમા:ં-  
 

(i)  સરકાર� કમ!ચાર�ને કયા સમયગાળા માટ� પાયર� ઉતાર કરવામા ંઆ@યો છે, તે દશા!વNુ ંજ<ર�  
છે.  િસવાય ક� તેને કાયમી ધોરણે પાયર� ઉતાર કરવા�ુ ંનકક� કરવામા ંઆ@Cુ ંહોય.  

(ii)  પાયર� ઉતારની િશAા અ�કુ િનિ�ત સમયગાળા માટ� કરવામા ંઆવી હોય તો તે સમયગાળો  
Lરૂો  થયા બાદ, સરકાર� કમ!ચાર�ને ઉપલી જtયા, પગારધોરણ ક� સેવામા ંઆપોઆપ બઢતી 
મળ� શકશે ક� બઢતી માટ� તેની યોtયતા અન ે લાયકાત Iગેની િવચારણા કર�ને યોtય ત ે
િનણ!ય લેવાનો રહ�શે. ત ેIગે પણ ^પ-ટતા કરવી જ<ર� છે. 

(iii)  તેને ફર�થી બઢતી આપવામા ંઆવે તો તે ઉપલી જtયા, પગારધોરણ ક� સેવાની �ળૂ )વરતા   
મેળવી શકશે ક� ક�મ અથવા તેણે ઉપલી જtયા ઉપર અગાઉ બGવલે ફરજના સમયને તેની 
)વરતા નકક� કરવા માટ� nયાને લવેામા ંઆવશે ક� ક�મ અથવા તેની )વરતા ત5ન નવસેરથી 
ગણાશ,ે તે Iગે િશAાના mકુમમા ંજ ^પ-ટતા કરવી જ<ર� છે.  

 

  અ�કુ િનયત સમય માટ� જ સરકાર� કમ!ચાર�ને પાયર� ઉતાર કરવામા ંઆ@યો હોય તેમજ ત ે 
સમયગાળો Lરૂો થઇ ગયા બાદ, સરકાર� કમ!ચાર� ઉપલી જtયા, પગારધોરણ ક� સેવામા ં ફર�થી 
આપોઆપ બઢતી મેળવી શકશે, એNુ ં ઠરાવવામા ં આ@Cુ ં હોય, તેવા Xક^સામા ં સરકાર� કમ!ચાર�ની 
)વરતા Gણે તેને પાયર� ઉતારની િશAા કરવામા ંઆવી જ નથી, તેમ માની લઇને નકક� કરવાની રહ� 
છે,  એટલ ેક�, સરકાર� કમ!ચાર�ને ઉપલી જtયા, પગારધોરણ ક� સેવામા ંLનુઃ ^થાિપત કરાતા,ં તેની �ળૂ 
)વરતા જળવાઇ રહ�,  િસવાય ક�, િશAાના mકુમમા ંઅ�ય ર�તે ઠરાવવામા ંઆ@Cુ ં હોય.  જો અ�કુ 
િનયત સમયગાળા માટ� પાયર� ઉતાર કરવામા ંઆ@યો હોય, પરં6,ુ િશAાનો સમયગાળો Lરૂો થાય 2યાર� 
તે સમયે સરકાર� કમ!ચાર� ઉપલી જtયા ઉપર બઢતી માટ� લાયક અને પાe હોય તો જ બઢતી મળ� 
શકશે,  એમ ઠરાવવામા ંઆ@Cુ ં હોય, તેવા Xક^સામા ંસરકાર� કમ!ચાર� ઉપલી જtયાની �ળૂ )વરતા 
મેળવી શક� નહ> પરં6 ુતેણ ેઉપલી જtયા, પગારધોરણ ક� સેવામા ંWટલો સમય ફરજ બGવલેી હોય, 
તેટલા સમયન ેતેની )વરતા નકક� કરવા માટ� ગણતર�મા ંલેવાનો રહ�. િસવાય ક�, િશAાના mકુમોમા ં
અ�ય ર�તે ઠરાવવામા ંઆ@Cુ ંહોય. ઉપર જણાવલે બનંે Xક^સાઓમા ંજો િશAાનો સમયગાળો Lરૂો થયા 
બાદ,  સરકાર� કમ!ચાર� ઉપલી જtયા, પગારધોરણ ક� સેવામા ંબઢતી મળેવવા માટ� યોtય ન હોય (un-
suitable) તેવા Xક^સામા ંસરકાર� કમ!ચાર�ને ઉપલી જtયા,પગારધોરણ ક� સેવામા ંફર�થી બઢતી આપતા ં
સમયે તેની )વરતા ત5ન નવેસરથી (a Fresh) જ ગણવાની રહ� છે એટલે ક�, ઉપલી જtયા પરની તેની 
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�ળૂ )વરતા ]મુાવશે.  
 

(૪)  પાયર� ઉતારના ક�સોમા ંજયાર� સરકાર� કમ!ચાર�ને ઉપલી જtયા, પગારધોરણ ક� સેવામા ંફર�થી  
બઢતી આપવામા ંઆવે 2યાર� તેનો પગાર ]જુરાત ��ુક� સેવા (પગાર)િનયમો,૨૦૦૨ના િનયમ-૨૬ 
�જુબ જ િનયિમત કરવાનો રહ� છે.  
 
 

3.4  C�O��	� 4, F4G (Compulsory Retirement): 
(૧)  સરકાર� કમ!ચાર�, ખાતાક�ય તપાસમા ંદોિષત ઠય� હોય અને તેણ ેકર�લી ગેરવત% ૂ!ક ક� ગેરર�િત  
એવી ગભંીર હોય ક� તનેે સરકાર� નોકર�મા ંચા� ુરાખવા�ુ ંGહ�ર Xહતમા ંજણા6 ુ ંન હોય,  તેવા Xક^સામા ં
સરકાર� કમ!ચાર�ને નોકર�માથંી બરતરફ, <ખસદ ક� ફરMજયાત િનNિૃH Wવી મોટ� િશAાઓ પૈક�ની કોઇ 
િશAા કરવા િવચારણા થઇ શક� છે.  સરકાર� કમ!ચાર�એ ઘણી લાબંી સેવા/ નોકર� કર�લી હોય અને 
ખાતાક�ય તપાસમા ંસા`બત થયેલ ગેરવત!%કૂ ક� ગેરર�િત િસવાય તેની સમb કારXકદ« કલકંરXહત હોય, 
તેવા Xક^સામા ંસરકાર� કમ!ચાર�ને નોકર�માથંી <ખસદ ક� બરતરફ કરવાને બદલે તેનાથી સહ�જ હળવી 
એવી ફરMજયાત િનNિૃHની િશAા કરવા િવચારણા થઇ શક�.  અલબH, દર�ક ક�સમા ંક�સના સમb સજંોગો 
અને હક�કતોને લAમા ં લઇને િશ^ત અિધકાર�એ િવવેક��ુ(Lવૂ!ક િવચારણા કર�ને યોtય ત ે િશAાનો 
િનણ!ય લેવાનો રહ� છે.  
 

(૨)  ફરMજયાત િનNિૃHની િશAા કરવામા ંઆવી હોય તેવા સરકાર� કમ!ચાર�ને ]જુરાત ��ુક� સેવા  
(પે�શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૭૮ �જુબ સરકાર મiૂંર કર�, તેટ�ુ ં રહ�િમયત પે�શન 
(Compassionate Pension) મળ� શક�. ]જુરાત ��ુક� સેવા (પે�શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-
૭૯(ખ)ની જોગવાઇ �જુબ, સરકાર� કમ!ચાર� તબીબી )માણપeને આધાર� િનNHૃ થયો હોત તો ત ે
તાર�ખે તેને મળવાપાe Lરૂ�Lરૂા અશRતતા પે�શનના બે 6તૃીયાશં Wટલી રકમ કરતા ંઓછ� નહ> અન ે
તેને મળવાપાe Lરૂ�Lરૂા અશRતતા પે�શન કરતા ંવs ુનહ>, તે દર� રહ�િમયત પે�શન (Compassionate 
Pension) મiૂંર કર� શકાય.  
 

(૩)  ]જુરાત ��ુક� સેવા (પે�શન)િનયમો,૨૦૦૨ના િનયમ-૧૦ નીચે કરવામા ંઆવતી ફરMજયાત 
િનNિૃH ક� W સામા�ય  ભાષામા ંઅપXરપRવ િનNિૃH (Premature Retirement) તર�ક� ઓળખાય છે,  ત ે
ફરMજયાત િનNિૃH અને ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ )િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬ નીચ ે
કરવામા ંઆવતી ફરMજયાત િનNિૃHની િશAા, તે બનંેમા ં ઘણો ફ�ર છે. ]જુરાત ��ુક� સેવા (પે�શન) 
િનયમોના િનયમ-૧૦ નીચે ફરMજયાત િનNHૃ કરાયેલ સરકાર� કમ!ચાર�ને તેણે બGવલે સેવાના 
)માણસર પે�શન અને આ�ષું̀ગક પે�શન લાભો મળ� શક� છે. જયાર� ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અન ે
અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬ નીચે િશAા તર�ક� કરવામા ંઆવતી ફરMજયાત િનNિૃHમા ંસરકાર� 
કમ!ચાર�ને ]જુરાત ��ુક� સેવા (પે�શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૭૮ અને િનયમ-૭૯મા ં જણા@યા 
�જુબ માe રહ�િમયત પે�શન જ મળ� શક� છે. ]જુરાત ��ુક� સેવા (પે�શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-
૧૦ નીચે કરવામા ંઆવતી ફરMજયાત િનNિૃH એ કોઇ િશAા નથી. આથી, ત ેકરતા ંપહ�લા ંખાતાક�ય 
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તપાસની )XYયા હાથ ધર�ને સરકાર� કમ!ચાર�ને બચાવ કરવાની તક આપવી આવ\યક નથી, જયાર� 
]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬ નીચે કરવામા ંઆવતી ફરMજયાત 
િનNિૃH એ િશAા હોઇ, તે કરતા ંપહ�લા ંતે િનયમોના િનયમ-૯ અને ૧૦મા ંજણા@યા �જુબની ખાતાક�ય 
તપાસની )XYયા હાથ ધર�ને કમ!ચાર�ને તેનો બચાવ કરવાની વાજબી અન ે Lરૂતી તક આપવી 
આવ\યક અને ફરMજયાત છે. 
 

3.5  �����	�$" �.�J (Removal from Service): 
 સરકાર� કમ!ચાર� ખાતાક�ય તપાસમા ંદોિષત ઠય� હોય અને તણેે કર�લી ગેરવત!%કૂ ક� ગેરર�િત 
એવી ગભંીર હોય ક�, તેને સરકાર� નોકર�મા ંચા� ુરાખવા�ુ ંGહ�ર Xહતમા ંન હોય તો,  સબંિંધત સરકાર� 
કમ!ચાર�ને નોકર�માથંી <ખસદ ક� બરતરફ�ની િશAા કરવા િવચારણા થઇ શક�. <ખસદની િશAા કરવી ક� 
બરતરફ�ની િશAા કરવી, તે દર�ક ક�સના સમb સજંોગો અને હક�કતો લAમા ંલઇન ે િવચારણા કર�ન ે
િશ^ત અિધકાર�એ િવવેક��ુ(Lવૂ!ક િનણ!ય લેવાની બાબત છે. <ખસદની િશAામા ં સરકાર� કમ!ચાર� 
ભિવ-યમા ંસરકાર� નોકર� મેળવવા માટ� ગેરલાયક ઠરતો નથી. બીiુ,ં તેવા સરકાર� કમ!ચાર�ને ]જુરાત 
��ુક� સેવા (પે�શન) િનયમો,૨૦૦૨ના િનયમ-૭૮ અને િનયમ-૭૯ નીચે ‘‘રહ�િમયત પે�શન 
(Compassionate Pension)’’ મiૂંર� કર� શકા6 ુ ં હોય છે. આ બનંે લાભો ‘બરતરફ�’ની િશAા પામેલ 
સરકાર� કમ!ચાર�ને મળ� શકતા નથી. આથી, ક�સના સમb સજંોગો અને હક�કતો લAમા ંલેતા,ં સરકાર� 
કમ!ચાર� ભિવ-યમા ંસરકાર� નોકર� માટ� ગેરલાયક ઠર� નહ>,  ત ેર�ત ેતેમજ તેન ેરહ�િમયત પે�શન તો 
મળ� શક�, તે ર�તે િશAા કરવા�ુ ં�યાયો`ચત રહ�શ,ે તેમ િશ^ત અિધકાર�ને લાગ6 ુ ંહોય તો, બરતરફ�ને 
બદલે <ખસદની િશAા કરવા Iગે િવચારણા થઇ શક�.  
 

  Oૂંકમા,ં <ખસદની િશAામા ંસરકાર� કમ!ચાર� ભિવ-યમા ંસરકાર� નોકર� માટ� ગેરલાયક ઠરતો 
નથી તેમજ તેને ]જુરાત ��ુક� સેવા (પે�શન) િનયમો,૨૦૦૨ના િનયમ-૭૮ નીચે રહ�િમયત પે�શન 
મiૂંર� કર� શકાય છે. આNુ ંપે�શન ]જુરાત ��ુક� સવેા (પે�શન) િનયમો,૨૦૦૨ના િનયમ-૭૯(ક)ની 
જોગવાઇ �જુબ, કમ!ચાર�ને નાદાર�, `બનકાય!Aમતા ક� ગેરવત!%કૂન ે કારણે સરકાર� નોકર�માથંી 
પદ#Cતુ કરવામા ંઆ@યો હોય 2યાર� પે�શનની રકમ જો ત ે કમ!ચાર�, તબીબી )માણપeના આધાર� 
િનNHૃ થયો હોય 2યાર�, તેને અશકતતા પે�શનની W રકમ મળવાપાe થાત તનેા, ૨/૩ કરતા ંવધશ ે
નહ>.  
 

3.6  �����	�$"  =���C� (Dismissal from Service): 
(૧)  આ િશAા એ, િશ^ત અન ેઅપીલ િનયમોમા ં િનXદv-ટ તમામ િશAાઓ પૈક�ની સૌથી ભાર� અન ે
મહHમ િશAા છે. આથી, �બૂ જ ગભંીર )કારની અિનયિમતતાઓ/ ગેરર�િત ક� ગેરવત!%કૂના 
Xક^સાઓમા ંક�  Wમા ંસરકાર� કમ!ચાર�ને નોકર�મા ંચા� ુરાખવા�ુ ંGહ�ર Xહતમા ંન જ હોય, તેવા અ2યતં 
ગભંીર )કારના Xક^સાઓમા ંજ આ િશAા કરવા િવચારણા થઇ શક�. ઉદાહરણ તર�ક�, સરકાર� કમ!ચાર�એ  
લાચં લીધી હોવા�ુ ંખાતાક�ય તપાસમા ંસા`બત થCુ ંહોય, નાણાનંી ઉચાપત, અ�ય ગભંીર નાણાક�ય 
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ગેરર�િતઓ, બદઇરાદાLવૂ!ક ખોટા ં)વાસ ભ�થા ંલેવા,ં હો5ો ક� સHાનો બદઇરાદાLવૂ!ક fૂSુપયોગ કરવો, 
ગભંીર ગેરિશ^ત Wવી ક� લાબંા સમય 3ધુી ફરજ પરથી અનિધPૃત ર�તે ગેરહાજર રહ�N ુ ં વગેર� �બૂ 
ગભંીર )કારની ગેરવત!%કૂ ક� ગેરર�િતઓના Xક^સાઓમા ં આ િશAા કરવા િવચારણા થઇ શક�. અલબH, 
દર�ક ક�સમા,ં ક�સના સમb સજંોગો અન ે હક�કતો લAમા ં લઇન ે િશ^ત અિધકાર�એ િવવેક��ુ(Lવૂ!ક 
િવચારણા કર�ને યોtય તે િશAાનો િનણ!ય લેવાનો રહ� છે.   
 

(૨)  ]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ં Yમાકંઃ (૮) આગળ 
^પ-ટતા કયા! �જુબ, નોકર�માથંી બરતરફ કરાયેલ સરકાર� કમ!ચાર� ભિવ-યમા ંપણ સરકાર� નોકર� 
માટ� ગેરલાયક ઠર� છે.   
 

(૩)  નોકર�માથંી બરતરફ કરાયેલ સરકાર� કમ!ચાર�ને પે�શન ક� અ�ય કોઇ િનNિૃH લાભો મળ� શક� 
નહ>. ]જુરાત ��ુક� સેવા (પે�શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૭૮(૨) �જુબ, બરતરફ કરાયેલ  સરકાર� 
કમ!ચાર��ુ ંરહ�િમયત પે�શન પણ મiૂંર થઇ શક� નહ>.   
 

4.  *���
� �
�	 ��
 (�)5� ��� ���') ��	#�,1971 ��0� �)C
 �2
�� � ��	 
��
� '�'��:- 
 ]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬ નીચે આપલે ^પ-ટ�કરણ 
(Explanation) �જુબ, નીચનેાનો િશAાઓમા ંસમાવશે થતો નથી:-  
 

(૧)  સબંિંધત િનયમો/ mકુમો અ�સુાર અથવા િનમ%કૂની શરતો અ�સુાર ખાતાક�ય અથવા બી0 
પર�Aા પાસ ન કરવા માટ� સરકાર� કમ!ચાર�ના ઇGફા અટકાવવા.  
(૨)  સરકાર� કમ!ચાર� લાયક�આડ ઓળંગવા માટ� અયોtય હોવાને કારણે પગારધોરણમા ંલાયક�આડ 
પર તેનો પગાર રોકવો.  
(૩)  સરકાર� કમ!ચાર�ની ગેરવત!%કૂના કારણસર િશAા2મક પગલા ં તર�ક� નહ> પરં6,ુ વહ�વટ� 
કારણોસર સામા�ય ર�ત ેત ેW  નોકર�, bેડ અથવા જtયા પર બઢતીપાe હોય તે નોકર�, bેડ અથવા 
જtયા પર ^થાયી અથવા કાય!કાર� ર�તે બઢતી ન આપવી.  
(૪)  ઉ#ચ સેવા, bેડ અથવા જtયા પર કાય!કાર� ર�તે કામગીર� બGવતો હોય તેવા સરકાર� 
કમ!ચાર�ને તે� ુ ં કામ જોયા પછ� આવી ઉ#ચ સેવા,bડે અથવા જtયા માટ� અયોtય જણાયો હોય ત ે
કારણે અથવા ફકત વહ�વટ� કારણોસર તેન ે  નીચલી કAાની સેવા, bેડ અથવા જtયા પર પાછો 
મોકલવો.  
(૫)  સેવા, bેડ અથવા જtયા પર અજમાયશ પર નીમવામા ં આવલે સરકાર� કમ!ચાર�ને તેની 
િનમ%કૂની શરતો અ�સુાર અથવા ત ેસમય Lરૂતા અમલમા ંરહ�લા આ Iગનેા સરકાર� િનયમો અન ે
mકુમો અ�સુાર અજમાયશના સમય દરિમયાન અથવા તેના Iતે તેની કાયમી સવેા bેડ અથવા જtયા 
પર પાછો મોકલવો.  
(૬)  Wની સેવાઓ ક��� સરકાર અથવા બી0 રાજય સરકાર અથવા બીG કોઇપણ તeં પાસથેી 
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ઉછ�ની લેવામા ંઆવી હોય અથવા સરકાર� કમ!ચાર�ની સેવાઓ Wની પાસેથી તેવી સેવા ઉછ�ની લેવામા ં
આવી હોય તે ક��� સરકાર અથવા રાજય સરકાર અથવા તeં હ^તક પાછ� �કૂવી. 
(૭)  િનNિૃHને લગતા ંતે સમય Lરૂતા અમલમા ંરહ�લા કોઇપણ કાયદા અથવા િનયમોની જોગવાઇ 
અ�સુાર સરકાર� કમ!ચાર�ને ફરMજયાત િનNHૃ કરવો.  
 દા.ત. ]જુરાત ��ુક� સેવા (પે�શન) િનયમો,૨૦૦૨ના િનયમ-૧૦ નીચે ફરMજયાત િનNિૃH.  
(૮)   (ક)  અજમાયશ પર નીમવામા ંઆવેલ સરકાર� કમ!ચાર�ની તેની િનમ%કૂની શરતો અ�સુાર   

અથવા ત ે સમય Lરૂતા અમલમા ં રહ�લા સરકાર� િનયમો અન ે mકુમો અ�સુાર અજમાયશના 
સમય દરિમયાન અથવા તનેે Iતે સેવાની સમા�jત અથવા.  

 (ખ)  ક�વળ વહ�વટ� કારણોસર હગંામી સરકાર� કમ!ચાર�ની સેવાની સમા�jત અથવા.  
 (ગ)  કરાર હ�ઠળ નીમાયેલ સરકાર� કમ!ચાર�ની આવી કરારની શરતો અ�સુાર સવેાની  

સમા�jત. 
  

  આમ, િનમ%કૂની શરતો ક� કરારની શરતો �જુબ, સરકાર� કમ!ચાર�ની નોકર�નો Iત 
લાવવામા ંઆ@યો હોય તો તે ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ નીચે િશAા 
નથી. પરં6,ુ ઘણા Xક^સાઓમા ંખાસ કર�ને હગંામી સરકાર� કમ!ચાર�ઓના Xક^સામા ંખાતાક�ય તપાસની 
લાબંી )XYયાિવિધ અ�સુરવી પડ� નહ>. તે હ�6થુી તેની ગેરવત!%કૂ, ગેરર�િત, બેદરકાર� ક� અ�ય કોઇ 
Aિત સબબ સAમ અિધકાર�ઓ સરકાર� કમ!ચાર�ની િનમ%કૂની શરતોનો આધાર લઇન ેવહ�વટ� કારણો 
આગળ ધર�ને તેન ેનોકર�માથંી વહ�વટ� કારણોસર �ટો કરવામા ંઆવી ર�ો હોય, તેવો દ�ખાવ કર�ન ે
સરકાર� કમ!ચાર�ની નોકર�ની સમા�jતના mકુમો કરતા હોય છે. આથી, કોઇ Xક^સામા ંસરકાર� કમ!ચાર�ની 
નોકર�ની સમા�jત / Iત એ ખર�ખર તેની િનમ%કૂની શરતો �જુબ (as per conditions of service) છે 
ક� િશAા ^વ<પનો (with evil consequences) છે? તે નકક� કરવા માટ� �યાયની અદાલતો સામા�ય ર�તે 
નીચે �જુબની બાબતો તપાસે છે.  
 

(i) િનમ%કૂની શરતો �જુબ, સરકાર� કમ!ચાર�ને તે જtયા ધારણ કરવાનો હકક હતો ક� ક�મ?  
(Whether under the terms and conditions governing his appointment to a post he would have a 
right to hold the post, but for his termination),   

;7.  
(ii) તેની સેવાની સમા�jત ગ`ભ�ત ર�તે િશAા Wવી જ (with evil consequences) છે ક� ક�મ?  
 

  જો િનમ%કૂની શરતો �જુબ સરકાર� કમ!ચાર�ને તે જtયા ધારણ કરવાનો હકક હોવા છતા ંતેની 
નોકર�નો Iત લાવવામા ં આ@યો હોય અથવા તેની સરકાર� નોકર�ની સમા�jતની િશAા Wવી જ અથવા 
ગ`ભ�ત ર�તે પણ િશAા ^વ<પની જણાતી હોય તો તેને ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ) 
િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ં Yમાકંઃ(૬) આગળ દશા!વેલી ‘‘નોકર�માથંી <ખસદ (Removal from 
service)’’ની  િશAા તર�ક� જ ગણવામા ંઆવે છે. W ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, 
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૧૯૭૧ના િનયમ-૯ અને ૧૦મા ંજણા@યા �જુબની ખાતાક�ય તપાસની )XYયા અ�સુયા! િવના થઇ શક� 
નહ>. 
   

   આથી, સરકાર� કમ!ચાર�ને તેની કોઇ ગેરવત!%કૂ, ગેરર�િત ક� Aિતના કારણે  (એટલે ક�, evil 
consequences સાથે) નોકર�માથંી fૂર કરવો હોય તો ત ેકરતા પહ�લા ં]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અન ે
અપીલ) િનયમો,૧૯૭૧ના િનયમ-૯ અને ૧૦મા ંજણા@યા �જુબની તપાસની )XYયા અ�સુરવી જ<ર� 
છે. સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૫.૪.૧૯૭૨ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૭૧-૧૩૭૩-ગથી 
સરકાર�  એ મતલબની 3ચૂનાઓ પણ આપી છે ક� હગંામી ક� ત5ન હગંામી સરકાર� કમ!ચાર�ને વહ�વટ� 
કારણોસર Wમ ક�, જtયાના અભાવે ક� અ�ય કોઇ વહ�વટ� કારણોસર �ટો કરવો જ<ર� હોય તો સૌથી 
iુિનયર  કમ!ચાર�ને )થમ �ટો કરવો જોઇએ.  iુિનયર કમ!ચાર�ને નોકર�મા ંચા� ુરાખીને સીિનયર  
કમ!ચાર�ને વહ�વટ� કારણોસર નોકર�માથંી �ટો કર� શકાય નહ>. જો તેમ કરવામા ંઆવે તો, સરકાર� 
કમ!ચાર�ની નોકર�ની આવી સમા�jત એ વા^તવમા,ં િશAા (Penalty)જ ગણાય ક� W િશ^ત અને અપીલ 
િનયમોમા ં િનયમ-૯ અને ૧૦મા ં દશા!વેલી તપાસની )XYયા અ�સુયા! િવના થઇ શક� નહ>. તાઃ 
૨૫.૪.૧૯૭૨ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૭૧-૧૩૭૩-ગ,ની 3ચૂના �જુબ હગંામી ક� ત5ન હગંામી 
સરકાર� કમ!ચાર�ને તેના કોઇ ગેરવત!નને કારણે ક�, તેની કોઇ Aિતને કારણે નોકર�માથંી �ટો કરવો હોય 
તો, ત ેકરતા પહ�લા ં]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અન ેઅપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ અને ૧૦મા ં
જણા@યા �જુબની િવિધસરની ખાતાક�ય તપાસની કાય!વાહ� કરવી જ<ર� છે. િનયમ-૯ અને ૧૦ની 
કાય!વાહ� અ�સુયા! િવના, તમે કર� શકાય નહ>. 
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(૧)  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૩.૧૦.૧૯૮૮ના પXરપe Yમાકંઃખતપ-૧૦૮૮-C.ુઓ.૫૭૯-
ખા.ત.એ.થી 3ચૂના આjયા  �જુબ, સરકાર� અિધકાર�/ કમ!ચાર�એ ખોOંુ એલ.ટ�.સી. લીsુ ં છે, તેમ 
જણાઇ આવ ે 2યાર� તણેે એલ.ટ�.સી.ની બધી રકમ પરત કરવાની રહ�શે. ત5ઉપરાતં એલ.ટ�.સી.ની 
રકમની બે ગણી રકમ દંડ<પે એક સjતાહમા ંપરત કરવાની રહ�શે તેમજ તે ભિવ-યમા ંઆવી ગેરર�િત 
ન કર�, તેવી બાહં�ધર� આપવાની રહ�શે. જો સબંિંધત અિધકાર�/ કમ!ચાર� િનયત સમયમયા!દામા ંરકમ 
પરત ન કર�, તો તેમની સામે ફોજદાર� ક�સ દાખલ કરવો તેમજ તેને ફરજમોPફૂ કર�, યોtય તે કાય!વાહ� 
હાથ ધરવી.  તે �જુબની 3ચૂના આપેલ છે. સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૪.૭.૨૦૦૩ના સરખા 
Yમાકંના ઠરાવથી  3ચૂ@યા �જુબ Wમણે ઉપર જણા@યા �જુબ એલ.ટ�.સી.ની eણ ગણી રકમ પરત 
કર� ન હોય તેમની સામ ે (૧) તા2કા`લક ફોજદાર� ક�સ  નuધવા (૨) કાયમી ધોરણે રG )વાસ રાહત 
તથા વતન )વાસ રાહતનો લાભ ન આપવો તથા  તે Iગે તેમની સેવાપોથીમા ંલાલ શાહ�થી નuધ 
કરવી. 
   

      Wમણે રકમ પરત કર� દ�ધી હોય, તેમને પણ  ભિવ-યમા ંરG )વાસ રાહત તથા વતન )વાસ  

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1972-25-4_CDR-1071-1373-G.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1972-25-4_CDR-1071-1373-G.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1988-03-10_KHTP-1088-UO-579-TA.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1988-03-10_KHTP-1088-UO-579-TA.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2003-04-07_KHTP-1088-UO-579-TA.pdf
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રાહતનો લાભ ન આપી, તેમની સેવાપોથીમા ંલાલ સહ�થી નuધ કરવી.  
 

(૨)  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૬.૯.૧૯૮૨ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૪૮૨-Cઓુ.૫૫૨-ગથી 
કરવામા ં આવેલ જોગવાઇ �જુબ, સરકાર� અિધકાર�/ કમ!ચાર� kારા મકાન બાધંકામ પેશગીના 
fુSુપયોગ કયા!ની બાબત nયાને આવે અન ેતેની સામે િનયમા�સુારની ખાતાક�ય તપાસના Iતે આરોપો 
Lરુવાર રહ� તો તેને ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬ હ�ઠળની 
મોટ� િશAા પૈક�ની કોઇ િશAા કરવી જોઇએ.  
  

(૩)  ખોટા ં �સુાફર� ભ�થાનંી આકારણી કરવા Iગ ેસરકાર� અિધકાર� / કમ!ચાર� સામેનો આરોપ  
સા`બત થાય તો,  ખોટા ં�સુાફર� ભ�થાનંી રકમ nયાનમા ંલીધા વગર તેને સામા�યત: ]જુરાત રાજય 
સેવા (િશ^ત અન ેઅપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬ હ�ઠળની <ખસદની િશAા કરવી જોઇએ. િસવાય  
ક�  તેના કરતા હળવી િશAા કરવા માટ� કોઇ સબળ કારણો હોય. તે �જુબની જોગવાઇ સામા�ય વહ�વટ 
િવભાગના તાઃ૧૨.૨.૧૯૬૩ના પXરપe Yમાકંઃડ�પીઇ-૧૧૬૩-સીથી તેમજ ]જુરાત ��ુક� સેવા (�સુાફર� 
ભ�થા)ં િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૧૨૪ હ�ઠળ કરવામા ંઆવેલ છે.  
 
(૪)  કોટ! ક�સને લગતા કાગળો વચગાળાના ક� આખર� mકુમના અમલના તબકક� ક� કોઇપણ તબકક�  
કાય!વાહ� િસવાય પડતર ર�ા હોય, તેવા ક�સમા ંW અિધકાર�/ કમ!ચાર� પાસ ેકાગળો પડતર રહ�લ હોય, 
તેમની સામે પગલા ં લવેા સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧.૧૨.૨૦૦૪ના ઠરાવ Yમાકંઃખતપ-૧૦-
૨૦૦૪-Cઓુ.૧૪૨૫-ત.એ.થી  3ચૂના આપવામા ંઆવલે છે.  આવા અિધકાર�/ કમ!ચાર� સામે િનયમ-
૧૧ હ�ઠળ આરોપના�ુ ંઆપી, એકવીસ  Xદવસમા ંતેમ�ુ ંબચાવના�ુ ં મેળવી, દસ Xદવસમા ંબચાવનામા 
પર2વે િવચારણા કરવાની રહ�શે. આરોપ Lરુવાર થતો હોય તેવા Xક^સામા ં સબંિંધત અિધકાર� / 
કમ!ચાર�નો આગામી લહ�ણો થતો એક ઇGફો એક વષ! માટ�  ભિવ-યની અસર િવના અટકાવવાની 
િશAાના mકુમો કરવાના રહ�શે. જો કોઇ  Xક^સામા ંએક કરતા વs ુઅિધકાર�ઓ / કમ!ચાર�ઓ જવાબદાર 
જણાય તો િનયમ-૧૩ હ�ઠળ તમામ સામ ેસCંકુત તપાસની કાય!વાહ� હાથ ધરવાની રહ�શે.  
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 સરકાર� કમ!ચાર� સામે કોઇપણ િશAા ફરમાવતા ંસમયે અ�કુ સામા�ય બાબતો િવચારણામા ં
લેવી જ<ર� છે. Wના ક�ટલાક ઉદાહરણો નીચે દશા!@યા �જુબ ગણી શકાય.  
 

(૧)  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧.૧૧.૨૦૦૪ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦-૨૦૦૪-૧૨૨૪-
ત.એ.થી આપલે  3ચૂનાઓ પૈક� ફકરા-૩(૩)થી જણાવેલ છે ક�, તક�દાર� આયોગ ેકર�લ મોટ� િશAાની 
ભલામણનો ^વીકાર કર�ને શ< કર�લ ખાતાક�ય તપાસને Iતે સબંિંધત સરકાર� અિધકાર�/ કમ!ચાર� 
સામેના સા`બત રહ�લા આરોપોની ગભંીરતા અને િનયત થતી જવાબદાર�ના )માણને nયાનમા ંલઇન ે
િશAા�ુ ં)માણ �યાયો`ચત રહ� અને તક�દાર�નો ��-ટકોણ (Vigilance Angle) પણ  જળવાય, તે )માણ ે

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1982-06-09-CDR-1482-UO-522-G.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1963-12-02-DPE-1163-C.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2004-01-12-KHTP-10-2004-UO-1425-INQ-CELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2004-01-12-KHTP-10-2004-UO-1425-INQ-CELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2004-01-11-CDR-10-2004-1224-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2004-01-11-CDR-10-2004-1224-INQCELL.pdf
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િશAાનો િનણ!ય કરવાનો રહ�શે.   
 

(૨)  સરકાર� કમ!ચાર�ને િશAા કરવાનો હ�6 ુ િશ^ત અિધકાર�એ ખાસ  nયાનમા ં  રાખવો જોઇએ.  
િશAાનો હ�6 ુસરકાર� કમ!ચાર�ને �કુસાન પહuચાડવાનો હોતો નથી. પરં6,ુ તેને આચર�લી ગેરવત!%કૂ ક� 
ગેરર�િત તે ફર�થી કર� નહ> તેમજ અ�ય સરકાર� કમ!ચાર�ઓ પણ આવી ગેરવત!%કૂ ક� ગેરર�િત કર� 
નહ>. તે માટ�નો હોય છે. તમેજ Gહ�ર વહ�વટમાથંી |-ટાચાર ના�દૂ કર�,  Gહ�ર વહ�વટ )2યે લોકોનો 
િવ�ાસ જળવાઇ રહ� ત,ે જોવાનો હોય છે. 
  
(૩)  િશAા અથ!Lણૂ! હોવી જોઇએ અને તેની અસર થાય ત ેર�તે િશAા કરવી જોઇએ. ઉદાહરણ તર�ક�,  
સરકાર� કમ!ચાર�ને ઇGફો મળવાપાe ન હોય, તેવા Xક^સામા ંઇGફો રોકવાની િશAા કરવામા ંઆવ ેતો 
િશAાની કોઇ અસર થશ ેનહ>. એ જ ર�તે બઢતી માટ� પાe જ ન હોય તેવા સરકાર� કમ!ચાર�ને બઢતી 
અટકાવવાની િશAા કરવાનો કોઇ જ અથ! રહ�તો નથી.  
 

(૪)   િશAા હમંેશા ગેરવત!%કૂ ક� ગેરર�િતને )માણસર (Commensurate with the guilt) હોવી જોઈએ.  
સરકાર� કમ!ચાર�ની ગેરવત!%કૂ ક� ગેરર�િતના )માણમા ંઓછ� ક� વધાર� િશAા થાય નહ> તેવી ખાસ 
કાળ0 રાખવી જોઈએ.  ઓછ� િશAા કરવાથી  સરકાર� કમ!ચાર�ને ફર�થી ગેરવત!%કૂ ક� ગેરર�િત કરવા 
માટ� Xહ�મત અન ે)ો2સાહન મળ� રહ�, તેમજ અ�ય  કમ!ચાર�ઓને પણ તેમ કરવા માટ� ઉHેજન મળ� રહ� 
છે. જયાર� Aિતના )માણમા ંવધાર� િશAા કરવામા ંઆવ ેતો, સરકાર� કમ!ચાર�ઓમા ંિનરાશા @યાપી Gય 
અથવા તેઓ વs ુગભંીર ગેરવત!%કૂ આચરવા )ેરાય તેN ુ ં પણ બની શક� છે. વs ુ િશAાથી સરકાર� 
કમ!ચાર�ઓની કાય!Aમતા ઉપર પણ અવળ� અસર પડ�. Oૂંકમા,ં  િશAા હમંેશા Aિતન ે)માણસર અન ે
�યાયો`ચત હોવી જોઇએ. 
 

(૫)  સરકાર� કમ!ચાર�ને િશAા કરતા ંસમયે સરકાર� કમ!ચાર�ની ગેરવત!%કૂ ક� ગેરર�િતના સજંોગો 
પણ લAમા ં લેવા જોઇએ. સરકાર� કમ!ચાર�એ Gણી જોઇને ઇરાદાLવૂ!ક (with malafide intention) 
ગેરર�િત ક� ગેરવત!%કૂ કર�લી છે ક� તેની માe lભુિન-ઠાની �લૂ (Bonafide mistake) છે તે તપાસNુ ં
જ<ર� છે.  
 

(૬)  એક જ ગેરવત!%કૂ Iગ ેએક થી વધાર� િશAા કરવા Iગે િશ^ત અન ેઅપીલ િનયમોમા ંકોઇ 
બાધ નથી. પરં6,ુ  સામા�ય સજંોગોમા ંએક Aિત માટ� એકથી વs ુિશAા કરવી જોઇએ નહ>.  અલબH, 
સરકારને થયેલ �કુસાનની વ3લૂાતની િશAાની સાથોસાથ અ�ય કોઇ િશAા પણ કર� શકાય છે.  
 
(૭)  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ ૨૫.૯.૧૯૬૮ના શેરા પe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૬૮-૧૦૨૮-ગથી 
પXરપિeત કરાયેલ ભારત સરકારના ]હૃ મeંાલયના તાઃ ૨૮.૮.૧૯૬૮ના ઓXફસ મેમોર��ડમથી 3ચૂ@યા 
�જુબ, ખાતાક�ય તપાસમા ં સરકાર� કમ!ચાર�ની જવાબદાર� નકક� કરતા ં સમયે, તેની �તૂકાળની  

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1968-25-09-CDR-1068-1028-G.pdf
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ગેરવત!%કૂ ક� ગેરર�િત લAમા ં લઇ શકાય નહ> િસવાય ક�, તે Iગે આરોપનામામા ં ઉ�લેખ કરવામા ં
આ@યો હોય અને ત ેIગ ેતેને બચાવ કરવાની વાજબી અન ેLરૂતી તક આપવામા ંઆવી હોય, પરં6,ુ 
િશAાનો િનણ!ય લેતા ંસમયે, તેની �તૂકાળની તેવી જ ગેરવત!%કૂ અગાઉની કોઇ ખાતાક�ય તપાસમા ં
Lરુવાર થયેલી હોય તો જ nયાન ેલઇ શકાય. ઉદાહરણ તર�ક�,  સરકાર� કમ!ચાર�ને અનિધPૃત ર�ત ે
વારંવાર ગેરહાજર રહ�વા Iગે એક વખત િશAા કરવામા ંઆવી હોય, અને ફર�થી તે અવારનવાર 
અનિધPૃત ર�તે ગેરહાજર રહ�તો હોય, તેવા Xક^સામા ંતેની ગેરવત!%કૂની ગભંીરતા વધી Gય છે અન ે
તેથી �તૂકાળમા ંખાતાક�ય તપાસમા ંLરુવાર થયેલી તે જ ગેરવત!%કૂ nયાનમા ં  લઇને િશAા કરવા 
Iગે િવચારણા કર� શકાય.  
 

(૮)  સરકાર� કમ!ચાર�ને િશAા ફરમાવતી વખતે તેમણે કર�લી નોકર�નો સમયગાળો તેમજ સમb  
સમયગાળા દરિમયાન તેની વત!%કૂ ક�વી હતી, તે પણ લAમા ંલેN ુ ંજોઇએ.  
 

7.  !��2�:-  
 ક�ટલીકવાર કોઇ સરકાર� કમ!ચાર� સામે એક કરતા વs ુક�સોમા ંખાતાક�ય તપાસ હાથ ધરવામા ં
આવેલ હોય અને  તે પૈક�ના કોઇ એક )કરણમા ં તનેે ખાતાક�ય તપાસન ેIત ેનોકર�માથંી <ખસદ ક� 
બરતરફ કર� તેની સેવાનો Iત લાવવામા ંઆ@યો હોય છે. 2યાર� તેની સામેના ખાતાક�ય તપાસના 
બીG )કરણોમા ંતપાસ પડતર રહ� છે.   
 

 સરકાર� કમ!ચાર� તેને કરવામા ંઆવલે િશAાના mકુમને �યાયની અદાલતમા ં પડકાર�, તેવા 
Xક^સામા ં ક�ટલીકવાર નામદાર અદાલત kારા સરકાર{ીએ કર�લ િશAાનો mકુમ રદ કરવામા ંઆવે છે 
અથવા હળવી િશAા કરવા 3ચૂન કરવામા ંઆવતા,ં ત ે�જુબની હળવી િશAા કરવામા ંઆવ ેછે. આથી, 
આવા mકુમો થતા ંસરકાર� સેવામાથંી fૂર કરાયેલ સરકાર� કમ!ચાર� ફર� પાછા સરકાર� સેવામા ંLનુઃ 
^થાિપત થાય છે.  
 

  આવા )કરણો ક� Wમા ંસરકાર� કમ!ચાર� સામે એક કરતા વધાર� )કરણોમા ંખાતાક�ય તપાસની 
કાય!વાહ� હાથ ધરવામા ંઆવેલ હોય અન ેકોઇ એક )કરણમા ંસરકાર� સેવામાથંી fૂર કરવાની કોઇપણ 
િશAા (<ખસદ, બરતરફ, ફરMજયાત િનNિૃH) કરવામા ંઆવી હોય તેવા સજંોગોમા ંતે કમ!ચાર� સામેના 
ખાતાક�ય તપાસના અ�ય )કરણો તરત જ બધં કરવાનો િનણ!ય ન લવેો જોઇએ.  અગાઉના ક�સમા ં 
સરકાર� કમ!ચાર�ને સરકાર� સેવામાથંી fૂર કરવાના mકુમો Iગે અદાલત / અપીલી અિધકાર�નો dકુાદો 
ન આવ ે2યા ં3ધુી આવા ક�સોને ^થ`ગત કર� દ�વા જોઇએ.  Wથી જો સરકાર� કમ!ચાર�ને સXYય સેવામા ં 
Lનુઃ^થાિપત કરવાનો )સગં ઉપQ^થત થાય તો આવા પડતર ક�સોની તપાસ આગળ ધપાવી શકાય. ત ે
�જુબની 3ચૂના સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૭.૪.૧૯૮૪ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૮૩- 
C.ુઓ. ૫૨૫-ગ.થી આપવામા ંઆવલે છે.  
 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1984-17-04-CDR-1083-UO-525-G.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1984-17-04-CDR-1083-UO-525-G.pdf
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  તહોમતદારને િશAા ફરમાવવામા ંઆવે તનેો ખર�ખર અમલ થયો છે ક� ક�મ? તેની ચકાસણી 
િશ^ત અિધકાર�એ  કર� લવેી જ<ર� છે. િશAાના mકુમ Iગ ેર�કડ! ઉપર નuધ રહ� તેમજ િશAાનો અમલ 
કરવામા ં કોઇ વહ�વટ� �\ુક�લી પડ� નહ> તે માટ�, િશAાના mકુમની નકલ તહોમતદાર સરકાર� 
કમ!ચાર�ના ખાતા અને કચરે�ના વડાને તેમજ તહોમતદાર W કચેર�મા ંફરજ બGવતો હોય ત ેકચેર� 
અને તહોમતદારની પગાર, રG, પે�શન વગેર� સેવા િવષયક ર�કડ! W કચેર�મા ંહોય તે કચેર�ને પણ 
મોકલવી જ<ર� છે.  જો ]જુરાત રાજય તક�દાર� આયોગની ભલામણ અ�વયે િશ^તા2મક કાય!વાહ� 
કરવામા ંઆવી હોય તો, િશAા / દોષ�QુRતના mકુમની એક નકલ તક�દાર� આયોગન ેપણ મોકલવી 
જોઇએ.   
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૧.  સરકાર� કમ!ચાર� િનNHૃ થઇ ગયો હોય તો તેન ે]જુરાત રાજય સવેા (િશ^ત અને અપીલ) 
િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ંદશા!વેલ િશAાઓ પૈક�ની કોઇપણ િશAા કરવા�ુ ંશકય નથી.  િનNHૃ 
થયેલ સરકાર� કમ!ચાર�એ તેની નોકર� ક� તેન ેLનુઃ િનCQુRત (Re-employment) દરિમયાન કોઇ ગભંીર 
ગેરવત!%કૂ ક� બેદરકાર� કર� હોય તો  ]જુરાત ��ુક� સેવા (પે�શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૨૩ અને 
૨૪ નીચે રાજયપાલ{ી ત�ે ુ ંઆ�ુ ં ક� �િશક પે�શન, કાયમી ક� કામચલાઉ ધોરણે રોક� શક� છે, Wન ે
પે�શન કાપ ક� પે�શન ઘટાડાની િશAા તર�ક� ઓળખવામા ં આવે છે. સરકાર� કમ!ચાર�ની નોકર� 
દરિમયાનની ક� Lનુઃ િનCQુRત દરિમયાનની કોઇ ગભંીર ગેરવત!%કૂ ક� બેદરકાર�ને કારણે સરકારને જો 
કોઇ આિથ~ક �કુસાન થયલે હોય તો �કુસાનની આખી ક� �િશક વ3લૂાત પણ આ િનયમો નીચ ે
પે�શનમાથંી થઇ શક� છે.  
 

૨.  ]જુરાત ��ુક� સેવા (પે�શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૨૩ અને ૨૪ નીચે પે�શનમા ંકાપ ક� 
ઘટાડો એ માe ગભંીર ગેરવત!%કૂ ક� બેદરકાર� (Grave misconduct or negligence)ના Xક^સામા ં  જ 
થઇ શક� છે.   
 

૩.  ]જુરાત ��ુક� સેવા (પે�શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૨૪મા ં જણા@યા �જુબ સરકાર� 
કમ!ચાર�ના પે�શનમા ંકાપ કરવાની સHા માe રાજયપાલ{ીને છે પરં6 ુસિંવધાનના અ�#ુછેદ-૭૪મા ં
જણા@યા �જુબ, રાજયપાલ{ીએ તેમની કારોબાર� સHાઓનો ઉપયોગ મeંીમડંળની સલાહ �જુબ 
કરવાનો હોવાથી સરકાર� કમ!ચાર�ના પે�શનમા ં કાપ કરવાની રાજયપાલ{ીની સHા વા^તવમા ં
સરકારમા ંજ િનXહત થયેલી છે. અલબH, ખાતા/ કચરે�ના વડાને સરકાર� કમ!ચાર�ના પે�શનમા ંકાપ 
કરવાની કોઇ સHા નથી.   
  
7!: ]જુરાત ��ુક� સેવા (પે�શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૨૪ નીચે સરકાર�  અિધકાર�/  

કમ!ચાર�ના પે�શનમા ં કાપ કરવા Iગેનો િનણ!ય માન. �gુયમeંી{ી/ સબંિંધત મeંી{ી કAાએ 
લઇ શકાય છે. ત ેમાટ� સબંિંધત ફાઇલ, રાજયપાલ{ી સમA રiૂ કર�ને રાજયપાલ{ીની મiૂંર� 
મેળવવાની આવ\યકતા નથી, તે મતલબનો અ`ભ)ાય કાયદા િવભાગે આપેલ છે. W સામા�ય 
વહ�વટ િવભાગે તાઃ૬.૩.૧૯૮૨ના પe Yમાકંઃપરચ-૧૫૮૨- ત.એથી સ`ચવાલયના સવx 
િવભાગોન ેપXરપિeત કર�લ છે. 

 

૪.  ]જુરાત ��ુક� સેવા (પે�શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૨૩(૧) અને ૨૪(૧) નીચ,ે સરકાર� 
કમ!ચાર��ુ ંઆ�ુ ં પ�ેશન પણ રોક� શકાય, તેમજ જયાર� પે�શનનો Xહ^સો પાછો ખ�ચવામા ં ક� મોPફૂ 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1982-06-03-PRC-1582-Inq-Cell.pdf
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રાખવામા ંઆ@યો હોય 2યાર� બાક�ની પે�શનની રકમ સરકાર� િનિ�ત કર�લ �Cનૂતમ પે�શનની રકમ 
કરતા ંપણ ઓછ� થઇ શક� છે.  
 

૫.  સરકાર� કમ!ચાર�ના પે�શનમા ંકાપ ક� ઘટાડો કરતા પહ�લા ં]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અન ે
અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ અને ૧૦ �જુબની તપાસની )XYયા અ�સુરવી ફરMજયાત છે. 
   

6.  ��
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 જો સરકાર� કમ!ચાર� નોકર�મા ં ચા� ુ હોય, તે સમયે તેની સામે િશ^તા2મક કાય!વાહ� શ< 
કરવામા ંઆવી હોય અન ે સરકાર� કમ!ચાર�ની િનNિૃH 3ધુીમા ં ત ે Lરૂ� થઇ શક� ન હોય, તો તવેી 
કાય!વાહ� ]જુરાત ��ુક� સેવા (પે�શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૨૪ નીચે (એટલે ક�, પે�શન કાપ ક� 
ઘટાડાની િશAા કરવાના હ�6 ુમાટ�) આપોઆપ ચા� ુરહ� છે. અલબH, ]જુરાત ��ુક� સેવા (પે�શન) 
િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૨૪ નીચે પ�ેશન કાપ ક� ઘટાડાની િશAા એ માe ગભંીર ગેરવત!%કૂ ક� 
બેદરકાર�ના Xક^સામા ં જ થઇ શકતી હોઇ, ગભંીર ગેરવત!%કૂ ક� બેદરકાર� િસવાયના ક�સોમા ંઆવી 
િશ^તા2મક કાય!વાહ�, સરકાર� કમ!ચાર�ની િનNિૃH બાદ ચા� ુરાખી શકાય નહ>.  
 

  નોકર�મા ંચા� ુહોય 2યાર� તેની સામ ેજો ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અન ેઅપીલ) િનયમો, 
૧૯૭૧ના િનયમ-૧૧ નીચે િશ^તા2મક કાય!વાહ� શ< કરવામા ંઆવી હોય, તો તવેી કાય!વાહ� સરકાર� 
કમ!ચાર�ની િનNિૃH પહ�લા ંજ Lરૂ� કર� દ�વી વહ�વટ� Xહતમા ં છે. કારણ ક�, િનયમ-૧૧ની કાય!વાહ� એ 
નાની િશAા Iગેની કાય!વાહ� છે. જયાર� ]જુરાત ��ુક� સેવા (પે�શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૨૪ 
નીચે પે�શન કાપની િશAા એ, ]જુરાત રાજય સવેા (િશ^ત અન ે અપીલ) િનયમોના િનયમ-૬મા ં
દશા!વેલી મોટ� િશAાઓને સમકA હોઇ,  િનયમ-૧૧ નીચેની કાય!વાહ�ના ક�સોમા ંપે�શન કાપની િશAા 
કરવા�ુ ં�યાયો`ચત ગણી શકાય નહ>.  
 

  િનયમ-૧૧ નીચેની  િશ^તા2મક કાય!વાહ� જો સરકાર� કમ!ચાર�ની િનNિૃH 3ધુીમા ંLરૂ� થઇ શક� 
નહ> તો સરકાર� કમ!ચાર�ની િનNિૃH સમયે આવી કાય!વાહ� પડતી �કૂવા િસવાય અ�ય કોઇ િવક�પ 
રહ�તો નથી. કારણ ક�, આવી કાય!વાહ�મા ં]જુરાત ��ુક� સેવા (પે�શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૨૪ 
નીચે  પે�શન કાપ ક�  ઘટાડો કરવાની િશAા કરવા�ુ ં �યાયો`ચત નથી.  વળ�, ]જુરાત ��ુક� સેવા 
(પે�શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૨૩ હ�ઠળ પે�શન કાપ કરવા અગાઉ  ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત 
અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ અને  ૧૦ હ�ઠળની કાય!વાહ� હાથ ધરવી જ<ર� છે. આથી, 
િનયમ-૧૧ નીચેની કાય!વાહ� સરકાર� કમ!ચાર�ની િનNિૃH પહ�લા ંLરૂ� કર� દ�વી વહ�વટ� Xહતમા ંછે.  
 

  સરકાર� કમ!ચાર� નોકર�મા ં ચા� ુ હોય 2યાર� તેની સામે ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અન ે
અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ અને ૧૦ની િશ^તા2મક કાય!વાહ� (એટલે ક�, મોટ� િશAા Iગેની 
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કાય!વાહ�) ચા� ુ કરવામા ંઆવી હોય અન ેઆવી કાય!વાહ� સરકાર� કમ!ચાર�ની િનNિૃH 3ધુીમા ં Lરૂ� 
થાય નહ> તો ત ે]જુરાત ��ુક� સેવા (પે�શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૨૩ અને ૨૪ નીચ ેપે�શનમા ં
કાપ ક� ઘટાડો કરવાના હ�6 ુમાટ�  ચા� ુરાખી શકાય.  આવી કાય!વાહ�, તહોમતદાર સરકાર� કમ!ચાર� 
નોકર�મા ંચા� ુહોત, તો  W િશ^ત અિધકાર�એ હાથ ધર� હોત ત ેિશ^ત અિધકાર� કર� શક� છે અને ત ે
નોકર�મા ંચા� ુહોત તો W ર�તે  કરવામા ંઆવી હોત, તે જ ર�તે  કરવાની  રહ�  છે.  અલબH, જયા ં
િશ^ત અિધકાર�  ખાતા ક� કચેર�ના વડા હોય, 2યા ંસરકાર� કમ!ચાર� િનNHૃ થાય, 2યાર� તેની સામેની 
તપાસ�ુ ંર�કડ! તેમણે આગળની કાય!વાહ� અથx સરકાર{ીને મોકલી આપવા�ુ ંરહ� છે. કારણ ક�, િનયમ-
૨૩ અને  ૨૪  નીચ ેપે�શન કાપ ક� ઘટાડો કરવાની સHા માe રાજયપાલ{ીન ેજ એટલે ક�, સરકારને 
જ છે. નાણા િવભાગના તાઃ૮.૧૨.૨૦૦૬ના Gહ�રનામા Yમાકંઃ(0એન-૧૧૫)-પીઇએન-૨૦૦૬-તહર-૩૬-
પી, થી ]જુરાત ��ુક� સેવા (પે�શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના એપે�ડ�A-૧મા ંYમાકંઃ૭મા ંકર�લ 3ધુારા �જુબ 
વગ!-૧ તથા વગ!-૨ના અિધકાર�ઓને પે�શન કાપ કરવા માટ�ની સHા સરકાર{ી (સામા�ય વહ�વટ 
િવભાગ, યથા)સગં માન. �gુયમeંી{ી)ને છે તથા વગ!-૩ અને વગ!-૪ના કમ!ચાર�ઓને પે�શન કાપ 
કરવા માટ� સબંિંધત વહ�વટ� િવભાગના વડાને સHા  આપવામા ંઆવેલ છે.   
  

7!: સરકાર� કમ!ચાર�ની િનN ૃિ્H બાદ તેની સામ ેિશ^ત િવષયક કાય!વાહ� ચા� ુરાખતા િવિધસરના  
કોઇ mકુમો િનયમ-૨૪ નીચે કરવા જ<ર� નથી. પરં6 ુઆવા mકુમો કરવા�ુ ં વહ�વટ� Xહતમા ં
જ<ર� છે ક� Wથી  (૧) સરકાર� કમ!ચાર�ના સેવા િવષયક તેમજ પે�શન િવષયક ર�કડ!મા ંતે Iગ ે
જ<ર� નuધ રહ� શક�. (૨) સરકાર� કમ!ચાર�ને પણ gયાલ રહ� ક� તેની સામેની કાય!વાહ� હવે 
િનયમ-૨૪ નીચે ચા� ુ રાખવામા ંઆવી છે અને (૩) ઓXડટ અિધકાર� / િતજોર� અિધકાર�/ 
િનયામક{ી, પે�શન અન ેપે�શન�ુ ંdકૂવ%ુ ં કરતા સHાિધકાર�ઓને પણ gયાલ આવી શક� ક� 
સદરm ુ સરકાર� કમ!ચાર� સામેનો પે�શન ક�સ આખર� કરવાનો રહ�તો નથી.  પરં6 ુ તેન ે
કામચલાઉ પે�શન (Provisional Pension) જ dકૂવવા�ુ ંરહ� છે.   
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 સરકાર� કમ!ચાર� િનNHૃ થઇ ગયો હોય 2યારબાદ તેની નોકર�ના ક� Lનુ: િનCQુRતના 
સમયગાળાની કોઇ ગેરવત!%કૂ ક� બેદરકાર� Iગ ે તેની સામ ે  ]જુરાત ��ુક� સેવા (પે�શન) 
િનયમો,૨૦૦૨ના િનયમ-૨૪ નીચે કાય!વાહ� કરવી હોય તો તે નીચે દશા!વેલી શરતો સતંોષાતી હોય તો 
થઇ શક� છે.  
(૧)  તે રાજયપાલ{ીની Lવૂ!મiૂંર� લીધા િવના હાથ ધર� શકાય નહ>.  
 

(૨)  W બનાવ ક� @યવહાર Iગ ેકાય!વાહ� કરવાની છે, તે બનાવ ક� @યવહાર  આવી કાય!વાહ� શ<  
કરતા સમયે ચાર વષ!થી પહ�લાનંા સમયનો હોવો જોઇએ નહ>, એટલે ક�, આરોપનામાની તાર�ખથી ચાર 
વષ! પહ�લાનંા બનાવ ક� @યવહાર Iગે આવી કાય!વાહ� ચા� ુથઇ શક� નહ>.   
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166 

૮.  પે�શન કાપની િશAા કરવાનો િનણ!ય લેતા ંપહ�લા ં  ]જુરાત Gહ�ર સવેા આયોગનો પરામશ! 
કર�ને સલાહ મેળવવી જોઇએ. પરં6 ુસામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૧.૪.૨૦૧૦ના પXરપe Yમાકંઃ 
પીએસસી-૧૦૨૦૦૮-૪૫૩૬૫૫-ગ-૨થી આપવામા ં આવેલ 3ચૂનાઓ �જુબ ]જુરાત Gહ�ર સેવા 
આયોગના Aેeાિધકાર હ�ઠળની જtયાઓ પર િનમ%કૂ પામેલા રાજય સરકારના વગ!-૩ અને વગ!-૪ના 
કમ!ચાર�ઓના Xક^સામા ંતેઓને પે�શન કાપ કરવા અગાઉ Gહ�ર સેવા આયોગનો પરામશ! કરવો જ<ર� 
બનતો નથી.  
 

  જો ક�, સCંકુત તપાસના )કરણ ક� Wમા ંવગ!-૧ અને વગ!-૨ની સાથે વગ!-૩ના કમ!ચાર� પણ  
સકંળાયેલા હોય તેવા Xક^સામા ંપે�શન કાપ કરવા અગાઉ આ તમામ અિધકાર�/ કમ!ચાર�ની િવગતો 
આયોગન ે એક સાથ ેરiૂ કરવાના રહ�શે.  
 

૯.  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧.૬.૧૯૮૮ના પXરપe Yમાકંઃપરચ-૧૦૮૮-૭૬૧-ખા.ત.એ.થી 
3ચૂના આjયા �જુબ, પે�શન કાપની િશAામા ં પે�શન કાપ એ ચોoસ રકમમા ં  દશા!વવો જોઇએ.  
ટકાવાર�મા ંદશા!વવો જોઇએ નહ>. સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૬.૮.૨૦૧૧ના પXરપe Yમાકંઃપરચ-
૧૦૨૦૦૯-૯૩૫-ત.એ.થી 3ચૂના આjયા �જુબ જયાર� કોઇ સરકાર� કમ!ચાર�/ અિધકાર�ને પે�શન 
કાપની િશAા કરવામા ંઆવી હોય 2યાર� અિધકાર�/ કમ!ચાર�ને મળવાપાe પે�શનમાથંી ‘‘પે�શન કાપની 
િશAા’’ કરવાની જોગવાઇ હોઇ, આવી પે�શન કાપની રકમ �ળૂ પે�શન (Basic Pension)માથંી બાદ  
કર� િશAાનો અમલ કરવાનો રહ� અને આ ર�તે પે�શન કાપની િશAાની �ળૂ રકમ પે�શનમાથંી બાદ 
કયા! પછ� બાક� રહ�તી  પે�શનની રકમ પર )વત!માન દર� હગંામી વધારો  અને અ�ય મળતર 
પે�શનરને dકૂવવાના રહ�.  
  

૧૦.  સરકાર� કમ!ચાર� નોકર�મા ંચા� ુ હોય 2યાર� ત ે દરિમયાન તેની સામ ે કોઇ �યાિયક કાય!વાહ� 
(Judicial Proceedings) ચાલતી હોય અને સરકાર� કમ!ચાર�ની િનNિૃH બાદ આવી કાય!વાહ�મા ં ત ે
દોિષત ઠર�, તો  ]જુરાત રાજય સેવા(પે�શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૨૪ નીચ ેતેના પે�શનમા ંકાપ 
�કૂ� શકાય છે. �યાિયક કાય!વાહ� (Judicial Proceedings)ના ક�સોમા,ં િનયમ-૨૪(૨)(ખ)(૨)મા ંદશા!વેલ 
ચાર વષ!ના સમયગાળાનો કોઇ બાધ રહ�તો નથી એટલે ક�, સરકાર� કમ!ચાર�ની િનNિૃH બાદ પણ તેની 
સામે તેની નોકર�ના સમયગાળા દરિમયાનના કોઇ ]નુા બદલ કોઇ �યાિયક કાય!વાહ� શ< કરવામા ં
આવી હોય અને તેમા ં તે દોિષત ઠર� તો તે અ�વયે પણ િનયમ-૨૪ નીચે તેના પે�શનમા ં કાપ કર� 
શકાય છે. પછ� ભલે આવી �યાિયક કાય!વાહ� W બનાવ/ @યવહાર Iગે કરવામા ંઆવી હોય, તે બનાવ 
ક� @યવહાર આવી કાય!વાહ� શ< કરવાના સમયે ચાર વષ!થી પહ�લાનંા સમયનો હોય. એટલે ક�, �યાિયક 
કાય!વાહ�ના ક�સોમા ં િનયમ-૨૪(૨)(ખ)(૨)મા ં દશા!વેલ ચાર વષ!ના સમયગાળાનો કોઇ બાધ નડતો 
નથી. દાખલા તર�ક�, કોઇ અિધકાર�/ કમ!ચાર� સેવારત હોય, તે દરિમયાન તેની સામ ેલાચં લવેાના 
આરોપ સબબ ફોજદાર� કાય!વાહ� શ< કરવામા ંઆવી હોય. 2યારબાદ બે વષ! બાદ તે વયિનNHૃ થાય 
અને તેના પાચં વષ! બાદ (એટલે ક�, ઘટનાના સાત વષ! બાદ) અદાલતના dકુાદામા ં તેને દોિષત 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2010-21-04-PSC-102008-453655-G2.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2010-21-04-PSC-102008-453655-G2.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1988-1-6-PRCH-1088-761-INQ-CELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2011-08-16-PRCH-102009-935-INQ-CELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2011-08-16-PRCH-102009-935-INQ-CELL.pdf
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ઠરાવવામા ંઆવે, તો તે સજંોગોમા ં  તેની સામે પે�શન કાપની કાય!વાહ�  હાથ ધરવા માટ� િનયમ-
૨૪(૨)(ખ)(૨) �જુબ ચાર વષ!નો બાધ નડશે નહ>. સરકાર� કમ!ચાર�ને તેની િનNિૃH બાદ કોઇ ફોજદાર� 
]નુામા ં દોિષત ઠરાવવામા ંઆવે 2યાર� તેની સામે  િનયમ-૨૩(૨) �જુબની કાય!વાહ� હાથ ધરવાની રહ� 
છે.  
 

11.  	�$#-24(3) M��; �
#0'
3 ���)� 9��
 ;
;� ��� M PA	 � ��O P�R 
d��]��&� ���� �
��
 ;
;�:-  
 

 સરકાર� કમ!ચાર� સામે િનયમ-૨૪ નીચે િશAા2મક કાય!વાહ� અથવા �યાિયક કાય!વાહ� ચાલતી 
હોય ત ેદરિમયાન વયિનNિૃHન ેકારણે સરકાર� કમ!ચાર� નોકર�માથંી િનNHૃ થાય, તો તનેી િનNિૃHની 
તાર�ખથી તેની સામેની િશ^તા2મક/ �યાિયક કાય!વાહ� Lરૂ� થાય, તે તાર�ખ 3ધુી તેને િનયમ-૨૪(૩), 
મા ં જણા@યા �જુબ માe કામચલાઉ પે�શન જ મળ� શક�. એટલે ક�, કામચલાઉ પે�શન તર�ક� તને ે
િનયિમત પે�શન Wટ�ુ ંજ પે�શન મળ� શક� છે. ]જુરાત ��ુક� સવેા(પે�શન)િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-
૧૪૪ �જુબ સરકાર� કમ!ચાર�ની િનNિૃH પહ�લા ં તેને આરોપના�ુ ંઆપવામા ં ન આ@Cુ ં  હોય અથવા 
�યાિયક કાય!વાહ� શ< કરવામા ંન આવી હોય, પરં6 ુઆવી કાય!વાહ� 3 ૂ̀ચત હોય તો, એટલે ક�, (૧) 
િનયમ-૨૪મા ં જણા@યા અ�સુાર સAમ સHાિધકાર�એ સરકાર� કમ!ચાર�/ અિધકાર� સામે ખાતાક�ય 
તપાસ /�યાિયક કાય!વાહ� હાથ ધરવાનો િનણ!ય લઇ લીધો હોય પરં6 ુહ0 આરોપના�ુ ં  બG@Cુ ંન 
હોય, અથવા (૨) તક�દાર� આયોગ  kારા તહોમતદાર સામે  િશ^ત િવષયક કાય!વાહ� હાથ ધરવા 
ભલામણ કરવામા ંઆવલે હોય, Wનો સAમ સHાિધકાર�એ ^વીકાર કય� હોય, પણ હ0 આરોપના�ુ ં
બGવવા�ુ ં બાક� હોય, તો તેવા સજંોગોમા ં સરકાર� કમ!ચાર�ની િનNિૃH સમય ેbેજCઇુટ�ની ૧૦ ટકા 
રકમ અથવા <. ૧૫ હGર એ બેમાથંી W ઓ� ંહોય, તેટલી રકમ રોક� રાખીને બાક�ની bેજCઇુટ�ની 
રકમ dકૂવી દ�વાની રહ� છે.   
 

  િનયમ-૧૪૫ �જુબ જો સરકાર� કમ!ચાર�ની િનNિૃH પહ�લા ં તેની સામે ખાતાક�ય તપાસ / 
�યાિયક કાય!વાહ� શ< કરવામા ંઆવી હોય (એટલ ેક�, તેને આરોપના�ુ ંબGવવામા ંઆ@Cુ ંહોય, ક� તેની 
સામે  ‘‘એફ.આઇ.આર.’’ કરવામા ંઆવી હોય) તવેા Xક^સામા ંતેની િનNિૃH સમય ેLરૂ�Lરૂ� bેજCઇુટ� રોક� 
રાખવાની રહ� છે. સરકાર� કમ!ચાર�ની િનNિૃH પછ�ના બે વષ! 3ધુીમા ંતનેી સામેની કાય!વાહ� Lરૂ� થાય 
નહ>, તો તેની િનNિૃHના બ ેવષ! બાદ નાણા િવભાગના તાઃ૧૯.૧૨.૨૦૧૬ના Gહ�રનામા Yમાકંઃ (0એન-
૭૩)-પગર-૧૦૨૦૦૯-ઓ-૪૮૭ (૭૭૭૫૭૮)-પીથી 3ચૂ@યા �જુબ તેની bેજCઇુટ�ની ૧૦ ટકા રકમ 
અથવા <. એક લાખ એ બેમાથંી W ઓ� ંહોય, તેટલી રકમ રોક� રાખીને બાક�ની રકમ તેને dકૂવી 
દ�વાની રહ� છે.   
  

૧૨.  ]જુરાત ��ુક� સેવા(પે�શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૧૪૬(૮) �જુબ, સરકાર� કમ!ચાર� 
સામેની ખાતાક�ય તપાસ / �યાિયક કાય!વાહ� Lરૂ� થઇ ગયા બાદ, જો તેના પે�શનમા ં કાપ અથવા 
ઘટાડો કરવાની િશAા કરવામા ંઆવી હોય અને તેવા Xક^સામા ંતેના આખર� પે�શનની રકમ કામચલાઉ 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2016-19-12-GN-73-PGR-102009-O-487-777578-P.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2016-19-12-GN-73-PGR-102009-O-487-777578-P.pdf
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પે�શનની રકમ કરતા ંઓછ� થતી હોય, તો તેને dકૂવાયેલ વધારાની રકમની કોઇ વ3લૂાત કરવાની 
રહ�તી નથી.   
 

૧૩.  સરકાર� કમ!ચાર� સામે િનયમ-૨૪ નીચે િશ^તા2મક કાય!વાહ� ચા� ુ હોવાના કારણે સરકાર� 
કમ!ચાર�ની િનNિૃH સમય ેિનયમ �જુબ તેની �2ૃC ુસહ િનNિૃH  bેજCઇુટ�ની રકમ રોક� રાખવામા ંઆવી 
હોય અન ેઆવી કાય!વાહ�ના Iત ેસરકાર� કમ!ચાર� સLંણૂ!પણ ેદોષ�કુત Gહ�ર થાય, તો bેજCઇુટ�ની 
િવલં̀બત dકૂવણી ઉપર, નાણા િવભાગના તાઃ૨.૨.૨૦૧૮ના ઠરાવ Yમાકંઃનવત-૧૦૯૯-૧૪૦૨-પ,થી 
ઠરા@યા �જુબ, છ ટકાના દર� @યાW મળવાપાe છે. તાઃ૨૦.૧૨.૨૦૦૨ના ઠરાવ Yમાકંઃનવત-૧૦૯૯-
૧૪૦૨-પ �જુબ, આNુ ં@યાજ bેજCઇુટ�ની રકમ લહ�ણી થઇ હોય તેના eણ માસ પછ�ના સમયગાળા 
માટ� જ મળવાપાe છે. આથી સરકાર� કમ!ચાર� દોષ�કુત Gહ�ર થયો હોય તો તનેી િનNિૃHની તાર�ખના 
eણ માસ પછ�ના સમયગાળા માટ� જ તનેે આNુ ં@યાજ મળવાપાe થશે.  
 

  વsમુા,ં સરકાર� કમ!ચાર�/ અિધકાર� સામે િશ^ત િવષયક/ અદાલતી કાય!વાહ� પડતર હોય 
અને તે કમ!ચાર��ુ ં  અવસાન થાય અને િશ^ત િવષયક/ અદાલતી કાય!વાહ� પડતી �કૂવામા ંઆવ,ે 
2યાર� �2ૃCનુી તાર�ખથી bેજCઇુટ�ની રકમ લહ�ણી થઇ હોવા�ુ ં ગણીન,ે તે તાર�ખથી eણ માસમા ં 
bેજCઇુટ�ની dકૂવણી ન કરવામા ંઆવ ેતો eણ માસ પછ�ના િવલં̀બત સમય માટ� િનયત દર� @યાજની  
dકૂવણી કરવાની રહ�શે.  
 

14.  �T1�� ���+#
�  @�
��� �T%�

� '�'�:-  
 નાણા િવભાગના તાઃ૨૧.૧.૨૦૦૮ના Gહ�રનામા Yમાકંઃ(0એન-૪)-રજઅ-૨૦૦૫-Cઓુ-૯૮૪-
પી,થી  ]જુરાત ��ુક� સેવા (રG)િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૬૬(૩) પછ�  ઉમેર�લ પરં6કુની જોગવાઇ 
�જુબ વયિનNHૃ થનાર સરકાર� અિધકાર�/  કમ!ચાર� ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ હોય અથવા તેની સામેની 
ખાતાક�ય તપાસ/ �યાિયક કાય!વાહ�  પડતર/ ચા� ુહોય 2યાર� આવી )XYયાના Iતે તેમની પાસેથી 
નાણાક�ય  વ3લૂાત કરવાની સભંાવના ઊભી થશે તવેો સAમ સHાિધકાર�નો અ`ભ)ાય થતો હોય તો 
તેવા સજંોગોમા ં સAમ સHાિધકાર� ત ે કમ!ચાર�/ અિધકાર�ને મળવાપાe રG�ુ ં  રોકડમા ં <પાતંરની 
રકમને W તે ક�સની હક�કત nયાને લઇન ે�િશક અથવા Lરૂ�Lરૂ� રોક� રાખી શક� છે.  
  

15. !��2� :-  
 ]જુરાત ��ુક� સેવા (પ�ેશન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૪૩ના ^પ-ટ�કરણ-૮મા ં નાણા 
િવભાગના તાઃ૨૦.૧૨.૨૦૦૬ના Gહ�રનામા Yમાકંઃ(0એન-૧૧૬)-પસન-૨૦૦૬-C.ુઓ.૫૯-પીથી કરાયેલ 
3ધુારા �જુબ જો કમ!ચાર�ને  ભિવ-યની અસર િવના ઇGફો રોકવાની િશAા કરવામા ંઆવી હોય, તો 
તેની પે�શન બાધંણી હ�6 ુ માટ� આ િશAા કરવામા ંઆવેલ ન હોય તે ર�તે પગારની ગણતર� કર�, 
પે�શનની બાધંણી કરવાની રહ� છે. એટલે ક�, ભિવ-યની અસર િવના  રોકવામા ંઆવેલા ઇGફાની 
િશAાની તેના પે�શન અન ેઆ�ષું̀ગક લાભો ઉપર  કોઇ  િવપર�ત અસર થતી નથી.   

� � �      � � � 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2018-02-02-NVT-1099-1402-P.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2002-20-12-NVT-1099-1402-P.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2002-20-12-NVT-1099-1402-P.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2002-20-12-NVT-1099-1402-P.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2002-20-12-NVT-1099-1402-P.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2008-21-01-GN-4-RJA-2005-UO-984-P.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2008-21-01-GN-4-RJA-2005-UO-984-P.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2006-20-12-GN-116-PSN-2006-UO-59-P.pdf
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��*3�� ��,���$  0�, �4��   
(Special procedure in Certain Cases) 

 

1.  ;��
�2�
 �1�\,��-311(�)�� �6
�U�:- 
  

૧.૧  બધંારણના અ�#ુછદ-૩૧૧(૨)ની જોગવાઇ �જુબ, ક��� ક� રાજયની ��ુક� સેવાના સ,યન,ે તેની 
સામેના આAેપોની Gણ કયા! િવના અને તે Iગે તેન ેસાભંળ�ને બચાવ કરવાની વાજબી તક આપતી 
તપાસ( inquiry) કયા! િવના નોકર�માથંી  બરતરફ ક� <ખસદ કર� શકાય નહ> ક� તનેે  પાયર� ઉતાર કર� 
શકાય નહ>. આ જોગવાઇ ક�ટલાક Xક^સાઓમા ં લા] ુ પડતી નથી. આવા ક�સો અ�#ુછેદ-૩૧૧(૨)ના 
બીG  પરં6કુમા ંદશા!વવામા ંઆ@યા છે. અ�#ુછેદ-૩૧૧(૨)ના બીG પરં6કુમા ંદશા!વેલ ક�સોમા ંસરકાર� 
કમ!ચાર�ને િશAા ફરમાવતા પહ�લા ંતેને તનેી સામેના આAેપોની Gણ કર�ને બચાવની તક આપવા માટ� 
તપાસ કરવાની આવ\યકતા રહ�તી નથી. બધંારણના અ�#ુછેદ-૩૧૧(૨)ના બીG પરં6કુમા ં દશા!વલે  
અપવાદોને, ]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ત અન ે અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૪(૧)મા ં આવર� 
લેવામા ંઆ@યા છે.   
 

1.2  >(��	� �	�� ���	(4#0� 5� 5
"�)4���, 19714  F4GH-14(1)" ��+�	�  ��J�6 
5$k "8� �lU ��� ��.:  
 િનયમ-૧૪(૧)   
 ‘‘ િનયમ-૮ અથવા ૯માનંો કોઇપણ મજPરૂ નીચેના ક�સોમા ંલા] ુપડશે નહ>.   
(૧)  જયા ં વત!%કૂન ે કારણે ]નુાXહત તહોમતમા ં (ફોજદાર� ]નુાના તહોમતમા)ં દોિષત   ઠર�લા 
સરકાર� કમ!ચાર�ને  વત!%કૂ સબબ િશAા કરવાની હોય,  
(૨)  જયા ંલખીને બતાવેલા ં કારણોસર સદરm ુ િનયમોમા ં િનયત કર�લ પ(િત અ�સુરવી  વાજબી 
ર�તે @યવહાSુ નથી, એવા મતલબની િશ^ત અિધકાર�ને ખાતર� થાય, અથવા   
(૩)  જયા ંરાજયની સલામતીની ��-ટએ  આવી કાય!પ(િત અ�સુરવી ઇ-ટ નથી, એવી  સરકારને 
ખાતર� થાય.’’  
 

 ઉપર જણાવેલ eણ )કારના ક�સો/ પXરQ^થિતઓમા,ં સરકાર� કમ!ચાર�ને િશAા ફરમાવતા 
પહ�લા,ં િનયમ-૯ મજબની  તપાસની )XYયા અ�સુરવી  જ<ર� નથી. ઉપર જણાવેલ ક�સો એ ખાસ 
)કારના ક�સો છે. તેમા ંખાતાક�ય તપાસ હાથ ધયા! િવના જ સરકાર� કમ!ચાર�ને િશAા ફરમાવી શકાય 
છે. અલબH, િનયમ-૧૪ના પેટાિનયમ-(૨)ના પરં6કુમા ં ^પ-ટતા કયા! �જુબ ]જુરાત Gહ�ર સેવા 
આયોગનો પરામશ! જ<ર� હોય 2યા ં Gહ�ર સેવા આયોગનો પરામશ! કર�ને આયોગની સલાહ ઉપર 
િવચારણા કયા! બાદ જ િનણ!ય લેવાનો રહ� છે. હવે પછ�ના ફકરાઓમા ં આ ખાસ )કારના ક�સો Iગ ે
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ચચા! કરવામા ંઆવી છે. 
 

2.  ��
�� �#�0
�� ��� -���
�� *��
 ;�' ��
'�#
� �����
� U	e ��	  A	
�%:-  
  સરકાર� કમ!ચાર� કોઇ ફોજદાર� ]નુા સબબ �યાયની અદાલતમા ંતકસીરવાર ઠય� હોય તેવા 
Xક^સામા ં  ]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૪(૧)(૧)ની જોગવાઇ 
�જુબ તનેી સામે િનયમ-૯ �જુબની િવિધસરની તપાસની )XYયા/ કાય!વાહ� અ�સુયા! િવના િશAા કર� 
શકાય.  િનયમ-૧૪(૧)(૧)ની જોગવાઇ એ ખર�ખર તો બધંારણના અ�#ુછેદ-૩૧૧(૨)ના બીG પરં6કુના 
કલોઝ(એ) આગળની જોગવાઇ જ છે. અ�#ુછેદ-૩૧૧(૨)ના બીG પરં6કુની જોગવાઇના અથ!ઘટન 
Iગે સવ�#ચ અદાલત,ે િસિવલ એ�jલક�શન ન.ં ૬૮૧૪/૧૯૮૩ – 6લુસીરામ પટ�લ િવ. ભારત 
સરકારના 3)ુિસ( ક�સમા ંઆપેલ dકુાદાને અ�લુAીન ે િનયમ-૧૪(૧)ની  જોગવાઇઓનો  આધાર લેવા 
સબંધંમા ં  સરકાર�  ક�ટલીક માગ!દશ!ક 3ચૂનાઓ સામા�ય વહ�વટ િવભાગના  તાઃ૧૮.૩.૧૯૮૬ના 
પXરપe Yમાકંઃડ�પીઇ-૧૦૮૫-૧૦૪૦-ઇ�કવાયર� સલેથી આપી છે.  
 

  આ 3ચૂનાઓ �જુબ, સરકાર�  કમ!ચાર� ફોજદાર� ]નુા સબબ �યાયની અદાલતમા ંતકસીરવાર 
ઠય� છે, માe તે કારણસર જ તેને િશAા કરવી જોઇએ તેN ુ ં નથી અને કોઇપણ ફોજદાર� ]નુાના 
તહોમતમા ંસરકાર� કમ!ચાર� અદાલતમા ં  દોિષત ઠય� હોય તો તનેે નોકર�માથંી બરતરફ, <ખસદ ક� 
પાયર� ઉતાર Wવી મહHમ િશAા જ કરવી જોઇએ તેN ુ ં નથી. દા.ત. નૈિતક અધ:પતન (Moral 
Turpitude) આવ6ુ ંહોય તે િસવાયના કોઇ ફોજદાર� ]નુામા ંતે દોિષત ઠય� હોય તેવા Xક^સામા ંમહHમ 
િશAા િસવાયની પણ કોઇ િશAા થઇ શક�.  
 
  િશ^ત અિધકાર�એ એ ખાસ જોNુ ં જોઇએ ક� સરકાર� કમ!ચાર�ની વત!%કૂ ક� Wના આધાર� ત ે
અદાલતમા ંદોિષત ઠય� છે તે વત!%કૂ િશAાને પાe છે ક� ક�મ? આ Iગે િવચારણા કરવા માટ� િશ^ત 
અિધકાર�એ અદાલતના dકુાદાનો યોtય અ,યાસ કરવો જોઇએ. સરકાર� કમ!ચાર�ની વત!%કૂ ક� Wના 
આધાર� તે ફોજદાર� ]નુા Iગે તકસીરવાર ઠય� હોય તે વત!%કૂ િશAાને પાe છે ક� ક�મ? તેની 
ગેરવત!%કૂની ગભંીરતા ક�વી છે. તેની વહ�વટ ઉપર ક�વી અસર થઇ શક� છે. વગેર� બાબતો લAમા ં
લઇને જો સરકાર� કમ!ચાર�ની તે વત!%કૂ િશAાન ેપાe જણાતી હોય તો તે ખર�ખર કઇ િશAાને પાe છે 
તે Iગે િશ^ત અિધકાર�એ િવવેકLણૂ! ર�તે િવચારણા કરવી જ<ર� છે.  
 

  {ી W. એ. ખીમ3રુ�યાન ે નામદાર અદાલતે લાચં Sુ�ત િવરોધી ક�સમા ં ^પે. ક�સ ન.ં 
૧૧/૧૯૯૨મા ંદોિષત ઠરાવતા dકુાદામા ંW અવલોકનો આપેલ, તેને સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ 
૫.૧૨.૨૦૦૫ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૨૦૦૫-૧૦૨૮-ઇ�ક. સેલમા ંટાકં�ને નામદાર અદાલત kારા 
દોિષત ઠરાવવામા ંઆવલે કમ!ચાર�/ અિધકાર� સામે િનયમ-૯, ૧૦ની િનયમા�સુારની ખાતાક�ય તપાસ 
હાથ ન ધરતા ં  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૫.૮.૨૦૦૩ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૯૬-૭૯-
ત.એ.થી િનયત કરાયેલ ન�નૂા �જુબની નોXટસમા ં યોtય ત ે િશAા 3ચૂવી, dકુાદાની નકલ સાથ ે

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1986-18-03-DPE-1085-1040-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1986-18-03-DPE-1085-1040-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2005-05-12-CDR-102005-1028-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2003-05-08-CDR-1096-79-INQCELL.pdf
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કારણદશ!ક નોXટસ પાઠવવી. જો તે કમ!ચાર�/ અિધકાર� રiૂઆત કર� તો તેને <બ< 3નુાવણીની તક 
આપવી તેમજ તનેી રiૂઆત nયાને લઇન ે યોtય તે mકુમો કરવા, તે �જુબની  3ચૂના આપવામા ં
આવેલ છે.   
 

  જયાર� કોઇ કમ!ચાર� / અિધકાર� લાચં લેવાના ]નુા સબબ રંગ ેહાથ ઝડપાઇ ગયો હોય અન ે
તેને |-ટાચાર િનવારણ અિધિનયમ હ�ઠળ નામદાર અદાલત kારા દોિષત ઠરાવવામા ંઆવેલ હોય, તેવા 
સજંોગોમા ં તનેે તાઃ૫.૮.૨૦૦૩ના પXરપeથી િનયત કરાયેલ ન�નૂા �જુબની નોXટસ પાઠવી તેન ે
બરતરફ અથવા <ખસદની િશAા કરવા િવચારણા કરવાની રહ� છે. જો આવા કમ!ચાર�/ અિધકાર� િનNHૃ 
થઇ ગયા બાદ, તેઓને નામદાર અદાલત kારા દોિષત ઠરાવવામા ંઆવે તો તનેે  ૧૦૦ ટકા પે�શન 
કાપ કાયમી ધોરણે કરવા માટ� િવચારણા કરવાની રહ� છે.  
  

  જો કોઇ ખાસ Xક^સામા ં૧૦૦ ટકા પે�શન કાપ કાયમી ધોરણે કરવાપાe ન જણા6 ુ ંહોય તો તેવા 
ક�સો કમ!ચાર� / અિધકાર�ના સેવા સવંગ!મા ં ક� પગાર ધોરણ nયાન ે લીધા િવના સામા�ય વહ�વટ 
િવભાગ મારફતે  માન. �gુયમeંી{ીને રiૂ કરવાના રહ� છે. 
  

  આવા Xક^સામા ં બરતરફ / <ખસદ કરવામા ંઆવેલ કમ!ચાર�/ અિધકાર�ને તનેી  સામા�ય 
ભિવ-યિનિધની બચત તથા iૂથ વીમો મળવાપાe થશે પરં6 ુ િનNિૃH લાભો Wવા ક�, પે�શન, કો�Cટુ�ડ 
પે�શન, bેજCઇુટ� અને રGનો રોકડમા ંપગાર મળવાપાe થશે નહ>.  
 

  કમ!ચાર�/ અિધકાર�ને ૧૦૦ ટકા પે�શન કાપ કાયમી ધોરણે કરવાના mકુમો કરતા પહ�લા ંW 
કામચલાઉ પે�શનની dકૂવણી કરવામા ંઆવી હોય, તેની વ3લૂાત કરવાની રહ�શે નહ>.   
 

  િશ^ત અિધકાર� W િશAા કરવા િનણ!ય લ ે ત ે િશAા, ગેરવત!%કૂ ક� ]નુાન ે  સ)માણ હોવી 
જોઇએ. િશAા સરકાર� કમ!ચાર�ની ગેરવત!%કૂ/ ]નુાના )માણમા ંવધાર� ક� ઓછ� હોવી જોઇએ નહ>. 
    

3.  ��
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�%:  
 ]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૪(૧)(૨)મા ં જણા@યા 
�જુબ  જયા ં િશ^ત અિધકાર�ને સતંોષ થયો હોય ક� સરકાર� કમ!ચાર� સામ ે િનયમ-૯મા ં દશા!@યા 
�જુબની તપાસની કાય!વાહ� શ< કરવા�ુ ંવાજબી ર�ત ે@યવહાSુ નથી 2યા ંત ેIગેના કારણોની લે`ખત 
નuધ કર�ને િશ^ત અિધકાર� િનયમ-૯ �જુબ તપાસ કયા! િવના જ સરકાર� કમ!ચાર�ને િશAા ફરમાવી 
શક� છે.  આ જોગવાઇ બધંારણના અ�#ુછેદ-૩૧૧(૨)ની જોગવાઇનો બીજો અપવાદ છે. િનયમ-
૧૪(૧)(૨)ની જોગવાઇનો આધાર કયા ંસજંોગોમા ંલઇ શકાય ત ેIગ ેસવ�#ચ અદાલતે  6લુસીરામ 
પટ�લ િવ. ભારત સરકારના 3)ુિસ( ક�સમા ં કર�લ અવલોકનોના આધાર� રાજય સરકાર�, સામા�ય 
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વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૮.૩.૧૯૮૬ના પXરપe Yમાકંઃડ�પીઇ-૧૦૮૫-૧૦૪૦-ઇ�કવાયર� સેલથી ક�ટલીક 
માગ!દશ!ક 3ચૂનાઓ આપી છે.  તે �જુબ િનયમ-૧૪(૧)(૨)ની જોગવાઇનો આધાર િશ^ત અિધકાર� ગમ ે
તે ક�સમા ં લઇ શક� નહ>. િનયમ-૯ �જુબની તપાસની )XYયા અ�સુરવી પડ� નહ> તેટલા ં કારણોસર 
િશ^ત અિધકાર� આ જોગવાઇનો આશરો લઇ શક� નહ>. એવા સજંોગો ક� પXરQ^થિત ક� Wમા ં સરકાર� 
કમ!ચાર� સામે  િનયમ-૯ �જુબની તપાસ કરવા�ુ ંવાજબી અને @યવહાSુ ર�તે શકય ન હોય,  માe 
તેવા ક�સોમા ંજ િનયમ-૧૪(૧)(૨)ની જોગવાઇનો આધાર લઇ શકાય. ઉદાહરણ તર�ક�,  
 

(૧)  તહોમતદાર સરકાર� કમ!ચાર� અથવા તેના સાગર�તો તેની િવSુ( iુબાની ક�  Lરુાવો આપી શક�  
તેવા સાAીઓમા ંભય ક� ફફડાટ @યાપી Gય ત ેર�તે ડરાવતા ક�  ધાક-ધમક�ઓ આપતા હોય ક�  
Wથી આવા સાAીઓ તેની િવSુ( iુબાની  આપે નહ> ક� iુબાની આપવા ઉપQ^થત થાય જ નહ> 
તેવા સજંોગો ક� પXરQ^થિત હોય, ;7.   

 

(૨)  સરકાર� કમ!ચાર� ક� તેના સાગર�તો, િશ^ત અિધકાર� ક�, તપાસ અિધકાર�મા ં ભય @યાપી Gય  
તે ર�તે ધાકધમક�ઓ આપતા હોય ક� ડરાવતા હોય  અથવા િશ^ત અિધકાર� ક� તપાસ 
અિધકાર�ના PુOંુબના સ,યોને ડરાવતા, ધમક�ઓ  આપતા ંહોય  તવેી પXરQ^થિત હોય, ;7.   

 

(૩)  સમbતયા Xહ�સા ક� ગેરિશ^ત�ુ ંવાતાવરણ )વત!6 ુ ં હોય, ;7.   
 

(૪)  સરકાર� કમ!ચાર� ફરજ ઉપર આવતો ન હોય અન ેતેનો કોઇ પHો ન હોય,  કચેર�ના ર�કડ! ઉપર  
તેણે આપેલ સરનામા ઉપર આરોપના�ુ ંબGવતા ંઆNુ ંઆરોપના�ુ ં “addressee not found”, 
“addressee left without address”,    વગેર�  ટપાલ  ખાતાના શેરા સાથે પરત આવ6ુ ંહોય.  

 

  વગેર� િવિશ-ટ સજંોગો/  પXરQ^થિતઓ ક� જયા,ં સરકાર� કમ!ચાર� સામે િનયમો �જુબ તપાસ 
કરવા�ુ ંવાજબી ર�તે @યવહાSુ ન હોય તેવા ક�સોમા ંજ િનયમ-૧૪(૧)(૨)ની જોગવાઇનો આધાર લઇ 
શકાય. વળ� આવા સજંોગો ક� પXરQ^થિત ખર�ખર ઉ5ભવલેી હોય તો જ િનયમ-૧૪(૧)(૨)ની જોગવાઇનો 
આધાર લઇ શકાય.  આવા સજંોગો ક� પXરQ^થિત ઉ5ભવશે  માe તવેા અ�મુાન ક� દહ�શતના આધાર�  
િનયમ-૧૪(૧)(૨)નો આધાર લઇ શકાય નહ>. સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૧.૭.૧૯૮૭ના પXરપe 
Yમાકંઃડ�પીઇ-૧૦૮૫-૧૦૪૦-Xડપાટ!મે�ટલ ઇ�કવાયર� સેલથી ^પ-ટતા કયા! �જુબ સરકાર� કમ!ચાર� 
સામે િશ^તા2મક કાય!વાહ�  ક� ખાતાક�ય તપાસ શ< કરવાના સમય ેજ આવી પXરQ^થિત ક� સજંોગો હોય, 
માe તેવા Xક^સામા ં જ િનયમ-૧૪(૧)(૨)ની જોગવાઇનો આધાર લઇ શકાય તેN ુ ં નથી. સરકાર� 
કમ!ચાર� સામે આરોપના�ુ ં બGવીને ખાતાક�ય તપાસ શ< કયા! બાદ પણ કોઇપણ તબકક� જો આ 
સજંોગો ક� પXરQ^થિત ઉ5ભવે તો િનયમ-૧૪(૧)(૨)ની જોગવાઇનો આધાર લઇ શકાય છે. જો સરકાર� 
કમ!ચાર� સામે િશ^તા2મક કાય!વાહ� શ< કરતા ંસમયે જ આવા સજંોગો ક� પXરQ^થિત )વત!તી હોય તો 
તેવા Xક^સામા ંસરકાર� કમ!ચાર�ને આરોપના�ુ ંઆપીન ેતપાસ શ< કરવા�ુ ંજ વાજબી ર�તે @યવહાSુ ન 
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https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1987-21-07_DPE-1085-1040-DECELL_Dt_21-7-1987.pdf


 
173 

હોઇ, િનયમ-૧૪(૧)(૨)ની જોગવાઇનો સીધેસીધો આધાર લઇ શકાય અન ે સરકાર� કમ!ચાર�ને 
આરોપના�ુ ંબGવવાની જ<ર રહ� નહ>. Oૂંકમા,ં સરકાર� કમ!ચાર� સામે િનયમ-૯ નીચ ેતપાસ કરવા�ુ ં
વાજબી ર�તે @યવહાSુ નથી તે Iગેનો િનણ!ય લેતી વખતે ખર�ખર તેવી પXરQ^થિત ક� સજંોગો )વત!તા 
હોવા ંજ<ર� છે ક� Wના કારણે સરકાર� કમ!ચાર� સામે તપાસ કરવા�ુ ંવાજબી ર�તે @યવહાSુ ન હોય માe 
તેવા Xક^સામા ંજ િશ^ત અિધકાર�  િનયમ-૧૪(૧)(૨)ની જોગવાઇનો આશરો લઇ શક�. આવી પXરQ^થિત 
ક� સજંોગો ઉપQ^થત થવાની શકયતા, સભંાવના ક� માe અ�મુાનન ે આધાર� િનયમ-૧૪(૧)(૨)ની 
જોગવાઇનો આધાર લઇ શકાય નહ>. 
 

  િનયમ-૧૪(૧)(૨)મા ં જણા@યા �જુબ તેમજ સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૮.૩.૧૯૮૬ના 
પXરપe Yમાકંઃડ�પીઇ-૧૦૮૫-૧૦૪૦-ઇ�કવાયર� સેલથી ^પ-ટતા કયા! �જુબ, િનયમ-૧૪(૧)(૨) નીચ ે
કાય!વાહ� કરવા માટ� બી0 �gુય શરત એ છે ક�, સરકાર� કમ!ચાર� સામ ેિનયમ-૯ નીચે તપાસ કરવા�ુ ં
વાજબી ર�તે @યવહાSુ ક�વી ર�તે નથી તે Iગે િશ^ત અિધકાર�એ  ર�કડ! ઉપર કારણોની લે`ખત નuધ 
કરવી જ<ર� છે.  કારણોની લે`ખત નuધ કયા! િવના  િનયમ-૧૪(૧)(૨)ની જોગવાઇનો આધાર લઇન ે
સરકાર� કમ!ચાર�ને િશAા ફરમાવી શકાય નહ>. કારણ ક�,  કારણોની લે`ખત નuધ કરવી, એ બધંારણીય 
જવાબદાર� (Constitutional obligation) છે, િશ^ત અિધકાર� તેને અવગણી શક� નહ>.  જો કારણોની 
લે`ખત નuધ કયા! િવના  િશ^ત અિધકાર�એ  િનયમ-૧૪(૧)(૨)ની જોગવાઇનો આધાર લઇને સરકાર� 
કમ!ચાર�ને િશAા ફરમાવી હોય તો તેવી કાય!વાહ�ને �યાયની અદાલત ગેરકાયદ�સર અને રદબાતલ 
ઠરાવી શક� છે. વળ� િશAાનો િનણ!ય લતેા ંપહ�લા ંકારણોની લે`ખત નuધ કરવી જોઇએ. િશAાનો િનણ!ય 
લીધા બાદ કારણો આપવા�ુ ં યોtય નથી. િવશષેમા ં િનયમ-૧૪(૧)(૨) નીચે કાય!વાહ� કરવા માટ�ના 
કારણો ^પ-ટ હોવા ંજોઇએ. અ^પ-ટ, મોઘમ, સXંદtધ ક� અચોoસ  કારણોને આધાર�  િનયમ-૧૪(૧)(૨) 
નીચે કાય!વાહ� થઇ શક� નહ>. િશAાના mકુમમા ં પણ િનયમ-૯ નીચે તપાસ કરવા�ુ ં વાજબી ર�ત ે
@યવહાSુ  ક�વી ર�તે નથી ત ેIગેના કારણો દશા!વવા�ુ ંXહતાવહ છે. 
  

  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના  તાઃ૧૮.૩.૧૯૮૬ના પXરપeમા ં કરવામા ંઆવલે ^પ-ટતા �જુબ, 
જો કોઇ ક�સમા ં િનયમ-૯ �જુબની તપાસ કરવા�ુ ં વાજબી ર�તે @યવહાSુ નથી એવી પXરQ^થિત ક� 
સજંોગોન ે કારણે સરકાર� કમ!ચાર�ને િનયમ-૧૪(૧)(૨)ની નીચે નોકર�માથંી બરતરફ� ક� <ખસદ, 
ફરMજયાત િનNિૃHની િશAા કરવામા ં આવી હોય ક� તેનો પાયર� ઉતાર કરવામા ં આ@યો હોય તો 
પXરQ^થિત અને સજંોગો સામા�ય બન ે 2યાર� તેવો સરકાર� કમ!ચાર� ]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ત અન ે
અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ નીચે ક� ]જુરાત ��ુક� સેવા X.�Cનૂલ અિધિનયમ નીચ ે(W લા] ુપડતા ંહોય તે 
નીચે) અપીલ ક� Lનુિવ~ચારણા કરવા અર0 કર� શક� છે. તેને W આAેપો Iગે િશAા કરવામા ંઆવી છે 
તે આAેપો Iગે  િનયમ-૯ �જુબની તપાસની )XYયા અ�સુરવી જોઇએ, તેવી િવનતંી તે અપીલ ક� 
Lનુિવ~ચારણાની અર0મા ં કર� શક� છે. જો અપીલ/ Lનુિવ~ચારણાની અર0ની 3નુાવણી સમય ે પણ 
એવી પXરQ^થિત ક� સજંોગો )વત!તા  હોય  તો પXરQ^થિત સામા�ય બન ેતેટલા વાજબી સમય 3ધુી તેની 
અપીલ ક�  Lનુિવ~ચારણાની અર0 ઉપર િવચારણા કરવા�ુ ં�લુતવી  રાખી શકાય.   
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�%:-  
 

  W ક�સમા ં રાજયપાલ{ી(Governor)/ સરકાર{ીને(Government) સતંોષ થાય ક� સરકાર� 
કમ!ચાર� સામે િનયમ-૯ �જુબની તપાસ કરવા�ુ ં રાજયની સલામતીના Xહતમા ંનથી. તો તેવા ક�સમા ં
]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૪(૧)(૩)ની જોગવાઇ )માણે 
િનયમ-૯ �જુબની તપાસ કયા! િવના જ સરકાર� કમ!ચાર�ને િશAા ફરમાવી શકાય છે. િનયમ-
૧૪(૧)(૩)‘‘સરકાર (Government)’’ એ શ�દ)યોગ છે, િશ^ત અિધકાર� એવો શ�દ)યોગ નથી એટલ ે 
િનયમ-૧૪(૧)(૩)નીચે કાય!વાહ� કરવા માટ� તપાસ કરવા�ુ ં રાજયની સલામતીના Xહતમા ં નથી, ત ે
મતલબનો સતંોષ િશ^ત અિધકાર�ને નહ> પરં6 ુ‘‘સરકાર’’ને થયો હોવો જ<ર� છે. સરકારને એવો સતંોષ 
થયો હોય તો જ િશ^ત અિધકાર� િનયમ-૧૪(૧)(૩)ની જોગવાઇનો આધાર લઇ શક�. સામા�ય વહ�વટ 
િવભાગના તાઃ૧૮.૩.૧૯૮૬ના પXરપe Yમાકંઃડ�પીઇ-૧૦૮૫-૧૦૪૦-ઇ�કવાયર� સેલમા ંજણા@યા �જુબ 
સરકારના સતંોષ Iગનેા કારણો,  િશAાના mકુમમા ં દશા!વવા જ<ર� નથી ક� તનેે લોકો સમA Gહ�ર 
કરવા પણ જ<ર� નથી. વળ� સરકારના સતંોષને ]જુરાત રાજય સેવા(િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, 
૧૯૭૧ નીચે ‘અપીલ ક� Xર@C’ૂમા ં પડકાર� શકાય નહ>. અલબH, જયા ં તપાસ કરવા�ુ ં રાજયની 
સલામતીના Xહતમા ં નથી એમ સરકારને  િનયમ-૧૪(૧)(૩)નીચે સતંોષ થયો હોય  અને સરકારના 
તાબાના કોઇ િશ^ત અિધકાર�એ તે અ�વય ે સરકાર� કમ!ચાર�ને  િનયમ-૧૪(૧)(૩)નો આધાર લઇન ે
િશAા ફરમાવી હોય 2યા ં ‘‘અપીલ’’ ક� ‘‘Xર@C’ૂ’મા ંસરકાર� કમ!ચાર� એવી અર0 ક� િવનતંી કર� શક� ક� 
તેને િશAા કરતા ંપહ�લા ં િનયમ-૯ �જુબની તપાસની કાય!વાહ� અ�સુરવી જોઇએ. તાઃ૧૮.૩.૧૯૮૬ના 
પXરપeમા ં જણા@યા �જુબ િનયમ-૧૪(૧)(૩)નીચે િનયમ-૯ �જુબ તપાસ કરવા�ુ ં રાજયની  
સલામતીમા ં નથી, તેવો સરકારનો સતંોષ સામા�ય ર�તે (Ordinarily) �યાિયક સમીAા (Judicial 
review)ને આધીન પણ નથી તેમ છતા ં બદઇરાદાથી અથવા ત5ન અસબંિંધત ક� અ)^6તુ કારણો 
(Extraneous reasons)ને આધાર�  િનયમ- ૧૪(૧)(૩)નો આધાર લેવામા ંઆ@યો છે તેવો આAેપ ક�  
ફXરયાદ હોય તો તેવા સજંોગોમા ંત ે�યાિયક સમીAાન ેઆધીન રહ� છે. 
 

  Oૂંકમા,ં જયા ં સરકાર� કમ!ચાર� સામ ે િનયમ-૯ �જુબની તપાસ કરવા�ુ ં રાજયપાલ{ી/  
સરકાર{ીને રાજયની સલામતીના Xહતમા ંજણા6 ુ ંન હોય 2યા ં િનયમ-૯ �જુબ તપાસ કયા! િવના પણ 
સરકાર� કમ!ચાર� સામે િશ^ત અિધકાર� િશAા કર� શક� છે.  
 

5.  V6��S�� :  
 આમ, બધંારણના અ�#ુછેદ-૩૧૧(૨)ના બીG પરં6કુમા ં  અ�#ુછેદ-૩૧૧(૨)ના W અપવાદો  
દશા!@યા છે ત ેજ અપવાદોને ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૪મા ં
આવર� લેવામા ંઆ@યા છે.  આ અપવાદોમા ં  જણાવલે ક�સોમા ંસરકાર� કમ!ચાર�ને િશAા ફરમાવતા 
પહ�લા ંતપાસની )XYયા અ�સુરવાની જ<ર નથી. અલબH, િનયમ-૧૪ના પેટાિનયમ-(૨)ના પરં6કુમા ં
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^પ-ટતા કયા! �જુબ જયા ંજ<ર� હોય 2યા ં]જુરાત Gહ�ર સેવા આયોગનો પરામશ! કર�ને આયોગની 
સલાહ મેળવીને  ત ેઉપર િવચારણા કર�ને જ  િનણ!ય લેવાનો  રહ� છે.  કયા ક�સોમા ં]જુરાત Gહ�ર 
સેવા આયોગનો પરામશ! કરવો જ<ર� છે.  ત ેIગે ]જુરાત Gહ�ર સેવા આયોગ(િવચાર િવિનમયમાથંી 
�QુRત) િવિનયમો, ૧૯૬૦ની જોગવાઇઓ જોવાની રહ� છે.  
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(Appeal and Review) 

1.  �6�& (Appeal):-  
1.1  `" �	�� 5
"� $� #�� ���	 /(���:  
 ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૭થી ૨૧મા ં અપીલ 
Iગેની જોગવાઇઓ કરાઇ છે. આ ઉપરાતં ]જુરાત ��ુક� સેવા X.�Cનુલ અિધિનયમ, ૧૯૭૨મા ંપણ 
અપીલની જોગવાઇ છે. ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૮ની 
જોગવાઇ �જુબ નીચે જણાવેલ mકુમો સામ ેઅપીલ થઇ શક� છે.   
 

(૧)  િનયમ-૫ હ�ઠળ કર�લ અથવા કર�લ મનાતા ફરજમોPફૂ�ના mકુમ સામ,ે ફરજમોPફૂ�ની �દુત માટ�  
અથવા W �દુત દરિમયાન સરકાર� કમ!ચાર� ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ હોવા�ુ ંગણા6 ુ ંહોય તે �દુત 
માટ� અથવા તો તેના કોઇપણ ભાગ  માટ� તનેે dકૂવવાના િનવા!હભ�થા ંઅને બીG ભ�થા ંનકક� 
કરતા mકુમ સામ,ે ફરજમોPૂફ�ની �દુત માટ�ના તેના પગાર અન ેભ�થા ંનકક� કરતા mકુમો સામ ે 
અથવા તેની ફરજમોPફૂ�ની તાર�ખથી તનેે ફરજ ઉપર Lનુઃ^થાપનની તાર�ખ 3ધુીની �દુતન ે
કોઇપણ હ�6 ુમાટ� ફરજ પર ગાળેલી �દુત તર�ક� ગણવી ક� ક�મ? તે નકક� કરતા mકુમ  સામ,ે   

(૨)  િનયમ-૬મા ં દશા!વેલ િશAાઓ પૈક�ની કોઇપણ િશAા કરતા ં િશ^ત અિધકાર�ના mકુમ સામે,  
આવી િશAા સામેની અપીલમા ંઅપીલ અિધકાર� (Appellate Authority) એ કર�લ mકુમ સામ ે
તેમજ આવી િશAાની Lનુઃ િવચારણા (Review) કરનાર અિધકાર�ના mકુમ સામે,  

(૩)  િનયમ-૬ની કરવામા ંઆવલે િશAા વધારવા Iગેના mકુમ સામે,  
(૪)  સરકાર� કમ!ચાર�ને નોકર�માથંી �ટા કરતા mકુમ સામે,  
(૫)  સરકાર� કમ!ચાર�ને ઉપલી જtયા પર બઢતી મળે નહ> તેવી અસર ધરાવતા mકુમ  સામ,ે  
(૬)  સરકાર� કમ!ચાર� નોકર�મા ંકાયમ ન થાય, તેવી અસર કરતા mકુમ સામે,  
(૭)  િનયમોથી અથવા કરારથી િનયિમત થતા પગારભ�થા,ં પે�શન ક� નોકર�ની બી0 શરતોથી તેન ે 

વં̀ચત રાખતા mકુમ સામે ક� તેમા ંતેન ેગેરલાભ થાય ત ેર�તે ફ�રફાર થતા mકુમ સામે,  
(૮)  કોઇ િનયમો અથવા કરારની જોગવાઇઓનો તેન ેગેરલાભ થાય ત ેર�તે અથ!ઘટન કરતા mકુમ  

સામે,  
(૯)  સરકાર� કમ!ચાર�ને તેના પગાર ધોરણમા ં લાયક�આડ પર અટકાવી રાખતા િનણ!ય ક� mકુમ  

સામે,  
(૧૦)  િશAા તર�ક� નહ>, પરં6 ુઅ�યથા સરકાર�  કમ!ચાર�ને  ઉ#ચ સેવા bેડ અથવા જtયા ઉપર ત ે  

કાય!કાર� ર�તે ફરજો બGવતો હોય 2યાર� તેન ેનીચલી સેવા, bેડ ક�  જtયા પર પાછા હટાવતા 
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mકુમ સામે,  
 

(૧૧)  િનયમો હ�ઠળ સરકાર� કમ!ચાર�ને મળવાપાe પે�શન ઘટાડતો અથવા અટકાવતો અથવા વsમુા ં 
વs ુ પ�ેશનન ે નકારતો હોય તેવા mકુમો સામ,ે (િનયમ-૧૮ નીચેના ^પ-ટ�કરણમા ં જણા@યા 
�જુબ પે�શનમા,ં વધારા�ુ ં પે�શન, bેજCઇુટ� અન ે બીG કોઇપણ િનNિૃH લાભોનો પણ 
સમાવેશ થાય છે.)   

(૧૨)  સરકાર� કમ!ચાર�ની બરતરફ�, <ખસદ ક� ફરMજયાત િનNિૃHની તાર�ખથી તેને નોકર�મા ં 
Lનુઃ^થાિપત કરવાની તાર�ખ 3ધુીની �દુત માટ� તેના પગાર ભ�થા ંનકક� કરતા mકુમ સામ ે
અને આ �દુતને કોઇપણ હ�6 ુમાટ� ફરજ તર�ક� ગણવી ક� ક�મ, તે નકક� કરતા mકુમ સામ,ે  

(૧૩)  સરકાર� કમ!ચાર�ને નીચલી સેવા, bેડ, જtયા ક� પગાર ધોરણમા ંઉતાયા! તાર�ખથી તેને ઉપલી 
સેવા, bેડ, જtયા ક� પગાર ધોરણમા ંLનુઃ ^થાિપત કરવાની તાર�ખ 3ધુીની �દુત માટ� તેના 
પગારભ�થા ંનકક� કરતા mકુમ સામ ે તમેજ આ �દુત કોઇપણ  હ�6 ુમાટ� ફરજ તર�ક� ગણવી ક� 
ક�મ, તે નકક� કરતા mકુમ સામે,  

 

1.2  `" �	�� 5
"� $� #�� %& ���	 /(���:  
  ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૭ �જુબ નીચે જણાવેલ 
mકુમો સામે અપીલ થઇ શક� નહ>:- 
  
(૧)  ફરજમોPફૂ�ના mકુમ િસવાય િશ^તભગંની કાય!વાહ�ના આખર� િનકાલ માટ� કોઇપણ વચગાળા  

^વ<પના અથવા સહાયક પગલાનંા ^વ<પના કોઇપણ mકુમ સામે,  
(૨)  િનયમ-૯ હ�ઠળની તપાસ દરિમયાન તપાસ અિધકાર�એ કર�લા કોઇપણ mકુમ સામે.  
(૩)   િનયમ-૧૧(ક) હ�ઠળ ઉ#ચ કAાની સિમિતએ કર�લ કોઇપણ mકુમ સામે.  
 

1.3  5
"� ��	 �G	4!�	�� ��� $� #��?: 
 ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૮ના પેટાિનયમ-(૨)ની 
જોગવાઇ �જુબ, W સHાિધકાર� / અિધકાર�નો mકુમ હોય તેની તરતના ઉપર� અિધકાર� સમA જ 
અપીલ થઇ શક�, પરં6 ુિનયમ-૧૮ના પેટાિનયમ-(૨)ના પરં6કુ(૨) �જુબ અપીલીય અિધકાર�ના િનણ!ય 
સામેની અપીલ માe સરકાર (Government) સમA જ થઇ શક�. પરં6,ુ  ]જુરાત ��ુક� સેવા X.�Cનુલ 
અિધિનયમ, ૧૯૭૨ (વખતોવખત 3ધુાયા! )માણે) અ�વયે ]જુરાત ��ુક� સવેા X.�Cનુલ સમA અપીલ 
થઇ શકતી હોય 2યા ંસરકાર અપીલ સાભંળ� શક� નહ>. કારણ ક�, તેવા Xક^સામા ંસરકારની અપીલીય 
સHા ]જુરાત ��ુક� સેવા X.�Cનુલમા ં િનXહત થઇ ગયેલી છે. ]જુરાત ��ુક� સેવા X.�Cનુલ 
અિધિનયમ, ૧૯૭૨ની કલમ-૧૧ �જુબ, તે અિધિનયમની કલમ-૨(h)મા ં Wને @યાgયાિયત કરવામા ં
આ@યા છે, તે ‘‘િનXદv-ટ ��ુક� નોકર(Specified Civil Servant)”મા ં પોલીસ અિધકાર�/ કમ!ચાર�ઓનો 
સમાવેશ થતો નથી. X.�Cનુલ અિધિનયમના પXરિશ-ટમા ંનીચ ેજણાવલેી બાબતો આવર� લેવામા ંઆવી 
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છે.  
(૧)  બરતરફ�, <ખસદ અથવા પાયર� ઉતારની િશAા (Dismissal or Removal from service  or   

reduction in rank) 
 

(૨)  પગાર ધોરણમા ંનીચલા તબકક� ઉતારવાની િશAા (Reduction of pay or to a lower  scale of  
pay)  

(૩)  કમ!ચાર�ની સેવા કાયમી નહ> કરવા Iગે. (Non-confirmation in service)  
(૪)  ઉપલી જtયા પર બઢતી નહ> આપવા Iગ ે(Non-promotion to a higher scale)  
(૫)  નીચલી જtયા પર પાછા હટાવવા Iગે (Reversion)  
(૬)  નોકર�માથંી �ટા કરવા (Discharge from service)  
(૭)  ફરMજયાત િનNિૃHની િશAા (Compulsory Retirement).  
(૮)  અ�કુ િનિ�ત સમય માટ� નીચલા  પગાર ધોરણમા ંઉતારવો (Reduction to a lower  stage in  

the time scale of pay for specific period)  
(૯)  ઠપકો (Censure)  
(૧૦) પે�શનમા ં ઘટાડો  કરવો  અથવા  પે�શન  રોક�  રાખNુ ં અથવા  િનયમો  �જુબ  મળવાપાe   

મહHમ પે�શન આપવાનો ઇનકાર કરવો (Reduction in or withholding  the pension or denial 
of the maximum pension admissible under the rules)  

(૧૧)  ઇGફાની <કાવટ (withholding of increment)  
(૧૨) પગાર ધોરણમા ંલાયક�આડ અટકાવવો. (Stoppage of Efficiency Bar in time scale of  pay)  
(૧૩)  બેદરકાર� અથવા mકુમના ભગંથી સરકારને થયલે કોઇ આિથ~ક �કુસાનની તેના  પગારમાથંી  

આખી ક� �િશક વ3લૂાત (Recovery  from pay of the whole or part of any pecuniary loss 
caused to Government by negligence or breach of orders)  

(૧૪)  ઉ#ચતર પગારધોરણ  
    ઉપરોકત િવગતો જોતા ંજણાશે ક�, ]જુરાત રાજય સવેા (િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના 
િનયમ-૬મા ં િનXદv-ટ તમામ િશAાઓન,ે ]જુરાત ��ુક� સેવા X.�Cનુલ અિધિનયમ, ૧૯૭૨ના 
પXરિશ-ટમા ંઆવર� લેવામા ંઆવી છે. ]જુરાત ��ુક� સેવા X.�Cનુલ અિધિનયમ, ૧૯૭૨ના પXરિશ-ટમા ં
જણાવેલ બાબતોએ સરકાર િસવાયના કોઇ અિધકાર�/ સHાિધકાર�એ એ અિધિનયમની કલમ-૨(h)મા ં
દશા!વેલ ��ુક� નોકર (Specified Civil Servant) Iગ ેકર�લ �ળૂ mકુમ ક� અપીલમા ંકર�લ mકુમ સામેની 
અપીલ ]જુરાત ��ુક� સેવા X.�Cનુલ સમA થઇ શક� છે. સરકારને આવી અપીલ સાભંળવાની સHા 
રહ�તી નથી. ]જુરાત ��ુક� સેવા X.�Cનુલ અિધિનયમ, ૧૯૭૨ની કલમ-૧૧ અ�વયે આ સHા હવ ે 
સરકારના બદલે X.�Cનુલમા ંિનXહત થઇ ગયેલી છે. આથી, ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ) 
િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૮(૨) અ�વયે સરકારની અપીલીય સHાઓ તેટલ ેIશ ેસીિમત બની ગયેલ 
છે. અલબH, ફરજમોPફૂ�નો સમાવેશ ]જુરાત ��ુક� સેવા X.�Cનુલ અિધિનયમ, ૧૯૭૨ના પXરિશ-ટમા ં
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કરવામા ં આ@યો ન હોઇ, ફરજમોPફૂ� અને ફરજમોPૂફ�ને આ�ષું̀ગક કોઇપણ mકુમ સામેની અપીલ, 
]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૮(૨) �જુબ, સરકાર સાભંળ� શક� 
છે. આમ, ફરજમોPફૂ� Iગેના કોઇપણ mકુમ સામ ેઅપીલ સાભંળવાની સરકારની િનયમ-૧૮(૨) નીચેની 
સHા યથાવ6 ્છે.   
  ]જુરાત ��ુક� સેવા X.�Cનુલ અિધિનયમ, ૧૯૭૨ અ�વયે, X.�Cનુલન ેસરકાર િસવાયના કોઇ 
અિધકાર� / સHાિધકાર�એ તે અિધિનયમના પXરિશ-ટમા ંજણાવેલ કોઇ બાબતે ત ેઅિધિનયમમા ંિનXદv-ટ 
��ુક� નોકર (Specified Civil Servant) બાબત ેકર�લ �ળૂ mકુમ ક� અપીલમા ંકર�લ mકુમ સામેની અપીલ 
સાભંળવાની જ સHા છે. સરકાર� કર�લ કોઇ mકુમ સામે અપીલ સાભંળવાની X.�Cનુલને સHા નથી. 
સરકાર� િશ^ત અિધકાર� તર�ક� િશAા ફરમાવી હોય, તેવા Xક^સામા ં X.�Cનુલ સમA અપીલ થઇ શક� 
નહ>. દાખલા તર�ક� વગ!-૧ના અિધકાર�ઓ Iગ ેસરકાર િશ^ત અિધકાર� હોઇ, વગ!-૧ના અિધકાર�ઓ 
સામે સરકાર� ફરમાવેલ િશAાના mકુમ સામ ે]જુરાત ��ુક� સેવા  X.�Cનુલ સમA અપીલ થઇ શક� નહ>. 
સરકાર� ફરમાવેલ િશAાના mકુમો ‘‘]જુરાતના રાજયપાલ{ીના mકુમથી અને તમેના નામ’ે’ કરવાના 
હોય છે. તવેા mકુમો સામ ે X.�Cનુલમા ં અપીલ થઇ શક� નહ>. સ`ચવાલયના વહ�વટ� િવભાગના 
સ`ચવ{ી, ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અન ેઅપીલ) િનયમોના િનયમ-૭(૨) નીચે,  ખાતાના વડાની 
હ�િસયતથી વગ!-૨ના અિધકાર�ને તેમના અિધકારAેeમા ં હોય તેવી કોઇ નાની િશAા ફરમાવે અથવા 
વગ!-૩ અને વગ!-૪ના કમ!ચાર�ને િનયમ-૭ના પેટાિનયમ-(૩) અને (૪) નીચ ે િનમ%કૂ અિધકાર�ની 
સHાની <એ કોઇપણ િશAા ફરમાવે તો, તેવા િશAાના mકુમ સામે X.�Cનુલ સમA અપીલ થઇ શક� છે. 
કારણ ક�, તેવો mકુમ તેમણ ેસરકારની સHાની <એ નહ> પરં6,ુ ખાતાના વડાની હ�િસયતથી કર�લ હોઇ, 
]જુરાત ��ુક� સેવા X.�Cનુલ અિધિનયમ, ની કલમ-૧૧ નીચે સરકાર િસવાયના કોઇ અિધકાર� / 
સHાિધકાર�એ કર�લ mકુમ જ ગણાય.  આથી, સ`ચવાલયના િવભાગના સ`ચવ{ીઓ જયાર� િનયમ-૭ના 
પેટાિનયમ-(૨) થી (૪) અ�વયે મળેલ સHાની <એ િશAાનો mકુમ કરતા હોય  2યાર� તેવા mકુમોમા ં
તેમણે ‘‘]જુરાતના રાજયપાલ{ીના mકુમથી અન ેતમેના નામ’ે’ શ�દો  )યોજવા જોઇએ નહ>. (આ 
Iગે સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૫.૩.૧૯૮૧ના પXરપe Yમાકંઃસીએસટ�-૧૦૮૦-૪૫૧૪-ગ, થી 
બહાર પાડ�લ 3ચૂનાઓ જોવા િવનતંી છે.) પોલીસ અિધકાર�ઓ/ કમ!ચાર�ઓન ે X.�Cનુલ અિધિનયમ 
નીચે આવર� લેવામા ંઆ@યા ન હોઇ, તેમના Xક^સામા ં પણ X.�Cનુલ સમA અપીલ થઇ શક� નહ>. 
તેમની અપીલ સાભંળવાની સરકારની સHા યથાવ6 ્છે.   
    

1.4  5
"� ���	 �	��" �����	6J	:  
  ]જુરાત ��ુક� સેવા X.�Cનુલ સમA અપીલ થઇ શકતી હોય ત ેક�સો િસવાય, ]જુરાત રાજય 
સેવા (િશ^ત અન ે અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૯મા ં જણા@યા �જુબ, W mકુમ સામે અપીલ 
કરવાની હોય, તે mકુમ મhયાની તાર�ખથી ૪૫ Xદવસની Iદર અપીલ કરવાની રહ� છે. અલબH, 
સમયસર અપીલ ન કરવા માટ� Lરૂ6 ુ ં  કારણ હોવાની અપીલીય અિધકાર�ને ખાતર� થાય તો, �દુત 
Lરૂ� થયા પછ� પણ તેઓ અપીલ nયાનમા ંલઇ શક� છે.   
 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1981-05-03-CST-1080-4514-G.pdf
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1.5  5
"�S(� 0��
 5� L��60) (:  
 ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૨૦મા ં જણા@યા �જુબ 
અપીલ સરકાર� કમ!ચાર�એ તેના પોતાના નામથી કરવી જોઇએ. અપીલની એક નકલ તમેણ ે W 
અિધકાર�ના mકુમ સામેની અપીલ હોય, તે અિધકાર�ને પણ મોકલવી જોઇએ.  mકુમ કરનાર અિધકાર�ને 
અપીલની નકલ મળે ક� તરત તેમણે સબંિંધત ર�કડ! િવના િવલબંે અપીલીય અિધકાર�ને મોકલી 
આપવા�ુ ં રહ� છે. તે માટ� તેમણે અપીલીય અિધકાર�ની 3ચૂનાની રાહ જોવાની જ<ર નથી. અપીલ 
કરનારા સરકાર� કમ!ચાર�એ Wના પર આધાર રાgયો હોય, તેવા મહ22વના િનવેદનો અને દલીલોનો 
અપીલમા ંસમાવેશ કરવો જ<ર� છે. અપીલ ^વયપંયા!jત હોવી જોઇએ. અપીલની ભાષા અનાદરભર� ક� 
અ�ુ̀ચત હોવી જોઇએ નહ>. 
 

1.6  ;3:E4:  F.A 9N :  
 ]જુરાત રાજય સવેા (િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૨૧મા ં જણા@યા �જુબ, 
ફરજમોPફૂ�ના mકુમ િવSુ(ની અપીલ હોય, તો  અપીલીય અિધકાર�એ )થમ ચકાસNુ ંજોઇએ ક�, સરકાર� 
કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� ઉપર �કૂનાર સHાિધકાર�ને િનયમ-૫ �જુબ સરકાર� કમ!ચાર�ને ફરજમોPફૂ� 
હ�ઠળ ઉતારવાની સHા છે ક� ક�મ? બીiુ ં સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૮.૭.૧૯૭૦ના પXરપe 
Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૭૦-૨૯૮૧-ગ અને તાઃ૧૮.૧૧.૧૯૮૬ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૮૬-૮૬૪-
ત.એ.થી અપાયેલ માગ!દશ!ક 3ચૂનાઓ �જુબ ફરજમોPફૂ� વાજબી છે ક� ક�મ? તે અ�સુાર ચકાસણી 
કર�ને,  ફરજમોPફૂ�નો mકુમો મા�ય રાખવો ક� રદ કરવો, તે અપીલીય અિધકાર�એ નકક� કરNુ ંજોઇએ. 
  

  જો િનયમ-૬મા ં દશા!વેલ િશAાઓ પૈક� કોઇ િશAાના mકુમ સામેની અપીલ હોય, તો mકુમ 
કરનાર અિધકાર�ને સદરm ુસરકાર� કમ!ચાર� સામે તે િશAા કરવાની સHા હતી ક� ક�મ? તેમણે િનયમોમા ં
િનયત કર�લ પ(િત (િનયમ-૧૧ અથવા િનયમ-૯ અને ૧૦મા ંઠરાવેલી  પ(િત)  સLંણૂ!પણે અ�સુર� છે 
ક� ક�મ? સરકાર� કમ!ચાર�ને બચાવની વાજબી અને Lરૂતી તક આપવામા ંઆવી છે ક� ક�મ?  કોઇ તબકક� 
તપાસની કાય!વાહ� fૂિષત (vitiate) થયેલી છે ક� ક�મ? તપાસ અિધકાર� અને િશ^ત અિધકાર�ના તારણો  
વાજબી છે ક� ક�મ? સરકાર� કમ!ચાર�ને કરવામા ંઆવેલી િશAા તેણે કર�લી Aિતને અ�<ુપ અને સ)માણ 
છે ક� ક�મ? વગેર� બાબતો અપીલીય અિધકાર�એ તપાસવી જોઇએ. તે �જુબ, ચકાસણી કરતા િશ^ત 
અિધકાર�નો mકુમ વાજબી અને બરાબર જણાય તો, તઓે તેમના mકુમને બહાલ રાખી શક� છે.   
 

  જો તપાસની કાય!વાહ�મા ંકોઇ ગભંીર Aિત જણાય અથવા િનયમોમા ંઠરાવેલી )XYયા� ુ ંયોtય 
પાલન કયા!� ુ ં જણા6 ુ ંન હોય અથવા તહોમતદારને બચાવની વાજબી તક આપવામા ંઆવી હોવા� ુ ં
જણા6 ુ ંન હોય અથવા તપાસની કાય!વાહ� કોઇ તબકક� fૂિષત થયલેી જણાતી હોય વગેર� Xક^સાઓમા ં 
અપીલીય અિધકાર� િશAાનો mકુમ રદ કર�ને તે ક�સ સબંિંધત િશ^ત અિધકાર�ને વs ુતપાસ કરવા માટ� 
પરત કર� શક� છે.  
 

  તહોમતદારને કરવામા ંઆવેલ િશAા અLરૂતી જણાય તો અપીલીય અિધકાર� િશAામા ંવધારો 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1970-08-07-CDR-1070-2981-G.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1970-08-07-CDR-1070-2981-G.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1986-18-11-CDR-1086-864-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1986-18-11-CDR-1086-864-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1986-18-11-CDR-1086-864-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1986-18-11-CDR-1086-864-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1986-18-11-CDR-1086-864-INQCELL.pdf
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કરવા પણ િવચારણા કર� શક� છે. અલબH, િનયમ-૧૧મા ંઠરાવેલી કાય!પ(િત અ�સુર�ને િનયમ-૬મા ં
િનXદv-ટ કોઇ નાની િશAા કરવામા ંઆવી હોય અને અપીલીય અિધકાર�ના મતં@ય �જુબ િનયમ-૬મા ં
દશા!વેલી મોટ� િશAાઓ પકૈ�ની કોઇ િશAા કરવાપાe જણાતી હોય તો, િશAામા ંવધારો કરતા ંપહ�લા,ં 
િનયમ-૯ અને ૧૦ �જુબ તપાસની કાય!વાહ� અ�સુરવી આવ\યક છે. આવી કાય!વાહ� અપીલીય 
અિધકાર� Gતે કર� શક� અથવા અ�ય સAમ અિધકાર�ને તેવી કાય!વાહ� કરવા જણાવી શક� છે. જો 
િનયમ-૬મા ંિનXદv-ટ નાની િશAાઓ પૈક�ની કોઇ િશAા કરવામા ંઆવેલી હોય અન ેિનયમ-૧૧મા ંિનયત 
થયેલ પ(િત િશ^ત અિધકાર�એ અ�સુર� હોય અન ેઅપીલીય અિધકાર� િશAામા ંવધારો કર�ને W િશAા 
કરવા માગંતા હોય તે િશAા પણ િનયમ-૬ની કોઇ નાની િશAા જ હોય તો પણ તેમણે 3 ૂ̀ચત િશAા 
િવSુ( તહોમતદારને રiૂઆત કરવાની તક આપીને, તેની રiૂઆત/ બચાવ િવચારણામા ંલીધા બાદ  જ 
િનણ!ય લેવો જોઇએ. એ જ )માણ,ે  િશ^ત અિધકાર�એ િનયમ-૬મા ંદશા!વેલી કોઇ મોટ� િશAા ફરમાવેલી 
હોય તેમજ િશAા કરતા ંપહ�લા,ં િનયમ-૯ અને ૧૦ �જુબની તપાસની )XYયા અ�સુર�લી હોય અને તેવા 
Xક^સામા ં અપીલીય અિધકાર� િશAામા ંવધારો કરવા માગંતા હોય, તો પણ તમેણે 3 ૂ̀ચત િશAા િવSુ( 
તહોમતદારને W કોઇ રiૂઆત ક� બચાવ કરવો હોય, તે કરવાની તક આપવી જોઇએ. ત ે અ�વય ે
સરકાર� કમ!ચાર� W કોઇ રiૂઆત ક� બચાવ કર�,  તે િવચારણામા ંલીધા બાદ જ િનણ!ય લેવો જોઇએ. 
અeે એ nયાનમા ંરાખNુ ંજ<ર� છે ક�, અપીલીય અિધકાર�ને W િશAા કરવાની સHા ન  હોય,  તે િશAા 
તેઓ ફરમાવી શક� નહ>. ]જુરાત Gહ�ર સેવા આયોગ (િવચાર િવિનમયમાથંી �QુRત) િવિનયમો, 
૧૯૬૦મા ં જણા@યા �જુબ, જયા ં ]જુરાત Gહ�ર સવેા આયોગની સલાહ લેવી આવ\યક હોય, 2યા ં
આખર� િનણ!ય લતેા ંપહ�લા,ં આયોગની સલાહ લેવી પણ જ<ર� છે.  
      

2.  H��V ��0
�2
 (Review):-  
  

2.1  c(M 4�8	��	 ���	" ���	�" �G	:  
 ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૨૨ની જોગવાઇ �જુબ, 
સરકાર પોતાની મેળે અથવા અ�યથા કોઇપણ અિધકાર�એ તે િનયમો હ�ઠળ કર�લા િશAાના mકુમો 
અથવા અપીલને પાe mકુમો અથવા તે િનયમો નીચે કર�લા મનાતા અથવા અપીલને પાe મનાતા  
કોઇપણ mકુમની Lનુઃ િવચારણા કર� શક� છે. અલબH, ]જુરાત ��ુક� સેવા X.�Cનુલ અિધિનયમ, 
૧૯૭૨ (વખતોવખત 3ધુાયા! �જુબ), નીચે X.�Cનુલને W mકુમોની ‘‘સમીAા (Review)’’ કરવાની સHા 
હોય અથવા તે અિધિનયમ નીચે X.�Cનુલ સમA અપીલ થઇ શક�, તેવા કોઇપણ mકુમ Iગ,ે િનયમ-૨૨ 
નીચે સરકાર Lનુઃ િવચારણા કર� શક� નહ>. ]જુરાત ��ુક� સેવા X.�Cનુલ અિધિનયમ, ૧૯૭૨ની કલમ-
૧૧ નીચે જયા ં X.�Cનુલ સમA અપીલ થઇ શકતી હોય અથવા કલમ-૧૨, કલમ-૧૨-એ અને કલમ-
૧૨-બી નીચ ે X.�Cનુલન ેસમીAા કરવાની સHા હોય 2યા ં ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ) 
િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૨૨ નીચે સરકાર Lનુઃ િવચારણા (Review) કર� શક� નહ>. કારણ ક�, X.�Cનુલ 
અિધિનયમ નીચે આવી સHા X.�Cનુલન ેતબદ�લ થઇ ગયેલી છે.  સરકાર િસવાયના કોઇ અિધકાર� / 
સHાિધકાર�એ ]જુરાત ��ુક� સેવા X.�Cનુલ અિધિનયમ, ૧૯૭૨ની કલમ-૨(h)મા ંિનXદv-ટ ��ુક� નોકર 
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(Specified Civil Servant) Iગ,ે ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અન ેઅપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના  િનયમ-
૬મા ંિનXદv-ટ િશAાઓ પૈક� કોઇ િશAા ફરમાવી હોય અને સરકાર તે Iગે Lનુઃ િવચારણા કરવા માગંતી 
હોય,  તો  સરકાર� ત ેમાટ�  ]જુરાત ��ુક� સેવા X.�Cનુલ અિધિનયમ, ૧૯૭૨ની કલમ-૧૨ �જુબ, 
X.�Cનુલ સમA Lનુઃ િવચારણાની અર0 કરવાની રહ� છે. અલબH, તે અિધિનયમની કલમ-૧૨મા ં
દશા!વેલી શરતો સતંોષાતી હોય તો જ X.�Cનુલ સમA આવી અર0 થઇ શક� છે. Oૂંકમા,ં તેવા Xક^સામા ં
સરકાર પોતે િનયમ-૨૨ નીચે Lનુઃ િવચારણા કર� શક� નહ>. ફરજમોPફૂ� (Suspension) ]જુરાત ��ુક� 
સેવા X.�Cનુલ અિધિનયમના પXરિશ-ટમા ંઆવર� લેવામા ંઆવેલ ન હોઇ, ફરજમોPફૂ�ના mકુમ Iગે 
િનયમ-૨૨ નીચે Lનુઃ િવચારણા કરવાની સરકારની સHા યથાવ6 ્છે.   
 

2.2  ;3:�"� 54!�	�� D	�	 c(M 4�8	��	:  
 ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૮(૨)ની જોગવાઇ �જુબ 
W અિધકાર�ને િશAાના mકુમ સામેની અપીલ સાભંળવાની સHા છે, તેવા અપીલીય અિધકાર� પોતાની 
મેળે અથવા અ�યથા ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અન ેઅપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ હ�ઠળ કરવામા ંઆવેલ 
કોઇપણ કાય!વાહ��ુ ંર�કડ! મગંાવીને તે ક�સમા ંકરવામા ંઆવેલ કોઇપણ mકુમ Iગે િનયમ-૨૩ નીચે Lનુઃ 
િવચારણા કર� શક� છે. તેની સમA કોઇ અપીલ થયલેી ન હોય તો પણ, તેમના તાબાના અિધકાર�એ 
ફરમાવેલ િનયમ-૬ નીચેની કોઇપણ િશAાના mકુમ Iગે િનયમ-૨૩ની જોગવાઇ �જુબ, તેઓ Lનુઃ 
િવચારણા કર� શક�. િનયમ-૨૩ નીચેની Lનુઃ િવચારણા mકુમની તાર�ખથી છ મXહના 3ધુીના સમય 
દરિમયાન જ થઇ શક� છે. તે �દુત બાદ, િનયમ-૨૩ નીચે Lનુઃ િવચારણા થઇ શકતી નથી.  િનયમ-૨૩ 
નીચે Lનુઃ િવચારણા કર�ને અપીલીય અિધકાર� તેમન ેયોtય લાગે તેવો mકુમ કર� શક� છે. અલબH, 
]જુરાત Gહ�ર સેવા આયોગ (િવચાર િવિનમયમાથંી �QુRત) િવિનયમો, ૧૯૬૦ �જુબ, આયોગની સલાહ 
જ<ર� હોય, તેવા ક�સોમા ંઆયોગની સલાહ મળેવીને તે િવચારણામા ંલીધા બાદ જ િનણ!ય લેવાનો રહ� 
છે.  
 

2.3  ���	� D	�	 
��		 /(���" c(: 4�8	��	:  
 ]જુરાત રાજય સવેા (િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૨૪મા ં જણા@યા �જુબ, 
નીચે જણાવેલી બે શરતો સતંોષાતી હોય, તો સરકાર પોતાના mકુમોની પણ  Lનુઃિવચારણા (Review) 
કર� શક� છે:-  
(૧)  ર�કડ!મા ંકોઇ દ�ખીતી �લૂ હોય, અથવા  
(૨)  Lનુઃ િવચારણા (Review) માટ� બીG Lરૂતા ંકારણો હોય.   
 સરકાર� િશ^ત  અિધકાર� તર�ક� કોઇ અિધકાર� / કમ!ચાર�ને િશAા ફરમાવી હોય,  તેવા Xક^સામા ં    
જો ઉપર જણાવલેી  બે શરતો પૈક�ની કોઇપણ શરત સતંોષાતી હોય તો સરકાર પોતાના mકુમોની Lનુઃ 
િવચારણા કર� શક� છે.  ઉદાહરણ તર�ક�, સરકાર� કમ!ચાર�ને િશAા ફરમાવતા પહ�લા ંબચાવની વાજબી 
તક આપવામા ંઆવી નથી, એમ જણાઇ આવ,ે ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, 
૧૯૭૧ના િનયમોમા ંકર�લ િનયત )XYયા�ુ ંપાલન કરવામા ંઆ@Cુ ંન હોય, તપાસમા ંરiૂ થયલે કોઇ 
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મહ22વનો Lરુાવો તપાસવાનો રહ� ગયો હોય, તપાસની )XYયા કોઇ તબકક� fૂિષત થઇ ગયેલી હોવા�ુ ં
જણાય વગેર� કોઇ ગભંીર Aિત જણાતી હોય, તેવા Xક^સાઓમા ં સરકાર, િનયમ-૨૪ નીચે પોતાના 
mકુમોની Lનુઃ િવચારણા કર� શક� છે. અલબH, સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૮.૪.૧૯૮૩ના પXરપe 
Yમાકંઃસીડ�આર-૧૧૭૭-૩૩૫૬-ગ,થી ^પ-ટતા કયા! �જુબ, િશAા ઓછ� ક� વs ુ હોવાના કારણસર 
િનયમ-૨૪ નીચે Lનુઃ િવચારણા થઇ શક� નહ>. સરકાર� ક�સના સજંોગો અન ેહક�કત લAમા ંલઇન ેિશAા 
ફરમાવી હોય અને તપાસની કાય!વાહ�મા ં કોઇ જ Aિત ન હોય, તો માe િશAામા ં વધારો ક� ઘટાડો 
કરવાના હ�6 ુઅથવા આશયથી િનયમ-૨૪ નીચે Lનુઃ િવચારણા કર� શકાય નહ>.  
 

  િનયમ-૨૪ નીચે Lનુઃ િવચારણા કરવા માટ�ની બી0 શરત એ છે ક�, આવી Lનુઃ િવચારણાની 
કોઇ કાય!વાહ� અપીલ Iગેની સમયમયા!દા Lરૂ� થાય તે પહ�લા ં થઇ શક� નહ>. તેમજ, આવી કોઇ 
અપીલ કરાઇ હોય તો તે અપીલના િનકાલ ન થાય 2યા ં3ધુી આ િનયમ હ�ઠળ સરકાર પોતાના mકુમોની 
Lનુ: િવચારણાની કાય!વાહ� શ< કર� શક� નહ>. 
 

 િનયમ-૨૪મા ંજણાવેલી શરતો પૈક�ની કોઇ શરત સતંોષાતી હોય તો સરકાર િનયમ-૨૪ નીચે 
પોતાના mકુમની Lનુઃ િવચારણા કર� શક� છે. સરકાર િનયમ-૨૪ નીચે Lનુઃ િવચારણા કર�ને અગાઉ 
ફરમાવેલ  િશAામા ંવધારો પણ કર� શક� છે. િનયમ-૬ની નાની િશAાઓ પૈક�ની કોઇ િશAા કરવામા ં
આવી હોય અને Lનુઃ િવચારણાને Iતે તે િશAાન ેબદલે િનયમ-૬ની મોટ� િશAા કરવાપાe જણાતી 
હોય, તો તેમ કરતા ંપહ�લા,ં  િનયમ-૯ અને ૧૦મા ં િનXદv-ટ તપાસની )XYયા અ�સુરવી આવ\યક છે. 
તેમજ િશAા વધારવા માટ� સરકાર� કમ!ચાર�ને રiૂઆત/ બચાવ કરવાની તક આપવી પણ આવ\યક 
છે. િવશેષમા,ં ]જુરાત Gહ�ર સેવા આયોગ (િવચાર િવિનમયમાથંી �QુRત) િવિનયમો, ૧૯૬૦ �જુબ, 
જયા ં]જુરાત Gહ�ર સેવા આયોગનો પરામશ! જ<ર� હોય, 2યા ંઆયોગનો પરામશ! કયા! બાદ, આયોગની 
સલાહ િવચારણામા ંલઇને યોtય તે િનણ!ય લેવાનો રહ� છે.      
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����-14 
����� (Miscellaneous)  

1.  <��C�	 ��
 (Ex-Parte Proceedings) :-  
 

૧.૧  િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-૭મા ંજણા@યા �જુબ, મૌ`ખક તપાસની કાય!વાહ�મા ંતહોમતદાર સરકાર� 
કમ!ચાર�એ તપાસ અિધકાર� સમA Gતે હાજર થNુ ંઆવ\યક છે. તહોમતદાર ગેરહાજર રહ�ને તેનો 
વક�લ ક� તેનો કોઇ એજ�ટ માe હાજર રહ�ને મૌ`ખક તપાસ દરિમયાન રiૂઆત ક� બચાવ કર� શક� 
નહ>. અલબH, તહોમતદાર પોતે હાજર રહ�ને તેની રiૂઆત ક� બચાવ કરવા માટ� તેના િમe 
મદદનીશની સહાય અથવા મદદ લઇ શક� છે,  આમ તપાસ દરિમયાન તેણે Gત ેહાજર રહ�N ુ ંઆવ\યક 
છે. િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૧૯)મા ંજણા@યા �જુબ જો તહોમતદાર તપાસ અિધકાર� સમA Gતે હાજર 
રહ� નહ> તો તપાસ અિધકાર� તેની સામે એકપAીય (Ex-Parte) તપાસ કર� શક� છે. ]જુરાત રાજય સેવા 
(િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૧૯)મા ંનીચે �જુબની જોગવાઇ છે.  
 
‘‘(૧૯) તહોમતના �5ુાની નકલ Wને આપવામા ંઆવી હોય, તેવો સરકાર� કમ!ચાર�, આ માટ�  િનયત 
કર�લ તાર�ખના રોજ અથવા તે પહ�લા ંલે`ખત બચાવના�ુ ંઆપે નહ> અથવા તપાસ અિધકાર� સમA 
Gતે હાજર થાય નહ> અથવા આ િનયમની જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિન-ફળ Gય અથવા પાલન 
કરવા�ુ ંનકાર� તો તપાસ અિધકાર� એકપAીય તપાસ હાથ ધર� શકશે.’’  
 

1.2  F4GH-94  3CK F4GH-(19)" ^
���� ��+�	� ���	� ��
�"� �
	� ���	 �	��:  
   
(અ)  સરકાર� કમ!ચાર�ને  આરોપનામાની બજવણી થઇ ગયલેી હોવી જ<ર� છે. જો  સરકાર� કમ!ચાર� 
સામે આરોપનામાની બજવણી થઇ શક� ન હોય, તો તેની સામે એકપAીય તપાસ થઇ શક� નહ>. 
ઉદાહરણ તર�ક�, સરકાર� કમ!ચાર� તેની ફરજ ઉપરની અનિધPૃત ર�તે ગેરહાજર હોય અને તેનો કોઇ જ 
પHો ન હોય અને તેને બGવવામા ંઆવેલ આરોપના�ુ ંXડ`લવર થયા વગર પરત આવ,ે  તેવા ક�સમા ં
તેની સામે એકપAીય ર�તે તપાસ થઇ શક� નહ>. કારણ ક�, િનયમ-૯ના પટેાિનયમ-(૧૯) �જુબ, 
એકપAીય તપાસ કરવા માટ� આરોપનામાની બજવણી કરવા�ુ ં ફરMજયાત છે. જો તહોમતદારનો કોઇ 
પHો જ ન હોય અન ેતેથી તેને આરોપના�ુ ંબGવવા�ુ ં@યવહારમા ંશકય જ ન હોય તો તેવા Xક^સામા,ં  
]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૪(૧)(૨)મા ં જણા@યા �જુબ, 
કાય!વાહ� કરવી જોઇએ. એટલે ક�, િનયમ-૯ �જુબની તપાસ કરવા�ુ ં વાજબી ર�તે @યવહાSુ 
(Reasonably practicable) નથી, એમ ગણીને કાય!વાહ� કરવી જોઇએ, એકપAીય તપાસ કર� શકાય 
નહ>. Oૂંકમા,ં સરકાર� કમ!ચાર�ને આરોપનામાની બજવણી કરવા�ુ ંશકય ન હોય અથવા આરોપનામાની 
બજવણી થઇ શકતી ન હોય,  તેવા Xક^સાઓમા ંએકપAીય તપાસ થઇ શક� નહ>. 
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(બ)  સરકાર� કમ!ચાર�ને આરોપનામાની બજવણી કર� દ�વામા ંઆવી હોય અને  લે`ખત બચાવના�ુ ં
રiૂ કરવા માટ� તેને વાજબી તક આપવામા ંઆવી હોય, તેમ છતા ંત ેતે� ુ ંલે`ખત બચાવના�ુ ંરiૂ કર� 
નહ> અથવા બચાવના�ુ ંરiૂ કરવાનો ઇનકાર કર� તો જ તેની સામ ેએકપAીય તપાસ થઇ શક�.    
 

(ક)  િનયમ-૯ �જુબની મૌ`ખક તપાસમા,ં તહોમતદારને તેનો બચાવ ક� રiૂઆત  કરવા માટ� વાજબી 
અને Lરૂતી તકો આપવા છતા,ં  તે તપાસ અિધકાર� સમA Gત ેહાજર થાય નહ> અથવા હાજર થવાનો 
ઇનકાર કર� અથવા તપાસમા ંહાજર થાય પરં6 ુિનયમોની જોગવાઇ �જુબની તપાસ કરવામા ંઅડચણો 
પેદા કર� અથવા સહકાર આપ ેનહ>, તો પણ તેની સામે  એકપAીય તપાસ થઇ શક�. અલબH, તપાસ 
અિધકાર� સમA Gતે હાજર થવા માટ� તેન ેવાજબી અને Lરૂતી તકો અપાઇ હોવી જ<ર� છે.  
 

 ��	 2�0�	H�	�  ��
�"� �
	� $� #��, �� ^J	%�� 0��
� "8� J#	6��	 ��:-  
(i) સરકાર� કમ!ચાર�ને મૌ`ખક તપાસ દરિમયાન 3નુાવણીની િનયત તાર�ખ ે અન ે સમય ે હાજર 
રહ�વા અનેક વખત તકો આપવામા ંઆવી હોય, તેમ છતા,ં  તે કોઇપણ Gતના વાજબી કારણ િવના,  
3નુાવણી સમય ેહાજર રહ� નહ> 2યાર�,  

;7.  
(ii) તહોમતદાર તપાસની કાય!વાહ�મા ંહાજર રહ�વાનો ઇનકાર કર� અને 3નુાવણી દરિમયાન હાજર 
રહ� નહ> 2યાર�,  

;7.  
(iii) તેની સામેના આરોપો Iગે કોઇ બચાવ ક� રiૂઆત કરવાને બદલે કોઇપણ Gતના Lરુાવા રiૂ 
કયા! િવના  દયા (mercy) માટ� યાચના કયા! કર�,  

;7.  
(iv) સરકાર� કમ!ચાર� ^પ-ટપણે  તપાસની કાય!વાહ�મા ંભાગ લેવાનો ઇનકાર કર� નહ> પરં6,ુ તેની 
વત!%કૂ એવી હોય ક� Wનાથી તે તપાસની કાય!વાહ�નો ઇનકાર કરતો જણાતો હોય 2યાર�,  

;7.  
(v) તપાસની કાય!વાહ�મા ંઅડચણ ઊભી કર� અથવા સહકાર આપે નહ> 2યાર�,  

;7.  
(vi) 3નુાવણી સમય,ે હાજર રહ�વાની નોXટસો લેવાનો ઇનકાર કર� અને 3નુાવણી દરિમયાન હાજર 
થાય નહ> 2યાર�,  
 
 વગેર� અપવાદ<પ ક�સોમા ંજ એકપAીય તપાસ (Ex-Parte Proceedings) હાથ ધર� શકાય. આ 
ક�સો ઉદાહરણ ^વ<પ ેદશા!વલેા છે.  
 

  તહોમતદાર તેના કા� ુ બહારના સજંોગો Wવા ક�, માદંગી, અક^માત વગેર� Wવા વાજબી 
કારણસર તપાસની કાય!વાહ�મા ંઉપQ^થત રહ� શક� નહ>,  તેવા Xક^સામા ંતેની સામે એકપAીય તપાસ 
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કર� શકાય નહ>. સરકાર� કમ!ચાર� ફરજમોPફૂ� હ�ઠળ હોય અન ેતેના કોઇ વાકં ક� ]નુા વગર તનેે ઘણા 
સમયથી િનવા!હ ભ��ુ ંdકૂવવામા ંઆ@Cુ ંન હોય અન ેતપાસ�ુ ં^થળ તેના રહ�વાના ^થળથી ઘ%ુ ં fૂર 
હોય ક� Wથી તપાસ દરિમયાન તેને હાજર રહ�વા માટ� નાણાક�ય ખચ! થતો હોય, તેવા સજંોગો ક� Wમા ં
તેને િનવા!હ ભ�થાનંી dકૂવણી કયા! િસવાય તેન ે તપાસ અિધકાર� સમA હાજર થવાની ફરજ પાડ� 
શકાય નહ>. આવા સજંોગોમા ંતેની સામે એકપAીય તપાસ કરવા�ુ ં�યાયો`ચત નથી. 
  
૧.૩  એકપAીય તપાસની કાય!વાહ�મા ં તપાસ અિધકાર�એ, તહોમતદારને સીધેસીધો (ipso 
facto)]નુેગાર માની લવેાનો નથી. તેમણે તો, િનયમ-૯મા ંિનXદv-ટ મૌ`ખક તપાસની )XYયા સLંણૂ!પણ ે
અ�સુરવાની રહ� છે જ. એટલે ક�, દર�ક 3નુાવણી સમયે તહોમતદારને 3નુાવણી Iગેની નોXટસ 
બGવવાની રહ� છે અને તેને 3નુાવણીની )XYયામા ં હાજર રહ�વા માટ� વાજબી અને Lરૂતી તકો 
આપવાની રહ� છે જ. તહોમતદારને વાજબી અને Lરૂતી તકો આjયા છતા,ં તે 3નુાવણી સમયે હાજર રહ� 
નહ> અથવા હાજર રહ�વાનો ઇનકાર કર� અથવા િનયમો �જુબની તપાસની )XYયામા ંઅડચણો પેદા કર� 
ક� અસહકાર દાખવે તો દર�ક વખતે આગળની કાય!વાહ� કરતા ં પહ�લા ં તપાસ અિધકાર�એ તેના 
રોજકામમા ંતે બાબતની લે`ખત નuધ કર�ને સહ� કરવાની રહ� છે. તેમજ રiૂઆત અિધકાર�ની પણ સહ� 
મેળવી લવેાની રહ� છે.  
 

  વળ�, એકપAીય તપાસની કાય!વાહ�મા ંરiૂઆત અિધકાર�એ તો, આરોપોના સમથ!નમા ંક�સની 
રiૂઆત કરવાની રહ� છે જ તેમજ આરોપને સમથ!ન આપતા દ^તાવે0 Lરુાવાઓ અને મૌ`ખક 
Lરુાવાઓ તપાસ અિધકાર� સમA રiૂ કરવાના રહ� છે જ. કારણ ક�, ખાતાક�ય તપાસમા આરોપ Lરુવાર 
કરવાની જવાબદાર� સામા�યતઃ ‘)ોિસકCશૂન’ પAે હોય છે. તપાસ અિધકાર�એ તેમની સમA રiૂ 
થયેલ દ^તાવ0ે Lરુાવાઓ અને મૌ`ખક Lરુાવાઓ સબંધંમા ં તહોમતદાર� W કોઇ રiૂઆત ક� બચાવ 
કરવા હોય તે કરવાની તહોમતદારને વાજબી અને Lરૂતી તક આપવાની રહ� છે જ, પછ� ભલ ે
તહોમતદાર તે તકનો ઉપયોગ કર� નહ>. તપાસ અિધકાર�એ તેમની સમA આરોપના સમથ!નમા ંિશ^ત 
અિધકાર�ના પAે રiૂ કરવામા ંઆવેલ Lરુાવાઓની િવવેક��ુ(Lવૂ!ક સમીAા / ��ૂયાકંન / સમાલોચના 
કયા! બાદ જ તેમના તારણો દશા!વવાના રહ� છે. તહોમતદાર તપાસમા ંહાજર ર�ો નહ> હોવાના માe 
કારણસર તપાસ અિધકાર� તેની સામેનો આરોપ સા`બત માની લઇ શક� નહ>. તપાસ અિધકાર�એ તો 
િનયમ-૯મા ંિનXદv-ટ થયેલી મૌ`ખક તપાસની )XYયા સLંણૂ!પણે અ�સુર�ને જ તમેજ િશ^ત અિધકાર�ના 
પAે રiૂ થયલે Lરુાવાઓની સમાલોચના કર�ને જ તમેના તારણો દશા!વવાના રહ� છે.  
 

2. �]��� ��
 (Common Proceedings):-  
 

૨.૧  ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૩ની જોગવાઇ �જુબ, 
નીચે જણાવલે Xક^સાઓમા ં સCંકુત તપાસની કાય!વાહ� થઇ શક�:  
(i)  એકથી વધાર� અિધકાર�ઓ/ કમ!ચાર�ઓએ એકબીGના મળેાપીપણામા ં રહ�ને કોઇ 
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અિનયિમતતા, ગેરર�િત, ગેરવત!%કૂ ક� ]નુો આચય� હોય, અથવા  
(ii) કોઇ )કરણમા ં એકથી વs ુ અિધકાર�ઓ/ કમ!ચાર�ઓ સડંોવાયેલા હોય, પરં6 ુ દર�કના પAે 
થયેલ Aિત, અિનયિમતતા, ગેરર�િત વગેર� અલગ અલગ અથવા iુદા )કારની હોય, પરં6 ુક�સને લગ6ુ ં
ર�કડ! એકસમાન હોય 2યાર�,  
  નીચે જણાવલે Xક^સાઓમા ંસCંકુત તપાસ કરવી જોઇએ નહ>:  
(i) જયા ંએક જ ક�સમા ં સડંોવાયેલા અિધકાર�ઓ/ કમ!ચાર�ઓને iુદા iુદા િશ^ત અને અપીલ 
િનયમો લા] ુપડતો હોય 2યાર�, અથવા   
(ii) એક જ )કરણમા ં સડંોવાયેલા અિધકાર�ઓ / કમ!ચાર�ઓનો બચાવ એકબીG િવSુ(નો  હોય 
એટલે ક�, થયેલ અિનયિમતતા, ગેરર�િત Iગે તેઓ એકબીG પર દોષારોપણ (Cross-Complaint) 
કરતા ંહોય 2યાર�,  
 ઉપર જણાવેલ Xક^સાઓમા ં  સCંકુત તપાસ કરવી જોઇએ નહ> પરં6 ુએક @યવહાSુ અ`ભગમ 
તર�ક� તમામ અિધકાર�ઓ/ કમ!ચાર�ઓ સામેની મૌ`ખક તપાસ (oral inquiry)ની  કાય!વાહ� કોઇ એક જ  
(common) તપાસ અિધકાર�ને 3પુરત થઇ શક�. તેવા Xક^સામા,ં દર�ક અિધકાર� / કમ!ચાર� સામે તપાસ 
અિધકાર� અલાયદ� ર�તે મૌ`ખક તપાસ કરશે અને દર�ક અિધકાર� / કમ!ચાર�વાર અલાયદો તપાસ 
અહ�વાલ રiૂ કરશે.  
 

૨.૨  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૩.૧૦.૨૦૦૨ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦-૨૦૦૨-૧૧૮૧- 
ત.એ.થી 3ચૂના આjયા �જુબ, )ાથિમક તપાસના Iતે જવાબદાર જણાયેલ અિધકાર�ઓ સામે િશ^ત 
િવષયક કાય!વાહ� શ< કરવા Iગે એક જ દરખા^તથી તક�દાર� આયોગની ભલામણ મેળવી લેવી તેમજ  
તમામ અિધકાર�ઓને આરોપનામા બG@યા બાદ,  શકય હોય 2યા ં3ધુી એક જ તપાસ અિધકાર�ને ક�સ 
સuપવાનો રહ� છે.    
 

 તપાસ અહ�વાલના તારણોનો ^વીકાર/ અ^વીકાર કર�, તેમને કરવા ધાર�લ િશAાનો િનણ!ય પણ  
એકસાથે લેવો.  Wમા ંસૌથી ઉપરના સવંગ!ના અિધકાર�ના Xક^સામા ં)થમ િનણ!ય લઇ, 2યારબાદ Yમશ: 
નીચેના અિધકાર�/ કમ!ચાર�ના Xક^સામા ંિનણ!ય લેવો તમેજ િશAાના mકુમો એકસાથે કરવા.   
 

 જો વગ!-૧ના Xક^સામા ંઆખર� િનણ!ય લેવાનો બાક� હોય છતા ં iુિનયર અિધકાર�ના Xક^સામા ં
આખર� િનણ!ય લઇ શકાય તેમ હોય અને ખાસ કારણોસર )કરણ�ુ ંઆખર�કરણ કરવા�ુ ં હોય તેવા 
Xક^સામા ં િનણ!ય લેતા ંપહ�લા ંસબંિંધત વહ�વટ� િવભાગે સામા�ય વહ�વટ િવભાગનો પરામશ! કરવાનો 
રહ�શે.  
  

 જો અિધકાર�ઓ/ કમ!ચાર�ઓને ]જુરાત રાજય સવેા(િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ લા] ુ
પડતા ન હોય તેમના Xક^સામા ં તેમના સવંગ!ને લા] ુ પડતા િશ^ત િવષયક િનયમો અ�વયે નીચ ે
�જુબની કાય!વાહ� હાથ ધરવા Iગે સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૮.૮.૨૦૦૪ના પXરપe Yમાકંઃ 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2002-03-10_CDR-102002-1181-TA.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2002-03-10_CDR-102002-1181-TA.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2004-18-08-CDR-10-2002-1181-Inq-Cell.pdf
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સીડ�આર-૧૦-૨૦૦૨-૧૧૮૧-ત.એ.થી 3ચૂના આપવામા ંઆવલે છે. 
  
 આરોપના�ુ ંબGવતી વખતે સબંિંધત િશ^ત અિધકાર�એ W ત ેવહ�વટ� િવભાગ પાસેથી W ત ે
જવાબદાર કમ!ચાર�ની કામગીર�ની અને જવાબદાર�ની િવગતો એકિeત કર�ને કાળ0Lવૂ!ક આરોપના�ુ ં
બGવવા�ુ ંરહ�શે.  
  

 આવા અિધકાર�/ કમ!ચાર�ની િનયત થતી જવાબદાર�ના )માણન ેnયાનમા ંરાખીને યોtય િશAા 
કરવાની રહ�શે. આવા એક જ સેવા હ�ઠળના સવંગ!ના અિધકાર�ઓ/ કમ!ચાર�ઓ સામેની ખાતાક�ય 
તપાસની કાય!વાહ� પણ શકય હોય 2યા ં3ધુી એક જ કAાએથી હાથ ધર� એક જ તપાસ અિધકાર�ને 
તપાસ સuપીન ેએક જ સાથ ેઆખર� કરવાની રહ�શે.  
  

 જવાબદાર�ના )માણન ે nયાનમા ંલઇને તમામ અિધકાર�ઓ/ કમ!ચાર�ઓને કરવામા ંઆવતી 
િશAાના િનણ!યમા ંએક3eૂતા જળવાય, તે જોવા�ુ ંરહ�શે.   
 

  એક જ )કરણમા ં સડંોવાયેલ અિધકાર�ઓ/ કમ!ચાર�ઓનો બચાવ એકબીG  િવSુ(નો હોય,  

એટલે ક�, થયેલ અિનયિમતતા, ગેરર�િત Iગે તેઓ એકબીG પર દોષારોપણ (Cross-Complains) કરતા ં 
હોય 2યાર�, તેવા Xક^સાઓમા ં સCંકુત તપાસ કરવી જોઇએ નહ> પરં6 ુએક @યવહાSુ અ`ભગમ તર�ક�, 
તપાસ અિધકાર�ઓ/ કમ!ચાર�ઓ સામેની મૌ`ખક તપાસ (oral inquiry)ની કાય!વાહ� કોઇ એક જ 
(common) તપાસ અિધકાર�ને 3પુરત થઇ શક�, તેવા Xક^સામા,ં દર�ક અિધકાર� / કમ!ચાર� સામે તપાસ 
અિધકાર� અલાયદ� ર�તે મૌ`ખક તપાસ કરશે અને દર�ક અિધકાર� / કમ!ચાર�વાર અલાયદો તપાસ 
અહ�વાલ રiૂ કરશે.  
 

૨.૩  િનયમ-૧૩ નીચેની સCંકુત તપાસમા,ં )કરણમા ંસડંોવાયેલ દર�ક અિધકાર�/ કમ!ચાર�ના િશ^ત 
અિધકાર� પૈક� સૌથી ઉ#ચ પાયર�ના અિધકાર� અ�ય અિધકાર�ઓની સમંિતથી સCંકુત તપાસની 
કાય!વાહ�નો mકુમ કર� શક� છે. આવા mકુમોમા ંનીચે જણાવેલ બાબતોનો ઉ�લખે કરવો જ<ર� છે. 
 

(i) સCંકુત તપાસની કાય!વાહ�મા ંકયા અિધકાર� િશ^ત અિધકાર� તર�ક� ફરજ બGવશ ેત,ે  
(ii)  તે િશ^ત અિધકાર�ને િનયમ-૬મા ં દશા!વેલી િશAાઓ પકૈ� કોઇપણ  િશAા કરવાની સHા રહ�શ,ે  
(iii) િનયમ-૯ અને ૧૦ નીચે તપાસ કરવાની છે ક�  િનયમ-૧૧ નીચે તપાસ કરવાની છે ત,ે  
     

3.  ��
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3.૧  સરકાર� કમ!ચાર� સામે ફોજદાર� કાય!વાહ� (Prosecution) કરવા Iગેના ક�સોમા ં લાચં Sુ�ત 
િવરોધી �Cરુો / પોલીસ ખાતાની તપાસમા ં સરકાર� કમ!ચાર� સામે )ોિસકCશૂન કરવા માટ� Lરૂતા 
Lરુાવા ઉપલ�ધ થયા હોય, 2યાર� સબંિંધત કમ!ચાર� સામે ફોજદાર� કાય!વાહ� (Prosecution)ની મiૂંર� 
આપવા Iગ ેલાચં Sુ�ત િવરોધી �Cરુો / પોલીસ ખાતા તરફથી દરખા^ત કરવામા ંઆવ ેછે. સદરm ુ

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2004-18-08-CDR-10-2002-1181-Inq-Cell.pdf
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કમ!ચાર�ને નોકર�માથંી બરતરફ ક� <ખસદ કરવાની સHા ધરાવતા હોય તેવા અિધકાર�/ સHાિધકાર� જ 
ફોજદાર� કાય!વાહ�(Prosecution)ની મiૂંર� આપી શક�. આવા અિધકાર�એ સરકાર� કમ!ચાર� સામે 
ફોજદાર� કાય!વાહ� (Prosecution)ની મiૂંર� આપી હોય તો જ પોલીસ ખાતા kારા સરકાર� કમ!ચાર� 
સામે અદાલતમા ંતહોમતના�ુ ં(Charge Sheet) �કૂ� શકાય.  
 
 

૩.૨  જયાર� ફોજદાર� કાય!વાહ� ચા� ુ હોય 2યાર� તેની સાથે જ ખાતાક�ય તપાસની કાય!વાહ� હાથ 
ધરવા બાબત:  
 

 જયાર� કોઇ સરકાર� કમ!ચાર�/ અિધકાર� સામે ફોજદાર� કાય!વાહ� હાથ ધરવામા ંઆવલે હોય 
2યાર� તે જ Aિત સબબ તે કમ!ચાર�/ અિધકાર�ને લા] ુપડતા સેવાક�ય િનયમોનો ભગં થતો હોય, તેવા 
Xક^સામા ં તેની સામે  ખાતાક�ય તપાસ પણ હાથ ધર� શકાશે. તે �જુબની 3ચૂના સામા�ય વહ�વટ 
િવભાગના તાઃ૨૨.૧૦.૧૯૮૪ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૮૧-૧૬૫૩-ગ,થી આપવામા ં આવલે છે.  
આ 3ચૂના બાબત ે  વs ુ ^પ-ટતા કરવા તાઃ૧૯.૩.૨૦૦૧ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૯૩-૧૫૨૩-
ત.એ.થી આપવામા ંઆવેલ 3ચૂના �જુબ ખાતાક�ય તપાસની કાય!વાહ�મા ંતપાસ અિધકાર�નો તપાસ 
અહ�વાલ મhયા પછ� ત ેપર2વે િશ^ત અિધકાર� તર�ક�ના તારણો નunયા બાદ, ફોજદાર� ક�સના dકુાદાની 
રાહ જોવી ક� નહ>, તે Iગનેો  િનણ!ય િશ^ત અિધકાર�એ આરોપોની ગભંીરતા, વહ�વટ� Xહત, ક�સના 
સજંોગો અન ે]ણુદોષ વગેર� બાબતો nયાનમા ંરાખીને લેવો જોઇએ.  
 

૩.૩ સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૯.૪.૨૦૦૪ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૯૩-૧૫૨૩-
ત.એ.થી આપવામા ંઆવેલ 3ચૂનાઓ �જુબ જયાર� ફોજદાર� ]નુાનો આરોપ અન ેખાતાક�ય તપાસનો 
આરોપ એક જ બનાવને લગતો હોય તો ખાતાક�ય તપાસ Iગેનો આરોપ ફોજદાર� ]નુાના આરોપ 
કરતા અલગ ર�ત ે ઘડવા�ુ ં Xહતાવહ રહ�શે. કારણ ક�, ફોજદાર� ]નુાનો આરોપ આઇ.પી.સી./ 
સી.આર.પી.સી./ પી. સી. એકટ હ�ઠળની જોગવાઇ સાથે સબંધં ધરાવ ેછે. જયાર�  ખાતાક�ય તપાસનો 
આરોપ ગેરવત!%કૂ એટલે ક�, Gહ�ર સેવકને લા] ુ પડતા વત!%કૂ િનયમોની જોગવાઇના ભગંની બાબત 
સાથે સબંધં ધરાવે છે. જો આ બનંે બાબતો યોtય ર�તે અલગ પાડવામા ંઆવે તો ફોજદાર� ]નુાનો 
આરોપ Lરુવાર ન થાય તો પણ ખાતાક�ય તપાસમા ંતેવો જ આરોપ Lરુવાર રહ� શક� અને  તેથી કોઇ 
િવસગંતતા ઉ5ભવે નહ>. ખાતાક�ય તપાસમા ં આરોપના�ુ ંતૈયાર કરતી વખતે આ Iગ ેLરૂતી કાળ0 
લેવી જોઇએ.  
  

 જો બનં ે ક�સોમા,ં બનાવ એક જ હોય અને સાAીઓ સXહત Lરુાવા પણ સમાન હોય તો 
ખાતાક�ય તપાસ�ુ ંપXરણામ અદાલતના આખર� dકુાદા પર આધાXરત રહ�શે. જો અદાલતની ફોજદાર� 
કાય!વાહ�મા ંઅસાધારણ િવલબં થાય તો ખાતાક�ય તપાસમા ંઆખર� mકુમો કર� શકાશે, પણ જયાર� 
અદાલતનો dકુાદો ઉપલ�ધ થાય 2યાર� જ<ર પડ¨ ેતવેા આદ�શની સમીAા કર� શકાશે.  
  

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1984-22-10-CDR-1081-1653-G.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2001-19-3-CDR-1093-1523-Inq-Cell.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2001-19-3-CDR-1093-1523-Inq-Cell.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2001-19-3-CDR-1093-1523-Inq-Cell.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2004-19-04-CDR-1093-1523-Inq-Cell.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2004-19-04-CDR-1093-1523-Inq-Cell.pdf
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 ઉપરના સદંભ!મા,ં ફોજદાર�  કાય!વાહ�ના/ ખાતાક�ય તપાસના એક વષ!થી વs ુ િવલબંના 
ક�સોને  ‘‘અસાધારણ િવલબંના’’ ક�સો ગણવાના રહ�શે.   
 

૩.૪ ખાતાક�ય તપાસની કાય!વાહ�મા ં અિધકાર�/ પચં ફર� જવાના  )સગંે તેની અસર ફોજદાર� 
કાય!વાહ�મા ંપણ પડ� છે. ત ેnયાને લઇ સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૫.૩.૨૦૦૮ના પXરપe Yમાકંઃ 
સીડ�આર-૧૦૯૩-૧૫૨૩-ત.એ.થી 3ચૂના આjયા �જુબ જયાર� એસીબી kારા .�પ ક�સના કાગળો 
ઉપલ�ધ થાય, 2યાર� આ ક�સ સબંિંધત કચેર� ખાતનેા અ�ય કાગળો ક� Wમા ં)q હ�ઠળના કામ માટ�  
ઉ5ભવેલ ફાઇલ, કાગળો, અરજદારની અર0ઓ, રiૂઆતો વગેર� કાગળોની )મા`ણત નકલ મળેવીન ે
કાળ0Lવૂ!કની ચકાસણી બાદ, આAેિપતના લાચં લેવાના Pૃ2યન ે 3 ૂ̀ચત કરતા ફોજદાર� કાય!વાહ� 
માટ�ના Lરુાવાઓ  અલગ તારવી, તે િસવાયની આAેિપતના પAે સરકાર{ીની ક�સ/ ટપાલના િનકાલની 
િનયત કરાયેલ કાય!પ(િત, સમયમયા!દા વગેર� સબંિંધત 3ચૂનાઓના અ�પુાલનની Aિત, કાય!લોપ, 
કાય!)XYયાની કોઇ ખામી, વત!%કૂ િનયમોનો ભગં ઇ2યાXદ બાબતો પણ સમાિવ-ટ હોય 2યાર� સઘળ� 
િવગતો જ<ર� આધાર/ Lરુાવા સહ ]જુરાત તક�દાર� આયોગ સમA ખાતાક�ય તપાસ સબંધંે ભલામણ 
મેળવવાના હ�6સુર સAમ સHાિધકાર�એ રiૂ કરવાની રહ�શે.  
  

7!: સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૯.૩.૨૦૦૧ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૯૩-૧૫૨૩-  
ત.એ.મા ં 3ચૂના આjયા �જુબ જો સરકાર� કમ!ચાર�/ અિધકાર�ને કોઇ ખાતાક�ય તપાસના 
)કરણમા ં ‘‘દોષ�કુત’’ Gહ�ર કરવામા ં આવલે હોય અને ત ે જ બનાવ- બાબત Iગ ે 
જCXુડશીયલ કોટ! kારા તે કમ!ચાર�/ અિધકાર�ને દોિષત ઠરાવી દંડ અને / અથવા સGના 
mકુમો કરવામા ંઆવે તો ત ે  ક�સમા ંખાતાક�ય તપાસની કાય!વાહ�ના Iતે  લીધલે અગાઉના 
િનણ!યની સમીAા કરવાની થશે.  ]જુરાત રાજય સેવા (િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના 
િનયમ-૨૪ હ�ઠળ આવા mકુમોની સમીAા કર�, તેને રદ કયા! બાદ જ  ]જુરાત રાજય 
સેવા(િશ^ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૪(૧)(૧) હ�ઠળની કાય!વાહ� હાથ ધર�ને 
િશAાના mકુમો કર� શકાશે.  

 

4. ��
�� �
2
��� 30
���
  �5
�#
�  �W N��
�� 
#� �
6 ���
�� �
	����� 
'�'�:  
 સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૩૧.૭.૧૯૮૦ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૮૦- જહસ-(ર)-ગ 
થી કર�લ જોગવાઇ �જુબ  ખાતાક�ય/ ફોજદાર� રાહ� પગલા ંલીધા ંબાદ  કરવામા ંઆવેલ  સG ઓછ� 
છે, તેમ જણાય તો  બનંે બાબતોમા ં સAમ અપીલી કAાએ અપીલ કરવા સ2વર� િનણ!ય  કરવાનો રહ� 
છે.  
 

 સરકાર� નાણાનંી ઉચાપતના Xક^સામા ંહગંામી ધોરણે તેમજ  ઘણી નાની  રકમની ઉચાપત થઇ 
હોય  અને કોઇ સરકાર� કમ!ચાર� kારા )થમ વખત જ આવી ઉચાપત કર� હોય તેમજ ખર�ખર 
]નુાXહતતા Iગ ે શકંાને કારણ  હોય 2યા ં ફોજદાર� કાય!વાહ� ન કરતા,ં ખાતાક�ય તપાસ જ હાથ 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2008-25-03-CDR-1093-1523-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2008-25-03-CDR-1093-1523-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2001-19-3-CDR-1093-1523-Inq-Cell.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2001-19-3-CDR-1093-1523-Inq-Cell.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1980-31-07_CDR-1080-JHS-1-G.pdf
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ધરવાની રહ� છે. તેમજ આવો  િનણ!ય લેવા માટ�  સAમ િશ^ત અિધકાર�એ તેમનાથી ઉપરના કAાના 
અિધકાર�ની મiૂંર� મેળવવાની રહ� છે. રાજયપિeત અિધકાર�ઓના Xક^સામા ં સરકાર{ીની મiૂંર� 
મેળવવાની રહ� છે. તે �જુબની જોગવાઇ સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૪.૩.૧૯૮૬ના પXરપe 
Yમાકંઃજહસ-૧૦૮૫-૫૦૧-ત.એ.થી કરવામા ંઆવેલ છે.   
 

  સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૩૧.૭.૧૯૮૦ના પXરપe Yમાકંઃસીડ�આર-૧૦૮૦- જહસ-(૧)-ગ 
થી નાણાનંી ઉચાપતના Xક^સાઓ Iગે સ`ચવાલયના સબંિંધત િવભાગને Gણ કરવા માટ�  િeમાિસક 
પeકનો ન�નૂો િનયત કરવામા ંઆવલે છે તેમજ તાઃ ૨૦.૪.૧૯૮૭ના પXરપe Yમાકંઃ જહસ-૧૧૮૬-
૧૬૨૬-ત.એ.થી પeકમા ં3ધુારો કરવામા ંઆવેલ છે. સામા�ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૦.૪.૧૯૮૭ના 
પXરપe Yમાકંઃજહસ-૧૫૮૭-૪૪૭-ખા.ત.એ.થી 3ધુાયા! �જુબ સરકાર� નાણાનંી ઉચાપતના ક�સોની 
િeમાિસક માXહતી મોકલવા માટ� W પeક િનયત કરવામા ંઆવલે, તે પeક સબંિંધત વહ�વટ� િવભાગન ે 
તેમજ સાથોસાથ સામા�ય વહ�વટ િવભાગ/ તપાસ એકમને પણ એક નકલ મોકલવા જણાવવામા ં
આવેલ છે.  
 

� � �      � � � 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1986-24-03-JHS-1085-501-IC.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1986-24-03-JHS-1085-501-IC.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1980-31-07_CDR-1080-JHS-1-G.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1987-20-4_JHS-1186--1626-TA.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1987-20-4_JHS-1186--1626-TA.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1987-20-04_JHS-1587-447-TA.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1987-20-04_JHS-1587-447-TA.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1987-20-04_JHS-1587-447-TA.pdf
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�������-1 
(	
��-5�� ��	�-13.1 ��� ������)  

 

����� 	��� ���� (���� ��� ����) ����, 1971�� ����–5(1)(�) ��� ����
�� 
������ ���� 
�������� ���������  !"# � �
$��� %��� �� ��� 

�ી (નામ), (સવંગ�), વગ�..…ને  
ફરજમોૂફ� પર �કૂવા બાબત. 

 
�જુરાત સરકાર, 

......................................િવભાગ, 
�કુમ �માકં: ......................................... 
�લોક ન.ં         , સરદાર ભવન, 

સ�ચવાલય, ગાધંીનગર. 
તાર�ખ :   /   / 

�� �!� ��"� :- 
%
�:  
  �ી(નામ) ........., (સવંગ�) ..........., (વગ�) .........., (હાલનો હો�ો) ..............,(�થળ) 
..............., સામે તેઓ તાર�ખ ......... થી તાર�ખ .......... દરિમયાન (હો�ો) ............, (�થળ) 
..............., તર�ક# ફરજ બ%વતા હતા ત ે દરિમયાન તેમના &ારા ............. ('કરણ/ક#સની +ૂંક� 
િવગતો દશા�વવી) આચરવામા ં આવેલ ગેરર�િત/0િત સબંધંમા ં િશ�ત િવષયક કાય�વાહ� હાથ 
ધરવાની બાબત િવચારણા હ#ઠળ છે/આ બાબતે 'ાથિમક તપાસ કરવાનો િનણ�ય લેવાયેલ છે/આ 
બાબત ેખાતાક�ય તપાસ શ2 કરાયેલ છે/આ બાબતની 'ાથિમક / ખાતાક�ય તપાસ પડતર છે. આ 
કારણોસર તેઓને સ3�ય સેવામા ંચા4 ુ રાખવા %હ#ર વહ�વટ� 3હતમા ં ન હોઇ તેઓન ેતા6કા�લક 
અસરથી ફરજમોૂફ� હ#ઠળ �કુવામા ંઆવે છે. 
�ી............................................... ની આ ફરજમોૂફ� નીચનેી શરતોને આધીન રહ#શ.ે 
(૧) ફરજમોૂફ� દરિમયાન �જુરાત �7ુક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત 
બહાર 'િતિન89ુ:ત, ફરજમોૂફ�, બરતરફ� અને 2ખસદ) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૬૮(૧) �જુબ  
િનવા�હ ભ<=ુ ં >કૂવવામા ં આવશ.ે આ િનવા�હ ભ<=ુ ં િનયમ-૬૮(૧)(૧) અને ૬૮(૧)(ર) �જુબ 
સમી0ાને પા@ રહ#શ.ે 
(ર) દર માસે ઉકત (૧) �જુબના િનવા�હ ભ<થાનંી >કુવણી મેળવતા ંપહ#લા ં�જુરાત �7ુક�  સેવા 
(ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર 'િતિન89ુ:ત, ફરજમોૂફ�, બરતરફ� અન ે
2ખસદ) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૬૯(૪) �જુબ ફરજમોૂફ�ના '�Aતુ સમય દરિમયાન તેઓએ 
કોઇપણ ખાનગી નોકર� �વીકાર� નથી ક#  Bયાપાર અથવા ધધંામા ંરોકાયેલ નથી, તે CગેDુ ંલે�ખત 
'માણપ@ આપવાDુ ંરહ#શ.ે  
(૩) ફરજમોૂફ� દરિમયાનDુ ં તેમDુ ં �Fુયમથક ................. રહ#શે.  �Fુયમથક ખાતેના તેમના 
રહ#ઠાણના સરનામાની અને ઉપલ�ધ સપંક� નબંરોની િનમIકૂ�/િનય@ંક અિધકાર�ન ે%ણ કરવાની 



  B 
 

  

રહ#શ.ે તેઓ િનમIકૂ� / િનય@ંક અિધકાર�ની લે�ખત પરવાનગી િસવાય, �Fુયમથક છોડ� શકશ ે
નહM. કોઇપણ કારણોસર જયાર# સાત 3દવસ ક# તેથી વN ુ 3દવસ માટ# �Fુયમથકથી બહાર રહ#વાનો 
'સગં ઉપ9�થત થાય 6યાર# �Fુયમથક બહારના તેમના રહ#ઠાણના સરનામાની તથા  ઉપલ�ધ સપંક� 
નબંરોની પણ  િનમIકૂ� / િનય@ંક અિધકાર�ન ે %ણ  કરવાની રહ#શ.ે  
(૪) �જુરાત રાજય સેવા (િશ�ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ ના િનયમ -પ(પ)(ક)ની જોગવાઇ 
�જુબ ફરજમોૂફ�નો આ �ુકમ જયા ંOધુી તેને Oધુારવામા ંક# ૨દ કરવામા ંનહM આવે 6યા ંOધુી ત ે
અમલમા ંચા4 ુરહ#શે. 

 
                   �જુરાતના રાPયપાલના �ુકમથી અને તેમના નામ,ે  
        સહ�: . . . . . . . . . . .  . .  
        નામ: . . . . . . . . . . . . .  
હો�ો :. . . . . . . . . . .  
ખાA ુ ં/ િવભાગ : . . . . . . . .  
'િત,  
કમ�ચાર�  
નકલ રવાના: -  

- Q લા� ુપડA ુ ંન હોય તે છેક� નાખRુ.ં   
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����� 	��� ���� (���� ��� ����) ����, 1971�� ����–5(1)(�) ��� ����
�� 
������ ���� 
�������� ���������  !"# � �
���& 
�������� 
!'�( '�()� 
�� ��������� 
��$������ %
��� �� ���. 
 

�ી (નામ), (સવંગ�), વગ�ની   
ફરજમોૂફ� લબંાવવા બાબત. 

 
�જુરાત સરકાર, 

......................................િવભાગ, 
�કુમ �માકં: ......................................... 
�લોક ન.ં         , સરદાર ભવન, 

સ�ચવાલય, ગાધંીનગર. 
તાર�ખ :   /   / 

 
�� �!� ��"� :- 
(૧)  આ િવભાગ / ખાતાનો તાઃ  . . . . . . . .નો સરખા �માકંનો �કુમ (ફ.મો.નો �ળૂ �ુકમ)  
(૨)  આ િવભાગ / ખાતાનો તાઃ  . . . . . . . .નો સરખા �માકંનો �કુમ (સમી0ાઓના �કુમો) 
 
%
�:  
  �ી(નામ) ........., (સવંગ�) ..........., (વગ�) ........., (હાલનો હો�ો) .............., (�થળ) 
..............., સામે તેઓ તાર�ખ ......... થી તાર�ખ .......... દરિમયાન  (હો�ો) ............, (�થળ) 
.............., તર�ક# ફરજ બ%વતા હતા તે દરિમયાન તેમના  &ારા ............. ('કરણ/ ક#સની +ૂંક� 
િવગતો દશા�વવી) આચરવામા ં આવેલ ગેરર�િત/0િત સબંધંમા ં િશ�ત  િવષયક કાય�વાહ� હાથ 
ધરવાની બાબત િવચારણા હ#ઠળ છે/આ બાબતે 'ાથિમક તપાસ કરવાનો િનણ�ય લેવાયેલ છે/આ 
બાબત ેખાતાક�ય તપાસ શ2 કરાયેલ છે/આ બાબતની 'ાથિમક/ખાતાક�ય તપાસ પડતર છે. આ 
કારણોસર તેઓને સ3�ય સેવામા ંચા4 ુ રાખવા %હ#ર વહ�વટ� 3હતમા ંસદંભ�(૧)મા ં દશા�વેલ તા:. . 
. . . . . . ના  સરખા �માકંના �કુમથી ફરજમોૂફ� હ#ઠળ �કુવામા ંઆવેલ છે.  
  

  �જુરાત રાજય સેવા (િશ�ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૫(૧)(ક) / ૫(૨ ક) 
�જુબ ફરજમોૂફ�ના �કુમની  સમી0ા / 'થમ સમી0ા,  �ુકમ અમલમા ં આBયાની તાર�ખથી ૯૦ 
3દવસમા ં / સદંભ�-( . . ) મા ં દશા�વેલ તા:. . . . . . ના �કુમથી ફરજમોૂફ�ની લબંાવલેી 
સમયમયા�દામા ંકરવાની રહ# છે. Q �જુબ આ સમી0ા તાઃ  . . . . . . Oધુીમા ંકરવાની રહ# છે.  આ 



  D 
 

  

ક#સની સમી0ા કર� અને %હ#ર વહ�વટ� 3હતમા ં/ િશ�ત િવષયક કાય�વાહ�નો િનકાલ આવેલ ન 
હોવાથી, ફરજમોૂફ� વN ુ તાઃ . . . .  . . થી . . . . . . 3દવસ  Oધુી લબંાવવામા ંઆવે છે.  
 
 ઉકત િસવાય સદંભ�(૧) મા ંદશા�વેલ �કુમની અVય શરતો યથાવA ્રહ#શે.  
 
  �જુરાતના રાPયપાલના �કુમથી અને તેમના નામ,ે 

સહ�: . . . . . . . . . . .  . .  
નામ: . . . . . . . . . . . . .  
હો�ો :. . . . . . . . . . .  
ખાA ુ ં/ િવભાગ : . . . . . . . .  

 
'િત,  
કમ�ચાર�  
નકલ રવાના: -  

- Q લા� ુપડA ુ ંન હોય તે છેક� નાખRુ.ં   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  E 
 

  

 

�������-2 
(	
��-5�� ��	�-13.2 ��� ������)  

 

����� 	��� ���� (���� ��� ����) ����, 1971�� ����–5(1)(&) ��� �'���  
�":�����(� �) ���*��� ��� +,��� 
!', -.$�/�, ���� �*�� 0.'��� 
���$� �  !"# 
+� 1���! 
�������� ���������  !"# � �
$��� %��� �� ���. 
 

�ી (નામ), (સવંગ�), વગ�……ને  
ફરજમોૂફ� પર �કૂવા બાબત. 

 

�જુરાત સરકાર, 
......................................િવભાગ, 

�કુમ �માકં: ......................................... 
�લોક ન.ં         , સરદાર ભવન, 

સ�ચવાલય, ગાધંીનગર. 
તાર�ખ :   /   / 

 

�� �!� ��"� :- 
%
�:  
  �ી(નામ) ........., (સવંગ�) ..........., (વગ�) ........., (હાલનો હો�ો) .............., (�થળ) 
..............., સામે તેઓ તાર�ખ ......... થી તાર�ખ .......... દરિમયાન (હો�ો) ............, (�થળ) 
..............., તર�ક# ફરજ બ%વતા હતા તે દરિમયાન તેમના &ારા ............. ('કરણ/ ક#સની +ૂંક� 
િવગતો દશા�વવી) આચરવામા ંઆવેલ ગેરર�િત/0િત સબંધંમા ં તેમની સામે(પોલીસ �ટ#શનD ુનામ) 
................ , (�થળ) ..............., ખાતે તાર�ખ ............. ના રોજ ફ3રયાદ �નુા રXજ�ટર નબંર . . . 
. /વષ�.. . .. . . થી �નુો દાખલ થયેલ છે અને આ �નુા Cગેનો ક#સ તપાસ, અVવેષણ, ઇVસાફ� 
કાય�વાહ� હ#ઠળ છે.  આ કારણોસર તેઓને સ3�ય સેવામા ંચા4 ુરાખવા %હ#ર વહ�વટ� 3હતમા ંન હોઇ 
તેઓન ેતા6કા�લક અસરથી ફરજમોૂફ� હ#ઠળ �કુવામા ંઆવે છે. 
�ી............................................... ની આ ફરજમોૂફ� નીચનેી શરતોને આધીન રહ#શ.ે 
(૧) ફરજમોૂફ� દરિમયાન �જુરાત �7ુક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત 
બહાર 'િતિન89ુ:ત, ફરજમોૂફ�, બરતરફ� અને 2ખસદ) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૬૮(૧) �જુબ  
િનવા�હ ભ<=ુ ં >કૂવવામા ં આવશ.ે આ િનવા�હ ભ<=ુ ં િનયમ-૬૮(૧)(૧) અને ૬૮(૧)(ર) �જુબ 
સમી0ાને પા@ રહ#શ.ે 
(ર) દર માસે ઉકત (૧) �જુબના િનવા�હ ભ<થાની >કુવણી મેળવતા ંપહ#લા ં�જુરાત �7ુક�  સેવા 
(ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર 'િતિન89ુ:ત, ફરજમોૂફ�, બરતરફ� અન ે
2ખસદ) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૬૯(૪) �જુબ ફરજમોૂફ�ના '�Aતુ સમય દરિમયાન તેઓએ 
કોઇપણ ખાનગી નોકર� �વીકાર� નથી ક# Bયાપાર અથવા ધધંામા ંરોકાયેલ નથી, તે CગેDુ ંલે�ખત 
'માણપ@ આપવાDુ ંરહ#શ.ે  
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(૩) ફરજમોૂફ� દરિમયાનDુ ં તેમDુ ં �Fુયમથક ................. રહ#શ.ે  �Fુયમથક ખાતેના તેમના 
રહ#ઠાણના સરનામાની અને ઉપલ�ધ સપંક� નબંરોની િનમIકૂ� / િનય@ંક અિધકાર�ન ે%ણ કરવાની 
રહ#શ.ે તેઓ િનમIકૂ� / િનય@ંક અિધકાર�ની લે�ખત પરવાનગી િસવાય, �Fુયમથક છોડ� શકશ ે
નહM. કોઇપણ કારણોસર જયાર# સાત 3દવસ ક# તેથી વN ુ 3દવસ માટ# �Fુયમથકથી બહાર રહ#વાનો 
'સગં ઉપ9�થત થાય 6યાર# �Fુયમથક બહારના તેમના રહ#ઠાણના સરનામાની તથા ઉપલ�ધ સપંક� 
નબંરોની પણ  િનમIકૂ� / િનય@ંક અિધકાર�ન ે તેઓએ તરત જ %ણ  કરવાની રહ#શ.ે  
(૪) �જુરાત રાજય સેવા (િશ�ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ ના િનયમ-પ(પ)(ક)ની જોગવાઇ 
�જુબ ફરજમોૂફ�નો આ �ુકમ જયા ંOધુી તેને Oધુારવામા ંક# ૨દ કરવામા ંનહM આવે 6યા ંOધુી ત ે
અમલમા ંચા4 ુરહ#શે. 

 

                   �જુરાતના રાPયપાલના �ુકમથી અને તેમના નામ,ે  
         સહ�: . . . . . . . . . . .  . .  
        નામ: . . . . . . . . . . . . .  

હો�ો :. . . . . . . . . . .  
ખાA ુ ં/ િવભાગ : . . . . . . . .  

'િત,  
કમ�ચાર�  
નકલ રવાના: -  

- Q લા� ુપડA ુ ંન હોય તે છેક� નાખRુ.ં   
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�������-	(�) 
(	
��-5�� ��	�-13.2 ��� ������) 

 

����� 	��� ���� (���� ��� ����) ����, 1971�� ����–5(1)(&) ��� �'���  
�":�����(� �) ���*��� ��� +,��� 
!', -.$�/�, ���� �*�� 0.'��� 
���$� �  !"# 
+� 1���! 
�������� ���������  !"# � �
���& 
�������� 
!'�( '�()� 
��, ��������� 
��$������ %
��� �� ���.  
 
 

 �ી. . . (નામ), (સવંગ�), વગ�......ની   
ફરજમોૂફ� લબંાવવા  બાબત. 

 
 

�જુરાત સરકાર, 
......................................િવભાગ, 

�કુમ �માકં: ......................................... 
�લોક ન.ં         , સરદાર ભવન, 

સ�ચવાલય, ગાધંીનગર. 
તાર�ખ :   /   / 

 
 
�� �!� ��"� :- 
(૧)  આ િવભાગ / ખાતાનો તાઃ  . . . . . . . .નો સરખા �માકંનો �કુમ (ફ.મો.નો �ળૂ �ુકમ)  
(૨)  આ િવભાગ / ખાતાનો તાઃ  . . . . . . . .નો સરખા �માકંનો �કુમ (સમી0ાઓના �કુમો) 
 
 
%
�:  
  �ી(નામ) ........., (સવંગ�) ..........., (વગ�) ........., (હાલનો હો�ો) ..............,  (�થળ) 
..............., સામે તેઓ તાર�ખ ......... થી તાર�ખ .......... દરિમયાન  (હો�ો) ............, (�થળ) 
..............., તર�ક# ફરજ બ%વેતા હતા ત ેદરિમયાન તેમના &ારા ............. ('કરણ/ ક#સની +ૂંક� 
િવગતો દશા�વવી) આચરવામા ં આવેલ ગેરર�િત સબંધંમા ં તેમની સામે(પોલીસ �ટ#શનD ુ નામ) 
................, (�થળ) ..............., ખાતે તાર�ખ ............. ના રોજ ફ3રયાદ �નુા રXજ�ટર નબંર . . . . 
/વષ�.. . .. . . થી �નુો દાખલ થયેલ છે અને આ �નુા Cગેનો ક#સ તપાસ, અVવેષણ, ઇVસાફ� 
કાય�વાહ� હ#ઠળ છે આ કારણોસર તેઓને સદંભ� (૧) મા ંદશા�વેલ તાર�ખ . . . . ના સરખા �માકંના 
�કુમથી ફરજમોૂફ� હ#ઠળ �કુવામા ંઆવેલ છે. 
 



  H 
 

  

 �જુરાત રાજય સેવા (િશ�ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૫(૨ ક) �જુબ 
ફરજમોૂફ�ના �કુમની  સમી0ા કર� અને %હ#ર વહ�વટ� 3હતમા ંફરજમોૂફ� તાઃ. . . . . . . થી વN ુ 
. . . .3દવસ Oધુી લબંાવવામા ંઆવે છે.  ઉકત િસવાય સદંભ� (૧)મા ંદશા�વેલ �કુમની અVય શરતો 
યથાવA ્રહ#શ.ે  
                   �જુરાતના રાPયપાલના �ુકમથી અને તેમના નામ,ે  

સહ�: . . . . . . . . . . .  . .   
       નામ: . . . . . . . . . . . . .  

હો�ો :. . . . . . . . . . .  
ખાA ુ ં/ િવભાગ : . . . . . . . .  

 
'િત,  
કમ�ચાર�  
નકલ રવાના: -  

- Q લા� ુપડA ુ ંન હોય તે છેક� નાખRુ.ં   
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�������-3 
(	
��-5�� ��	�-13.3 ��� ������)  

 

����� 	��� ���� (���� ��� ����)����, 1971�� ����-5(2)(�) ��� 48 ���� 
! 
��*� $2 ����� �.���� *��� +� �� -.$�� 
�������� ���������  !"# � ������ %
��� 
�� ���. 

�ી (નામ), (સવંગ�), વગ�…ને  
ફરજમોૂફ� પર �કૂવા બાબત. 

 
�જુરાત સરકાર, 

......................................િવભાગ, 
�કુમ �માકં: ......................................... 
�લોક ન.ં         , સરદાર ભવન, 

સ�ચવાલય, ગાધંીનગર. 
તાર�ખ :    /   / 

 
�� �!� ��"� :- 
  �ી(નામ) ........., (સવંગ�) ..........., (વગ�) ........., (હાલનો હો�ો) .............., (�થળ) 
............, સામે તેઓ તાર�ખ ......... થી/તાર�ખ .......... દરિમયાન (હો�ો) ..............;  (�થળ) 
..............., તર�ક# ફરજ બ%વતા હતા તે દરિમયાન તેમના &ારા ............. ('કરણ/ ક#સની +ૂંક� 
િવગતો દશા�વવી) આચરવામા ં આવેલ ગેરર�િત સબંધંમા ં તેમની સામે(પોલીસ �ટ#શનD ુ નામ) 
................. (�થળ) ................ ખાતે તાર�ખ ............. ના રોજ ફ3રયાદ �નુા રXજ�ટર નબંર . . . . 
/વષ�.. . .. . . થી �નુો દાખલ થયેલ છે અને તે અVવય ેતેમની તાર�ખ. ....... ના રોજ ......... કલાક# 
અટકાયત કરાયેલ છે અને તેઓ અટકાયતમાથંી હZુ Oધુી �કુત થયેલ નથી*/ તાર�ખ. ....... ના 
રોજ ......... કલાક# અટકાયતમાથંી �કુત થયેલ છે. અટકાયતનો આ સમયગાળો  ૪૮ કલાક કરતા ં
વN ુથતો હોઇ, �જુરાત રાજય સેવા (િશ�ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૫(૨)(ક) ની 
જોગવાઇ �જુબ અટકાયતની તાર�ખથી �ી ....... ..... ને ફરજમોૂફ� હ#ઠળ �કુાયેલ હોવાDુ ં ગણી 
લેવામા ંઆવેલ છે તથા તે Cગેના �કુમો થયેલ હોવાDુ ંપણ ગણી લેવામા ંઆવેલ છે. તે અગે આથી 
ઔપચાર�ક �કુમો કરવામા ંઆવે છે. 
�ી . . . . . . . . .  . . . . . . ની આ ફરજમોૂફ� નીચેની શરતોને આધીન રહ#શ.ે 
(૧)  ફરજમોૂફ� દરિમયાન �જુરાત �7ુક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયતેર સેવા, 
ભારત બહાર 'િતિન89ુ:ત, ફરજમોૂફ�, બરતરફ� અને 2ખસદ) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૬૮(૧) 
�જુબ  િનવા�હ ભ<=ુ ં>કૂવવામા ંઆવશે. આ િનવા�હ ભ<=ુ ંિનયમ-૬૮(૧)(૧) અને ૬૮(૧)(ર) �જુબ 
સમી0ાને પા@ રહ#શ.ે 
(ર) અટકાયતમાથંી \ટયા બાદ  તેમણ,ે દર માસે ઉકત (૧) �જુબના િનવા�હભ<થાનંી >કૂવણી 
મેળવતા ંપહ#લા,ં �જુરાત �7ુક� સેવા(ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર 



  J 
 

  

'િતિન89ુ:ત, ફરજમોૂફ�, બરતરફ� અને 2ખસદ) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૬૯(૪) �જુબ  
ફરજમોૂફ�ના '�Aતુ સમય દરિમયાન તેઓએ કોઇપણ ખાનગી નોકર� �વીકાર� નથી ક# Bયાપાર 
અથવા ધધંામા ંરોકાયેલ નથી, તે CગેDુ ંલે�ખત 'માણપ@ આપવાDુ ંરહ#શ.ે 
  
(૩) અટકાયતમાથંી \ટયા બાદDુ ંતેઓDુ ંફરજમોૂફ� દરિમયાનDુ ં  �Fુયમથક …………… રહ#શ.ે 
અટકાયતમાથંી \ટયા બાદ તેઓએ �Fુયમથક પર હાજર થઇ, �Fુયમથક ખાતેના તેમના રહ#ઠાણના 
સરનામાની અને ઉપલ�ધ સપંક� નબંરોની િનમIકૂ� / િનય@ંક અિધકાર�ન ેતેઓએ તરત જ %ણ 
કરવાની રહ#શ.ે તેઓ િનમIકૂ� / િનય@ંક અિધકાર�ની લે�ખત પરવાનગી િસવાય, �Fુયમથક છોડ� 
શકશે નહM, કોઇપણ કારણોસર જયાર# સાત 3દવસ ક# તેથી વN ુ 3દવસ માટ# �Fુયમથકથી બહાર 
રહ#વાનો 'સગં ઉપ9�થત થાય 6યાર# �Fુયમથક બહારના તેના રહ#ઠાણના સરનામાની અને ઉપલ�ધ 
સપંક� નબંરોની િનમIકૂ� / િનય@ંક અિધકાર�ન ે%ણ કરવાની રહ#શ.ે 
 
(૪) �જુરાત રાજય સેવા (િશ�ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૫(પ)(ક)ની જોગવાઇ 
�જુબ કરવામા ંઆવેલ અથવા કર#લો હોવાDુ ંગણવામા ંઆવેલ ફરજમોૂફ�નો �ુકમ, જયા ંOધુી તેન ે
Oધુારવામા ંક# રદ કરવામા ંનહM આવે 6યા ંOધુી તે અમલમા ંચા4 ુરહ#શ.ે   
 �જુરાતના રાજયપાલ�ીના �કુમથી અને તમેના નામ,ે  

સહ�: . . . . . . . . . . .  . .   
       નામ: . . . . . . . . . . . . .  

હો�ો :. . . . . . . . . . .  
ખાA ુ ં/ િવભાગ : . . . . . . . .  

'િત,  
કમ�ચાર�  
નકલ રવાના: -  

- Q લા� ુપડA ુ ંન હોય તે છેક� નાખRુ.ં   
*સરકાર� કમ�ચાર� અટકાયતમાથંી �કુત થયેલ ન હોય તો ફકરા-(૧) થી (૩)નો �ુકમમા ં
ઉ7લખે કરવાનો રહ#શે નહM.  
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�������-3 (�) 

(	
��-5�� ��	�-13./ ��� ������)  
 

����� 	��� ���� (���� ��� ����)����, 1971�� ����-5(2)(�) ��� 48 ���� 
! 
��*� $2 ����� �.���� -.$�� ���������  !"# � �
���& 
�������� 
!'�( '�()� 
�� 
��������� ��$������ %
��� �� ���. 
 

�ી (નામ), (સવંગ�), વગ�..…ની  
ફરજમોૂફ� લબંાવવા બાબત. 

 
�જુરાત સરકાર, 

......................................િવભાગ, 
�કુમ �માકં: ......................................... 
�લોક ન.ં         , સરદાર ભવન, 

સ�ચવાલય, ગાધંીનગર. 
તાર�ખ :   /   / 

 
�� �!� ��"� :- 
(૧)  આ િવભાગ / ખાતાનો તાઃ  . . . . . . . .નો સરખા �માકંનો �કુમ (ફ.મો.નો �ળૂ �ુકમ)  
(૨)  આ િવભાગ / ખાતાનો તાઃ  . . . . . . . .નો સરખા �માકંનો �કુમ (સમી0ાઓના �કુમો) 
%
�:  
  �ી(નામ) ........., (સવંગ�) ..........., (વગ�) ........., (હાલનો હો�ો) .............., (�થળ) 
............, સામે તેઓ તાર�ખ ......... થી/તાર�ખ .......... દરિમયાન (હો�ો) ..............;  (�થળ) 
..............., તર�ક# ફરજ બ%વતા હતા તે દરિમયાન તેમના &ારા ............. ('કરણ/ ક#સની +ૂંક� 
િવગતો દશા�વવી) આચરવામા ં આવેલ ગેરર�િત સબંધંમા ં તેમની સામે(પોલીસ �ટ#શનD ુ નામ) 
................. (�થળ) ................ ખાતે તાર�ખ ............. ના રોજ ફ3રયાદ �નુા રXજ�ટર નબંર . . . . 
/વષ�.. . .. . . થી �નુો દાખલ થયેલ છે અને તે અVવય ેતેમની તાર�ખ. ....... ના રોજ ......... કલાક# 
અટકાયત કરાયેલ છે અને તેઓ  અટકાયતમાથંી હZુ Oધુી �કુત થયેલ નથી*/ તાર�ખ. ....... ના 
રોજ ......... કલાક# અટકાયતમાથંી �કુત થયેલ છે. અટકાયતનો આ સમયગાળો  ૪૮ કલાક કરતા ં
વN ુથતો હોઇ, �જુરાત રાજય સેવા (િશ�ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૫(૨)(ક) ની 
જોગવાઇ �જુબ અટકાયતની તાર�ખથી �ી ....... ..... ને ફરજમોૂફ� હ#ઠળ �કુાયેલ હોવાDુ ં ગણી 
લેવામા ંઆવેલ છે તથા તે Cગેના �કુમો થયેલ હોવાDુ ં પણ ગણી લેવામા ંઆવેલ છે. અલબ^, 
તેઓન ેસદંભ�(૧)મા ંદશા�વલે  તાર�ખઃ. . . . .ના સરખા �માકંના �કુમથી ફરજમોૂફ� હ#ઠળ �કૂતા  
ઔપચાર�ક �કુમો કરવામા ંઆવે છે. 



  L 
 

  

૨. (આ ફરજમોૂફ�ની સમી0ા Cગે નીચે 'માણેના બે િવક7પ પૈક� લા� ુ પડતા કોઇપણ  એક 
િવક7પને  �કુમમા ંઆમેજ કરવા િવચારણા કરવી.)  
 
* � 	3� '�()� �	���� +� �: 
  �જુરાત રાજય સેવા (િશ�ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૫(૨ ક) મા ં થયેલ 
જોગવાઇ �જુબ %ણ થયા/ કરાયા (પ@ મaયા)ની  તાર�ખથી ૯૦ 3દવસ  Oધુીમા ંફરજમોૂફ�ની 
'થમ સમી0ા કરવાની રહ#તી હોઇ ફરજમોૂફ�ની 'થમ સમી0ા કર� ફરજમોૂફ� આ �કુમની 
તાર�ખથી વN ુ . . . . . .3દવસ Oધુી લબંાવવામા ંઆવે છે.  
* � �&��&��� '�()� �	���� +� �: 
  �જુરાત રાજય સેવા (િશ�ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૫(૨ ક) �જુબ 
ફરજમોૂફ�ની સમી0ા કર�, સદંભ�- (.....) મા ંદશા�વેલ તાર�ખ ........ ના �કુમથી ફરજમોૂફ� તાઃ . . 
. .  Oધુી  લબંાવલે  હતી. આ ક#સની સમી0ા કર� અને ફરજમોૂફ� તાઃ . . . . . . થી વN ુ.. .. . . 
3દવસ Oધુી લબંાવવામા ં આવે છે.  ઉકત િસવાય સદંભ� (૧)મા ં દશા�વેલ �કુમની અVય શરતો  
યથાવA ્રહ#શે.   
 
   �જુરાતના રાજયપાલ�ીના �કુમથી અને તમેના નામ,ે  

 સહ�: . . . . . . . . . . .  . .   
       નામ: . . . . . . . . . . . . .  

 હો�ો :. . . . . . . . . . .  
 ખાA ુ ં/ િવભાગ : . . . . . . . .  

 
'િત,  
કમ�ચાર�  
નકલ રવાના: -  

- Q લા� ુપડA ુ ંન હોય તે છેક� નાખRુ.ં   
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�������-4 

(	
��-5�� ��	�-13.4 ��� ������)  
 

����� 	��� ���� (���� ��� ����)����, 1971�� ����-5(2)(�) ���  ��� ���! 
1�2� 3�6*� 48 ���� 
! ��*� $2 ��� ���! ���� 
!*�( '7 *��� +� ��� �� -.$�� 
�.���� *) 8&�( '7 48 ���� 
! ��*� $2 ���*� �9 *��� +� 1���! 
�������� 
���������  !"# � �
$��� %
��� �� ��. 

�ી (નામ), (સવંગ�), વગ�…..ને  
ફરજમોૂફ� પર �કૂવા બાબત. 

 
�જુરાત સરકાર, 

......................................િવભાગ, 
�કુમ �માકં: ......................................... 
�લોક ન.ં         , સરદાર ભવન, 

સ�ચવાલય, ગાધંીનગર. 
તાર�ખ :   /   / 

�� �!� ��"� :- 
%
� : 
  �ી(નામ) ........., (સવંગ�) ..........., (વગ�) ........., (હાલનો હો�ો) .............., (�થળ) 
............, સામે તેઓ તાર�ખ ......... થી/તાર�ખ .......... દરિમયાન (હો�ો) ..............;  (�થળ) 
..............., તર�ક# ફરજ બ%વતા હતા તે દરિમયાન તેમના &ારા ............. ('કરણ/ ક#સની +ૂંક� 
િવગતો દશા�વવી) આચરવામા ં આવેલ ગેરર�િત સબંધંમા ં તેમની સામે(પોલીસ �ટ#શનDુ ં નામ) 
................. (�થળ) ................ ખાતે તાર�ખ ............. ના રોજ ફ3રયાદ �નુા રXજ�ટર નબંર . . . . 
/વષ�.. . .. . . થી �નુો દાખલ થયેલ છે અને તે Cગેનો ક#સ નામદાર . . . . . . . . . . . . . . . ની  
અદાલતમા ંક#સ ન.ં .. .  . . / સને . . . . . . થી દાખલ થયેલ હતો. આ ક#સમા ંનામદાર . . ..  . . .. 
. ના  તાઃ. . . . . . . . ના  >કુાદાથી તેમને  . . . . 3દવસ/ માસ/ વષ�ની સાદ� / સખત ક#દની 
સ% અને 2. . . . . . . . નો દંડ  અને દંડ ન ભર# તો  વN ુ . . . . .. 3દવસ / માસ / વષ�ની 
સાદ�/ સખત ક#દની સ% કરતો �કુમો કર#લ છે અને તે અVવય ેતેમની તાર�ખ. ....... ના રોજ ......... 
કલાક# અટકાયત કરાયેલ છે અને તેઓ અટકાયતમાથંી હZુ Oધુી �કુત થયેલ નથી*/ તાર�ખ. ....... 
ના રોજ ......... કલાક# અટકાયતમાથંી �કુત થયેલ છે. અટકાયતનો આ સમયગાળો  ૪૮ કલાક 
કરતા ંવN ુથતો હોઇ, �જુરાત રાજય સેવા (િશ�ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ- ૫ (૨) 
(ખ) ની જોગવાઇ �જુબ અટકાયતની તાર�ખથી �ી ....... ..... ને ફરજમોૂફ� હ#ઠળ �કુાયેલ હોવાDુ ં
ગણી લેવામા ંઆવેલ છે તથા તે Cગેના �ુકમો થયેલ હોવાDુ ંપણ ગણી લેવામા ંઆવેલ છે. તે Cગે 
આથી ઔપચા3રક �કુમો કરવામા ંઆવે છે. 
 



  N 
 

  

�ી . . . . . . . . .  . . . . . . ની આ ફરજમોૂફ� નીચેની શરતોને આધીન રહ#શ.ે 
(૧)  ફરજમોૂફ� દરિમયાન �જુરાત �7ુક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયતેર સેવા, 
ભારત બહાર 'િતિન89ુ:ત, ફરજમોૂફ�, બરતરફ� અને 2ખસદ) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૬૮(૨) 
�જુબ  સામાVય દર# િનવા�હ ભ<=ુ ં>કૂવવામા ંઆવશ.ે આ િનવા�હ ભ<થાનંી સમી0ા કરવાની રહ#શ ે
નહM. અટકાયતના સમયગાળા દરિમયાન તેમના િનવા�હ ભ<થાનંા િનયમન અથc િનયમ-૭૨ની 
જોગવાઇને પણ dયાન ેલેવાની રહ#શે.  
(ર) અટકાયતમાથંી \ટયા બાદ  તેમણ,ે દર માસે ઉકત (૧) �જુબના િનવા�હભ<થાનંી >કૂવણી 
મેળવતા ંપહ#લા,ં �જુરાત �7ુક� સેવા(ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર 
'િતિન89ુ:ત, ફરજમોૂફ�, બરતરફ� અને 2ખસદ) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૬૯(૪) �જુબ  
ફરજમોૂફ�ના '�Aતુ સમય દરિમયાન તેઓએ કોઇપણ ખાનગી નોકર� �વીકાર� નથી ક# Bયાપાર 
અથવા ધધંામા ંરોકાયેલ નથી, તે CગેDુ ંલે�ખત 'માણપ@ આપવાDુ ંરહ#શ.ે  
(૩) અટકાયતમાથંી eટયા બાદDુ ંતેઓDુ ંફરજમોૂફ� દરિમયાનDુ ં  �Fુયમથક …………… રહ#શ.ે 
અટકાયતમાથંી eટયા બાદ તેઓએ �Fુયમથક પર હાજર થઇ, �Fુયમથક ખાતેના તેમના રહ#ઠાણના 
સરનામાની અને ઉપલ�ધ સપંક� નબંરોની િનમIકૂ� / િનય@ંક અિધકાર�ન ે%ણ કરવાની રહ#શ.ે 
તેઓ િનમIકૂ� / િનય@ંક અિધકાર�ની લે�ખત પરવાનગી િસવાય, �Fુયમથક છોડ� શકશે નહM, 
કોઇપણ કારણોસર જયાર# સાત 3દવસ ક# તેથી વN ુ3દવસ માટ# �Fુયમથકથી બહાર રહ#વાનો 'સગં 
ઉપ9�થત થાય 6યાર# �Fુયમથક બહારના તેના રહ#ઠાણના સરનામાની અને ઉપલ�ધ સપંક� નબંરોની 
િનમIકૂ� / િનય@ંક અિધકાર�ન ે%ણ કરવાની રહ#શ.ે 
(૪) �જુરાત રાજય સેવા (િશ�ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૫(પ)(ક)ની જોગવાઇ 
�જુબ કરવામા ંઆવેલ અથવા કર#લો હોવાDુ ંગણવામા ંઆવેલ ફરજમોૂફ�નો �ુકમ, જયા ંOધુી તેન ે
Oધુારવામા ંક# રદ કરવામા ંનહM આવે 6યા ંOધુી તે અમલમા ંચા4 ુરહ#શ.ે   
   
  �જુરાતના રાજયપાલ�ીના �કુમથી અને તમેના નામ,ે  

 સહ�: . . . . . . . . . . .  . .   
       નામ: . . . . . . . . . . . . .  

 હો�ો :. . . . . . . . . . .  
 ખાA ુ ં/ િવભાગ : . . . . . . . .  

 
'િત,  
કમ�ચાર�  
નકલ રવાના: -  

- Q લા� ુપડA ુ ંન હોય તે છેક� નાખRુ.ં   
- *સરકાર� કમ�ચાર� અટકાયતમાથંી �કુત થયેલ ન હોય તો ફકરા-(૧)થી (૩)નો �કુમમા ં

ઉ7લખે કરવાનો રહ#શે નહM.  
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�������-4(�) 
(	
��-5�� ��	�-13.4 ��� ������)  

 

����� 	��� ���� (���� ��� ����) ����-1971�� ����-5(2)(�) ��� ��� ���! 
1�2� 3�6*� 48 ���� 
! ��*� $2 ��� ���! ���� 
!*�( '7 *��� +� ��� �� -.$�� 
�.���� *) 8&�( '7 48 ���� 
! ��*� $2 ���*� �9 *��� +� 1���! ���������  !"# 
� �
���& 
�������� 
!'�( '�()� 
�� ��������� ��$������ %
��� �� ��. 
 

�ી (નામ), (સવંગ�), વગ�..…ની  
ફરજમોૂફ� લબંાવવા બાબત. 

 
�જુરાત સરકાર, 

......................................િવભાગ, 
�કુમ �માકં: ......................................... 
�લોક ન.ં         , સરદાર ભવન, 

સ�ચવાલય, ગાધંીનગર. 
તાર�ખ :   /   / 

�� �!� ��"� :- 
(૧)  આ િવભાગ / ખાતાનો તાઃ  . . . . . . . .નો સરખા �માકંનો �કુમ (ફ.મો.નો �ળૂ �ુકમ)  
(૨)  આ િવભાગ / ખાતાનો તાઃ  . . . . . . . .નો સરખા �માકંનો �કુમ (સમી0ાઓના �કુમો) 
%
� : 
  �ી(નામ) ........., (સવંગ�) .........., (વગ�) ........., (હાલનો હો�ો) .............., (�થળ) 
............, સામે તેઓ તાર�ખ ......... થી/તાર�ખ .......... દરિમયાન (હો�ો) ..............;  (�થળ) 
..............., તર�ક# ફરજ બ%વતા હતા તે દરિમયાન તેમના &ારા ............. ('કરણ/ ક#સની +ૂંક� 
િવગતો દશા�વવી) આચરવામા ં આવેલ ગેરર�િત સબંધંમા ં તેમની સામે(પોલીસ �ટ#શનD ુ નામ) 
................. (�થળ) ................ ખાતે તાર�ખ ............. ના રોજ ફ3રયાદ �નુા રXજ�ટર નબંર . . . . 
/વષ�.. . .. . . થી �નુો દાખલ થયેલ છે અને તે Cગેનો ક#સ નામદાર . . . . . . . . . . . . . . . ની  
અદાલતમા ંક#સ ન.ં .. .  . . / સને . . . . . . થી દાખલ થયેલ હતો. આ ક#સમા ંનામદાર . . ..  . . .. 
. ના તાઃ. . . .. . . ના >કુાદાથી  તેમન ે. . . . . 3દવસ/ માસ/ વષ�ની સાદ� / સખત ક#દની સ% 
અને 2. . . . . . . . નો દંડ અને દંડ ન ભર# તો  વN ુ . . . . .. 3દવસ / માસ / વષ�ની સાદ�/ 
સખત ક#દની સ% કરતો �ુકમો કર#લ છે અને તે અVવય ેતેમની તાર�ખ. ....... ના રોજ ......... કલાક# 
અટકાયત કરાયેલ છે અને તેઓ  તાર�ખ. ....... ના રોજ ......... કલાક# અટકાયતમાથંી �કુત થયેલ 
છે. અટકાયતનો આ સમયગાળો  ૪૮ કલાક કરતા ંવN ુથતો હોઇ, �જુરાત રાજય સેવા (િશ�ત અને 
અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૫(૨)(ખ) ની જોગવાઇ �જુબ અટકાયતની તાર�ખથી �ી ....... 
..... ને ફરજમોૂફ� હ#ઠળ �કુાયેલ હોવાDુ ં ગણી લેવામા ંઆવેલ છે તથા તે Cગેના �કુમો થયેલ 
હોવાDુ ંપણ ગણી લેવામા ંઆવેલ છે. તે અગે આથી ઔપચાર�ક �કુમો કરવામા ંઆવે છે. અલબ^, 



  P 
 

  

તેઓન ેસદંભ�(૧)મા ંદશા�વેલ  તાર�ખઃ. . . . .ના સરખા �માકંના �ુકમથી ફરજમોૂફ� હ#ઠળ �કૂતા  
ઔપચા3રક �ુકમો કરવામા ંઆવેલ છે. 
૨. (આ ફરજમોૂફ�ની સમી0ા Cગે નીચે 'માણેના બે િવક7પ પૈક� લા� ુ પડતા કોઇપણ  એક 
િવક7પને  �કુમમા ંઆમેજ કરવા િવચારણા કરવી.)  
* � 	3� '�()� �	���� +� �: 
  �જુરાત રાજય સેવા (િશ�ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૫ (૨ ક) મા ંથયેલ 
જોગવાઇ �જુબ %ણ થયા/ કરાયા (પ@ મaયા)ની  તાર�ખથી ૯૦ 3દવસ  Oધુીમા ંફરજમોૂફ�ની 
'થમ સમી0ા કરવાની રહ#તી હોઇ ફરજમોૂફ�ની 'થમ સમી0ા કર� ફરજમોૂફ� આ �કુમની 
તાર�ખથી વN ુ . . . . . .3દવસ Oધુી લબંાવવામા ંઆવે છે.  
* � �&��&��� '�()� �	���� +� �: 
  �જુરાત રાજય સેવા (િશ�ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૫(૨ ક) �જુબ 
ફરજમોૂફ�ની સમી0ા કર�, સદંભ�- (.....) મા ંદશા�વેલ તાર�ખ ........ ના �કુમથી ફરજમોૂફ� તાઃ . . 
. .  Oધુી  લબંાવલે  હતી. આ ક#સની સમી0ા કર� અને ફરજમોૂફ� તાઃ . . . . . . થી વN ુ.. .. . . 
3દવસ Oધુી લબંાવવામા ં આવે છે.  ઉકત િસવાય સદંભ� (૧)મા ં દશા�વેલ �કુમની અVય શરતો  
યથાવA ્રહ#શે.   
  ઉકત િસવાય સદંભ� (૧)મા ંદશા�વેલ �કુમની અVય શરતો  યથાવA ્રહ#શે.   
   �જુરાતના રાજયપાલ�ીના �કુમથી અને તમેના નામ,ે  

સહ�: . . . . . . . . . . .  . .   
       નામ: . . . . . . . . . . . . .  

હો�ો :. . . . . . . . . . .  
ખાA ુ ં/ િવભાગ : . . . . . . . .  

 
'િત,  
કમ�ચાર�  
નકલ રવાના: -  

- Q લા� ુપડA ુ ંન હોય તે છેક� નાખRુ.ં   
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�������-4(&) 
(	
��-5�� ��	�-13.5 ��� ������)  

 

����� 	��� ����(���� ��� ����) ����, 1971�� ����-5(2)(&) ��� ��� ���! 
1�2� "�6*� 48 ���� 
! ��*� $2 ��� ���! ���� 
!*�( '7 *��� +� ��;<  '7�� ����� 
����� 	�&��/7�(� �;=�� �	�� �1����� %
���� ��	!� 
�������( �.���� *��� � +�, 
1���! 1�2� "�!& 
�������� $� $�� � ���; ���������  !"# � ������ %
��� �� ���.  
 

�ી (નામ), (સવંગ�), વગ�…ને  
ફરજમોૂફ� પર �કૂવા બાબત. 

 
�જુરાત સરકાર, 

......................................િવભાગ, 
�કુમ �માકં: ......................................... 
�લોક ન.ં         , સરદાર ભવન, 

સ�ચવાલય, ગાધંીનગર. 
તાર�ખ :   /   / 

 
�� �!� ��"� :- 
 

%
� : 
  �ી(નામ) ........., (સવંગ�) ..........., (વગ�) ........., (હાલનો હો�ો) .............., (�થળ) 
............, સામે તેઓ તાર�ખ ......... થી/તાર�ખ .......... દરિમયાન (હો�ો) ..............;  (�થળ) 
..............., તર�ક# ફરજ બ%વતા હતા તે દરિમયાન તેમના &ારા ............. ('કરણ/ ક#સની +ૂંક� 
િવગતો દશા�વવી) આચરવામા ં આવેલ ગેરર�િત સબંધંમા ં તેમની સામે(પોલીસ �ટ#શનD ુ નામ) 
................. (�થળ) ................ ખાતે તાર�ખ ............. ના રોજ ફ3રયાદ �નુા રXજ�ટર નબંર . . . . 
/વષ�.. . .. . . થી �નુો દાખલ થયેલ છે અને તે Cગેનો ક#સ નામદાર . . . . . . . . . . . . . . . ની  
અદાલતમા ંક#સ ન.ં .. .  . . / સને . . . . . . થી દાખલ થયેલ હતો. આ ક#સમા ંનામદાર . . ..  . . .. 
. ના  તાઃ. . . . . . ના >કુાદાથી  તેમને . . . . . 3દવસ/ માસ/ વષ�ની સાદ� / સખત ક#દની સ% 
અને 2. . . . . . . . નો દંડ  અને દંડ ન ભર# તો  વN ુ . . . . .. 3દવસ / માસ / વષ�ની સાદ�/ 
સખત ક#દની સ% કરતો �ુકમો કર#લ છે. આ કારણોસર તેઓને સ3�ય સેવામા ંચા4 ુરાખવા વહ�વટ� 
3હતમા ંન હોઇ,  તેઓને તા6કા�લક અસરથી ફરજમોૂફ� હ#ઠળ �કૂવામા ંઆવે છે.  
 �ી . . . . . . . . .  . . . . . . ની આ ફરજમોૂફ� નીચેની શરતોન ેઆધીન રહ#શ.ે 
(૧)  ફરજમોૂફ� દરિમયાન �જુરાત �7ુક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયતેર સેવા, 
ભારત બહાર 'િતિન89ુ:ત, ફરજમોૂફ�, બરતરફ� અને 2ખસદ) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૬૮(૨) 
�જુબ  સામાVય દર# િનવા�હ ભ<=ુ ં>કૂવવામા ંઆવશે. આ િનવા�હ ભ<થાનંી સમી0ા કરવાની રહ#શ ે



  R 
 

  

નહM. અટકાયતના સમયગાળા દરિમયાન તેમના િનવા�હભ<થાનંા િનયમન અથc િનયમ-૭૨ની 
જોગવાઇને પણ dયાન ેલેવાની રહ#શે.  
 
(ર) અટકાયતમાથંી \ટયા બાદ  તેમણ,ે દર માસે ઉકત (૧) �જુબના િનવા�હભ<થાનંી >કૂવણી 
મેળવતા ંપહ#લા,ં �જુરાત �7ુક� સેવા(ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર 
'િતિન89ુ:ત, ફરજમોૂફ�, બરતરફ� અને 2ખસદ) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૬૯(૪) �જુબ  
ફરજમોૂફ�ના '�Aતુ સમય દરિમયાન તેઓએ કોઇપણ ખાનગી નોકર� �વીકાર� નથી ક# Bયાપાર 
અથવા ધધંામા ંરોકાયેલ નથી, તે CગેDુ ંલે�ખત 'માણપ@ આપવાDુ ંરહ#શ.ે  
 
(૩) અટકાયતમાથંી \ટયા બાદDુ ંતેઓDુ ંફરજમોૂફ� દરિમયાનDુ ં  �Fુયમથક …………… રહ#શ.ે 
અટકાયતમાથંી \ટયા બાદ તેઓએ �Fુયમથક પર હાજર થઇ, �Fુયમથક ખાતેના તેમના રહ#ઠાણના 
સરનામાની અને ઉપલ�ધ સપંક� નબંરોની િનમIકૂ�/િનય@ંક અિધકાર�ન ે%ણ કરવાની રહ#શ.ે તેઓ 
િનમIકૂ� / િનય@ંક અિધકાર�ની લે�ખત પરવાનગી િસવાય, �Fુયમથક છોડ� શકશે નહM, કોઇપણ 
કારણોસર જયાર# સાત 3દવસ ક# તેથી વN ુ3દવસ માટ# �Fુયમથકથી બહાર રહ#વાનો 'સગં ઉપ9�થત 
થાય 6યાર# �Fુયમથક બહારના તેના રહ#ઠાણના સરનામાની અને ઉપલ�ધ સપંક� નબંરોની િનમIકૂ� 
/િનય@ંક અિધકાર�ન ે%ણ કરવાની રહ#શ.ે 
 
 (૪) �જુરાત રાજય સેવા (િશ�ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૫(પ)(ક)ની જોગવાઇ 
�જુબ કરવામા ંઆવેલ અથવા કર#લો હોવાDુ ંગણવામા ંઆવેલ ફરજમોૂફ�નો �ુકમ, જયા ંOધુી તેન ે
Oધુારવામા ંક# રદ કરવામા ંનહM આવે 6યા ંOધુી તે અમલમા ંચા4 ુરહ#શ.ે   
 
   �જુરાતના રાજયપાલ�ીના �કુમથી અને તમેના નામ,ે  

 સહ�: . . . . . . . . . . .  . .   
       નામ: . . . . . . . . . . . . .  

 હો�ો :. . . . . . . . . . .  
 ખાA ુ ં/ િવભાગ : . . . . . . . .  

 
'િત,  
કમ�ચાર�  
નકલ રવાના: -  

- Q લા� ુપડA ુ ંન હોય તે છેક� નાખRુ.ં   
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�������-4(5) 
(	
��-5�� ��	�-13.5 ��� ������)  

 

����� 	��� ����(���� ��� ����) ����, 1971�� ����-5(2)(&) ��� ��� ���! 
1�2� "�63( 48 ���� 
! ��*� $2 ��� ���! ���� 
!*�( '7 *��� +� ��;<  '7�� ����� 
����� 	�&��/7�(� �;=�� �	�� �1����� %
���� ��	!� 
�������( �.���� *��� � +�, 
1���! 1�2� "�!& 
�������� $� $�� � ���; ���������  !"# � �
���& 
�������� 
!'�( '�()� 

��, ��������� ��$������ %
��� �� ���.  
 

�ી (નામ), (સવંગ�), વગ�….ની  
ફરજમોૂફ� લબંાવવા  બાબત. 

 
�જુરાત સરકાર, 

......................................િવભાગ, 
�કુમ �માકં: ......................................... 
�લોક ન.ં         , સરદાર ભવન, 

સ�ચવાલય, ગાધંીનગર. 
તાર�ખ :   /   / 

 
�� �!� ��"� :- 
(૧)  આ િવભાગ / ખાતાનો તાઃ  . . . . . . . .નો સરખા �માકંનો �કુમ (ફ.મો.નો �ળૂ �ુકમ)  
(૨)  આ િવભાગ / ખાતાનો તાઃ  . . . . . . . .નો સરખા �માકંનો �કુમ (સમી0ાઓના �કુમો) 
 
%
� : 
  �ી(નામ) ........., (સવંગ�) ..........., (વગ�) ........., (હાલનો હો�ો) .............., (�થળ) 
............, સામે તેઓ તાર�ખ ......... થી/તાર�ખ .......... દરિમયાન (હો�ો) ..............;  (�થળ) 
..............., તર�ક# ફરજ બ%વતા હતા તે દરિમયાન તેમના &ારા ............. ('કરણ/ ક#સની +ૂંક� 
િવગતો દશા�વવી) આચરવામા ં આવેલ ગેરર�િત સબંધંમા ં તેમની સામે(પોલીસ �ટ#શનD ુ નામ) 
................. (�થળ) ................ ખાતે તાર�ખ ............. ના રોજ ફ3રયાદ �નુા રXજ�ટર નબંર . . . . 
/વષ�.. . .. . . થી �નુો દાખલ થયેલ છે અને તે Cગેનો ક#સ નામદાર . . . . . . . . . . . . . . . ની  
અદાલતમા ંક#સ ન.ં .. .  . . / સને . . . . . . થી દાખલ થયેલ હતો. આ ક#સમા ંનામદાર . . ..  . . .. 
. ના  તાઃ. . . . . . . ના  >કુાદાથી તેમને  . . . . 3દવસ/ માસ/ વષ�ની સાદ� / સખત ક#દની સ% 
અને 2. . . . . . . . નો દંડ  અને દંડ ન ભર# તો  વN ુ . . . . .. 3દવસ / માસ / વષ�ની સાદ�/ 
સખત ક#દની સ% કરતો �ુકમો કર#લ છે. આ કારણોસર તેઓને સદંભ� (૧)મા ંદશા�વેલ તાર�ખઃ . . . . 
. . . .ના સરખા �માકંના �કુમથી  ફરજમોૂફ� હ#ઠળ �કૂવામા ંઆવેલ છે.   



  T 
 

  

  �જુરાત રાજય સેવા (િશ�ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૫(૨ ક) �જુબ આ 
ક#સની સમી0ા કર� અને %હ#ર વહ�વટ� 3હતમા ંફરજમોૂફ� તાઃ . . . . .  . થી વN ુ . . . . . 3દવસ 
Oધુી લબંાવવામા ંઆવ ે છે.  ઉકત િસવાય સદંભ� (૧)મા ં દશા�વેલ �કુમની અVય શરતો યથાવA ્
રહ#શે. 
   �જુરાતના રાજયપાલ�ીના �કુમથી અને તમેના નામ,ે  

 સહ�: . . . . . . . . . . .  . .   
       નામ: . . . . . . . . . . . . .  

 હો�ો :. . . . . . . . . . .  
 ખાA ુ ં/ િવભાગ : . . . . . . . .  

 
'િત,  
કમ�ચાર�  
નકલ રવાના: -  

- Q લા� ુપડA ુ ંન હોય તે છેક� નાખRુ.ં   
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�������-5 
(	
��-5�� ��	�-13.6 ��� ������)  

����� 	��� ���� (���� ��� ����) ����, 1971�� ����–5(5)(&) ��� 
�������� 
���������  !"# 5!���� %��� �� ���. 

�ી (નામ), (સવંગ�), વગ�…ને  
ફરજમોૂફ� પર �કૂવા બાબત. 

 
�જુરાત સરકાર, 

......................................િવભાગ, 
�કુમ �માકં: ......................................... 
�લોક ન.ં         , સરદાર ભવન, 

સ�ચવાલય, ગાધંીનગર. 
તાર�ખ :   /   / 

 
�� �!� ��"� :-  
તાઃ . . . . . . . . .ના �કુમ �માકંઃ      . . . ..  ( અગાઉ Q 'કરણમા ંફરજમોૂફ કયા� હોય તે  
�કુમના તાર�ખ અને :માકં લખવા)  
%
�:  
  �ી(નામ) ........., (સવંગ�) ..........., (વગ�) ........., (હાલનો હો�ો) .............., (�થળ) 
..............., સામે તેઓ તાર�ખ ......... થી તાર�ખ .......... દરિમયાન (હો�ો) ............, (�થળ) 
..............., તર�ક# ફરજ બ%વતા હતા તે દરિમયાન તેમના &ારા ............. ('કરણ/ ક#સની +ૂંક� 
િવગતો દશા�વવી) ગેરર�િત/0િત કરવામા ંઆવેલ છે. આથી �ી . . . . . . ન ે હાલ અVય એક 
'કરણમા ં િવભાગના વચંાણ ેલીધેલ તા. . . . . . .ના  �કુમ �માકંઃ  . . . . . . થી ફરજમોૂફ� હ#ઠળ 
�કૂવામા ંઆવેલ છે તથા તેઓDુ ંહાલDુ ંફરજમોૂફ�Dુ ં�Fુયમથક . . . . . (સ0મ અિધકાર�નો હો�ો, 
કચેર�Dુ ંનામ, �થળDુ ંનામ)  િનયત કર#લ છે.  

આમ, �ી . . . . . . . .. . હાલ  ફરજમોૂફ� હ#ઠળ જ હોઇ, આ ક#સમા ંપણ  �ી . . . . . . . ન ે 
�જુરાત રાજય સેવા (િશ�ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૫(૫)(ખ) �જુબ ફરજમોૂફ� 
હ#ઠળ ગણવાના રહ# છે. �ી . . . . . . ઉપર દશા�વેલ તાઃ . . . . . . . ના �કુમ ઉપરાતં આ �કુમથી  
પણ ફરજમોૂફ� હ#ઠળ  ગણવાના રહ#શે તેમજ આ બે  (Qટલા 'કરણ હોય તેની સFંયા) પૈક� Q 
'કરણમા ંતેઓને સ3�ય સેવામા ંhનુઃ �થાિપત કરવામા ંઆવે/ કરવાપા@ જણાA ુ ંહોય 6યાર# બાક�ના 
'કરણ/'કરણોની સમી0ા કર� તેઓને તે 'કરણ હ#ઠળ  ફરજમોૂફ� હ#ઠળ ચા4 ુગણવાના રહ#શ.ે 
તેમજ આ બધી અથવા આમાનંી કોઇપણ કાય�વાહ� સમાiત ન થાય 6યા ં Oધુી તેઓ ફરજમોૂફ� 
હ#ઠળ ચા4 ુરહ#શ.ે  
૨.  િવભાગના ઉપર વચંાણે લીધેલ  તાઃ . . . . . . ના �ુકમ �માકંઃ. . . . . ની અVય શરતો 
યથાવA ્રહ#શે.   
                   �જુરાતના રાPયપાલના �કુમથી અને તેમના નામ,ે  



  V 
 

  

        સહ�: . . . . . . . . . . .  . .  
        નામ: . . . . . . . . . . . . .  
 
         હો�ો :. . . . . . . . . . .  
         ખાA ુ ં/ િવભાગ : . . . . . . . .  
 
'િત,  
�ી . . . . . . .  . (આ0ેિપતDુ ંનામ)  
હો�ો. . . . . . . . . . . (હાલ ફરજમોૂફ� હ#ઠળ)  
મારફતે - . . . . . . . . . (�Fુયમથકની કચેર�Dુ ંનામ- સરના�ુ)ં   
નકલ રવાના: -  

- Q લા� ુપડA ુ ંન હોય તે છેક� નાખRુ.ં   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  W 
 

  

�������-6 
(	
��-5�� ��	�-14(7)  ��� ������)  

 

���������  !"#�� 
�������� '�>� '�$���; ? �@ �3���� 
�$��� %
��� �� ���.   
�ી  (નામ), (સવંગ�), વગ�-. . . . ન ે
સ3�ય સેવામા ં hનુઃ �થાિપત કરવા 
બાબત.   

 
�જુરાત સરકાર, 

. . . . . . . . . . . . . . .  િવભાગ, 
�કુમ �માકંઃ  . . . . . . . . ..  . ..  . . 

�લોક ન.ં     , સરદાર ભવન, 
સ�ચવાલય, ગાધંીનગર. 
તાર�ખઃ      /   / 

 
�� �!� ��"� :-  
(૧) િવભાગનો સમાન �માકંનો તાઃ . . . . . . . .નો  �ુકમ (ફરજમોૂફ�નો 'થમ �ુકમ)  
(૨)  િવભાગનો સમાન �માકંનો તાઃ  . . . .. . . . .નો  �કુમ (ફરજમોૂફ�ની સમી0ા છે7લો �કુમ)  
(૩) સામાVય વહ�વટ િવભાગનો તાઃ ૨૦/૭/૨૦૦૭નો ઠરાવ �માકંઃ સીવીઓ-૧૨૨૦૦૫-૧૦૭૭- 
ત.એ.   
B�� :-   
  �ી (નામ). . . . . . . . , (સવંગ�) . . . . . . ., (વગ�) . . . . . , (હાલનો હો�ો). . . . . . . 
(�થળ). . . . . . . ., સામે તેઓ  તાર�ખઃ . . . . . થી  તાર�ખ. . . . . . . . . દરિમયાન (હો�ો) . . . . 
. . . . . . . , (�થળ). . . . . . . . .  તર�ક# ફરજ બ%વતા હતા ત ેદરિમયાન તમેના &ારા . . . . .  
('કરણ/ ક#સમા ં Q કારણોસર કમ�ચાર�ને ફરજમોૂફ કરાયેલ હોય, તેની +ૂંક� િવગત દશા�વવી) 
આચરવામા ંઆવેલ ગરેર�િત  / 0િત સબંધંમા,ં  �ી . . . . . . .ને ઉપરોકત સદંભ�(૧)મા ંદશા�વેલ 
િવભાગના તાઃ . . . . . . . ના �કુમથી ફરજમોૂફ� હ#ઠળ ઉતારવામા ંઆવલે. 6યારબાદ  તેઓની 
ફરજમોૂફ�ની વખતોવખત િનયમાDસુાર સમી0ા કરવામા ં આવેલ હતી અને છે7લ ે િવભાગના 
ઉપરોકત સદંભ�(૨) ના તાર�ખઃ. . . . . ના �કુમથી  ફરજમોૂફ�ની �દુત લબંાવવામા ં આવલે છે.   
 ઉપરોકત સદંભ� (૩)મા ં દશા�વેલ સામાVય વહ�વટ િવભાગના તાઃ ૨૦/૭/૨૦૦૭ના ઠરાવ 
�માકંઃ સીવીઓ-૧૨૨૦૦-૧૦૭૭-ત.એથી કર#લ જોગવાઇઓ અVવય ે �ી  (નામ) . . . . . .  . , 
(સવંગ�) . . . . . . . ., (વગ�) . . . . . .ની ફરજમોૂફ�ની સમી0ા કરતા ં સરકાર�ીએ કાળjhવૂ�ક / 
hFુત િવચારણાને Cતે �ી  . . . (નામ), (સવંગ�). . . . ., (વગ�) . . . . ને નીચેની શરતોને આધીન 
ફરજમોૂફ�  પરથી સ3�ય સેવામા ંhનુઃ �થાિપત કરવાનો િનણ�ય કર#લ છે. 
   
 



  X 
 

  

%
�: -  
 �ી (નામ). . . . . . . . , (સવંગ�) . . . . . . ., (વગ�) . . . . . ,ને ફરજમોૂફ� હ#ઠળથી સ3�ય 
સેવામા ં hનુઃ�થાિપત કર�ને તેઓને  . . . . .(િનમIકૂની ચોકકસ જkયા, હો�ો વગેર# િવગત 
દશા�વવી.) ઉપર નીચેની શરતોને આધીન િનમIકૂ આપવામા ંઆવે છે:-  
(૧)  �ી  .. . . . . . સામેની ખાતાક�ય તપાસ / ફોજદાર� કાય�વાહ� ક#  ફોજદાર� કાય�વાહ�  
અVવય ેકરાયલેી ઉપલી અદાલત સમ0ની અપીલી  કાય�વાહ�  (હાલ) O�ૂચત / પડતર હોય, જયા ં 
Oધુી આવી કાય�વાહ�નો  આખર� િનકાલ ન આવે 6યા ં Oધુી  તેઓ ફરજમોૂફ�નો સમયગાળો 
િવિનયિમત કરવામા ં આવશે નહM.  
(૨)  �ી  . . . . . . . .  એ તઓે સામેના ફોજદાર� ક#સ બાબતે નામદાર કોટ�  &ારા કોઇ પણ �કુમ 
/ આદ#શ કરવામા ંઆવે તેની %ણ સરકાર�ી/  સ0મ સ^ાિધકાર�ને તરત જ કરવાની રહ#શે.   
  
 �જુરાતના રાજયપાલ�ીના �કુમથી અને તમેના નામ,ે  
  
         સહ�: . . . . . . . . . . .  . .  
        નામ: . . . . . . . . . . . . .  
         હો�ો :. . . . . . . . . . .  
         ખાA ુ ં/ િવભાગ : . . . . . . . .  
 
'િત,  
�ી . . . . . . .  . (આ0ેિપતDુ ંનામ)  
હો�ો. . . . . . . . . . . (હાલ ફરજમોૂફ� હ#ઠળ)  
મારફતે - . . . . . . . . . (�Fુયમથકની કચેર�Dુ ંનામ- સરના�ુ)ં   
નકલ રવાના: -  

- Q લા� ુપડA ુ ંન હોય તે છેક� નાખRુ.ં   
 







પ�રિશષ્ટ-૧  

અ.ન.ં 

કોલમ-A 

િવષય  અ.ન.ં 

કોલમ-B 

� ઠરાવ/પ�રપત્રથી રદ થયેલ 

છે તેના  નબંર/તાર�ખ  

રદ થયેલ ઠરાવ/પ�રપત્રના 

નબંર/તાર�ખ 

૧ Circular No.CDR/1068-6587-G 
Dt:25/6/1969 

Withholding of increment at the 
Efficiency bar in a time- scale.-

during pending of departmental 
enquiry. 

૧ Circular No.CDR-1068-6587-G  
Dt: 12/03/1969 

૨ Circular No.CDR-1070/2981-G Dt: 
8/7/1970 

Suspension:Circumstances in which 
it should be ordered ૨ Circular No.CDR/1063/C-2148-G 

Dt: 29/3/1965 

૩ Circular No. CDR/1068-3690-G 
Dt:9/7/1970 

Withholding of increments at the 
efficiency bar in a time- scale. ૩ Circular No. CDR/1068-3690-G 

Dt:15/7/1968 

૪ 
ઠરાવ ન.ં.સીડ�આર-૧૦૬૭-૩૬૩૬-ગ , 

તા.૨૦/૯/૧૯૭૧ 

ખાતાક�ય તપાસ િનયમાવ�લ- 

તહોમતનામા�ુ ં�ધુાર��ુ ંફોમર્ 
૪ 

ઠરાવ ન.ં.સીડ�આર-૧૦૬૭-૩૬૩૬-

ગ, 

તા.૧૧/૧૨/૧૯૬૮  

૫ Resolution No:CDR-1067-3636-G 
Dt:24/9/1973 

Manual of Departmental Enquiries. 
Charge sheet Amended Form of- ૫ 

ઠરાવ ન.ં.સીડ�આર/૧૦૬૭/ 

૩૬૩૬-ગ, તા.૨૦/૯/૧૯૭૧ 

૬ Circular No.CDR-1086-864-
Inq.Cell,Dt: 18/11/1986 

Exercise of powers of suspension 
and Transfer-Guidelines for   

૬ Circular No.CDR-1876-2715-G 
Dt: 21/7/1982 

૭ Circular No.CDR-1086-864-
Inq.Cell, Dt: 6/3/1986 

૭ 
પ�રપત્ર ક્ર.સીડ�આર-૧૦૮૬-૯૩૨-

ત.એ., તા.૧૧/૩/૧૯૮૭ 

સરકાર� કમર્ચાર� સામ ેખાતાક�ય 

તપાસ/ખાતાક�ય પગલા હાથ 

ધરવાની/પડતી �કૂવાની તક�દાર� 

આયોગ/લાચં ��ત િવરોધ્રી 

બ્�રુોની ભલામણનો સ્વીકાર, 

અસ્વીકાર વગેર� �ગેનો િનણર્ય 

લવેાની કક્ષા ન�� કરવા બાબત   

૮ Cir.No.CDR-1084-Uo-186-Inq.Cell, 
Dt: 8/8/1984 

૮ 
પ�રપત્ર ક્ર.સીડ�આર-૧૦૮૭-૩૧૬-

ખા.ત.એ.,તા.૩/૪/૧૯૮૭ 

ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ�મા ં

તહોમતદાર સરકાર� કમર્ચાર�ઓએ 

તનેો ક�સ ર�ૂ કરવા માટ� િન��ૃ 

સરકાર� કમર્ચાર�ની મદદ/સહાય 

લવેા બાબત.-ત ેમાટ�ની શરતો  

૯ 

પ�રપત્ર (�ધુારા) ક્ર.સીડ�આર-

૧૦૮૪-૫૬૫-ત.એ., 

તા.૩/૯/૧૯૮૬ 

૧૦ 
પ�રપત્ર ક્ર.સીડ�આર-૧૦૮૪-૫૬૫-

ત.એ., તા.૨૭/૫/૧૯૮૬ 



અ.ન.ં 

કોલમ-A 

િવષય  અ.ન.ં 

કોલમ-B 

� ઠરાવ/પ�રપત્રથી રદ થયેલ 

છે તેના  નબંર/તાર�ખ  

રદ થયેલ ઠરાવ/પ�રપત્રના 

નબંર/તાર�ખ 

૯ 

�હૃ િવભાગના પ�રપત્ર ક્ર.ગતપ-

૩૦૮૫-�વીસી-૭૧-હ, 

તા.૩/૭/૧૯૮૭ 

સરકાર� કમર્ચાર� સામ ેખાતાક�ય 

તપાસ/ખાતાક�ય પગલા હાથ 

ધરવાની/પડતી �કૂવાની તક�દાર� 

આયોગ/લાચં ��ત િવરોધ્રી 

બ્�રુોની ભલામણનો સ્વીકાર, 

અસ્વીકાર વગેર� �ગેનો િનણર્ય 

લવેાની કક્ષા ન�� કરવા બાબત   

૧૧ 
પ�રપત્ર ક્ર.શવઅ-૧૦૮૨-�ઓુ-

૬૩૭-ગ, તા.૫/૮/૧૯૮૨ 

૧૨ 

પ�રપત્ર ક્ર.સીડ�આર-૧૦૮૪-�ઓુ-

૧૮૬-ત.એકમ,  

તા.૮/૮/૧૯૮૪ 

૧૩ 

પ�રપત્ર ક્ર.સીડ�આર-૧૦૮૬-૯૩૨-

ત.એકમ,  

તા.૧૧/૩/૧૯૮૭ 

૧૦ 
પ�રપત્ર ક્ર.સીડ�આર-૧૦૮૬-�ઓુ-૮૪-

ખા.તપાસ એકમ, તા.૨૦/૬/૧૯૮૮ 

ફરજમો�ૂફ� -�ા સજંોગોમા ંસરકાર� 

કમર્ચાર�ન ેફરજમો�ૂફ� હ�ઠળ �કૂવા. 
૧૪ 

પ�રપત્ર ક્ર.સીડ�આર-૧૦૮૬-�ઓુ-

૮૪-ખાતાક�ય તપાસ એકમ, 

તા.૨૮/૭/૧૯૮૭ 

૧૧ 

પ�રપત્ર ક્ર.સીડ�આર-૧૦૮૯-૩૬૦-

ખાતાક�ય તપાસ એકમ., 

 તા.૬/૪/૧૯૮૯ 

ફોજદાર� �નુ્હાના આક્ષેપોના કારણ ે

સ� પામેલ સરકાર� કમર્ચાર�ઓ 

સામ ેપગલા ંલવેા �ગે  

૧૫ 

પ�રપત્ર ક્ર.સીડ�આર-૧૦૬૬-સી-

૨૧૪૮(૧)-ગ ,  

તા.૧/૮/૧૯૬૬ 

૧૨ 
પ�રપત્ર ક્ર.મટસ-૧૦૯૨-૧૫૯૮-ત.એ., 

તા.૨૦/૭/૧૯૯૩  

ખાતાક�ય તપાસના ક�સોના ઝડપી 

િનકાલ કરવા બાબત - ખાતાક�ય 

તપાસના તબ�ાઓ �ગે સમય 

મયાર્દા િનયત કરવા બાબત  

૧૬ Circular No.CDR/1070/2981/G 
Dt:5/8/1970 

૧૩ 
પ�રપત્ર ક્ર.સીડ�આર-૧૦૭૮-૬૧૨૯-

૫૯૩(૮૪)-ત.એ., તા.૧૭/૪/૧૯૯૫ 

�જુરાત રા�ય સવેા(િશસ્ત અન ે

અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧-નાની 

િશક્ષાના �ુકમો કરતા પહ�લા તપાસ 

કરવા બાબત. 

૧૭ 

પ�રપત્ર ક્ર.સીડ�આર-૧૦૭૮-

૬૧૨૯-૫૯૩-૮૪-ત.એ., 

તા.૨૫/૨/૧૯૮૬ 

૧૪ 
ઠરાવ ક્ર.પરચ-૧૦૯૧-૭૪૦-ભાગ-

૨/તપાસએકમ., તા.૧૫/૦૫/૧૯૯૬ 

ફરજમો�ૂફ� હ�ઠળ �કુવામા ંઆવલેા 

અિધકાર�ઓ/કમર્ચાર�ઓના ક�સોની 

સમીક્ષા બાબત. 

૧૮ 

ઠરાવ ક્ર.પરચ-૧૦૯૧-૭૪૦-ભાગ-

૨/તપાસએકમ., 

તા.૧૬/૦૮/૧૯૯૫ 



અ.ન.ં 

કોલમ-A 

િવષય  અ.ન.ં 

કોલમ-B 

� ઠરાવ/પ�રપત્રથી રદ થયેલ 

છે તેના  નબંર/તાર�ખ  

રદ થયેલ ઠરાવ/પ�રપત્રના 

નબંર/તાર�ખ 

૧૫ 
પ�રપત્ર ક્ર.ડ�ઇપી-૧૯૯૩-�.ુઓ.-

૧૩૭૦(૯૩)-ત.એ., તા.૨/૭/૨૦૦૩ 

ખાતાક�ય તપાસ શ� કયાર્ બાદ 

તહોમતદાર� ર�ૂ કર�લ 

બચાવનામાના આધાર� આરોપો 

પડતા �કુવા બાબત 

૧૯ 
�હૃ િવભાગનો પ�રપત્ર ક્ર.ગતપ-

૩૦૮૨-૧૨૫-હ, તા.૧૫/૯/૧૯૮૨ 

૨૦ 
પ�રપત્ર ક્ર.ડ�ઇપી-૧૦૮૪-૧૭૫-

તપાસ એકમ, તા.૨૪/૨/૧૯૮૪ 

૨૧ 
પ�રપત્ર ક્ર.ડ�ઇપી-૧૦૮૫-૮૭૮-

તપાસ એકમ, તા.૧૭/૨/૧૯૮૬ 

૨૨ 

�હૃ િવભાગનો ઠરાવ ક્ર.ગતપ-

૧૦૮૮-૩૪૩૫-હ, 

તા.૧૬/૩/૧૯૮૯ 

૨૩ 
પ�રપત્ર ક્ર.ડ�ઇપી-૧૦૯૦-૬૧૧-

ત.એ. તા.૨૬/૯/૧૯૯૦ 

૧૬ 

પ�રપત્ર ક્ર.ખતપ-૧૦૯૩-૧૪૨૩-

ત.એ., 

 તા.૧૬/૧૨/૨૦૦૩ 

ખાતાક�ય તપાસમા ંિવલબં 

િનવારવા �ગે. સામાન્ય વહ�વટ 

િવભાગની સલાહ માટ� અને 

સરકારનો આખર� �ુકમ મળેવવા 

માટ� ર�ૂ થતા ખાતાક�ય તપાસના 

ક�સો સાથ ેચકેલીસ્ટમા ંમા�હતી 

મોકલવા બાબત.   

૨૪ 
પ�રપત્ર ક્ર.ખતપ-૧૧૮૧-૧-

ગ(ત.એ.), તા.૪/૨/૧૯૮૧ 

૨૫ 
પ�રપત્ર ક્ર.ખતપ-૧૧૮૧-

ગ(ત.એ.), તા.૨૭/૪/૧૯૮૧ 

૨૬ 
પ�રપત્ર ક્ર.ખતપ-૧૧૮૧-૧-તપાસ 

એકમ, તા.૨/૬/૧૯૮૨ 

૨૭ 
પ�રપત્ર ક્ર.ખતપ-૧૦૯૩-૧૪૨૩-

ત.એ., તા.૧૪/૧૨/૧૯૯૩ 

૨૮ 
પત્ર ક્ર.ખતપ-૧૦૯૩-૧૪૨૩-

ત.એ., તા.૨૬/૫/૧૯૯૮ 

૨૯ 
પ�રપત્ર ક્ર.ખતપ-૧૦૯૩-૧૪૨૩-

ત.એ., તા.૨૭/૯/૨૦૦૨ 



અ.ન.ં 

કોલમ-A 

િવષય  અ.ન.ં 

કોલમ-B 

� ઠરાવ/પ�રપત્રથી રદ થયેલ 

છે તેના  નબંર/તાર�ખ  

રદ થયેલ ઠરાવ/પ�રપત્રના 

નબંર/તાર�ખ 

૧૭ 
ઠરાવ ક્ર.પરચ-૧૦૯૧-૭૪૦-ત.એ., 

તા.૨૩/૩/૨૦૦૫ 

ફરજમો�ૂફ� હ�ઠળ �કુવામા ંઆવલેા 

અિધકાર�ઓ/કમર્ચાર�ઓના ક�સોની 

સમીક્ષા કરવા બાબત. 

૩૦ 
ઠરાવ ક્ર.પરચ-૧૦૯૧-૭૪૦-ત.એ., 

તા.૧૫/૭/૧૯૯૩ 

૩૧ 
ઠરાવ ક્ર.પરચ-૧૦૯૧-૭૪૦-ત.એ., 

તા.૧૦/૧૧/૧૯૯૪ 

૩૨ 
ઠરાવ ક્ર.પરચ-૧૦૯૫-૫૦૩-ત.એ., 

તા.૨૮/૨/૧૯૯૬ 

૩૩ 

ઠરાવ ક્ર.પરચ-૧૦૯૧-૭૪૦-ભાગ-

૨/તપાસએકમ., 

તા.૧૫/૦૫/૧૯૯૬ 

(આ ઠરાવથી તા.૧૦-૧૧-૯૪નો 

ઠરાવ ક્ર.પરચ-૧૦૯૫-૫૦૩-ત.એ., 

�નુ:સ્થાિપત કરાયલે. 

તા.૧૦/૧૧/૯૪નો ઠરાવ રદ 

થયલે હોવાથી આ ઠરાવ પણ રદ 

ગણવાનો રહ�.) 

૩૪ 
પ�રપત્ર ક્ર.પરચ-૧૧૦૯૫-૫૦૩-

ત.એ., તા.૨/૧૨/૧૯૯૭ 

૩૫ 
ઠરાવ ક્ર.પરચ-૧૦૯૧-૭૪૦-ભાગ-

૨-ત.એ., તા.૨૬/૧૨/૧૯૯૭ 

૩૬ 
ઠરાવ ક્ર.સીડ�આર-૧૦૨૦૦૩-

૨૨૫૫-ત.એ., તા.૫/૧૦/૨૦૦૪ 

૧૮ 
Circular No: MTS-1092-1598-

Inq.Cell 
 Dt:25-2-2011 

Expeditious disposal of 

Departmental Inquiry cases --- 

Prescribing time-limit for different 

stages of a Departmental Inquiry. 

૩૭ 
Circular No.MTS-1092-1598-

Inq.Cell, 
Dt:11/8/2004 

૧૯ 

પ�રપત્ર ક્રમાકં:-સીડ�આર-૧૦૨૦૦૪-

૧૨૦૭-ત.એ., 

તા.૫/૧૦/૨૦૧૩ 

િશસ્તભગંના ક�સોમા ં�જુરાત �હ�ર 

સવેા આયોગન ેર�ૂ થતી દરખાસ્તો 

સાથ ેમોકલવા�ુ ંક�સની િવગત�ુ ં

પત્રક (ચકેલીસ્ટ) �ધુારવા બાબત. 

૩૮ 

પ�રપત્ર ક્રમાકં:-સીડ�આર-

૧૦૨૦૦૪-૧૨૦૭-ત.એ. 

તા:૨૩/૩/૨૦૦૫ 

૩૯ 

પ�રપત્ર ક્રમાકં:-સીડ�આર-

૧૦૨૦૦૪-૧૨૦૭-ત.એ. 

તા:૧૬/૧૧/૨૦૦૫ 

૪૦ 

પ�રપત્ર ક્રમાકં:-સીડ�આર-

૧૦૨૦૦૪-૧૨૦૭-ત.એ. 

તા:૨૮/૨/૨૦૦૮ 



અ.ન.ં 

કોલમ-A 

િવષય  અ.ન.ં 

કોલમ-B 

� ઠરાવ/પ�રપત્રથી રદ થયેલ 

છે તેના  નબંર/તાર�ખ  

રદ થયેલ ઠરાવ/પ�રપત્રના 

નબંર/તાર�ખ 

૨૦ 
ઠરાવ ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૬૨૦૦૫-

૬૧૩-ભાગ.૭-ત.એ.,તાઃ૭/૧૨/૨૦૧૫ 

પ્રાથિમક તપાસ અન ેખાતાક�ય 

તપાસની કામગીર� માટ� િન�તૃ 

સરકાર� અિધકાર�ઓની સવેાઓ 

લવેા બાબત 

૪૧ 

ઠરાવ ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૬૨૦૦૫-

૬૧૩-ભાગ.૭-

ત.એ.,તાઃ૪/૭/૨૦૧૪ 

૨૧ 

પ�રપત્ર ક્ર.ડ�પીઇ-૧૦૯૩-

૧૩૭૦(૯૩)ભાગ-૧-ત.એ., 

તા.૧૮/૫/૨૦૧૯ 

તક�દાર� આયોગની ભલામણ અન્વય ે

હાથ ધરવામા ંઆવલે ખાતાક�ય 

તપાસના પ્રકરણો અન્વય ેતક�દાર� 

આયોગનો બી� તબકકાનો પરામશર્ 

કરવા બાબત.  

૪૨ 

પ�રપત્ર ક્ર.ડ�ઇપી-૧૯૯૩-�.ુઓ.-

૧૩૭૦(૯૩)-ત.એ.,  

તા.૨/૭/૨૦૦૩ 

૪૩ 

�હૃ િવભાગનો પ�રપત્ર ક્ર.�વીસી-

૩૨૨૦૦૦-૬૨૬-હ, 

તા.૨૧/૧૦/૨૦૦૪ 

૪૪ 

પ�રપત્ર ક્ર.ડ�પીઇ-૧૦૯૩-

�.ુઓ.૧૩૭૦(૯૩)-ત.એ., 

તા.૧૫/૯/૨૦૧૬ 

૨૨ 
ઠરાવ ક્રમાકં: સીડ�આર-૧૦૯૫-૫૪૦-

ત.એ., તા:૦૩/૦૮/૨૦૧૯ 

પ્રાથિમક તપાસ અન ેખાતાક�ય 

તપાસના ક�સોમા ંપનેલ પરના 

િન��ૃ  અિધકાર�ઓન ેતપાસ 

અિધકાર� તર�ક� કામગીર� માટ� 

મહ�નતા�ુ ં મ�ૂંર કરવા બાબત 

૪૫ 

ઠરાવ ક્રમાકં:-સીડ�આર-૧૦૨૦૧૩-

૫૪૦-ત.એ., 

 તા:૭/૧૨/૨૦૧૫ 

૨૩ 

ઠરાવ ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૬૨૦૦૫-

૬૧૩-ત.એ.-

ભાગ.૮,તાઃ૦૯/૦૯/૨૦૧૯ 

પ્રાથિમક તપાસ અન ેખાતાક�ય 

તપાસની કામગીર� માટ� િન�તૃ 

સરકાર� અિધકાર�ઓની સવેાઓ 

લવેા બાબત 

૪૬ 

ઠરાવ ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૬૨૦૦૫-

૬૧૩-ત.એ.-ભાગ.૭, 

તાઃ૭/૧૨/૨૦૧૫ 

૨૪ 
ઠરાવ ક્ર.ખતપ-૧૦૯૮-૫૪૦-ત.એ., 

તા.૨૪/૦૯/૨૦૧૯ 

સરકાર� અિધકાર�/કમર્ચાર� સામેની 

ખાતાક�ય તપાસના ક�સોના ઝડપી 

િનકાલ માટ� ‘લોક અદાલત’ ��ુ ં

તતં્ર ઊ�ુ ંકરવા બાબત. 

૪૭ 
ઠરાવ ક્ર.ખતપ-૧૦૯૮-૫૪૦-

ત.એ., તા.૦૨/૧૧/૨૦૦૦ 

૪૮ 
પત્ર ક્ર.ખતપ-૧૦૯૮-૫૪૦-ત.એ., 

તા.૨૧/૧૧/૨૦૦૦ 

૪૯ 
પત્ર ક્ર.ખતપ-૧૦૯૮-૫૪૦-ત.એ., 

તા.૨૪/૦૫/૨૦૦૧ 

૫૦ 
ઠરાવ ક્ર.ખતપ-૧૦૯૮-૫૪૦-

ત.એ., તા.૦૭/૦૧/૨૦૦૨ 

૫૧ 
ઠરાવ ક્ર.ખતપ-૧૦૯૮-૫૪૦-

ત.એ., તા.૧૬/૦૭/૨૦૦૪ 

૨૫ 

પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ સીડ�આર-૧૦૯૨-

(૧૦૨૦૧૯)-૩૧૧-ત.એ., 

તા. ૧/૨/૨૦૨૦ 

ભિવષ્યની અસર સ�હત ઇ�ફો 

અટકાવવાની િશક્ષા કરતા ંપહ�લા 

િવિધસરની ખાતાક�ય તપાસ હાથ 

ધરવા બાબત  

૫૨ 

પ�રપત્ર ક્ર.સીડ�આર-૧૦૯૨-૩૧૧-

ખા.ત.એ., 

 તા.૦૨/૧૨/૧૯૯૨ 

 



પ�રિશષ્ટ-૨ 

અ.ન.ં 

કોલમ-A 

િવષય  અ.ન.ં 

કોલમ-B 

� ઠરાવ/પ�રપત્રથી 

�ધુાર�લ છે તેના  

નબંર/તાર�ખ  

�ધુાર�લ ઠરાવ/પ�રપત્ર 

નબંર/તાર�ખ 

૧ Circular No.CDR-1086-864-
Inq.Cell,Dt: 18/11/1986 

Exercise of powers of suspension 
and Transfer-Guidelines for   

૧ Circular No.CDR-1070-2981-G 
 Dt: 8/7/1970  

૨ Circular No.CDR-1376-2715-G 
 Dt: 5/10/1976  

૨ 

Home Department Circular 

No.GVC-322000-626-H 

Dt:21/10/2004  

Consultation with the Vigilance 

Commission in the cases of 

Department Inquiry. 

૩ 
Addendum No.SVC-1064-G 

Dt: 04/05/1964 

૪ 
Letter No.SVC-1067-4147-G 

 Dt: 30/10/1967  

૩ 

ઠરાવ ક્ર.સીડ�આર-૧૦૯૬-૬૩૬-

ત.એ.(ભાગ-૧),  

તા.૫/૯/૨૦૦૫ 

અનામી(નનામી)/બનેામી 

ફ�રયાદ અર�ઓ સબંધંમા ં

કરવાની કાયર્વાહ� �ગે પદ્ધિત 

િનયત કરવા બાબત 

૫ 

�હૃ િવભાગનો ઠરાવ ક્ર. 

એસવીસી-૧૦૬૪-૨૨૩૬૬-એચ 

તા.૨૫/૩/૧૯૬૮  

(અનામી/બનેામી અર�ઓ 

�રૂતી જોગવાઇઓ રદ કર�લ છે.)  

૬ 

ઠરાવ ક્ર.સીડ�આર-૧૦૯૬-૬૩૬-

ત.એ., તા.૨૪/૮/૧૯૯૮  

(અનામી/બનેામી અર�ઓ 

�રૂતી જોગવાઇઓ રદ કર�લ છે.)  

૭ 

ઠરાવ ક્ર.સીડ�આર-૧૦૯૭-૬૩૬-

ત.એ.(ભાગ-૧), તા.૪/૨/૨૦૦૫ 

(અનામી/બનેામી અર�ઓ 

�રૂતી જોગવાઇઓ રદ કર�લ છે.)  



અ.ન.ં 

કોલમ-A 

િવષય  અ.ન.ં 

કોલમ-B 

� ઠરાવ/પ�રપત્રથી 

�ધુાર�લ છે તેના  

નબંર/તાર�ખ  

�ધુાર�લ ઠરાવ/પ�રપત્ર 

નબંર/તાર�ખ 

૪ 
પ�રપત્ર ક્ર.સીડ�આર-૧૦-૨૦૦૨-

૭૨૧-ત.એ., તા.૯/૧૨/૨૦૦૫  

ખાતાક�ય તપાસના ક�સમા ં

સરકાર� અિધકાર�/કમર્ચાર�ન ે

ર�ૂઆત અિધકાર�ની કામગીર� 

માટ� મહ�નતા�ુ ંમ�ૂંર કરવા 

બાબત. 

૮ 

પ�રપત્ર ક્ર.સીડ�આર--૧૧૭૭-

૪૨૪૧-ગ તા.૧૬/૮/૧૯૭૭ 

(ર�ૂઆત અિધકાર�ના 

મહ�નતાણાના દરો �રુતી 

જોગવાઇઓ �ધુાર�લ છે.)  

૯ 

પ�રપત્ર ક્ર.સીડ�આર-૧૧૮૧-

૩૨૨૪-ગ તા.૦૭/૧૦/૧૯૮૧  

(ર�ૂઆત અિધકાર�ના 

મહ�નતાણાના દરો �રુતી 

જોગવાઇઓ �ધુાર�લ છે.) 

૧૦ 

ખાનગી પ�રપત્ર ક્ર.ક્ર.સીડ�આર-

૧૫૮૪-૭૫૯-ઇન્કવાયર� સલે 

તા.૧૪/૧૨/૧૯૮૪ 

(ર�ૂઆત અિધકાર�ના 

મહ�નતાણાના દરો �રુતી 

જોગવાઇઓ �ધુાર�લ છે.) 

૧૧ 

પ�રપત્ર ક્ર.સીડ�આર-૧૧૮૫-

�ઓુ-૨૬૬-ઇન્કવાયર� સલે 

તા.૨૯/૩/૧૯૮૫  

(ર�ૂઆત અિધકાર�ના 

મહ�નતાણાના દરો �રુતી 

જોગવાઇઓ �ધુાર�લ છે.) 

૫ 

ઠરાવ ક્રમાકં: સીવીઓ-

૧૨૨૦૦૫-૧૦૭૭-ત.એ.  

તા:૨૦-૭-૨૦૦૭ 

સરકાર� અિધકાર�/કમર્ચાર�ની 

ફરજમો�ૂફ�ની સમીક્ષા કરવા 

બાબત.  

૧૨ 

ઠરાવ ક્રમાકં:-પરચ-૧૦૯૧-૭૪૦-

ત.એ. તા:૨૩-૩-૨૦૦૫ 

 ( ફકરા-૩ તથા ફકરા-૪(૬)ની 

જોગવાઇઓ �ધુારવા �રુ� ુ)ં 
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