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ઇ�ષલૉ  

 ઘીદીગૂલ દબી઼ફૂ ગીલ�ષીઽૂ રીડૉફૂ  

ઇ�દફ રીઙ�નુસ�ગી- ૪૨૪૨ 
 

઼ીરી�લ ષઽૂષડ ુષયીઙ,  
ગર�જીળૂ ઙથ �યીઙ  (દબી઼ ઑગર),  

઼ળનીળ યષફ, 

઼ુજષીવલ, ઙીઅપૂફઙળ 



: � �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  ઼ી.ષ.ુષ., 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  ઼પૃીળી ગળૂફૉ ગૉડવૂગ 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 ુફલર્રીઅ  ઼ૃપીળ્ ગળૂફૉ ઙૃઞળીદ રૃ+ગૂ ઼ૉષી ુફલર્, 

૪૨૨૪ �ુ઼� ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઈધૂ, ઈ ુફલર્ફૂ �ઙષીઉકફ્ ઘીદીગૂલ 

દબી઼ફૂ �$,લીરીઅ લધીલ્-લ  ળૂદૉ ઋબલ્ઙ ધીલ દૉ ઽૉદૃફૉ બથ .લીફરીઅ ળીઘૂ 

‘‘ઘીદીગૂલ દબી઼ રીડૉફૂ રીઙનુસગી’’ફૉ ઇ/દફ ગળષીફૂ ઞ1$ળલીદ ઋબુ�ધદ ધલૉવ 

ઽદૂ.  

 ઘીદીગૂલ દબી઼ફૂ ગીરઙૂળૂ ઼ીધૉ ઼અગશીલૉવ  ઇુપગીળૂ/ ગરજીળૂક 

ુફલર્રીઅ ધલૉવ ઼ૃપીળી દૉરઞ  �ુ઼.પ ધલૉવ ઢળીષ્/ બ$ળબ%્ફૂ ઼જૄફીધૂ ષીગૉ ભ ધીલ 

દૉ ઽૉ દૃફૉ ફઞળ ઼ર� ળીઘૂફૉ ઈ બૃુ�દગી ઇ/દફ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઘીદીગૂલ 

દબી઼ફૂ ગીલબ�ુદફૂ ઈ  રીઙનુસગી ઇ/દફ �ષ1બૉ  �ુ઼� 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 

ઇ/દફ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઈધૂ  ગ્ઉ ઈ�ૉુબદ ગરજીળૂ ઈ બૃુ�દગીરીઅ વઘૉવ ગ્ઉ 

મીમદફૉ બ્દીફી મજીષ દળૂગૉ  ળઞૄ ગળૂ સગસૉ ફઽ4 દધી ુસ�દ ઇુપગીળૂ દધી દૉરફી 

ષદૂ ગીલષીઽૂ ગળદી ગરજીળૂ/ ઇુપગીળૂક બથ ઘીદીગૂલ દબી઼ફૂ ગીલષીઽૂ 

નળુરલીફ ઈ બૃુ�દગીફૉ ઈપીળ દળૂગૉ  ડીઅગૂ સગસૉ ફઽ4. ઙૃઞળીદ ળીઞલ ઼ૉષી (ુસ�દ 

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

ઢળીષ્/ બ$ળબ%્/઼જૄફીક ઞ ઈપીળ દળૂગૉ  .લીફૉ વૉષીફૂ ળઽૉસૉ.  ુફલરફી 

ઇધચડફફ્ �7 ઌય્ ધીલ �લીળૉ  બથ રૄશ ુફલર/ �ઙષીઉફી સ8ન્ ઞ .લીફૉ વૉષીફી 

ળઽૉસૉ.   



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

દ�ગીવૂફ ઼ૉગસફ ઇુપગીળૂ:ૂ ઑર. ષીલ. ઑ. રૂળટીઅ (ઽીવ ુફષૅ? ઇુપગ 

઼ુજષ:ૂ)ફી ઘીદીગૂલ દબી઼ફી @ણી Aીફ ઇફૉ ઘઅદબૄષગફૂ ઞઽૉરદફી ગીળથૉ 

ઘીદીગૂલ દબી઼ફૂ રીઙનુસગી �ુ઼� ધઉ સગૉવ ઽદૂ. ઇઙીઋફૂ રીઙનુસગીરીઅ 

ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ઇફૉ ઘીદીગૂલ દબી઼ફૂ �$,લીફૂ ઼ળશ ઼રઞ  રીડૉફૂ રૄશ 

ુષયીષફીફૉ લધીષદ ળીઘૂફૉ ઼રલફૉ ઇફૃ1બ ઞ ૉ ઼ૃપીળીક ધલૉવ ઝૉ, દૉફ્ ઈ બૃુ�દગીરીઅ 

઼રીષૉસ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ઈ બૃુ�દગી :ૂ ઑ. ઑજ. રફ઼ૃળૂ, ફીલમ ઼ુજષ 

(દબી઼)ફી રીઙનસફ ઽૉઢશ ઇ/દફ ગળષીરીઅ ઈષૉવ  ઝૉ .  ઈ બૃુ�દગી દોલીળ ગળષી 

રીડૉ   ઼ીરીBલ ષઽૂષડ ુષયીઙફી  :ૂરદૂ  ઼બફી ષૂ. ળથી, ઋબ઼ુજષ(દબી઼-૩) 

દધી :ૂ રૉઽૃવ ગૉ . ષ઼ીષી, ઋબ઼ુજષ(દબી઼-૪)ફી ઈ ુષહલ બળ�ષૉફી Aીફ/ 

ઇફૃયષ  ઼ુષસૉહ ઋબલ્ઙૂ  ધલી ઝૉ.  ઈ ઋબળીઅદ :ૂ ષ�઼વ  ળ઼ૉBનૃ  ષ્ળી, ઇઅઙદ 

રનનફૂસ (ઙૃઞળીદૂ �ડૉફ્Cીભળ)ફી ઇધીઙ બ$ળ:રફૉ ગીળથૉ ઈ ઇ/દફ બૃુ�દગી  ડૄઅ ગી 

઼રલઙીશીરીઅ �ુ઼� ગળૂ સગીઉ ઝૉ.  

(૬)  ઘીદીગૂલ દબી઼ફૂ  ઇપBલીુલગ �$,લીરીઅ  ગૉડવીગ રૃEીક ઇઅઙૉફી Fલીવ્, ઼રલફૂ 

ઞ1$ળલીદ  .લીફરીઅ 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 ફીથીઅ ુ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 ઇફૉ  ઙૃઞળીદ 

રૃ.ગૂ  ઼ૉષી 5ડ9�લૃફવ ઇુપુફલરફ્ 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  ઼અગવફ 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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1-11 

 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 �� �!к ���� 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  "
#��� ��#� �к$���� %��&�� ���!ш�  33-28 

 (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 લેવાની 

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 ંઉLલેખ. 

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 �ш�� ��)к���   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  લેવાની બાબતો.  ૯૦ 

 આરોપનામાની બજવણી. ૯૮ 

 આરોપનામાની નકલ સરકાર  કમ!ચાર ના ખાનગી અહ#વાલમા ંરાખવી જBર  છે? ૯૯ 

8 ���� �ш+�� к�������   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 !�,� �ш+�� к�������   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 �ш+��  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  &ગેની 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 &ગે.  

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 
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 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 

14 �к�5�  184-191 

 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 
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(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 

 ����ш��-1(к) 

(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 

 ����ш��-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 
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 ����ш��-2(к) 

(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:  
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(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. 
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(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 
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(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 

 ����ш��-4(к) 

(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. 
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(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:  
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(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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(જુરાત રાજય સેવા (િશ+ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ – ૫(૫)(ખ) 

0જુબ કમ!ચાર ન ેફરજમો�ૂફ  હ#ઠળ ગણવાના Vકુમનો ન0નૂો 
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ફરજમો�ૂફ  હ#ઠળના કમ!ચાર ને સ�jય સેવામા ંકરવાના Vકુમનો ન0નૂો.  
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પ્રકરણ-૧ 

પ્રાસ્તાિવક (INTRODUCTORY) 
 

ભારતના સિંવધાનની જોગવાઇઓ, �ુદરતી ન્યાયના િસદ્ધાતંો અને ખાતાક�ય તપાસની 
કાયર્વાહ�.  
૧.  સિંવધાનની જોગવાઇઓ અને �ુદરતી ન્યાયના િસદ્ધાતંોના પ�રપે્ર�યમા ં ખાતાક�ય 
તપાસની કાયર્વાહ�:-  
 

  ક�ન્દ્ર અને રાજયની �લુ્ક� સેવાઓ�ુ ં િનયમન કરતો �ળૂ�તૂ કાયદો (Fundamental Law) 

ભારતના સિંવધાનના ભાગ-૧૪મા ં છે. સિંવધાનના ભાગ-૧૪મા ં દશાર્વેલ અ�ચુ્છેદ-૩૦૯, ૩૧૦ અને 
૩૧૧ની જોગવાઇઓ, ક�ન્દ્ર અને રાજયની �લુ્ક� સેવાઓમા ંિનમ�કૂ અને સેવાની શરતો (Conditions of 

Service)�ુ ં િનયમન કર� છે. અ�ચુ્છેદ-૩૧૦મા ંદશાર્વેલ Doctrine of Pleasureના િસદ્ધાતં પ્રમાણ ેક�ન્દ્ર / 
રાજયની �લુ્ક� સેવાનો સભ્ય, રાષ્ટ્રપિત / રાજયપાલની મર� હોય ત્યા ં�ધુી જ હોદ્દો ધારણ કર� શક� છે 
પરં�,ુ અ�ચુ્છેદ-૩૧૧ની જોગવાઇ અ�સુયાર્ િવના Doctrine of Pleasure ના િસદ્ધાતંનો અમલ કર�ને ક�ન્દ્ર 
/ રાજયના �લુ્ક� નોકરને નોકર�માથંી બરતરફ ક� �ખસદ કર� શકાય નહ�. અ�ચુ્છેદ-૩૧૧મા ંક�ન્દ્ર અને 
રાજયની �લુ્ક� સેવાના સભ્યોને, નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે બે પ્રકાર�ુ ં સરંક્ષણ (Two fold Protection) 

આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે:-  

 

(૧)  ક�ન્દ્ર / રાજયની �લુ્ક� સેવાના સભ્યને, તેના િનમ�કૂ� અિધકાર�થી ઉતરતા દરજ્�ના 
સ�ાિધકાર� (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�ન્દ્ર / રાજયની �લુ્ક� સેવાના સભ્યને, તેની સામેના આક્ષેપોની �ણ કયાર્ િવના અને તે �ગ ે
તેને સાભંળ�ને તેને તેનો બચાવ કરવાની વાજબી તક આપતી તપાસ (Inquiry) કયાર્ િવના, નોકર�માથંી 
બરતરફ ક� �ખસદ કર� શકાય નહ� ક�,  તેને પાયર� ઉતાર કર� શકાય નહ�.   
 

 અ�ચુ્છેદ-૩૧૧ની જોગવાઇ, એક આદ�શાત્મક જોગવાઇ હોઇ, સરકાર� કમર્ચાર�ને નોકર�માથંી 
બરફતરફ�, �ખસદ  ક� પાયર� ઉતારની િશક્ષા કરતા ંપહ�લા,ં અ�ચુ્છેદ-૩૧૧ની જોગવાઇ �જુબ, તેને 
તેનો બચાવ કરવાની વાજબી અને �રૂતી તક આપવી ફર�જયાત છે. અલબ�,  અ�ચુ્છેદ-૩૧૧(૨)ના 
બી� પરં�કુમા ંદશાર્વેલ ખાસ ક�સોમા ંઅ�ચુ્છેદ-૩૧૧(૨)ની જોગવાઇ�ુ ંપાલન કર�ુ ંજ�ર� નથી. (આ 
ખાસ ક�સો �ગ ેિવગતવાર ચચાર્ પ્રકરણ-૧૨મા ંકરવામા ંઆવી છે.)  

 

   �ૂંકમા,ં અ�ચુ્છેદ-૩૧૧(૨)ના બી� પરં�કુમા ંજણાવેલ ખાસ ક�સો િસવાય, સરકાર� કમર્ચાર�ને 
નોકર�માથંી બરતરફ�, �ખસદ ક� પાયર� ઉતારની િશક્ષા કરતા ંપહ�લા,ં તેને તેનો બચાવ કરવાની વાજબી 
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અને �રૂતી તક આપવી ફર�જયાત છે.  
 

 �ુદરતી ન્યાયનો ‘‘Audi Alteram Partem’’નો િસદ્ધાતં છે ક�, કોઇપણ વ્ય�ક્ત િવ�ુદ્ધ િનણર્ય લેતા ં
પહ�લા ંતેને સાભંળવો જ�ર� છે.  આથી,  સરકાર� કમર્ચાર�ને િશક્ષા ફરમાવતા ંપહ�લા,ં �ુદરતી ન્યાયના 
‘‘Audi Alteram Partem’’ના િસદ્ધાતં �જુબ તેને સાભંળ�ને તેનો બચાવ કરવાની તક આપવી જ�ર� છે. 
સિંવધાનના અ�ચુ્છેદ-૩૧૧(૨)ની જોગવાઇ અને �ુદરતી ન્યાયનો ‘‘Audi Alteram Partem’’નો િસદ્ધાતં 
લક્ષમા ંલેતા સરકાર� કમર્ચાર�ને કોઇપણ િશક્ષા ફરમાવતા પહ�લા ં તેને તેનો બચાવ કરવાની વાજબી 
અને �રૂતી તક �રૂ� પાડવી  જ�ર� બને છે.  આથી, સરકાર� કમર્ચાર�ને િશક્ષા ફરમાવતા પહ�લા ંતેને 
તેનો બચાવ કરવા માટ�ની તક આપવા માટ� તપાસની � પ્ર�ક્રયા હાથ ધરવામા ંઆવે છે, તે પ્ર�ક્રયાને 
સામાન્ય ભાષામા ં ખાતાક�ય તપાસ તર�ક� ઓળખવામા ં આવે છે.  આમ,  ખાતાક�ય તપાસ એ, 
‘‘બચાવની વાજબી તક (Reasonable Opportunity)’’ ના િસદ્ધાતં ઉપર રચાયેલી તપાસની પ્ર�ક્રયા છે.  
 

 ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ� એક અધર્ન્યાિયક (Quasi Judicial) કાયર્વાહ� છે. તે કાયર્વાહ�મા ં
સબંિંધત વૈધાિનક િનયમોની જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કર�ુ ંઅત્યતં આવશ્યક છે. દા.ત. �જુરાત સરકાર� 
રાજયની �લુ્ક� સેવાના સભ્યો માટ�, સિંવધાનના અ�ચુ્છેદ-૩૦૯ના પરં�કુથી મળેલ સ�ાની �એ,  

�જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ નામના વૈધાિનક િનયમો ઘડ�ને તેમા ં
ખાતાક�ય તપાસની પ્ર�ક્રયા િનયત કર� છે. પચંાયત સેવાના કમર્ચાર�ઓ માટ�, �જુરાત પચંાયત 
અિધિનયમ નીચે �જુરાત પચંાયત સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો,૧૯૯૭ નામના િનયમો ઘડવામા ં
આવ્યા છે. અ�ખલ ભારતીય સેવાના સભ્યો માટ� ક�ન્દ્ર સરકાર� અ�ખલ ભારતીય સેવા (િશસ્ત અને 
અપીલ) િનયમો, ૧૯૬૯ નામના વૈધાિનક િનયમો ઘડ�લ છે. �ૂંકમા,ં  ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ� એ 
એક અધર્ન્યાિયક કાયર્વાહ� છે અને તે વૈધાિનક િનયમોમા ંિનયત કરવામા ંઆવેલ પ્ર�ક્રયા પ્રમાણે જ હાથ 
ધરવાની હોય છે. ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ�મા ંજો વૈધાિનક િનયમોની જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ં
આવે નહ� અથવા વૈધાિનક િનયમોથી અસગંત રહ�ને કાયર્વાહ� કરવામા ં આવે અથવા વૈધાિનક 
િનયમોની જોગવાઇ�ુ ંપાલન કરવામા ંકોઇ નાની સરખી ક્ષિત ક� ઊણપ રહ� �ય તો પણ ‘‘બચાવની 
વાજબી તક’’થી તેને વ�ંચત રખાયો છે, એ �દુ્દો આગળ ધર�ને તહોમતદારને ખાતાક�ય તપાસની સમગ્ર 
કાયર્વાહ�ને ન્યાયની અદાલતમા ંપડકારવાની તક મળ� શક� છે અને ન્યાયની અદાલત તેવી કાયર્વાહ�ને 
રદબાતલ ઠરાવી દઇ શક�. આથી, ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ�મા ં વૈધાિનક િનયમોની જોગવાઇઓ�ુ ં
�સૂ્તપણ ે પાલન કર�ુ ં ફર�જયાત છે. વળ�, � તે વગર્ ક� સવંગર્ના અિધકાર�/ કમર્ચાર�ને � િશસ્ત 
િવષયક વૈધાિનક િનયમો લા� ુપડતા હોય તે િનયમો �જુબ જ ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ� કરવાની 
રહ� છે. દા.ત. �જુરાત રાજયની �લુ્ક� સેવાના સભ્યો માટ� �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) 
િનયમો, ૧૯૭૧ લા� ુપડતા હોઇ તેમની સામે તે િનયમો �તગર્ત ખાતાક�ય તપાસ કરવાની રહ� છે. 
જયાર� �જુરાત રાજયના પચંાયત સેવાના કમર્ચાર�ઓ  સામે તેમને લા� ુપડતા િનયમો નીચે  કાયર્વાહ� 
કરવાની રહ� છે. પોલીસ ઇન્સ્પેકટર અને તેમનાથી ઉતરતા દરજ્�ના પોલીસ દળના સભ્યો માટ� 
અલાયદા િનયમો હોઇ, તેમની  સામે તે િનયમો નીચે જ કાયર્વાહ� કરવાની રહ� છે. અ�ખલ ભારતીય 
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સેવાના અિધકાર�ઓને ભારત સરકાર� ઘડ�લા અ�ખલ ભારતીય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો લા� ુ
પડતા હોઇ, તેમની સામે તે િનયમો નીચ ેકાયર્વાહ� કરવાની રહ� છે.  

 

  જો લા� ુ પડતા વૈધાિનક િનયમોને બદલ ે અન્ય ભળતા િનયમોનો હવાલો સરત�કૂથી પણ  

ટાકંવામા ંઆવે તો તપાસની સમગ્ર કાયર્વાહ� ક�વળ તાિંત્રક કારણોસર (On mere technicality) �ળૂથી જ 
�ૂિષત થયેલી ગણવાનો પ્રસગં ઉપ�સ્થત થઇ શક� છે. આથી, � તે સવંગર્ના અિધકાર�ઓ / કમર્ચાર�ઓને 
લા� ુપડતા હોય તેવા વૈધાિનક િનયમોની નીચ ેજ તેની સામે ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ� કરવાની રહ� 
છે.  

 

  આ પ્રકરણના �તે ખાતાક�ય તપાસના િવિવધ તબકકાઓની �ૂંકમા ંસમજ આપવામા ંઆવેલી છે 
તેમજ આ �સુ્તકમા ં�જુરાત રાજય સેવા( િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો,૧૯૭૧ને અ�લુક્ષીને ખાતાક�ય 
તપાસની પ્ર�ક્રયાની િવગતવાર ચચાર્ કરવામા ંઆવેલી છે.  
 

૨.  ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ�મા ં �ુદરતી ન્યાયના િસદ્ધાતંો ક�વી ર�તે અને ક�ટલે �શે 
લા� ુપડ� છે ?  
 

૨.૧  અધર્ન્યાિયક કાયર્વાહ�મા ં�ુદરતી ન્યાયના િસદ્ધાતંો (Principles of Natural Justice)�ુ ંપાલન કર�ુ ં
જ�ર� છે. ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ� પણ અધર્ન્યાિયક (Quasi Judicial) કાયર્વાહ� હોઇ, ખાતાક�ય 
તપાસની કાયર્વાહ�મા ં પણ �ુદરતી ન્યાયના િસદ્ધાતંો�ુ ં પાલન કર�ુ ં જ�ર� છે. �ુદરતી ન્યાયના 
િસદ્ધાતંોના �ખુ્ય લક્ષણો નીચે �જુબ ગણાવી શકાય.  

 

(૧)  Principle of ‘‘Audi Alteram Partem’’- Hear the other Party or No one  shall be 
condemned unheared એટલે ક�, સામા પક્ષકારને સાભંળવો જ�ર� છે: 
  આ િસદ્ધાતં, સિંવધાનના અ�ચુ્છેદ-૩૧૧(૨)મા ંઆવર� લેવામા ંઆવ્યો છે.  આ િસદ્ધાતં �જુબ 
કોઇપણ વ્ય�ક્તને સાભંળ્યા િવના તેની િવ�ુદ્ધમા ં િનણર્ય લઇ શકાય નહ�. વ્ય�ક્ત િવ�ુદ્ધ િનણર્ય લેતા ં
પહ�લા ં તેને સાભંળવો જ�ર� છે. આ િસદ્ધાતં પ્રમાણ ે ખાતાક�ય તપાસમા ં તહોમતદારને તેની સામેના 
આરોપોની �ણ કર�ને, તે આરોપોના સમથર્નમા ં� �રુાવા અથવા સાધનસામગ્રી હોય તે તેની સમક્ષ 
ર�ૂ કર�ને તે અન્વયે તેને � કોઇ ર�ૂઆત કરવી હોય ક� બચાવ કરવો હોય તે કરવા માટ� તેને વાજબી 
અને �રૂતી તક આપ્યા બાદ જ આખર� િનણર્ય લેવો જોઇએ. વ્ય�ક્તને ર�ૂઆત ક� બચાવની વાજબી તક 
આપ્યા િવના તેની િવ�ુદ્ધ કોઇ િનણર્ય લઇ શકાય નહ�. ખાતાક�ય તપાસની સમગ્ર પ્ર�ક્રયા આ િસદ્ધાતં 
ઉપર રચાયેલી છે.  

 

(૨)   Principle of “Nemo debet esse Judex in Propria causa” No one shall  be judge in his 
own causa એટલે ક�, કોઇપણ વ્ય�ક્ત પોતાના ક�સમા ંન્યાયાધીશ થઇ શક� નહ�: 
 

  આ િસદ્ધાતં પ્રમાણ ેન્યાયાધીશ તટસ્થ અને િનષ્પક્ષ હોવો જોઇએ. � બાબત �ગ ેિનણર્ય લેવાનો 
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છે, તે બાબત ક� િવષયમા ંતે િનણર્ય કરનાર પક્ષકાર હોવો જોઇએ નહ� તેમજ તેનો કોઇ સ્વાથર્ ક� �હત 
હો�ુ ં જોઇએ નહ�. િવશેષમા ં િનણર્ય લનેારને કોઇપણ પ્રકારનો �વૂર્ગ્રહ(Bias) ક� દ્વષેભાવ હોવો જોઇએ 
નહ�. આ િસદ્ધાતં ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ�ને પણ લા� ુપડ� છે. આ િસદ્ધાતં પ્રમાણે તદ્દન િનષ્પક્ષ 
અને તટસ્થ હોય તેવા અિધકાર�ને જ ખાતાક�ય તપાસમા ં તપાસ અિધકાર� તર�ક� નીમી શકાય. 
તહોમતદાર સામે �વૂર્ગ્રહ અથવા દ્વષેભાવ ધરાવતા હોય, તેવા અિધકાર�ને તપાસ અિધકાર� તર�ક� નીમી 
શકાય નહ�. તપાસ અિધકાર� તર�ક� તદ્દન સ્વતતં્ર અને િનષ્પક્ષ અિધકાર�ને નીમવો જ�ર� છે. � બનાવ 
ક� વ્યવહાર �ગે તપાસ કરવાની છે, તે બનાવ ક� વ્યવહારમા ંએટલે ક�, તપાસના િવષય વસ્�મુા ંતપાસ 
અિધકાર�ને કોઇપણ પ્રકાર�ુ ં�ગત �હત ક� સ્વાથર્ હોવો જોઇએ નહ� ક� તેમા ં તે પક્ષકાર હોવો જોઇએ 
નહ�,  સીધી ક� આડકતર� ર�તે તે સડંોવાયેલ ન હોવો જોઇએ.  

 

(૩)  Justice should not only be done but should manifestly appear to have  been done એટલે ક�, 
ન્યાય થવો જ�ર� છે એટ�ુ ંજ નહ� પરં� ુન્યાય થયેલ છે, એમ �હ�ર ર�તે લાગ�ુ ંજોઇએ:   

 

 આ િસદ્ધાતં �જુબ િનણર્ય કોઇપણ �તના પક્ષપાત િવના, તટસ્થ ર�તે અને �ભુ િનષ્ઠાથી 
લવેાવો જોઇએ.  માત્ર ન્યાય કરવો જ જ�ર� નથી પરં�,ુ ખર�ખર ન્યાય કરવામા ંઆવ્યો છે,  તે�ુ ંપણ 
ફ�લત થ�ુ ંજોઇએ. તે �જુબ ખાતાક�ય તપાસમા ંિશસ્ત અિધકાર� અને તપાસ અિધકાર�એ તહોમતદારને  
તેનો બચાવ ર�ૂ કરવા માટ� વાજબી અને �રૂતી તક આપવી આવશ્યક છે.  િનણર્ય લેવા માટ� તેઓ � 
�રુાવા ક� સાધન સામગ્રી ઉપર આધાર રાખતા હોય, તે �રુાવા ક� સાધન સામગ્રી તહોમતદારને �રૂ� 
પાડ�ને  તે �ગ ેતેને ર�ૂઆત / બચાવ કરવા માટ� �રૂતી તક આપવી જોઇએ અને િનયમોમા ંઠરાવેલી 
પ્ર�ક્રયા �રૂ��રૂ� અ�સુરવી જોઇએ.  સરકાર� કમર્ચાર�ને તેની સામેના �રુાવા તેને �રૂા પાડયા િવના, 
તેની પીઠ પાછળ કોઇ િનણર્ય લઇ શકાય નહ�. વળ�,  �  િનણર્ય લવેામા ંઆવે, તે ન્યાયો�ચત હોવો 
જ�ર� છે.  
 

(૪)  The final order must be a speaking order,  એટલે ક�, આખર� �કુમ  સ્વયસં્પષ્ટ કારણો સ�હતનો 
હોવો જોઇએ:  
 

  આખર� �કુમમા,ં િનણર્ય �ગે કારણો દશાર્વવા ં જ�ર� છે એટલે ક�, આખર� �કુમ 
સ્વયસં્પષ્ટ(Speaking order) હોવો જોઇએ. તે �જુબ ખાતાક�ય તપાસમા ંઆખર� �કુમ કારણો સ�હતનો 
હોવો જ�ર� છે. િનણર્ય લવેામા ં કઇ કઇ બાબતો �રુાવાઓ િવચારણામા ંલવેામા ંઆવ્યા છે, તે તેમજ 
િનણર્ય માટ�ના સ્વયસં્પષ્ટ કારણો આખર� �કુમમા ંદશાર્વવા ંજ�ર� છે. તે દશાર્વ્યા િવના,  આખર� �કુમ 
કર� શકાય નહ�. �ૂંકમા,ં  ખાતાક�ય તપાસમા ંઆખર� �કુમમા ંિનણર્ય માટ�ના સ્વયસં્પષ્ટ કારણો દશાર્વવા ં
જ�ર� છે.  
 

૨.૨  ઉપર ફકરા-૨.૧મા ંજણાવ્યા �જુબ, ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ�મા ં�ુદરતી ન્યાયના િસદ્ધાતંો�ુ ં
પાલન કર�ુ ંજ�ર� છે જ. પરં� ુએ બાબત ખાસ ધ્યાનમા ંરાખવી જોઇએ ક�, ખાતાક�ય તપાસમા ં�ુદરતી 
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ન્યાયના િસદ્ધાતંોનો આધાર માત્ર વૈધાિનક િનયમો (Statutory Rules)ની �તૂર્તા કરવા માટ� જ લેવાનો છે. 
વૈધાિનક િનયમોની જોગવાઇના બદલામા ંતેની અવે�મા ંક� તેના સ્થાને �ુદરતી ન્યાયના િસદ્ધાતંો લા� ુ
પાડવાના નથી.  � બાબત માટ� વૈધાિનક િનયમોમા ં સ્પષ્ટ અને ચો�સ જોગવાઇ હોય ત્યા ં વૈધાિનક 
િનયમોની તે જોગવાઇના બદલામા ં ક� તેની અવે�મા ં �ુદરતી ન્યાયના િસદ્ધાતંોનો આધાર લઇ શકાય 
નહ�.  જયા ંવૈધાિનક િનયમો મૌન(Silent) હોય,  ત્યા ંજ �ુદરતી ન્યાયના િસદ્ધાતંો લા� ુપાડવાના રહ� છે. 
Principles of natural justice only supplement the statutory rules but do not supplant them. �ૂંકમા,ં 
જયા ંવૈધાિનક િનયમોની જોગવાઇ ચો�સ અને સ્વયસં્પષ્ટ હોય ત્યા ં�ુદરતી ન્યાયના િસદ્ધાતંો સીધેસીધા 
લા� ુપાડવાનો પ્ર� ઉપ�સ્થત થતો નથી.   
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ગુજરાત રાજય  સેવા (િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯, ૧૦ હેઠળ ખાતાકીય તપાસની 
ભારે / મોટી િશક્ષાની  કાયર્વાહીના મુખ્ય તબકકાઓની િવગત: 

ક્રમ ખાતાક�ય તપાસના  
તબકકો 

િશસ્ત અિધકાર�એ હાથ ધરવાની થતી કાયર્વાહ� �રમાકર્સ 

૧  (૧) �જુરાત રા�ય 

સેવા (િશસ્ત અને 

અપીલ) િનયમો 
૧૯૭૧ના િનયમ-

૯(૪) હ�ઠળ 

આક્ષેિપતને 

આરોપના�ુ ં
બ�વ�ુ.ં 

આ આરોપનામાની સાથે  

• તહોમત અથવા આરોપો  
• આરોપનામા�ુ ંિવવરણપત્રક 
• �રુાવાપત્રક   
• સાક્ષીની યાદ� ( જો હોય તો ) 
  

  વ�મુા,ં �રુાવાપત્રકમા ં દશાર્વેલ 

દસ્તાવેજની પ્રમા�ણત નકલો આક્ષેિપતને �રૂ� 
પાડવી. 
(૨) આરોપનામામા ં િનયત સમયગાળામા ં
આક્ષેિપત કમર્ચાર�/ અિધકાર�એ તહોમતવાર, 
�દુ્દાસર બચાવના�ુ ંર�ૂ કરવા�ુ ંરહ� છે.  

વગર્-૧ના અિધકાર�ના 
�કસ્સામા ં
આરોપનામાના 
�સુદ્દાની મ�ૂંર�  માટ� 
સામાન્ય વહ�વટ 
િવભાગનો પરામશર્ 
કર�, ખાતાક�ય 
તપાસની કાયર્વાહ� 
શ� કરવા માટ� સક્ષમ 

કક્ષાની મ�ૂંર� 
મેળવવાની રહ� છે. 
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૨  બચાવનામા પરત્વે 

િશસ્ત અિધકાર� પક્ષ ે

કરવાની કાયર્વાહ� 

(અ)  બચાવનામામા ં આક્ષેિપતે તેની સામેના 
તમામ આરોપોનો �બનશરતી  સ્વીકાર કર�લ 
હોય તો િશસ્ત અિધકાર�એ તેને યોગ્ય જણાય 
એવો �રુાવો ધ્યાનમા ં લઇ દર�ક તહોમત �ગ ે
પોતાનો િનણર્ય ન�ધવો અને િનયમ-૧૦મા ં
િનયત કર�લી ર�તે  કાયર્વાહ� કરવી.  
(બ)  જો બચાવનામાના સદંભર્મા ં િશસ્ત 

અિધકાર� આક્ષેિપત સામેના આરોપ/આરોપોને 

પડતા �કૂવાનો અ�ભપ્રાય ધરાવતા હોય તો તે 

માટ� િનયત કાયર્પદ્ધિત અ�સુર�ને યોગ્ય િનણર્ય 
લઇ (જ�ર હોય ત્યા ંતક�દાર� આયોગનો પરામશર્ 
કર�)  તે �જુબના �કુમ કરવાના રહ� છે. 
(ક)  � ક�સમા ંઆક્ષેિપત�ુ ંબચાવના�ુ ં સ્વીકાયર્ 
જણા� ુ ંન હોય તે ક�સમા ં િશસ્ત અિધકાર� �તે 

તપાસ કર� અથવા મહદ્દ �શે સ્વતતં્ર તપાસ 

અિધકાર�ની િન��ુક્ત કરવાની રહ� છે. તપાસ 

અિધકાર� સમક્ષ સરકાર (Prosecution) પક્ષ ે

ક�સની સબળ ર�ૂઆત કરવા માટ� ર�ૂઆત 

અિધકાર�ની િન��ુક્ત કરવાની રહ� છે.  
[�જુરાત રા�ય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) 

િનયમો ૧૯૭૧ ના િનયમ- ૯(૫)(ક)] 
 

(ડ) િનયમ-૯મા ંજણાવ્યા�સુાર મૌ�ખક તપાસની 
કાયર્વાહ� �ણૂર્ થયેથી તપાસ અિધકાર�એ (તેમને 

આપવામા ં આવેલ સઘળા ં ર�કડર્ સાથે) �જુરાત 

રા�ય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, 
૧૯૭૧ના િનયમ-૯ (૨૨)મા ં િન�દ�ષ્ટ કયાર્ 
અ�સુાર તપાસ અહ�વાલ તૈયાર કર�ને િશસ્ત 

અિધકાર�ને ર�ૂ કરવાનો રહ� છે. 
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૩  તપાસ અિધકાર�ના 
અહ�વાલ ઉપર 
િશસ્ત અિધકાર�એ 

કરવાની પ્રથમ 

દશર્નીય કાયર્વાહ�   

તપાસ અિધકાર� તરફથી ર�ૂ થયેલ અહ�વાલનો 
અભ્યાસ કરતી વખતે કોઇ આરોપ �ગ ેતારણો 
ન�ધવાની બાબતમા ં અથવા ર�કડર્ આધા�રત 

અન્ય કોઇ કાયર્વાહ�ની ક્ષિત (Procedural lapse) 

ધ્યાને આવે, તેવા સજંોગોમા ં� તે બાબતે ધ્યાન 

દોર�ને િશસ્ત અિધકાર� આ તપાસ અહ�વાલ અને 

તે સાથે�ુ ંસઘ�ં ર�કડર્ તપાસ અિધકાર�ને પરત 

(Remit / Remand) કરશે અને ધ્યાને આવેલ 

ક્ષિતની �તૂર્તા કર�ને સ્પષ્ટ તપાસ અહ�વાલ 

મોકલી આપવા માટ� તપાસ અિધકાર�ને 

જણાવશે.  
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૪  તપાસ અિધકાર� 
તરફથી ર�ૂ થયેલ 

તપાસ અહ�વાલ 

પરત્વે િશસ્ત 
અિધકાર� દ્વારા 
િવચારણા કર� 
(અ),(બ) અને (ક) 
પૈક� કોઈ એક 
કાયર્પદ્ધિત 

અ�સુરવાની રહ� છે. 

(અ)  તપાસ અહ�વાલમા ં આક્ષેિપત સામેના 
તમામ આરોપો “સા�બત” અને / અથવા   
“�શત: સા�બત” રહ�તા હોય અને િશસ્ત 

અિધકાર� આ અહ�વાલ સાથે સ�ંણૂર્ સમંત હોય 

ત્યાર� આક્ષેિપત અિધકાર�ને કારણદશર્ક નો�ટસ 

સાથે તપાસ અહ�વાલની નકલ મોકલીને તે 

સદંભ� દશાર્વેલ સમયમયાર્દામા ં તેમની િવશેષ 

ર�ૂઆત કરવા જણાવવા�ુ ંરહ� છે. 
  અથવા 
 

(બ)  � આક્ષેિપત સામેના તમામ આરોપો 
“નાસા�બત” / “�શત: સા�બત”  રહ�તા હોય અને 

િશસ્ત અિધકાર� તે તારણો સાથે અસમંત* હોય 

ત્યાર� આક્ષેિપત અિધકાર�ને કારણદશર્ક નો�ટસ 

સાથે (૧) તપાસ અિધકાર�ના અહ�વાલની નકલ 

અને (૨) � આરોપ સબંધેં તપાસ અિધકાર�ના 
તારણ સાથે િશસ્ત અિધકાર� અસમંત છે તેના 
કારણો અને તારણોની અલાયદ� નકલ મોકલીને 

તે સદંભ� આક્ષેિપતને સમયમયાર્દામા ં ‘િવશેષ 

ર�ૂઆત’ કરવા માટ�  જણાવવા�ુ ં રહ� છે.  
[િનયમ-૧૦(૨)]  

     [ *‘અસમંત’ એટલે નીચ ેદશાર્વેલ  A અને 

B પૈક�નો એક �કસ્સો, 
 (A) તપાસ અહ�વાલ �જુબ “નાસા�બત” રહ�તા ં 
આરોપને “�શત: સા�બત” ક� “સા�બત” ગણવાનો 
િશસ્ત અિધકાર�નો મત હોય            અથવા 
 (B) તપાસ અહ�વાલ �જુબ “�શત: સા�બત” 

રહ�તા ં આરોપને “સા�બત” ક� ‘‘નાસા�બત’’ 

ગણવાનો િશસ્ત અિધકાર�નો મત હોય]   
      
 

           અથવા 
(ક)  � આક્ષેિપતના �કસ્સામા ં તપાસ 

અહ�વાલમા ં તેની સામેના તમામ આરોપ 

“નાસા�બત” રહ�તા હોય અને આ તપાસ અહ�વાલ 

વગર્-૧ના અિધકાર�ના 
�કસ્સામા ંઆરોપ 

નાસા�બત / �શતઃ 
સા�બત રહ�તા હોય તો 
તેવા �કસ્સામા ં
સામાન્ય વહ�વટ 
િવભાગના પરામશર્મા ં
તપાસ અહ�વાલનો  
સ્વીકાર / અસ્વીકાર 
કરવાનો રહ� છે. 
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સાથે િશસ્ત અિધકાર� સ�ંણૂર્ સમંત હોય ત્યાર� તે 

આક્ષેિપત અિધકાર�/ કમર્ચાર�ને “દોષ�કુ્ત” 

(Exonerate) �હ�ર કરવા િવચારણા કરવાની 
રહ� છે. 

૫ ‘દોષ�કુ્ત’ �હ�ર 
કરવા  �ગેના �કુમ 
કરતા ં પહ�લા ં ધ્યાને 

લેવાની બાબત: 
 

�યા ં �જુરાત તક�દાર� આયોગની ભલામણને 

આધાર� �જુરાત રા�ય સેવા (િશસ્ત અને 

અપીલ) િનયમો,૧૯૭૧ ના િનયમ-૯ અને ૧૦ 

હ�ઠળ ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ� હાથ 

ધરવામા ં આવેલ હોય ત્યા,ં આક્ષેિપતને 

‘દોષ�કુ્ત’ �હ�ર કરતો આવો �કુમ કરતા ં
પહ�લા ં સામાન્ય વહ�વટ  િવભાગના 
તા.૧૮.૫.૨૦૧૯ના પ�રપત્ર ક્રમાકં: ક્રમાકંઃ 
ડ�પીઇ- ૧૦૯૩-૧૩૭૦(૯૩)-ભાગ.૧-ત.એ. ની 
જોગવાઈને ધ્યાને લઈને �જુરાત તક�દાર� 
આયોગ સાથે બી� તબકકાનો પરામશર્ કયાર્ 
બાદ “દોષ�કુ્ત” �હ�ર કરતા આખર� �કુમ 

કરવાના રહ� છે. 
      ઉપરના ફકરા: ૪(અ) અથવા ફકરા: ૪ 

(બ) સામે દશાર્વેલ �કસ્સામા ંઆક્ષેિપતોની િવશેષ 

ર�ૂઆત મળ્યેથી તે ર�ૂઆતના �ણુદોષને 

ધ્યાને લઇને િશસ્ત  અિધકાર�એ દર�ક આક્ષેિપત 

માટ�, આક્ષેપવાર ર�કડર્ આધા�રત િનણર્ય લેવાનો 
થાય છે અને � આરોપો ‘સા�બત’/  ‘�શત: 
સા�બત’ થાય તેટલા આરોપ �રૂતી આક્ષેિપતની 
જવાબદાર� અને તેની સામે સા�બત રહ�તા 
આરોપની ગભંીરતાને ધ્યાને લઇને, �જુરાત 

રા�ય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) 

િનયમો,૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ં િન�દ�ષ્ટ િશક્ષાઓ 

પૈક�ની યોગ્ય િશક્ષાનો (જ�ર� હોય ત્યા ં પેન્શન 
કાપનો) િનણર્ય લઈને Speaking Order સ્વ�પે 

આખર� �કુમ પ્રિસદ્ધ 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 િશક્ષા �ગેનો 
આખર� �કુમ કરતા ં
પહ�લા ં�જુરાત 

�હ�ર સેવા 
આયોગનો પરામશર્: 
 

�ની સેવાઓ �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગના 
પરામશર્મા ં િવિનયિમત થતી હોય તેમના 
�કસ્સામા ં [�જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ (િવચાર 
િવિનમયમાથંી ��ુક્ત) િવિનયમો,૧૯૬૦ની 
જોગવાઈને આધીન] �જુરાત રા�ય સેવા 
(િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧મા ંિન�દ�ષ્ટ;   
• િનયમ: ૬(૩) �જુબ પગારમાથંી �િપયા 
૫૦૦૦/- ક� તેથી વ� ુરકમની વ�લૂાત કરવાની 
િશક્ષા કરવા માટ�, 

અથવા 
• િનયમ-૬ (૪)થી િનયમ:૬(૮)મા ં દશાર્વેલ 

િશક્ષાઓ પૈક�ની િશક્ષા કરવા માટ� ,  અથવા  
• �જુરાત રા�ય �લુ્ક� સેવા (પેન્શન) 

િનયમો,૨૦૦૨ના પ્રકરણ: (૪)ના િનયમ-૨૪ની 
જોગવાઈ �તગર્ત વગર્-૧ અને વગર્-૨ના 
અિધકાર�ના �કસ્સામા ં પેન્શનમા ં કાપ �કૂવાનો 
િનણર્ય થાય ત્યાર�,  
 તેવો �કુમ કરતા ંપહ�લા ં�જુરાત �હ�ર 
સેવા આયોગની સલાહ મેળવવાની રહ� છે. 
આયોગ દ્વારા �ચૂવવામા ંઆવેલ સલાહ �જુબ 
િશક્ષાના �કુમો કરવાના હોય તો તે પહ�લા 
આક્ષેિપતને આયોગની સલાહની નકલ આપીને 
તેની િવશેષ ર�ૂઆત �દન-૧૫મા ં મેળવી તેના 
પરત્વે િવચારણા કર�, િશક્ષાના આખર� �કુમો 
કરવાના રહ� છે.  

િવભાગ દ્વારા 
�ચૂવવામા ંઆવેલ 
િશક્ષા સાથે આયોગ 
સહમત ન થાય અને 
િશક્ષામા ંવધારો કર� 
અને િવભાગને તે 
િશક્ષા કરવી યોગ્ય ન 
જણાતી હોય તો તેવા 
સજંોગોમા ંિવભાગ ે
સામાન્ય વહ�વટ 
િવભાગનો પરામશર્ 
કર�, આયોગને 
િશક્ષામા ં�નુ: 
િવચારણા કરવા �ગે 
દરખાસ્ત કરવાની રહ� 
છે.  

૭. આયોગની સલાહનો 
અસ્વીકાર કરવાના 
�કસ્સામા ં કરવાની 
થતી કાયર્વાહ�. 

આયોગ દ્વારા �ચૂવવામા ં આવેલ િશક્ષા સાથે 
િવભાગ સહમત ન હોય અને �નુ: િવચારણાના 
�તે પણ આયોગ તેની સલાહ યથાવ� ્રાખે તો 
િવભાગે આયોગની સલાહનો અસ્વીકાર કરવા 
માટ� કાગળો માન. �ખુ્યમતં્રીશ્રી કક્ષા �ધુી ર�ૂ 
કરવાના રહ� છે.  
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પ્રકરણ-૨  
ફ�રયાદ અર�ઓ (Complaints) 

૧. ફ�રયાદની વ્યાખ્યા:  
 સરકાર� કમર્ચાર�ના પક્ષે થયેલ ભ્રષ્ટાચાર, ગેરર�િત ક� ગેરવત� ૂર્કની કોઇપણ �ોતમાથંી મળેલી 
મા�હતી ફ�રયાદ કહ�વાય.  
 

૨.  સરકાર� કમર્ચાર� સામે, તપાસ માટ�� ુ ંકારણ ઉપ�સ્થત કરતી મા�હતીના �ોતો:  
 

 નીચેના પૈક� કોઇપણ �ોતમાથંી કમર્ચાર�ના પક્ષ ે થયેલ ભ્રષ્ટાચાર, આચર�લ ગેરર�િત ક� 
ગેરવતર્�કૂની  મા�હતી મળ� શક�.  
(૧)  સરકાર� કમર્ચાર� સામે આક્ષેપો કરતી ફ�રયાદ અર� (અન્ય કમર્ચાર�ઓ તરફથી ક� �હ�ર  

જનતા  તરફથી) મળવાથી,  
(૨)  કચેર� િનર�ક્ષણ/�રુવઠાની ભૌિતક ચકાસણી દરિમયાન ધ્યાને આવેલ અિનયિમતતાઓ,   

ગેરર�િતઓ, ક્ષિતઓના કારણ,ે  
(૩)  કચેર�ના ઓ�ડટમા ં ધ્યાને આવેલ ર�કડર્મા ં ચેડા,ં વ� ુ �કૂવણી, માલ અને નાણાનંી અ��ુચત   

ફાળવણી વગેર� અિનયિમતતાઓ, ગેરર�િતઓના કારણ,ે  
(૪)  વતર્�કૂ િનયમો હ�ઠળ િમલકતના વ્યવહારોની �ણ કરતા પત્રકોની તેમજ કમર્ચાર�ના વાિષ�ક   

િમલકત પત્રકોની ચકાસણીના કારણે,  
(૫)  સરકાર� �હસાબો અને �હ�ર સાહસોના ઓ�ડટ અહ�વાલને કારણે,  
(૬)  િવધાનસભાની સિમિતઓ �વી ક� �હ�ર �હસાબ સિમિત, �દાજ સિમિત વગેર�ના અહ�વાલોમા ં

દશાર્વેલી અિનયિમતતાઓ/ ગેરર�િતઓના કારણ,ે  
(૭)  પચંાયતી રાજ સિમિતના અહ�વાલ અન્વયે,  
(૮)  િવધાનસભાની કાયર્વાહ� અન્વયે,  
(૯) વતર્માનપત્રો/મી�ડયામા ં પ્રિસદ્ધ થયેલ અિનયિમતતાઓ/ગેરર�િતઓ �ગેના અહ�વાલોના    

આધાર�.  
(૧૦)  કોઇપણ એજન્સી દ્વારા એકઠા કરાયેલ વ્�હૂાત્મક ક� પ્રાયો�જત ડ�ટા અન્વયે,  
(૧૧)  બાતમીના આધાર�. (�ણીતા ક� ઓળખ િનિ�ત થઇ શક� તેવા �ોત દ્વારા વ્યવસ્થાતતં્રના સક્ષમ   

અિધકાર�ને અપાયેલ મૌ�ખક મા�હતીને લે�ખત �પે ન�ધી મેળવાયેલ બાતમીના આધાર�)  
  

૩.  ફ�રયાદ અર�ઓ અને તેના પ્રકાર:  
 

૩.૧  સરકાર� કમર્ચાર� સામે, મોટાભાગની તપાસો, તેમની સામેની ફ�રયાદ અર�ઓમાથંી જ 
ઉપ�સ્થત થતી હોય છે. ફ�રયાદ અર�ઓ નીચે જણાવ્યા �જુબ �ખુ્યત્વે ત્રણ પ્રકારની હોય છે:   
(૧) નામ-સરનામા,ં સહ� વગરની અર�ઓ એટલ ે ક� અનામી અર�ઓ (Anonymous    
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Complaints) ઉદાહરણ તર�ક� ‘‘એક �હતેચ્�’’, ‘‘સમાજ સેવક’’, ‘‘�હ�ર જનતાનો પ્રિતિનિધ’’ 

વગેર� નામે કરવામા ંઆવતી અર�ઓ ક� �મા ંઅરજદાર�ુ ં કોઇ ચો�સ નામ-સરના�ુ ંક� સહ� 
હોતી નથી.   

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

(૩)  સાચા ંનામ-સરનામાવાળ� અર�ઓ.  
 

૩.૨ કોઇ અર�, સાચા ંનામ-સરનામાવાળ� અર� છે ક� બેનામી અર� છે, તે �ગ ેશકંા ઉપ�સ્થત 
થાય તો, આવી શકંા �ૂર કરવા માટ� અર� ઉપર � વ્ય�ક્ત�ુ ંનામ દશાર્વવામા ંઆવ્�ુ ંહોય તે વ્ય�ક્તને 
સામાન્યતઃ ર�જ. પોસ્ટ એ.ડ�. ટપાલ લખીને, સદર�ુ અર� તેણ ે કર� હોવા �ગે સમથર્ન આપવા 
જણાવવામા ંઆવ�ુ ંહોય છે. િવશેષમા,ં અર�મા ંકરવામા ંઆવેલ આક્ષેપોના સમથર્નમા ંતેની પાસે � 
કોઇ �રુાવા હોય તે �રુાવા ર�ૂ કરવા તેને જણાવવામા ંઆવે છે અથવા અ�કુ િનયત સમય અને 
તાર�ખે અ�કુ અિધકાર� સમક્ષ �બ�મા ં ઉપ�સ્થત રહ�વા જણાવવામા ં આવે છે. જો અરજદાર નહ� 
મળવાથી આવો પત્ર ટપાલમા ંપરત આવે તો અથવા તો સબંિંધત વ્ય�ક્તને પત્ર મળ� ગયો હોય પરં� ુ
તે વ્ય�ક્ત િનયત સમય અને તાર�ખે ઉપ�સ્થત થાય નહ� અથવા કોઇ �રુાવો ર�ૂ કર� નહ� અથવા કોઇ 
પ્રત્��ુર આપે જ નહ� તો અર� બેનામી છે, એમ માની લેવા�ુ ંરહ� છે.   
 

૪. ફ�રયાદ અર�  ઉપર કાયર્વાહ�:  
૪.૧  સ�ચવાલયના વહ�વટ� િવભાગો, ખાતાના વડાઓ, કચેર�ના વડાઓને તેમના વહ�વટ� િનયતં્રણ 
હ�ઠળના કોઇ અિધકાર�/ કમર્ચાર� સામે આક્ષેપો કરતી નામ-સરનામાવાળ� ફ�રયાદ અર� મળે ત્યાર� 
આવી અર�ની ઉકત ફકરા-૩.૨મા ં�ચૂવ્યા �જુબ પ્રાથિમક ચકાસણી કરવી જોઇએ. સામાન્ ય વહ�વટ 
િવભાગના તાઃ૫.૯.૨૦૦૫ના ઠરાવ ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૯૬-૬૩૬-ત.એ (ભાગ.૧)ના ફકરા-૪ની જોગવાઇ 
�જુબ અનામી અથવા બનેામી અર�ઓ ઉપર કોઇપણ પ્રકારની કાયર્વાહ� ન કરતા ં તે સીધી દફતર� 
કરવી જોઇએ. �હૃ િવભાગના તાઃ૨૫.૩.૧૯૬૮ના �ગ્રે� પ�રપત્ર ક્રમાકંઃએસવીસી-૧૦૬૪-૨૨૩૬૬- 

હની �ચૂના �જુબ ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપોવાળ� અનામી/બેનામી અર� દફતર� કરતા �વૂ� �જુરાત 
તક�દાર� આયોગનો પરામશર્ કરવાની જોગવાઇ સબંધંમા ંસામાન્ ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ ૫.૯.૨૦૦૫ના 
ઠરાવ ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૯૬-૬૩૬-ત.એ.(ભાગ.૧)ની �ચૂનાઓ અન્વયે �હૃ િવભાગના 
તાઃ૧૩.૧૨.૨૦૧૦ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃએસવીસી-૧૦૬૪-૨૨૩૬૬-હ �જુબ અનામી/ બેનામી અર�ઓ 
દફતર�  કરતા �વૂ�  તક�દાર� આયોગનો પરામશર્ કરવો જ�ર� નહ� હોવાની �ચૂનાઓ પ�રપિત્રત 
કરાયેલ છે. જયાર� ઉકત ફકરા-૩.૨ �જુબની પ્રાથિમક ચકાસણીમા ંફ�રયાદ અર� સાચા ંસરનામાવાળ� 
મા�મૂ પડ�લ હોય, ત્યાર� આવા સાચા સરનામાવાળ� અર� �ગે પ્રથમ તબકક� તે ચકાસ�ુ ંજોઇએ ક� 
અર�મા ં કરાયેલ આક્ષેપો સ્પષ્ટ અને ચો�સ છે ક� ક�મ? અથવા તપાસ થઇ શક� તેવી (verifiable) 
મા�હતી / િવગતો ધરાવે છે ક� ક�મ? જો આવા આક્ષેપોવાળ� અર� હોય તો જ તપાસ કરાવવાની 
�દશામા ંઆગળ ધપવા�ુ ં રહ�. અન્યથા અસ્પષ્ટ અને મોઘમ આક્ષપેોવાળ� અર�ની 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/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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શકય ન હોઇ,  તેવી અર� સામાન્ય ર�તે  દફતર� કરવાની રહ� છે.  સામાન્ ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ 
૫.૯.૨૦૦૫ના ઠરાવ ક્રમાકંઃ સીડ�આર-૧૦૯૬-૬૩૬-ત.એ. અને તાઃ૧૬.૧૦.૨૦૧૫ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ 
સીડ�આર-૧૪૨૦૦૫-૧૧૩૯-ત.એ.ની �ચૂનાથી અર� દફતર� કરવાની સ�ા સક્ષમ સ�ાિધકાર�ને 
એનાયત થયેલ છે. �ૂંકમા,ં ફ�રયાદ અર�ઓ ઉપર િનણર્ય લેતા ં સમયે અરજદાર કોણ છે? � 
અિધકાર�ની સામે  ફ�રયાદ થઇ હોય તેની સામે �તૂકાળમા ંખાતાક�ય તપાસ થઇ છે ક� ક�મ? વગરે� 
બાબતોને મહત્ત્વ આપવાના બદલે ‘‘�હ�ર �હત’’ને પ્રાધાન્ય આપીને અર�ની �હ�ર �હતમા ં તપાસ 
કરાવવી જ�ર છે ક� ક�મ? તે િવચાર�ને યોગ્ય તે િનણર્ય લેવો જોઇએ.  
 

૪.૨  જયાર� ફ�રયાદ અર� અન્વયે તપાસ કરવાનો િનણર્ય લેવાય ત્યાર� સાથોસાથ આક્ષેપોની 
તપાસ કયા માધ્યમથી એટલે ક�, ખાતાક�ય રાહ� છે ક� અન્ય એજન્સી (�વી ક� એસીબી/ સીઆઇડ�/ 

પોલીસ મારફતે) ક� બનેં મારફતે કરાવવી જોઇએ, તે બાબત િવચારવી જોઇએ. આક્ષેપોની િવગતો 
ધ્યાને લેતા ંનીચેના િવકલ્પો  િવચાર� શકાય.  
 

(ક)  સામાન્ય ર�તે નીચે પ્રમાણનેા આક્ષેપોની તપાસ અન્ય એજન્સી (એસીબી/સીઆઇડ�(ક્રાઇમ અને 

ર�લવેઝ), પોલીસ)ને સ�પવી જોઇએ.   
 

(૧)  લાચં �ુ�ત અને  ભ્રષ્ટાચાર, ખોટ� સહ�, છેતરિપ�ડ�, �નુા�હત િવ�ાસ ભગં, ખોટો ર�કડર્ 
ઊભો કરવો,  આવકના �ણીતા �ોત કરતા ંવ� ુસપંિ� ધરાવવી, વગેર�.  
(૨)  � આક્ષેપો�ુ ં તથ્ય કચેર� િસવાયની વ્ય�ક્ત દ્વારા તપાસ કરાવ્યા િવના �ણી શકાય 
તેમ ન હોય અથવા આક્ષપેો�ુ ંતથ્ય �ણવા કચેર� િસવાયના ર�કડર્ �હસાબી ચોપડા, વ્યવહારો 
ચકાસવા પડ� તેમ હોય.  
(૩)  તે પ્રકારના આક્ષેપો ક� ��ુ ં તથ્ય પ્રકાશમા ં લાવવા માટ� િનષ્ણાત તપાસ આવશ્યક  
હોય.  

 

(ખ)  જયાર� આક્ષેપો ફોજદાર� �નુા િસવાયની ગેરવતર્�કૂને લગતા હોય અથવા આક્ષપેો ખાતાક�ય 
અિનયિમતતા ક� બેદરકાર�ને લગતો હોય અને ખાતાક�ય રાહ� તેની તપાસણી કરવી ક� ખરાઇ કરવી 
શકય હોય ત્યાર� પ્રાથિમક તપાસ ખાતા મારફતે કરાવવી જોઇએ.  
 

(ગ)  જયાર� બનેં પ્રકારના આક્ષેપો ધરાવતી ફ�રયાદ હોય ત્યાર� એસીબી/સીઆઇડ�/ પોલીસ ખાતાના 
પરામશર્મા ં િન�ણ�ત કર�ુ ંજોઇએ ક� કયા આક્ષેપોની તપાસ ખાતા મારફતે કરવી અને કયા આક્ષેપોની 
તપાસ એજન્સી મારફતે કરાવવી.   
 

(ઘ) જયાર� ઉકત (ગ) �જુબ આક્ષપે અલગ તારવવા શકય જણાતા ન હોય ત્યાર� સામાન્ય ર�તે તમામ 
આક્ષેપોની તપાસ એજન્સીને સ�પવી યોગ્ય રહ�.   
 

૪.૩  �હૃ િવભાગના તાઃ૭.૨.૧૯૬૭ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃએસીબી-૨૮૬૦૪-૨-હ, �જુબ ખાતા/ કચેર�ના 
વડાએ, અનામી/ બેનામી અર�ની તપાસ લાચં �ુ�ત િવરોધી બ્�રુોને સ�પતા 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 મ�ૂંર� મેળવવી જ�ર� છે. સ�ચવાલયના વહ�વટ� િવભાગ ેપણ, અનામી/ બેનામી 
અર�ની તપાસ લાચં �ુ�ત િવરોધી બ્�રુોને સ�પતા પહ�લા,ં સરકારના આદ�શો મેળવવા જ�ર� છે.  
લાચં �ુ�ત િવરોધી બ્�રુોને બારોબાર મળેલી અનામી ક� બનેામી અર�ઓ �ગ ે સ�ચવાલયના  
સબંિંધત વહ�વટ� િવભાગની મ�ૂંર� લીધા િવના લાચં �ુ�ત િવરોધી બ્�રુો સીધેસીધી તપાસ શ� કર� 
શક� નહ�. આવી અનામી ક� બેનામી અર�ની તપાસ કરવાની, જો બ્�રુોને આવશ્યકતા જણાતી હોય તો 
બ્�રુોએ આવી અર�ની તપાસ કરતા ં પહ�લા ં સ�ચવાલયના સબંિંધત વહ�વટ� િવભાગની મ�ૂંર� 
મેળવવી જોઇએ. �હૃ િવભાગના તાઃ૧૩.૬.૧૯૮૩ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃલરવ-૧૦૮૨-૨૫૬૬-હમા ં જણાવ્�ુ ં
છે ક�, વગર્-૧ના અિધકાર�ઓ સામે અનામી ક� બેનામી અર�ની તપાસ કરાવવામા ંઆવે અને આવી 
તપાસમા ંઅર�મા ં કરવામા ંઆવેલ આક્ષેપોમા ંતથ્ય મા�મૂ પડ� નહ� તો પણ સબંિંધત અિધકાર�ની 
પ્રિતષ્ઠા અને મોભાને �કુસાન પહ�ચ�ુ ં હોઇ, આવી અર�ઓ ઉપર તપાસ કરાવવાનો િનણર્ય �બૂ 
કાળ��વૂર્ક લેવો જોઇએ. �હૃ િવભાગના તાઃ૪.૨.૧૯૮૦ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃગતપ-૩૧૮૦-૧૪-હમા ં
સ્પષ્ટતા કરાયા �જુબ ફ�રયાદ અર�ની તપાસ લાચં �ુ�ત િવરોધી બ્�રુોને સ�પવા માટ� �જુરાત 
તક�દાર� આયોગનો પરામશર્ કરવો આવશ્યક નથી.  
 

  �હૃ િવભાગના તાઃ૨૫.૩.૧૯૬૮ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃએસવીસી-૧૦૬૪-૨૨૩૬૬-હની જોગવાઇ 
�જુબ આવા ફ�રયાદ પ્રકરણમા ંહાથ ધરાયેલ �પુ્ત તપાસ, �લુ્લી તપાસ, પ્રાથિમક તપાસના અહ�વાલો 
સદંભર્મા ંઆગળની કાયર્વાહ� હાથ ધરતા ંપહ�લા ં�જુરાત તક�દાર� આયોગનો પરામશર્ કરવાનો રહ�તો 
હતો. �હૃ િવભાગના તાઃ૨૨.૧૦.૨૦૦૩ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃલરવ-૧૧૮૬-૬૩૩-ભાગ.૧-હથી અપાયેલ 
�ચૂના �જુબ � ક�સમા ં િવભાગ દ્વારા તપાસ એજન્સી મારફતે �તે જ એટલ ે ક�, તક�દાર� આયોગની 
ભલામણ / પરામશર્ િવના જ �પુ્ત / ખાનગી તપાસ કરવામા ં / કરાવવામા ંઆવેલ હોય તો તેવા 
તપાસ અહ�વાલો, તપાસ એજન્સીએ �જુરાત તક�દાર� આયોગને નહ� મોકલતા ં સીધા જ સબંિંધત 
વહ�વટ� િવભાગને  મોકલવાના રહ� છે અને વહ�વટ� િવભાગે તપાસ અહ�વાલ પર િનણર્ય લેવાનો રહ� 
છે. જો �પુ્ત તપાસ અહ�વાલમા ં આક્ષેપોને સમથર્ન મળ�ુ ં ન હોય  તો તપાસ અહ�વાલના આધાર� 
પ્રકરણ દફતર� કરવાનો િનણર્ય લેવાય તો તેવા પ્રસગંે આવા ક�સમા ં �જુરાત તક�દાર� આયોગનો 
પરામશર્ કરવાની જ��રયાત રહ�તી નથી.  
 

  પરં� ુ � ક�સમા ં તક�દાર� આયોગ ે િવભાગને તપાસ કર�ને અહ�વાલ મોકલવા �ચૂના આપેલ 
હોય, તેવા ક�સમા ં�પુ્ત તપાસ કરાવ્યા બાદ, કોઇ કાયર્વાહ� કરતા ંપહ�લા ંતક�દાર� આયોગનો પરામશર્ 
કર�, આયોગની �ચૂના �જુબની કાયર્વાહ� હાથ ધરવાની રહ�શે.  
   

 

૫.  �જુરાત તક�દાર� આયોગને મળેલ ફ�રયાદ સબંધંમા ંકાયર્વાહ�:  
૫.૧  �હ�ર સેવામા ં ભ્રષ્ટાચાર િનવારવા માટ� રાજય સરકાર� સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ 
૧૭.૪.૧૯૬૪ના ઠરાવ ક્રમાકંઃએસવીસી-૧૦૬૪-ગથી �જુરાત તક�દાર� આયોગની રચના કર� છે. �હ�ર 
સેવકો સામેના આક્ષેપો/ ફ�રયાદો �ગે �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
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આયોગ તેને મળતી ફ�રયાદ અર�ઓની,  
 

(૧) �તે તપાસ કર� છે (અથાર્�,્ આયોગ તેના હસ્તકના તક�દાર� એકમોના અિધકાર�ઓ દ્વારા  
તપાસ કરાવે છે.)   

અથવા 
(૨)  લાચં �ુ�ત િવરોધી બ્�રુો, રાજય �નુા શોધક શાખા (સીઆઇડ� ક્રાઇમ) ક� અન્ય  
પોલીસ એજન્સીને તપાસ કરવા જણાવી શક� છે.  

અથવા 
(૩) સ�ચવાલયના સબંિંધત વહ�વટ� િવભાગ ક� ખાતાના વડા ક� અન્ય કોઇ અિધકાર�ને તપાસ  
કરાવવા જણાવી શક� છે.  

 

૫.૨  તક�દાર� આયોગે જો કોઇ અનામી ક� બેનામી અર�ની તપાસ કરવા જણાવ્�ુ ં હોય તો તેવા 
�કસ્સામા ં અર� અનામી છે ક� બેનામી છે, તે બાબત ગૌણ બની �ય છે. તેવી અર�ને તક�દાર� 
આયોગનો સદંભર્ (reference  from Vigilance Commission) ગણીને, તેની તપાસ કરાવવી જોઇએ. 
પરં�,ુ જો તક�દાર� આયોગ કોઇ અનામી ક� બેનામી અર� િનયમા�સુારની ઘટતી કાયર્વાહ� અથ� 
િવભાગને મોકલાવે ત્યાર�, િવભાગે ફકરા-૩.૨મા ં જણાવ્યા અ�સુારની પ્રાથિમક ચકાસણી કરવી અને 

અર� અનામી ક� બેનામી જણાય તો તેને ફકરા-૪.૧મા ંજણાવ્યા અ�સુાર દફતર� કરવાનો િનણર્ય લઇ 
શક� છે.   
 
 

ન�ધ:૧ સામાન્ ય વહ�વટ િવભાગના વ�તુાપ્રભાગના તાઃ૩.૧૦.૨૦૧૫ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃઅરજ-   

૧૦૨૦૧૦-�ઓઆઇ-૧૦૩-વ�તુાપ્ર-૧,થી અરજદારોની અર�ઓના િનયમોના ભાગ-૩ના 
િનયમ-૧૪ પછ� િનયમ-૧૪-એ ઉમેર�લ છે. તે �જુબ  વારંવાર પાયા વગરના  આક્ષેપોવાળ� / 
અિશષ્ટ ભાષામા ં  કરવામા ંઆવેલ અર�ઓના �ણુદોષ ધ્યાને લઇને આવી અર�ઓ ક�ટલા 
સમયગાળા �ધુી રાજય સરકારની કચેર�ઓ દફતર�  કરશે અને વહ�વટ� કાયર્વાહ�  હાથ ધરશે 
નહ�, તે નકક� કરવા  માટ� સૌથી પ્રવર અિધક �ખુ્ય સ�ચવશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને કિમટ� 
બનાવવાની જોગવાઇ કરવામા ંઆવેલ છે.  આ સિમિત આવી અર�ઓ  પરત્વે એક  ચો�સ 

સમયમયાર્દા �રૂતો જ િનણર્ય કરશે, તે �જુબની જોગવાઇ કરવામા ંઆવેલ છે.  
 

ન�ધ:૨ સામાન્ ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૨.૯.૧૯૯૯ના ઠરાવ ક્રમાકંઃખતપ-૧૦૯૬-૧૨૨૮-ત.એ.થી   
�જલ્લા કક્ષાના સરકાર� કમર્ચાર�ઓ સામેના પ્રાથિમક તપાસ અને �વૂર્ પ્રાથિમક તપાસના ક�સો 
(ફ�રયાદ અર�ઓ)ના અસરકારક અને ઝડપી િનકાલ માટ� કલેકટરશ્રીના અધ્યક્ષસ્થાને 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/12-1999-22-09-KHTP-1096-1228-INQCELL-page-30.pdf
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પ્રકરણ-૩  
પ્રાથિમક તપાસ (Preliminary Inquiry)  

 

  સરકાર� કમર્ચાર� સામેની ફ�રયાદ અર� ઉપર તપાસ કરવાનો િનણર્ય લેવામા ં આવે ત્યાર� 
પ્રાથિમક તપાસની કાયર્વાહ� કરવાની થાય છે.  
૧.  પ્રાથિમક તપાસ એટલે �ુ?ં:-  
 સરકાર� કમર્ચાર� સામેના આક્ષેપોમા ં તથ્ય છે ક� ક�મ? તે નકક� કરવા અથવા તેની સામેની 
ખાતાક�ય તપાસ/ ફોજદાર� કાયર્વાહ� કરવા માટ� પ્રથમ દશર્નીય ક�સ છે ક� ક�મ? તે નકક� કરવા માટ� � 
તપાસ  (Investigation) હાથ ધરવામા ંઆવે, તેને પ્રાથિમક તપાસ કહ� છે.  આમ, પ્રાથિમક તપાસ એ 
હક�કત શી છે? તે શોધવા માટ�ની તપાસ (Fact finding Inquiry) છે. બી� શબ્દોમા ંકહ�એ તો, પ્રાથિમક 
તપાસની કાયર્વાહ� એ, એક અન્વેષણ (Investigation)ની કાયર્વાહ� છે.  
 

૧.૧  પ્રાથિમક તપાસનો ક�સ કોને ગણવો તે �ગ ેસામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૫.૩.૧૯૯૬ના 
પત્ર ક્રમાકંઃખતપ-૧૦૯૬-૨૬૧-ત.એ. તથા તાઃ૧૬.૧૦.૨૦૧૫ના સકં�લત પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ સીડ�આર-
૧૪૨૦૧૫-૧૧૩૯-ત.એ.થી કરાયેલ સ્પષ્ટતા �જુબ અિધકાર�ઓ / કમર્ચાર�ઓ સામે થયેલ માત્ર 
ફ�રયાદ અર�ઓ/ પત્રોને પ્રાથિમક તપાસના ક�સ તર�ક� ગણી શકાય નહ�. � ક�સોમા ં અથવા � 
અર�ઓમા ં સક્ષમ અિધકાર� દ્વારા અપાયેલ આદ�શ અ�સુાર પ્રાથિમક તપાસ, યોગ્ય અિધકાર�ને 
સ�પવામા ં આવેલ હોય, પ્રાથિમક તપાસનો ચો�સ િનણર્ય લીધેલ હોય અથવા સરકારના, કોઇપણ 
તપાસ એજન્સીના ક� તક�દાર� આયોગના તે �જુબના લખાણને અ�લુક્ષીને પ્રાથિમક તપાસ શ� કરવામા ં
આવી હોય તેવા ક�સને જ પ્રાથિમક તપાસનો ક�સ ગણવાનો રહ� છે.  
 

 આ સ્પષ્ટતા �જુબ તક�દાર� આયોગ દ્વારા અર� અન્વયે માત્ર હક�કતલક્ષી અહ�વાલ ર�ૂ 
કરવાની �ચૂના અન્વયે ક� િશસ્ત અિધકાર� દ્વારા કોઇ ફ�રયાદ અર� અન્વયે હક�કતલક્ષી અહ�વાલ 
મેળવવાની કાયર્વાહ� પ્રાથિમક તપાસનો ક�સ ગણી શકાય નહ�.  પરં� ુ એ હક�કતલક્ષી અહ�વાલ 
�જુરાત તક�દાર� આયોગ સમક્ષ ર�ૂ કરતા ં�જુરાત તક�દાર� આયોગ પ્રાથિમક તપાસ હાથ ધરવા�ુ ં
જણાવે ક� િશસ્ત અિધકાર� દ્વારા પોતાની ર�તે જ હક�કતલક્ષી અહ�વાલના સદંભર્મા ં પ્રાથિમક ર�તે 
અર�ના આક્ષેપોમા ંતથ્ય હોવા�ુ ંધ્યાને લઇ પ્રાથિમક તપાસ હાથ ધરવાનો િનણર્ય લેવામા ંઆવે ત્યાર� 
તેને પ્રાથિમક તપાસનો ક�સ ગણવાનો રહ� છે.  
 

૨.  પ્રાથિમક તપાસ અને ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ�મા ંશો ફ�ર છે?:-  
 સામાન્યતઃ એવી સમજ પ્રવત� છે ક�, પ્રાથિમક તપાસ એ, ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ�નો જ 
એક ભાગ છે, આ માન્યતા સાચી નથી. હક�કતમા ં  પ્રાથિમક તપાસ અને ખાતાક�ય તપાસ એ બનેં 

તદ્દન �ુદ� �ુદ� કાયર્વાહ�ઓ છે.  પ્રાથિમક તપાસ અને ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ�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/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� કમર્ચાર� સામેના આક્ષેપોમા ંતથ્ય છે ક� ક�મ? આક્ષપેોને સમથર્ન આપતા �રુાવા છે ક�  
ક�મ? તે  નકક� કરવા માટ� પ્રાથિમક તપાસ કરવામા ંઆવતી હોય છે. આમ, પ્રાથિમક તપાસમા ં
સરકાર� કમર્ચાર� સામેના આક્ષેપો સબંધંમા ં �રુાવા શોધવાના / એકિત્રત કરવાના હોય છે. 
જયાર� ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ�મા ંતો ઉપલબ્ધ �રુાવાને આધાર� એ નકક� કરવા�ુ ંહોય છે 
ક� સરકાર� કમર્ચાર� દોિષત છે ક� ક�મ? આમ, ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ�મા ં પ્રાથિમક 
તપાસની કાયર્વાહ�ની માફક �રુાવા શોધવાના હોતા નથી, પરં� ુર�ૂ થયેલ �રુાવાને આધાર� 
આક્ષેિપત કમર્ચાર� દોિષત છે ક� ક�મ? (અથાર્� ્િશક્ષાને પાત્ર છે ક� ક�મ)  તે નકક� કરવા�ુ ંહોય 
છે.  

 

(૨)  પ્રાથિમક તપાસની કાયર્વાહ� એ, અધર્ન્યાિયક કાયર્વાહ� (Quasi Judicial) નથી. તે કાયર્વાહ�  
માટ� કોઇ �સૂ્ત િનયમો નથી, જયાર� ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ� એ અધર્ન્યાિયક (Quasi 

Judicial) કાયર્વાહ� છે. તે �સૂ્તપણે વૈધાિનક િનયમો (Statutory Rules) ની જોગવાઇઓ પ્રમાણે 
જ કરવાની હોય છે.  

 

(૩)  સરકાર� કમર્ચાર� સામેના આક્ષેપોમા ંતથ્ય છે ક� ક�મ? અથવા પ્ર� હ�ઠળની ઘટના બની છે ક�  
ક�મ? અને  તેમા ં કોની કોની જવાબદાર� થાય છે, તે નકક� કરવા માટ� જ પ્રાથિમક તપાસ 
કરવામા ંઆવતી હોય છે. પ્રાથિમક તપાસની કાયર્વાહ�મા ંકમર્ચાર�ને િશક્ષા કરવાનો કોઇ હ�� ુ/ 
ઉદે્દશ હોતો નથી. પ્રાથિમક તપાસમા ંકમર્ચાર� સામેના આક્ષપેોમા ંતથ્ય મા�મૂ પડ� તો, તેની 
સામે ખાતાક�ય તપાસ ક� ફોજદાર� કાયર્વાહ� કરવા �ગે િવચારણા કરવાની હોય છે. �ૂંકમા,ં 
પ્રાથિમક તપાસની કાયર્વાહ�મા ં સરકાર� કમર્ચાર�ને િશક્ષા કરવાનો કોઇ હ�� ુ ન હોઇ, તે 
કાયર્વાહ�મા ંસિંવધાનના અ�ચુ્છેદ- ૩૧૧ની જોગવાઇ �જુબ ક� �ુદરતી ન્યાયના િસદ્ધાતંો �જુબ 
સરકાર� કમર્ચાર�ને તેનો બચાવ કરવાની વાજબી તક આપવાનો પ્ર� ઉપ�સ્થત થતો નથી. 
જયાર� ખાતાક�ય તપાસમા ંસરકાર� કમર્ચાર�ને તેની સામેનો આરોપ સા�બત થાય તો તેને િશક્ષા 
કરવાનો ઉદે્દશ હોઇ, ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ�મા ંસિંવધાનના અ�ચુ્છેદ-૩૧૧ �જુબ તેમજ 
�ુદરતી ન્યાયના િસદ્ધાતંો �જુબ તહોમતદારને તેનો બચાવ કરવા માટ� વાજબી અને �રૂતી તક 
આપવી આવશ્યક અને ફર�જયાત છે.  

 

૩.  દર�ક ક�સમા ંપ્રાથિમક તપાસ કરવી ફર�જયાત છે?:-  
  પ્રાથિમક તપાસનો હ�� ુ સરકાર� કમર્ચાર� સામેના આક્ષેપોમા ં તથ્ય છે ક� ક�મ? તેની સામેના 
આક્ષેપોને સમથર્ન આપતા �રુાવા છે ક� ક�મ? તે નકક� કરવા માટ�નો હોય છે. આથી, જયા ંસરકાર� 
કમર્ચાર� સામેના આક્ષપેોને સમથર્ન આપતા �રુાવાઓ  ઉપલબ્ધ જ હોય ક� તેની ક્ષિત / ગેરર�િત ર�કડર્ 
આધાર� પ્રસ્થાિપત થઇ શક� તેમ હોય ત્યા ંપ્રાથિમક તપાસ કરાવવાની આવશ્યકતા રહ�તી નથી. આમ, 
દર�ક ક�સમા ંપ્રાથિમક તપાસ કરવી જ જોઇએ, તે જ�ર� નથી.  ક�વા સજંોગોમા ંપ્રાથિમક તપાસ કરવી 
જ�ર�  બને તે ઉદાહરણ તર�ક� નીચે દશાર્વ્�ુ ંછે.   
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(૧)  અિનયિમતતા, ગેરર�િત, ગરેવતર્�કૂ, �નુો વગેર� �વી કોઇ ક્ષિત ખર�ખર થયેલી છે ક� ક�મ? તે  
સ્પષ્ટ થ�ુ ંન હોય,  

(૨)  અિનયિમતતા, ગેરર�િત, ગેરવતર્�કૂ, �નુો વગેર� �વી કોઇ ક્ષિત થયેલી હોય, પરં� ુ તે �ગ ે 
કયા અિધકાર� / કમર્ચાર� જવાબદાર છે, તે સ્પષ્ટ થ�ુ ંન હોય,  

(૩)  કોઇ બનાવ ક� વ્યવહાર �ગે સ્થળ તપાસ કરવી, પચંના�ુ ંકર�ુ,ં રોજકામ કર�ુ ંજ�ર� હોય,  
(૪)  વ્ય�ક્તઓના િનવેદનો મેળવવા જ�ર� હોય,  
(૫)  બાધંકામના કામોમા ંગેરર�િતના આક્ષેપો હોય, વગેર�.   
 

 આ ક�સો માત્ર ઉદાહરણ �પે જ દશાર્વ્યા છે. પ્રાથિમક તપાસ કરવી જ�ર� છે ક� ક�મ? તેનો 
આધાર દર�ક ક�સમા ં �ખુ્યત્વે �રુાવાની ઉપલ�બ્ધ ઉપર જ હોય છે. આક્ષેપોના સમથર્નમા ં �રુાવા 
શોધવા�ુ ં / એકિત્રત કરવા�ુ ં  જ�ર� હોય અથવા અિધકાર�/ કમર્ચાર�ની જવાબદાર� સઘન તપાસ 
િવના પ્રથમ દશર્નીય ર�તે નકક� થઇ શકતી ન હોય તો તેવા ક�સોમા ંપ્રાથિમક તપાસ કરાવવી જ�ર� 
બને છે.  
 

૪.  પ્રાથિમક તપાસ કોને સ�પવી જોઇએ?:-  
 ફ�રયાદ અર�ની તપાસ ખાતાક�ય રાહ� કરાવવી ક� લાચં �ુ�ત િવરોધી બ્�રુો, રાજય �નુા 
શોધક ખા� ુ ંક� અન્ય પોલીસ એજન્સીને સ�પવી, તેનો આધાર આક્ષેપોના પ્રકાર ઉપર હોય છે. ફોજદાર� 
�નુા િસવાયના આક્ષેપોની તપાસ સામાન્ય ર�તે ખાતાક�ય ર�તે જ કરાવવાની હોય છે. ફ�રયાદ 
અર�ની તપાસ કોને સ�પવી તે �ગ ેનીચે �જુબ િવચારણા થઇ શક�.  
 

૪.૧  લાચં �ુ�ત િવરોધી બ્�રુોને તપાસ સ�પવા બાબત:  
(અ)   �હ�ર સેવકો સામે લાચં �ુ�ત ક� ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપોની તપાસ કરવા માટ�  લાચં �ુ�ત િવરોધી 
બ્�રુોની રચના કરવામા ં આવી છે. �હૃ િવભાગના તાઃ૧.૪.૨૦૦૨ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ લરવ-૨૮૭૬-

૨૬૦૧-હથી સ્પષ્ટતા કરાયા �જુબ ભ્રષ્ટાચાર િનવારણ અિધિનયમ, ૧૯૮૮ હ�ઠળ �નુાની વ્યાખ્યામા ં
આવી શક� તેવા તમામ આક્ષેપો �વા ક� લાચંની માગંણી, લાચંનો સ્વીકાર, લાચંનો સ્વીકાર કરવાની 
સમંિત, લાચંની માગંણી અને સ્વીકારમા ં મદદગાર�, આવકના �ણીતા �ોતો કરતા ં વ� ુ િમલકત 
ધરાવવી, �ગત ફાયદા માટ� આચરવામા ંઆવતી ભ્રષ્ટ ર�તરસમ, પ્રામા�ણકતાનો અભાવ દશાર્વતી 
બાબતો વગેર� આક્ષેપોની તપાસ સામાન્યતઃ લાચં �ુ�ત િવરોધી બ્�રુોને સ�પવી જોઇએ. 
 

  આવા આક્ષેપોની તપાસ લાચં �ુ�ત િવરોધી બ્�રુોને સ�પવા માટ� સબંિંધત િવભાગે સ�ા 
સ�પણીના �કુમો અ�સુાર સક્ષમ કક્ષાએ િનણર્ય લઇ, બ્�રુોને તપાસ સ�પવાની રહ� છે. આ માટ� �હૃ 
િવભાગનો પરામશર્ કરવો આવશ્યક નથી.   

 

(બ)  � આક્ષપેોની તપાસ ખાતા મારફત અથવા સ્થાિનક પોલીસ મારફત થઇ શકતી  હોય તેવા 
આક્ષેપોની તપાસ લાચં �ુ�ત િવરોધી બ્�રુોને સ�પી શકાય નહ�. જો તેવા આક્ષેપોની તપાસ લાચં �ુ�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 બ્�રુોને સ�પવી હોય તો તેમ કરતા ંપહ�લા ં�હૃ િવભાગના તાઃ૧૧.૧૧.૧૯૭૬, તાઃ૩૦.૪.૧૯૭૯ 
અને તાઃ૩૧.૩.૧૯૮૯ના અ�કુ્રમે પ�રપત્ર ક્માકંઃલરવ-૨૮૭૬-૨૬૦૧-હ, લરવ-૩૧૭૯-૬૩૮-હ અને 
સકલ-૧૦૮૮-૧૬૮૩-ભાગ.૨-પીથી અપાયેલ �ચૂનાઓ �જુબ �હૃ િવભાગની �વૂર્સમંિત મેળવવી જ�ર� 
છે. 
 

(ક)  �હૃ િવભાગના તાઃ૪.૨.૧૯૮૦ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃગતપ-૩૧૮૦-૧૪-હથી સ્પષ્ટતા  કયાર્ �જુબ 
લાચં �ુ�ત િવરોધી બ્�રુોને તપાસ સ�પવા માટ�  તક�દાર� આયોગનો અ�ભપ્રાય મેળવવો જ�ર� નથી.  
 

(ડ)  લાચં �ુ�ત િવરોધી બ્�રુોને તપાસ સ�પવામા ંઆવે તો તે પહ�લા ં તે બાબતની  તપાસ � તે 
સબંિંધત ખાતામા ં ચાલતી હોય અથવા અન્ય કોઇ એજન્સીને સ�પેલી હોય તો �હૃ િવભાગના તાઃ 
૧૦.૧.૧૯૮૫ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃલરવ-૩૧૮૪-૨૬૨૧-હની �ચૂના �જુબ તેવી તમામ તપાસો સ્થ�ગત 
કર�ને તપાસના તમામ કાગળો લાચં �ુ�ત િવરોધી બ્�રુોને �પુરત કર� દ�વા જોઇએ.  
 

(ઇ)  લાચં �ુ�ત િવરોધી બ્�રુોમા ંસીિનયર પોલીસ અિધકાર�ઓના માગર્દશર્ન નીચે  તપાસ કરવામા ં
આવતી હોઇ, જયાર� બ્�રુોને તપાસ સ�પવામા ં આવે ત્યાર� તપાસ ક�વી ર�તે કરવી, કયા �દુ્દાઓ 
તપાસવા અથવા અ�કુ �દુ્દાઓ �રૂતી તપાસ કરવી, તે િવષયે વહ�વટ� િવભાગે કોઇ �ચૂનો કરવા 
જોઇએ નહ�. લાચં �ુ�ત િવરોધી બ્�રુોને ક�સ�ુ ં�હત ધ્યાનમા ંલઇને સ્વતતં્ર તપાસ કરવા દ�વી જોઇએ. 
(�હૃ િવભાગનો તાઃ૧૬.૧૧.૧૯૮૧નો પ�રપત્ર ક્રમાકંઃલરવ-૩૧૮૦-૩૨૮૩-હ).   

 

૪.૨  �નુાશોધક શાખા (સી.આઇ.ડ�) અથવા અન્ય પોલીસ એજન્સીને તપાસ સ�પવા બાબત:  
(અ)  ઉપર ૪.૧મા ં દશાર્વ્યા �જુબ લાચં �ુ�ત િવરોધી બ્�રુોને તપાસ સ�પવી જ�ર� હોય તેવા 
આક્ષેપો િસવાયના કોઇ ફોજદાર� �નુા �ગેનો આક્ષેપ હોય તો તેની તપાસ પોલીસ ખાતાને ક� રાજયના 
�નુા શોધક ખાતા(સી.આઇ.ડ�. ક્રાઇમ)ને સ�પી શકાય છે.  
 

(બ)  �હૃ િવભાગના તાઃ૩૧.૩.૧૯૮૯ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસકલ-૧૦૮૮-૧૬૮૩- ભાગ.૨-પીથી �ચૂના 
આપ્યા �જુબ � �નુાઓની તપાસ �જલ્લા પોલીસ અિધકાર� મારફતે થઇ શકતી હોય તેવી તપાસ �નુા 
શોધક ખાતા (સી.આઇ.ડ�. ક્રાઇમ)ને સ�પવી જોઇએ નહ�. ખાસ �નુા, િવશેષ મહત્ત્વના �પુ્ત �કસ્સા અને 
સરકાર� સ્પષ્ટ આદ�શ આપેલ હોય તેવા ક�સોની તપાસ જ �નુા શોધક ખાતાને સ�પવાની હોય છે. �નુા 
શોધક ખાતાને તપાસ સ�પતા પહ�લા ં�હૃ િવભાગની સમંિત મેળવવી આવશ્યક છે.   
 

(ક)  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૦.૬.૧૯૬૯ના પ�રપત્ર ક્રમાકં:સીડ�આર-૧૦૬૯-ગમા ંજણાવ્યા 
�જુબ � ક�સમા ંફોજદાર� �નુો બન્યા�ુ ંપ્રથમ દશર્નીય ર�તે જણા� ુ ંહોય તેવા ક�સમા ંજ પોલીસ ખાતાને 
તપાસ સ�પવી જોઇએ. ફોજદાર� �નુો બન્યો છે ક� ક�મ? તે પ્રથમ દશર્નીય (prima facie) ર�તે નકક� 
થઇ શક�ુ ં ન હોય તો ખાતાએ પ્રાથિમક તપાસ કરાવવી જોઇએ અને આવી પ્રાથિમક તપાસમા ં જો 
ફોજદાર� �નુો બન્યા�ુ ંપ્રથમ દશર્નીય ર�તે  જણાઇ આવે તો જ પોલીસ ખાતાને તપાસ સ�પવી 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/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/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 પ્રમાણેની પોલીસ ફ�રયાદ ન�ધાવવા સબંિંધત કમર્ચાર�/ અિધકાર�ના વહ�વટ� િનયતં્રક અિધકાર� 
સક્ષમ છે.  
  

૪.૩  ખાતા મારફતે ક� ખાતાના ખાસ એકમ દ્વારા પ્રાથિમક તપાસ:  
 સામાન્ય ર�તે  ફ�રયાદ અર�ઓ સબંધંમા ંપ્રાથિમક તપાસ ખાતાક�ય રાહ� હાથ ધરવામા ંઆવે 
છે. તેમા ં ખાતાના વ�રષ્ઠ અિધકાર� દ્વારા ક� ખાતા હ�ઠળના સ્વતતં્ર તપાસ એકમ / તક�દાર� એકમ 
મારફતે પ્રાથિમક તપાસ કરાવવામા ંઆવે છે. જો કોઇ િવભાગ હ�ઠળ સ્વતતં્ર તપાસ એકમ/ તક�દાર� 
એકમ �વી કોઇ વ્યવસ્થા હોય અને આક્ષેપોનો િવષય તેના કાયર્ક્ષતે્રમા ંઆવતો હોય તો તેની મારફતે 
પણ પ્રાથિમક તપાસ કરાવી શકાય.  
 

૪.૪  ખાતાના અિધકાર� મારફત પ્રાથિમક તપાસ:  
 ઉપરના ૪.૧ અને ૪.૨મા ં જણાવેલ ક�સો િસવાયના �કસ્સાઓમા ં એટલે ક�, વહ�વટ� 
અિનયિમતતાઓ  ક� ગેરર�િતઓ ક� �મા ંકોઇ ફોજદાર� �નુો બન્યો ન હોય તેવા આક્ષેપો  �ગે ખાતાના 
જ કોઇ અિધકાર�ને  પ્રાથિમક તપાસ અિધકાર� તર�ક� નીમીને પ્રાથિમક તપાસ કરાવી શકાય છે.  જયાર� 
ખાતાક�ય ર�તે પ્રાથિમક તપાસ કરવામા ંઆવે ત્યાર� સામાન્ય ર�તે આક્ષેિપત અિધકાર�/ કમર્ચાર�થી 
ઉપરની કક્ષાના વ�રષ્ઠ અિધકાર�ને જ આવી તપાસ સ�પવી જોઇએ. સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ 
૧૮.૧૦.૧૯૬૭ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃએસવીસી-૧૦૬૭-૫૭૯૬-ગથી એ મતલબની �ચૂના પણ આપવામા ં
આવી છે ક�, તક�દાર� આયોગની �ચૂનાથી પ્રાથિમક તપાસ કરવામા ંઆવતી હોય ત્યાર� આવી તપાસ 
આક્ષેિપત અિધકાર� કરતા ં ઉચ્ચ કક્ષાના હોય તેવા વ�રષ્ઠ અિધકાર�ને જ સ�પવી. પ્રાથિમક તપાસ 
કરનાર અિધકાર�ની િનમ�કૂ કરતી વખતે એ બાબત ખાસ ધ્યાનમા ં રાખવી જોઇએ ક� � બનાવ, 
વ્યવહાર ક� આક્ષેપ �ગે તપાસ કરવાની છે તે બનાવ ક� વ્યવહાર સાથે તે અિધકાર� સીધી ક� આડકતર� 
ર�તે સકંળાયેલા હોવા જોઇએ નહ�. બી� શબ્દોમા ં કહ�એ તો િનષ્પક્ષ અને સ્વતતં્ર અિધકાર�ને જ 
પ્રાથિમક તપાસ અિધકાર� તર�ક� નીમવા જોઇએ. સાક્ષી અથવા તહોમતદાર તર�ક� �કુાવાની સભંાવના 
હોય તેવા અિધકાર�ની પ્રાથિમક તપાસ અિધકાર� તર�ક� �લૂથી ક� સરત�કૂથી પણ િનમ�કૂ કરવામા ં
આવે નહ� તેની ખાસ તક�દાર� રાખવી. િવશેષમા ં પ્રાથિમક તપાસ કરનાર અિધકાર� તર�ક� એવા 
અિધકાર�ને પસદં કરવા જોઇએ ક� � ખાતાની કામગીર�, કાયર્પદ્ધિત, નીિતિનયમો, �કુમો, કાયદા 
વગેર�થી �પુ�ર�ચત હોય. સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૮.૩.૨૦૦૪ના પત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૨૦૦૪- 

૨૧૯૬-ત.એ.થી સ્પષ્ટતા કરાયા �જુબ પ્રાથિમક તપાસ હોદ્દાજોગ નહ� સ�પતા અિધકાર�ને નામજોગ 
સ�પવાની રહ� છે અને તેમની જગ્યા પરની બદલી થયાના સજંોગોમા ંપણ પ્રાથિમક તપાસ તેમના દ્વારા 
જ �ણૂર્ કર� તેનો અહ�વાલ તેમણે જ ર�ૂ કરવાની �ચૂના આપવાની રહ� છે.  
 

૪.૫ િન��ૃ અિધકાર�ઓની પેનલ પરના અિધકાર� દ્વારા પ્રાથિમક તપાસ:  
 સરકાર� કમર્ચાર� સામેની પ્રાથિમક તપાસ અને ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ�મા ં તપાસ 
અિધકાર� તર�ક�ની કામગીર� માટ� સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૦.૩.૧૯૯૯ના ઠરાવ ક્રમાકંઃખતપ-

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/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 ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૬૨૦૦૫-૬૧૩-ભાગ.૮-ત.એ.થી 
િન��ૃ અિધકાર�ઓની પેનલ રચવામા ંઆવેલ છે. પેનલ પરના અિધકાર�ઓની સેવાઓ સ�ચવાલયના 
િવભાગોને ઉપલબ્ધ કરવામા ંઆવેલ છે. િવભાગો અને ખાતાના વડાઓ આ અિધકાર�ઓને પ્રાથિમક 
તપાસ સ�પી શક� છે. (પેનલ પરના અિધકાર�ઓને વગર્-૩/૪ સામેની ખાતાક�ય તપાસ પણ સ�પી 
શકાય છે.) આ અિધકાર�ઓને �કૂવવાના થતા મહ�નતાણા ં �ગે સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના 
તાઃ૩.૮.૨૦૧૯ના ઠરાવ ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૯૫-૫૪૦-ત.એ.થી જોગવાઇ કરવામા ંઆવેલ છે.  
 

૫.  પ્રાથિમક તપાસ ક�વી ર�તે કરવી જોઇએ:-  
 પ્રાથિમક તપાસ ક�વી ર�તે કરવી જોઇએ તે �ગ ે કોઇ ચો�સ િનયમો નથી. કારણ ક�, દર�ક 
ક�સની હક�કતો અને સજંોગો �ુદા-�ુદા હોય છે. પરં�,ુ પ્રાથિમક તપાસ કરતા સમયે  પ્રાથિમક તપાસ 
અિધકાર�એ સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૬.૧૦.૨૦૧૫ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૪૨૦૦૫-

૧૧૩૯-ત.એ.થી પ�રપિત્રત કરાયેલી �ચૂનાઓ તેમજ નીચે જણાવેલ બાબતો ખાસ ધ્યાનમા ં રાખવી 
જ�ર� છે.  
 

(૧)  � બનાવ/ વ્યવહાર �ગ ેપ્રાથિમક તપાસ કરવાની છે તે બનાવ/ વ્યવહાર � ખાતા/ કચેર�મા ં 
બન્યો  હોય તે ખાતા/ કચરે�ના સબંિંધત નીિતિનયમો, કાયર્પદ્ધિત, �કુમો અને કાયદા શા છે? 

તેનો કયાસ પ્રાથિમક તપાસ કરનાર અિધકાર�એ મેળવી લેવો જ�ર� છે.  
  

(૨)  � આક્ષેપોની તેમને તપાસ સ�પવામા ંઆવી હોય તે આક્ષેપો તેમને સબંિંધત ખાતા/ કચેર�ના   
નીિતિનયમો, કાયર્પદ્ધિતઓ, �કુમો વગેર�નો અભ્યાસ કર�ને તપાસમા ં કઇ કઇ કચેર�ઓ�ુ ં ક�ુ ં
ક�ુ ંર�કડર્ તપાસ�ુ ંપડશે અથવા કયા કયા દસ્તાવેજો / ર�કડર્ની જ��રયાત રહ�શે તે તેમજ  કઇ 
કઇ વ્ય�ક્તઓને તપાસવી જ�ર� બનશે તે�ુ ંઅ�મુાન કર� લે�ુ ંજોઇએ.  

 

(૩)  ખાતાક�ય તપાસ અને ફોજદાર� કાયર્વાહ� બનેં કાયર્વાહ�ઓમા ં આરોપ �રુવાર કરવા માટ�  
મૌ�ખક �રુાવા (Oral evidence) કરતા દસ્તાવે� �રુાવા(Documentary evidence) વ� ુમહત્ત્વ 
ધરાવતા હોઇ આક્ષેપોના સમથર્નમા ંશકય હોય ત્યા ં�ધુી દસ્તાવે� �રુાવાઓ જ મેળવવાનો 
પ્રયાસ કરવો જોઇએ. કારણ ક�, મૌ�ખક �રુાવાઓ (એટલે ક�, સાક્ષીઓ) ખાતાક�ય તપાસમા ંફર� 
જવાની શકયતા હોય છે. જયાર� દસ્તાવે� �રુાવાઓ અફર હોય છે.   

 

(૪)  વ્ય�ક્તઓના િનવેદનો લેવામા ંઆવે ત્યાર� તેમને � કાઇં કહ�� ુ ંહોય તે કહ�વા દ�� ુ ંજોઇએ. કોઇ  
બાબત  સ્પષ્ટ થતી ન હોય તો પ્ર�ો �છૂ�ને સ્પષ્ટતા મેળવી લેવી જોઇએ. વ્ય�ક્ત�ુ ં િનવેદન 
લીધા બાદ, તેના િનવેદનની નીચ ે તે વ્ય�ક્તની સહ� મેળવી લેવી જોઇએ.  શકય હોય ત્યા ં 
�ધુી અન્ય વ્ય�ક્તની હાજર�મા ંિનવેદન લે�ુ ંજોઇએ અને િનવેદન લેતી વખતે હાજર વ્ય�ક્તની 
પણ િનવેદન ઉપર સહ� મેળવી લેવી જોઇએ ક� �થી િનવેદનને ભિવષ્યમા ં ઉપ�સ્થત થનાર 
ખાતાક�ય તપાસમા ં�રુાવા તર�ક� લે� ુ ં જ�ર� હોય તો તે �રુાવા તર�ક� દશાર્વી 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
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સાક્ષીના િનવેદન અલગ અલગ લેવાના રહ� છે.  
 

(૫)  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૬.૬.૧૯૬૯ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ સીડ�આર-૧૦૬૯-૧૧૮-ગ  
તથા તાઃ ૧૬.૧૦.૨૦૧૫ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૪૨૦૦૫-૧૧૩૯-ત.એ.થી કર�લ જોગવાઇ 
�જુબ સરકાર� અિધકાર� / કમર્ચાર� લાચં �ુ�ત િવરોધી ખાતાની ક� પોલીસ ખાતાની ક� અન્ય 
કોઇ તપાસમા ંએક હક�કત ર�ૂ કર� અને ખાતાક�ય તપાસમા ંતેનાથી ઊલટ� હક�કત ર�ૂ કર� તે 
વાજબી નથી. સરકાર� અિધકાર�/ કમર્ચાર�ને ઉપર �જુબની તપાસમા ં િનવેદન આપવાનો 
પ્રસગં ઉપ�સ્થત થાય ત્યાર� બરાબર િવચાર કર�ને સમજ�વૂર્ક સાચી હક�કત જણાવ�ુ ં િનવેદન 
કર�ુ ં જ�ર� છે અને આવી તપાસ વખતે  આપે�ુ ં િનવેદન જો ધાકધમક�થી ક� દબાણથી 
આપવાની ફરજ પડ� હોય તો તે હક�કત તેમણ ેતેમના  ઉપર� અિધકાર�ને તાત્કા�લક જણાવવી 
જોઇએ. જો આવી ધાકધકમક� ક� દબાણ ઉપર� અિધકાર� તરફથી કરવામા ંઆવ્યા હોય તો તે 
બાબતની �ણ ખાતાના વડાને અથવા સબંિંધત વહ�વટ� િવભાગને પણ તરત જ કરવી જોઇએ.   

 

(૬)  કોઇ ક�સમા ંસ્થળ તપાસ કર� હોય ત્યાર� તે �ગે રોજકામ ક� પચંના�ુ ંકર�ુ ંજ�ર� છે. રોજકામ ક�  
પચંનામા  સમયે હાજર વ્ય�ક્તઓની સદર� ુ રોજકામ ક� પચંનામા ઉપર સહ� મેળવી લેવી 
જોઇએ ક� �થી ભિવષ્યમા ં ઊભી થનાર ખાતાક�ય તપાસમા ં સદર� ુ રોજકામ ક� પચંનામાને 
�રુાવા તર�ક� લઇ શકાય અને હાજર વ્ય�ક્તઓને સાક્ષી તર�ક� �કૂ� શકાય. જયા ંસ્થળ તપાસ, 
િનર�ક્ષણ, પચંનામા વગેર� ખાતા દ્વારા િનયત કરાયેલ કાયર્પદ્ધિત અ�સુાર કરવાના  થતા હોય, 
(�મ ક� �ણુવ�ા િનયમન તતં્ર દ્વારા કરાતી સ્થળ તપાસ, કાયર્ િનર�ક્ષણ વગેર�) ત્યા ંખાતાના 
િનયમો, �ચૂનાઓ પ્રસ્થાિપત પ્રથાની કાયર્પ્રણાલી અ�સુાર જ આવી સ્થળ તપાસ, િનર�ક્ષણ ક� 
પચંકયાસ એ ર�તે થવો જોઇએ ક� �થી તપાસ હ�ઠળની સમગ્ર કામગીર�નો �દાજ મેળવી 
શકાય. �મ ક�, બાધંકામના માપની સ્થળ તપાસ/ િનર�ક્ષણમા ં નવા બધંાયેલ /�ધુાર�લ / 
પેચવકર્ કરાયેલ બાધંકામના સમગ્ર કામ/ કામગીર�ના િવસ્તારમાથંી ર�ન્ડમલી એટલા ભાગોને 
તપાસ/ િનર�ક્ષણ માટ� પસદં કરવા જોઇએ ક� �થી થયેલ કામગીર�ની �ણુવ�ાનો સ�ંણૂર્ 
�દાજ મળે તથા પ્રાથિમક તપાસમા ંતપાસાયેલ કામગીર�મા ંિવસ્તારો �વૂર્ગ્રહથી પસદં કરાયેલ 
હોવા માટ� ભિવષ્યમા ંઆક્ષપે થવાનો પ્ર� ન ઉદ્દભવે અને ન્યાિયક અને તકર્સગંત પ્રાથિમક 
તપાસ થઇ હોવા�ુ ંપ્રસ્થાિપત કર� શકાય. આવી સ્થળ તપાસ/ િનર�ક્ષણ / પચંકયાસ વગેર�ની 
કામગીર� અન્વયે સામાન્ય ર�તે સ્થળ તપાસ / િનર�ક્ષણ / પચંકયાસ કરનાર પ્રાથિમક તપાસ 
અિધકાર� િસવાયના અન્ય એક – બે અિધકાર� / કમર્ચાર� ક� �ઓ પ્ર� હ�ઠળની તપાસ અન્વયે 
ભિવષ્યમા ંઆક્ષેિપત બનવાની કોઇ શકયતા ન હોય તેવા અિધકાર� / કમર્ચાર�ને પણ હાજર 
રાખવા જોઇએ. �થી ખાતાક�ય તપાસમા ં તેમણે પણ સાક્ષી તર�ક� �કૂ� શકાય. કયાર�ક કોઇ 
ક�સમા ંઆવા સાક્ષી�ુ ંઅવસાન થવાથી ક� કોઇ કારણસર સાક્ષી તર�ક� ઉપ�સ્થત નહ� રહ�વાના 
કારણે આરોપો નાસા�બત રહ�વા પામે છે. આથી, એક કરતા ં વ� ુ સાક્ષીઓ હોય તો એકની 
અ�પુ�સ્થિતમા ંઅન્ય સાક્ષીના ં િનવેદનને આધાર� આરોપો સા�બત/નાસા�બત થવા �ગે યોગ્ય 

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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િનણર્ય લઇ શકાય. આમ, એક કરતા ં વ� ુ સાક્ષીઓની હાજર�મા ં સ્થળ પરના િનર�ક્ષણ / 
પચંકયાસની કાયર્વાહ� થાય તે �હતાવહ છે.   

 

  સ્થળ તપાસ, િનર�ક્ષણ, પચંકયાસ સમયે કામગીર� કરનાર સબંિંધત આક્ષેિપતોને 
ઉપ�સ્થત રાખવા ફર�જયાત નથી. તેમ છતા ં તેઓને હાજર રાખવામા ંકોઇ હરકત સર�ુ ંપણ 
નથી.  આમ કરવામા ંઆવે તો ભિવષ્યમા ંતેમની સામે આરોપો �કુાય ત્યાર� પ્રાથિમક તપાસ 
અિધકાર�એ કર�લ સ્થળ તપાસ/ િનર�ક્ષણ/ પચંકયાસની કામગીર� તેમની ગેરહાજર�મા ં તેમની 
�ણ બહાર, મનસ્વી ર�તે કર�લ હોવાની દલીલ તેઓ કર� શક� નહ�.  આ ર�તે સભંિવત 
આક્ષેિપત અિધકાર�ને ઉપ�સ્થત રાખવા �ગ ેપ્રાથિમક તપાસ અિધકાર�એ સબંિંધત અિધકાર�/ 
કમર્ચાર�ની તપાસની કામગીર�મા ં િવલબં િવના  ઉપ�સ્થત થઇ શક� તેમ છે ક� ક�મ?  તેની 
િવચારણા કર�ને આ �ગ ે િનણર્ય લેવાનો રહ� છે. આવા કારણોસર પ્રાથિમક તપાસની 
કામગીર�મા ં કોઇપણ પ્રકારનો અસાધારણ િવલબં ન ઉદ્દભવે  તે બાબત પ્રાથિમક તપાસ 
અિધકાર�એ જ �િુનિ�ત કરવાની રહ� છે.  

 

  જયાર� કામગીર��ુ ંપ્રમાણ િનયત માપદંડ ક� મ�ૂંર કરાયેલ માપદંડથી ઓ� ંજણાય ક� 
કામનો  ભાગ / મટ�ર�યલ / માલસામાનના પ્રમાણો િનયત કરાયેલ માપદંડ ક� મ�ૂંર કરાયેલ 
પ્રમાણથી  અલગ કરાયેલ હોય ત્યાર� આ�ુ ંપ્રમાણ સ્વીકાયર્ ફ�રફારોથી ગણનાપાત્ર ર�તે ઓ� ંક� 
વધ�ુ ંહોય  ત્યાર� આવી કામગીર�થી  થયેલ �કુસાનનો �દાજ પણ આપવો જોઇએ.    

 

  જયાર� થયેલ કામગીર�થી વ� ુ કામગીર� દશાર્વેલ હોય ત્યાર� આવી વધારાની ક�ટલી 
કામગીર�  છે ક� તે ક�ટલા પ્રમાણમા ંવ� ુદશાર્વેલ છે  તેનો �દાજ અને તે અન્વયે જો  �કૂવણી 
કરાયેલ હોય તો ક�ટલી વધારાની �કૂવણી થયેલ છે તેનો �દાજ અને સમગ્ર ર�તે ક�ટ�ુ ંઆિથ�ક 
�કુસાન થાય છે તેનો તકર્સગંત �દાજ પણ ર�ૂ કરવો જોઇએ.  

 

 કરાર/ટ�ન્ડરની શરતો અ�સુાર કાયર્વાહ� નહ� થવાને કારણે જો �બનજ�ર� ર�તે, કોઇ 
કામગીર� કરાવવી પડ�લ હોય તો  આવી ક�ટલી કામગીર� કરાવવી પડ�લ છે. તેનો �દાજ  અને 
તે અન્વયે કરાયેલ �કૂવણીનો �દાજ અને આમ સમગ્ર ર�તે ભોગવવા પડ�લ આિથ�ક 
�કુસાનનો તકર્સગંત �દાજ પણ ર�ૂ કરવો જોઇએ.   

 

(૭)  પ્રાિથમક તપાસ, �પુ્ત / ખાનગી પ્રકારની તપાસ હોઇ, તેમા ં આક્ષેિપત�ુ ં િનવેદન મેળવ�ુ ં  
ફર�જયાત  નથી. પરં�,ુ પ્રાથિમક તપાસની કાયર્વાહ� દરિમયાન ક� કાયર્વાહ� �રૂ� થયા બાદ 
સામાન્યતઃ આક્ષેિપત અિધકાર�/ કમર્ચાર��ુ ંઅથવા તપાસમા ં� કોઇ અિધકાર�/ કમર્ચાર�ની 
જવાબદાર� ઉપ�સ્થત થતી હોવા�ુ ંજણા� ુ ંહોય તે અિધકાર�/ કમર્ચાર��ુ ંબયાન ક� િનવેદન પણ 
મેળવી લે�ુ ં�હતાવહ છે.  િનવેદન લેતા ંસમયે પ્રાથિમક તપાસ અિધકાર�એ સબંિંધત અિધકાર�/ 
કમર્ચાર�ની જવાબદાર� હોવા બાબતની કોઇ �ણ તે અિધકાર�/ કમર્ચાર�ને કરવી જ�ર� નથી ક� 
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અર�ની નકલ/ િવગતો પણ આપી દ�વાની જ�ર નથી. તેમણે તો માત્ર સબંિંધત બનાવ 
સબંધંમા ંઅિધકાર� / કમર્ચાર�એ �ુ ંકહ�વા�ુ ંછે, તે�ુ ં બયાન જ લવેા�ુ ંરહ� છે.   

 

૬.  તપાસ અહ�વાલ ક�વો હોવો જોઇએ:-   
 પ્રાથિમક તપાસની કાયર્વાહ� ક�વી ર�તે કરવી તે �ગે કોઇ ચો�સ િનયમો ન હોઇ, પ્રાથિમક 
તપાસના �તે તપાસ અહ�વાલ ક�વી ર�તે તૈયાર કરવો તે �ગ ેપણ કોઇ ચો�સ િનયમો નથી. પરં�,ુ 
પ્રાથિમક તપાસ અિધકાર�એ તપાસ કરતી વખતે અને તપાસ અહ�વાલ તૈયાર કરતી વખતે સતત 
લક્ષમા ંરાખ�ુ ંજોઇએ ક� તેની તપાસનો હ�� ુતથ્ય શોધવાનો છે અને તપાસને �તે જો કોઇ વ્ય�ક્ત/ 
વ્ય�ક્તઓ પ્રથમ દશર્નીય ર�તે ક�રૂદાર જણાય તો તેમની સામે અદાલતી અથવા ખાતાક�ય રાહ� 
િશક્ષાત્મક કાયર્વાહ� કરવાનો પ્રસગં ઉપ�સ્થત થનાર છે. આથી,  પ્રાથિમક તપાસ અહ�વાલ સ્વયસં્પષ્ટ 
અને ચોકસાઇભય� હોવો જ�ર� છે. તેમા ંઅન્ય � જ�ર� જણાય તે ઉપરાતં નીચ ેદશાર્વેલી િવગતોનો 
સમાવેશ કરવો આવશ્યક છે.   
 

(૧)  � આક્ષપેોની તપાસ સ�પવામા ંઆવી હોય તે આક્ષેપોની િવગતો.  
(૨)  આક્ષેપો સબંધંમા ંતેમણ ેકર�લ તપાસની િવગતો.  
(૩)  તેમણે કયા કયા દસ્તાવેજો / ર�કડર્ તપાસ્યા છે તેની િવગતો.  
(૪)  કઇ કઇ વ્ય�ક્તઓ/ ઇસમોને તપાસ્યા છે, અને �મના િનવેદનો લીધા ંછે તેની િવગતો.  
(૫)  કઇ કઇ અિનયિમતતાઓ/ ગેરર�િતઓ થઇ હોવા�ુ ં તપાસમા ં જણા�ુ ં છે, તેની િવગતો, આ   

અિનયિમતતાઓ/ ગેરર�િતઓનો સમયગાળો અને તે �ગ ે � અિધકાર�ઓ/ કમર્ચાર�ઓ 
જવાબદાર હોય તે અિધકાર�ઓ/ કમર્ચાર�ની નામજોગ અને હોદ્દાજોગ િવગતો દશાર્વવી જોઇએ 
તેમજ તેમની જવાબદાર� ક�વી ર�તે થાય છે તે પણ તેમના ફરજના સમયગાળા (Incumbancy 
Period) સ�હત સ્પષ્ટપણે દશાર્વ�ુ ં જોઇએ. જો એક થી વ� ુ અિધકાર�ઓ/ કમર્ચાર�ઓની 
જવાબદાર� થતી હોય તો, અિધકાર�/ કમર્ચાર�ની જવાબદાર��ુ ંપ્રમાણ ક�ટ�ુ ંછે? તે પણ સ્પષ્ટ 
દશાર્વ�ુ ં જોઇએ. તપાસ અહ�વાલને �તે, દર�ક અિનયિમતતા/ ગેરર�િત �ૂંકમા ં દશાર્વીને, તે 
કયા સમયગાળામા ંથઇ છે તે માટ� કયા અિધકાર�ઓ/ કમર્ચાર�ઓ જવાબદાર છે, તેમણ ેકયા 
નીિતિનયમો, �કુમો, કાયર્પ્રણાલી વગેર�નો ભગં કય� છે વગેર� િવગતો �ૂંકમા ંપત્રક સ્વ�પે પણ 
દશાર્વવામા ંઆવે તો યોગ્ય ગણાય.      

 

(૬)  � દસ્તાવે� �રુાવા ક� મૌ�ખક િનવેદન સ્વ�પના �રુાવા એકઠા કરવામા ં આવે તેની સ�ંણૂર્  
યાદ�  બનાવી તેને ‘‘�ક નબંર”(Exhibit Nos.) આપવા અને તારણો દશાર્વતી વખતે, તપાસ 
અિધકાર�એ તે � � દસ્તાવે� ક� મૌ�ખક િનવેદન સ્વ�પના �રુાવાઓ ઉપર આધા�રત હોય 
તેના �ક નબંર તેમના અહ�વાલમા ંજણાવવા.  

 

(૭)  તપાસમા ંઆક્ષેપોમા ંતથ્ય જણા�ુ ંન હોય તો તે પણ સ્પષ્ટપણે દશાર્વ�ુ ં જોઇએ.   
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(૮)  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૦.૧૧.૧૯૯૨ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૯૨-૧૪૬૭(૧)- 
ત.એ.થી �ચૂના આપ્યા �જુબ પ્રાથિમક તપાસ કરનાર અિધકાર�એ પ્રાથિમક તપાસ સમયે � 
જ�ર� ર�કડર્/ દસ્તાવે� �રુાવાઓ � તે સબંિંધત કચેર� ક� અિધકાર� પાસેથી મેળવી લેવા જ�ર� 
છે અને તે ર�કડર્ / �રુાવા પ્રાથિમક તપાસ અહ�વાલ સાથે જ  િશસ્ત અિધકાર� સમક્ષ ર�ૂ કર� 
દ�વા જોઇએ. જો કોઇ ક�સમા ં સબંિંધત ર�કડર્ની અન્ય સરકાર� કામગીર� માટ� � તે કચેર� ક� 
અિધકાર�ને આવશ્યકતા હોય તો તેવા �કસ્સામા ંપ્રાથિમક તપાસ કરનાર અિધકાર�એ સબંિંધત 
ર�કડર્ / �રુાવાની �રૂતી સખં્યામા ં પ્રમા�ણત નકલો મેળવી લઇને પ્રાથિમક તપાસ અહ�વાલ 
સાથે િશસ્ત અિધકાર� સમક્ષ ર�ૂ કરવી જોઇએ. �થી પ્રાથિમક તપાસ અહ�વાલ ઉપરની 
િવચારણા બાબતે િશસ્ત અિધકાર�એ પાછળથી ર�કડર્ મગંાવવાની પ�ર�સ્થિત ઊભી થાય નહ�.  

 

(૯)  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૨.૧૦.૧૯૮૪ના પ�રપત્ર ક્રમાકં:સીડ�આર-૧૦૮૧- ૧૬૫૩-ગ  
અ�સુાર   સરકાર� કમર્ચાર�/ અિધકાર� સામે અદાલતમા ંકાયર્વાહ� હાથ ધરવામા ંઆવે ત્યાર� 
ક�સ�ુ ં�ળૂ ર�કડર્ / �રુાવા પ્રથમ તપાસ એજન્સી અને બાદમા ંઅદાલત હસ્તક લવેામા ંઆવે છે. 
આથી, આવા ક�સમા ંખાતાક�ય રાહ� પગલા ંભરવાની કાયર્વાહ� થઇ શક� તે માટ� આવા તમામ 
ર�કડર્ / �રુાવાની નકલોનો એક અલાયદો સેટ ઉપલબ્ધ રાખવાની �ચૂના અપાયેલ છે.  

  

         આ �ચૂનાના અ�સુધંાનમા ંસામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૨.૧૧.૨૦૦૬ના પ�રપત્ર 
ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૪૨૦૦૫-૨૪૨૧-ત.એ.થી  જયાર� ફોજદાર� કાયર્વાહ� અન્વયે સબંિંધત તપાસ 

એજન્સી દ્વારા ક�સના અન્વેષણ અન્વયે ખાતા દ્વારા �રૂા ં પડાયેલ �ળૂ �રુાવા ઉપરાતં અન્ય 
�રુાવા/ ર�કડર્ ઉપલબ્ધ થયેલ હોય અને તેની ખાતાક�ય રાહ� પગલા ંભરવા અન્વયેના કામે 
આવશ્કયતા જણાતી હોય તો આવા �રુાવા/ ર�કડર્ની  પ્રમા�ણત નકલ સબંિંધત તપાસ એજન્સી 
પાસેથી મેળવી લવેાની અને આ ર�તે ઉપલબ્ધ થયેલ અસલ ર�કડર્ની પ્રમા�ણત નકલને 
ખાતાક�ય રાહ� પગલા ંભરવા અસલ ર�કડર્ની સમકક્ષ (The authenticated copy of the original 
record may be considered at par with the original by the Inquiry officer) ગણવાની �ચૂના 
અપાયેલ છે. જ��રયાત �જુબ આ પ્રમાણ ેર�કડર્ ઉપલબ્ધ થાય તે પણ જો�ુ ંજોઇએ.  

  

(૧૦)   �હૃ િવભાગના તાઃ૨૪.૨.૧૯૮૪ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃગતપ-૩૦૮૩-�વીસી-૭૭-હ તથા સામાન્ય  
વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૬.૧૦.૨૦૧૫ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૪૨૦૦૫-૧૧૯૩-ત.એ.થી 
જણાવ્યા અ�સુાર પ્રાથિમક તપાસ કરનાર અિધકાર�એ તપાસ દરિમયાન જવાબદાર જણાયેલ 
અિધકાર�/ કમર્ચાર�ની જન્મતાર�ખ અને િન�િૃ�ની તાર�ખ મેળવી લેવાની રહ�શે અને તે ધ્યાને 
લઇ જ�ર� અગ્રતા આપી, કાયર્વાહ� સમયસર �ણૂર્ થાય તે �ગ ેખાસ કાળ� રાખવાની રહ�શે.   

 

૭.  પ્રાથિમક તપાસ �ગેની સામાન્ય સમયમયાર્દા:-  
 પ્રાથિમક તપાસ સામાન્ય ર�તે વ�મુા ંવ� ુચાર માસની સમયમયાર્દામા ં�રૂ� કર� દ�વી જોઇએ, 
તેવી �ચૂના સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૬.૭.૧૯૭૭ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�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/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/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/32-1977-06-07-CDR-1377-2409-G-page-40.pdf
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તથા તાઃ૧૬.૧૦.૨૦૧૫ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૪૨૦૦૫-૧૧૩૯-ત.એ.થી આપેલી છે.  
 

૮.  પ્રાથિમક તપાસ અહ�વાલ�ુ ંસ્વ�પ:-  
 ઉપર ફકરા-૬મા ં દશાર્વેલ િવગતો આવર� લેતો પ્રાથિમક તપાસ અહ�વાલ, સ�પેલ તપાસ 
હ�ઠળના આક્ષેપોને સમથર્ન મળે છે ક� ક�મ? અને સમથર્ન મળ�ુ ંહોય તો તે અન્વયે કોની જવાબદાર� 
બને છે અને તે �ગ ેકયા �રુાવા છે, તે બાબતો સરળતાથી સમ� શકાય તેવા સ્વ�પમા ંતૈયાર કરવો 
જોઇએ. સામાન્ય ર�તે તેને અહ�વાલના સ્વ�પે �દુ્દાવાર િવવરણ આપી તૈયાર કરવામા ંઆવે છે. પ્રાથિમક 
તપાસ અહ�વાલમા ંકઇ કઇ બાબતો આવર� લેવાની રહ�શે તે �ગે માગર્દશર્ન મળ� રહ� તે હ��થુી આ 
�ગે�ુ ં માગર્દશર્ક ન�નૂા�પ માળ�ુ ં સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૬.૧૦.૨૦૧૫ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ 
સીડ�આર-૧૪૨૦૦૫-૧૧૩૯-ત.એ.ના પ�રિશષ્ટ-૧ અને પ�રિશષ્ટ-૨ તર�ક� િનયત કરવામા ંઆવેલ છે.  
પ્રાથિમક તપાસ અિધકાર�ની સાથોસાથ આક્ષેિપત અિધકાર�/ કમર્ચાર� � ક્ષિત માટ� પ્રાથિમક ર�તે 
જવાબદાર જણાયેલ હોય તેમને તે ક્ષિત(ઓ) માટ� આપવાપાત્ર થતા સભંિવત આરોપનામાના �સુદ્દા 
પણ સામેલ રાખવા જોઇએ.  
 

૯.    પ્રાથિમક તપાસ અહ�વાલ ઉપર િવચારણા અને ત્યારબાદ હાથ ધરવાની થતી કાયર્વાહ�:-  
 પ્રાથિમક તપાસ કરનાર અિધકાર�, પ્રાથિમક તપાસ અહ�વાલ ર�ૂ કર� દ� ત્યારબાદ, િશસ્ત 
અિધકાર�એ સૌ પ્રથમ તો પ્રાથિમક તપાસ અહ�વાલની અત્યતં કાળ��વૂર્ક ચકાસણી કર� લેવી જ�ર� 
છે. પ્રાથિમક તપાસ અહ�વાલમા ંદશાર્વેલા દસ્તાવેજો, પત્રકો તપાસ અહ�વાલ સાથે ર�ૂ થયેલ છે ક� ક�મ? 

પ્રાથિમક તપાસ અિધકાર�એ તેમને સ�પવામા ંઆવેલ દર�ક આક્ષેપ/ �દુ્દા/ બાબતની યોગ્ય ર�તે તપાસ 
કર� છે ક� ક�મ? કોઇ મહત્ત્વનો �દુ્દો / બાબત/ આક્ષપે/ �રુાવો/ દસ્તાવેજ/ વ્ય�ક્ત તપાસવાની રહ� 
ગયેલ નથી વગેર� બાબતોની િશસ્ત અિધકાર�એ ચકાસણી કર� લેવી જોઇએ. જો પ્રાથિમક તપાસમા ંકોઇ 
ગભંીર પ્રકારની ક્ષિત અથવા ઊણપ જણાઇ આવે તો, િશસ્ત અિધકાર� પ્રાથિમક તપાસ કરનાર 
અિધકાર�ને, � ક્ષિત ક� ઊણપ રહ� જવા પામી હોય તે �ગે ફર�થી તપાસ કરવા જણાવી શક� છે. જો 
િશસ્ત અિધકાર�ને એમ લાગે ક�, સમગ્ર પ્રાથિમક તપાસની કાયર્વાહ� યોગ્ય ર�તે કરવામા ંઆવી નથી, 
તો તેઓ પ્રાથિમક તપાસની સમગ્ર કાયર્વાહ� ફર�થી કરવા જણાવી શક� છે અથવા અન્ય કોઇ અિધકાર�ને 
પ્રાથિમક તપાસ અિધકાર� તર�ક� િન�કુ્ત કર�ને, ફર�થી તપાસ કરાવી શક� છે. 
  

૯.૨  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૮.૧૦.૨૦૦૯ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ સીડ�આર-૧૦૨૦૦૯-૧૧૭૬-

ત.એ.થી �ચૂના આપ્યા �જુબ  પ્રાથિમક તપાસમા ં અિનયિમતતા/ ગેરર�િત �ગે �રૂતા આધાર/ 
�રુાવા છે, તેની ખાતર� કયાર્ બાદ જ તે અિધકાર� / કમર્ચાર�ને પ્રથમદશ�ય ર�તે  જવાબદાર ગણવાનો 
િનણર્ય લેવાય તે જોવા�ુ ંરહ�શે.  
 

 સબંિંધત અધકાર�/ કમર્ચાર� પ્રથમદશ�ય ર�તે જવાબદાર હોવા�ુ ં ફ�લત થ�ુ ં હોય ત્યાર� તે 
અિધકાર� / કમર્ચાર�નો પ્રાથિમક �લુાસો મેળવવાની કાયર્વાહ�  પણ અ�કૂ કરવાની રહ�શે અને  

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
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પ્રાથિમક �લુાસામા ં તેમણ ેકર�લ ર�ૂઆત પરત્વે કાળ��વૂર્કની િવચારણા કયાર્ બાદ જ તેઓ ખર�ખર 
જવાબદાર હોવા�ુ ં પ્રસ્થાિપત થાય છે ક� ક�મ, તે સક્ષમ સ�ાિધકાર� દ્વારા નકક� કરવા�ુ ં રહ�શે અને 
ત્યારબાદ જ�ર� હોય ત્યા ં તક�દાર� આયોગનો પરામશર્ કર�, િશસ્ત િવષયક કાયર્વાહ� કરવા �ગ ે
િવચારણા  કરવાની રહ�શે.  
 

૯.૩  પ્રાથિમક તપાસમા ં કોઇ ક્ષિત ક� ઊણપ જણાતી ન હોય અને પ્રાથિમક તપાસ અહ�વાલ 
સ્વયપંયાર્પ્ત હોય તો, િશસ્ત અિધકાર� તે ઉપર િવચારણા કર� શક� છે. પ્રાથિમક તપાસ અહ�વાલમા ં
તપાસ અિધકાર�ના તારણોનો સ્વીકાર/ અસ્વીકાર ક� સબંિંધત આક્ષેપોની જવાબદાર� હોવા / ન હોવા 
સબંધંમા ંક�સને લા� ુપડતા કોઇ િવષય/ કાયદાની જોગવાઇના અથર્ઘટન સબંધંમા ંક� તકનીક� �દુ્દાએ 
ખાતાના વડા ક� ખાતા હ�ઠળના ખાસ તતં્ર (�મ ક� �ણુવ�ા િનયતં્રણ તતં્ર, તક�દાર� એકમ ક� ટ�કિનકલ 
સેલ વગેર�) ક� કાયદાક�ય એકમ / કાયદા િવભાગનો અ�ભપ્રાય મેળવી  સબંિંધતોની જવાબદાર�  હોવા 
/ ન હોવા બાબતે પ્રાથિમક તપાસ અિધકાર�ના તારણોનો સ્વીકાર / અસ્વીકારનો િનણર્ય  લઇ  શક� છે. 
  

  ખાતાક�ય તપાસ કરવામા ંઆવી હોય તેવા �કસ્સામા ંતપાસ અહ�વાલ � તે િવભાગ / ખાતાના 
વડાને ર�ૂ કરાયા બાદ સબંિંધત િવભાગ / ખાતાના વડાએ તેની પ્રથમ દશર્નીય ચકાસણી  કયાર્ બાદ 
જો ક�સ ફર�થી તપાસ કરવા માટ� તપાસ અિધકાર�ને �રમાન્ડ કરવા �વો જણાતો ન હોય તો આવો 
તપાસ અહ�વાલ િવભાગ/ ખાતાને મળ્યા બાદ એક માસમા ં તે �ગે�ુ ં મહ�નતા�ુ ં િન��ૃ અિધકાર�ને 
�કૂવવા કાયર્વાહ� કરવા �ગે  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૯.૯.૨૦૦૦ના ઠરાવ ક્રમાકંઃ ખતપ-

૧૦૯૫-૧૩૭૨-ત.એ.થી જોગવાઇ કરવામા ંઆવેલ છે.  
  

  જો કોઇ પ્રકરણમા ંકા� ુબહારના સજંોગોના કારણે તપાસ �ણૂર્ થઇ નહ� શક� અથવા એક યા 
બી� કારણોસર તપાસ બધં કરવાનો પ્રસગં ઊભો થાય અથવા ક�સ અન્ય કોઇને તબદ�લ કરવાનો 
પ્રસગં  ઉપ�સ્થત થાય ત્યાર� તપાસ અિધકાર�એ ખર�ખર કર�લ કામગીર� તથા તે માટ�ના �દવસો વગેર� 
બાબતો  ધ્યાનમા ંલઇ, નકક� થયેલ મહ�મ રકમની મયાર્દામા ં તપાસ અિધકાર�ને ક�ટ�ુ ં મહ�નતા�ુ ં 
�કૂવ�ુ,ં તે �ગેનો િનણર્ય િવભાગના સ�ચવશ્રીએ લેવાનો રહ�શે. તે �જુબની જોગવાઇ સામાન્ય વહ�વટ 
િવભાગના તાઃ ૨૦.૩.૧૯૯૯ના ઠરાવ ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૯૫-૫૪૦-ત.એ.થી કરવામા ંઆવેલ છે.   
   

૯.૪  પ્રાથિમક તપાસ અિધકાર�નો અહ�વાલ સ�ંણૂર્  હોય અને ઉપર ફકરા-૯.૨ �જુબ આ તારણોના 
સ્વીકાર / અસ્વીકાર સબંધંમા ંિવચારણા કરતા ં(૧) જો સબંિંધતો દ્વારા કોઇ જ અિનયિમતતા / ગેરર�િત 
થયેલી જણાતી ન હોય તો, િશસ્ત અિધકાર�  પ્રકરણ બધં કરવાનો િનણર્ય લઇ શક� છે. (૨) જો સબંિંધતો 
દ્વારા તદ્દન ન�વી ક�  મા�લૂી એવી ક્ષિત ક� અિનયિમતતા થયેલી હોવા�ુ ંજણા� ુ ંહોય ક� � �જુરાત 
રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ં િન�દ�ષ્ટ કોઇ િશક્ષાને પાત્ર ન હોય તો 
તેવા �કસ્સામા ં  સબંિંધત અિધકાર�/ કમર્ચાર�ને સાદ� તાક�દ અથવા ચતેવણી આપીને ક� નારાજગી 
વ્યકત કર�ને પણ પ્રકરણ બધં કરવાનો િનણર્ય લઇ શક� છે. અલબ�, આવી સાદ� તાક�દ ક� ચેતવણીને 

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/24-1999-20-03-KTP-1095-1372-IC-page-35-36.pdf
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ક� જો ખાનગી અહ�વાલમા ં રાખવામા ં આવે તો, તેની અસર �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને 
અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ંદશાર્વેલ ઠપકા (Censure)ની િશક્ષા �વી થતી હોઇ,  તે િનયમ-

૧૧મા ં જણાવેલી કાયર્વાહ� અ�સુયાર્ િવના થઇ શક� નહ�. (આ �ગે સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના 
તાઃ૮.૩.૧૯૮૨ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃખહલ-૧૧૮૦-૩૫૭૫-કની �ચૂનાઓ અપાયેલ છે.) (૩)  જો પ્રાથિમક 
તપાસમા,ં સબંિંધત અિધકાર� / કમર્ચાર�ના પક્ષે એવી ક્ષિત, ગેરવતર્�કૂ, અિનયિમતતા, ગેરર�િત, �નુો 
થયેલ હોય ક� � ખાતાક�ય તપાસમા ં �રુવાર થાય તો જવાબદાર અિધકાર�/ કમર્ચાર�ને, �જુરાત 
રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ં િન�દ�ષ્ટ િશક્ષાઓ (Penalties) પૈક�ની 
કોઇ િશક્ષા થઇ શક� તો, જવાબદાર અિધકાર� / કમર્ચાર� સામે, ખાતાક�ય તપાસ હાથ ધરવાની 
િવચારણા થઇ શક� છે. ઉપરનો િનણર્ય લેતા પહ�લા ંજયા ંજ�ર� હોય ત્યા ં�જુરાત તક�દાર� આયોગનો 
પરામશર્ કયાર્ બાદ જ િનણર્ય લેવાનો રહ� છે.  
 

૯.૫  પ્રાથિમક તપાસ અિધકાર�ના તારણો અન્વયે ઉપર ફકરા-૯.૪(૧) �જુબનો િનણર્ય લેવામા ંઆવે 
તો તે �ગ ેપ્રાિથમક તપાસ અહ�વાલ �ગે આગળની કોઇ કાયર્વાહ� હાથ ધરવાની રહ�તી નથી. પરં� ુજો 
ફકરા-૯.૪(૨) અને ફકરા-૯.૪(૩) �જુબ િનણર્ય લવેામા ં આવે તો તે સબંધંમા ં પ્રાથિમક �લુાસો 
મેળવવાની કાયર્વાહ� હાથ ધરવાની રહ�.  
 

૧૦.  પ્રાથિમક �લુાસો :-  
 જો પ્રાથિમક તપાસ દરિમયાન આક્ષેિપત અિધકાર�/ કમર્ચાર��ુ ંકોઇ િનવેદન/ �ુબાની લેવામા ં
આવેલી ન હોય તો, તેવા �કસ્સામા ં તેની સામે કોઇપણ કાયર્વાહ� હાથ ધરવાનો િનણર્ય લેતા ંપહ�લા,ં  
તેનો પ્રાથિમક �લુાસો મેળવી લેવો �હતાવહ છે. કારણ ક�, ઘણા ક�સોમા ંઅિધકાર�/ કમર્ચાર� સામે એક 
વખત ખાતાક�ય તપાસ શ� કયાર્ બાદ, તેના બચાવનામાના આધાર� એ�ુ ં મા�મૂ પડ�ુ ં હોય છે ક�, 
હક�કતમા ં તે અિધકાર�/ કમર્ચાર� જવાબદાર નથી, પરં� ુઅન્ય કોઇ અિધકાર�/ કમર્ચાર� જવાબદાર છે 
અથવા તેની સામે � આરોપ �ગે ખાતાક�ય તપાસ કરવામા ંઆવી છે તે �ગે તેની જવાબદાર� નથી, 
પરં� ુતે અન્ય કોઇ ક્ષિત, અિનયિમતતા �ગ ેજવાબદાર છે. આવી પ�ર�સ્થિત િનવાર� શકાય તે માટ�, 
જવાબદાર અિધકાર�/ કમર્ચાર� સામે, િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� શ� કરવાનો િનણર્ય લતેા પહ�લા ં ( અને  
જયા ંતક�દાર� આયોગનો પરામશર્ કરવો જ�ર� હોય તે ક�સોમા ંતક�દાર� આયોગની સલાહ/ અ�ભપ્રાય 
અથ� દરખાસ્ત મોકલતા ં પહ�લા)ં જવાબદાર અિધકાર�/ કમર્ચાર�ઓનો પ્રાથિમક �લુાસો મેળવી લવેો  
�હતાવહ છે.  
 

  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૮.૯.૨૦૦૪ના પ�રપત્રક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૨૦૦૨-૧૭૭૫-ત.એ.-
ભાગ.રના ફકરા-(૭)ની તથા તાઃ૧૬.૧૦.૨૦૧૫ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ૧૪૨૦૦૫-૧૧૩૯-ત.એ.ની 
જોગવાઇઓ �જુબ જયા ંસરકાર� કમર્ચાર�ની વયિન�િૃ� ન�ક હોય અને પ્રાથિમક �લુાસો મેળવવામા ં
તે વયિન��ૃ થઇ જશે અને પ�રણામે તેની િન�િૃ� બાદ તેની સામે િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� હાથ ધરવા�ુ ં
શકય બની શકશે નહ� તેમ જણા� ુ ં હોય તો, તેવા ખાસ પ્રકારના ક�સોમા ં જવાબદાર અિધકાર� / 
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કમર્ચાર�ઓનો પ્રાથિમક �લુાસો મેળવ્યા િવના, તે અિધકાર�/ કમર્ચાર� સામે સીધેસીધી િશસ્તાત્મક 
કાયર્વાહ� હાથ ધર� શકાય.  
 

  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૮.૯.૨૦૦૪ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૨૦૦૨-૧૭૭૫-

ત.એ.-ભાગ.૨થી એ મતલબની �ચૂના આપી છે ક�, અિધકાર�/ કમર્ચાર� સામે િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� શ� 
કરતા ંપહ�લા,ં તેનો પ્રાથિમક �લુાસો મેળવી લેવાથી, અિધકાર� / કમર્ચાર�એ �ણી જોઇને  ઇરાદા�વૂર્ક 
અિનયિમતતા ક� ગેરર�િત કર�લી છે ક� તેની માત્ર ફરજ પ્રત્યે િનષ્કાળ� ક� બેદરકાર� જ છે ક� માત્ર 
�ભુિનષ્ઠાની �લૂ (Bonafide mistake)છે તેનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ િશસ્ત અિધકાર�ને મળ� રહ�તો હોઇ, સરકાર�  
કમર્ચાર� સામે પ્રામા�ણકતાના અભાવ ક� ફરજ પ્રત્યે િનષ્ઠાના અભાવ પૈક� ખર�ખર કયો આરોપ �કૂવો 
જોઇએ તે નકક� કરવામા ંપણ સરળતા રહ� છે.  આથી, સરકાર� કમર્ચાર� સામે િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� શ� 
કરતા ં પહ�લા,ં  તેનો પ્રાથિમક �લુાસો મેળવી લવેા�ુ ં �હતાવહ છે. તક�દાર� આયોગે જવાબદાર 
અિધકાર�/ કમર્ચાર� સામે �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ અને 
૧૦ અથવા િનયમ-૧૧ નીચે િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� કરવાની ભલામણ કર� હોય અને સરકાર� આયોગની 
ભલામણનો સ્વીકાર કય� હોય તો તેવા �કસ્સાઓમા ંપણ જો પ્રાથિમક તપાસ દરિમયાન તેનો પ્રાથિમક 
�લુાસો મેળવવામા ં આવ્યો ન હોય તો પ્રથમ તેનો પ્રાથિમક �લુાસો મેળવી લેવો જોઇએ અને 
અિધકાર�/ કમર્ચાર�ના પ્રાથિમક �લુાસાના આધાર� તક�દાર� આયોગની ભલામણો �ગે �નુ:િવચારણા 
કરવી જ�ર� જણાતી હોય તો તક�દાર� આયોગને �નુ:િવચારણા કરવા દરખાસ્ત કરવી જોઇએ.  
 

  �ૂંકમા,ં જવાબદાર અિધકાર�/ કમર્ચાર� સામે િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� શ� કરતા ં પહ�લા ં તેનો 
પ્રાથિમક �લુાસો મેળવીને તે ઉપર િવચારણા કયાર્ બાદ  િનણર્ય લેવા�ુ ં�હતાવહ છે. 
  

 ૧૦.૧  પ્રાથિમક �લુાસો કરવાની તકની મયાર્દા અને સમયની મયાર્દા:  
  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૮.૯.૨૦૦૪ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૨૦૦૨-૧૭૭૫-

ત.એ.-ભાગ.૨થી �ચૂના આપ્યા �જુબ આક્ષેિપત અિધકાર�/ કમર્ચાર�ને પ્રાથિમક �લુાસો કરવા 
અમયાર્�દત સમય/ તક આપવી જોઇએ નહ�. તહોમતદાર જો તેનો પ્રાથિમક �લુાસો તેને આપેલ િનયત 
સમયમયાર્દામા ંર�ૂ કર� નહ� અને વ� ુસમય/ તકની માગંણી કર� તો તેને વધારાની એક તક આપવી. 
પણ આ વધારાની તક સ�હત પ્રાથિમક �લુાસો ર�ૂ કરવાની સમયમયાર્દા ૩૦ �દવસથી વધે નહ� તે 
ર�તે આપવી. જો આવી વધારાની તક/ લબંાવાયેલ સમયમયાર્દામા ંપણ �લુાસો ર�ૂ કર� નહ� તો તેના 
�લુાસા માટ� વ� ુરાહ જોયા િવના િશસ્ત અિધકાર� આગળની કાયર્વાહ� હાથ ધરવાની િવચારણા કર� 
શક� છે. 
  

૧૦.૨  પ્રાથિમક �લુાસો કરવા માટ� આક્ષેિપત કમર્ચાર�ને આક્ષેપ હ�ઠળની ક્ષિતની િવગતો �ૂંકમા ં
જણાવી આ ક્ષિત માટ� તેમને જવાબદાર ક�મ ન ગણવા અને તેમના સામે િનયમા�સુારની કાયદ�સરની 
કાયર્વાહ� ક�મ હાથ ન ધરવી તે �ગ ેકારણદશર્ક નો�ટસ પાઠવવામા ંઆવે છે. પ્રાથિમક તપાસની નો�ટસ 
સાથે ક્ષિત સબંિંધત કોઇ દસ્તાવેજોની નકલ �રૂ� પાડવાની રહ�તી નથી. તેમ છતા ં જો આક્ષેિપત 
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અિધકાર� કોઇ �દુ્દાઓ �ગે દસ્તાવેજ જોવાની માગંણી કર� અને સદં�ભ�ત ક�સના સજંોગો જોતા,ં તે 
માગંણી સતંોષવી યોગ્ય જણાય તો આક્ષેિપતને દસ્તાવેજ / ર�કડર્ �બ�મા ંજોવાની તક આપી શકાય છે. 
જયાર� આવી તક આપવામા ંઆવે ત્યાર� આક્ષેિપત પાસેથી �ળૂ દસ્તાવેજ�ુ ંઅવલોકન કરવાની તક 
આપેલ છે. તે �ગ�ેુ ંલે�ખત િનવેદન મેળવી લવેા�ુ ંરહ� છે. આ �ચૂનાઓ સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના 
તાઃ૮.૯.૨૦૦૪ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૨૦૦૨-૧૭૭૫-ત.એ.-ભાગ.૨થી અપાયેલ છે.  
 

૧૦.૩  આક્ષેિપતોનો પ્રાથિમક �લુાસો મેળવ્યા બાદ તેની િવગતવાર ચકાસણી કરવાની રહ� છે. 
આક્ષેિપતના �લુાસામા ંજો કોઇ કાયદાક�ય / તકનીક� �દુ્દો ર�ૂ કર� આક્ષપેોનો અસ્વીકાર થયેલ હોય 
ત્યાર� જ�ર જણાયે પ્રાથિમક �લુાસા અન્વયે ખાતાના વડા ક� ખાતાના કાયદાક�ય / તકનીક� તતં્ર (�મ 
ક� �ણુવ�ા િનયમન તતં્ર) ક� સબંિંધત કાયદા, િનયમ, �ચૂના �ની હોય તેનો અ�ભપ્રાય મેળવી 
પ્રાથિમક �લુાસાનો સ્વીકાર/ અસ્વીકારનો િનણર્ય લઇ શકાય છે.  
 

૧૦.૪  પ્રાથિમક �લુાસા �ગ ે ઉપર �જુબની િવચારણા કરતા ં જો પ્રાથિમક �લુાસો સ્વીકારવાપાત્ર 
જણાય તો તેનો સ્વીકાર કર� આક્ષેિપત �રૂ� ુ ં પ્રકરણ દફતર� કરવાનો િવભાગ / ખાતા કક્ષાએ િનણર્ય 
લેવામા ંઆવે છે. (અલબ�, જયા ં�જુરાત તક�દાર� આયોગનો પરામશર્ કરવો આવશ્યક બનતો હોય 
ત્યા ંઆયોગનો પરામશર્ કરતી વખતે િવભાગનો આ િનણર્ય આયોગ સમક્ષ ર�ૂ કર� આયોગ�ુ ંસમથર્ન 
મેળવી લેવા�ુ ં રહ� છે.) આ પ્રમાણે �લુાસાનો સ્વીકાર થાય ત્યાર� સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના 
તાઃ૩૦.૧૨.૧૯૭૧ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૭૧-૩૬૪૮-(એચએલટ�)-ગની �ચૂના �જુબ 
આક્ષેિપતને તેનો �લુાસો ગ્રાહ્ય રાખવાની અને આગળની તપાસ પડતી �કૂવાની તેને �ણ કરવાની રહ� 
છે.  
 

૧૦.૫  જો આક્ષેિપતનો પ્રાથિમક �લુાસો ચકાસતા તેમના પક્ષે થયેલ ક્ષિત તદ્દન ન�વી ક� મા�લૂી 
પ્રકારની હોય અને તે અન્વયે તેમની સામે હળવી િશક્ષાની કાયર્વાહ� હાથ ધરવા�ુ ંપણ વાજબી જણા� ુ ં
ન હોય, તેવા �કસ્સામા ં સબંિંધત અિધકાર�/ કમર્ચાર�ને સાદ� તાક�દ/ ભિવષ્યમા ં આવી બાબતો�ુ ં
�નુરાવતર્ન ન થાય તેની કાળ� / તક�દાર� રાખવાની �ચૂના, ચેતવણી ક� ઘટ�લ ઘટના પરત્વે 
નારાજગી વ્યકત કર� સક્ષમ અિધકાર� પ્રકરણ બધં કરવાનો િનણર્ય લઇ શક� છે. અલબ�, સામાન્ય 
વહ�વટ િવભાગના તા:૮.૩.૧૯૮૨ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ ખહલ-૧૧૮૦-૩૫૭૫-કની �ચૂના �જુબ આવા 
િનણર્યના �કુમ, પત્ર, યાદ�ની નકલ ખાનગી અહ�વાલની ફાઇલ પર રાખવાની રહ�તી નથી.  
 

૧૦.૬  જો આક્ષેિપત અિધકાર�/ કમર્ચાર�નો પ્રાથિમક �લુાસો ઉપર �જુબ ચકાસણી બાદ ગ્રાહ્ય 
રાખવાપાત્ર જણાતો ન હોય ત્યાર� ક્ષિતની ગભંીરતા ધ્યાને લઇ તેમની સામે ખાતાક�ય રાહ� ક� ફોજદાર� 
રાહ� ક� બનેં રાહ� પગલા ંભરવા �ગ ેઆયોગની ભલામણ મેળવી તે અન્વયે કાયર્વાહ� 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


 

32 

  �જુરાત તક�દાર� આયોગના ક્ષેત્રાિધકારને ધ્યાને લેતા ં જયા ં �જુરાત તક�દાર� આયોગનો 
પરામશર્ કરવો આવશ્યક બનતો હોય ત્યા ંઆક્ષેિપતની ક્ષિત પરત્વેની જવાબદાર� �ગે તથા લેવાપાત્ર 
પગલા ં�ગ ેિવભાગનો અ�ભપ્રાય �જુરાત તક�દાર� આયોગ સમક્ષ ર�ૂ કર� આયોગની ભલામણ મેળવી 
લેવાની કાયર્વાહ� હાથ ધરવાની રહ� છે.   
 

 જયા ં�જુરાત તક�દાર� આયોગનો પરામશર્ કરવો આવશ્યક બનતો ન હોય તેવા ક�સમા ંક્ષિતની 
ગભંીરતા ધ્યાને લઇ ખાતાક�ય રાહ� પગલા ંભરવા સબંધંમા ંિશસ્ત અિધકાર�એ િવચારણા હાથ ધરવાની 
રહ� છે. જો ખાતાક�ય રાહ� પગલા ં  ભરવા�ુ ં િશસ્ત અિધકાર��ુ ંમતંવ્ય હોય તો �જુરાત રાજય સેવા 
(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬ હ�ઠળની િશક્ષાઓ પૈક� ક્રમ-(૧) થી (૩) પૈક�ની હળવી 
(ગૌણ ક� નાની) િશક્ષા કરવા માટ� િનયમ-૧૧ હ�ઠળ કાયર્વાહ� હાથ ધરવા ખાતાક�ય તપાસ શ� કરવાનો 
િનણર્ય લેવો ક� ક્રમ-(૪) થી (૮) પૈક� ભાર� (મોટ�) િશક્ષા કરવા માટ� િનયમ-૯/૧૦ હ�ઠળની કાયર્વાહ� 
હાથ ધરવા ખાતાક�ય તપાસ શ� કરવાનો િનણર્ય લેવા �ગે િવચારણા હાથ ધરવાની રહ� છે.  
 

 ક્ષિત/ ગેરર�િત/ અિનયિમતતા/ ગેરવતર્નની ગભંીરતા ધ્યાને લઇ હળવી ક� ભાર� િશક્ષાની 
કાયર્વાહ� માટ�ની  ખાતાક�ય તપાસ શ� કરવાનો સક્ષમ કક્ષાએ િનણર્ય કરવાનો રહ� છે.   
   

૧૧.  પ્રક�ણર્:-  

 સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૩૦.૬.૨૦૦૧ના ઠરાવ ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦-૨૦૦૦-૨૪૫૦-

ત.એ.ની �ચૂના �જુબ પ્રાથિમક તપાસના કામે િન��ૃ સરકાર� અિધકાર� ક� કમર્ચાર� �બનસરકાર� 
સાક્ષીઓને ઉપ�સ્થત રાખવામા ંઆવે છે ત્યાર� તેઓને વગર્-૧ના ન્�નૂતમ પગારધોરણના અિધકાર�ઓની 
સમકક્ષ ગણીને �સુાફર� ભથ્થા�ં ુ ં(દ� િનક ભથ્થા ંસ�હત) �કૂવ�ુ ંકરવા�ુ ંરહ� છે. આ�ુ ં�કૂવ�ુ ંકરવાની 
સ�ા આક્ષેિપત અિધકાર�/ કમર્ચાર�ના િવભાગના સ�ચવશ્રી હસ્તક �કૂાયેલ છે. આ �ગેનો ખચર્ 
આક્ષેિપત અિધકાર�/ કમર્ચાર�ના પગારભથ્થા ં�ગેનો ખચર્ તેમના સબંિંધત િવભાગ/ કચેર� દ્વારા � 
સદર� પાડવામા ં આવતો હોય તે સદર� ઉધારવાનો રહ� છે અને તે હ�ઠળ મ�ૂંર થયેલ ગ્રાન્ટમાથંી 
મેળવવાનો રહ� છે.  
  

 તપાસ અિધકાર�એ આ ર�તે તેમના દ્વારા બોલાવવામા ં આવતા સાક્ષીઓને સામાન્ય વહ�વટ 
િવભાગના તાઃ૨૮.૧૧.૧૯૬૬ના ઠરાવ ક્રમાકંઃ સીડ�આર-૧૦૬૫-૧૪૦૩-ગથી િનયત કરાયેલ 
પ્રમાણપત્રના ન�નૂામા ંતેઓ હાજર રહ્યા હોવા�ુ ંપ્રમાણપત્ર 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/39-1966-28-11-CDR-1065-1403-G-page-46.pdf
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પ્રકરણ-૪ 
�જુરાત તક�દાર� આયોગનો પરામશર્  

(Consultation with Vigilance Commission) 
 

૧.  �હ�ર સેવામા ંભ્રષ્ટાચાર િનવારવા / ના�દૂ કરવા �ગે, સરકારને સલાહ આપવા માટ� રાજય 
સરકાર� સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૭.૪.૧૯૬૪ના ઠરાવ ક્રમાકંઃએસવીસી-૧૦૬૪-ગથી �જુરાત 
તક�દાર� આયોગની રચના કર� છે. 
   

૨.  �જુરાત તક�દાર� આયોગનો પરામશર્ જ�ર� હોય તેવા ક�સો:-  
 નીચે જણાવેલ ક�સોમા ંતક�દાર� આયોગનો પરામશર્ કરવો જ�ર� છે.   
૨.૧  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૭.૪.૧૯૬૪ના ઠરાવ ક્રમાકંઃએસવીસી-૧૦૬૪-ગથી ઠરાવ્યા 
�જુબ તક�દાર� આયોગે કોઇ ફ�રયાદ, અર�, બાતમી, મા�હતી અથવા કોઇ બાબતની તપાસ કરવા 
લાચં �ુ�ત િવરોધી બ્�રુો ક� અન્ય પોલીસ એજન્સી અથવા સ�ચવાલયના વહ�વટ� િવભાગને જણાવ્�ુ ં
હોય તેવા ક�સમા ં તે �જુબ તપાસ કરાવીને પ્રાથિમક તપાસ અહ�વાલ મળ� ગયા બાદ આગળ શી 
કાયર્વાહ� કરવી તે �ગેનો િનણર્ય લેતા પહ�લા ં તક�દાર� આયોગની ભલામણ / અ�ભપ્રાય મેળવવો 
જ�ર� છે.   
  

૨.૨  �હૃ િવભાગના તાઃ૨૫.૩.૧૯૬૮ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃએસવીસી-૧૦૬૪-૨૨૩૬૬-હમા ં જણાવ્યા 
�જુબ રાજયપિત્રત અિધકાર�ઓ સામે લાચં �ુ�ત, ભ્રષ્ટાચાર ક� પ્રમા�ણકતાના અભાવ �વી ગેરર�િતઓ 
ક� ગેરવતર્�કૂ ક� �મા ંભ્રષ્ટાચાર ક� પ્રમા�ણકતાનો  અભાવ ફ�લત થતો હોય તેવા આક્ષેપો હોય તો નીચ ે
જણાવેલ તબકક� �જુરાત તક�દાર� આયોગનો પરામશર્ કરવો જ�ર� છે. 
 

(૧)  સાચા ંસરનામાવાળ� અર� �ગે:  
 ફ�રયાદ અર�ની સ�ચવાલયના વહ�વટ� િવભાગે પ્રાથિમક તપાસ કરાવી હોય અથવા પ્રાથિમક 
તપાસ કરાવવી જ�ર� નથી એવો વહ�વટ� િવભાગનો અ�ભપ્રાય હોય ત્યાર� આગળની કોઇપણ કાયર્વાહ� 
�ગેનો િનણર્ય લતેા પહ�લા,ં  
(૨)  અનામી ક� બેનામી અર� �ગે:  
 અનામી ક� બેનામી અર� ઉપર વહ�વટ� િવભાગે કોઇપણ એજન્સી મારફત તપાસ કરાવી હોય 
અને આવી તપાસમા ં અર�મા ં દશાર્વેલ આક્ષેપોને સમથર્ન મળ્�ુ ં હોય ક� ન મળ્�ુ ં હોય તો પણ 
આગળની કાયર્વાહ�નો િનણર્ય લેતા પહ�લા ં તક�દાર� આયોગનો પરામશર્ કરવો જ�ર� છે.  
  

   સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૫.૯.૨૦૦૫ના ઠરાવ ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૯૬-૬૩૬-ત.એ. 
(ભાગ.૧)ના ફકરા-૪ની જોગવાઇ અ�સુાર અનામી/ બેનામી અર�ઓ ઉપર કોઇપણ પ્રકારની કાયર્વાહ� 
ન કરતા ં તેને સીધી જ દફતર� કરવાની રહ� છે. � અન્વયે �હૃ િવભાગ દ્વારા 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/04-2010-13-12-SVC-1064-22366-H-page-27-47.pdf
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પ�રપત્ર ક્રમાકંઃએસવીસી-૧૦૬૪-૨૨૩૬૬-હથી કરાયેલ સ્પષ્ટતા �જુબ  આ ર�તે અનામી / બનેામી 
અર�ઓ દફતર� કરતા �હૃ િવભાગના તાઃ ૨૫.૩.૧૯૬૮ના સરખા ક્રમાકંઃના પ�રપત્ર અન્વયે �જુરાત 
તક�દાર� આયોગનો પરામશર્ કરવાની અપાયેલ �ચૂના આટલા �રૂતી રદ ગણવાની રહ� છે. 
  

૨.૩  �હૃ િવભાગના તાઃ૯.૧૦.૧૯૭૦ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃએસવીસી-૧૦૬૪-૨૨૩૬૬-હથી એમ પણ 
ઠરાવેલ છે ક�, રાજયપિત્રત અિધકાર�ઓ સામે આક્ષેપ કરતી અર� મળેલ ન હોય પરં� ુ મળેલી 
બાતમીના આધાર� ક� બી� કોઇ કારણથી રા�યપિત્રત અિધકાર� સામે તપાસ કરવામા ંઆવી હોય તેવા 
ક�સમા ં ઉપર ફકરા-૨.૨મા ં જણાવ્યા �જુબ તક�દાર� આયોગનો પરામશર્ કર�ને આયોગની ભલામણ 
મેળવવી જ�ર� છે.   
 

૨.૪  ઉપર ફકરા-૨.૧ થી ૨.૩ આગળ �ચૂવ્યા �જુબ તક�દાર� આયોગનો પરામશર્ કરતા સમયે �હૃ 
િવભાગના તાઃ ૧૭.૧૧.૧૯૭૭ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃએસવીસી-૧૦૬૪-૨૨૩૬૬-હમા ં સ્પષ્ટતા કયાર્ �જુબ 
સબંિંધત અિધકાર� સામે શા પગલા ંલેવાનો ઇરાદો છે, તેનો િનદ�શ કરવો નહ� કારણ ક�, તે બાબતે જ 
તક�દાર� આયોગની ભલામણ મેળવવાની હોય છે.   
 

૩.  તક�દાર� આયોગનો પરામશર્ કરતા સમયે દરખાસ્ત સાથે મોકલવાના કાગળો:-  
૩.૧  તાઃ૨૫.૩.૧૯૬૮ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃએસવીસી-૧૦૬૪-૨૨૩૬૬-હમા ં જણાવ્યા �જુબ તક�દાર� 
આયોગનો પરામશર્ કરવાની દરખાસ્ત સાથે નીચે જણાવ્યા �જુબના કાગળો મોકલવાના હોય છે.  
 

(૧)  ક�સને લગતી સ્વયપંયાર્પ્ત ન�ધ (પ્રકરણ ન�ધ)  
(તક�દાર� આયોગના તાઃ૫.૨.૧૯૯૪ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ�વીસી-૧૦૯૩- ૩૪૦૫-ફ �જુબ તેમજ  
તાઃ૧૯.૬.૨૦૧૭ના પત્ર ક્રમાકંઃમકમ-૧૦-૨૦૧૬-૭૮૭૭૩૯-ફની સાથે પ્રિસદ્ધ કરવામા ં આવેલ 
પ�રિશષ્ટ-૩ �જુબ તથા �હૃ િવભાગની તાઃ૧૯.૭.૨૦૧૭ની યાદ� ક્રમાકં:ગતપ-૧૦૨૦૧૭-વીસી-
૫૦-હથી િનયત કયાર્ �જુબના પત્રકો સાથે િવગતો ર�ૂ કરવી.) 
  

(૨)  પ્રાથિમક તપાસ કરવામા ં આવી હોય તો પ્રાથિમક તપાસ અહ�વાલ  અને પ્રાથિમક તપાસ  
કરવામા ંઆવી ન હોય તો તે �ગે વહ�વટ� િવભાગ�ુ ંમતંવ્ય.  

 

(૩)  સબંિંધત ર�કડર્ / દસ્તાવેજ.   
 

(૪)  દરખાસ્ત સાથે તપાસના કયા કયા કાગળો મોકલ્યા છે, તેની યાદ� ક�  ફ��રસ્ત, પાનાના ક્રમ  
નબંર સ�હત.  
(�હૃ િવભાગના તાઃ૧૦.૪.૧૯૮૦ના પ�રપત્ર ક્રમાકં:ગતપ-૩૦૮૦-ઓડ�-૧૮-હથી �ચૂના આપ્યા  
�જુબ.)  

 

૩.૨  �હૃ િવભાગના તાઃ૨૨.૯.૧૯૯૭ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃગતપ-૧૦૮૭-ઓડ�-૨૩-હ, ભાગ.૧થી �ચૂના 
આપ્યા �જુબ તક�દાર� આયોગનો પરામશર્ 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/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
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ન�ધ િવભાગ સામાન્ય ર�તે આયોગને મોકલવો નહ� પરં� ુ અપવાદ�પ �કસ્સામા ં જયાર� ફ�રયાદ 
અર�મા ં સ�ચવાલયની સબંિંધત ફાઇલમા ં લેવાયેલ િનણર્ય બાબતે કોઇ અિધકાર�/ કમર્ચાર� સામે 
આક્ષેપો થયેલા હોય એટલે ક�, સબંિંધત ફાઇલનો ન�ધ િવભાગ જ આક્ષેપ�ુ ંિવષયવસ્� ુહોય અને તે જ 
બાબતે તક�દાર� આયોગને સબંધંકતાર્ અિધકાર�/ કમર્ચાર�ની જવાબદાર� નકક� કરવા �ગે સબંિંધત 
ફાઇલનો ન�ધ િવભાગ જોવા�ુ ંઅત્યતં જ�ર� જણાય અને આયોગ તરફથી માગંણી કરવામા ંઆવે તો 
તેવા �કસ્સાઓમા ં જ સ�ચવાલયની ફાઇલના ન�ધ િવભાગ�ુ ં ઉદ્ધરણ મોકલી આપવાની પદ્ધિત 
અપનાવવાની રહ�શે. તે િસવાયના �કસ્સામા ં આયોગ દ્વારા ન�ધ િવભાગ માગંવામા ં આવે તો પણ 
આપવાનો રહ�તો નથી. 
   

૪.  ખાતાક�ય તપાસમા ં તપાસ અિધકાર�ના અહ�વાલ ઉપર િનણર્ય લેતા સમયે અથવા 
િશક્ષાનો િનણર્ય લેતા સમયે તક�દાર� આયોગનો પરામશર્ જ�ર� નથી:-  
  �હૃ િવભાગના તાઃ૧૦.૧૦.૧૯૬૮ અને તાઃ૨૮.૧૦.૧૯૭૭ના પ�રપત્રો અ�કુ્રમે એસવીસી-
૧૦૬૮-હ અને એસવીસી-૧૦૭૫-૮૮-હથી �ચૂના આપ્યા �જુબ ખાતાક�ય તપાસ/ િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� 
દરિમયાન તપાસ અિધકાર�ના તપાસ અહ�વાલ ઉપર િનણર્ય લેતા સમયે અને ખાતાક�ય તપાસના �તે 
અિધકાર�/ કમર્ચાર�ને િશક્ષા કરવાનો િનણર્ય લેવાના તબકક� કરવા ધાર�લ િશક્ષાના પ્રમાણ �ગ ે
તક�દાર� આયોગની ભલામણ મેળવવી જ�ર� નથી. પરં�,ુ સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ 
૧૮.૫.૨૦૧૯ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃડ�પીઇ- ૧૦૯૩-૧૩૭૦(૯૩)-ભાગ.૧-ત.એ.થી અપાયેલ �ચૂના �જુબ � 
ક�સમા ંઆયોગે �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ અને ૧૦ હ�ઠળ 
ભાર� િશક્ષાની કાયર્વાહ� હાથ ધરવા ભલામણ કર�લ હોય, તેવા �કસ્સામા ંઆક્ષેિપતના બચાવનામાના 
તબકક� અથવા િનયમા�સુારની ખાતાક�ય તપાસના �તે આક્ષેિપતને ‘‘દોષ�કુત’’ કરતા ં અગાઉ 
તક�દાર� આયોગનો બી� તબકકાનો પરામશર્ કરવો જ�ર� છે.  
  

૫.  તક�દાર� આયોગની ભલામણોમા ંવપરાતા શબ્દપ્રયોગો�ુ ંઅથર્ઘટન:-  
 જયાર� તક�દાર� આયોગનો પરામશર્ કર�ને આગળની કાયર્વાહ� માટ� આયોગની ભલામણ/ 
અ�ભપ્રાય મેળવવામા ંઆવે છે ત્યાર� તક�દાર� આયોગ, જવાબદાર અિધકાર�/ કમર્ચાર� 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 અથર્ �હૃ િવભાગના તાઃ૭.૬.૧૯૮૪ના �ધુારા 
ક્રમાકંઃગતપ-૩૦૮૦-�ઓુ-૪૧-હથી સ્પષ્ટ કયાર્ �જુબ નીચે પ્રમાણ ેકરવાનો રહ� છે. 
  

(૧)  “ખાતાક�ય પગલા’ં’ લેવા ભલામણ કર� હોય ત્યાર� �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને  
અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના  િનયમ-૧૧મા ં�ચૂવેલ  (નાની િશક્ષા �ગનેી કાયર્વાહ�) એવો અથર્ થાય.  
  

(૨)  “ખાતાક�ય તપાસ કરવી’’ અથવા ‘‘િવિધસરની ખાતાક�ય તપાસ’’ કરવાની ભલામણ હોય તો  
�જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ અને ૧૦ની કાયર્વાહ� 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/1977-28-10-SVC-1068-H.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� િશક્ષા �ગેની કાયર્વાહ� એવો અથર્ થાય.   
 

ન�ધ:  જો ક� હવે તક�દાર� આયોગ, �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના  
િનયમ-૧૧ નીચે કાયર્વાહ� કરવી ક� િનયમ-૯ અને ૧૦  નીચે કાયર્વાહ� કરવી, તે મતલબની 
સ્પષ્ટ ભલામણ કર� છે, તેથી  તે �ગે�ુ ંઅથર્ઘટન કરવાનો પ્ર� રહ�તો નથી.  

 

૬.  તક�દાર� આયોગની ભલામણનો સ્વીકાર/ અસ્વીકાર કરવા �ગેની સમયમયાર્દા:- 
  

  �હૃ િવભાગના તાઃ૯.૧૨.૧૯૮૬ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃગતપ-૩૧૮૬-૨૭૪૧-હથી �ચૂના આપ્યા 
�જુબ તક�દાર� આયોગની ભલામણનો સ્વીકાર ક� અસ્વીકાર કરવા �ગેની �ણ તક�દાર� આયોગને, 
આયોગની ભલામણ મળ્યાના ત્રણ માસની સમયમયાર્દામા ંકરવાની હોય છે.   
 

૭.  તક�દાર� આયોગની ભલામણનો સ્વીકાર / અસ્વીકાર કરવાનો િનણર્ય લેવાની કક્ષા:- 
  

 તક�દાર� આયોગની ભલામણનો સ્વીકાર/ અસ્વીકાર કરવા �ગેનો િનણર્ય કરવા માટ�  
કામકાજના િનયમો (Rules of Business) નીચ ેકરવામા ંઆવેલ �કુમો (Orders regarding Channel of 

submission) �જુબ િનયત કક્ષાએ લેવાના હોય છે. �ના માટ� સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના 
તાઃ૨૩.૧૨.૨૦૦૫ તથા તાઃ૨૦.૪.૨૦૦૬ના ઠરાવ ક્રમાકંઃસીઓએસ-૧૦૨૦૦૫-૫૧૬-ગ.રથી કરવામા ં
આવેલ જોગવાઇઓ ધ્યાને લેવાની રહ� છે.  
 

  તક�દાર� આયોગની  ભલામણનો સ્વીકાર / અસ્વીકાર કરવા �ગે સામાન્ય વહ�વટ િવભાગને 
દરખાસ્ત કરતી વખતે તા:૧૬.૧૨.૨૦૦૩ના પ�રપત્ર ક્રમાકં:ખતપ-૧૦૯૩-૧૪૨૩-ત.એ.થી િનયત 
કરાયેલ ચેક�લસ્ટ-૧ની િવગતો સાથે દરખાસ્ત કરવાની રહ� છે.  

 

૮.  તક�દાર� આયોગની ભલામણો �ગે �નુ:િવચારણા:- 
 

૮.૧  એક વખત તક�દાર� આયોગની ભલામણનો સ્વીકાર કયાર્ બાદ, કોઇપણ તબકક� વહ�વટ� 
િવભાગને એમ લાગે ક�, આયોગ ે કર�લ ભલામણ કરતા �ુદા પ્રકારની કાયર્વાહ�, પગલા ં લેવા �ગે 
સગંીન અને વ�ુદવાળા ંકારણો છે અથવા તો, આયોગે �ચૂવેલી કાયર્વાહ� કરવી જ�ર� નથી તો �હૃ 
િવભાગના તાઃ૩.૧૦.૧૯૭૪ના પ�રપત્ર ક્રમાકં:એસવીસી-૧૦૭૪-૬૬-હની �ચૂના �જુબ તક�દાર� 
આયોગને તેની ભલામણ �ગે �નુઃ િવચારણા કરવા દરખાસ્ત કરવી જોઇએ. આ �ગેનો િનણર્ય 
વહ�વટ� િવભાગે સ�ચવશ્રી કક્ષાએ લેવો જ�ર� છે.   
 

૮.૨  �હૃ િવભાગના તાઃ૧૧.૬.૧૯૭૯ના પ�રપત્ર ક્રમાકં:એસવીસી-૧૦૭૯-�વીસી- ૧૮૬-હની �ચૂના 
�જુબ, �નુઃિવચારણા કરવા માટ�ની દરખાસ્ત તક�દાર� આયોગને �નુઃિવચારણા માટ�ના સગંીન અને 
વાજબી કારણો િવગતવાર દશાર્વીને સ્વયસં્પષ્ટ ન�ધ સાથે મોકલવી જોઇએ. વ�મુા,ં 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 પ�રપત્ર ક્રમાકંઃમકમ-૧૦૨૦૦૮-ભલામણ-ફથી જણાવ્યા અ�સુાર આયોગની ભલામણના 
અ�સુધંાનમા ં �નુિવ�ચારણા માટ� ભલામણની તાર�ખથી ત્રણ માસની સમયમયાર્દામા ં આયોગને 
દરખાસ્ત મોકલવાની થશે. સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૮.૫.૨૦૧૯ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃડ�પીઇ-

૧૦૯૩-૧૩૭૦(૯૩)-ભાગ.૧-ત.એ.થી જણાવ્યા અ�સુાર �જુરાત તક�દાર� આયોગની ભલામણ અન્વયે 
ખાતાક�ય તપાસ હાથ ધરવામા ંઆવેલ હોય તેવા ક�સમા ંતહોમતદાર સરકાર� અિધકાર�/ કમર્ચાર�ના 
બચાવનામાની ક�સના �રુાવાઓને અ�લુક્ષીને ચકાસણી કરતા,ં આરોપોમા ં �ધુારો કરવાનો ક� અ�કુ 
આરોપો પડતા �કૂવાનો સક્ષમ અિધકાર�નો અ�ભપ્રાય હોય તો તે કરતા ંપહ�લા ંઅથવા અ�કુ આરોપો ક� 
બધા આરોપો પડતા �કૂતા પહ�લા ંતક�દાર� આયોગનો પરામશર્ કર�ને તે �ગે આયોગની �નુઃ ભલામણ 
મેળવી લેવાની રહ�શે. � ક�સમા ંઆયોગે �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના 
િનયમ-૯ અને ૧૦ નીચે કાયર્વાહ� કરવા ભલામણ કર� હોય અને તહોમતદારના બચાવનામાને આધાર� 
સક્ષમ અિધકાર�ને  િનયમ-૧૧ નીચે કાયર્વાહ� હાથ ધરવા�ુ ંયોગ્ય અને ન્યાયો�ચત જણા� ુ ંહોય (એટલ ે
ક�,  િનયમ-૬ નીચેની કોઇ નાની િશક્ષાની કાયર્વાહ� કરવાનો અ�ભપ્રાય હોય) તો તેમ કરતા પહ�લા ંપણ 
આયોગનો પરામશર્ કર�ને આયોગની �નુઃ ભલામણ મેળવી લેવાની રહ�શે.     

 

૯.  તક�દાર� આયોગની ભલામણો �પુ્ત અને ખાનગી ગણવા બાબત:- 
  

 �હૃ િવભાગના તાઃ૧૫.૫.૧૯૬૮, તાઃ૩.૧.૧૯૮૦, તાઃ૩૦.૩.૧૯૮૩ અને તાઃ૧૩.૮.૧૯૮૬ના 
પ�રપત્રો અ�કુ્રમે ક્રમાકંઃએસવીસી-૧૦૬૪-૨૧૮૬-ગ, ગતપ-૩૦૭૯-�વીસી-૨૭૬-હ, ગતપ-૩૦૮૩-

�વીસી-૧૪-હ અને ગતપ-૩૦૮૬-ઓડ�-૫૧-હથી �ચૂના આપ્યા પ્રમાણે તક�દાર� આયોગની ભલામણ 
સ્વીકાર�ને અિધકાર�/ કમર્ચાર� સામે ખાતાક�ય તપાસ અથવા � કોઇપણ િશસ્ત િવષયક કાયર્વાહ� હાથ 
ધરવામા ંઆવે તેમા,ં તક�દાર� આયોગની ભલામણનો ક� અ�ભપ્રાયનો ઉલ્લખે કરવો જોઇએ નહ�. કારણ 
ક�, ક�સમા ંકયા પ્રકારની િશસ્તાત્મક/ િશક્ષાત્મક કાયર્વાહ� કરવી તેનો િનણર્ય િશસ્ત અિધકાર�એ ઉપલબ્ધ 
�રુાવાઓની સમીક્ષા/ િવચારણા કર�ને પોતાની િવવેક��ુદ્ધ વાપર�ને (Application of Mind) કરવાનો 
હોય છે. િશસ્ત અિધકાર�એ વગર િવચાય� યતં્રવ� ્ પ્રાથિમક તપાસ અહ�વાલ ક� તક�દાર� આયોગની 
ભલામણો/ અ�ભપ્રાયોને જ સીધેસીધા આધાર�પ ગણીને, તેનો અમલ કરવાનો હોતો નથી. એટલ ેક�, 
ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ�ની વૈધાિનક જોગવાઇઓ�ુ ં પાલન કરતી વખતે તેની પ્ર�ક્રયામા ંતક�દાર� 
આયોગની ભલામણો/ અ�ભપ્રાયોનો ઉલ્લખે કરવા�ુ ં પ્રસ્�તુ નથી. આ કારણસર ખાતાક�ય તપાસમા ં
આરોપનામા, આક્ષેપ િવવરણપત્રક, �રુાવાપત્રક તેમજ તપાસના �તે,  િશક્ષાના �કુમોમા ં તક�દાર� 
આયોગની ભલામણ ક� અ�ભપ્રાયનો કયાયં ઉલ્લેખ કરવો જોઇએ નહ�. તક�દાર� આયોગની ભલામણો 
�પુ્ત રાખવાની હોય છે. અિધકાર�/ કમર્ચાર� સામેની િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ�/ ખાતાક�ય તપાસની 
કાયર્વાહ�ના �તે કરવામા ંઆવેલ �કુમોની નકલો આયોગને અલાયદા પત્રથી  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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૧૦.  તક�દાર� આયોગની ભલામણોના સ્વીકાર �ગે આયોગના વાિષ�ક વહ�વટ� અહ�વાલમા ં
ઉલ્લેખ:  
 સરકાર� તક�દાર� આયોગની ભલામણનો અસ્વીકાર કય� હોય અથવા �શતઃ સ્વીકાર કય� હોય 
તેવા ક�સો �ગે તક�દાર� આયોગ તેમના વાિષ�ક વહ�વટ� અહ�વાલમા ં ન�ધ કર� છે. સામાન્ય વહ�વટ 
િવભાગના તાઃ૧૭.૪.૧૯૬૪ના ઠરાવ ક્રમાકંઃ એસવીસી-૧૦૬૪-ગમા ંજણાવ્યા �જુબ તક�દાર� આયોગનો 
વાિષ�ક વહ�વટ� અહ�વાલ સરકાર� િવધાનસભામા ં ર�ૂ કરવાનો હોય છે. આયોગની ભલામણોના 
અસ્વીકાર/ �શતઃ સ્વીકાર કરવા �ગેના કારણો પણ સરકાર� અહ�વાલની સાથે જ િવધાનસભામા ં ર�ૂ 
કરવાના હોય છે.  
 

૧૧. આકે્ષિપત અિધકાર�/ કમર્ચાર�ના અવસાન અન્વયે તપાસ પડતી �કૂવા માટ� તક�દાર� 
આયોગનો પરામશર્ કરવા બાબત:-  
 સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૯.૨.૧૯૯૪ના ઠરાવ ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૯૨-૧૫૯૦-ત.એ.થી 
કરવામા ંઆવેલ જોગવાઇ �જુબ � ક�સોમા ં  તક�દાર� આયોગની ભલામણથી સરકાર� કમર્ચાર� સામે 
ખાતાક�ય તપાસ કરવામા ં આવી હોય અને આવી ખાતાક�ય તપાસ પડતર હોય, તે દરિમયાન જ 
સરકાર� કમર્ચાર��ુ ંઅવસાન થાય તો તેવા ક�સોમા ં તેની સામેની તપાસ પડતી �કૂવા માટ� તક�દાર� 
આયોગની સમંિત મેળવવાની આવશ્યકતા રહ�તી નથી. તેવા �કસ્સામા ં અવસાનને કારણે કાયર્વાહ� 
પડતી �કૂવામા ંઆવી હોવાની �ણ તક�દાર� આયોગને કરવાની રહ�શે.  
 

૧૨.  િન� ૃ�્ થતા અિધકાર�ઓના પ્રકરણો ભલામણ/ અ�ભપ્રાય માટ� તક�દાર� આયોગને 
સમયસર મોકલવા બાબત:-  
 િન��ૃ થનાર અિધકાર� સામેના ખાતાક�ય તપાસના પ્રકરણોમા ં જયા ં તક�દાર� આયોગનો 
અ�ભપ્રાય / ભલામણ મેળવવી જ�ર� જણાય તેવા પ્રકરણો આયોગને સામાન્યતઃ િન�િૃ�ના  ત્રણ માસ 
અગાઉ મોકલવા જોઇએ. પરં�,ુ અસાધારણ સજંોગોમા ં પણ ઓછામા ંઓછા એક મ�હના પહ�લા ં કોઇ 
પ્રકરણ મોકલવામા ંનહ� આવે તો તેવા દર�ક �કસ્સાની આયોગ તેના વાિષ�ક વહ�વટ� અહ�વાલમા ંન�ધ 
લેશે. તે �જુબની જોગવાઇ તક�દાર� આયોગના તાઃ૨૩.૭.૧૯૯૨ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ મકમ-૧૦૯૨-

પ�રપત્ર-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
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પ્રકરણ-૫  
ફરજમો�ફૂ� (Suspension) 

૧. ફરજમો�ફૂ� એટલે �ુ?ં (What is Suspension):- 
 

 ‘‘Suspension can be defined as temporary deprivation of one’s office” ફરજમો�ફૂ� એટલ ે
સરકાર� કમર્ચાર�ને તેની ફરજ પરથી (એટલે ક� સ�ક્રય સેવામાથંી) કામચલાઉ ધોરણે �ૂર કર� દ�વો. 
ફરજમો�ફૂ� એ કોઇ િશક્ષા નથી. તેમા ંસરકાર� કમર્ચાર�ની નોકર�નો �ત આવતો નથી ક� તેના અને 
સરકાર વચ્ચેના નોકર-મા�લકના સબંધંો પણ મટ� જતા નથી, પરં� ુ સરકાર� કમર્ચાર�ને કામચલાઉ 
ધોરણે સ�ક્રય સેવામાથંી �ૂર રાખવામા ંઆવતો હોય છે. ફરજમો�ફૂ�મા ંસરકાર� કમર્ચાર�ને તેના સરકાર� 
કમર્ચાર�/ અિધકાર� તર�ક�ના િવશેષાિધકારો અને સ�ાઓથી વ�ંચત કર� દ�વામા ંઆવે છે.  
ર.  સરકાર� કમર્ચાર�એ તેમની સામે થયેલ ફોજદાર� અથવા �દવાની કાયર્વાહ� �ગે 
સરકારને �ણ કરવા બાબત :- 
 

ર.૧ જયાર� કમર્ચાર� સામે કોઇપણ પ્રકારનો ફોજદાર� ક� �દવાની �કુદ્દમો દાખલ થયેલ હોય ત્ યાર� 
કમર્ચાર�એ તે �ગે �જુરાત રાજય સેવા (વતર્�કૂ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૮ �જુબ તેની �ણ 
સક્ષમ સ�ાિધકાર�ને તાત્ કા�લક કરવાની રહ� છે. 
 

 કમર્ચાર� સામે ન�ધાયેલ ફોજદાર� �નુા ક� �દવાની �કુદમા અન્ વયે તેમની ધરપકડ થયેલ હોય 
ક� ન હોય, ક� સભંિવત ધરપકડ સામે તેમણે આગોતરા �મીન મેળવેલ હોય ક� ન હોય અથવા  ધરપકડ 
બાદ કમર્ચાર� �મીન પર �ટ�લ હોય તેવી કોઇપણ પ�રિસ્ થિત ઉદ્દભવે તો તે �ગે કમર્ચાર�એ આવી 
બાબતોની �ણ, તે જયાર� આવી �ણ કરવાની િસ્ થિતમા ંઆવે ક� તરત, કરવી જોઇએ. આવી બાબતે તે 
સમયગાળા દરિમયાન મી�ડયામા ંિવસ્ �તૃ અહ�વાલો પ્રિસદ્ધ થયા હોય તો પણ, કમર્ચાર�એ તેની સામેની 
આવી તમામ બાબતો પર પ્રકાશ પાડતો અને અદ્યતન િસ્ થિત સ્ પષ્ ટ કરતો હક�કતલક્ષી અહ�વાલ ર�ૂ 
કરવાનો રહ� જ છે.  
 

ર.૨ કોઇ ફોજદાર� �કુદમો ક� �દવાની દાવો �બૂ જ સામાન્ ય બાબતે હોય ક� તે કમર્ચાર�ની તદ્દન 
�ગત બાબતો �ગ ેથયેલ હોય �મ ક�, કોઇ ચેપ્ ટર ક�સ, વાહન અકસ્ માત ક�સ, કૌ�ંુ�બક ક� પા�રવાર�ક 
ઝઘડાનો ક�સ, પાડોશી સાથે ઝઘડાનો ક�સ વગેર� ક� �મા ંકમર્ચાર�ની વ્ ય�કતગત હ�િસયતથી સડંોવણી 
�ગે �નુો ન�ધાયેલ હોય અને સરકાર� કમર્ચાર�ની હ�િસયતથી તેની કોઇ જવાબદાર� ન હોય તેમ છતા ં
�જુરાત રાજય સેવા (વતર્�કૂ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૮ની શરતો સતંોષાતી હોય તેવા કોઇપણ 

�નુા / દાવા સબંધંમા ંકમર્ચાર�ને આવી બાબતોની સક્ષમ અિધકાર�ને �ણ કરવામાથંી ��ુકત મળતી 
નથી. કમર્ચાર�એ શકય તેટ�ુ ંવહ��ુ ંતેની �ણ કરવી જોઇએ.  
 

ર.૩  જો કમર્ચાર� દ્વારા ઉપર� અિધકાર�ઓને તેમની સામે હાથ ધરાયેલ ફોજદાર� �કુદમા ક� દાવા 
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સબંિંધત િવગતોથી વાક�ફ કરવામા ંન આવે તો તેમની સામે �જુરાત રાજય સેવા (વતર્�કૂ) િનયમો, 
૧૯૭૧ના િનયમ-૧૮ના ભગં માટ� જ�ર જણાયે ખાતાક�ય રાહ� પગલા ંભરવાના રહ� છે. આ ઉપરાતં 

�હ�ર કરવા લાયક મા�હતી �હ�ર ન કર� હક�કતો �પાવવાના �કસ્સામા ંસામાન્ય વહ�વટ િવભાગના 
તાઃ૧૩.૮.૨૦૧૪ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૨૦૧૨-૭૭૦-ત.એ.ના ફકરા-(૧)ને ધ્યાને લઇ ફકરા-
(૨),(૫),(૬), (૭) તથા (૮)મા ં�ચૂવ્યા �જુબની કાયર્વાહ� પણ હાથ ધરવાની રહ� છે.   
 

૩. સરકાર� કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ ઉતારવા�ુ ંપ્રયોજન �ુ ંહોય છે?:-  
 

   સરકાર� કમર્ચાર�એ કોઇ ગભંીર ગેરવતર્�કૂ, ગભંીર �નુો અથવા ગભંીર પ્રકારની અિનયિમતતા, 
ગેરર�િત ક� ક્ષિત કર� હોય અને તેને સ�ક્રય સેવામા ંચા� ુરાખવામા ંઆવે તો તેને, 
 

(૧)  તેણે આચર�લ ગેરવતર્�કૂ, �નુો, અિનયિમતતા, ગેરર�િત, ક્ષિત(વગેર� � હોય તે) ફર�થી  
કરવાનો મોકો મળ� રહ� અથવા,  

(ર)  તેની સામેના દસ્ તાવે� �રુાવાઓ નાશ કર� નાખવાની ક� તેની સાથે ચેડા ં કરવાની ક� તેની  
સામેના સાક્ષીઓને ફોડ� નાખવાની તક મળ� રહ�. 

         ઉપર (૧) અથવા (ર) આગળ જણાવેલ પ�ર�સ્થિતઓ ઉપિસ્ થત થતી િનવારવા માટ� 
સરકાર� કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂવામા ંઆવતો હોય છે.  
 

૪. ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ ઉતારતા પહ�લા ંસરકાર� કમર્ચાર�ને બચાવની તક આપવી જ�ર� છે ક� 
ક�મ?:- 
 

૪.૧ ફરજમો�ફૂ� એ, �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ નીચેની  કોઇ િશક્ષા 
નથી ક� ફરજમો�ફૂ�નો �કુમ એ કોઇ અધર્ન્યાિયક �કુમ પણ નથી. ફરજમો�ફૂ�  માત્ર એક વહ�વટ� પગ�ુ ં
(Administrative action) જ છે. આથી સરકાર� કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� પર ઉતારતા ં પહ�લા ં ર�ૂઆત 
કરવાની ક� બચાવ કરવાની તક આપવી આવશ્ યક નથી. અલબ�, સરકાર� કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� પર 
ઉતારવાથી તેની પ્રિતષ્ ઠા ક� આબ�ને અસર થતી હોઇ, ગમે તે ક�સમા ંસરકાર� કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� 
પર ઉતાર� શકાય નહ�. સરકાર� કમર્ચાર�ને કયાર� અને ક�વા સજંોગોમા ંફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂવો જોઇએ 
તે ફકરા-પમા ંિવગતવાર દશાર્વવામા ંઆવ્ �ુ ંછે. 
 

૪.ર ફરજમો�ફૂ� એ એક વહ�વટ� પગ�ુ ંછે. િનમ�કૂ� અિધકાર� �હ�ર વહ�વટના �હતમા,ં કમર્ચાર�ને 
સ�ક્રય સેવામાથંી �ૂર રાખવા, આ પગલાનંો જ��રયાત �જુબ અને િવવેક��ુદ્ધ અ�સુાર ઉપયોગ કર� શક� 
છે. િનમ�કૂ� અિધકાર�/ કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� પર ઉતારવા માટ� તેમજ તે ફરજમો�ફૂ�ને ત્ યાર પછ�ના 
આગળના સમય માટ� લબંાવવા માટ� �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના 
િનયમ-પ ના પેટા િનયમ(૧) થી (૪)ની લા� ુપડતી કોઇપણ જોગવાઇનો ઉપયોગ કર� શક� છે. �મ ક�, 
કોઇપણ ફોજદાર� �નુાના સબંધંમા ંકમર્ચાર�ની ૪૮ કલાક કરતા ંવ� ુસમય માટ� અટકાયત થયેલ હોય 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2014-13-08-%20CDR-102012-770-Inq-Cell.pdf
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તો િનયમ-પ(ર)(ક) �જુબ અટકાયતની તાર�ખથી તેમની  ગણી લેવાયેલ ફરજમો�ફૂ�(ડ�મ્ ડ સસ્પેન્ શન) 
અમલમા ં આવે છે. આ �નુા અન્વયેનો ક�સ અન્ વેષણ / ટ્રાયલ હ�ઠળ હોવા�ુ ં ધ્ યાને લઇ િનયમ-

પ(૧)(ખ) ની જોગવાઇનો ઉપયોગ કર� આવી ફરજમો�ફૂ�ને ત્ યાર પછ�ના સમયગાળા માટ� લબંાવવાનો 
િનણર્ય લઇ શકાય છે.   
 

પ. સરકાર� કમર્ચાર�ને કયાર� અને ક�વા સજંોગોમા ંફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂ� શકાયઃ- 
 

પ.૧ �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના  િનયમ-પ(૧)ની જોગવાઇ �જુબ, 
જયાર� સરકાર� કમર્ચાર� સામે, 
(ક)  િશસ્ ત િવષયક કાયર્વાહ� (એટલે ક� ખાતાક�ય તપાસ) કરવાની બાબત િવચારણા હ�ઠળ હોય,  

��ૂચત હોય ક� પડતર હોય ત્ યાર�, 
અથવા 

(ખ)  તેની સામે નૈિતક અધઃપતન (Moral Turpitude) વાળા કોઇ ફોજદાર� �નુા �ગેનો ક�સ  
અન્ વેષણ(Investigation), તપાસ(Inquiry) અથવા ઇન્ સાફ� કાયર્વાહ� (Trial) હ�ઠળ હોય ત્ યાર� 
તેને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂ� શકાય છે.  

 

પ.ર સરકાર� કમર્ચાર�ને કયા સજંોગોમા ં ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂવો જોઇએ તે �ગે સરકાર� સામાન્ ય 

વહ�વટ િવભાગના તાઃ૮.૭.૧૯૭૦ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૭૦-૨૯૮૧-ગ અને 
તાઃપ.૧૦.૧૯૭૬ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૩૭૬-૨૭૧૫-ગથી માગર્દશર્ક �ચૂના આપેલી છે. તે 
�જુબ નીચેની બે શરતો સતંોષાતી હોય તો જ સરકાર� કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂ� શકાય. 
 

(અ) સરકાર� કમર્ચાર�એ ગભંીર ગેરવતર્�કૂ(grave misconduct), ગભંીર �નુો(grave offence), 
ગભંીર ગેરિશસ્ ત(grave indiscipline) ક� ભ્રષ્ ટાચાર(corruption) કય� હોવા�ુ ંજણા� ુ ંહોય અને ઉપલબ્ ધ 

�રુાવાને આધાર� તેને નોકર�માથંી બરતરફ, �ખસદ ક� ફર�જયાત િન�િૃ�ની િશક્ષાઓ પૈક�ની કોઇ િશક્ષા 
થઇ શક� તેમ હોવા�ુ ંપ્રથમ દશર્નીય ર�તે(Prima Facie) જણા� ુ ંહોય. 

અને 
(બ) (૧) એમ માનવાને કારણ હોય ક� સદર� ુકમર્ચાર� સ�ક્રય સેવામા ંચા� ુરહ�વાથી તેની સામેની  

તપાસ ક� અન્ વેષણ(Investigation)મા ં તે અડચણ�પ બનશે અથવા તેને �રુાવાઓ સાથે ચેડા ં
કરવાની ક� સાક્ષીઓને ફોડ� નાખવાની તક મળ� રહ�શે. 

અથવા 
(ર) તેને સ�ક્રય સેવામા ંચા� ુરાખવામા ંઆવે તો તેને તેવી ગેરવતર્�કૂ ક� �નુો ફર�થી કરવાની  
તક મળ� રહ�શે એમ જણા� ુ ંહોય. 

 

 ઉપર (અ) આગળની શરત અને ઉપર (બ)મા ં ક્રમાકં (૧) અને (ર) પૈક�ની કોઇ એક શરત, 
એમ બનેં શરતો સતંોષાતી હોય તો જ સરકાર� કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂ� શકાય. આથી, સરકાર� 

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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કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� પર ઉતારવાનો િનણર્ય લતેા ં પહ�લા ં સક્ષમ અિધકાર�એ િવવેક�િુધ્ ધ�વૂર્ક 
િવચારણા કરવી જ�ર� છે. ગમે તે ક�સમા ં સરકાર� કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� ઉપર ઉતાર� શકાય નહ�. 
�ૂંકમા,ં મોટ� િશક્ષા કરવાપાત્ર હોય, તેવી ગભંીર ગેરર�િત, ક્ષિત, ગેરવતર્ન ક� �નુામા ંસડંોવણી હોય અને 
તેને સ�ક્રય સેવામા ં ચા� ુ રાખવાથી તપાસની કાયર્વાહ�, સાક્ષી ક� �રુાવાને િવપર�ત અસર થવાની 
સભંાવના હોય ક� તેને આવી બાબતોના �નુરાવતર્નની તક મળે તેમ હોય તેવા �કસ્ સામા ંતેને ફરજમો�ફૂ 
કરવા�ુ ંિવચારવા�ુ ંરહ� છે. 
 

૫.૩ �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ ત  અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-પ(ર)(ખ)ની જોગવાઇ 
અને તે હ�ઠળની સ્ પષ્ ટતા જોતા ંસરકાર� કમર્ચાર�ને �નુા માટ� દોિષત ઠરાવી ૪૮ કલાકથી વધાર� સમય 
માટ� તેને ક�દની સ� થઇ હોય અને તેને દોિષત ઠરાવ્ યેથી તત્ કાલ બરતરફ, �ખસદ ક� ફર�જયાત િન��ૃ 
કરવામા ંઆવ્યો ન હોય ત્ યાર� તેને દોિષત ઠરાવ્ યાની તાર�ખથી તેને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂાયેલ હોવા�ુ ં
ગણી લેવામા ં આવે છે. આ �કસ્ સામા ં ૪૮ કલાકનો સમય તે દોિષત ઠયાર્ પછ�ની �લની સ�ની 
શ�આતથી ગણવો જોઇએ અને સ�નો �ટુક સમય હોય તો તેને પણ ગણતર�મા ંલેવો જોઇએ.  
 

  સરકાર� કમર્ચાર� �નુા માટ� દોિષત ઠય�થી �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ ત અને અપીલ) િનયમો, 
૧૯૭૧ના િનયમ-૧૪(૧)(૧) હ�ઠળની જોગવાઇ �જુબ તેને લા� ુપડતા સેવા િનયમો અ�સુાર ઘટતી 
િશક્ષા કરવા માટ� સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૫.૮.૨૦૦૩ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ સીડ�આર-૧૦૯૬-૭૯-

ત.એ.થી િનયત કર�લ કાયર્વાહ� તરત હાથ ધરવાની રહ� છે. પરં�,ુ આ કાયર્વાહ�મા ંપણ ક�ટલોક સમય  
પસાર થતો હોય છે.  આથી, તેમની સામે િનયમ-૧૪(૧)(૧) હ�ઠળની કાયર્વાહ� �ણૂર્ થાય ત્યા ં�ધુી તેને 
સ�ક્રય સેવામા ંચા� ુરાખવો �હ�ર વહ�વટના �હતમા ંઉ�ચત ન હોઇ, તેમને સરકાર� સેવાઓ બ�વવા 
દ�વી જોઇએ નહ�. એટલે ક�, આવા કમર્ચાર�ને દોિષત ઠય�થી જ ફરજમો�ફૂ� પર ઉતાર� દઇ તેને સરકાર� 
સેવામાથંી અળગો રાખવો જોઇએ. તે માટ� સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૩.૮.૨૦૧૪ના પ�રપત્ર 
ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૨૦૧૨-૭૭૦-ત.એ.થી કરવામા ંઆવેલ જોગવાઇઓ ધ્યાને લવેી. 
 

  �નુા માટ� દોિષત ઠર�લ સરકાર� કમર્ચાર�ને સ�ક્રય સેવાથી શા માટ� �ૂર રાખવો જોઇએ, તે 
સબંધંમા ં ક�. સી. સર�ન િવ�દ્ધ સી.બી.આઇ. ચદં�ગઢના �ક્રિમનલ અપીલ ન:ં ૭૭૦/૨૦૦૧ના ક�સમા ં
તાઃર.૮.ર૦૦૯ના �કુાદામા ં નામ. �પુ્રીમ કોટ� અવલોકન કયાર્ છે. તેમા ં જણાવ્યા �જુબ દોિષત ઠર�લ 
કમર્ચાર�ને  સ�ક્રય સેવાથી �ૂર રાખવા તેને તત્કાળ ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ  �કૂવો જોઇએ અને તેને લા� ુ
પડતા સેવાક�ય િનયમો અ�સુારની  િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� સત્વર� �ણૂર્ કરવી જોઇએ. સામાન્ય વહ�વટ 
િવભાગના તાઃ૫.૧૨.૨૦૦૫ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ સીડ�આર-૧૦૨૦૦૫-૧૦૨૮-ત.એ. �જુબ આવા દોિષત 
કમર્ચાર� સામે �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૪(૧)(૧) હ�ઠળની 
જોગવાઇ �જુબ િશસ્ તાત્ મક કાયર્વાહ� હાથ ધરવી જોઇએ. આ માટ� સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના 
તાઃપ.૮.૨૦૦૩ના ઠરાવ ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૯૬-૭૯-ત.એ. થી િનયત કરાયેલ કારણદશર્ક નો�ટસના 
�સુદ્દા અ�સુાર તેને નો�ટસ આપી દોિષત ઠરાવાયેલ કમર્ચાર�ને �લુાસાની તક આપવાની રહ� છે. આ 

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/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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નોટ�સ સદંભ� કમર્ચાર�એ ર�ૂ કર�લ �લુાસો ધ્યાને લઇ િશક્ષા �ગેના ઘટતા �કુમો કરવાના રહ� છે. 
આવી કાયર્વાહ� શકયતઃ ઝડપથી સપં� થાય તેની િશસ્ત અિધકાર�એ કાળ� રાખવી જોઇએ. 
 

  �જુરાત �લુ્ક� સેવા(ફરજ પર જોડાવવાના સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર પ્રિતિન��ુક્ત, 
ફરજમો�ફૂ�, બરતરફ� અને �ખસદ) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૭૨(૧)ની જોગવાઇ �જુબ જો સરકાર� 
કમર્ચાર�ને દ�વા માટ� ક� કોઇ ફોજદાર� આરોપ માટ� અટક કરવામા ંઆવેલ હોય ક� �નુા િનવારણ �ગ ે
અટકાયતની જોગવાઇ કરતા કોઇ કા�નૂ હ�ઠળ તેને અટકમા ંલેવામા ંઆવેલ હોય, તો તેવા સરકાર� 
કમર્ચાર�ને જયા ં�ધુી અટકમા ંરાખવામા ંઆવે અગર તે ક�દ ભોગવે તેટલી �દુત માટ� તે ફરજમો�ફૂ� 
હ�ઠળ ગણાશે. 
 

  િનયમ-૭૨(૨)મા ં કરવામા ં આવેલ જોગવાઇ �જુબ જો સરકાર� કમર્ચાર�ની િવ�ુદ્ધ ફોજદાર� 
આરોપ પડતર હોય ક� બાક� દ�વા માટ� તેની અટક કર� કાયર્વાહ� કરવામા ંઆવી હોય અને જો આરોપ 
અગર કાયર્વાહ� તેની સરકાર� કમર્ચાર� તર�ક�ની હ�િસયત સાથે સબંધં ધરાવતી હોય અને તે તેની ફરજો 
બ�વવામા ં અકળામણ ઉપ�સ્થત કર� ક� નીિત ભ્રષ્ટતા સડંોવાય તેવી શકયતા હોય, ત્યાર� ખર�ખર 
હવાલાતમા ંઅટક હ�ઠળ હોય ક� ન હોય અગર ક�દમા ંહોય ક� ન હોય (�મ ક� �મીન ઉપર �ટ�લો હોય) 
તો પણ તેટલી �દુત માટ� તેને ખાસ આદ�શ દ્વારા ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂવાનો રહ� છે.   
 

પ.૪ જયાર� કમર્ચાર� ફરજ પર અનિધ�ૃત ગેરહાજર રહ�લ હોય અને તેને અવારનવાર નો�ટસ/ 
તાક�દ આપવા છતા ંપણ તે તેની ફરજ પર હાજર થયેલ ન હોય, તો તે બાબત ફરજ પરત્ વેની ગભંીર 
પ્રકારની બેદરકાર� અને િનષ્ ઠાના અભાવની બાબત બને છે. આથી, આ બાબતે તેની સામે 
િનયમા�સુારના પગલા ંલવેાની િવચારણા ચાલતી હોય અથવા કાયર્વાહ� ��ૂચત ક� પડતર હોય તથા 
આ આરોપો �રુવાર રહ� તો,  તેને ભાર� િશક્ષા થવાની �રૂ� સભંાવના હોવા છતા,ં પણ આવી અનિધ�ૃત 
ગેરહાજર� સબબ કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂવાનો િનણર્ય લેવો વહ�વટ� �હતમા ંન ગણાય. કારણ 
ક�, 
 

(૧)  અનિધ�ૃત ગેરહાજર રહ�વાના કારણે કમર્ચાર�ને તે સમય દરિમયાન પગાર ભથ્થાનંી કોઇ રકમ   

�કૂવવાની રહ�તી નથી, પરં� ુજો તેને ફરજમો�ફૂ કરવામા ંઆવે તો તેને િનયમા�સુાર�ુ઼ં િનવાર્હ 
ભથ્ �ુ ં�કૂવવા�ુ ંથાય. 

 

(ર)  આવા િનણર્યથી કમર્ચાર�ના પક્ષ ેતેમનો ફરજ પર હાજર નહ� રહ�વાનો હ�� ુઆડકતર� ર�તે િસદ્ધ  
થાય  છે  અને તેને વધારામા ંઆ સમયગાળા માટ� િનવાર્હભથ્ થાનંી િનિ�ત રકમ પણ મળ� રહ� 
છે.  આમ, આવો િનણર્ય કમર્ચાર�ના પક્ષે બેવડા લાભની પ�રિસ્ થિત�ુ ંિનમાર્ણ કર� છે. 

 

(૩)  �જુરાત �લુ્ ક� સેવા (ર�) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૧૬ હ�ઠળ નાણા િવભાગના   
તાઃ૧.૧ર.ર૦૦૬ના �હ�રનામા ક્રમાકંઃ(�એન-૧૧૪)આર�એ-૨૦૦૬-ઓ-૮૭૭-પીથી દાખલ 
કરાયેલ �ધુારા િનયમ-૧૬(ર)ની જોગવાઇ હ�ઠળ કમર્ચાર� સામે અનઅિધ�ૃત ગેરહાજર�ના 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2006-01-12-GN-114-RJA-2006-O-877-P.pdf
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કારણોસર ડ�મ્ડ ર��ઝગ્નેશન ગણવા �ગેની જોગવાઇ કરાઇ છે. જો આવી અનઅિધ�ૃત 
ગેરહાજર�ના સમયગાળા માટ� તેને ફરજમો�ફૂ� પર �કૂવાનો િનણર્ય લેવામા ં આવે તો, 
ફરજમો�ફૂ�ના સમયગાળા માટ� તેની ફરજ પરની ગરેહાજર�ને અનઅિધ�ૃત ગેરહાજર� ગણી 
શકાય નહ�. પ�રણામે, �જુરાત �લુ્ ક� સેવા (ર�) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૧૬મા ં નાણા 
િવભાગના તાઃ૧.૧ર.ર૦૦૬ના �હ�રનામા �જુબ ડ�મ્ ડ ર��ઝગ્નેશનના પ�રણામની સ�ંણૂર્ 
શકયતાવાળા ક�સોમા ં પણ ફરજમો�ફૂ�ના િનણર્યથી ક�સ ડ�મ્ ડ ર��ઝગ્નેશનમા ં પ�રણમવાની 
શકયતા  ના�દૂ થાય છે.  

 

(૪)  વ�મુા,ં આવી અનઅિધ�ૃત ગેરહાજર�ના ક�સમા ં ડ�મ્ ડ ર��ઝગ્નેશનની શકયતા ના�દૂ થવાથી,  
ફર�જયાતપણે ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ� હાથ ધરવાની પ�ર�સ્થિત ઊભી થાય છે. પ�રણામે 

વહ�વટ� કામગીર��ુ ં ભારણ તથા આિથ�ક ભારણ ઉદ્દભવે છે. � વહ�વટ� �હતમા ં યોગ્ય ન 
ગણાય. 

 

           �ૂંકમા,ં મ�ૂંર થયેલ ર� બાદની ક� ર� મ�ૂંર કરાવ્ યા િસવાય જ નોકર�મા ં હાજર ન  
રહ�તા ં ઉદ્દભવતી અનિધ�ૃત ગેરહાજર�ના �કસ્ સામા ં�જુરાત �લુ્ ક� સેવા (ર�) િનયમો, ૨૦૦૨ના 
િનયમ-૧૬(ર) અન્ વયે  કાયર્વાહ� હાથ ધરવાની િવચારણા કરવી સરકારશ્રીના �હતમા ંછે. આવા 
�કસ્ સામા ંફરજમો�ફૂ�નો િનણર્ય લેવો વહ�વટ� �હતમા ંનથી. 

 

૬. ફરજમો�ફૂ� અને બદલી �ગે માગર્દશર્ક �ચૂનાઓઃ- 
 

   સરકાર� કમર્ચાર�ની બદલી અને ફરજમો�ફૂ� એક� સાથે અથવા ક્રમશઃ એક પછ� એક કરવા 
સબંધંમા ં�જુરાત હાઇકોટ� િસિવલ એિપ્ લક�શન ન:ં૮૬/૮૫ અને ૩૬૬૦/૮૫ના ક�સમા ંઆપેલ �કૂાદાને 
અ�લુક્ષીને સરકાર� સામાન્ ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૮.૧૧.૧૯૮૬ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૮૬-

૮૬૪-તપાસ એકમથી ક�ટલીક માગર્દશર્ક �ચૂનાઓ બહાર પાડ� છે. તે �જુબઃ- 
 

(૧) સરકાર� કમર્ચાર�ની બદલી અને ફરજમો�ફૂ� એક� સાથે અથવા ક્રમશઃ એક પછ� એક એ ત�્ ન   
અિનવાયર્ હોય તેવા માત્ર �ૂજ �કસ્ સામા ં(Very Sparingly) જ કર� શકાય. સામાન્ ય સજંોગોમા ં
કર� શકાય નહ�. 

 

(ર)  માત્ર બદલી કરવાથી હ�� ુ િસદ્ધ થઇ જતો હોય ત્ યા ં સરકાર� કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� પર  
ઉતારવાની આવશ્ યકતા રહ�તી નથી. એ જ પ્રમાણે સરકાર� કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� પર �કૂવાથી 
હ�� ુિસદ્ધ થઇ જતો હોય ત્ યાર� ફરજમો�ફૂ�ની સાથોસાથ તેની બદલી કરવાની આવશ્ યકતા નથી. 
આમ કમર્ચાર�ની બદલી કરવી જ�ર� છે ક� તેને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂવો જ�ર� છે ક� બનેં કર�ુ ં
જ�ર� છે તે �ગ ેિશસ્ ત અિધકાર�એ િવવેક��ુદ્ધ�વૂર્ક િવચારણા કર�ને િનણર્ય લેવો જોઇએ.  

   ઉદાહરણો તર�ક�ઃ- 
 

(અ)  કમર્ચાર�ને લાચં લીધી હોવા�ુ ંઅથવા ગેરકાયદ�સર અવેજ સ્વીકાય� હોવા�ુ ંજણા� ુ ંહોય ત્ યાર�, 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2006-01-12-GN-114-RJA-2006-O-877-P.pdf
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અથવા, 
(બ)  લાચં / ગેરકાયદ�સર અવેજના આરોપ સબબ તેની સામે ફોજદાર� કાયર્વાહ� (prosecution)  

કરવામા ંઆવી હોય (એટલ ેક� અદાલતમા ંઆરોપના�ુ ં�કૂવામા ંઆવે�ુ ંહોય)  
અથવા, 

(ક)  નાણાકં�ય ઉચાપત ક� અન્ ય કોઇ ગભંીર પ્રકારની નાણાકં�ય ગેરર�િત કર� હોય, 
અથવા, 

(ડ)  સ�ાનો ક� હોદ્દાનો બદઇરાદા�વૂર્ક �ુ�પયોગ કય� હોય, 
અથવા, 

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

  ક� �ને આધાર� તેને નોકર�માથંી બરતરફ, �ખસદ ક� ફર�જયાત િન�િૃ�ની િશક્ષા થઇ શક� તેમ  
હોય તેવા ગભંીર પ્રકારના ક�સોમા ંસરકાર� કમર્ચાર�ની અન્ ય સ્ થળે બદલી કરવાથી કોઇ અથર્ સર� નહ�. 
કારણ ક�, અન્ ય સ્થળે પણ સરકાર� કમર્ચાર� આવી ગેરર�િત આચરશે નહ� તેની કોઇ ખાતર� હોતી નથી. 
આથી આવા ક�સમા ંસરકાર� કમર્ચાર�ની બદલી કરવાને બદલ ેતેને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ ઉતારવા�ુ ંજ�ર� 
ગણી શકાય. આવા ગભંીર પ્રકારના �કસ્ સાઓમા ંસરકાર� કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂવામા ંઆવ્ યો 
હોવા છતા ંપણ તે સરકાર� કમર્ચાર�,  
 

(૧)  બનાવના સ્ થળના �ખુ્ યમથક પરની તેની હાજર� માત્રના કારણે તેની સામેની તપાસમા ં  
અડચણ�પ  બનશે તેમ માનવાને કારણ હોય અથવા તેની હાજર� માત્રથી ક�સના સાક્ષીઓ તેની 
િવ�દ્ધ �ુબાની આપવા આવશે નહ� ક� તેની િવ�દ્ધ �ુબાની આપશે નહ� તેમ માનવાને કારણ 
હોય અથવા,  

 

(ર)  ફરજમો�ફૂ� દરિમયાન તે તેની સામેના �રુાવાઓ સાથે ચેડા ં કરવાના ક� સાક્ષીઓ ફોડ�  
નાખવાના પ્રયત્ ન કરતો હોવા� ુજણા�ુ ંહોય તેવા કોઇ ક�સોમા ંસક્ષમ અિધકાર�, આવા કારણોની 
ન�ધ કર�ને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળના સરકાર� કમર્ચાર��ુ ં�ખુ્ યમથક કોઇપણ સમયે બદલી શક� છે. 
�ૂંકમા ંફરજમો�ફૂ� અને બદલી એક� સાથે અથવા ક્રમશઃ એક પછ� એક કરવાની સ�ાઓ સક્ષમ 
અિધકાર�એ �બૂ જ કાળ��વૂર્ક, અત્ યતં આવશ્ યક અને અિનવાયર્ હોય તેવા માત્ર �ૂજ 
�કસ્ સામા ંજ વાપરવી જોઇએ. સામાન્ ય ર�તે જયાર� ઉપર પ્રમાણેનો કોઇ બનાવ બને ત્ યાર� પ્રથમ 
તબકક� કમર્ચાર�ની બદલી કર� દ�વામા ં આવે છે અને બાદમા ં તેમની ફરજમો�ફૂ�નો િનણર્ય 
લેવામા ંઆવે છે. આવા �કસ્ સામા ંકમર્ચાર�ની બદલીના અલગ આદ�શો કરવામા ંઆવે છે, પરં� ુ
જયાર� આવો કોઇ બનાવ બન્ યા બાદ તરત ફરજમો�ફૂ� પર �કૂવાનો િનણર્ય લેવાય અને 
કમર્ચાર�ની બનાવના સ્ થળે ઉપિસ્ થિત યોગ્ ય જણાતી ન હોય તેવા સજંોગોમા ંબનાવના સ્ થળેથી 
અન્ ય સ્ થળે તેમની ફરજમો�ફૂ��ુ ં�ખુ્ યમથક નકક� કર� શકાય છે.  
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૭. સરકાર� કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂવાનો િનણર્ય લેવા માટ� સક્ષમ સ�ાિધકાર� 
કોણ ગણાય?:- 
 

૭.૧ �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-પ(૧) �જુબ નીચ ે
જણાવેલ સ�ાિધકાર�ઓ કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂ� શક� છેઃ- 
(અ)  સરકાર� કમર્ચાર�ના િનમ�કૂ� અિધકાર�(Appointing Authority). 
 

(બ)  સરકાર� કમર્ચાર�ના િનમ�કૂ� અિધકાર� � સ�ાિધકાર�ના તાબા હ�ઠળ હોય  તે સ�ાિધકાર�. 
(ક)  સરકાર� કમર્ચાર�ના િશસ્ ત અિધકાર�(Disciplinary Authority) (જો આવી સ�ાની સ�પણી થયેલ  

હોય તો)  
(ડ) સરકાર� �ને અિધ�ૃત કયાર્ હોય તેવા સ�ાિધકાર�. 
 

૭.ર જયાર� િનમ�કૂ� અિધકાર�ના તાબાના ક� તેનાથી ઉતરતા દરજ્�ના સ�ાિધકાર�એ કમર્ચાર�ને 
ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂ�લ હોય ત્ યાર� આવા સ�ાિધકાર�એ � સજંોગોમા ં આવો �કુમ કય� હોય તે 
સજંોગોની �ણ િનમ�કૂ� અિધકાર�ને તરત જ �ણ કરવાની જોગવાઇ �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ ત અને 
અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-પ(૧)(ખ) હ�ઠળના પરં�કુથી કરાયેલ છે.  
 

   સામાન્ ય ર�તે કમર્ચાર�ના િનમ�કૂ� અિધકાર� ક� કમર્ચાર�ના િનમ�કૂ� અિધકાર� � 
સ�ાિધકાર�ના તાબા હ�ઠળ હોય તે સ�ાિધકાર�, કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ ઉતાર� શક�. જો આ િનયમો 
હ�ઠળ ક� કોઇ અન્ ય ર�તે આ િસવાયના સ�ાિધકાર� / િશસ્ ત અિધકાર�ને, કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ 
�કૂવાની સ�ા, સ�પણી થયેલ હોય તો માત્ર તે સ�ાિધકાર� / િશસ્ ત અિધકાર� જ આવી ર�તે કમર્ચાર�ને 
ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ ઉતાર� શક�. �મ ક�, 
 

(ક) �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૫ અને ૧૬મા ં
પ્રિતિન��ુકત પરના કમર્ચાર� સબંધંમા ંઅ�કુ્રમે સેવા ઉછ�ની લેનાર અને સેવા ઉછ�ની આપનારને િશસ્ ત 

અિધકાર� તર�ક� તેમના વહ�વટ� િનયતં્રણ હ�ઠળના પ્રિતિન��ુકત પરના કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ 
�કૂવાની સ�ા અપાયેલ છે. તે સજંોગોમા ંતેઓ તેમને ફરજમો�ફૂ� પર ઉતારવાનો િનણર્ય લવેા સક્ષમ 
બને છે. પરં� ુતેમણ ેઆવી ઘટનાની �ણ કમર્ચાર�ના િનમ�કૂ� અિધકાર�ને તરત જ કરવાની રહ� છે. 
 

(ખ) સામાન્ ય વહ�વટ િવભાગના તાઃરર.૪.૨૦૧૦ના ઠરાવ ક્રમાકંઃસીઓએસ-૧૦૨૦૦૯-૫૮૭૮૩-

ગરથી  િનયત કરાયેલ ક�સની ર�ૂઆતના રાહના �કુમ અ�સુાર વગર્-૨ના અિધકાર�ને ફરજમો�ફૂ કરવા, 
ફરજમો�ફૂ�ની સમીક્ષા કરવા ફરજમો�ફૂ� લબંાવવા ક� ફરજમો�ુફ� પરથી સ�ક્રય સેવામા ં�નુઃ સ્થાિપત 
કરવાનો િનણર્ય લેવાની સ�ા સ�ચવશ્રી / અગ્રસ�ચવશ્રી / અિધક �ખુ્ ય સ�ચવશ્રી (ક.ગ.), સામાન્ ય 

વહ�વટ િવભાગને સ�પાયેલ છે. આથી તેઓ વગર્-૨ના અિધકાર�ઓ સબંધંમા ંઆવો િનણર્ય લેવા સક્ષમ 
બને છે. 
 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2010-22-04-COS-102009-58783-G2.pdf
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ન�ધ: ઉપર પ્રમાણે િનમ�કૂ� અિધકાર� ક� િનમ�કૂ� અિધકાર� � સ�ાિધકાર�ના તાબા હ�ઠળ હોય તે    
સ�ાિધકાર� િસવાયના કોઇ સ�ાિધકાર�ને કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� પર �કૂવાની સ�ા તો જ મળે 
જો આવી સ�ા તેમને િનયમો હ�ઠળ મળેલ હોય ક� ખાસ �કુમોથી તેમને સ�પાયેલ હોય, અન્ યથા 
િનયમ-પ(૧)મા ંઆવી ર�તે સ�ા સ�પવા �ગનેો પરં�કુ હોવા માત્રથી, િનયમ-પ(૧) હ�ઠળના 
�કસ્સાઓમા ં િનમ�કૂ� અિધકાર�ના તાબાના ક� તેનાથી ઉતરતા દરજ્�ના, સ�ાિધકાર� / િશસ્ ત 

અિધકાર�એ તેમને કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� પર �કૂવાની  િનયમોથી સ�ા મળેલી છે તે�ુ ંમાની 
લેવા�ુ ંનથી. 

 

  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃર૦.૮.૧૯૬૮ના ઠરાવ ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૬૮-૪૭૦૦-ગથી આ 
બાબતે  સ્ પષ્ ટ�કરણાત્ મક �ચૂનાઓ આપતા જણાવાયેલ છે ક� કમર્ચાર�ના િનમ�કૂ� અિધકાર� ક� તેનાથી 
ઉપર� અિધકાર� િસવાયના કોઇપણ અિધકાર�એ કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� પર �કૂતા �કુમો કરવા નહ�. જો 
આવા �કુમો થયેલ હોય તો તે સ�ા બહારના ગણાય અને �ળૂ અસરથી જ વ્ યથર્ (Invalid) ગણાય. 
 

૭.૩  ફકરા-૭.૧મા ં જણાવ્ યા પ્રમાણે સરકાર� કમર્ચાર�ના િનમ�કૂ� અિધકાર� અથવા િનમ�કૂ 
અિધકાર�ના ઉપર� અિધકાર� અથવા તેના િશસ્ ત અિધકાર� (જો સ�ા સ�પેલ હોય તો) સરકાર� 
કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂ� શક� છે. વગર્-૧ના િનમ�કૂ� અિધકાર� / િશસ્ ત અિધકાર� સરકાર હોઇ, 
વગર્-૧ના અિધકાર�ને માત્ર સરકાર જ ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂ� શક�. કચેર�/ખાતા/ િવભાગના વડા વગર્-
૧ના અિધકાર�ને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂવાનો િનણર્ય લઇ શક� નહ�. વગર્-૧ના અિધકાર�ને ફરજમો�ફૂ� 
હ�ઠળ �કૂવાનો િનણર્ય સરકારમા ં કઇ કક્ષાએ લેવો જોઇએ તે �ગે કામકાજના િનયમો (Rules of 
Business) નીચે બહાર પાડવામા ં આવેલ �કુમો (Orders regarding Channel of Submission)મા ં
જણાવે�ુ ં હોય છે. સામાન્ ય વહ�વટ િવભાગના તાઃરર.૪.૨૦૧૦ના ઠરાવ ક્રમાકંઃસીઓએસ-૧૦૨૦૦૯-

૫૮૭૮૩-ગ.રથી કરવામા ંઆવેલ જોગવાઇ ધ્યાને લવેાની રહ� છે.  
 

  વગર્-૩ અને વગર્-૪ના કમર્ચાર�ઓને, તેમના િનમ�કૂ� અિધકાર� અથવા િનમ�કૂ� અિધકાર�ના 
ઉપર� અિધકાર� ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ ઉતાર� શક� છે. આ ઉપરાતં સરકાર તો દર�ક અિધકાર� / કમર્ચાર�ના 
િશસ્ ત અિધકાર� હોઇ, વગર્-૩ અને વગર્-૪ના કમર્ચાર�ઓને સરકાર પણ ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂ� શક� છે. 
  

      સામાન્ ય વહ�વટ િવભાગના તાઃર૦.૬.૧૯૮૮ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૮૬-�.ુઓ.૮૪-

ખા.ત.એ.થી �ચૂના આપ્ યા �જુબ જયાર� ખાતાના વડાએ વગર્-૩ અને વગર્-૪ના કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� 
હ�ઠળ �કુયો હોય ત્ યાર� તેમણે સરકાર� કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂવા �ગેના જવાબદાર સજંોગોની 
�ણ સબંિંધત વહ�વટ� િવભાગના સ�ચવશ્રીને કરવાની રહ� છે.  
  વહ�વટ� િવભાગના સ�ચવશ્રીને આવી �ણ થયે તેમણે ચકાસ�ુ ં જોઇએ ક� સામાન્ ય વહ�વટ 
િવભાગના તાઃ૧૮.૧૧.૧૯૮૬ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૮૬-૮૬૪-તપાસ એકમની જોગવાઇઓ 
�જુબ સદર� ુક�સમા ંફરજમો�ફૂ� વાજબી છે ક� ક�મ? જો ફરજમો�ફૂ� વાજબી જણાતી ન હોય તો તેઓને 

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/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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યોગ્ ય લાગે તેવા �કુમો તેઓ કર� શક� છે. 
 
 

૭.૪ ક�ન્ દ્ર સરકાર, અન્ ય રાજય સરકાર અથવા તેમના તાબાના કોઇ સ�ાિધકાર� ક� સ્ થાિનક સ�ાના 
કોઇ અિધકાર� / કમર્ચાર�ની સેવાઓ �જુરાત સરકાર દ્વારા ઉછ�ની લેવામા ંઆવેલી હોય ત્ યાર� તેવા 
અિધકાર�/કમર્ચાર�ને �જુરાત સરકારમા ં સેવા ઉછ�ની લેનાર સ�ાિધકાર� �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ ત 

અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૬ પ્રમાણ ે ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂ� શક� છે. અલબ�, આવા 
અિધકાર�/કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ ઉતારવા માટ�ના જવાબદાર સજંોગોની �ણ તેમણે સેવા ઉછ�ની 
આપનાર સ�ાિધકાર�ને તરત જ કરવી જોઇએ. 
 

૭.પ એ જ પ્રમાણે �જુરાત સરકારના કોઇ અિધકાર� / કમર્ચાર�ની સેવાઓ ક�ન્ દ્ર સરકાર અથવા 
અન્ય રાજય સરકાર ક� તેમના તાબાના કોઇ સ�ાિધકાર� / સ્ થાિનક સ�ાને ઉછ�ની આપવામા ંઆવી 
હોય તો સેવા ઉછ�ની લેનાર સ�ાિધકાર�ને પણ �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ ત અને અપીલ) િનયમો, 
૧૯૭૧ના િનયમ-૧૫ �જુબ સદર� ુસરકાર� અિધકાર� / કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂવાની સ�ા 
મળે છે. અલબ� સરકાર� કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ ઉતારવા �ગેના સજંોગોની �ણ તેઓએ 
�જુરાત સરકારના સ�ાિધકાર�ને (સેવા ઉછ�ની આપનાર સ�ાિધકાર�ને) તરત જ કરવી જોઇએ. 
 

ન�ધઃ ઉપર ફકરા-૭.૪ અને ૭.પમા ં ઉલ્લે�ખત �કસ્ સાઓ સબંિંધત પ્રિતિન�કુત અિધકાર�/ કમર્ચાર�   
તેની પ્રિતિન��ુકતના સમયગાળા દરિમયાન ઉપિસ્ થત થતી િશસ્ ત/ વતર્�કૂની બાબતોને તેની 
પ્રિતિન��ુકતની શરતોના સદંભર્મા ંિવિનયિમત કરવાના રહ� છે. 

 

૮. સરકાર� કમર્ચાર� આપોઆપ ફરજમો�ફૂ�(Deemed Suspension) હ�ઠળ ગણાય તેવા 
સજંોગો:- 
 

૮.૧ �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-પના પેટા િનયમો (ર) થી 
(૪)મા ંદશાર્વેલ સજંોગોમા ંસરકાર� કમર્ચાર�ને ‘‘ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ’’ ગણી લેવામા ંઆવતો હોય છે, �ને 
�ગ્રે�મા ં ‘‘ડ�મ્ ડ સસ્ પેન્ શન'' કહ� છે. િનયમોથી ઠરાવેલ જોગવાઇ �જુબની પ�રિસ્ થિત ઉપિસ્ થત થતા ં
આપોઆપ ‘‘ડ�મ્ ડ સસ્ પેન્ શન'' ઉદ્દભવે છે. તેમા ંસક્ષમ અિધકાર�એ સરકાર� કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ 
�કૂતા કોઇ �કુમો કયાર્ હોતા નથી, તેમ છતા ંસરકાર� કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ ગણી લવેામા ંઆવતો 
હોય છે અને ફરજમો�ફૂ�નો �કુમ થયેલ હોવા�ુ ંપણ ગણી લેવામા ંઆવ�ુ ંહોય છે. આ �ગે િવગતવાર 
ચચાર્ નીચનેા ફકરા-૮.૨, ૮.૩ અને ૮.૪મા ંકરવામા ંઆવેલ છે.  
 

૮.ર �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-પના પેટા િનયમ (ર)ની 
જોગવાઇ �જુબ: 
 

(ક)  સરકાર� કમર્ચાર�ને ફોજદાર� �નુાના તહોમત હ�ઠળ અથવા અન્ યથા ૪૮ કલાકથી વધાર� સમય  
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કસ્ ટડ�મા ંઅટકાયત હ�ઠળ રાખવામા ંઆવ્ યો હોય ત્ યાર� તેની અટકાયતની તાર�ખથી સરકાર� કમર્ચાર� 
‘‘ડ�મ્ ડ સસ્ પેન્ શન'' હ�ઠળ ગણાય. 
 

(ખ)  �નુા માટ� દોિષત ઠરાવ્ યેથી ૪૮ કલાકથી વધાર� સમય માટ� તેને ક�દની સ� થઇ હોય અને તેને  
દોિષત ઠરાવ્ યેથી તત્ કાળ બરતરફ, �ખસદ ક� ફર�જયાત િન��ૃ કરવામા ંઆવ્ યો ન હોય ત્ યાર� દોિષત 
ઠરાવ્ યાની તાર�ખથી તે ‘‘ડ�મ્ ડ સસ્ પેન્ શન'' હ�ઠળ ગણાય છે. 
 

 ઉપર (ખ)ના �કસ્ સામા ં૪૮ કલાકનો સમય તે દોિષત ઠયાર્ પછ�ની �લની સ�ની શ�આતથી 
ગણવો જોઇએ અને સ�નો �ટુક સમય હોય તો તેને પણ ગણતર�મા ંલેવો જોઇએ.  
(�જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૫(ર)(ક), પ(ર)(ખ) અને તેની 
નીચે�ુ ંસ્ પષ્ ટ�કરણ જોવા િવનતંી.) 
 

૮.૩ સરકાર� કમર્ચાર� ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ હોય તે દરિમયાન ખાતાક�ય તપાસના �તે તેને 
નોકર�માથંી �ખસદ, બરતરફ� ક� ફર�જયાત િન�િૃ�ની િશક્ષા ફરમાવવામા ંઆવી હોય તેવા �કસ્ સામા ં
�જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ ત અને અપીલ) િનયમો નીચે ‘‘અપીલ(Appeal)'' અથવા ‘‘�નુઃિવચારણા 
(Review)''મા ં તે િશક્ષાને રદબાતલ ઠરાવવામા ંઆવે અને તેની સામે ફર�થી તપાસ કરવાનો િનણર્ય 
લેવામા ંઆવે તો તેની બરતરફ�, �ખસદ ક� ફર�જયાત િન�િૃ�ની િશક્ષાની તાર�ખથી જયા ં�ધુી બી� 
�કુમો કરવામા ંઆવે નહ� ત્ યા ં�ધુી તે �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના 
િનયમ-પ(૩) �જુબ ‘‘ડ�મ્ ડ સસ્ પેન્ શન'' હ�ઠળ ગણાય છે અને આવી ફરજમો�ફૂ�નો �કુમ થયેલ હોવા�ુ ં
ગણી લવેામા ંઆવે છે. 
 

૮.૪ જો સરકાર� કમર્ચાર�ની બરતરફ�, �ખસદ ક� ફર�જયાત િન�િૃ�ની િશક્ષા, ન્ યાયની અદાલતે 
આપેલ �કૂાદાને કારણે રદબાતલ થઇ હોય ક� રદબાતલ �હ�ર થઇ હોય અને િશસ્ ત અિધકાર� તે 
સરકાર� કમર્ચાર� સામે તેને બરતરફ�, �ખસદ ક� ફર�જયાત િન�િૃ�ની િશક્ષા � આરોપસર કરવામા ં
આવી હોય તે આરોપસર જ વ� ુતપાસ કરવા�ુ ંનકક� કર� તો, તેવા �કસ્ સામા ંપણ સરકાર� કમર્ચાર� 
તેની બરતરફ�, �ખસદ ક� ફર�જયાત િન�િૃ�ના �કુમની તાર�ખથી અન્ ય કોઇ �કુમો થાય નહ� ત્ યા ં�ધુી 
�જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-પ(૪) �જુબ ‘‘ડ�મ્ ડ સસ્ પેન્ શન'' 

હ�ઠળ ગણાય છે અને આવી ફરજમો�ફૂ�નો �કુમ થયેલ હોવા�ુ ંગણી લેવામા ંઆવે છે.  
 

૮.પ ઉપર ફકરા ન:ં૮.ર થી ૮.૪ આગળ જણાવેલ �કસ્ સાઓમા ં (૧) અિધકાર� દ્વારા સરકાર� 
કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂતા કોઇ �કુમો કયાર્ ન હોય તો પણ તેને, િનયમોની જોગવાઇ �જુબ, 
ફરજમો�ફૂ થયેલ હોવા�ુ ંગણી લેવામા ંઆવે છે. (ર) ફકરા ન.ં૮.૩ આગળ દશાર્વેલ ક�સોમા ંસરકાર� 
કમર્ચાર�ને િશક્ષા કરવામા ંઆવી તે પહ�લા ંતે ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ હોય તો જ અપીલ ક� �નુઃિવચારણામા ં
િશક્ષા રદ થતા તેને ‘‘ડ�મ્ ડ’’ સસ્ પેન્ શન હ�ઠળ ગણી શકાય. જો િશક્ષા પહ�લા ંતે ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ ન હોય 
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અને ‘‘અપીલ'' ક� “�નુ:િવચારણા”મા ં તેની િશક્ષા રદ કરવામા ંઆવે તો તેને ‘‘ડ�મ્ ડ સસ્ પેન્ શન'' હ�ઠળ 
ગણી શકાય નહ�. (૩) જયાર� ફકરા ન:ં૮.૪ આગળ દશાર્વેલ ક�સમા ં િશક્ષા પહ�લા ં સરકાર� કમર્ચાર� 
ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ ન હોય તો પણ ન્ યાિયક �કૂાદાને કારણે િશક્ષા રદ થતા ંતેને ‘‘ડ�મ્ ડ સસ્ પેન્ શન'' હ�ઠળ 
જ ગણવાનો રહ� છે. અલબ� તે માટ�ની શરત એ છે ક�, તેને � આરોપસર િશક્ષા ફરમાવવામા ંઆવી 
હતી. તે જ આરોપસર િશસ્ ત અિધકાર�એ તેની સામે વ� ુતપાસ કરવા�ુ ંનકક� ક�ુર્ હો�ુ ંજ�ર� છે. 

 

૮.૬ ફકરા ન:ં૮.ર થી ૮.૪મા ંજણાવેલ �કસ્ સાઓમા ંસરકાર� કમર્ચાર�ને િનયમોની જોગવાઇ �જુબ 
ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ ગણી લેવામા ંઆવે છે અને �કુમ થયેલ હોવા�ુ ંપણ ગણી લેવામા ંઆવ�ુ ંહોઇ, સક્ષમ 
અિધકાર�એ તેને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂતા િવિધસર �કુમો બહાર પાડવા�ુ ંઆવશ્ યક નથી, પરં� ુનીચ ે
જણાવેલ કારણોસર આવા ક�સોમા ંપણ િવિધસરના ઔપચા�રક �કુમો કરવા�ુ ંવહ�વટ� �હતમા ંજ�ર� છે.  
 

(૧)  સેવા, પેન્ શન, ર�, પગાર, ફરજમો�ફૂ�, િનવાર્હ ભથ્ �ુ ં વગેર� બાબતોની કમર્ચાર�ની સેવા  
િવષયક  ર�કડર્મા ંન�ધ કરવાની હોય છે. સરકાર� કમર્ચાર�ના સેવા િવષયક ર�કડર્મા ંન�ધ રાખવા 
માટ� િવિધસરના �કુમો હોવા જ�ર� છે. 

 

(ર)  અ�કુ સમયગાળા દરિમયાન તેને �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના   
િનયમ-પના પેટા િનયમો (ર) થી (૪) �જુબ ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂાયેલ હોવા�ુ ં ગણવામા ં
આવ્ યો છે તેની સરકાર� કમર્ચાર�ને પણ �ણ થવી જ�ર� છે.  

 

   �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-પના કયા પેટા િનયમ 
�જુબ તેને ગણી લેવાયેલ ફરજમો�ફૂ� ‘‘ડ�મ્ડ સસ્ પેન્ શન'' હ�ઠળ �કૂાયેલ ગણવામા ંઆવ્ યો છે તે આવા 
�કુમમા ંસ્ પષ્ ટપણે દશાર્વ�ુ ંજોઇએ.  
 

૮.૭  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૩.૮.૨૦૧૪ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૨૦૧૨-૭૭૦-

ત.એ.ની જોગવાઇ �જુબ સરકાર� અિધકાર�/ કમર્ચાર�ને ડ�મ્ડ સસ્ પેન્ શન પર �કૂાયેલ હોવા�ુ ંગણાયેલ 
હોય ત્યાર� તે �ગેના �કુમો પણ થયેલ હોવા�ુ ં ગણી લેવાય છે. આથી, જયા ં �ધુી ડ�મ્ડ સસ્પેન્શન 
થયેલ હોવા�ુ ંગણાતો આવો �કુમ, રદ કરવામા ંન આવે ત્ યા ં�ધુી, તે �કુમ અમલમા ંરહ� છે. આથી 
ગણી લવેાયેલ ફરજમો�ફૂ� પરનો કમર્ચાર� અટકાયતમાથંી �ટયા બાદ જયાર� ફરજ પર હાજર થવા 
આવે ત્ યાર�, જયા ં�ધુી ફરજમો�ફૂ�ના �કુમોને રદ કરવામા ંન આવે ત્યા ં�ધુી, તેને  ફરજ પર હાજર 
લેવાનો રહ�તો નથી. 
 

૮.૮ ફરજમો�ફૂ�ના �કુમને િનયમ-૫(૫)(ક) �જુબ �ધુાયાર્ ક� રદ કયાર્ �ગેના સક્ષમ સ�ાિધકાર�ના 
�કુમો િવના જ જો િનયતં્રક અિધકાર�/ િશસ્ત અિધકાર� આવા કમર્ચાર�/ અિધકાર�ને ફરજ પર હાજર કર� 
અથવા હાજર થવાની પરવાનગી આપે તો આવા �કસ્સામા ંકમર્ચાર�/ અિધકાર�એ �ટલા સમય માટ� આ 
ર�તની ફરજો બ�વેલ હોય, તેટલા સમયગાળા માટ� તેમને પગાર ભથ્થાનંી કરાયેલ �કૂવણી માટ� 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2014-13-08-%20CDR-102012-770-Inq-Cell.pdf
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તેમના િનયતં્રક / િશસ્ત અિધકાર�/ પરવાનગી આપનાર અિધકાર�ની જવાબદાર� નકક� કરવાની રહ�શે. 
તે �જુબની �ચૂના સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૩.૮.૨૦૧૪ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ સીડ�આર-
૧૦૨૦૧૨-૭૭૦-ત.એ.થી આપવામા ંઆવેલ છે.  
 

૮.૯  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૦.૬.૧૯૬૮ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૬૭-૭૨૧૧-ગની 
�ચૂનાઓ �જુબ જયાર� સરકાર� કમર્ચાર� સામેની ખાતાક�ય તપાસ અન્વયેની ફર�જયાત િન�િૃ� / 
�ખસદ / બરતરફ�ની િશક્ષા અપીલ અિધકાર� દ્વારા ક� નામ. અદાલત દ્વારા રદ કરવામા ંઆવે ત્યાર� 
અથવા જયાર� સરકાર� કમર્ચાર� સામેની ન્યાિયક કાયર્વાહ�ના કારણ ે તેને ફરજમો�ફૂ કર�લ હોય અને 
નામ. અદાલત દ્વારા તેમને િનદ�ષ ઠરાવાયેલ હોય ત્યાર� સરકાર� કમર્ચાર�ને સ�ક્રય સેવામા ં�નુઃસ્થાિપત 
કરવાના �કુમો સત્વર� કરવા જોઇએ. 
 

 તેમ છતા,ં ઉપર �જુબના ક�સમા ં જ��રયાત �જુબ જો ખાતાક�ય રાહ� પગલા ં ભરવા�ુ ં ક� 
ખાતાક�ય તપાસની આગળની કાયર્વાહ� હાથ ધરવા�ુ ંઆવશ્યક જણા� ુ ંહોય અને સરકાર� કમર્ચાર�ને 

આ પ્રમાણેની હાથ ધરવાની થતી કાયર્વાહ� દરિમયાન ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ રાખવા�ુ ંપણ આવશ્યક જણા� ુ ં
હોય ત્યાર� સરકાર� કમર્ચાર�ને તેમની સામેના િશક્ષાના �કુમો રદ થવાના કારણોસર ક� ફોજદાર� 
કાયર્વાહ�મા ં િનદ�ષ ઠરવાના કારણોસર તેમને સ�ક્રય સેવામા ં �નુઃસ્થાિપત કરતા ં �કુમો કરવાની 
સાથોસાથ જ તેમને ફરજમો�ફૂ� પર �કૂવાના �કુમો પણ એક જ સાથે, એક જ �કુમમા ંકર� શકાય.  
 

૯. ફરજમો�ફૂ� કયારથી અમલી ગણાયઃ- 
 

૯.૧ ફરજમો�ફૂ� સામાન્ ય ર�તે �કુમની બજવણી થયાની તાર�ખથી અમલી બને છે. ફરજમો�ફૂ� �કુમ 
થયાની તાર�ખ પહ�લાનંી તાર�ખથી એટલે ક� પ�ાતવત� ર�તે (retrospectively) અમલી બની શક� નહ�. 
કારણ ક� ફરજમો�ફૂ�ના �કુમની બજવણી થયા પહ�લા ંસરકાર� કમર્ચાર�એ બ�વેલી કામગીર� રદબાતલ 
થઇ શક� નહ�, તેણે તેના હોદ્દાની � ફરજો બ�વી હોય/કામગીર� કર� હોય તે રદબાતલ થઇ શક� નહ�.  
 

ન�ધઃ- ‘‘ડ�મ્ડ સસ્ પેન્ શન'' કયારથી અમલી ગણાય તેની ચચાર્ ઉપર ફકરા-૮મા ં િવગતે કરવામા ં  
આવેલી છે જ. 

 

૯.ર સરકાર� કમર્ચાર��ુ ં�ખુ્ યમથક સક્ષમ અિધકાર�ના �ખુ્યમથક કરતા ં �ૂરના સ્ થળે આવે�ુ ંહોય 
અથવા સરકાર� કમર્ચાર� પ્રવાસ ઉપર હોય ત્ યાર� તેને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂવામા ંઆવ્ યો હોય તેવા 
�કસ્ સામા ં ફરજમો�ફૂ�નો અમલ કયારથી શ� થશે તે �ગે ફરજમો�ફૂ�ના �કુમમા ં જ સ્ પષ્ ટતા કરવી 
જોઇએ. કારણ ક�, ફરજમો�ૂફ�ના �કુમની તાર�ખ અને તે �કુમ સરકાર� કમર્ચાર�ને મળે તે વચ્ ચનેા 
સમયગાળા દરિમયાન સરકાર� કમર્ચાર�એ ફરજો બ�વેલી હોય, િનણર્યો લીધા હોય ક� તેને આ�ષુ�ંગક 
કામગીર� બ�વેલી હોય તે રદબાતલ થઇ શક� નહ�. આથી તેવા �કસ્ સામા ં �કુમની તાર�ખથી 
ફરજમો�ફૂ�નો અમલ કરવા�ુ ં શકય હો� ુ ં નથી. આવા �કસ્ સાઓમા ં ફરજમો�ફૂ�ના �કુમનો અમલ 
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કયારથી થશે તે �ગે જો �કુમમા ંકોઇ સ્ પષ્ ટતા કરવામા ંઆવી ન હોય તો સરકાર� કમર્ચાર�ને �કુમ 
મળે(બજવણી થાય) તે તાર�ખથી તેનો અમલ કરવાનો રહ�.  
 

૯.૩ સરકાર� કમર્ચાર� ર� પર હોય અને તેને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂવામા ંઆવે તો, ફરજમો�ફૂ�ના 
�કુમની તાર�ખથી ફરજમો�ફૂ� અમલી બની શક� છે. � તાર�ખથી ફરજમો�ફૂ� અમલી બને તે તાર�ખથી 
તેને ર�ઓ રદ ગણવાની રહ� છે.  
 

૯.૪ સરકાર� કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ કરતો �કુમ કરાય, ત્ યાર� સરકાર� કમર્ચાર� તેમની ફરજ પર 
ગેરહાજર હોય તો અથવા તો કયાર�ક કમર્ચાર� તેની સભંિવત ફરજમો�ફૂ� ટાળવા ફરજના સ્ થળે 
ઉપિસ્ થત રહ�વા�ુ ંટાળે અથવા કયાર�ક કમર્ચાર� તેની ફોજદાર� �નુામા ંસડંોવણી અને તે કારણસર તેની 
ધરપકડ ટાળવા ક� આગોતરા �મીન મેળવવા �ગૂભર્મા ંજતા રહ� ત્ યાર�, ક� અન્ ય કોઇપણ કારણોસર 
કમર્ચાર� તેની ફરજના સ્ થળે હાજર ન હોય ત્યાર� ફરજમો�ફૂ�નો �કુમ બ�વવો �શુ્ક�લ બને છે. આ 
સજંોગોમા,ં કમર્ચાર� ફરજના સ્ થળે હાજર થતા તેને �કુમ બ�વવો જોઇએ અને કમર્ચાર�ને �કુમની 
ખર�ખર બજવણી થયેથી ફરજમો�ફૂ� અમલમા ંઆવેલ ગણાય. ફરજમો�ફૂ�ના �કુમની તાર�ખથી તે �કુમ  
બ�વ્ યાની તાર�ખ �ધુીનો સમયગાળો કમર્ચાર�ની અનિધ�ૃત ગેરહાજર� જ ગણાય અને તે સમય માટ� 
તેમને કોઇ પગાર ભથ્ થા ંક� િનવાર્હ ભથ્�ુ ં�કૂવવા�ુ ંરહ� નહ�. વ�મુા ંક�સના સજંોગોને જોતા ંઅનિધ�ૃત 

ર�તે ગેરહાજર રહ�વા સબબ સરકાર� કમર્ચાર� સામે િશસ્ તાત્ મક પગલા ંલેવા�ુ ંઆવશ્યક જણા� ુ ંહોય ત્યા ં
તેવા પગલા ંલેવા�ુ ંપણ િવચાર� શકાય. 
 

૧૦. ફરજમો�ફૂ� કયા ં�ધુી અમલી રહ�?:- 
   

૧૦.૧ સક્ષમ અિધકાર� દ્વારા કમર્ચાર�ની ફરજમો�ફૂ� રદ કર� તેને સ�ક્રય સેવામા ં�નુઃસ્ થાિપત કરતો 
�કુમ કરવામા ંઆવતા ંપણ ફરજમો�ફૂ�નો �ત આવે છે. 
 

૧૦.૨ �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-પ(પ)(ગ) �જુબ 
ફરજમો�ફૂ�નો �કુમ કરનાર સ�ાિધકાર� ક� તેમના ઉપર� સ�ાિધકાર� ગમે ત્ યાર� ફરજમો�ફૂ� ક� ‘‘ડ�મ્ડ 
સસ્ પેન્શન''નો �કુમ �ધુાર� શક� છે ક� રદ કર� શક� છે ક� તે પાછો ખ�ચી શક� છે. એટલે ક�, ફરજમો�ફૂ�નો 
કરવામા ંઆવેલ અથવા કરવામા ંઆવેલ હોવા�ુ ંગણાતો �કુમ જયા ં�ધુી સક્ષમ અિધકાર� તેને રદ કર� 
ક�  �ધુાર� ક� પાછો ખ�ચી લે નહ� ત્ યા ં�ધુી અમલી રહ� છે. 
 

૧૦.૩ સરકાર� કમર્ચાર� ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ હોય તે દરિમયાન તે�ુ ં�તૃ્ � ુથાય ક� િશક્ષાત્મક ર�તે ન હોય 
તે ર�તે તેની સેવા સમાપ્ત કરવામા ંઆવે  અથવા વયિન�િૃ� ક� િન��ૃ થાય તો �તૃ્ � ુ/ સેવા સમાપ્ત 
/ વયિન�િૃ� / િન�િૃ�ની તાર�ખથી સરકાર� કમર્ચાર�ની ફરજમો�ફૂ�નો આપોઆપ �ત આવે છે. તે જ 
ર�તે �જુરાત �લુ્ ક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર પ્રિતિન��ુકત, 
પ્રિતિન��ુકત, ફરજમો�ફૂ�, બરતરફ� અને �ખસદ) િનયમો-ર૦૦રના િનયમ-૬૬ �જુબ ફરજમો�ફૂ� 
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હ�ઠળના સરકાર� કમર્ચાર�ને �ખસદ, બરતરફ� ક� ફર�જયાત િન�િૃ�ની િશક્ષા કરવામા ંઆવે તો િશક્ષાના 
અમલની તાર�ખથી તેની ફરજમો�ફૂ�નો આપોઆપ �ત આવે છે.  
 

૧૦.૪   સરકાર� કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂવામા ંઆવ્ યો હોય અથવા ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂાયેલ 

હોવા�ુ ંગણવામા ંઆવ્�ુ ંહોય તે દરિમયાન જ તેની સામે અન્ ય કોઇ પ્રકરણમા ંિશસ્ ત િવષયક/ ફોજદાર� 
કાયર્વાહ� શ� કરવામા ંઆવી હોય તો �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ ત અને અપીલ) િનયમોના િનયમ-

પ(પ)(ખ) �જુબ સક્ષમ સ�ાિધકાર� કારણોની લે�ખત ન�ધ કર�ને ઠરાવી શક� ક� આવી બધી કાયર્વાહ�ઓ 
અથવા તો એમાનંી કોઇ કાયર્વાહ� સમાપ્ત થાય નહ�, ત્ યા ં �ધુી સરકાર� કમર્ચાર� ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ 
રહ�શે. જો આવો િનણર્ય લવેાય તો તે �જુબનો એક ઔપચા�રક �કુમ (speaking order) બહાર પાડવો 
�થી બધા ક�સોની કાયર્વાહ� �રૂ� થતા �ુદા �ુદા �કસ્ સાઓ સાથે સકંળાયેલા ફરજમો�ફૂ�ના �ુદા �ુદા 
સમયગાળાઓને િવિનયિમત કરવાના પ્ર�ની િવચારણા કરવા�ુ ંસરળ બને. 
 

૧૦.પ સામાન્ ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૩૧.૩.૧૯૭૧ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૧૬૩-(૭૩)-ગમા ં
જણાવ્ યા �જુબ સરકાર� કમર્ચાર�ને ફોજદાર� કાયર્વાહ�ના હ�� ુ માટ� (with specific object of 
prosecution) ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂવામા ંઆવ્ યો હોય અને ફોજદાર� કાયર્વાહ�મા ંન્ યાયની અદાલત તેને 
િનદ�ષ �હ�ર કર� તો તેને િનદ�ષ �હ�ર કયાર્ની તાર�ખથી તેની ફરજમો�ફૂ�નો �ત આવે છે. અલબ�, 
આવા �કસ્ સામા ંપણ સક્ષમ અિધકાર�એ �નુઃસ્ થાપનના ઔપચા�રક �કુમો કરવાના રહ� અને તે �કુમોના 
આધાર� જ તેને સક્ર�ય સેવા બ�વવાનો અિધકાર મળે છે. 
 

૧૦.૬ (૧) િનયમ-પ(૧)(ક), પ(૧)(ખ) �જુબ ફરજમો�ફૂ કરતા �કુમની અને પ(ર)(ક), પ(ર)(ખ) 
�જુબ ગણી લેવાયેલ ફરજમો�ફૂ� પર �કૂતા હોવા�ુ ંગણાતા �કુમની સક્ષમ સ�ા દ્વારા િનયમ-પ(ર ક) 
�જુબ િનયત સમયમયાર્દામા ંસમીક્ષા કરવામા ંન આવતા,ં (ર) િનયમ-પ(૩) �જુબ ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળના 
સરકાર� કમર્ચાર�ની નોકર� સમાપ્ ત કરતી િશક્ષા �રવ્� ૂક� અપીલમા ંરદ થવાથી ક� (૩) િનયમ-પ(૪) 
�જુબ નામ. કોટર્ દ્વારા નોકર� સમાપ્ ત કરતા િશક્ષાના �કુમ રદ કરવામા ંઆવતા ક� અન્ ય કોઇપણ ર�તે 
ફરજમો�ફૂ�ના �કુમો રદ થવા માત્રથી ક� રદ થયેલ હોવા�ુ ં ગણવા માત્રથી જ કમર્ચાર� આપોઆપ 
સ�ક્રય સેવામા ં �નુઃસ્ થાિપત થતો નથી, આ માટ� સક્ષમ સ�ાિધકાર�એ કમર્ચાર�ને સ�ક્રય સેવામા ં
�નુઃસ્ થાિપત કરતા ં ઔપચા�રક �ુકમો કરવાના રહ� છે અને આવા ઔપચા�રક �કુમો થયા બાદ જ 

કમર્ચાર�ની ફરજમો�ફૂ� �ણૂર્ થાય અને કમર્ચાર� સ�ક્રય સેવામા ં �નુઃસ્થાિપત થાય છે. આવી ર�તે 

�નુઃસ્ થાપન થયા બાદ તેમને કોઇ જગ્ યા પર િનમ�કૂ આપવામા ંઆવે અને તે કમર્ચાર� તે જગ્યા પર 
હાજર થાય ત્યાર� તેને � તે કામગીર� બ�વવાનો અિધકાર પ્રાપ્ત થાય છે.  
 

  કમર્ચાર�ને ફરજ પર હાજર કરનાર વહ�વટ� િનયતં્રક અિધકાર�એ કમર્ચાર�ને ફરજ પર હાજર 
કરતા ંપહ�લા ંસક્ષમ સ�ાિધકાર�ના આવા ઔપચા�રક �કુમો (ફરજમો�ફૂ� સમાપ્ ત કર� સ�ક્રય સેવામા ં
�નુઃસ્ થાિપત કર� જગ્ યા પર િનમ�કૂ આપતા �કુમો) કમર્ચાર� દ્વારા ર�ૂ કરવામા ંઆવે તેનો આગ્રહ 
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રાખવો જોઇએ અને આવા ઔપચા�રક �કુમો િવના કોઇપણ સજંોગોમા ંકમર્ચાર�ને ફરજ પર હાજર કરવો 
જોઇએ નહ�. 
 

૧૧. ફરજમો�ફૂ� દરિમયાન િનવાર્હ ભથ્થા ં(Subsistence allowance):- 
 

૧૧.૧ ફરજમો�ફૂ� દરિમયાન સરકાર� કમર્ચાર�ને પગાર મળવાપાત્ર નથી પરં� ુતેના �વન િનવાર્હના 
ખચર્ને પહ�ચી વળવા માટ� તેને �જુરાત �લુ્ ક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, 
ભારત બહાર પ્રિતિન��ુકત, ફરજમો�ફૂ�, બરતરફ� અને �ખસદ) િનયમો-ર૦૦રના િનયમ-૬૮(૧) ની 
જોગવાઇ �જુબ િનવાર્હ ભથ્ �ુ ંમળવાપાત્ર થાય છે. 
 

૧૧.૨ �જુરાત �લુ્ ક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર પ્રિતિન��ુકત, 
ફરજમો�ફૂ�, બરતરફ� અને �ખસદ) િનયમો-ર૦૦રના િનયમ-૬૮(૧) �જુબ િનવાર્હ ભથ્થાનંી પ્રથમ 
સમીક્ષા છ(૬) માસ �ણૂર્ થયા બાદ કરવાની રહ� છે. સામાન્ ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૭.૬.૧૯૬૬ના 
પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૬૬-૩૦૨૧-ગ �જુબ સમયમયાર્દામા ં આવી સમીક્ષા નહ� કરવા માટ� 
જવાબદાર િશસ્ત અિધકાર� સામે િશસ્ તાત્ મક કાયર્વાહ� પણ હાથ ધર� શકાય છે. આથી, સક્ષમ 
સ�ાિધકાર�એ ફરજમો�ફૂ�ના દર�ક �કસ્સામા ંિનવાર્હ ભથ્થાનંી સમયસર સમીક્ષા થાય તેની કાળ� લેવી 
જોઇએ. 
 

૧૧.૩ સરકાર� કમર્ચાર� અધર્પગાર� ર� પર હોય અને તેને � પગાર  મળવાપાત્ર થાય તે પગાર 
�ટલી રકમ અને તે ર� પગાર ઉપર મળવાપાત્ર મ�ઘવાર� ભથ્ �ુ,ં �જુરાત �લુ્ ક� સેવા (ફરજ પર 
જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર પ્રિતિન��ુકત, ફરજમો�ફૂ�, બરતરફ� અને �ખસદ) 
િનયમો-ર૦૦રના િનયમ-૬૮(૧) �જુબ તેને િનવાર્હ ભથ્થા ં તર�ક� મળ� શક� છે. િનયમ-૬૮(૪)મા ં
જણાવ્ યા �જુબ સક્ષમ અિધકાર�ને સતંોષ થાય ક� સરકાર� કમર્ચાર�ને � ખચર્ને પહ�ચી વળવા વળતર 
ભથ્થા ંમ�ૂંર કરવામા ંઆવેલ હતા તે ખચર્ કરવાનો તેમણે ચા� ુરાખેલ છે, તો સરકાર� કમર્ચાર� વળતર 
ભથ્થા ંમાટ� હ�દાર થાય છે.  
 

૧૧.૪ સરકાર� કમર્ચાર�ની ફરજમો�ફૂ�ની �દુત છ મ�હનાથી વ� ુથતી હોય તો સક્ષમ અિધકાર�એ 
પહ�લા છ માસ પછ�ની કોઇ �દુત દરિમયાન િનવાર્હ ભથ્થાનંી રકમ �ગે �જુરાત �લુ્ ક� સેવા (ફરજ 
પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર પ્રિતિન��ુકત, ફરજમો�ફૂ�, બરતરફ� અને �ખસદ) 
િનયમો-ર૦૦રના િનયમ-૬૮(૧)(૧) અને ૬૮(૧)(ર) �જુબ સમીક્ષા કર� િનવાર્હ ભથ્થાનંી રકમમા ંનીચ ે
�જુબ વધારો / ઘટાડો કરવા માટ� િવચારણા કરવી જોઇએ. 
 

(૧)  ફરજમો�ફૂ�ની �દુત જો સરકાર� કમર્ચાર� �ને માટ� સીધો જવાબદાર ન ગણી શકાય તેવા  
કારણોને  લીધે લબંાવવામા ંઆવી હોય તો, તેની લે�ખત ન�ધ કર� આવા િનવાર્હ ભથ્ થાનંી 
રકમ, પહ�લા ંછ માસની �દુત દરિમયાન મળવાપાત્ર િનવાર્હ ભથ્થાનંી રકમના, ૫૦ ટકાથી વ� ુ
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નહ� તેવી યોગ્ ય રકમથી વધાર� શકાય છે. 
  

(ર)  ફરજમો�ફૂ�ની �દુત, જો સરકાર� કમચાર્ર� �ને માટ� સીધો જવાબદાર ગણી શકાય તેવા  
કારણોને લીધે લબંાવવામા ં આવી હોય તો, તેની લે�ખત ન�ધ કર� આવા િનવાર્હ ભથ્થાનંી 
રકમને, પહ�લા છ માસની �દુત દરિમયાન મળવાપાત્ર િનવાર્હ ભથ્થાનંી રકમના, પચાસ ટકાથી 
વ� ુનહ�, તેવી યોગ્ ય રકમથી ઘટાડ� શકાય છે. 

 

૧૧.૫ �જુરાત �લુ્ ક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર પ્રિતિન��ુકત, 
ફરજમો�ફૂ�, બરતરફ� અને �ખસદ) િનયમો-ર૦૦રના િનયમ-૬૮(૧)(ર) હ�ઠળની �ચૂનામા ંસ્ પષ્ ટ કયાર્ 
�જુબ અિધકાર�એ િનયમ-૬૮(૧) �જુબના િનવાર્હ ભથ્થાનંી રકમ �ગે એક વખત સમીક્ષા કર� િનવાર્હ 
ભથ્ થામંા ંવધારો / ઘટાડો કય� હોય ત્ યાર પછ� પણ સક્ષમ અિધકાર� તેમને યોગ્ ય જણાય તે સમયે 
િનવાર્હ ભથ્થામંા ં વધારો -ઘટાડો કરવા �ગે સમીક્ષા કર� શક� છે. પ્રથમ સમીક્ષામા ં િનવાર્હભથ્થાનંી 
રકમમા ં ૫૦ ટકાનો વધારો કરવામા ં આવ્ યો હોય ત્ યાર બાદ તે સરકાર� કમર્ચાર� તપાસની સામે 
અદાલતમાથંી મનાઇ �કુમ મેળવીને ક� અન્ ય કોઇપણ ર�તે તપાસની કાયર્વાહ�ને િવલબંમા ં નાખ ે ક� 
અડચણ ઊભી કર� તો સક્ષમ અિધકાર� સરકાર� કમર્ચાર�ના િનવાર્હ ભથ્થાનંી રકમ ૫૦ ટકા  ક� તેથી પણ 
વ� ુ નીચેના દર� ઘટાડ� શક� છે. �જુરાત �લુ્ ક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, 
ભારત બહાર પ્રિતિન��ુકત, ફરજમો�ફૂ�, બરતરફ� અને �ખસદ) િનયમો-ર૦૦રના િનયમ-૬૮(૧)(૩) 
�જુબ આ ર�તે િનવાર્હ ભથ્થામંા ં � વધારો ક� ઘટાડો કરવામા ંઆવે તે રકમ ઉપર મળવાપાત્ર હોય 
તેટ�ુ ંમ�ઘવાર� ભથ્ �ુ ંતેને �કૂવવા�ુ ંરહ� છે. 
 

૧૧.૬ �જુરાત �લુ્ ક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર પ્રિતિન��ુકત, 
ફરજમો�ફૂ�, બરતરફ� અને �ખસદ) િનયમો-ર૦૦રના િનયમ-૬૮(૨) �જુબ સરકાર� કમર્ચાર�ને સ�ા 
ધરાવતી અદાલતે દોિષત ઠરાવી ક�દની સ� ફરમાવી હોય, ત્ યાર� આવી સ�ની તાર�ખથી તેને 
સામાન્ ય દર� િનવાર્હ ભથ્ �ુ ં�કૂવવામા ંઆવશે અને સક્ષમ અિધકાર�એ �ખસદ અગર બરતરફ કયાર્ની 
અથવા નોકર�મા ં �નુઃસ્ થાિપત કયાર્ની તાર�ખ �ધુી તે પ્રમાણે િનવાર્હ ભથ્થાનંી આકારણી ચા� ુ
રાખવામા ંઆવશે.  
 

૧૧.૭ �જુરાત �લુ્ ક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર પ્રિતિન��ુકત, 
ફરજમો�ફૂ�, બરતરફ� અને �ખસદ) િનયમો-ર૦૦રના િનયમ-૬૯(૨) �જુબ િનવાર્હ ભથ્થામંાથંી નીચ ે
�જુબની કપાતો થઇ શક� છે. 
 

(ક) ફર�જયાત કપાતોઃ 
(૧) આવકવેરો અને વ્ યવસાયવેરો. 
(ર) ઘરભા�ુ ંઅને આ�ષુ�ંગક ખચર્ �વા ક� વીજળ�, પાણી �રુશી ટ�બલ ��ુ ંરાચરચી�ુ ંવગેર�. 
(૩) સરકાર પાસેથી ઉછ�ની લીધેલ રકમો અને પેશગીઓની, ખાતાના વડા યોગ્ ય ર�તે નકક� કર�  

તેવા દર� પરત ભરપાઇ. 
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(ખ) વૈકિલ્ પક  કપાતોઃ 
 આ કપાતો સરકાર� કમર્ચાર�ની લે�ખત સમંિતથી જ થઇ શક� છે. 
(૧) પોસ્ ટલ લાઇફ ઇન્ સ્ �રુન્ સ પો�લસી �ગ ેલે�ુ ંથ� ુ ંપ્રીિમયમ., 
(ર) કો-ઓપર��ટવ સ્ ટોસર્ અને કો-ઓપર��ટવ ક્ર��ડટ સોસાયટ�ઓની લણેી થતી રકમો, 
(૩) સામાન્ ય ભિવષ્ યિનિધમાથંી ઉપાડ�લ પેશગીઓની પરત ભરપાઇ. 
 

(ગ) િનવાર્હ ભથ્થામંાથંી નીચે જણાવેલ કોઇપણ કપાત કર� શકાય નહ�ઃ 
(૧) સામાન્ ય ભિવષ્ યિનિધમા ંભરવાનો ફાળો, 
(ર) અદાલતની જપ્તીઓ �ગ ેલેણી રકમો, 
(૩) સરકાર� કમર્ચાર� �ને માટ� જવાબદાર હોય તેવા સરકારને થયેલ �કુસાનની રકમની વ�લૂાત. 
 

(ઘ) િનયમ-૬૯(૩) �જુબ િનવાર્હ ભથ્ થામંાથંી અિત �કૂવણીની વ�લૂાત માટ� કોઇ બાધ નથી પરં� ુ
સક્ષમ અિધકાર� પોતાના િવવેકાિધકારથી નકક� કરશે ક� �રૂ��રૂ� વ�લૂાત ફરજમો�ફૂ�ના સમયગાળા 
દરિમયાન �લુતવી રાખવી ક� �રૂ��રૂ� ક� ઘટાડ�લા દર� વ�લૂ કરવી, ક� � ઘટાડ�લ રકમ િનવાર્હ 
ભથ્થાનંી(મ�ઘવાર� ભથ્થા ંઅને અન્ ય મળતર િસવાય)ની રકમથી સામાન્ યતઃ એક �તૃીયાશંથી વ� ુનહ� 
એટલી રકમના દર� વ�લૂાત લેવામા ંઆવશે.  
 

(૪)  �જુરાત �લુ્ ક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર પ્રિતિન��ુકત,  
ફરજમો�ફૂ�, બરતરફ� અને �ખસદ) િનયમો-ર૦૦રના િનયમ-૬૯(૧) �જુબ સરકાર� કમર્ચાર�ને 
ફરજમો�ફૂ� ઉપર �કુનાર અિધકાર�, ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળના સરકાર� કમર્ચાર�ના મ�ઘવાર� ભથ્થાનંી 
અથવા વળતર ભથ્ થાનંી અથવા બનેંની �કૂવણી અટકાવી શક� છે અને તે રકમ સરકારની લેણી 
નીકળતી રકમ પેટ� સરભર કર� શક� છે. 
 

૧૧.૮ �જુરાત �લુ્ ક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર પ્રિતિન��ુકત, 
ફરજમો�ફૂ�, બરતરફ� અને �ખસદ) િનયમો-ર૦૦રના િનયમ-૬૯(૪) �જુબ સરકાર� કમર્ચાર�ને િનવાર્હ 
ભથ્થાનંી �કૂવણી કરતા ં પહ�લા ં ફરજમો�ફૂ� દરિમયાન તેણે કોઇ ખાનગી નોકર�, ધધંો, રોજગાર ક� 
વ્ યવસાય કય� નથી, તે મતલબ�ુ ંપ્રમાણપત્ર તેની પાસેથી મેળવી લેવા�ુ ંરહ� છે. �જુરાત �લુ્ક� સેવા 
(ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર પ્રિતિન��ુકત, ફરજમો�ફૂ�, બરતરફ� અને 
�ખસદ) િનયમો-ર૦૦રના િનયમ-૭૦(૫) નીચેની �ચૂના �જુબ સરકાર� કમર્ચાર�એ � �દુત દરિમયાન 
ખાનગી નોકર� સ્વીકાર� હોય અથવા તે વ્યાપાર ક� ધધંો સ્વીકાર�લ હોય, તેવી કોઇ �દુત માટ� આ 
િનયમ હ�ઠળ પગાર અને / અથવા ભથ્થાનંી  �કૂવણી અટકાવી શકાશે.  તે �જુબની જોગવાઇ કરવામા ં
આવેલ છે. સરકાર� કમર્ચાર�એ આપેલ પ્રમાણપત્રના સાચાપણા �ગે શકંા ઉપિસ્ થત થાય એટલ ે ક� 
ફરજમો�ફૂ�ના સમયગાળા દરિમયાન સરકાર� કમર્ચાર�એ ખાનગી નોકર�, ધધંો, રોજગાર ક� વ્યવસાય 
કય� છે તેવી શકંા ઉપ�સ્થત થવા માટ� વાજબી કારણો હોવા�ુ ંઅને કમર્ચાર�એ ખો�ંુ પ્રમાણપત્ર આપ્ �ુ ં
હોવા�ુ ં જણા� ુ ં હોય ત્ યાર�, પ્રમાણપત્ર�ુ ં ખરાપ�ુ(ંસત્ યાથર્તા) ચકાસવા પોલીસ ખાતા મારફતે પણ 
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તપાસ કરાવી શકાય ક� અન્ ય કોઇ ર�તે પણ તપાસ કરાવી શકાય છે. ચકાસણી કરતા ં તેણ ેખાનગી 
નોકર�, ધધંો રોજગાર ક� વ્ યવસાય કર�લ હોવા�ુ ંમા�મૂ પડ� તો ખો�ંુ પ્રમાણપત્ર આપવાની બાબતને 
ગેરવતર્�કૂ ગણી તેમની સામે આવા તહોમત સબબ િશસ્ ત િવષયક કાયર્વાહ� હાથ ધર� શકાય છે. તાઃ 
૧૪.૧૨.૧૯૯૬ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ સીડ�આર-૧૦૯૬-૪૪-ત.એ.ની જોગવાઇ �જુબ, ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળના 
અિધકાર�ઓ/ કમર્ચાર�ઓએ ફરજમો�ફૂ� દરિમયાન કોઇ ખાનગી  ધધંો ક� નોકર� સ્વીકાર� નથી, તેવી 
એ�ફડ�િવટ  ર�ૂ કરવા�ુ ંરહ�શે. આવી પ્રથમ એ�ફડ�િવટ તેઓએ ફરજમો�ફૂ� ઉપર ઉતાયાર્ બાદ, ૬ માસ 
પછ� અને ત્યારબાદ, દર વષ� ર�ૂ કરવા�ુ ંરહ�શે. જો  એ�ફડ�િવટ ખોટ� સા�બત ઠર� તો તેને ગેરવતર્ન 

ગણીને, તે  બદલ � તે અિધકાર�/ કમર્ચાર� સામે વધારા�ુ ંતહોમત ગણીને યોગ્ય પગલા ંલઇ શકાશે.  
 

 ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળના અિધકાર�ઓ / કમર્ચાર�ઓના �કસ્સાઓમા ં  જ�ર જણાય ત્યા,ં ‘‘ર�ન્ડમ’’ 

ચકાસણી સબંિંધત વહ�વટ� િવભાગે પોતે કરવી  અથવા ખાતાના ક� કચેર�ના વડા મારફતે કરાવવી.  
 

૧૧.૯   �જુરાત �લુ્ ક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર પ્રિતિન��ુકત, 
ફરજમો�ફૂ�, બરતરફ� અને �ખસદ) િનયમો-ર૦૦રના િનયમ-૬૯(૬) �જુબ સ્ થાિનક વળતર ભથ્ �ુ ં
તેમજ ઘરભાડા ભથ્ �ુ ંપણ સક્ષમ અિધકાર� મ�ૂંર કર� શક� છે. � �દુત માટ� ભથ્થાનંી માગંણી કરવામા ં
આવી હોય તે �દુત માટ� સરકાર� કમર્ચાર� પોતે અથવા તે�ુ ં �ુ�ંુબ અથવા બનેં સદર� ુ �ખુ્ યમથક� 
હાજર રહ્યા છે તે મતલબ�ુ ં પ્રમાણપત્ર સરકાર� કમર્ચાર� પાસેથી મેળવી સક્ષમ અિધકાર� 
સ્ વિવવેકા�સુાર, આવા ભથ્થાઓં આપી શક� છે.  
 

૧ર. ફરજમો�ફૂ� દરિમયાન �ખુ્ ય મથકઃ- 
 

૧ર.૧ સરકાર� કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ ઉતારતા �કુમમા ં તે�ુ ં�ખુ્યમથક ક�ુ ંરહ�શે તે જણાવ�ુ ં
જ�ર� છે. સરકાર� કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂવામા ં આવે તે સમયે � �ખુ્યમથક ઉપર ફરજ 
બ�વતો હોય તે મથકને સામાન્ ય ર�તે ફરજમો�ફૂ� દરિમયાન�ુ ં �ખુ્યમથક રાખવા�ુ ં હોય છે. 
ફરજમો�ફૂ�ના �કુમમા ં �ખુ્યમથક તર�ક� અન્ ય સ્ થળ (એટલે ક� તે ફરજમો�ફૂ� પહ�લા ં � સ્ થળે ફરજ 
બ�વતો હોય તે િસવાય�ુ ં સ્ થળ) િનયત કરવામા ં આવે તો ફરજમો�ફૂ�ની સાથોસાથ સરકાર� 
કમર્ચાર�ની બદલી પણ કર� હોવા�ુ ંગણાય અને તેથી સામાન્ ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૮.૧૧.૧૯૮૬ના 
પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૮૬-૮૬૪-તપાસ એકમની �ચૂનાઓ લા� ુ પડ� છે. (તાઃ૧૮.૧૧.૧૯૮૬ના 
પ�રપત્રમા ંિન�દ�ષ્ ટ સજંોગો િસવાય ફરજમો�ફૂ� અને બદલી બનેં એક� સાથે કર� શકાય નહ� તે�ુ ંસક્ષમ 
અિધકાર�એ ખાસ ધ્ યાન રાખ�ુ ંજોઇએ. તે �ગેની �ચૂનાઓ અપાયેલ છે. (� �ગે ફકરા ન:ં૬મા ંચચાર્ 
કરવામા ંઆવી છે તે જોઇ લેવી.)  
 

  સામાન્ ય વહ�વટ િવભાગના તાઃરપ.૪.૧૯૬૬ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃશવઅ-૧૦૬૫-ગમા ં જણાવ્ યા 
�જુબ ફરજમો�ફૂ� દરિમયાન � �ખુ્યમથક નકક� કરવામા ં આવ્ �ુ ં હોય તે �ખુ્યમથક, સક્ષમ 
અિધકાર�ની પરવાનગી વગર સરકાર� કમર્ચાર�થી  છોડ� શકાય નહ�. �ખુ્યમથક છોડવાનો પ્રસગં 

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
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1996-14-12-CDR-1096-44-INQCELL.pdf
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ઉદ્દભવે ત્ યાર� સરકાર� કમર્ચાર�એ સક્ષમ અિધકાર�ની લે�ખત પરવાનગી મેળવી લેવી જોઇએ. �ખુ્ ય 

મથક�થી સાત �દવસથી વધાર� સમય માટ� બહાર જવા�ુ ંહોય તો તેણે સક્ષમ અિધકાર� તેમજ તપાસ 
અિધકાર�ને તે � જગ્ યાએ જવાનો હોય, તે જગ્યા�ુ ં સરના�ુ ં અને ઉપલબ્ ધ સપંકર્ નબંરો આપવાનો 
પ્રબધં કરવો જોઇએ ક� �થી જ�ર પડ� ત્ યાર� તેનો સપંકર્ સાધી શકાય.  
 

  જો સરકાર� કમર્ચાર� �ખુ્યમથક બદલી આપવા માટ� અર� કર� તો સક્ષમ અિધકાર� તે�ુ ં
�ખુ્યમથક બદલી આપી શક�, પરં� ુતેમ કરતા ંપહ�લા ંતેમણ ેખાતર� કર� લેવી જોઇએ ક� તેમ કરવાથી 
સરકારને પ્રવાસ ભથ્થા ંવગરે� �ગે વ� ુખચર્મા ં�કૂા� ુપડશે નહ� અને તેમની સામેની ખાતાક�ય તપાસ 
/ ફોજદાર� તપાસ તેમજ અન્ ય વહ�વટ� બાબતોમા ં તેમના �ખુ્યમથક બદલવાની બાબત નડતર�પ 
બનશે નહ�. આ ઉપરાતં જો કમર્ચાર�ની ફરજમો�ફૂ� તેમની સામેના ફોજદાર� ક�સ અન્ વયે હોય તો 
તેમની સામેના આવા ક�સમા ં નામ. કોટર્ દ્વારા તેમના �ખુ્યમથક પરની હાજર�, પોલીસ સ્ ટ�શનમા ં
સમયાતંર� હાજર� �રુાવવા ક� નામ. કોટર્ની પરવાનગી વગર �ખુ્યમથક નહ� છોડવા વગેર�ના કોઇ 
�કુમો થયેલ છે ક� ક�મ? તે બાબત પણ ચકાસી લેવી જોઇએ. જો નામ. કોટર્ દ્વારા કોઇ �કુમો થયેલા હોય 
તો તે �કુમોને બાધક ન બને તે પ્રમાણ ે�ખુ્યમથક બદલવાનો િનણર્ય લેવાની િવચારણા કરવી જોઇએ. 
કોઇ ચો�સ �કસ્સામા ં �ખુ્યમથક બદલ�ુ ં વહ�વટ� કારણોસર આવશ્યક બન�ુ ં હોય પરં� ુ  તેમ  
કરવાથી નામ. કોટર્ના �કુમોથી િવપર�ત બાબત બનતી હોય ત્યાર� ફરજમો�ફૂ કમર્ચાર��ુ ં�ખુ્યમથક 
બદલવાની વહ�વટ� આવશ્યકતાની બાબત નામ. કોટર્ના ધ્યાન પર લાવી નામ. કોટર્ના યોગ્ય �કુમો 
મેળવી �ખુ્યમથક બદલવાનો િનણર્ય લેવાનો રહ� છે. આમ, �ખુ્યમથક બદલી આપવાનો િનણર્ય 
કાળ��વૂર્કની િવચારણા બાદ લેવો જોઇએ.  
 

૧ર.૨ કમર્ચાર��ુ ંફરજમો�ફૂ� પર�ુ ં�ખુ્યમથક િનયત કરવા સબંધંમા ંનીચેના �દુ્દાઓ ધ્ યાને લેવાના 
રહ� છે:  
(૧)  સામાન્ ય ર�તે કમર્ચાર��ુ ંફરજમો�ફૂ��ુ ં�ખુ્ યમથક તે જ સ્ થળે રાખવામા ંઆવે છે. પરં� ુજયાર�  

વહ�વટ� �હતમા ં તેમની બદલી પણ કરવા�ુ ં આવશ્ યક બને ત્ યાર� કમર્ચાર��ુ ં ફરજમો�ફૂ��ુ ં
�ખુ્યમથક કોઇપણ સ્ થળે રાખી શકાય છે.  

 

(ર)  � જગ્ યાએ કમર્ચાર��ુ ં�ખુ્યમથક રાખવા�ુ ંહોય તે સ્ થળે તે સેવા / સવંગર્ની જગ્ યા હોવી જ�ર�  
નથી. ક�મ ક� િનવાર્હ ભથ્થાનંા ખચર્ની આકારણી કોઇ જગ્ યા સામેના પગાર ભથ્થાનંા ખચર્ તર�ક� 
કરવાની રહ�તી નથી. 

 

(૩)  શકય હોય ત્યા ં�ધુી કમર્ચાર��ુ ં ફરજમો�ફૂ��ુ ં �ખુ્યમથક એવા ક્ષેિત્રય વડાના ક્ષેત્રમા ં રાખ�ુ ં 
જોઇએ ક� � કમર્ચાર�થી વ�રષ્ ઠ હોય. �થી કમર્ચાર� તેમના ફરજમો�ફૂ�ના �ખુ્યમથક પરની 
સેવાક�ય બાબતો �ગે આવા વ�રષ્ઠ અિધકાર�ને િનયતં્રક અિધકાર� તર�ક�  �રપોટર્ કર� શક�.  

 

(૪) િનયતં્રક અિધકાર� ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળના કોઇ અપવાદ�પ �કસ્ સામા ં કમર્ચાર��ુ ં �ખુ્યમથક કોઇ  
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પણ સ્ થળે િનયત કર� શક� છે.  
 

૧૩. ફરજમો�ફૂ�ના �ુકમો:- 
 

  કમર્ચાર� સામે ફરજમો�ફૂ��ુ ંપગ�ુ ં� પ�રિસ્ થિત અન્ વયે લેવામા ંઆવે છે, તે પ�રિસ્ થિત ધ્ યાને 
લઇ ફરજમો�ફૂ�ના �કુમો કરવાના રહ� છે. ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂવા માટ� િનમાર્ણ થતી ક�ટલીક 
પ�રિસ્ થિતની િવગતો અને તેવી પ�રિસ્ થિતમા ં કરવાપાત્ર થતા ફરજમો�ફૂ�ના �કુમોની �પર�ખા નીચ ે
પ્રમાણે છે.  
 

૧૩.૧ કમર્ચાર�ની િવ�દ્ધ િશસ્ ત િવષયક કાયર્વાહ� િવચારણામા ંહોય અથવા પડતર હોય તે સજંોગોમા ં
ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂવામા ંઆવેલ હોય ત્ યાર�: 
 

  �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-પ(૧)(ક) �જુબ કમર્ચાર� 
સામે િશસ્ ત િવષયક કાયર્વાહ� કરવાની બાબત િવચારણામા ંહોય અથવા પડતર હોય તેવા કારણોસર 
તેમને ફરજમો�ફૂ� પર �કૂવાનો િનણર્ય લેવામા ંઆવે ત્યાર�, ફરજમો�ફૂ�ના �ુકમની, કમર્ચાર�ને બજવણી 
થતા ંજ ફરજમો�ફૂ� અમલમા ંઆવે છે. આવા ફરજમો�ફૂ�ના �કુમમા ંનીચે પ્રમાણેની િવગતો / શરતો 
સ્ પષ્ ટ થાય તેવો �કુમ હોવો જોઇએ.  
 

(૧)  � કારણોસર તેમને ફરજમો�ફૂ કરાયા હોય તેની િવગત. 

(૨)  તપાસ કરવાનો િનણર્ય લીધો હોવાની સ્પષ્ટતા. 

(૩) તેઓની ફરજમો�ફૂ� દરિમયાન મળવાપાત્ર િનવાર્હ ભથ્થાનંી જોગવાઇ.  

(૪) િનવાર્હ ભથ્ �ુ ંમેળવવા માટ� કમર્ચાર�એ ર�ૂ કરવાના થતા પ્રમાણપત્રોની જોગવાઇ.  

(૫) �ખુ્યમથક િનયત કર�ુ ં અને �ખુ્યમથક ખાતે�ુ ં તેઓના રહ�ઠાણ�ુ ં સરના�ુ ં અને ઉપલબ્ ધ  

સપંકર્ નબંરો જણાવવા�ુ ં તથા લે�ખત પરવાનગી િસવાય �ખુ્યમથક નહ� છોડવા અને સાત 

�દવસથી વ� ુ સમય માટ� �ખુ્યમથક બહાર રહ�વાના પ્રસગં ે �ખુ્યમથક બહારના સ્ થળ�ુ ં

સરના�ુ ંતથા ઉપલબ્ ધ સપંકર્ નબંર આપવાના રહ�. 

(૬) ફરજમો�ફૂ�નો �કુમ જયા ં�ધુી �ધુારવામા ંક� રદ કરવામા ંન આવે ત્ યા ં�ધુી અમલમા ંરહ�શે તે  

સ્ પષ્ ટ કરવા�ુ ંરહ�.   

  ઉપર પ્રમાણેનો �કુમનો ન�નૂો પ�રિશષ્ ટ-૧ તર�ક� રાખેલ છે. આવા ક�સની સમીક્ષા કર� 
ફરજમો�ફૂ� લબંાવતા �કુમનો ન�નૂો પ�રિશષ્ ટ-૧(ક) તર�ક� રાખેલ છે.  
 

૧૩.ર કમર્ચાર� સામે કોઇ ફોજદાર� �નુા �ગેનો ક�સ અન્ વેષણ, તપાસ અથવા ઇન્ સાફ� કાયર્વાહ� હ�ઠળ 
હોય તે સજંોગોમા ંકમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂવામા ંઆવેલ હોય ત્ યાર�ઃ 
  

  �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ- ૫(૧)(ખ) �જુબ જયાર� 



 

60 

૧૩.ર કમર્ચાર� સામે કોઇ ફોજદાર� �નુા �ગેનો ક�સ અન્ વેષણ, તપાસ અથવા ઇન્ સાફ� કાયર્વાહ� હ�ઠળ 
હોય તે સજંોગોમા ંકમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂવામા ંઆવેલ હોય ત્ યાર�ઃ 
  

  �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ- ૫(૧)(ખ) �જુબ જયાર� 
કમર્ચાર� સામે નૈિતક અધઃપતન તથા કોઇ ફોજદાર� �નુા �ગેનો ક�સ અન્ વેષણ, તપાસ અથવા ઇન્ સાફ� 
કાયર્વાહ� હ�ઠળ હોય તેવા કારણોસર કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� પર �કૂવાનો િનણર્ય લેવાની પ�રિસ્ થિતમા ં
ફરજમો�ફૂ�ના �કુમની, કમર્ચાર�ને બજવણી થતા ંજ ફરજમો�ફૂ� અમલમા ંઆવે છે. આવા ફરજમો�ફૂ�ના 
�કુમમા ંપણ ઉકત ૧૩.૧મા ંજણાવ્ યા અ�સુારની શરતો આવર� લવેી જોઇએ.  
 

 ઉપર પ્રમાણેનો �કુમનો ન�નૂો પ�રિશષ્ ટ-ર તર�ક� રાખેલ છે. આવા ક�સની સમીક્ષા બાદ ફરજમો�ફૂ� 
લબંાવતા �કુમનો ન�નૂો પ�રિશષ્ ટ-ર(ક)  તર�ક� રાખેલ છે.  
 

૧૩.૩ સરકાર� કમર્ચાર�ની ૪૮ કલાક ક� તેથી વ� ુ સમયગાળા માટ� અટકાયત થયેલ હોય અને 
ફરજમો�ફૂ� આપોઆપ અમલમા ંઆવેલ હોય પરં� ુકમર્ચાર� ૪૮ કલાક બાદ (ક) અટકાયતમાથંી �કુત 
થયેલ હોય ક� (ખ) અટકાયત હ�ઠળ ચા� ુરહ�લ હોય ત્ યાર�ઃ 
 

(ક) જયાર� કમર્ચાર� ફોજદાર� તહોમત હ�ઠળ ક� અન્ યથા પોલીસ / ન્યાિયક કસ્ ટડ�મા ં અટકાયત 
હ�ઠળ રહ�લ હોય અને આ અટકાયત ૪૮ કલાક ક� તેથી વ� ુ સમય માટ�ની હોય તે સજંોગોમા ં
અટકાયતનો સમયગાળો ૪૮ કલાક ક� તેથી વ�નુો થતા ં જ કમર્ચાર� અટકાયતની તાર�ખથી જ 
ફરજમો�ફૂ� પર �કૂાયેલ હોવા�ુ ંિનયમ-પ(ર)(ક) �જુબ ગણી લેવા�ુ ંરહ� છે તથા આવી ગણી લેવાયેલ 
ફરજમો�ફૂ�ના �કુમો પણ થયેલ હોવા�ુ ંગણી લેવા�ુ ઼રહ� છે. તેમ છતા ંઆ ર�તે આપોઆપ અમલમા ં
આવતી ફરજમો�ફૂ�ના ઔપચા�રક �કુમો િનમ�કૂ� અિધકાર� / સક્ષમ અિધકાર� દ્વારા કરવામા ંઆવે તે 
જ�ર� છે. આવા ઔપચા�રક �કુમમા ંનીચે પ્રમાણેની િવગતો સ્ પષ્ ટ થાય તે જોવા�ુ ંરહ�. 
 

(૧)  � ફોજદાર� �નુા / ક�સ સબબ કમર્ચાર�ની અટકાયત થયેલ હોય તેની �ૂંક� િવગતો,  
(ર) તેમના અટકાયતના સમયગાળાની િવગત,  
(૩)  તેને કઇ તાર�ખથી ફરજમો�ફૂ� પર �કૂાયેલ હોવા�ુ ંગણવા�ુ ંરહ� તેની િવગત.  
(૪) ઉપર ફકરા-૧૩.૧ પૈક�ની શરત (ર) થી (૭)ને પણ �કુમમા ંઆવર� લેવાની રહ�.  
 

(ખ) સરકાર� કમર્ચાર� ફોજદાર� તહોમત હ�ઠળ ક� અન્ યથા ૪૮ કલાક ક� તેથી વ� ુસમયથી કસ્ ટડ�મા ં
અટકાયત હ�ઠળ હોય ત્ યાર� કમર્ચાર� ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂાયેલ હોવા�ુ ં ગણી લેવા�ુ ં રહ� છે તથા તે 
સજંોગોમા ં�કુમ પણ થયેલ હોવા�ુ ંગણી લેવા�ુ ંરહ� છે. આવી ઘટનાની સક્ષમ સ�ાિધકાર�ને �ણ થાય 
ત્યાર� કમર્ચાર� અટકાયત હ�ઠળ જ હોય તેવા �કસ્સામા ંપણ ઔપચા�રક �કુમો કરવા જ�ર� છે. આવા 
�કસ્ સામા ંઅટકાયતમા ંરાખેલ કમર્ચાર�ને અટકાયતમાથંી �કુત કરવામા ંઆવ્ યો હોય તે તાર�ખ અથવા 
કમર્ચાર�ને અટકાયતમાથંી �કુત કરવામા ંઆવ્ યો હોવાની હક�કતની િનમ�કૂ� સ�ાિધકાર�ને �ણ થયેલ 
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હોય તે તાર�ખ, એ બનેંમાથંી � મો�ુ ં હોય ત્ યારથી ૯૦ �દવસમા ં પ્રથમ સમીક્ષા કરવાની રહ� છે. 
આપોઆપ અમલમા ં આવેલી આવી ફરજમો�ફૂ� �ગેના ઔપચા�રક �કુમો કરતી વખતે આવી 
ફરજમો�ફૂ� આગળના સમયગાળા માટ� ચા� ુરાખવી ક� ક�મ? તેની િવચારણા પણ કરવી જોઇએ. આ 
માટ� િનમ�કૂ� અિધકાર� સમક્ષ તપાસ એજન્ સીએ �રૂતી િવગતો/ �રુાવા ર�ૂ કર�લ ન હોય ત્ યાર� આવા 
�રુાવા ૯૦ �દવસ �ધુીમા ં ર�ૂ થાય તે માટ� પ્રયત્ન કરવાનો રહ�. �થી ગણી લેવાયેલ ફરજમો�ફૂ� 
આગળ લબંાવવા �ગ ે ચો�સ િનણર્ય લઇ શકાય. આવા �કસ્ સામા ં ઔપચા�રક �કુમો સત્ વર� થવા 
આવશ્ યક હોવા છતા ંઉપર �જુબના કારણોસર આવા �કુમો કરવાની બાબત લબંાઇ જતી હોય છે. આવા 
�કસ્ સામા ંકયાર�ક ઔપચા�રક �કુમો કરવાની સાથોસાથ જ પ્રથમ સમીક્ષાના �કુમો પણ કરવાના રહ� છે. 
આવા �કુમોમા ંઉકત (ક)ની શરત ક્રમાકંઃ(૧) થી (૪)ની િવગતોની સાથોસાથ જ��રયાત �જુબ (એ) 

કમર્ચાર�ને તેની અટકાયતમાથંી �ટયાની �ણ કરવાની �ચૂના આપવી (બી) જો �ણ કર�લ હોય ક� 
થયેલ હોવાની તાર�ખ ગણતા ં ૯૦ �દવસની �દુત ન�કના સમયમા ં �ણૂર્ થતી હોય ત્ યાર� પ્રથમ 
સમીક્ષા કર� અને કઇ તાર�ખ �ધુી ફરજમો�ફૂ� લબંાવવામા ંઆવે છે તેની િવગત આવર� લેવી જોઇએ.  
 

  ઉપર પ્રમાણે (ક) ક� (ખ)ની પ�રિસ્ થિતમા ંકરવાપાત્ર ફરજમો�ફૂ�ના ઔપચા�રક �કુમનો ન�નૂો 
પ�રિશષ્ ટ-૩ તર�ક� રાખેલ છે તથા આવા ક�સમા ં ફરજમો�ફૂ�ની સમીક્ષા કર� ફરજમોકફ� લબંાવવાના 
કરવાપાત્ર થતા �કુમનો ન�નૂો પ�રિશષ્ ટ-૩(ક) તર�ક� રાખેલ છે.  
 

૧૩.૪ સરકાર� કમર્ચાર�ને નામ. કોટર્ દ્વારા કોઇ �નુા માટ� દોિષત ઠરાવેલ હોય અને તે અન્ વયે તેમને 
૪૮ કલાક ક� તેથી વ� ુસમય માટ� ક�દની સ� થયેલ હોય અને તેની અટકાયત કર� સ�નો અમલ ૪૮ 
કલાક ક� તેથી વ� ુસમયથી શ� થયેલ હોય એટલ ેક� ૪૮ કલાક ક� તેથી વ� ુસમય માટ� �લમા ંહોય 
ત્ યાર� િનયમ-પ(ર)(ખ) �જુબ કમર્ચાર� સ� શ� થયાની તાર�ખથી ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂાયેલ હોવા�ુ ં
ગણી લેવા�ુ ંરહ� છે તથા આવી ગણી લેવાયેલ ફરજમો�ફૂ�ના �કુમો પણ થયેલ હોવા�ુ ંગણી લેવા�ુ ંરહ� 
છે. આવી આપોઆપ અમલમા ં આવતી ફરજમો�ફૂ�ના ઔપચા�રક �કુમો કરવા સબંધંમા ં પણ ઉકત 
૧૩.૩(ક) અને (ખ)મા ં દશાર્વેલ બ ે પૈક�ની કોઇ એક પ�રિસ્ થિત લા� ુ પડતી હશે તે બાબતને ધ્ યાને 
લેતા,ં 
 

(ક) જો સરકાર� કમર્ચાર� ક�દની સ�ના અમલ સામે ઉપલી અદાલતમાથંી ક�દની સ�ને મો�ફૂ  
રાખતા ં (સ્ ટ�) �કુમો મેળવેલ હોય અને તે �મીન પર �ટ�લ હોય તે સજંોગોમા ં ફરજમો�ફૂ�ના 
ઔપચા�રક �કુમોમા ંનીચે પ્રમાણેની િવગતો સ્ પષ્ ટ થાય તે જો�ુ ંજોઇએ.  
(૧) �નુા / ક�સમા ંતેને દોિષત ઠરાવી ક�દની સ� કરાયેલ હોય તેની �ૂંક� િવગતો,  
(ર) ક�દની સ�નો અમલ થતા ંથયેલ અટકાયતના સમયગાળાની િવગતો,  
(૩) તેને કઇ તાર�ખથી ફરજમો�ફૂ� પર �કૂાયેલ હોવા�ુ ંગણવા�ુ ંરહ� તેની િવગત. 
(૪) ઉપર ફકરા-૧૩.૧ પૈક�ની શરત ક્રમાકંઃ(ર) થી (૭) �ુકમમા ંઆવર� લવેાની રહ�.  
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(ખ) સરકાર� કમર્ચાર�ને દોિષત ઠરાવી કરાયેલ ક�દની સ�નો અમલ કરાતા ંકમર્ચાર�ની થયેલ ૪૮  
કલાક ક� તેથી વ� ુ સમયગાળાની અટકાયત અન્ વયે કમર્ચાર�ને અટકાયતની તાર�ખથી ફરજમો�ફૂ� 
હ�ઠળ �કુાયા હોવા�ુ ંગણી લેવા�ુ ં રહ� છે. પરં�,ુ કમર્ચાર�ના િનવાર્હ ભથ્ થાનંી �કૂવણી વગેર� �દુા્ઓ 
અન્ વયે ફરજમો�ફૂ�ના ઔપચા�રક �કુમો �મ બને તેમ જલ્ દ� કરવાના રહ� છે. આવા ઔપચા�રક �કુમો 
કરતી વખતે જો કમર્ચાર� તેમને કરાયેલ ક�દની સ�ને મો�ફૂ રાખતા (સ�ને સ્ ટ� કરતા) ઉપલી 
અદાલતના �કુમો મેળવેલ ન હોય ક� �મીન પર �ટ�લ ન હોય અને તે સ�ના અમલ હ�ઠળ 
અટકાયતમા ંચા� ુરહ�લ હોય ત્ યાર� ફરજમો�ફૂ�ના ઔપચા�રક �કુમોમા ં:- 
 

    ઉકત (ક)ની શરત ક્રમાકં (૧) થી (૪)ની િવગતોની સાથોસાથ જ��રયાત �જુબ (ક) કમર્ચાર� 
દ્વારા પણ તેમના અટકાયતમાથંી �ટયાની �ણ કરવાની �ચૂના આપવી (ખ) જો �ણ કર�લ હોય, ક� 
થયેલ હોય તો, તે તાર�ખથી ૯૦ �દવસ ગણતા,ં ૯૦ �દવસની �દુત ન�કના સમયમા ં�ણૂર્ થતી હોય, 
તો પ્રથમ સમીક્ષામા ં કઇ તાર�ખ �ધુી ફરજમો�ફૂ� લબંાવવામા ં આવે છે તેની િવગત આવર� લવેી 
જોઇએ.  
 

   ઉપર પ્રમાણે (ક) અને (ખ)ની પ�રિસ્ થિતમા ંકરવાપાત્ર થતા ફરજમો�ફૂ�ના ઔપચા�રક �કુમનો 
ન�નૂો પ�રિશષ્ ટ-૪ તર�ક� રાખેલ છે તથા આવા ક�સમા ં ફરજમો�ફૂ�ની સમીક્ષા બાદ ફરજમો�ફૂ� 
લબંાવવાના કરવાપાત્ર થતા �કુમનો ન�નૂો પ�રિશષ્ ટ-૪(ક) તર�ક� રાખેલ છે.  
 

૧૩.૫  સરકાર� કમર્ચાર�ને નામ. અદાલતે દોિષત ઠરાવી સ� કર� હોય પરં� ુસરકાર� કમર્ચાર� નામ. 
અદાલતના આ �કૂાદાને ઉપલી અદાલતમા ં પડકાર� સ�ના અમલને મો�ફૂ રાખતા આદ�શો મેળવી 
લેતા ંક� સ� અન્વયેની અટકાયત સામે આગોતરા �મીન મેળવી લેતા ંસરકાર�  કમર્ચાર�ની અટકાયત 
થઇ શકતી નથી. આ કારણોસર િનયમ-પ(ર)(ખ) �જુબની પ�ર�સ્થિત ન ઉદ્દભવતા ં કમર્ચાર�ની 
આપોઆપ ફરજમો�ફૂ� પર �કૂાયાની �સ્થિત ઉદભવતી નથી. પરં� ુફકરા-પ.૩ની િવગતો ધ્યાને લેતા ં
નામ. અદાલત દ્વારા દોિષત ઠરાવાયેલ કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂવો �હ�ર વહ�વટ� �હતમા ં છે. 
આવા સજંોગોમા ંસરકાર� કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� પર �કૂવાનો થાય ત્યાર� ફરજમો�ફૂ�ના �કુમમા ંઉકત 
ફકરા-૧૩.૪.(ક)મા ંઉલ્લે�ખત શરત ક્રમાકંઃ(૧) અને (૪)ની િવગતો આવર� લેવાય તે જો�ુ ંજોઇએ.  
 

 ઉપર પ્રમાણેની પ�ર�સ્થિતમા ં કરવાપાત્ર થતા ફરજમો�ફૂ�ના �કુમનો ન�નૂો પ�રિશષ્ટ-૪(ખ) તર�ક� 
રાખેલ છે તથા આવા ક�સમા ં ફરજમો�ફૂ�ની સમીક્ષા બાદ ફરજમો�ફૂ� લબંાવવાના કરવાપાત્ર થતા 
�કુમનો ન�નૂો પ�રિશષ્ટ-૪(ગ) તર�ક� રાખેલ છે.  
 

૧૩.૬  સરકાર� કમર્ચાર�ને કોઇ એક ખાતાક�ય તપાસ/ ફોજદાર� કાયર્વાહ�ના કારણે ફરજમો�ફૂ 
કરવામા ંઆવ્યો હોય, આવી ફરજમો�ફૂ� ચા� ુહોય તે સમય દરિમયાન અન્ય કોઇ પ્રકરણે તેની સામે 
િશસ્ત િવષયક કાયર્વાહ� શ� કરવામા ં આવી હોય તો િનયમ-૫(૫)(ખ) �જુબ સક્ષમ સ�ાિધકાર� 
કારણોની લે�ખતમા ંન�ધ કર�ને ફરમાવી શક� છે ક�, આવી બધી અથવા આમાનંી કોઇપણ  કાયર્વાહ� 
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સમાપ્ત ન થાય ત્યા ં�ધુી સરકાર� કમર્ચાર� ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ રહ�શે. તે �જુબ સ્વયસં્પષ્ટ �કુમ કરવામા ં
આવે તો એક કરતા વધાર� આવા ક�સોની કાયર્વાહ� �રૂ� થતા �ુદા �ુદા �કસ્સાઓ સાથે સકંળાયેલા 
ફરજમો�ફૂ�ના �ુદા �ુદા સમયગાળાને િવિનયિમત કરતી વખતે કોઇ � ૂચંવણ ઊભી ન થાય. દા. ત. જો 
કોઇ કમર્ચાર� લાચંના છટકામા ંઝડપાઇ ગયો હોય અને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ હોય તે દરિમયાનમા ંએસીબી 
દ્વારા અપ્રમાણસર સપંિ� બાબતે તે જ કમર્ચાર� સામે �નુો દાખલ કર�  તેની અટકાયત કરવામા ંઆવે 
તો આ અપ્રમાણસર સપંિ�ના ક�સ સદંભ� તેને િનયમ-૫(૫)(ખ) હ�ઠળ ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ રાખવાનો 
ઔપચા�રક �કુમ કરવાનો રહ� છે.   
 

  આવા ક�સોમા ંકરવાના થતા �કુમનો ન�નૂો પ�રિશષ્ટ-૫ તર�ક� રાખેલ છે.  
 

૧૪. ફરજમો�ફૂ�ના �ુકમોની સમીક્ષા:- 
 

  ફરજમો�ફૂ� તેના �કુમની બજવણી થયેથી અમલમા ંઆવે છે. જયાર� િનયમ-પ(ર) થી પ(૪)ની 
જોગવાઇ �જુબની ફરજમો�ફૂ� િનયમમા ંદશાર્વ્ યા �જુબની ઘટના ઘટયાની તાર�ખથી અમલમા ંઆવે 

છે. આવી ફરજમો�ફૂ�ના �કુમો થયેલ હોવા�ુ ંપણ િનયમોની જોગવાઇ �જુબ જ ગણી લેવામા ંઆવે છે. 
આવા થયેલા ક� થયેલ હોવા�ુ ંગણાતા ફરજમો�ફૂ�ના �કુમોની સમીક્ષા કરવાની રહ� છે. 
 

 િનયમ-૫(૧)(ક)ની જોગવાઇ હ�ઠળના ફરજમો�ફૂ�ના �કુમની પ્રથમ સમીક્ષા ૯૦ �દવસમા ં
કરવાની રહ� છે. આ ફરજમો�ફૂ�ના �કુમની સમીક્ષા િનયમ-૫(૧)(ક)ની જોગવાઇના પરં�કુની જોગવાઇ 
અને િનયમ-૫(૨ક)ની જોગવાઇ �જુબ એમ બે જોગવાઇઓ ધ્યાને લઇ કરવાની રહ� છે. બનેં જોગવાઇ 
�જુબ પ્રથમ સમીક્ષા, �કુમ બજવણીના ૯૦ �દવસમા ંકરવાની રહ� છે.  
 

  જો આક્ષેિપતને ફરજમો�ફૂ�ના ૯૦ �દવસની સમયમયાર્દામા ં આરોપના�ુ ં બ�વી ખાતાક�ય 
તપાસ શ� કરાયેલ હોય તો સમીક્ષા પ(૨ક)ની જોગવાઇ �જુબ કરવાની રહ� અને આવી સમીક્ષા બાદ 
ફરજમો�ફૂ� વ�મુા ંવ� ુ૧૮૦ �દવસ �ધુીની સમયમયાર્દા માટ� લબંાવી શકાય છે.  
 

  જો આક્ષેિપતને ફરજમો�ફૂ�ના ૯૦ �દવસની સમયમયાર્દામા ં આરોપના�ુ ં બ�વી ખાતાક�ય 
તપાસ શ� કર�લ ન હોય તો સમીક્ષા ૫(૧)(ક)ના પરં�કુની જોગવાઇ �જુબ કરવાની રહ� અને ખાતાક�ય 
તપાસ શ� કરવા માટ� ફરજમો�ફૂ�ની સમયમયાર્દા વ�મુા ંવ� ુ૯૦ �દવસ �ધુીની સમયમયાર્દા માટ� 
લબંાવી શકાય છે.  
 

  િનયમ-૫(૧)(ખ)ની જોગવાઇ હ�ઠળના ફરજમો�ફૂ�ના �કુમની પ્રથમ સમીક્ષા િનયમ-૫(૨ક)ની 
જોગવાઇ �જુબ બજવણીના ૯૦ �દવસમા ંકરવાની રહ� અને આ સમીક્ષા સમયે વ�મુા ંવ� ુ૧૮૦ �દવસ 
�ધુીની સમયમયાર્દા માટ� ફરજમો�ફૂ� લબંાવી શકાય છે. િનયમ-૫(ર)(ક)ની જોગવાઇ ક� િનયમ-

૫(૨)(ખ)ની જોગવાઇ હ�ઠળની ફરજમો�ફૂ�ના �કુમની િનયમ-૫(રક)ની જોગવાઇ �જુબ કમર્ચાર�ને 
ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂાયેલ હોવા�ુ ં ગણવા�ુ ં રહ�� ુ ં હોય ત્યારથી ૯૦ �દવસની સમયમયાર્દામા ં પ્રથમ 
સમીક્ષા કરવાની રહ� છે. પરં� ુજો કમર્ચાર�ની અટકાયત બાદ તે સતત કસ્ટડ�મા ંરહ� તો જયા ં�ધુી તે 
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કસ્ટડ�માથંી બહાર ન આવે ત્યા ં�ધુી આવા ફરજમો�ફૂ�ના �કુમની સમીક્ષા કરવાની રહ�તી નથી. આવા 
�કસ્સામા ંપ્રથમ ૯૦ �દવસ જયાર� કમર્ચાર� કસ્ટડ�માથંી �કુત થાય તે તાર�ખથી ક� કમર્ચાર� કસ્ટડ�માથંી 
�કુત થયાની તેના િનમ�કૂ� અિધકાર�ને �ણ થાય તે તાર�ખ આ બેમાથંી � મો�ુ ંહોય તે તાર�ખથી 
૯૦ �દવસ ગણવાના રહ� અને તે સમયગાળા દરિમયાન પ્રથમ સમીક્ષા કરવાની રહ� અને સમીક્ષાને �તે 
વ�મુા ંવ� ુ૧૮૦ �દવસ �ધુીની સમયમયાર્દા માટ� ફરજમો�ફૂ� લબંાવી શકાય છે. 
  

 ઉપર પ્રમાણનેી સમીક્ષાની જોગવાઇની િવગતવાર િવચારણા નીચેના ફકરાઓમા ંકરવામા ંઆવેલ છે.  
 

(ક) િનયમ-પ(૧)(ક) �જુબ િશસ્ ત િવષયક કાયર્વાહ� િવચારણામા ં હોવાના કારણોસર કરાયેલ 
ફરજમો�ફૂ�ના ક�સમા ંિશસ્ ત િવષયક કાયર્વાહ� શ� કરવાની બાબતની સમીક્ષાઃ  
   �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-પ(૧)(ક)ના પરં�કુની 
જોગવાઇ �જુબ જયાર� સરકાર� કમર્ચાર� સામે િશસ્ ત િવષયક કાયર્વાહ� હાથ ધરવાની બાબત િવચારણા 
હ�ઠળ હોય તે કારણોસર તેને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ ઉતારવામા ંઆવેલ હોય ત્ યાર� કમર્ચાર�ને � કારણોસર 
ફરજમો�ફૂ� પર ઉતારવામા ંઆવ્ યો હોય તેની તેને �ણ કરવાની રહ� છે. જો આ ર�તે ૯૦ �દવસમા ં
સબંિંધત સામે િશસ્ ત િવષયક કાયર્વાહ� શ� કરવામા ં (આરોપના�ુ ં બ�વી ખાતાક�ય તપાસ શ� 
કરવામા)ં આવેલ ન હોય તો ફરજમો�ફૂ� યથાથર્ રહ�તી નથી. આથી, આ ૯૦ �દવસની સમયમયાર્દા �ણૂર્ 
થાય તે પહ�લા ં(૧)  િશસ્ ત િવષયક કાયર્વાહ� શ� કરવાની સમયમયાર્દા વધારવા માટ� સમીક્ષા કરવી, 
અને (૨)  િશસ્ ત િવષયક કાયર્વાહ� શ� કયાર્ િવના ફરજમો�ફૂ�ની �દુત લબંાવવા �ગે પણ સમીક્ષા 
કરવી. આવી સમીક્ષા કયાર્ બાદ ફરજમો�ફૂ� વ�મુા ંવ� ુ ૯૦ �દવસ માટ� લબંાવી શકાય છે. વ�મુા ંઆ 
૯૦ �દવસમા ંિશસ્ત િવષયક કાયર્વાહ� શ� કરવી જ�ર� છે. અન્યથા, ઉપર દશાર્વ્યા �જુબ ફર�થી  બનેં 
બાબતોની સમીક્ષા કરવાની રહ� છે.  
 

(૧) સરકાર� કમર્ચાર� સામે િશસ્ ત િવષયક કાયર્વાહ� િવચારણામા ંહોય ક� પડતર હોય તે કારણોસર  
તેમને ફરજમો�ફૂ કરવામા ં આવેલ હોય ત્ યાર� ફરજમો�ફૂ�ની તાર�ખથી ૯૦ �દવસની �દર 
આરોપના�ુ ંબ�વી િશસ્ ત િવષયક કાયર્વાહ� શ� કરવાની રહ� છે. પરં� ુસદર� ુ૯૦ �દવસની 
�દુતની �દર કમર્ચાર� સામે િશસ્ ત િવષયક કાયર્વાહ� શ� કર� શકાય તેમ ન હોય તો, સદર� ુ
૯૦ �દવસની �દુત પહ�લા ં કોઇપણ સમયે સરકાર અથવા સરકાર� ખાસ અથવા સામાન્ ય 

�કુમથી સ�ા સ�પી હોય તેવા અન્ ય કોઇ સ�ાિધકાર� િશસ્ ત િવષયક કાયર્વાહ� શ� નહ� થઇ 
શકવાના કારણો લે�ખતમા ં ન�ધી િશસ્ ત િવષયક કાયર્વાહ� શ� કયાર્ વગર ફરજમો�ુફ� ૯૦ 
�દવસની �દુત માટ� લબંાવી શકશે. આ ર�તે દર�ક સમીક્ષા સમયે વ�મુા ં વ� ુ ૯૦ �દવસની 
�દુત વધાર� શકાય છે.  

 

(૨)  જો ઉપર �જુબ ફરજમો�ફૂ�ના ૯૦ �દવસની �દર િશસ્ ત િવષયક કાયર્વાહ� શ� કરવાની ૯૦  
�દવસની �દુત લબંાવતા �કુમો કરવામા ંન આવે તો � �દવસે ૯૦ �દવસની �દુત �ણૂર્ થાય 
તે �દવસથી ફરજમો�ફૂ�નો �કુમ  યથાથર્(Valid) રહ�તો નથી.  
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(૩)  ફરજમો�ફૂ�ની પ્રથમ સમીક્ષા ૯૦ �દવસમા ંકરવાની રહ� છે. આવી સમીક્ષા બાદ વ�મુા ંવ� ુ૯૦  
�દવસ �ધુીની સમયમયાર્દા લબંાવી શકાય છે.  

 

(૪)  ૯૦ �દવસની �દર પ્રથમ સમીક્ષા કયાર્ બાદ વખતોવખત �ટલી �દુત લબંાવેલ હોય તેટલી  
લબંાવેલ સમયમયાર્દા �ણૂર્ થાય તે પહ�લા સમીક્ષા કર� સમયમયાર્દા લબંાવવા ક� ફરજમો�ફૂ� 
�ણૂર્ કરવા �ગેનો િનણર્ય લેવાનો રહ� છે અને તેના �કુમો કરવાના રહ� છે.  

 

   અલબ� કમર્ચાર� સામેની બાબત ગભંીર હોય અને તેને સ�ક્રય સેવામા ં �નુઃસ્ થાિપત 
કરવો  વહ�વટ� ર�તે ઉ�ચત ન હોય તો િશસ્ ત િવષયક કાયર્વાહ� શ� કયાર્ બાદ પણ તેમને 
ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ ચા� ુ રાખી શકાય છે. આ ર�તે િશસ્ ત િવષયક કાયર્વાહ� શ� કયાર્ બાદ 
ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ ચા� ુરખાયેલ કમર્ચાર�ની ફરજમો�ુક�ની સમીક્ષા �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ ત 

અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-પ(રક) ની જોગવાઇ �જુબ કરવાની રહ� છે.  
 

(૫)  ફરજમો�ફૂ�ના �કુમો તેની સમીક્ષા ન થવાના કારણે રદ થવા પામે તો તે ક�સમા ં આવા  
કારણોસર ઊભી થનાર નાણાક�ય જવાબદાર� માટ� તથા સમયસર સમીક્ષાની કાયર્વાહ� હાથ 
નહ� ધરવાની ક્ષિત માટ� જવાબદાર જણાયેલ સબંિંધતો સામે ખાતાક�ય રાહ� યોગ્ ય કાયર્વાહ� 
હાથ ધરવાની રહ� છે. તે �જુબની �ચૂના સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૦.૭.૨૦૦૭ના ઠરાવ 
ક્રમાકંઃ સીવીઓ-૧૨૨૦૦૫-૧૦૭૭-ત.એ.થી અપાયેલ છે.  

 

(ખ)  િનયમ-પ(૧) અને પ(ર) ની જોગવાઇ હ�ઠળ ફરજમો�ફૂ�ના ક�સની સમીક્ષાઃ 
 

  �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-પના પેટાિનયમ-(રક) 
�જુબ િનયમ-પ(૧)(ક) અને પ(૧)(ખ) તથા િનયમ-પ(ર)(ક) અને પ(ર)(ખ) હ�ઠળ થયેલી 
ફરજમો�ફૂ�ના ક�સોમા ં ફરજમો�ફૂ�ના �કુમની સમીક્ષા કરવાની જોગવાઇ, વૈધાિનક િનયમો હ�ઠળ જ 
રાખવામા ંઆવેલ છે. 
 

(૧)  �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-પ(૧)(ક) �જુબ ખાતાક�ય  
તપાસના કામે કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ કરવાનો �કુમ કરવામા ંઆવેલ હોય ત્ યાર� ફરજમો�ફૂ�ના 
આવા �કુમની કમર્ચાર�ને બજવણી થયાના ૯૦ �દવસમા ંપ્રથમ સમીક્ષા હાથ ધરવાની રહ� છે 
અને સમીક્ષા બાદ ફરજમો�ફૂ� વ�મુા ં વ� ુ ૧૮૦ �દવસ �ધુીની કોઇપણ સમયમયાર્દા માટ� 
લબંાવી શકાય છે. [િનયમ-પ(૧)(ક)ની જોગવાઇ હ�ઠળના ફરજમો�ફૂ�ના ક�સમા ં જયા ં �ધુી 
િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� (આરોપના�ુ ં બ�વી ખાતાક�ય તપાસ) શ� કરાયેલ ન હોય ત્યા ં �ધુી 
વ�મુા ંવ� ુ૯૦ �દવસ �ધુીની કોઇપણ સમયમયાર્દા માટ� ફરજમો�ફૂ�  લબંાવી શકાય.] 

 

(ર) �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-પ(૧)(ખ) �જુબ કમર્ચાર�  
સામે ફોજદાર� �નુો ન�ધાયેલ હોય અને તેની તપાસના કામે ફરજમો�ફૂ કરવામા ંઆવેલ હોય 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2007-20-07CVO-122005-1077-INQCELL.pdf


 

66 

ત્યાર� ફરજમો�ફૂ�ના આવા �કુમની કમર્ચાર�ને બજવણી થયાના ૯૦ �દવસમા ં પ્રથમ સમીક્ષા 
હાથ ધરવાની રહ� છે. આવી સમીક્ષા બાદ ફરજમો�ફૂ� વ�મુા ંવ� ુ૧૮૦ �દવસ �ધુીની કોઇપણ 

સમયમયાર્દા માટ� લબંાવી શકાય છે.  
 

   આવા ક�સમા ં સમીક્ષા કરતી વખતે કમર્ચાર� સામે � ક�સ અન્વયે તેમને ફરજમો�ફૂ 
કરાયેલ છે તે ક�સની અદ્યતન િવગતો, તપાસ ચા� ુહોય તો તપાસ એજન્સી પાસેથી અદ્યતન 
િવગતો મેળવવી જોઇએ અને જો ક�સ અદાલતમા ં ચા� ુ હોય તો વખતોવખતની �નુાવણી 
અન્વયેની અદ્યતન િવગતો મેળવવી જોઇએ અને આવી િવગતોના આધાર� કમર્ચાર�ની 
ફરજમો�ફૂ� લબંાવવી ક� ક�મ? તેનો િનણર્ય લેવાનો રહ� છે.  

 

(૩)  �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-પ(ર)(ક) �જુબ સરકાર�  
કમર્ચાર� ૪૮ કલાક ક� તેથી વ� ુસમય �ધુી કસ્ટડ�મા ંઅટકાયત હ�ઠળ રહ�લ હોય તે સજંોગોમા ં
ક� િનયમ-પ(ર)(ખ) �જુબ તે દોિષત ઠય� હોય અને તેને ૪૮ કલાકથી વ� ુસમયની ક�દની સ� 
થયેલ હોય અને તે સ�નો અમલ ૪૮ કલાક ક� તેથી વ� ુ સમયથી શ� થયેલ હોય તે 
સજંોગોમા ંકમર્ચાર�ને અટકાયતની તાર�ખથી ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂાયેલ હોવા�ુ ંગણી લેવા�ુ ંરહ� 
અને તે �ગેના �કુમ થયેલ હોવા�ુ ંપણ ગણી લેવા�ુ ંરહ� છે. આવી ગણી લેવાયેલ ફરજમો�ફૂ� 
(ડ�મ્ ડ સસ્ પેન્ શન) અને તે �ગે થયેલ �કુમની પણ સમીક્ષા કરવાની રહ�. આવા �કસ્ સામા ંનીચ ે
પ્રમાણેની વાસ્ તિવક પ�ર�સ્થિત  ઉદ્દભવતી હોય છે � ધ્ યાને લઇ ગણી લવેાયેલ ફરજમો�ફૂ� 
(ડ�મ્ ડ સસ્ પેન્ શન)ની સમીક્ષા કરવી જોઇએ. 

 

(એ)  િનયમ-પ(ર)(ક) �જુબ સરકાર� કમર્ચાર� ૪૮ કલાક ક� તેથી વ� ુસમય માટ� અટકાયત હ�ઠળ    
રહ�તા ંજ િનયમોની  જોગવાઇ �જુબ તેની અટકાયતની તાર�ખથી ફરજમો�ફૂ� (ડ�મ્ડ સસ્પેન્શન) 
હ�ઠળ �કૂાયેલ હોવા�ુ ં ગણી લેવામા ં આવે છે. સાથોસાથ ગણી લવેાયેલ ફરજમો�ફૂ� (ડ�મ્ડ 
સસ્પેન્શન) હ�ઠળ �કૂાયેલ હોવાના �કુમો પણ થયેલ હોવા�ુ ંગણી લેવામા ંઆવે છે. ફરજમો�ફૂ� 
�ગેના િનયમ-પ(ર)(ક)ની જોગવાઇ �જુબ આવા થયેલ હોવા�ુ ંગણી લેવાયેલ �કુમ પણ જયા ં
�ધુી સક્ષમ સ�ાિધકાર� �ધુાર� ક� રદ ન કર� ત્યા ં�ધુી તે અમલમા ંરહ� છે.  

 

(બી)  ગણી લેવાયેલ ફરજમો�ફૂ�નો ઉદભવ કોઇપણ કારણોસરની ૪૮ કલાક ક� તેથી વ� ુ 
સમયગાળાની અટકાયત પર િનભર્ર હોઇ, આવી અટકાયત યોગ્ય હોવા �ગેના વાજબી કારણો 
અને સચોટ �રુાવાઓ છે ક� ક�મ? તે બાબત આવી અટકાયત અન્વયેના �નુાની તપાસ કરતી 
તપાસ એજન્સીએ �રુા પાડવાના રહ� છે.  

 

(સી)  િનયમ-૫(૨)(ક) �જુબની ફરજમો�ફૂ� (એટલે ક�, ૪૮ કલાક ક� તેથી વ� ુ સમયગાળાની 

અટકાયતને કારણે  ઉદ્દભવેલ ફરજમો�ફૂ�) અટકાયતમાથંી �કુત થયા બાદના  સમય માટ� પણ 

ચા� ુરાખવા �ગે  િવચારણા હાથ ધર� શકાય છે. પરં� ુ તે માટ� � �નુા સબબ કમર્ચાર�ની 
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અટકાયત થયેલ હતી  તે  �નુામા ંતેની પ્રથમ દ્ર�ષ્ટએ  સડંોવણી  સા�બત કરતા �રૂતા અને  

સબળ �રુાવાઓ  �નુાની તપાસ કરતી એજન્સીને મળ� આવેલ છે ક� ક�મ?  તે જોવા�ુ ંરહ� છે.  
 

(ડ�) તપાસ એજન્સીએ કમર્ચાર� સામેની તપાસનો અહ�વાલ તમામ આધાર �રુાવાની નકલ સાથે   
િશસ્ત અિધકાર�ને મોકલવાનો રહ� છે.  

 
 

    સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૯.૩.૨૦૦૪ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃપરચ-૧૧૯૮-�ઓુ. 
૧૬૬૯-ત.એ.ની �ચૂના �જુબ એ.સી.બી. દ્વારા ગોઠવાયેલ છટ�ંુ સફળ થયા બાદ તેનો અહ�વાલ 
(સાધિનક કાગળોની નકલ સ�હત) બનાવ બન્યાના ૨૦ �દવસમા ંકમર્ચાર�ના િશસ્ત અિધકાર�ને 
મોકલી આપવાનો રહ� છે.  

(ઇ)  જો તપાસ એજન્સી દ્વારા િનયત/ વાજબી સમયમયાર્દામા ંતપાસનો અહ�વાલ ર�ૂ થાય તો તે   
ધ્યાને લઇ ઔપચા�રક �કુમો કરવા જોઇએ અને અહ�વાલની િવગતો ધ્યાને લેતા ં �નુામા ં
કમર્ચાર�ની સડંોવણી હોવા�ુ ં પ્રાથિમક દ્ર�ષ્ટએ જણા� ુ ં હોય તો કમર્ચાર�ની અટકાયતની 
તાર�ખથી ગણી લેવાયેલ ફરજમો�ફૂ�ને ઔપચા�રક �ુકમોની તાર�ખ પછ�ના સમયગાળા માટ� 
પણ ચા� ુરાખતા �કુમો કરવાના રહ� છે.  

 

(એફ)  સામાન્ય ર�તે ગણી લેવાયેલ ફરજમો�ફૂ�ના ઔપચા�રક �કુમો થયેથી કમર્ચાર�ને િનવાર્હભથ્�ુ ં  
�કૂવવા�ુ ંશ� થ�ુ ંહોઇ, ઔપચા�રક �કુમો શકય તેટલા ઝડપથી કરવા જોઇએ, �થી કમર્ચાર��ુ ં
િનવાર્હ ભથ્�ુ ં શકય તેટલી ઝડપથી શ� થઇ શક� અને કમર્ચાર�ના  �ુ�ંુબ િનવાર્હનો પ્ર� ન 
ઉદ્દભવે.  

 

           સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૯.૩.૨૦૦૪ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃપરચ-૧૧૯૮-�ઓુ. 
૧૬૬૯-ત.એ.ની જોગવાઇ �જુબ તપાસ એજન્સીનો અહ�વાલ મળ્યે ૧૦ �દવસની 
સમયમયાર્દામા ં િશસ્ત અિધકાર�એ ઔપચા�રક �કુમો કરવા જોઇએ. એટલે ક�, ત્રીસ �દવસમા ં
ઔપચા�રક �કુમો થાય તે પ્રમાણે તપાસ એજન્સી અને િશસ્ત અિધકાર�એ કાયર્વાહ� હાથ ધરવી 
જોઇએ.  

 

(�)  જો ઉપર પ્રમાણે ૩૦ �દવસમા ંઔપચા�રક �કુમો કર� શકાય તે પ્રમાણ,ે તપાસ એજન્સી દ્વારા   
અહ�વાલ ર�ૂ ન થાય તેવા સજંોગોમા ંઆવો અહ�વાલ તાત્કા�લક ર�ૂ કરવા િશસ્ત અિધકાર�એ 
તપાસ એજન્સીને જણાવ�ુ ંજોઇએ તેમ છતા ંપણ જો તપાસ એજન્સી અહ�વાલ ર�ૂ ન કર� તો 
િશસ્ત અિધકાર�એ તપાસ એજન્સીના અહ�વાલને ધ્યાને લીધા િવના જ એક તબકક� કમર્ચાર�ની 
ફરજમો�ફૂ�ના ઔપચા�રક �કુમોની તાર�ખ પછ�ના સમયગાળા માટ� પણ ચા� ુ રહ�શે તે 
પ્રમાણેનો િનણર્ય લઇ ઘટતા �કુમો કર� દ�વા જોઇએ. 

 

       સાથોસાથ તપાસ એજન્સીને પણ મોડામા ં મો�ુ ં ફરજમો�ફૂ�ની પ્રથમ સમીક્ષાની તાર�ખ 
પહ�લા ંઅહ�વાલ મોકલી આપવા જણાવ�ુ ં જોઇએ અને જો પ્રથમ સમીક્ષા �ધુીમા ંઅહ�વાલ ન 

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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મળે તો પ્રાપ્ય આધારો અન્વયે સમીક્ષાની કાયર્વાહ� હાથ ધર� ઘટતો િનણર્ય લવેાનો થશે તે 
બાબતે પણ તપાસ એજન્સી�ુ ંધ્યાન દોર�ુ ંજોઇએ. 

 
  

(એચ) જો ઉપર પ્રમાણે કોઇ અપવાદ�પ �કસ્સામા ંઔપચા�રક �કુમો કરવાની બાબત પ્રથમ સમીક્ષાની   
તાર�ખ �ધુી લેવાઇ �ય તો ઔપચા�રક �કુમો કરવાની િવચારણા કરવાની સાથોસાથ જ પ્રથમ 
સમીક્ષાની કાયર્વાહ� હાથ ધર� ફરજમો�ફૂ� લબંાવવી ક� ક�મ તેવો િનણર્ય લઇ ઘટતા �કુમો 
કરવા�ુ ંરાખ�ુ ંજોઇએ.  

 

(આઇ) જયાર� ૪૮ કલાક ક� તેથી વ� ુ સમયગાળાની અટકાયત અન્વયે કમર્ચાર� ગણી લેવાયેલ   
ફરજમો�ફૂ� (ડ�મ્ડ સસ્પેન્શન) હ�ઠળ �કૂાયેલ હોય તથા કમર્ચાર� અટકાયતમાથંી �કુત થયેલ ન 
હોય તે સજંોગોમા ંપણ કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂતા ઔપચા�રક �કુમો કરવાની કાયર્વાહ� 
સત્વર� કરવી જોઇએ.  

 

   અલબ�, જયાર� કમર્ચાર� અટકાયત હ�ઠળ હોય ત્યાર� તે જયા ં �ધુી અટકાયતમાથંી 
�કુત ન થાય ત્યા ં �ધુી તેમની ફરજમો�ફૂ�ની સમીક્ષા કરવાની રહ�તી નથી. આવા �કસ્સામા ં
ફરજમો�ફૂ�ની પ્રથમ સમીક્ષા કમર્ચાર� અટકાયતમાથંી � તાર�ખ ે�કુત થાય તે તાર�ખથી ક� 
કમર્ચાર�ના અટકાયતમાથંી �કુત થયાની �ણ તેના િશસ્ત અિધકાર�ને થાય તે તાર�ખ આ 
બેમાથંી � મો�ુ ંહોય તે તાર�ખથી ૯૦ �દવસની �દર પ્રથમ સમીક્ષા કરવાની રહ� છે. સમીક્ષા 
બાદ ફરજમો�ફૂ� વ�મુા ંવ� ુ૧૮૦ �દવસ �ધુીની કોઇપણ સમયમયાર્દા માટ� લબંાવી શકાય છે.  

 

(૪)  �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-પ(ર)(ખ) હ�ઠળ જયાર�  
કમર્ચાર�ને કોઇ �નુામા ંદોિષત ઠરાવી ક�દની સ� કરવામા ંઆવે અને આવી સ�નો ૪૮ કલાક 
ક� તેથી વ� ુસમયગાળા (�ટુક �ટુક સ�હત) માટ� અમલ શ� થયેલ હોય ત્યાર� સરકાર� કમર્ચાર� 
અટકાયતની તાર�ખથી ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂાયેલ હોવા�ુ ંગણી લેવામા ંઆવે છે તથા તે �ગેના 
�કુમો પણ થયેલ હોવા�ુ ંગણી લેવામા ંઆવે છે.  

 

   સરકાર� કમર્ચાર� સામે હાથ ધરવામા ંઆવેલ ફોજદાર� કાયર્વાહ�ના �તે જો તે દોિષત 
ઠર� તો નામદાર અદાલત દ્વારા તેને ક�દની સ� અને / અથવા દંડ કરવાનો �કુાદો  આપવામા ં
આવે છે. સામાન્ય ર�તે સરકાર� કમર્ચાર� અિધકાર� આવા �કુાદાને ઉપલી અદાલતમા ં 
પડકારતા હોય છે. ઉપલી અદાલત દ્વારા નીચલી અદાલતના �કુાદાથી કરવામા ંઆવેલ ક�દની 
સ� દંડના �કુમના અમલ ઉપલી અદાલતમા ંપડતર અપીલનો આખર� િનકાલ ન આવે ત્યા ં
�ધુી મનાઇ�કુમ આપવામા ંઆવે છે.  

 

   જયાર� ઉપલી અદાલત દ્વારા સ�નો અમલ મો�ફૂ રાખતા  �કુમો (Stay on sentence) 

કરવામા ંઆવે ત્યાર� કમર્ચાર�ની અટકાયત કરવામા ંઆવતી નથી.  કયાર�ક સરકાર� કમર્ચાર� 
નીચલી અદાલતે  મ�ૂંર કર�લ અપીલના  સમયગાળા દરિમયાન જ આવી સ�ને મો�ફૂ રાખતા 
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�કુમો ઉપલી અદાલત પાસેથી મેળવી લતેા હોય છે. તે સજંોગોમા ં કમર્ચાર�ની અટકાયત કર�, 
ક�દની સ�નો અમલ શ� થવાના સજંોગો જ ઉપ�સ્થત થતા નથી. તેના કારણે તેની  ગણી 
લેવાયેલ ફરજમો�ફૂ� (Deemed suspension)ની પ�ર�સ્થત અ�સ્તત્વમા ંનથી આવતી. અલબ�, 
સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ ૫.૧૨.૨૦૦૫ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ સીડ�આર-૧૦૨૦૦૫-૧૦૨૮-

ત.એ.થી કરાયેલ સ્પષ્ટતા �જુબ  જો  કમર્ચાર�ને  નીચલી અદાલત દ્વારા દોિષત ઠરાવવાના 
�કુમને  ઉપલી અદાલત દ્વારા મો�ફૂ રાખવામા ં  ન આવેલ હોય (stay on conviction) તો તે 
સજંોગોમા ંકમર્ચાર� સામે તેમને લા� ુપડતા િશસ્ત િવષયક િનયમો અ�સુાર પગલા ંલઇ શકાય 
છે. 

 

   આવા �કસ્સામા ંસામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃપ.૮.૨૦૦૩ના ઠરાવ ક્રમાકંઃસીડ�આર-
૧૦૯૬-૭૯-ત.એ.થી િનયત કરાયેલ ન�નૂા �જુબની કારણદશર્ક નો�ટસ આપી, કમર્ચાર�નો 
�લુાસો મેળવવાની કાયર્વાહ� હાથ ધર�, �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, 
૧૯૭૧ના િનયમ-૧૪(૧)(૧) �જુબ જ�ર� કાયર્વાહ� શ� કરવાની રહ� છે.  

 

   ફકરા-૫.૩મા ંસ્પષ્ટ કયાર્ �જુબ દોિષત ઠર�લા કમર્ચાર�ને તેની અટકાયત થયેલ હોય ક� 
ન હોય, તે અટકાયત હ�ઠળ હોય ક� અટકાયતમાથંી �કુત થયેલ હોય તે પૈક� ગમે તે પ�ર�સ્થિત 
અ�સ્તત્વમા ંહોય તેમ છતા ંનામ. કોટર્ દ્વારા તેમને દોિષત ઠરાવતી બાબત સામે સ્ટ� આપેલ ન 
હોય તો આવા દોિષત ઠર�લા કમર્ચાર�ને સ�ક્રય સેવાથી અળગો રાખવો જોઇએ. તેની સામેની 
ઉપર પ્રમાણેની સેવાક�ય િનયમો હ�ઠળની કાયર્વાહ� આખર� ન થાય ત્યા ં�ધુી તેને ફરજમો�ફૂ� 
હ�ઠળ ઉતારવો જોઇએ.  

 

   આવા ફરજમો�ફૂ�ના ક�સમા ં પણ હાથ ધરાયેલ કાયર્વાહ�ની અદ્યતન િવગતો મેળવી 
સમીક્ષાની કાયર્વાહ� હાથ ધરવી જોઇએ. 

 

   આવા ક�સોમા ંએક બાબત સ્પષ્ટ છે ક�, દોિષત ઠર�લ કમર્ચાર� સામેની સેવાક�ય િનયમો 
હ�ઠળની કાયર્વાહ� સપં� થાય ત્યા ં�ધુી તેને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ રાખવાનો થતો હોઇ સેવાક�ય 
િનયમો હ�ઠળની કાયર્વાહ� આખર� ન થાય ત્યા ં �ધુી સામાન્ય ર�તે સમીક્ષા બાદ તેની 
ફરજમો�ફૂ� લબંાવવાની રહ� છે.  

 

(ગ)  ફરજમો�ફૂ�ની સમીક્ષા સમયે ધ્યાને લેવાની બાબતઃ  
  ફરજમો�ફૂ�ની સમીક્ષા કરતી વખતે નીચેની બાબતોએ િવચારણા કરવાની રહ� છે.   
(૧)  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૪.૭.૨૦૦૭ના �હ�રનામા ક્રમાકંઃ�એસ-૨૦૦૭-(૧૯)સીવીઓ-

૧૨૨૦૦૫-૧૦૭૭-ત.એ.થી, �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના 
િનયમ-૫(૧)(ક), ૫(૧)(ખ) તથા ૫(૨)(ક), ૫(૨)(ખ)ની જોગવાઇ હ�ઠળની ફરજમો�ફૂ�ના 
ક�સોમા ં ૯૦ �દવસમા ં સમીક્ષા કરવાની જોગવાઇ દાખલ કરાયેલ છે. આથી હવે, સામાન્ય 

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/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
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વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૩.૩.૨૦૦૫ના ઠરાવ ક્રમાકં: પરચ-૧૦૯૧-૭૪૦-ત.એ.ના ફકરા-૩મા ં
િનયત કરાયેલ ફરજમો�ફૂ�ના ક�સની સમીક્ષા છ મ�હના ક� એક વષર્ � લા� ુ પડ� તે 
સમયમયાર્દાની જોગવાઇને બદલે હવે વૈધાિનક જોગવાઇ �જુબ ખાતાક�ય તપાસ / ફોજદાર� 
ક�સમા ં૯૦ �દવસમા ંપ્રથમ સમીક્ષા કરવાની રહ�શે. 

   

(૨)  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તા:૨૩.૩.૨૦૦૫ના ઠરાવના  ફકરા-૪(૬)ની જોગવાઇ રદ કર�,  
તેને સ્થાને તાઃ૨૦.૭.૨૦૦૭ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ સીવીઓ-૧૨૨૦૦૫-૧૦૭૭-ત.એ.ના ફકરા-
(૪)થી નીચે પ્રમાણે જોગવાઇ રાખવામા ંઆવે છે.   

 

  ‘‘ ફરજમો�ફૂ�ના ક�સની સમીક્ષાને �તે જો સબંિંધત અિધકાર�/  કમર્ચાર�ને �નુઃ  ફરજ  પર 
લેવાનો િનણર્ય કરવામા ંઆવે અને તેમની સામેની ખાતાક�ય તપાસ/ ફોજદાર� કાયર્વાહ� ક� ફોજદાર� 
કાયર્વાહ� અન્વયે કરાયેલ ઉપલી અદાલત સમક્ષની અપીલી કાયર્વાહ� ��ૂચત/ પડતર હોય, તે 
સજંોગોમા ં�નુઃસ્થાપનના �કુમમા ંસબંિંધત કમર્ચાર�/અિધકાર�નો ફરજમો�ફૂ�નો સમયગાળો જયા ં�ધુી 
આવી ��ૂચત/ પડતર કાયર્વાહ�નો આખર� િનકાલ ન આવે, ત્યા ં�ધુી િવિનયિમત કરવામા ંઆવશે નહ�, 
તેવી શરત આમેજ કરવાની રહ�શે.’’  
 

(ઘ)  અન્ય બાબતઃ  
 

(અ)  સરકાર� કમર્ચાર�ને સ�ક્રય સેવામા ં�નુઃસ્ થાિપત કરવાનો િનણર્ય લેવામા ંઆવે તો કમર્ચાર�ને  
સ�ક્રય સેવામા ં�નુઃસ્ થાિપત કરતા િવિધવત �કુમો કરવાના રહ� છે. આવા સ�ક્રય સેવામા ં�નુઃસ્ થાપન 
કરતા �કુમોમા ંનીચે પ્રમાણનેી િવગતો સ્ પષ્ ટ થાય તે જોવા�ુ ંરહ� છે.  
(૧)  � કારણોસર સરકાર� કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ કરાયેલ હોય તેની �ંુક� િવગત તથા  
(ર)  ફરજમો�ફૂ�ની સમીક્ષા કર�, ફરજમો�ફૂ� રદ કર� કમર્ચાર�ને સ�ક્રય  સેવામા ં  �નુઃસ્ થાપન   

કરવાનો લેવાયેલ િનણર્ય, �કુમના આ�ખુમા ંજણાવવાનો રહ�.  
(૩)  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૦.૭.૨૦૦૭ના ઠરાવ ક્રમાકંઃ સીવીઓ-૧૨૨૦૦૫-૧૦૭૭- 

ત.એ.ના ફકરા-(૪)ની જોગવાઇઓ �જુબ, કમર્ચાર� સામેની ખાતાક�ય / ન્યાિયક કાયર્વાહ� �ણૂર્ 
થાય તે પહ�લા ં ફરજમો�ફૂ�ના સમયગાળાને િવિનયિમત કરવામા ં આવશે નહ�, તેવી શરત 
ઉમેરવાની રહ�શે.   

(૪)   તેમની સામેની ખાતાક�ય/ ન્યાિયક કાયર્વાહ�નો િનકાલ ન આવે ત્યા ં �ધુી તેમને   
�બનસવેંદનશીલ જગ્યા પર િનમ�કૂ આપવાની રહ�શે.  

 

   સરકાર� કમર્ચાર�ને ફરજ ઉપર �નુઃ સ્થાિપત કરતા �ુકમનો ન�નૂો પ�રિશષ્ટ-૬ તર�ક� સામેલ 
રાખેલ છે.  
 

૧૫.  ફરજમો�ફૂ� સામેની અપીલઃ-  
 

  ફરજમો�ફૂ કરાયેલ કમર્ચાર�, તેમની ફરજમો�ફૂ� સબંધંમા,ં સક્ષમ સ�ાિધકાર� દ્વારા કરાયેલ �કુમ સામે 

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/2005-23-03-PRCH-1091-740-INQCELL.pdf
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અપીલ કર� તેનો પક્ષ ર�ૂ કર� સક્ષમ સ�ાિધકાર� દ્વારા કરાયેલ �કુમ રદ કરવા ક� તેમા ં�ધુારો કરવા 
ર�ૂઆત કર� શક� છે.  
 

૧૫.૧  �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ િનયમો), ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૮ની જોગવાઇ �જુબ � 
�કુમો સામે અપીલ થઇ શક� છે તે પૈક�ના ફરજમો�ફૂ� સબંિંધત નીચે પ્રમાણેના �કુમો સામે અપીલ થઇ 
શક� છે.  
 

(૧) િનયમ-પ હ�ઠળ કર�લ અથવા કર�લ મનાતા ફરજમો�ફૂ�ના �કુમ સામે,  
(ર) ફરજમો�ફૂ�ની �દુત માટ� અથવા � �દુત દરિમયાન સરકાર� કમર્ચાર� ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ  

હોવા�ુ ં ગણા� ુ ં હોય તે �દુત માટ� અથવા તેના કોઇપણ ભાગ માટ� તેને �કૂવવાના િનવાર્હ 
ભથ્ થા ંઅને બી� ભથ્ થા ંનકક� કરતા ં�કુમ સામે,  

(૩)  ફરજમો�ફૂ�ની �દુત માટ�ના તેના પગાર અને ભથ્ થા ંનકક� કરતા ં�કુમ સામે અથવા  
(૪)  તેની ફરજમો�ફૂ�ની તાર�ખથી તેને ફરજ ઉપર �નુઃસ્ થાપનની તાર�ખ �ધુીની �દુતને કોઇપણ  

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

૧૫.૨  અપીલ કયા સ�ાિધકાર� સમક્ષ થઇ શક�?: 
 

 �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૮ના પેટાિનયમ-(ર) ની 
જોગવાઇ �જુબ, ફરજમો�ફૂ� સબંિંધત બાબતોએ � સ�ાિધકાર� / અિધકાર�નો �કુમ હોય તેની તરતના 
ઉપર� અિધકાર� સમક્ષ જ અપીલ થઇ શક�, પરં� ુ િનયમ-૧૮ના પેટાિનયમ-(ર) ના પરં�કુ (ર) �જુબ 
અપીલીય અિધકાર�ના િનણર્ય સામેની અપીલ માત્ર સરકાર (Government) સમક્ષ જ થઇ શક� છે. 
ફરજમો�ફૂ�નો સમાવેશ �જુરાત �લુ્ ક� સેવા �ટ્રબ્ �નુલ અિધિનયમ,૧૯૭૨ની અ��ુ�ૂચમા ં કરવામા ં 
આવ્યો ન હોઇ, ફરજમો�ફૂ� અને ફરજમો�ફૂ�ને આ�ષુ�ંગક કોઇપણ �કુમ સામેની અપીલ, �જુરાત 
રાજય સેવા (િશસ્ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૮(ર) �જુબ, સરકાર સાભંળ� શક� છે. 
આમ, ફરજમો�ફૂ� �ગેના કોઇપણ �કુમ સામે અપીલ સાભંળવાની સરકારની િનયમ-૧૮(ર) નીચેની 
સ�ા યથાવ� ્ છે.  
   

૧૫.૩ અપીલ કરવા માટ�ની સમયમયાર્દા: 
 

  �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૯મા ં જણાવ્ યા �જુબ, 
� �કુમ સામે અપીલ કરવાની હોય તે �કુમ મળ્ યાની તાર�ખથી ૪૫ �દવસની �દર અપીલ કરવાની 
રહ� છે. અલબ�, સમયસર અપીલ ન કરવા માટ� �રૂ� ુ ંકારણ હ� ુ ંતેવી અપીલીય અિધકાર�ને ખાતર� 
થાય તો, �દુત �રૂ� થયા પછ� પણ તેઓ અપીલ ધ્ યાનમા ંલઇ શક� છે.  
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૧૬. ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળના સરકાર� કમર્ચાર� સામેની ખાતાક�ય તપાસ �રૂ� કરવાની સમય 
મયાર્દાઃ- 
 

    સામાન્ ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૧.૧.૧૯૭૯ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૭૮-૪૬૧૬-ગ 
તેમજ તાઃ૨૦.૬.૧૯૮૬ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃખતપ-૧૫૮૬-૮૦૪-ત.એ.થી આપેલ �ચૂના �જુબ ફરજમો�ફૂ� 
હ�ઠળના સરકાર� કમર્ચાર� સામેની ખાતાક�ય તપાસ સામાન્ યતઃ ચાર માસની સમયમયાર્દામા ં�રૂ� કરવી 
જોઇએ. આ ચાર માસની સમયમયાર્દા ફરજમો�ફૂ�ના �કુમની તાર�ખ અથવા આરોપનામાની તાર�ખ, એ 
બેમાથંી � પછ� આવતી હોય તે તાર�ખથી ગણવાની રહ� તેવી �ચૂના અપાયેલ છે. પરં� ુખાતાક�ય 
તપાસ �વી અધર્ન્ યાિયક પ્ર�ક્રયામા ંઆવી સમયમયાર્દામા ંખાતાક�ય તપાસ �ણૂર્ કરવી મોટા ભાગના 
�કસ્ સામા ં શકય બનતી ન હોઇ, આવા ક�સોમા ં પણ ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ� સામાન્ય વહ�વટ 
િવભાગના તાઃરપ.ર.ર૦૧૧ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃમટસ-૧૦૯૨-૧૫૯૮-ત.એ.થી િનયત કરાયેલ િવિવધ 
તબકકાની કાયર્વાહ� �ણૂર્ કરવાની માગર્દશર્ક સમયમયાર્દા અ�સુાર �ણૂર્ કરવાની રહ� છે. 
 

૧૭. ફરજમો�ફૂ�નો સમયગાળો િવિનયિમત કરવા બાબત:- 
 

૧૭.૧ ફરજમો�ફૂ�નો સમયગાળો િવિનયિમત કરવા �ગેની જોગવાઇઓ �જુરાત �લુ્ ક� સેવા (ફરજ 
પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર પ્રિતિન��ુકત, ફરજમો�ફૂ�, બરતરફ� અને �ખસદ) 
િનયમો-ર૦૦રના િનયમ-૭૦ થી ૭રમા ંકરાયેલ છે. �મા ંખાતાક�ય તપાસના કારણોસરની ફરજમો�ફૂ� 
�ગે િનયમ-૭૦-૭૧મા ં અને ફોજદાર� ક�સ સબંિંધત ફરજમો�ફૂ� �ગે િનયમ-૭રમા ં ફરજમો�ફૂ�નો 
સમયગાળો િવિનયિમત કરવાની જોગવાઇ થયેલ છે. 
 

૧૭.ર િનયમ-૭૦(૧)મા ંજણાવ્ યા �જુબ સરકાર� કમર્ચાર�ને જયાર� ફરજમો�ફૂ� પરથી �નુઃ ફરજ પર 
લેવામા ંઆવે ત્યાર� (ક) ફરજ પરની ગેરહાજર�ની �દુત માટ� તેને �કૂવવાના થતા પગાર અને ભથ્થા ં
�ગે અને (ખ) સદર �દુતને ફરજ પર ગાળેલ �દુત તર�ક� ગણવી ક� નહ� તે માટ� િવચારણા કરવી 
અને સક્ષમ અિધકાર�એ ચો�સ �કુમો કરવા જ�ર� છે. 
 

૧૭.૩ િનયમ-૭૦(ર) અને ૭૦(૪) �જુબ સરકાર� કમર્ચાર� સ�ંણૂર્પણે ‘દોષ�કુત' �હ�ર થયો હોય 
અથવા તેની ફરજમો�ફૂ� સ�ંણૂર્તઃ અન્ યાયી જણાઇ હોય તો ફરજમો�ફૂ�ના સમગ્ર સમયગાળાને ફરજ 
(On duty) તર�ક� ગણીને તેને �રૂા દર� પગાર ભથ્થા ં�કૂવી આપવાના રહ� છે.  
 

  ખાતાક�ય તપાસને �તે તેને નોકર�માથંી �ખસદ, બરતરફ� ક� ફર�જયાત િન�િૃ� પૈક�ની કોઇ 
િશક્ષા ફરમાવવામા ં આવી હોય અને ન્ યાયની અદાલત આવી િશક્ષાને રદબાતલ ઠરાવે અને િશસ્ ત 

અિધકાર�એ તે જ આરોપસર સરકાર� કમર્ચાર� સામે ફર�થી ખાતાક�ય તપાસ શ� ન કર� હોય એટલે ક� 
�જુરાત રાજય સેવા �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-પ(૪) �જુબ 
સરકાર� કમર્ચાર� ગણી લવેાયેલ ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ ન હોય તો તેવા �કસ્ સામા ંપણ તેના ફરજમો�ફૂ�ના 

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
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/1986-20-06-KHTP-1586-804-INQCELL.pdf
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સમગ્ર સમયગાળાને સામાન્ ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૩.૪.૧૯૭૦ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૧૬૩-

ગમા ંજણાવ્ યા �જુબ ફરજ તર�ક� ગણવાનો રહ� છે.  
 

૧૭.૪   �જુરાત �લુ્ક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર પ્રિતિન��ુક્ત, 
ફરજમો�ફૂ�, બરતરફ� અને �ખસદ) િનયમો-૨૦૦૨ના િનયમ-૭ર અ�સુાર જયાર� કમર્ચાર� તેમની 
સામેના ફોજદાર� આરોપ �ગેના તહોમત / તહોમતોમાથંી સ�ંણૂર્ દોષ�કુત થયો હોય અથવા દ�વાને 
કારણે અટકમા ંલઇ કાયર્વાહ� કરવામા ંઆવી હોય તેવા પ્રસગંે �રુવાર કરવામા ંઆવેલ હોય ક� દ�વાની 
જવાબદાર� તેના િનયતં્રણ બહારના સજંોગોને કારણે ઉપિસ્ થત થયેલી હતી, અથવા સક્ષમ સ�ાિધકાર� 
દ્વારા તેવી અટકાયત અન્ યાયી ગણવામા ંઆવી હોય ત્ યાર� આવી �દુતના પગાર અને ભથ્થાનંી �રૂ��રૂ� 
રકમ, � તે �કસ્ સાના સજંોગો ધ્યાને લઇ મજર� આપવાની રહ�.  
 

૧૭.૫  ઉપર ફકરા-૧૭.૩ આગળ દશાર્વેલ ક�સ િસવાયના �કસ્ સાઓમા ંએટલે ક� જયાર� સરકાર� કમર્ચાર� 
સ�ંણૂર્પણે દોષ�કુત �હ�ર થયો ન હોય ક� તેની ફરજમો�ફૂ� સ�ંણૂર્તઃ અન્ યાયી હતી તેમ જણા�ુ ંન હોય 
ત્ યાર� �જુરાત �લુ્ક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર પ્રિતિન��ુકત,   
ફરજમો�ફૂ�, બરતરફ� અને �ખસદ) િનયમો, ર૦૦રના િનયમ-૭૦(૩)અને ૭૦(પ)ની જોગવાઇ �જુબ 
સક્ષમ અિધકાર� નકક� કર� તે ચો�સ હ�� ુિસવાય ફરજમો�ફૂ�ના સમગ્ર સમયગાળાને ફરજ(duty) તર�ક� 
ગણી શકાય નહ�. ફરજમો�ફૂ�ના સમયગાળા માટ� તેને કયા પ્રમાણસર પગાર ભથ્થા ં�કૂવવા તે પણ 
સક્ષમ અિધકાર�એ નકક� કર�ુ ં જોઇએ. આ �ગેનો િનણર્ય લેવા માટ� સક્ષમ અિધકાર�એ સામાન્ ય 

વહ�વટ િવભાગના તાઃર૪.ર.૧૯૭૧ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૭૧-૬૬૫-ગમા ંજણાવ્ યા �જુબ નીચે 
દશાર્વેલ બાબતો િવચારણામા ંલેવી જોઇએ.  
(૧)  સરકાર� કમર્ચાર� સામેની ફોજદાર� / ખાતાક�ય કાયર્વાહ��ુ ંપ�રણામ, 

અને 

(ર)  સરકાર� કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� પર ઉતારવામા ંઆવ્ યો તે સમયના સજંોગો અને પ�રિસ્ થિતની   
ગભંીરતા અને તેમા ંસરકાર� કમર્ચાર�ની જવાબદાર�(સીધી ક� આડકતર�)�ુ ંપ્રમાણ. 

  

ન�ધઃ૧ �જુરાત �લુ્ ક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર પ્રિતિન��ુકત,   
ફરજમો�ફૂ�, બરતરફ� અને �ખસદ) િનયમો-ર૦૦રના િનયમ-૭૧(૧) �જુબ પ્રસગંા�સુાર 
ફરજમાથંી ફરજમો�ફૂ કયાર્ની, બરતરફ કયાર્ની ક� �ખસદ કયાર્ની તાર�ખથી �નુઃસ્ થાિપત કયાર્ની 
તાર�ખ �ધુીની ફરજ પરની ગેરહાજર�ની �દુતને સક્ષમ સ�ાિધકાર� િનયમા�સુાર મળવાપાત્ર 
ર�મા ં ફ�રવી શક� છે. તેમ છતા ં �જુરાત �લુ્ક� સેવા (ર�) િનયમો-ર૦૦રની િનયમ-૬૦ની 
સબંધંકતાર્ જોગવાઇઓ હ�ઠળ હોય તે િસવાય, ફરજમો�ફૂ�ના સમયગાળા�ુ ં �બનપગાર� 
ર�(Leave without pay)મા ં �પાતંર કર� શકાય નહ�. �જુરાત �લુ્ક� સેવા (ફરજ પર 
જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર પ્રિતિન�કુિત, ફરજમો�ફૂ�, બરતરફ� અને 
�ખસદ) િનયમો-૨૦૦૨ના િનયમ-૭૧(૧) �જુબ આવી ગેરહાજર�ની �દુતને પગાર સ�હત ક� 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1970-13-04-CDR-1163-G.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1971-24-02-CDR-1071-665-G.pdf
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પગાર િવનાની ર�મા ંફ�રવવામા ંઆવે ત્ યાર� આ િનયમ �જુબ કમર્ચાર�ને �કૂવવામા ંઆવેલ 
િનવાર્હ ભથ્ �ુ ંમજર� લઇ સરભર કર�ુ ંપડ� અથવા વ�લુ કરવા�ુ ંરહ�  છે.  

 

ન�ધઃ૨ �જુરાત �લુ્ક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર પ્રિતિન�કુિત,   
ફરજમો�ફૂ�, બરતરફ� અને �ખસદ) િનયમો,૨૦૦૨ના િનયમ-૭૧(ર) મા ં જણાવ્ યા �જુબ 
ફરજમો�ફૂ�ના ફકત અ�કુ ભાગને ર� તર�ક� ગણી શકાય નહ�. બી� શબ્ દોમા ં જો 
ફરજમો�ફૂ�ના સમયગાળાને ર� તર�ક� ગણવાનો સક્ષમ અિધકાર�નો અ�ભપ્રાય થતો હોય તો 
ફરજમો�ફૂ�ના સમગ્ર સમયગાળાને ર� તર�ક� ગણવો જોઇએ. 

 

              �જુરાત �લુ્ક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત  બહાર 
પ્રિતિન�કુિત, ફરજમો�ફૂ�, બરતરફ� અને �ખસદ) િનયમો-૨૦૦૨ના િનયમ-૭૧(૪) �જુબ આ િનયમ 
હ�ઠળ ફરજ પર ગેરહાજર�ની �દુત ગણવા �ગ ેસક્ષમ સ�ાિધકાર�ના �કુમો િનરપવાદ છે અને હગંામી 
સરકાર� કમર્ચાર�ને લાગે વળગે છે તેટલા �રૂ� ુ ં ત્રણ માસથી વધાર� �બનપગાર� ર� આપવા માટ� 
ઉપર� સ�ાની મ�ૂંર� મેળવવા�ુ ંઆવશ્યક રહ�� ુ ંનથી.  
 

૧૭.૬  સરકાર� કમર્ચાર�/ અિધકાર�એ તેમની સામે ન�ધાયેલ ફોજદાર� / �દવાની ફ�રયાદ �ગે તેમજ 
તે અન્વયે તેમની અટકાયત થયેલ હોય તો તે �ગ ે તેમણે �જુરાત રાજય સેવા (વતર્�કૂ) િનયમો, 
૧૯૭૧ના િનયમ-૧૮ની જોગવાઇ �જુબ સક્ષમ સ�ાિધકાર�ને �ણ  કરવાની રહ� છે. તે જ ર�તે  તેમને 
નામદાર અદાલત દ્વારા દોિષત ઠરાવવામા ંઆવે તો પણ સક્ષમ સ�ાિધકાર�ને  િવના િવલબંે  �ણ 
કરવાની રહ� છે.  જો કોઇ સરકાર� કમર્ચાર� / અિધકાર� આવી �ણ કયાર્ િવના જ ફરજ બ�વતો હોય, 
અને આ ક્ષિત સબબ તેની સામે િશક્ષાત્મક કાયર્વાહ� હાથ ધરવામા ંઆવેલ હોય તેમ છતા ં સરકાર� 
કમર્ચાર�/ અિધકાર�એ �ટલા સમય માટ� ફરજો બ�વેલ હોય તેટલા સમયગાળાને ફરજમો�ફૂ�નો 
સમયગાળો ગણી, આ સમયગાળાને ફરજમો�ફૂ�નો સમગ્ર સમયગાળો � ર�તે િવિનયિમત કરવાનો 
િનણર્ય લેવામા ંઆવે, તે ર�તે િવિનયિમત કરવા �ગે સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ ૧૩.૮.૨૦૧૪ના 
પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૨૦૧૨-૭૭૦-ત.એ.ના ફકરા-(૭)થી �ચૂના આપવામા ંઆવેલ છે. 
  

૧૭.૭  �જુરાત �લુ્ ક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર પ્રિતિન��ુકત, 
ફરજમો�ફૂ�, બરતરફ� અને �ખસદ) િનયમો-ર૦૦રના િનયમ-૭૩ �જુબ ફરજમો�ફૂ� દરિમયાન 
�કૂવવામા ંઆવેલ િનવાર્હ ભથ્થાનંી રકમ તેને �કૂવવાના થતા પગાર ભથ્થાનંી રકમ સામે સરભર 
કરવાની રહ� છે. 
 

૧૭.૮   નાણા િવભાગના તાઃ૮.૧૧.૨૦૦૦ના ઠરાવ ક્રમાકંઃસફગ-૧૦૨૦૦૦-૧૭૨૦-ચ,થી કર�લ 
જોગવાઇ �જુબ, ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળના કમર્ચાર� સામેની ખાતાક�ય તપાસ/ ફોજદાર� કાયર્વાહ� �રૂ� થાય 
તે પહ�લા ં તેમ�ુ ંઅવસાન થાય તો ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂવાની તાર�ખથી અવસાનની તાર�ખ વચ્ ચનેા 
સમયગાળાને બધા હ�� ુ માટ� ફરજ તર�ક� ગણવાનો રહ� છે અને કમર્ચાર�ને જો ફરજમો�ફૂ� પર 

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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ઉતારવામા ંન આવ્ યા હોત અને તેઓ � પગાર ભથ્થા ંમેળવવા હ�દાર હોત તે પગાર ભથ્થા ંતેમના 
�ુ�ંુબને �કૂવવાના રહ� છે. આવી �કૂવણી કરતી વખતે આ રકમમાથંી અને મળવાપાત્ર �ુ�ંુબ પેન્ શન, 
ગ્રેજ�ઇુટ� અને ર�ના રોકડ �પાતંરમાથંી સરકાર� કમર્ચાર�ને �કૂવવામા ં આવેલ િનવાર્હ ભથ્થાનંી 
રકમની વ�લૂાત કરવાની રહ� છે. 
 

  ઉપર પ્રમાણ ેફરજમો�ફૂ�ના સમયગાળાને ફરજ તર�ક� ગણવાની સ�ા, કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� 
હ�ઠળ �કૂવાની સ�ા ધરાવતા અિધકાર�ને રહ� છે અને આ માટ� તેમણ ે નાણા િવભાગની અ�મુિત 
મેળવવાની આવશ્ યકતા રહ�તી નથી.  
 

ન�ધ:  કોઇ સરકાર� કમર્ચાર� / અિધકાર� ફરજમો�ફૂ� ઉપર હોય તે દરિમયાન તેની સામે અન્ય પ્રકરણે    
િશસ્ત િવષયક કાયર્વાહ� હાથ ધરવામા ંઆવેલ હોય, અને  તેને કોઇ િશક્ષા કરવામા ંઆવે તો, તે 
િશક્ષાનો અમલ તેને  ફરજ ઉપર �નુઃસ્થાિપત કરવામા ંઆવે ત્યારબાદ િશક્ષાના પ્રકારને  ધ્યાને 
લઇને કરવાનો રહ� છે.  

 

૧૮. ફરજમો�ફૂ� દરિમયાન સરકાર� કમર્ચાર�ની અન્ય સેવાક�ય બાબતો�ુ ંિવિનયમનઃ-  
 

(૧)   �જુરાત �લુ્ ક� સેવા (ફરજ પર જોડાવાનો સમય, રાજયેતર સેવા, ભારત બહાર પ્રિતિન��ુકત, 
ફરજમો�ફૂ�, બરતરફ� અને �ખસદ) િનયમો-૨૦૦૨  
(ક)  િનયમ-૨૭(ચ) �જુબ ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળના કમર્ચાર�ના ફરજમો�ફૂ�ના �કુમો રદ થાય અને તે 
ફરજ પર �નુઃિન�કુત થાય, ત્યાર� તેના ફરજમો�ફૂ�ના �કુમ રદ કરવાની તાર�ખ અને પદ પર 
�નુઃસ્થાપનના �કુમની તાર�ખ વચ્ચેનો સમયગાળો, ફરજ પર જોડાવાના સમય તર�ક� ગણવામા ંઆવે 
છે. સક્ષમ સ�ાિધકાર� આ સમયગાળાને તેમને યોગ્ય લાગે તેવી શરતોએ લબંાવી શક� છે. 
 

(ખ) િનયમ-૬૭ �જુબ ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ હોય તે દરિમયાન કમર્ચાર�ની કોઇપણ ર� મ�ૂંર કર� શકાય 
નહ�.  
(ર) �જુરાત �લુ્ક� સેવા (પગાર આધા�રત ભથ્થા)ં િનયમો-૨૦૦૨  
(ક) િનયમ-૨૮ �જુબ ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળના સરકાર� કમર્ચાર� ફરજમો�ફૂ� દરિમયાન સ્થાિનક વળતર   

ભથ્થા,ં ઘરભાડાની રકમ મેળવી શક� છે.  
(ખ)  િનયમ-૬૪ �જુબ ફરજમો�ફૂ� દરિમયાન સરકાર� કમર્ચાર� તેમને મળતા િનવાર્હ ભથ્થાનંી રકમ   

પર મ�ઘવાર� ભથ્�ુ ંમેળવી શક� છે.  
 

(૩) �જુરાત �લુ્ક� સેવા (નોકર�ની સામાન્ય શરતો) િનયમો, ૨૦૦૨ 
(ક)  િનયમ-૨૨(ચ) �જુબ ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળના સરકાર� કમર્ચાર� કાયમી ર�તે કાયમી જગ્યા 

ધરાવતા   હોય તો, તે સરકાર� કમર્ચાર�નો તે જગ્યા પરનો ધારણાિધકાર ફરજમો�ફૂ� 
દરિમયાન પણ જળવાઇ રહ� છે.  

(ખ)  િનયમ-૩૬(ર)(ખ) �જુબ ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળના સરકાર� કમર્ચાર� દ્વારા રા�ના�ુ ં આપવામા ં 
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આવેલ  હોય તો તેનો અસ્વીકાર કરવાનો રહ� છે.  
(ગ)  િનયમ-૪૦(૫) �જુબ ફરજમો�ફૂ�નો સમયગાળો � પેન્શનપાત્ર �ુલ નોકર� ઉપર અસરકારક  

બને તેની ન�ધ, સેવાપોથીના િવિશષ્ટ રંગના �ુદા પાના ઉપર કર� તેની પેન્શનના હ�� ુમાટ� 
ગણતર� કરવી ક� નહ� તે સબંધેં, કચેર�ના ક� ખાતાના વડા અિધકાર�ની સ્પષ્ટ �ટપ્પણી સ�હત 
કરવાની રહ� છે.  

 

(૪)  �જુરાત �લુ્ક� સેવા (ર�) િનયમો, ૨૦૦૨: 
  િનયમ-૬૦(ર)(ક) �જુબ ફરજમો�ફૂ�નો સમયગાળો અસાધારણ ર� તર�ક� િવિનયિમત કરવામા ં
આવે ત્યાર� સળંગ ૯ માસની અસાધારણ ર� મ�ૂંર કર� શકાય છે.  
 

(પ)  �જુરાત �લુ્ક� સેવા (પગાર) િનયમો, ૨૦૦૨: 
  િનયમ-૨૪ હ�ઠળની ન�ધ(૩) �જુબ, ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ હોય તેવા સરકાર� કમર્ચાર�ની 
ફરજમો�ફૂ�ની �દુત દરિમયાન તેની જગ્યા સાથે સલંગ્ન પગાર ધોરણ બદલવામા ંઆવે ત્યાર� તેને 
ફરજમો�ફૂ�ના સમય દરિમયાન પણ તેને આ િનયમ હ�ઠળ િવકલ્પ વાપરવાની �ટ રહ�શે. આવા 
િવકલ્પ�ુ ં પ�રણામ એ રહ�શે ક� જયાર� ન�ુ ં પગાર ધોરણ ફરજમો�ફૂ�ની તાર�ખ પહ�લાનંી તાર�ખથી 
અમલમા ંઆવ્�ુ ંહોય ત્યાર� ફરજમો�ફૂ� �વૂ�ના ફરજના સમય દરિમયાન પગારમા ંકાઇં વધારો થયો હોય 
તો તેનો તેમજ ફરજમો�ફૂ�ની �દુત માટ�ના વધાર�લા િનવાર્હ ભથ્થાનંો તેને લાભ મળશે. પરં� ુ�ધુાર�લ 
પગાર ધોરણ ફરજમો�ફૂ�ની �દુત દરિમયાન આવતી તાર�ખથી અમલમા ંઆવ�ુ ંહોય તો, િવકલ્પની 
પસદંગીનો લાભ તેને નોકર�મા ં�નુઃસ્થાપન કયાર્ બાદ ફરજમો�ફૂ�ની �દુત દરિમયાન મળવાપાત્ર થશે 
ક� નહ� તેનો આધાર ફરજમો�ફૂ�ની �દુત ફરજ તર�ક� ગણાય છે ક� નહ� તે હક�કત પર આધા�રત રહ�શે.  
 

(૬) �જુરાત �લુ્ક� સેવા (�સુાફર� ભથ્થા)ં િનયમો, ૨૦૦૨: 
(ક)  િનયમ-૧૧૨(૨) �જુબ ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ હોય તેવા સરકાર� કમર્ચાર�એ સ્પષ્ટપણે િવનતંી કર� 

હોય  તે  િસવાય, તેમના �ખુ્યમથક િસવાયના અન્ય મથક� તેમની તપાસ ચાલતી હોય ત્યાર� 
તે કમર્ચાર�એ ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળના સમય દરિમયાન તપાસ અિધકાર� સમક્ષ હાજર� આપવા 
માટ� કર�લા પ્રવાસ માટ� ફ�રણી પરના પ્રવાસ �ગેના �સુાફર� ભથ્થા ંમેળવવા હ�દાર બને છે. 
અલબ� આવા સરકાર� કમર્ચાર�ને �સુાફર� ભથ્�ુ ં અન્યથા મળવાપાત્ર થ�ુ ં હોય તો તે�ુ ં
િનયમન, તે ફરજમો�ફૂ� પહ�લા ં � જગા ધરાવતા હોય તે જગ્યાના પગાર અને કક્ષા �જુબ 
કરવામા ંઆવે છે.  

(ખ)  િનયમ-૧૧૫ �જુબ ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ હોય તેવા સરકાર� કમર્ચાર� �કૂાયેલ તહોમતનામા �ગ ે 
તેની િવ�દ્ધ બચાવના�ુ ંતૈયાર કરવા માટ� સબંિંધત દફતરોના અવલોકન માટ� તેના �ખુ્યમથક 
િસવાયના અન્ય સ્થળે પ્રવાસ કર� ત્યાર� નીચેની શરતોએ તે પ્રવાસ ભથ્થા ં મેળવવા હ�દાર 
બને છેઃ-  

        (એ)  સરકાર� ર�કડર્� ુ ંઅવલોકન �સુગંત અને આવશ્યક હોવા�ુ ંતપાસ અિધકાર� પ્રમાણપત્ર    
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આપે  ત્યાર�  તેના બચાવના િનવેદનની તૈયાર� માટ�.  
        (બી) સક્ષમ સ�ાિધકાર� પ્રમાણપત્ર આપે ક� �ળૂ ર�કડર્ સરકાર� કમર્ચાર�ના �ખુ્ય મથક�  

મોકલી   શકાય ક� તેની નકલો બનાવી મોકલી શકાય તેમ ન હતા.  
        (સી)  સરકાર� કમર્ચાર�ની સ્પષ્ટતા�વૂર્કની િવનતંીના આધાર� તપાસ તેના �ખુ્યમથક 

િસવાયના અન્ય  સ્થળે રાખવામા ંઆવી હોય અને સરકાર� કમર્ચાર� � ખાતાના વડાના 
વહ�વટ� િનયતં્રણ હ�ઠળ હોય તેણ ેતેને �સુાફર� �ગ ેસમંિત આપી હોય તો શરત (બી) 
હ�ઠળ કોઇ પ્રમાણપત્ર આપવામા ંઆવશે નહ�.  

        (ડ�)  પરં� ુસરકાર� કમર્ચાર� ત્રણ �દવસ કરતા ંવ� ુપ્રવાસ માટ� ક� બહારના સ્થળે રોકાણ 
માટ�  દ� િનક  ભથ્થાનંા હ�દાર થશે નહ�. 

        (ઇ)  સરકાર� કમર્ચાર�એ ફરજમો�ફૂ� દરિમયાન પ્રવાસ કય� હોય અને પાછળથી તેને 
નોકર�મા ં પ્રસ્થાિપત કરવામા ંઆવે, ત્યાર� જવા તથા આવવા માટ� �સુાફર�મા ંગયેલ 
સમયને તથા તે � તે સ્થળે સરકાર� ર�કડર્ ઉપલબ્ધ કરાવવામા ંઆવ્યા હોય તે સ્થળ 
ઉપરના ન્�નુ�મ રોકાણને સક્ષમ સ�ાિધકાર� ફરજમો�ફૂ�ના િનયમન માટ� કર�લા �કુમો 
હ�ઠળ ફરજ તર�ક�, ર� તર�ક� અથવા અન્યથા ગણવાના રહ�શે. 

   

(ગ)  િનયમ-૧૧૬ તથા તે હ�ઠળની ન�ધ-૧ �જુબ સરકાર� ફરજો બ�વતી વખતે ધ્યાનમા ંઆવેલ 
િવગતો,  સરકાર �મા ં પક્ષકાર હોય તેવા ફોજદાર� ક�સમા ં ક� કોટર્ સમક્ષ ક� �દવાની ક�સમા ં અથવા 
ખાતાક�ય તપાસ માટ� યોગ્ય ર�તે રચાયેલ સ�ા મડંળ �રુાવા આપવા બોલાવે ત્યાર� જો સરકાર� 
કમર્ચાર� ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ હોય તો પણ જયાર� આવો �રુાવો આપવા બોલાવેલા સરકાર� કમર્ચાર�ને 
ફરજ પર હોય તેમ ગણી જયાથંી તેને બોલાવવામા ંઆવ્યો હોય તે સ્થળેથી અને તે સ્થળ �ધુીના 
પ્રવાસ માટ� તે �સુાફર� ભથ્થા ંમાટ� હ�દાર છે.  
 

(ઘ)  નાણા િવભાગના તાઃર૪.૧૨.૨૦૦૯ના ઠરાવ ક્રમાકંઃમસભ-૧૦૨૦૦૯-�.ુઓ.૩૯૦-ચ �જુબ �  
સરકાર� કમર્ચાર� /અિધકાર�ને તેમના સ્થળે સરકાર� કામગીર�ના સદંભર્મા ં રાજય સરકાર / સક્ષમ 
સ�ાિધકાર�ની મ�ૂંર� અન્વયે નામ. અદાલતમા ંદાખલ કરવામા ંઆવેલ ફોજદાર� ક�સ /એ.સી.બી. ક�સ 
અન્વયે નામ. અદાલત દ્વારા જયાર� નો�ટસ (સમન્સ)ની બજવણી કરવામા ં આવે ત્યાર� તેઓએ 
અદાલતમા ંહાજર� આપવાની થાય છે અને તેઓ તે સજંોગોમા ં� તે સમયે પોતાની ફરજ પર હાજર 
રહ� શકતા નથી. આવા �કસ્સામા ં તેમની ફરજ પરની આ ગેરહાજર�ને ફરજ પર (On Duty) ગણવાના 
રહ�શે પરં� ુઆ �ગે તેઓએ કર�લ �સુાફર� માટ� કોઇપણ પ્રકાર�ુ ં�સુાફર� ભથ્�ુ ંક� દ� િનક ભથ્�ુ ંતેઓને 

મળવાપાત્ર થશે નહ�.  
 

           
 

 

 

 

 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2009-24-12-MSB-102009-UO-390-CH.pdf
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પ્રકરણ-૬  
િશસ્ત અિધકાર� (Disciplinary Authority)  

 

 

૧.  િશસ્ત અિધકાર� (Disciplinary Authority) કોને કહ�વાય? :- 
 

 �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ �જુબ � અિધકાર� કોઇ સરકાર� 
કમર્ચાર�ને િનયમ-૬મા ંિન�દ�ષ્ટ િશક્ષાઓ પૈક�ની કોઇ િશક્ષા કરવાની સ�ા ધરાવતો હોય, તે અિધકાર�, 
તે કમર્ચાર�ના િશસ્ત અિધકાર� (Disciplinary Authority) ગણાય છે. સરકાર� કમર્ચાર�ના િશસ્ત અિધકાર� 
હોય તેવા સ�ાિધકાર� જ તેની સામે  િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� અથાર્� ્ખાતાક�ય તપાસ હાથ ધર� શક� અને 
િશક્ષા કર� શક�.  સરકાર� કમર્ચાર�ના િશસ્ત અિધકાર� ન  હોય તેવા કોઇ અિધકાર�, તે સરકાર� કમર્ચાર� 
સામે ખાતાક�ય તપાસ કર� શક� નહ� ક� તેને કોઇ િશક્ષા કર� શક� નહ�. સરકાર� કમર્ચાર� સામે તેના િશસ્ત 
અિધકાર� િસવાયના કોઇ અિધકાર� િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� (Disciplinary Proceedings) હાથ ધર� તો તેવી 
કાયર્વાહ� શ�આતથી જ રદબાતલ  (Void ab-initio) ગણાય.  
 

૨.  સિંવધાનના અ�ચુ્છેદ-૩૧૧(૧)ના પ�રપે્ર�યમા ંિશસ્ત અિધકાર�:-  
 

 સિંવધાનના અ�ચુ્છેદ-૩૧૧(૧)ની જોગવાઇ �જુબ સરકાર� કમર્ચાર�ને તેના િનમ�કૂ 
અિધકાર�થી ઉતરતા દરજ્�ના કોઇ અિધકાર� નોકર�માથંી બરતરફ ક� �ખસદ ક� તેને પાયર� ઉતાર કર� 
શક� નહ�. સિંવધાનના અ�ચુ્છેદ-૩૧૧(૧)ની જોગવાઇ લક્ષમા ં લેતા ં સરકાર� કમર્ચાર�ના િનમ�કૂ 
અિધકાર� તેમજ િનમ�કૂ અિધકાર�થી ઉપરના દરજ્�ના હોય તેવા અિધકાર�, તેના િશસ્ત અિધકાર� 
ગણાય.  અહ� અિધકાર�નો ‘‘દરજ્જો(rank)’’ ધ્યાનમા ંલેવાનો છે તેમજ કમર્ચાર�ની િનમ�કૂ સમયનો  
અિધકાર�નો દરજ્જો ધ્યાનમા ંલેવાનો છે. સરકાર� કમર્ચાર�ના િનમ�કૂ અિધકાર�થી  ઉતરતા દરજ્�ના 
કોઇ અિધકાર�ને સદર� ુસરકાર� કમર્ચાર� � કક્ષાનો હોય, તે કક્ષાના કમર્ચાર�ની િનમ�કૂ કરવાની સ�ા 
આપવામા ં આવે તો પણ આવા અિધકાર�, સદર� ુ સરકાર� કમર્ચાર� ક� �ની િનમ�કૂ તેમના ઉપર� 
અિધકાર�એ કર� છે, તેને બરતરફ, �ખસદ ક� તેનો પાયર� ઉતાર કર� શક� નહ�. આમ, સરકાર� 
કમર્ચાર�ની િનમ�કૂ સમયનો અિધકાર�નો દરજ્જો ધ્યાનમા ં લેવાનો છે. તેની િનમ�કૂ સમયે � 
અિધકાર� તેના િનમ�કૂ અિધકાર�થી ઉતરતા દરજ્�ના  હોય અને સરકાર� કમર્ચાર�ની િનમ�કૂ બાદ 
તેવા અિધકાર�ને પણ આવા કમર્ચાર�ની િનમ�કૂ કરવાની સ�ા આપવામા ંઆવી હોય તો પણ તેવા 
અિધકાર� સદર� ુકમર્ચાર� ક� �ની િ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 ં વગર્-૩ના કમર્ચાર�ની િનમ�કૂ 
કરવાની સ�ા ખાતાના વડાને હોય ત્યારબાદ આવી સ�ા ખાતાના વડાના તાબા હ�ઠળના કોઇ 
અિધકાર�ને �પુરત કરવામા ંઆવે તો � સરકાર� કમર્ચાર�ની િનમ�કૂ ખાતાના વડાએ કર� હોય તે 
સરકાર� કમર્ચાર�ને તેવા અિધકાર� (ક� �મને  િનમ�કૂની સ�ા �પુરત કરવામા ંઆવી છે.) નોકર�માથંી 
બરતરફ, �ખસદ ક� પાયર� ઉતાર કર� શક� નહ� કારણ ક�, સરકાર� કમર્ચાર�ની િનમ�કૂ સમયે તેઓ 
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તેના િનમ�કૂ અિધકાર� કરતા ઉતરતા દરજ્�ના હતા. (આ �ગ ે સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ 
૧૦.૫.૧૯૮૩ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ સીડ�આર-૧૪૮૩-�ઓુ-૯૨-ગથી અપાયેલ �ચૂનાઓ પણ જોવી.) વળ�, 
સરકાર� કમર્ચાર�ના િનમ�કૂ અિધકાર�થી ઊતરતી કક્ષાના કોઇ અિધકાર� ક� સ�ાિધકાર�ને સરકાર� 
કમર્ચાર�ને નોકર�માથંી બરતરફ, �ખસદ ક� પાયર� ઉતાર કરવાની સ�ા સ�પણી (Delegation of Power) 

પણ થઇ શક� નહ�. કારણ ક�, આવી સ�ા સ�પણી અ�ચુ્છેદ-૩૧૧(૧)થી િવ�ુદ્ધ (Ultra Vires) હોઇ, 

ગેરકાયદ�સર ગણાય. 
   

૩.  �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧મા ંદશાર્વેલ િશસ્ત અિધકાર�ઓ:-  
 

૩.૧  �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૭મા ંનીચે �જુબના િશસ્ત 
અિધકાર�ઓ િન�દ�ષ્ટ કરવામા ંઆવ્યા છે.  
 

(૧)  સરકાર  �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ લા� ુ
પડતા હોય તેવા, રાજયના કોઇપણ અિધકાર� અને કમર્ચાર�ને 
તે િનયમોના િનયમ-૬મા ંદશાર્વેલ કોઇપણ િશક્ષા કરવાની સ�ા  
સરકારને છે. તેથી તે િનયમો હ�ઠળ આવર� લવેાયેલા રાજયના 
તમામ અિધકાર�/ કમર્ચાર�ઓ �ગ ેસરકાર િશસ્ત અિધકાર� છે.   

(૨)  ખાતાના વડા અને 
કચેર�ના વડા  

૧. ખાતાના વડાને તેમના વહ�વટ� િનયતં્રણ હ�ઠળના રાજય 
સેવા વગર્-૨ના કોઇપણ અિધકાર�ને િનયમ-૬મા ં ક્રમાકંઃ૧ અને 
ક્રમાકંઃ૨ આગળ દશાર્વેલ િશક્ષાઓ એટલ ે ક�, ‘‘ઠપકો’’ અને 
‘‘ઇ�ફો અથવા બઢતીની �કાવટ’’ની િશક્ષા કરવાની સ�ા છે.  

  ૨. ખાતાના વડા અને કચરે�ના વડાને � સરકાર� કમર્ચાર�ની 
િનમ�કૂ કરવાની સ�ા હોય તે સરકાર� કમર્ચાર�ને તેઓ 
�જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના 
િનયમ-૬મા ંદશાર્વેલી િશક્ષાઓ પૈક�ની કોઇપણ િશક્ષા કર� શક� 
છે.  

  ૩. ખાતાના વડા ક� કચેર�ના વડા તેમને � સરકાર� કમર્ચાર�ની 
િનમ�કૂ કરવાની સ�ા ન હોય અને તેવો સરકાર� કમર્ચાર� 
તેમના તાબા નીચે કામ કરતો હોય તો તેને નીચનેા કોઠામા ં
જણાવ્યા �જુબ િશક્ષાઓ કર� શક� છે:-  

  
 

 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1983-10-05-CDR-1483-UO-92-G.pdf
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ક્રમ  ખાતાના અથવા 
કચેર�ના વડા  

િશક્ષા પ્રમાણ 

૧ ૨ ૩ ૪ 
૧  બધા ખાતાના વડા  ૧. (�લ�ખત) ઠપકો. અમયાર્�દત  
  ૨. પગારના ઇ�ફા 

અટકાવવા  
અમયાર્�દત  

  ૩. બઢતી અટકાવવી.  અમયાર્�દત  
૨  �ઓ વગર્-૧ના 

અિધકાર�  હોય એવા 
કચેર�ના વડા 

૧. (�લ�ખત) ઠપકો. અમયાર્�દત 

 ૨. પગારના ઇ�ફા 
અટકાવવા  
 

ભિવષ્યના ઇ�ફાને અસર ન થાય 
એ ર�તે એક વષર્ �ધુી.   

૩. બઢતી અટકાવવી.  
 

સીિનયો�રટ� પર અસર ન થાય તે 
ર�તે  એક વષર્ �ધુી.  

૩  �ઓ વગર્-૨ના 
અિધકાર� હોય એવા 
કચેર�ના વડા.  

૧. (�લ�ખત) ઠપકો. અમયાર્�દત 

૨. પગારના ઇ�ફા 
અટકાવવા  
 

ભિવષ્યના ઇ�ફાને અસર ન થાય 
એ ર�તે છ મ�હના �ધુી. 

૩. બઢતી અટકાવવી.  
 

સીિનયો�રટ� પર અસર ન થાય તે 
ર�તે  છ મ�હના  �ધુી.  

 

૩.૨  �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ:૮ના પેટાિનયમ-(૧)ની 
જોગવાઇ �જુબ સરકાર અથવા તો સરકાર� આ િનયમ નીચે સામાન્ય ક� ખાસ �કુમથી સ�ા સ�પી હોય 
તેવા અિધકાર�, સરકાર� કમર્ચાર� સામે િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� કર� શક� છે અથવા તેના િશસ્ત અિધકાર�ને 
સદર� ુસરકાર� કમર્ચાર� સામે િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� હાથ ધરવા�ુ ંજણાવી શક� છે.  
 

 સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૫.૫.૨૦૦૯ના �હ�રનામા ક્રમાકંઃ�એસ-૨૦૦૯-(૧૭)-
સીડ�આર-૧૩૨૦૦૮-૩૬૯-ત.એ.થી �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-

૮(૩)થી કરવામા ંઆવેલ જોગવાઇ �જુબ િનયમ-૬ હ�ઠળ દશાર્વેલ િશક્ષાઓ પૈક�ની કોઇ િશક્ષા કરવાની 
આ િનયમો હ�ઠળ સ�ા ધરાવતા િશસ્ત અિધકાર�, સરકાર� કમર્ચાર�એ  અગાઉ રાજય સરકારની તે જ 
સેવા અથવા અન્ય કોઇ સેવામા ંધારણ કર�લ જગ્યા પર રહ�ને તેણે / તેણીએ કર�લ કોઇ �ૃત્ય અથવા 
કાયર્લોપ માટ� તેની / તેણીની િવ�ુદ્ધ, િશસ્ત િવષયક કાયર્વાહ� શ� કરવા માટ� સક્ષમ રહ�શે.  
 

 દા.ત. કોઇ મામલતદાર દ્વારા તેઓની કામગીર� દરિમયાન કોઇ ક્ષિત  થયેલ છે. આ જ 

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�ક્ષા પાસ કર�ને નાયબ પોલીસ અધીક્ષક તર�ક� િનમ�કૂ પામે છે. તે 
સજંોગોમા ંતેઓ સામે અગાઉની સેવામા ંથયેલ ક્ષિત સબબ િશસ્ત િવષયક કાયર્વાહ� હાથ ધરવા હાલના 
નવા િશસ્ત અિધકાર� એટલે ક�, �હૃ િવભાગ સક્ષમ બનશે. એટલ ેક�, તે અિધકાર�ના અગાઉના િશસ્ત 
અિધકાર�એ અથાર્� ્  મહ��લૂ િવભાગ ેતમામ કાગળો હાલના િશસ્ત અિધકાર� એટલે ક�, �હૃ િવભાગને 
તબદ�લ કરવાના રહ�. �હૃ િવભાગને � તબકક� જ�ર જણાય, તે તબકક� મહ��લૂ િવભાગનો પરામશર્ 
કર�ને, િશસ્ત િવષયક કાયર્વાહ� �ણૂર્ કરશે.  
  

૩.૩  કોઇ સરકાર� કમર્ચાર� સામે �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના 
િનયમ-૬મા ં ક્રમાકંઃ(૧) અને (૨) આગળ દશાર્વેલ નાની િશક્ષા કરવાની જ સ�ા હોય તેવા અિધકાર� 
(િનયમ ૭ (૪)ના પ�રિશષ્ટ �જુબ) �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-

૮ના પેટાિનયમ(૨) �જુબ સદર� ુ સરકાર� કમર્ચાર� સામે તે િસવાયની િશક્ષા �ગેની િશસ્તાત્મક 
કાયર્વાહ� (Disciplinary Proceedings) હાથ ધર� શક� છે, પરં� ુિનયમ હ�ઠળની ક્રમાકંઃ(૩) થી (૮) પૈક�ની 
કોઇ િશક્ષા કર� શક� નહ�. જો આવા અિધકાર�એ સરકાર� કમર્ચાર� સામે િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� હાથ ધર� 
હોય અને આવી કાયર્વાહ�મા ંતેમને પોતાના તારણોને આધાર� અથવા તેમણે નીમેલ તપાસ અિધકાર�ના 
તારણોને આધાર� િનયમ-૬ના ક્રમાકંઃ(૩) થી (૮) આગળ દશાર્વેલ િશક્ષાઓ પૈક�ની કોઇ િશક્ષા કરવાપાત્ર 
ક�સ જણાતો હોય,  તો િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-૨૦(ક)ની જોગવાઇ �જુબ તેમણે તપાસ�ુ ં ર�કડર્ મોટ� 
િશક્ષા કરવા સક્ષમ હોય તેવા સ�ાિધકાર�ને મોકલી આપ�ુ ંજોઇએ.  
 

 ૩.૪  ઉપરોકત િવગતોના સારાશં�પે કહ� શકાય ક�- 
  
(૧)  સરકાર� કમર્ચાર�ના િશસ્ત અિધકાર� હોય, માત્ર તેવા અિધકાર� જ તેની સામે િશસ્તાત્મક  

કાયર્વાહ� કર� શક� અને િશક્ષા કર� શક�. િશસ્ત અિધકાર� ન હોય તેવા કોઇ અિધકાર�/ 
સ�ાિધકાર�, સરકાર� કમર્ચાર� સામે િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� કર� શક� નહ� ક� તેને િશક્ષા કર� શક� 
નહ�. જો સરકાર� કમર્ચાર�ના િશસ્ત અિધકાર� ન હોય તેવા કોઇ અિધકાર�/ સ�ાિધકાર�એ  
સરકાર� કમર્ચાર� સામે િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� હાથ ધર� હોય ક�  િશક્ષા ફરમાવી હોય, તો તેવી 
કાયર્વાહ� �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ની જોગવાઇઓને �સુગંત ન 
હોઇ, ગેરકાયદ�સર અને રદબાતલ ગણાય.   

(૨)  સરકાર� કમર્ચાર�એ અગાઉ રાજય સરકારની તે જ સેવા અથવા અન્ય કોઇ સેવામા ંધારણ કર�લ  
જગ્યા  પરની સેવા દરિમયાન કર�લી ક્ષિત માટ�  હાલની સેવામા ંિનયત થયેલ િશસ્ત અિધકાર� 
સબંિંધત કમર્ચાર� સામે િશસ્ત િવષયક કાયર્વાહ� હાથ ધર� શકશે.  

 

(૩)  �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૭ અન્વયે વગર્-૧ના  
અિધકાર�ઓ માટ� સરકાર જ િશસ્ત અિધકાર� હોઇ, વગર્-૧ના અિધકાર�ઓ સામે  સરકાર જ 
િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� હાથ ધર� શક� ક� િશક્ષા કર� શક�. ખાતાના વડા ક� કચેર�ના વડા વગર્-૧ના 
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અિધકાર� સામે િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� કર� શક� નહ� ક� િશક્ષા કર� શક� નહ�.   
  

(૪)  �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૭ના પેટાિનયમ(૨)ની  
જોગવાઇ  �જુબ ખાતાના વડા તેમના વહ�વટ� ��ુશ હ�ઠળના વગર્-૨ના અિધકાર�ને િનયમ-

૬મા ં ક્રમાકં(૧) અને (૨) આગળ દશાર્વેલી નાની િશક્ષાઓ કર� શક� છે. �જુરાત રાજય 
સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો �જુબ ખાતાના વડા વગર્-૨ના અિધકાર�ને મોટ� િશક્ષા કરવા 
સક્ષમ નથી. અલબ�, િનયમ-૮(૨)ની જોગવાઇ �જુબ તેઓ વગર્-૨ના અિધકાર� સામે મોટ� 
િશક્ષા �ગેની કાયર્વાહ� હાથ ધર� શક�. તેઓ મોટ� િશક્ષા �ગેની માત્ર કાયર્વાહ�  જ હાથ ધર� 
શક�, મોટ� િશક્ષા (Major Penalty) કર� શક� નહ�. આવા �કસ્સામા ં િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-

૨૦(ક)મા ં જણાવ્યા �જુબ તપાસ અહ�વાલ મેળવવાના તબકકા �ધુીની કાયર્વાહ� તેઓ કર� 
શક�. ત્યારબાદ આગળની કાયર્વાહ� માટ� તેમણે તપાસ�ુ ંર�કડર્ વગર્-૨ના અિધકાર�ને મોટ� િશક્ષા 
કરવા માટ� સક્ષમ હોય તેવા સ�ાિધકાર�ને એટલે ક�, સરકારને (Government) મોકલી આપ�ુ ં
જોઇએ. �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૭(૧) અન્વયે 
સરકાર (Government) વગર્-૨ના અિધકાર� સામે િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� કર� શક� છે અને િનયમ-

૬મા ંિન�દ�ષ્ટ કોઇપણ િશક્ષા કર� શક� છે.  
  

(૫) �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના  િનયમ-૭ના પેટાિનયમ-(૩) અને  
(૪)  અન્વયે વગર્-૩ અને વગર્-૪ના કમર્ચાર� સામે તેમના િશસ્ત અિધકાર� હોય તેવા ખાતા/ 
કચેર�ના વડા  િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� કર� શક� છે અને િનયમ-૭ના પેટાિનયમ-(૩) અને (૪)મા ં
જણાવ્યા �જુબ આવા કમર્ચાર�ને તેઓને િશક્ષા કરવાની સ�ા હોય તે િશક્ષા કર� શક� છે.  
િનયમ-૭ના પેટાિનયમ-(૧) �જુબ  સરકાર તો કોઇપણ કક્ષાના અિધકાર�/ કમર્ચાર� �ગે િશસ્ત 
અિધકાર� હોઇ, વગર્-૩ અને વગર્-૪ના કમર્ચાર�ઓ સામે  સરકાર પણ િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� હાથ 
ધર� શક� છે જ અને િનયમ-૬મા ંિન�દ�ષ્ટ નાની ક� મોટ� એમ કોઇપણ િશક્ષા કર� શક� છે જ. 

  

ન�ધ:૧  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૦.૧૨.૧૯૮૨ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃખતપ-૧૫૮૨-૬૩૮-ત.એ.થી   
કરાયેલ સ્પષ્ટતા �જુબ વગર્-૧ના અિધકાર�ઓના �કસ્સામા ં �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને 
અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૮(૧)(ક)ની જોગવાઇ �જુબ કોઇ અિધકાર�ને િશસ્તભગંની 
કાયર્વાહ� કરવાની સ�ા ન સ�પતા સબંિંધત િવભાગોએ બધી જ કાયર્વાહ� સરકારશ્રી કક્ષાએ 
�તે જ હાથ ધરવી. જયા ંિશસ્ત અિધકાર� સરકાર હોય ત્યા ં િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� શ� કરવાનો 
તેમજ િશક્ષા કરવાનો િનણર્ય કઇ કક્ષાએ લેવાવો જોઇએ, તે કામકાજના િનયમો નીચે ક�સોની 
ર�ૂઆતનો રાહ નકક� કરતા �કુમો  (Orders regarding Channel of Submission)મા ંજણાવે�ુ ં
હોય છે. દા.ત. કામકાજના િનયમો નીચ ેબહાર પાડવામા ંઆવેલ સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના 
તાઃ૨૩.૧૨.૨૦૦૫ના ઠરાવ ક્રમાકંઃસીઓએસ-૧૦૨૦૦૫-૫૧૬-ગ.રમા ંજણાવ્યા �જુબ વગર્-૧ના 
અિધકાર�ઓ સામેના િશસ્ત િવષયક ક�સોને િવિવધ તબકક� િનણર્ય અથ� અલગ અલગ કક્ષાએ 

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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ર�ૂ કરવાના રહ� છે.  
 

(આ �ગે સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૯.૧૦.૧૯૮૨ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૮૨- 

�ઓુ-૯૪-ગથી અપાયેલ �ચૂનાઓ જોઇ લેવી.) 
  

ન�ધ:૨  ફકરા-૧ અને ૩મા ં“િશસ્ત અિધકાર�“ અને ‘‘સરકાર� અિધકાર� અથવા  કમર્ચાર�’’નો � ઉલ્લેખ   
છે, તે �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ લા� ુપડતા હોય, તેવા સરકાર� 
અિધકાર� / કમર્ચાર�ના સદંભર્મા ંજ સમજવાનો રહ� છે. 

  

૪.  પ્રિતિન��ુક્ત પર હોય તેવા કમર્ચાર�ઓના િશસ્ત અિધકાર�:-  
 

(અ)  સેવા ઉછ�ની અપાઇ હોય તેવા કમર્ચાર�ઓ / અિધકાર�ઓ �ગે:  
(૧)  જયા ં �જુરાત સરકારના કમર્ચાર�ની સેવાઓ, ક�ન્દ્ર સરકારને અથવા અન્ય રાજય સરકારને  

અથવા  ક�ન્દ્ર સરકારને ક� અન્ય રાજય સરકારના તાબા હ�ઠળની કોઇ સ્થાિનક સ�ા ક� તાબાના 
અિધકાર�ને ઉછ�ની આપવામા ં આવી હોય ત્યા ં સેવા ઉછ�ની લેનાર સ�ાિધકાર�ને, �જુરાત 
રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૫ની જોગવાઇ �જુબ, આવા 
સરકાર� કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� પર ઉતારવાની તેમજ તેની સામે િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� કરવાની 
સ�ા મળે છે.  

 

(૨)  જો આવા સરકાર� કમર્ચાર� સામે સેવા ઉછ�ની લેનાર સ�ાિધકાર�એ િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� હાથ  
ધર�  હોય તો, તેમણ ેતે કાયર્વાહ�ના જવાબદાર સજંોગોની �ણ તરત જ સેવા ઉછ�ની આપનાર 
સ�ાિધકાર�ને કરવી જોઇએ.  

 

(૩) આવી િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ�ના તારણો લક્ષમા ંલતેા,ં સેવા ઉછ�ની લેનાર સ�ાિધકાર�, �જુરાત  
રાજય  સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ં ક્રમાકંઃ(૧)થી (૩) આગળ 
દશાર્વેલ િશક્ષાઓ પૈક�ની કોઇ િશક્ષા કરવાનો અ�ભપ્રાય ધરાવતા હોય તો તે �ગ,ે સેવા ઉછ�ની 
આપનાર અિધકાર�નો પરામશર્ કર�ને સેવા ઉછ�ની આપનાર સ�ાિધકાર�ની સલાહથી યોગ્ય 
લાગે તેવો �કુમ કર� શક� છે. પરં�,ુ જો સેવા ઉછ�ની લેનાર સ�ાિધકાર� અને સેવા ઉછ�ની 
આપનાર સ�ાિધકાર� વચ્ચે મતભેદ પડ� તો સરકાર� કમર્ચાર�ની સેવાઓ, સેવા ઉછ�ની 
આપનાર સ�ાિધકાર�ને પરત કર� દ�વાની રહ� છે. એટલે ક�, તે સજંોગોમા,ં સેવા ઉછ�ની લનેાર 
સ�ાિધકાર� સબંિંધત કમર્ચાર� સામે કોઇ િનણર્ય લઇ શક� નહ�. જો સેવા ઉછ�ની લનેાર 
અિધકાર�ના મતંવ્ય �જુબ, િનયમ-૬મા ં ક્રમાકંઃ(૪) થી (૮) આગળ દશાર્વેલ મોટ� િશક્ષાઓ 
પૈક�ની કોઇ િશક્ષા કરવા પાત્ર જણાતી હોય તો, તેમણે સદર� ુ કમર્ચાર�ની સેવાઓ,  સેવા 
ઉછ�ની આપનાર અિધકાર�ને પરત કર� દ�વી જોઇએ. તેમજ તપાસ�ુ ં ર�કડર્, સેવા ઉછ�ની 
આપનાર અિધકાર�ને યોગ્ય તે કાયર્વાહ� અથ� પરત મોકલી દ�� ુ ં જોઇએ. સેવાઓ ઉછ�ની 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1982-29-10-CDR-1082-UO-94-G.pdf
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આપનાર અિધકાર� પોતે િશસ્ત અિધકાર� હોય, તો તેઓ આગળની યોગ્ય તે કાયર્વાહ� કર� શક� 
છે. તેઓ જો િશસ્ત અિધકાર� ન હોય તો,  તેઓએ સબંિંધત િશસ્ત અિધકાર�ને ક�સ�ુ ં ર�કડર્ 
આગળની યોગ્ય તે કાયર્વાહ� અથ� મોકલી આપ�ુ ં જોઇએ. અલબ�, િશસ્ત અને અપીલ 
િનયમોના િનયમ-૯ અને ૧૦ �જુબની તપાસની પ્ર�ક્રયા હાથ ધરવી જ�ર� હોય ત્યા ં તેવી 
તપાસની પ્ર�ક્રયા અ�સુરવાની રહ� છે જ.   

 

(બ)  �મની સેવાઓ ઉછ�ની લેવાઇ હોય તેવા અિધકાર�ઓ �ગે:  
(૧)  જયા ંક�ન્દ્ર અથવા રાજય સરકારના કોઇ અિધકાર�/ કમર્ચાર�ની સેવાઓ ઉછ�ની લેવામા ંઆવી  

હોય  ત્યા ંસેવા ઉછ�ની લેનાર સ�ાિધકાર�ને, �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, 
૧૯૭૧ના િનયમ-૧૬ની જોગવાઇ �જુબ, આવા સરકાર� કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂવાની 
તેમજ  તેની સામે િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� હાથ ધરવાની સ�ા હોય છે.  જો આવા અિધકાર�/ 
કમર્ચાર� સામે સેવા ઉછ�ની લેનાર સ�ાિધકાર�એ, િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� શ� કર� હોય તો સેવા 
ઉછ�ની લેનાર સ�ાિધકાર�એ, સેવા ઉછ�ની આપનાર સ�ાિધકાર�ને િશસ્તભગંની કાયર્વાહ�ના 
જવાબદાર સજંોગોની તત્કાળ  �ણ કરવી જોઇએ.  

 

(૨)  િનયમ-૧૬ �જુબ, આવા અિધકાર� / કમર્ચાર� સામે િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� કરવામા ંઆવી હોય  
અને આવી કાયર્વાહ�ના તારણોને લક્ષમા ં લેતા ં સેવા ઉછ�ની લેનાર સ�ાિધકાર�ના મતંવ્ય 
�જુબ, િનયમ-૬મા ં ક્રમાકંઃ(૧) થી (૩) આગળ દશાર્વેલી નાની િશક્ષાઓ પૈક�ની કોઇ િશક્ષા 
કરવાપાત્ર જણાતી હોય તો તેઓ, સેવા ઉછ�ની આપનાર સ�ાિધકાર�ની સલાહથી યોગ્ય લાગ ે
તેવો �કુમ કર� શક� છે. પરં�,ુ જો સેવા ઉછ�ની લેનાર અિધકાર� અને સેવા ઉછ�ની  આપનાર 
અિધકાર� વચ્ચે મતભેદ પડ� તો, સેવા ઉછ�ની લેનાર સ�ાિધકાર� કોઇ િનણર્ય લઇ શક� નહ�. 
તેમણે સદર� ુ  કમર્ચાર�ની સેવાઓ, સેવા ઉછ�ની આપનાર સ�ાિધકાર�ને પરત કર� દ�વી 
જોઇએ. એ જ પ્રમાણ ે  િનયમ-૬ના ક્રમાકંઃ(૪) થી (૮) આગળ દશાર્વેલ મોટ� િશક્ષા કરવાનો 
અ�ભપ્રાય હોય તો તેવા �કસ્સામા ં પણ આવા કમર્ચાર�ની સેવાઓ, સેવા ઉછ�ની આપનાર 
સ�ાિધકાર�ને પરત કર� દ�વાની રહ� છે. તેમજ તપાસ �ગે�ુ ં તમામ સલંગ્ન ર�કડર્ પણ સેવા 
ઉછ�ની આપનાર સ�ાિધકાર�ને મોકલી દ�વા�ુ ંરહ�શે.  

 

(ક)  �જુરાત સરકારના એક િવભાગના અિધકાર�/ કમર્ચાર� બી� િવભાગ / ખાતા અથવા બોડર્ ક� 
કોપ�ર�શન ખાતે પ્રિતિન��ુક્ત પર હોય ત્યાર�: 
  

 જયા ં રાજય સરકારના એક િવભાગના સરકાર� કમર્ચાર�ની સેવાઓ પ્રિતિન��ુક્તથી બી� 
િવભાગના િનયતં્રણ હ�ઠળ �કૂવામા ંઆવી હોય, ત્યા ંઆવા સરકાર� કમર્ચાર�એ તેના પ્રિતિન��ુક્તના 
સમય દરિમયાન જો કોઇ અિનયિમતતા, ગેરર�િત ક� ગેરવતર્�કૂ આચર� હોય અને આવી  
અિનયિમતતા, ગેરર�િત ક� ગેરવતર્�કૂ પ્રકાશમા ંઆવે, ત્યાર� તેવા અિધકાર�/ કમર્ચાર�, પ્રિતિન��ુક્ત પર 
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લેનાર િવભાગના િનયતં્રણ હ�ઠળ ન હોય તો તેમની સામે િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� કયા સ�ાિધકાર�એ, ક�વી 
ર�તે કરવી તે �ગે સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૬.૩.૧૯૮૩ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃખતપ-૧૦૮૩-

�ઓુ.૪૩-ત.એ.થી �ચૂના આપવામા ંઆવી છે, તે �જુબ આવા �કસ્સામા ં  પ્રાથિમક તપાસની સમગ્ર 
કાયર્વાહ� તેમજ પ્રાથિમક તપાસને �તે સબંિંધત અિધકાર� / કમર્ચાર� સામે િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� હાથ 
ધરવાપાત્ર જણાતી હોય તો તે �ગ ે આરોપનામાનો �સુદ્દો તૈયાર કરવા �ધુીની  સમગ્ર કાયર્વાહ� સેવા 
ઉછ�ની લેનાર િવભાગ ેકરવી જોઇએ અને ત્યારબાદ ��ૂચત આરોપનામાના �સુદ્દા સાથે તે પ્રકરણ, સેવા 
ઉછ�ની આપનાર િવભાગને આગળની કાયર્વાહ� અથ� મોકલી આપ�ુ ંજોઇએ. આવા �કસ્સામા ંજયા ં�હૃ 
િવભાગના તાઃ૨૫.૩.૧૯૬૮ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃએસવીસી-૧૦૬૪- ૨૨૩૬૬-હ �જુબ, તક�દાર� આયોગની 
ભલામણો મેળવવી જ�ર� હોય, ત્યા ંસેવા ઉછ�ની લેનાર િવભાગે તક�દાર� આયોગની ભલામણો મેળવી 
લેવી અને તક�દાર� આયોગની ભલામણો મેળવ્યા બાદ, તે પ્રકરણ સેવા ઉછ�ની આપનાર િવભાગને 
આગળની કાયર્વાહ� અથ� મોકલી આપ�ુ ંજોઇએ.  ત્યારપછ�, સેવા ઉછ�ની આપનાર િવભાગે આગળની 
કાયર્વાહ� કરવાની રહ� છે.  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૫.૧૨.૨૦૧૫ના સકં�લત પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ 
સીડ�આર-૧૦૨૦૧૫-૧૫૫૫-ત.એ.ની �ચૂનાઓ �જુબ � તબકક� તક�દાર� આયોગનો અ�ભપ્રાય 
સ્વીકારવાનો હોય અથવા ખાતાક�ય પગલા ં/ ખાતાક�ય તપાસની દરખાસ્ત સરકારશ્રીએ સ્વીકારવાનો 
પ્ર� ઉપ�સ્થત થાય, ત્યાર� � ૂચંવાડો ટાળવા આવી દરખાસ્ત સેવા ઉછ�ની લેનાર િવભાગ,ે સેવા ઉછ�ની 
આપનાર િવભાગને મોકલી આપવી અને તેવા ઉછ�ની સેવા આપનાર િવભાગ ે આ દરખાસ્ત �ગ ે
પ્રવતર્માન �કુમો �જુબ યોગ્ય તે કક્ષાએ મ�ૂંર� મેળવવી.  �ૂંકમા,ં ખાતાક�ય તપાસ ચા� ુ કરવાના 
િનણર્યથી માડં�ને  આગળની તમામ કાયર્વાહ� સેવા ઉછ�ની આપનાર િવભાગ ે કરવાની રહ�શે. સેવા 
ઉછ�ની આપનાર િવભાગ જ�ર જણાય ત્યા ંસેવા ઉછ�ની લેનાર િવભાગ�ુ ંમતંવ્ય મેળવી શકશે. 
 

  � જગ્યાઓ પરની િન��ુક્તમા ંવગર્-૧ અને વગર્-૨ના અિધકાર�ઓની સેવાઓ પચંાયત િવભાગ, 
િવકાસ કિમશનર ક� �જલ્લા િવકાસ અિધકાર�ના હવાલે �કૂયા િવના  સીધી જ � તે જગ્યા પર િન��ુક્ત 

/ િવગતવાર િન��ુક્ત આપવામા ંઆવતી હોય, તેવી તમામ જગ્યાઓ પર ફરજ બ�વતા રાજય સેવા 
સવંગર્ના  અિધકાર�ઓની કામગીર� અને વતર્�કૂ સબંધંી પ્રાથિમક તપાસની કાયર્વાહ� અને �જુરાત 
રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ હ�ઠળ કરવાની થતી કાયર્વાહ� (ખાતાક�ય તપાસની 
કાયર્વાહ�) સબંિંધત વહ�વટ� િવભાગે ( � તે સવંગર્મા ં િનમ�કૂ આપનાર સ�ાિધકાર�ઓ) જ કરવાની 
રહ�શે. જ�ર જણાય ત્યા,ં  પચંાયત િવભાગનો પરામશર્ 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/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
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પ્રકરણ-૭  
આરોપના�ુ ં(Charge Sheet)  

 

 સરકાર� કમર્ચાર� સામે િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� (Disciplinary Proceedings) અથાર્� ્ ખાતાક�ય 
તપાસ હાથ ધરવાનો િનણર્ય લેવામા ંઆવે તો તેને સૌપ્રથમ આરોપના�ુ ં (Charge Sheet) બ�વવા�ુ ં
હોય છે. આરોપના�ુ ંએ ખાતાક�ય તપાસનો પ્રથમ તબકકો (First Stage) છે.  આરોપનામાની તાર�ખથી 
સરકાર� કમર્ચાર� સામે ખાતાક�ય તપાસ શ� થયેલી ગણાય. વયિન��ૃ થનાર અથવા વયિન��ૃ થઇ 

ગયેલ સરકાર� કમર્ચાર�/ અિધકાર�ને પેન્શન કાપના હ�� ુમાટ� � તાર�ખે આક્ષેપપત્રક આપવામા ંઆવે 
ક� ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂવા બાબતે સક્ષમ સ�ાિધકાર�એ કોઇ િનણર્ય લીધો હોય તો તે તાર�ખથી તેની 
સામે ખાતાક�ય કાયર્વાહ� શ� થયેલ ગણાય છે. નાણા િવભાગના તાઃ૪.૬.૨૦૦૫ના �હ�રનામા ક્રમાકંઃ 
(�એન-૧૨)-એનવીએન-૨૦૦૫-�ઓુ-૩૫૧-પી,થી �જુરાત �લુ્ક� સેવા(પેન્શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના 
િનયમ-૨૪મા ંપેટાિનયમ-(૫)મા ં કર�લ �ધુારો કયાર્ �જુબ આ િનયમના હ�� ુમાટ�, 
  

(ક)  સરકાર� કમર્ચાર� ક� પેન્શનરને � તાર�ખ ેઆક્ષેપ પત્રક આપવામા ંઆવે, તે  તાર�ખે અથવા 
સરકાર� કમર્ચાર�ને � તાર�ખે ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ �કૂવામા ંઆવે તો �  તાર�ખ વહ�લી હોય, તે તાર�ખે 
અથવા ઉકત બનેં પૈક� કોઇ બાબત �ગે સક્ષમ સ�ાિધકાર�એ કોઇ િનણર્ય લીધો હોય તો તે તાર�ખ ે
ખાતાક�ય કાયર્વાહ� શ� થયેલ ગણાશે, અને  
(ખ)  (૧)  ફોજદાર� કાયર્વાહ�મા ં � તાર�ખે ન્યાયાધીશે પોલીસ અિધકાર�ની ફ�રયાદ ન�ધવા  

જણાવ્�ુ ં હોય, અથવા સક્ષમ સ�ાિધકાર�એ ફ�રયાદ ન�ધવા માટ� કોઇ િનણર્ય લીધો હોય  ક� 
અહ�વાલને ધ્યાનમા ંલીધા હશે, તે તાર�ખથી, અને   
(ર)  �દવાની કાયર્વાહ�મા ંઅદાલતમા ં� તાર�ખે દાવા અર� દાખલ કરવામા ં  આવી હોય  
અથવા �દવાની કાયર્વાહ� શ� કરવા માટ�  સક્ષમ સ�ાિધકાર�એ કોઇ િનણર્ય લીધો હોય, તે 
તાર�ખથી અદાલતી કાયર્વાહ� શ� થયેલ ગણાશે.  

 

 આ �હ�રનામાથી  �જુરાત �લુ્ક� સેવા(પેન્શન)િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૧૩૯(૨) રદ કર�લ છે. 
આ િનયમથી િનયત કર�લ ફોમર્-૨૨થી ક� �મા ં િન��ૃ થનાર સરકાર� કમર્ચાર�/ અિધકાર� સામે કોઇ 
ખાતાક�ય તપાસ/ ન્યાિયક કાયર્વાહ� પડતર ન હોવા �ગે�ુ ંપ્રમાણપત્ર આપવાની જોગવાઇ �જુરાત 
�લુ્ક� સેવા(પેન્શન)િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૧૪૭મા ંકરાયેલ છે.  

 

  (ના.િવ.ના �જુરાત �લુ્ક� સેવા(પેન્શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૨૪(૫)મા ંતાઃ૪.૬.૨૦૦૫ના 
�હ�રનામા ક્રમાકંઃ (�એન-૧૨) એમવીએન-૨૦૦૫-�ઓુ-૩૫૧-પીથી કર�લ �ધુારો જોવા િવનતંી.) 
 

ઉકત �હ�રનામાના આધાર�  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૨.૯.૨૦૦૫ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ 
સીડ�આર-૧૬-૨૦૦૫-૧૩૨૮-ત.એ.થી કર�લ સ્પષ્ટતા �જુબ જયાર� કોઇ કમર્ચાર� / અિધકાર� સામે કોઇ 
ખાતાક�ય તપાસ / ન્યાિયક કાયર્વાહ� ચા� ુહોય અથવા તે શ� કરવાનો િનણર્ય સક્ષમ સ�ાિધકાર�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/2005-12-09-CDR-162005-1328-INQ-CELL.pdf
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લીધો હોય તો તેનો ઉલ્લખે નાણા િવભાગ ે િનયત કર�લ ન�નૂા-૨૨ના ફોમર્મા ં કરવાનો રહ� છે. કોઇ 
અિધકાર� સામે પ્રાથિમક તપાસ ચા� ુહોય તો તેનો ઉલ્લેખ ન�નૂા-૨૨ના ફોમર્મા ંકરવાનો થતો નથી 
અને પ્રાથિમક તપાસ પડતર હોય તો તે કમર્ચાર�/ અિધકાર�ને �જુરાત �લુ્ક� સેવા(પેન્શન)ના િનયમ-

૨૪ હ�ઠળ વયિન��ૃ કરવાના થતા નથી. 
    

૨.  આરોપના�ુ ં(Charge Sheet) એટલે �ુ?ં:-  
 પ્રકરણ-૧મા ં જણાવ્યા પ્રમાણે “Audi Alteram Partem” ના �ુદરતી ન્યાયના િસદ્ધાતં �જુબ, 
સરકાર� કમર્ચાર�ને િશક્ષા કરતા ંપહ�લા,ં તેને પોતાનો બચાવ કરવાની તક આપવી જ�ર� છે. બધંારણના 
અ�ચુ્છેદ-૩૧૧(૨)ની જોગવાઇ �જુબ પણ સરકાર� કમર્ચાર�ને તેની સામેના આરોપોની �ણ કયાર્ 
િસવાય અને તેને સાભંળવાની વાજબી તક આપતી તપાસ કયાર્ િવના તેને નોકર�માથંી બરતરફ, �ખસદ 
ક� પાયર� ઉતાર કર� શકાય નહ�. આ િસદ્ધાતં �જુબ સરકાર� કમર્ચાર�ને તેની સામેના આરોપોની �ણ 
કર�ને તે અન્વયે તેને તેનો બચાવ કરવાની તક આપતી તપાસની પ્ર�ક્રયા હાથ ધરવા માટ� � ખાસ 
પ્રકારની કારણદશર્ક નો�ટસ આપવામા ંઆવે છે, તેને સામાન્ય ભાષામા ં‘‘આરોપના�ુ’ં’ (Charge Sheet) 

તર�ક� ઓળખવામા ંઆવે છે.  આરોપનામામા ંનીચ ેજણાવેલ દસ્તાવેજોનો સમાવેશ થાય છે.   
 

(૧)  તહોમત અથવા આરોપ / આરોપો (Articles of Charges)  

(૨)  આક્ષેપ િવવરણપત્રક (Statement of Imputations)  
(૩)  �રુાવા પત્રક (Statement of Evidences) 
(૪)  સાક્ષીઓની યાદ� (List of Witnesses) 
  

 ઉપર જણાવેલ ચાર�ય દસ્તાવેજોને સ�ંકુતપણે આરોપના�ુ ં અથવા તહોમતના�ુ ં (Charge 

Sheet) તર�ક� ઓળખવામા ંઆવે છે. આમ, આરોપના�ુ ં “Audi Alteram Partem”ના �ુદરતી ન્યાયના 
િસદ્ધાતં તેમજ બધંારણના અ�ચુ્છેદ-૩૧૧(૨)મા ં જણાવેલ ‘‘બચાવની વાજબી તક’’ના િસદ્ધાતં ઉપર 
રચાયે�ુ ંછે.   
  

૩.  ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ�મા ંઆરોપના�ુ ંઆપ�ુ ંફર�જયાત છે? (Whether Charge 
Sheet is mandatory in Departmental Enquiry?):-  
૩.૧  �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ં ક્રમાકંઃ(૪) થી (૮) 
આગળ દશાર્વેલ મોટ� િશક્ષાઓ (Major Penalties) પૈક�ની કોઇપણ િશક્ષા કરતા ં પહ�લા ં િનયમ-૯મા ં
િનયત કરવામા ંઆવેલી તપાસની પ્ર�ક્રયા સ�ંણૂર્પણે અ�સુરવી ફર�જયાત છે. િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-

(૩) અને (૪)મા ંજણાવ્યા �જુબ િનયમ-૯ �જુબની તપાસ કરવા માટ� સરકાર� કમર્ચાર�ને આરોપના�ુ ં
બ�વ�ુ ંફર�જયાત (Mandatory) છે.  
 

ન�ધ:  બધંારણના અ�ચુ્છેદ-૩૧૧(૨)ના બી� પરં�કુમા ં દશાર્વેલ અથવા �જુરાત  રાજય   
સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૪(૧)(૧)મા ંદશાર્વેલ ખાસ ક�સોમા ંિનયમ-
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૯ની તપાસની પ્ર�ક્રયા અ�સુરવી આવશ્યક ન હોય, તેવા ખાસ ક�સોમા ંઆરોપના�ુ ંબ�વવાની 
આવશ્યકતા રહ�તી નથી. અલબ�, તેમા ં પણ સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૫.૮.૨૦૦૩ના 
પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૯૬-૭૯-ત.એ.થી િનયત કર�લ ન�નૂા પ્રમાણે કારણદશર્ક નો�ટસ તો 
બ�વવાની રહ� છે જ.  

  

૩.૨  �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ં ક્રમાકંઃ(૧)થી (૩) 
આગળ દશાર્વેલ નાની િશક્ષાઓ (Minor Penalties) પૈક�ની કોઇપણ િશક્ષા કરવા માટ� તે િનયમોના 
િનયમ-૧૧મા ં િનયત થયેલ કાયર્વાહ� હાથ ધરવાની હોય છે. (િનયમ-૧૧ની કાયર્વાહ�ની િવગતવાર 
ચચાર્ પ્રકરણ-૮મા ંકરવામા ંઆવી છે.) િનયમ-૧૧ની કાયર્વાહ�મા ંસરકાર� કમર્ચાર� સામે પગલા ંલેવા 
�ગેની દરખાસ્ત અને આક્ષેપ િવવરણપત્રકની નકલ તહોમતદારને �રૂ� પાડવા�ુ ંજણાવવામા ંઆવ્�ુ ં
છે. િનયમ-૧૧મા ંસરકાર� કમર્ચાર� સામેના આરોપો / તહોમત, તે આરોપ/ તહોમતને સમથર્ન આપતા 
�રુાવા દશાર્વ� ુ ં  �રુાવા પત્રક ક� સાક્ષીઓની યાદ� �વા આરોપનામામા ં આવતા દસ્તાવેજો 
તહોમતદારને �રૂા પાડવા �ગ ે કોઇ સ્પષ્ટ ઉલ્લખે નથી. તેમ છતા,ં નાની િશક્ષાના ક�સોમા ં પણ 
આરોપના�ુ ં બ�વ�ુ ં  જ�ર� છે. આ બાબતની િવગતવાર છણાવટ પ્રકરણ-૮ના ફકરા-૪મા ં કરવામા ં
આવી છે.  
 

૪.  આરોપના�ુ ંઆપવા માટ� સક્ષમ અિધકાર�ઓ:-  
૪.૧  �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૩) અને 
(૪)મા ં  જણાવ્યા �જુબ, સરકાર� કમર્ચાર�ને આરોપના�ુ ંઆપવાની સ�ા માત્ર તેના િશસ્ત અિધકાર� 
(Disciplinary Authority)ને જ છે.  િશસ્ત અિધકાર� �ગેના પ્રકરણ-૬મા ં િવગતવાર ચચાર્ કયાર્ પ્રમાણ ે 
�જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૭મા ંજણાવ્યા �જુબ � અિધકાર�ને 
તે િનયમોના િનયમ-૬મા ં િન�દ�ષ્ટ િશક્ષાઓ પૈક�ની કોઇ િશક્ષા કરવાની સ�ા હોય, તેવા અિધકાર�ને 
િશસ્ત અિધકાર� કહ� છે. �ૂંકમા,ં  � અિધકાર�ને સરકાર� કમર્ચાર� સામે િનયમ-૬મા ંદશાર્વેલ કોઇ િશક્ષા 
કરવાની સ�ા હોય તેવા અિધકાર�, સરકાર� કમર્ચાર�ને આરોપના�ુ ંબ�વી શક� છે.  
 

૪.૨  વગર્-૧ના અિધકાર�ઓના િશસ્ત અિધકાર� માત્ર સરકાર જ હોઇ, વગર્-૧ના અિધકાર�ને 
આરોપના�ુ ંબ�વવાની સ�ા માત્ર સરકારને જ છે.  સરકાર િસવાયના કોઇ અિધકાર� �વા ક� ખાતાના 
વડા ક� કચેર�ના વડા વગર્-૧ના અિધકાર�ને આરોપના�ુ ંબ�વી શક� નહ�.  
 

૪.૩  �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૭ના પેટાિનયમ-(૧) અને 
(૨)ની જોગવાઇઓ જોતા ંવગર્-૨ના અિધકાર� � ખાતાના વડાના વહ�વટ� ��ુશ નીચે હોય, તે ખાતાના 
વડા તેમજ સરકાર વગર્-૨ના અિધકાર�ને આરોપના�ુ ંબ�વી શક� છે.  
 

૪.૪  વગર્-૩ અને વગર્-૪ના કમર્ચાર�ઓ સામે �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, 
૧૯૭૧ના િનયમ-૭ના પેટાિનયમ-(૩) અને (૪) �જુબ, તેમના િશસ્ત અિધકાર� હોય, તેવા ખાતા/ 
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કચેર�ના વડા આરોપના�ુ ંબ�વી શક� છે. �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના 
પેટાિનયમ-(૧) �જુબ સરકાર  કોઇપણ સરકાર� કમર્ચાર�ને િનયમ-૬મા ંદશાર્વેલી કોઇપણ િશક્ષા કર� 
શક� છે. આથી, સરકાર વગર્-૧થી ૪ એમ કોઇપણ અિધકાર� / કમર્ચાર� માટ� િશસ્ત અિધકાર� હોઇ, તે 
પૈક� કોઇને પણ આરોપના�ુ ંબ�વી શક� છે.   
 

૪.૫  સરકાર� િશસ્ત અિધકાર� તર�ક� આરોપના�ુ ં બ�વવા�ુ ં હોય તે ક�સમા ં આરોપનામામા ં
“�જુરાતના રાજયપાલશ્રીના �કુમથી અને તેમના નામે”, એ શબ્દપ્રયોગો પ્રયોજવા જ�ર� છે.  
કામકાજના િનયમો (Rules of Business) નીચ ે � અિધકાર�ને સરકાર� �કુમો�ુ ં પ્રમાણીકરણ 
(Authentication of Government Orders) કરવાની સ�ા હોય, તેવા અિધકાર� જ સરકાર વતી 
બ�વવામા ંઆવતા આરોપનામા ઉપર સહ� કર� શક� છે. જયા ંખાતા/ કચેર�ના વડાએ િશસ્ત અિધકાર� 
તર�ક� સરકાર� કમર્ચાર� સામે િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� શ� કર�ને આરોપના�ુ ં બ�વ્�ુ ં હોય, ત્યા ં 
આરોપનામા ઉપર સબંિંધત ખાતા/ કચેર�ના વડાએ �તે સહ� કરવી.  
 

૪.૬  સ�ચવાલયના વહ�વટ� િવભાગમા ં કામ કરતા વગર્-૨ના અિધકાર�ને વહ�વટ� િવભાગના 
સ�ચવશ્રી/ અગ્ર સ�ચવશ્રી/ અિધક �ખુ્ય સ�ચવશ્રી �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, 
૧૯૭૧ના િનયમ-૭(૨)ની જોગવાઇ �જુબ, ખાતાના વડાની હ�િસયતથી  નાની િશક્ષા કરવા સક્ષમ હોઇ, 
વહ�વટ� િવભાગના સ�ચવશ્રી/ અગ્ર સ�ચવશ્રી/ અિધક �ખુ્ય સ�ચવશ્રી તેમના િવભાગમા ં કામ કરતા 
વગર્-૨ના અિધકાર�ને  આરોપના�ુ ં બ�વી શક� છે. તેવા �કસ્સામા ં તેઓ � આરોપના�ુ ં બ�વે તે 
સરકારની સ�ાની �એ નહ�,  પરં� ુ  ખાતાના વડાની હ�િસયતથી બ�વતા હોઇ, આરોપનામામા ં
“�જુરાતના રાજયપાલશ્રીના �કુમથી અને તેમના નામે”, એવો શબ્દપ્રયોગ કર� શકાય નહ� તેમજ તેવા 
આરોપનામા ઉપર તેમણે �તે સહ� કરવી જ�ર� છે. કારણ ક�, તેમણે સરકારની સ�ાની �એ નહ� પરં�,ુ 
િનયમ-૭(૨) �જુબ ખાતાના વડાની હ�િસયતથી  મળેલ સ�ાની �એ આરોપના�ુ ંબ�વ્�ુ ંહોય છે.  
 

૪.૭  એ જ પ્રમાણે સ�ચવાલયના વગર્-૩ અને વગર્-૪ના કમર્ચાર�ઓ (દાખલા તર�ક� નાયબ સેકશન 
અિધકાર�, પટાવાળા, નાયક, હવાલદાર વગેર�) સામે વહ�વટ� િવભાગના સ�ચવશ્રી/ અગ્ર સ�ચવશ્રી/ 
અિધક �ખુ્ય સ�ચવશ્રી િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� હાથ ધર�, ત્યાર� આવી કાયર્વાહ� �જુરાત રાજય સેવા 
(િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૭ના પેટાિનયમ-(૩)ની જોગવાઇ �જુબ તેઓ ખાતાના 
વડા ક� િનમ�કૂ� અિધકાર�ની હ�િસયતથી કરતા હોઇ, આરોપનામામા ં ‘‘�જુરાતના રાજયપાલશ્રીના 
�કુમથી અને તેમના નામે,’’ એવો ઉલ્લેખ કરવો જોઇએ નહ�. કારણ ક�, તેઓ  સરકારની હ�િસયતથી 
આરોપના�ુ ં બ�વતા નથી. િવશેષમા ં તેઓ િશસ્ત અિધકાર� તર�ક� આરોપના�ુ ં બ�વતા હોઇ, 
આરોપનામા ઉપર તેમણે �તે સહ� કરવી આવશ્યક છે.   
  

ન�ધ: સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧.૯.૧૯૯૨ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃડ�ઇસી-૧૦૯૨-૧૧૯૦-ત.એ.થી  
તક�દાર� આયોગને અિધકાર�ની િન�િૃ�ના ઓછામા ંઓછા  ત્રણ માસ પહ�લા ંપ્રકરણ અ�ભપ્રાય 
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/ ભલામણો અથ� મોકલવામા ંઆવે તો તે અન્વયે તક�દાર� આયોગની ભલામણ આવી ગયા 
બાદ  તેવા ં પ્રકરણોમા ં જો આયોગની ભલામણ �જુબ વગર્-૧ના અિધકાર� સામે િશક્ષાત્મક 
કાયર્વાહ� હાથ ધરવાની હોય તો આવા પ્રકરણો સામાન્ય વહ�વટ િવભાગને પણ સબંિંધત 
અિધકાર�ની િન�િૃ�ના ઓછામા ંઓછા બ ેમાસ પહ�લા ંર�ૂ કરવામા ંઆવે તે�ુ ં ધ્યાન રાખવા 
જણાવવામા ંઆવેલ છે. 

 

૫.  આરોપના�ુ ંઅને તેમા ંઆવર� લેવાની બાબતો:-  
 ખાતાક�ય તપાસની સફળતાનો આધાર મહદ્દ�શે આરોપોનામા ઉપર જ હોય છે. કારણ ક�, 
આરોપનામામા ંદશાર્વેલ આરોપો અને �રુાવાઓની મયાર્દામા ંરહ�ને જ ખાતાક�ય તપાસની પ્ર�ક્રયા હાથ 
ધરવાની હોય છે. આમ, ખાતાક�ય તપાસની સફળતાનો �ખુ્ય આધાર આરોપનામા ઉપર જ હોઇ, 
આરોપના�ુ ં ઘડવામા ં�બૂ જ ચીવટ, ચોકસાઇ અને કાળ�  રાખવી જ�ર� છે. �જુરાત રાજય સેવા 
(િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૩) અને (૪) �જુબ આરોપનામામા ં
નીચે જણાવેલ દસ્તાવેજોનો સમાવેશ થાય છે.  
(૧)  તહોમત ક�  આરોપ/  આરોપો (Articles of Charges)  

(૨)  આક્ષેપ િવવરણપત્રક (Statement of Imputations)  
(૩)  �રુાવાપત્રક (Statement of Evidences) 
(૪)  સાક્ષીઓની યાદ� (List of Witnesses) 

 

(અ)  તહોમત અથવા આરોપ / આરોપો (Articles of Charges):  
(૧)  �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૩)મા ં 
જણાવ્યા �જુબ આરોપનામામા ં સરકાર� કમર્ચાર�એ કર�લ ગેરવતર્�કૂ ક� ગેરવતર્ન �ગેના અથવા 
કોઇપણ �નુા�હત કાયર્ અથવા �નુા�હત કાયર્લોપ �ગેના આક્ષેપોના �ળૂ�તૂ ભાગને સ્પષ્ટ અને 
ચો�સ આરોપ/તહોમત�ુ ં�પ આપીને દશાર્વ�ુ ં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. 
 

       સામાન્ય ભાષામા ં કહ�એ તો સરકાર� કમર્ચાર� સામે � ગેરવતર્�કૂ, અિનયિમતતા ક� ગેરર�િત 
�ગે  ખાતાક�ય તપાસ કરવાની છે, તે અિનયિમતતા, ગેરર�િત ક� ગેરવતર્�કૂના �ળૂ�તૂ ભાગ અથવા 
હાદર્ ને, �ૂંકમા ં સ્પષ્ટ અને ચો�સ આરોપ�ુ ં સ્વ�પ આપીને આરોપનામામા ં આરોપ તર�ક� દશાર્વવો 
જોઇએ. િવશેષમા ંઆરોપનામામા ંઉલ્લેખાયેલી અિનયિમતતા, ક્ષિત, ગેરર�િત વગરે� કયા સમયગાળામા ં
થઇ હતી અને તે સમયે આરોપી કમર્ચાર�/ અિધકાર� કયા સ્થળે, કઇ કચેર�/ કયા િવભાગ/ કયા 
પેટાિવભાગમા,ં કઇ હ�િસયતથી કામગીર� કરતો હતો અથવા કયો હોદ્દો ધારણ કરતો હતો અને તેણે તે 
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ગેરર�િત, અિનયિમતતા ક� ક્ષિત ક�વી ર�તે કર� છે, તે સ્પષ્ટ ર�તે આરોપમા ં દશાર્વ�ુ ં જોઇએ. �ૂંકમા,ં  
અિનયિમતતા ક� ગેરર�િત એ તહોમતદારની ફરજના સમયગાળા દરિમયાન થયેલી છે,  તે આરોપમા ં
સ્પષ્ટ કર�ુ ંજ�ર� છે.  
  

(૨)  ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ� એ અધર્ન્યાિયક (quasi judicial) કાયર્વાહ� છે. તેમા ંસિંવધાનની  
જોગવાઇ અને �ુદરતી ન્યાયના “Audi Alteram Partem” િસદ્ધાતં �જુબ તહોમતદાર સરકાર� કમર્ચાર�ને 
બચાવની વાજબી અને �રૂતી તક આપવી આવશ્યક છે. આથી, આરોપનામામા ં સ્પષ્ટ અને ચો�સ  

(definite & specific) તેમજ સહ�લાઇથી સમ� શકાય તે ર�તે આરોપ દશાર્વવો જ�ર� છે. અસ્પષ્ટ, 
અચો�સ, �દ્વઅથ� ક� મોઘમ આરોપ ખાતાક�ય તપાસમા ં સા�બત થઇ શક� નહ�.  અસ્પષ્ટ, મોઘમ, 
સ�ંદગ્ધ આરોપ �કૂવાથી તહોમતદારને આરોપનો બરાબર ખ્યાલ આવી શક� નહ� અને તેથી તે તેનો 
યોગ્ય ર�તે બચાવ કર� શક� નહ�. પ�રણામે તેને બચાવની વાજબી તક મળ� નથી, એમ ગણીને ન્યાયની 
અદાલતમા ં પડકારવામા ં આવે તો અદાલત ખાતાક�ય તપાસની સમગ્ર કાયર્વાહ� શ�આતથી જ 
રદબાતલ (Void ab initio) ઠરાવી શક� છે. ઉદાહરણ તર�ક� ‘‘ તેની કામગીર� સતંોષકારક નથી’’ એ 
મતલબનો આરોપ મોઘમ છે. સરકાર� કમર્ચાર�ની કામગીર� ક�વી ર�તે સતંોષકારક નથી, તે �ગ ે 
આરોપમા ંકોઇ સ્પષ્ટતા કરવામા ંઆવી નથી. આવો મોઘમ આરોપ �કૂવો જોઇએ નહ�. એ જ પ્રમાણ ે 
(ii)‘‘શ્રી . . .. . . . . . . . . . .  . .વારંવાર લાચં લે છે’’, ‘‘શ્રી . .  . . . . . . . . લા�ંચયા�િૃ� ધરાવે 

છે’’…. વગેર� મોઘમ આરોપ �કૂ� શકાય નહ�. સરકાર� કમર્ચાર� સામે લાચં માગવાનો / સ્વીકારવાનો 
આરોપ �કૂવો હોય તો તેણે કઇ વ્ય�ક્ત પાસેથી, કઇ તાર�ખ,ે  ક�ટલી રકમની / કઇ વસ્�નુો 
ગેરકાયદ�સર અવેજ, કઇ કામગીર� કરવા / કઇ કામગીર� ન કરવા લીધો છે, તે આરોપમા ંસ્પષ્ટ અને 
ચો�સ દશાર્વ�ુ ંજોઇએ.   
  

(૩)   � �કસ્સામા ંસરકાર� કમર્ચાર�ના પક્ષે પ્રમા�ણકતાનો અભાવ જણાતો હોય, તે �કસ્સામા ંસરકાર�  
કમર્ચાર� સામે પ્રમા�ણકતાના અભાવનો એટલે ક�, �જુરાત રાજય સેવા (વતર્�કૂ) િનયમો, ૧૯૭૧ના 
િનયમ-(૩)(૧)(૧)ના ભગંનો સ્પષ્ટ આરોપ �કૂવો જોઇએ. દાખલા તર�ક� સરકાર� કમર્ચાર�એ  લાચં 
લીધી હોય, �ણી�ઝુીને ખોટા ંપ્રવાસભથ્થા ંલીધા ંહોય,  નાણાનંી ઉચાપત કર� હોય વગેર�  �કસ્સાઓમા ં
ક� જયા ં સરકાર� કમર્ચાર�ના પક્ષે પ્રમા�ણકતાનો અભાવ  સ્પષ્ટપણે ફ�લત થતો હોય ત્યા ં સરકાર� 
કમર્ચાર� સામે પ્રમા�ણકતાના અભાવનો અથાર્� ્વતર્�કૂ િનયમોના િનયમ-(૩)(૧)(૧)ના ભગંનો સ્પષ્ટ 
આરોપ �કૂવો જોઇએ. જયાર� સરકાર� કમર્ચાર�એ તેની ફરજ બ�વવામા ં  બેદરકાર� દશાર્વી હોય 
અથવા િનષ્કાળ� દાખવી હોય, ત્યાર� ફરજ પ્રત્યે િનષ્ઠાના અભાવનો આરોપ �કૂવો જોઇએ. દાખલા 
તર�ક�  સરકાર� કમર્ચાર�એ તેની ફરજ પરથી અનિધ�ૃત ર�તે  ગેરહાજર હોય તેવા �કસ્સામા ંફરજ પ્રત્યે  
િનષ્ઠાના અભાવનો એટલે ક�, વતર્�કૂ િનયમોના િનયમ-(૩)(૧)(૨)ના ભગંનો આરોપ �કૂવો જોઇએ. 
‘‘સરકાર� કમર્ચાર�ના પક્ષે કયા ં તો પ્રમા�ણકતાનો અભાવ છે અથવા તો િનષ્ઠાનો અભાવ છે’’ તેવો 
અસ્પષ્ટ, અચો�સ ક� �દ્વઅથ� આરોપ �કૂ� શકાય નહ�. કારણ ક�, તેવો આરોપ �કૂવાથી સરકાર� 
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કમર્ચાર�ના પક્ષે થયેલી ક્ષિત બાબતે િશસ્ત અિધકાર� પોતે જ સ્પષ્ટ નથી, તે�ુ ં ફ�લત થશે અને 
ખાતાક�ય તપાસમા ંતેવો અસ્પષ્ટ આરોપ સા�બત થઇ શક� નહ�. �ૂંકમા ં સરકાર� કમર્ચાર�એ કર�લ ક્ષિત, 
અિનયિમતતા, ગેરર�િત વગેર�મા ં  તેના પક્ષ ેપ્રમા�ણકતાનો અભાવ છે ક� માત્ર ફરજ પ્રત્યે િનષ્કાળ� 
અથવા બેદરકાર� છે, તે આરોપમા ંસ્પષ્ટ કર�ુ ંજ�ર� છે.  આરોપ સ્પષ્ટ અને ચો�સ  હોવો જ�ર� છે. 
ત્રા�હત વ્ય�ક્ત પણ વાચંીને સમ� શક� તે ર�તે આરોપ ઘડવો જોઇએ.  આરોપના  અથર્ઘટન �ગે �દ્વધા 
ક� ગેરસમજને કોઇ અવકાશ રહ�વો જોઇએ નહ�.   
 

(૪)  દર�ક સ્વતતં્ર બનાવ/ વ્યવહાર �ગે �ુદો આરોપ �કૂવો જોઇએ. પરં� ુ�ખુ્ય આરોપ એક હોય 
તેને  જ અનેક પેટાઆરોપોમા ં િવભા�જત કર�, પ્રત્યેક પેટા આરોપને સ્વતતં્ર આરોપ તર�ક� દશાર્વી, 
આરોપોની યાદ�ને અનાવશ્યક ર�તે લાબંી  બનાવવા�ુ ંપણ જ�ર� નથી.  દાખલા તર�ક�, કચેર�માથંી  
વારંવાર અનિધ�ૃત ર�તે ગેરહાજર રહ્યાનો �ની સામે �ખુ્ય આરોપ હોય, ત્યા ં તે કયા કયા �દવસે 
કચેર�મા ં�બનઅિધ�ૃત ર�તે ગેરહાજર રહ્યા હતા, તે�ુ ંિવસ્�તૃ બયાન િવવરણપત્રકમા ંજ સામેલ કરવા�ુ ં
વાજબી ગણાય, નહ�  ક� દર�ક પ્રસગંને  એક સ્વતતં્ર અલાયદા આરોપ તર�ક� ગણવા�ુ.ં   
 

(૫)  સરકાર� કમર્ચાર�એ � કોઇ િનયમો, �કુમો, �ચૂનાઓ ક� કાયદાનો ભગં કય� હોય તે પણ 
સ્પષ્ટપણે  આરોપમા ંદશાર્વ�ુ ંજોઇએ. �જુરાત રાજય સેવા (વતર્�કૂ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમોની કોઇ 
જોગવાઇ�ુ ંઉલ્લઘંન ક�ુ� હોય તો તેનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરવો જોઇએ. દાખલા તર�ક� લાચં લીધી હોય, 
�ણી�ઝુીને ખોટા ં પ્રવાસભથ્થા ં લીધા ં હોય, નાણાનંી ઉચાપત કર� હોય વગરે� પ્રકારના આરોપોમા ં
સરકાર� કમર્ચાર�ના પક્ષે પ્રમા�ણકતાનો અભાવ ફ�લત થતો હોઇ, �જુરાત રાજય સેવા (વતર્�કૂ) 
િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-(૩)(૧)(૧) એટલે ક�, ‘‘સરકાર� કમર્ચાર�એ હમેંશા સ�ંણૂર્પણે પ્રમા�ણક 
રહ�� ુ’ં’ના ભગંનો ઉલ્લખે કરવો જોઇએ. ફરજ પ્રત્યે બદેરકાર� ક� િનષ્કાળ� �ગેના આરોપમા ં�જુરાત 
રાજય સેવા (વતર્�કૂ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૩(૧)(૨)ના ભગંનો એટલે ક�, ‘‘િનષ્ઠાની ઊણપ’’નો 
ઉલ્લખે કરવો જોઇએ. તે ઉપરાતં � તે સબંિંધત ખાતાના � તે નીિત િનયમો, �કુમો, �ચૂનાઓ ક� 
કાયદાનો ભગં કય� હોય તો તેનો પણ આરોપમા ં સ્પષ્ટ ઉલ્લખે કરવો જોઇએ. દાખલા તર�ક�, ખોટા ં
પ્રવાસ ભથ્થા ં લીધા ં હોય, તો �જુરાત �લુ્ક� સેવા (�સુાફર� ભથ્થા)ં િનયમો, ૨૦૦૨ તેમજ નાણા 
િવભાગે વખતોવખત બહાર પાડ�લ �કુમો પૈક� � કોઇનો ભગં થયો હોય તે આરોપમા ંસ્પષ્ટપણે દશાર્વ�ુ ં
જોઇએ. નાણાક�ય ગેરર�િત �ગેના ક�સોમા ં�જુરાત નાણાક�ય િનયમો, �જુરાત રાજય સેવા િનયમ, 
નાણાક�ય ઔ�ચત્યના િસદ્ધાતંો વગેર� � કોઇ િનયમોનો ભગં થયેલ હોય તેનો સ્પષ્ટ ઉલ્લખે આરોપમા ં
કરવો જોઇએ. એ જ પ્રમાણ ેસરકારને કોઇ નાણાક�ય �કુસાન થ�ુ ંહોય,  તો �કુસાનની ચો�સ રકમ 
દશાર્વીને  �જુરાત રાજય નાણાક�ય િનયમો, �જુરાત રાજય સેવા િનયમો ક� નાણાક�ય ઔ�ચત્યના 
િસદ્ધાતંો વગેર� � કોઇ િનયમની જોગવાઇનો ભગં થયો હોય, તે આરોપમા ંસ્પષ્ટપણે દશાર્વવો જ�ર� છે. 
આરોપમા ં દશાર્વેલી �કુસાની ચો�સ રકમ �ગે આધાર�તૂ �રુાવો  હોવો જ�ર� છે.  
  

(૬)  આરોપનામામા ંઆરોપોનો ઉલ્લખે ત્રી� ��ુુષ એકવચનમા ંજ થવો જોઇએ. ‘‘તમે તેના માટ�  
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જવાબદાર છો’’. . . . .‘‘તે �ગે �લુાસો કરવા તમને જણાવવામા ં આવે છે.’’ તે �જુબની વાકયરચના 
આરોપનામામા ંહોવી જોઇએ નહ�. ‘‘તેઓ તેના માટ� જવાબદાર છે’’ તેવો શબ્દપ્રયોગ ઉ�ચત ગણાય.  
     

(બ)  આકે્ષપ િવવરણપત્રક:  
(૧)  તહોમતનામામા ં �કૂવામા ંઆવેલ આરોપો તેમજ તે આરોપને સમથર્ન આપતી િવગતો અને   

�રુાવાઓ�ુ ંઆક્ષેપ િવવરણપત્રકમા ંિવવરણ કરવા�ુ ંહોય છે.   
(૨)  આક્ષેપ િવવરણપત્રકમા ં આરોપો�ુ ં સ્વયસં્પષ્ટ િવવરણ કર�ુ ં જોઇએ. આરોપોને સમથર્ન  

આપતી સ્પષ્ટ અને ચો�સ િવગતો દશાર્વવી જોઇએ ક� �થી તહોમતદારને તેની સામેના 
આરોપો સમજવામા ંસરળતા રહ�.   

(૩)  તહોમતનામામા ંએકથી વ� ુઆરોપ હોય તો આક્ષેપ િવવરણપત્રકમા ંઆરોપવાર િવવરણ કર�ુ ં  
જોઇએ.   

(૪)  આક્ષેપ િવવરણપત્રકમા ંઆરોપને સમ�વવા અને સમથર્ન આપવા માટ�  આવશ્યક હોય, તેવી  
જ  િવગતો  દશાર્વવી જોઇએ. આરોપના સમથર્ન માટ� જ�ર� ન હોય તેવી િવગતોનો ઉલ્લેખ 
કરવો જોઇએ નહ�.   

(૫)  આક્ષેપ િવવરણપત્રકમા ંદશાર્વેલી દર�ક િવગત/ મા�હતીને સમથર્ન આપતા � કોઇ દસ્તાવે�  
ક�  મૌ�ખક �રુાવાઓ હોય તેનો પણ સ્પષ્ટ ઉલ્લખે આક્ષેપ િવવરણપત્રકમા ંકરવો જોઇએ.  
  

(૬) આક્ષેપ િવવરણપત્રકમા ં પ્રાથિમક તપાસ કરનાર અિધકાર�ના પ્રાથિમક તપાસ અહ�વાલનો  
લાચં �ુ�ત િવરોધી બ્�રુોની ભલામણોનો ક� તક�દાર� આયોગની ભલામણોનો કોઇ જ ઉલ્લખે 
કરવો જોઇએ નહ�. કારણ ક�, તે અહ�વાલ વગેર� ખાનગી રાખવાના હોય છે અને તેનો ઉપયોગ 
માત્ર િશસ્ત અિધકાર�એ પોતાની િવવેક��ુદ્ધથી િનણર્ય લેવા માટ� જ કરવાનો હોય છે. ખાતાક�ય 
તપાસમા ંપ્રાથિમક તપાસ અહ�વાલનો ક� તક�દાર� આયોગની ભલામણનો આધાર લેવાનો હોતો 
નથી પરં� ુપ્રાથિમક તપાસ દરિમયાન � �રુાવાઓ  પ્રકાશમા ં આવ્યા હોય, તેનો જ આધાર 
લેવાનો હોય છે. આમ, પ્રાથિમક તપાસમા ંઆરોપને સમથર્ન આપતા � દસ્તાવે� ક� મૌ�ખક 
�રુાવાઓ મળ્યા હોય, તે �રુાવાઓનો જ આક્ષેપ િવવરણપત્રકમા ં ઉલ્લેખ કરવો જોઇએ. 
પ્રાથિમક તપાસ અહ�વાલને �રુાવા તર�ક� લેવો જોઇએ નહ�. (સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ 
૮.૧૧.૧૯૭૮ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૨૭૮-૬૧૦૩-ગથી અપાયેલ �ચૂના જોવા િવનતંી 
છે.)   

(૭)  � આરોપ બદલ સરકાર� કમર્ચાર� સામે ખાતાક�ય તપાસ કરવામા ં આવી રહ� હોય, તેવી   
ગેરવતર્�કૂ ક� ક્ષિત તેણ ે �તૂકાળમા ં કર� હોય તો પણ જયા ં �ધુી તે �ગે તેની સામે કોઇ 
કાયર્વાહ� કર�ને િશક્ષા ક� ચતેવણી વગેર� આપવામા ંઆવી ન હોય ત્યા ં�ધુી તે �ગેનો  કોઇ 
ઉલ્લખે આક્ષેપ િવવરણપત્રકમા ંકરવો જોઇએ નહ�. જો તે �ગે આક્ષેપ િવવરણપત્રકમા ંઉલ્લખે 
કરવામા ંઆવે તો સરકાર� કમર્ચાર�ને ફરમાવેલી િશક્ષા ક� ચેતવણીના આદ�શનો �રુાવા તર�ક� 
�રુાવા પત્રકમા ંઉલ્લખે કરવો જ�ર� બને.  
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(ક)  �રુાવા પત્રક:  
(૧)  પ્રાથિમક તપાસ અહ�વાલમા ં જણાવેલ તમામ ર�કડર્ ક� પ્રાથિમક તપાસ અહ�વાલમા ં ઉલ્લે�ખત  

તમામ  દસ્તાવેજોને �રુાવા તર�ક� દશાર્વવાના બદલે �નાથી આરોપને સમથર્ન મળ�ુ ં હોય, 
માત્ર તેવા દસ્તાવેજોને  જ �રુાવા પત્રકમા ં�રુાવા તર�ક� દશાર્વવા જોઇએ.   

 

(૨)  કોઇ દસ્તાવેજ ઘણો મોટો હોય તો સમગ્ર દસ્તાવેજને �રુાવા તર�ક� લેવાને બદલ ેદસ્તાવેજના  
�  ભાગથી આરોપોને સમથર્ન મળ� રહ�� ુ ંહોય, માત્ર તેટલા ભાગ/ ઉતારાને જ �રુાવા તર�ક� 
લેવો જોઇએ. દાખલા તર�ક�, બાધંકામમા ં થયેલ ગેરર�િત �ગેનો આરોપ હોય તો  � તે 
સમયગાળા અથવા � �તરના કામમા ં ગેરર�િત થઇ હોય, માત્ર તે સમયગાળા ક� �તરને 
લગતી માપપોથીની ‘‘એન્ટ્ર�ઝ’’ અને ‘‘રિન�ગ �બલ્સ’’ને જ �રુાવા તર�ક� લવેા  જોઇએ. આખી 
માપપોથી ક�  તમામ ‘‘રિન�ગ �બલ્સ’’ ને �રુાવા તર�ક� લેવા જ�ર� નથી.    

 

(૩)  આરોપ સા�બત કરવા માટ� દસ્તાવે� �રુાવા મહત્ત્વના હોય છે. આથી, આરોપને સમથર્ન  
આપતા હોય, તેવા દસ્તાવે� �રુાવાઓને જ �રુાવા પત્રકમા ં દશાર્વવા જોઇએ. તેમજ 
આક્ષેિપતની �બલ�ુલ િવ�ુદ્ધ ન હોય અને વધારામા ં તેને ફાયદાકારક હોય, તેવા િનવેદનોનો 
�બલ�ુલ ઉલ્લખે કરવો ન જોઇએ. તેમજ � દસ્તાવેજોને �રુાવા તર�ક� લેવામા ં આવે, તે 
અિધ�ૃત હોવા જ�ર� છે. �ની અિધ�ૃતતા/ સત્યાથર્તા જ શકંાસ્પદ હોય, તેવા કોઇ  દસ્તાવેજને 
�રુાવા તર�ક� લેવો જોઇએ નહ�.  

  

                ક�ટલાક �કસ્સાઓમા ંસરકાર� કમર્ચાર�/ અિધકાર� સામે ફોજદાર� કાયર્વાહ�ની સાથોસાથ 
ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ� હાથ ધરવાનો િનણર્ય લવેામા ંઆવે ત્યાર� તેને બ�વવાના થતા 
આરોપનામા સાથે �રુાવાઓ �રૂા ં પાડવાના રહ� છે. તે સજંોગોમા ં દસ્તાવે� સ્વ�પના 
મોટાભાગના અસલ �રુાવા/ ર�કડર્ અદાલત હસ્તક હોય છે. તેવા સજંોગોમા ં િશસ્ત અિધકાર�એ 
અસલ ર�કડર્ તપાસ એજન્સી હસ્તક �કૂતા ં પહ�લા,ં તેની પ્રમા�ણત નકલનો એક સેટ બનાવી 
લેવો તેમજ ખાતાક�ય તપાસના દર�ક તબકક� તેને અસલ ર�કડર્ની સમકક્ષ તેનો ઉપયોગ કરવો 
તે �જુબની �ચૂનાઓ સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૨.૧૧.૨૦૦૬ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ 
સીડ�આર-૧૪૨૦૦૫-૨૪૨૧-ત.એ.થી  આપવામા ંઆવેલ છે.   

 

(૪)  આરોપનામામા ંએકથી વ� ુઆરોપો હોય તો �રુાવા પત્રકમા ંઆરોપવાર �રુાવા દશાર્વવા જ�ર�  
છે.  �મ ક�,  આરોપ-૧ �ગેના �રુાવા, આરોપ-૨ �ગેના �રુાવા......તે �જુબ �રુાવા પત્રકમા ં
દશાર્વવા જ�ર� છે. આ ર�તે, આરોપવાર �રુાવા દશાર્વ્યા ન હોય અને તમામ આરોપો �ગ ે
સ�ંકુતપણ ેદસ્તાવેજો દશાર્વ્યા હોય ત્યાર� આક્ષેિપત કમર્ચાર�/ અિધકાર� તેની સામેના કોઇપણ 
આક્ષેપ �ગે તે દસ્તાવેજોનો પોતાના બચાવમા ં ઉપયોગ કર� શક� છે.  

 

(૫)  પ્રાથિમક તપાસમા ં � વ્ય�ક્તઓ ક� સાક્ષીઓના િનવેદનો લેવામા ં આવ્યા હોય, તે પૈક� �  

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2006-22-11_CDR-142005-2421-TA.pdf
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વ્ય�ક્તઓ  ક� ઇસમોના િનવેદનો ઉપરથી સરકાર� કમર્ચાર� સામેના આક્ષેપોને ��ુષ્ટ મળતી હોય, 
માત્ર તેવા િનવેદનોને જ દસ્તાવે� �રુાવા તર�ક� દશાર્વવા જોઇએ.    

 

(૬)  ક્ષિત, અિનયિમતતા, ગેરર�િતના સમથર્ન સ્વ�પે, પ્રાથિમક તપાસમા ંજો કોઇ બાબતે રોજકામ ક�   
પચંના�ુ ંકરવામા ંઆવ્�ુ ંહોય, તો તે રોજકામ ક� પચંનામાનો દસ્તાવે� �રુાવા તર�ક� �રુાવા 
પત્રકમા ંઉલ્લેખ કરવો જોઇએ.  

 

(૭)  પ્રકરણ-૩ અને ૪મા ં સ્પષ્ટતા કયાર્ �જુબ, પ્રાથિમક તપાસ અહ�વાલ, તક�દાર� આયોગ અને  
લાચં �ુ�ત િવરોધી બ્�રુોની ભલામણોને ખાનગી ગણવાની હોય છે. તેનો હ�� ુ માત્ર િશસ્ત 
અિધકાર�ને યોગ્ય તે િનણર્ય લેવામા ંસહાય�તૂ થવાનો જ હોય છે. પ્રાથિમક તપાસ અહ�વાલ, 
લાચં �ુ�ત િવરોધી બ્�રુો/ તક�દાર� આયોગની ભલામણો ઉપર િશસ્ત અિધકાર�એ િવવેક��ુદ્ધથી 
િવચારણા કર�ને યોગ્ય તે િનણર્ય લેવાનો હોય છે. તેને તહોમતદાર સામેના આરોપ �ગ ે�રુાવા 
તર�ક� ગણી શકાય નહ� અને આથી તેનો કોઇપણ પ્રકારનો ઉલ્લખે આરોપનામામા ં ક� �રુાવા 
પત્રકમા ં  કર� શકાય નહ�. પ્રાથિમક તપાસ અહ�વાલ � દસ્તાવેજો ઉપર આધા�રત હોય, તે 
દસ્તાવેજોમાથંી  આરોપને સમથર્ન આપતા હોય તેવા દસ્તાવેજોને જ �રુાવા પત્રકમા ં�રુાવા 
તર�ક� દશાર્વવાના રહ� છે. બી� શબ્દોમા ંકહ�એ તો પ્રાથિમક તપાસ દરિમયાન � દસ્તાવે� ક� 
મૌ�ખક િનવેદન સ્વ�પના �રુાવાઓ પ્રકાશમા ંઆવ્યા હોય તે પૈક� � �રુાવાને આધાર� આરોપને 
સમથર્ન મળ�ુ ં હોય, તેમને જ �રુાવા પત્રકમા ં�રુાવા તર�ક� દશાર્વવા જોઇએ. પ્રાથિમક તપાસ 
અહ�વાલને ક� તક�દાર� આયોગની ભલામણોને સીધેસીધા ં ‘‘આધાર�પ દસ્તાવેજ’’ ગણવાના ન 
હોઇ, �રુાવા પત્રકમા ં�રુાવા તર�ક� લવેાના રહ� નહ�. પ્રાિથમક તપાસ અહ�વાલ અને તક�દાર� 
આયોગની ભલામણો � ર�કડર્ ક� દસ્તાવેજો ઉપર આધા�રત હોય,  તે રકડર્ ક� દસ્તાવેજોમાથંી 
આરોપોને સમથર્ન આપતા હોય, તેવા દસ્તાવેજોને તારવીને તેને �રુાવા પત્રકમા ં�રુાવા તર�ક� 
દશાર્વવા જોઇએ. તહોમતદારને તપાસની કાયર્વાહ�મા ં �રુાવા પત્રકમા ં દશાર્વેલ દસ્તાવેજો 
તપાસવાનો ક� તેની નકલ કરવાનો હકક મળ� રહ�તો હોઇ, એવા દસ્તાવેજો ક�  � �પુ્ત અથવા 
ખાનગી રાખવાના હોય અને �ની નકલ  તહોમતદારને આપી શકાય તેમ ન હોય, તેવા 
કોઇપણ દસ્તાવેજને �રુાવા પત્રકમા ં�રુાવા તર�ક� ઉલ્લખે કરવો જોઇએ નહ�.  

 

(૮)  િશસ્ત અિધકાર� દ્વારા અથવા તહોમતદાર દ્વારા ક�ટલાક  ક�સોમા ંઇલેક્ટ્રોિનક �રુાવાઓ પણ ર�ૂ   
કરવામા ંઆવે છે. દાખલા તર�ક�, ઇ-મેઇલ, વોટ્સએપ મેસેજ, ટ�કસ્ટ મેસેજ, ઓ�ડયો-વી�ડયો, 
સી.ડ�. વગેર� આવા �રુાવા જો િશસ્ત અિધકાર� દ્વારા ર�ૂ કરવામા ંઆવે તો તે �રુાવાઓની  
પ્રથમ ફોર��ન્સક સાયન્સ લેબોર�ટર� મારફત ખરાઇ કરાવ્યા બાદ, તેને �રુાવા તર�ક� 
તહોમતદારને �રૂા ં પાડવાના રહ�. જો તહોમતદાર દ્વારા બચાવના ભાગ�પે ઇલેક્ટ્રોિનક 
�રુાવાઓ ર�ૂ કરવામા ં આવે, તો તેમણે પણ િવભાગ મારફતે િનયત પર�ક્ષણ ફ� �કૂવીને 
આવા �રુાવાની ફોર��ન્સક સાયન્સ લબેોર�ટર� મારફત ખરાઇ કરાવી લવેાની રહ�, તે �જુબની 
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જોગવાઇ સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૬.૧૦.૨૦૧૮ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૪-

૨૦૧૮-૪૫-ત.એ.થી કરવામા ંઆવેલ છે.  
 

 

(ડ)  સાક્ષીઓની યાદ�:  
(૧)  પ્રાથિમક તપાસમા ં અનેક વ્ય�ક્તઓના ં િનવેદનો લવેામા ં આવ્યા ં હોય, તેમ છતા ં માત્ર �   

વ્ય�ક્તઓના ં િનવેદનોને આધાર� આરોપને સમથર્ન મળ� રહ�� ુ ં હોય માત્ર તેવી વ્ય�ક્તઓને જ 
સાક્ષી તર�ક� સાક્ષીઓની યાદ�મા ંદશાર્વવી જોઇએ.  

 

(૨)  જયા ંમાત્ર દસ્તાવે� �રુાવાઓને આધાર� જ આરોપને �રૂ���ંુૂ સમથર્ન મળ� રહ�� ુ ં હોય, ત્યા ં  
સાક્ષીઓ (અથાર્� ્મૌ�ખક �રુાવા) લેવા જ�ર� નથી. કારણ ક�, તપાસની કાયર્વાહ�મા ંસાક્ષીઓ 
ફર� �ય, તેવી સભંાવના રહ�તી હોય છે. આથી, દસ્તાવે� �રુાવાઓને જ વ� ુમહત્ત્વ આપ�ુ ં
જોઇએ. દસ્તાવે� �રુાવાઓ આરોપને સમથર્ન આપવા માટ� �રૂતા હોય તો તેવા �કસ્સામા ં
મૌ�ખક �રુાવાઓ એટલે ક�, સાક્ષીઓને દશાર્વવા�ુ ંટાળ�ુ ંજોઇએ.   

 

(૩)  જો �રુાવા પત્રકમા ંરોજકામ ક� પચંનામાનો સમાવેશ કરવામા ંઆવ્યો હોય તો તે રોજકામ ક�   
પચંનામા ઉપર સહ� કરનાર વ્ય�ક્તઓને સાક્ષીની યાદ�મા ંસાક્ષી તર�ક� દશાર્વવી જ�ર� છે ક� 
�થી તપાસની કાયર્વાહ�મા ંતેમને તપાસવાની તહોમતદારને તક મળ� શક�.   

 

(૪)  ઉપર �દુ્દા (ક)મા ંજણાવ્યા �જુબ પ્રાથિમક તપાસ અહ�વાલ ખાનગી ગણવાનો હોઇ પ્રાથિમક   
તપાસનો �રુાવા પત્રકમા ંક� આક્ષેપ િવવરણપત્રકમા ં કોઇ ઉલ્લેખ કરવો જોઇએ નહ�. તેમ છતા ં
પણ જો કોઇ ક�સમા ં પ્રાથિમક તપાસનો આક્ષેપ િવવરણપત્રક ક� �રુાવા પત્રકમા ં ઉલ્લેખ 
કરવામા ંઆવ્યો હોય તો પ્રાથિમક તપાસ કરનાર અિધકાર�ને સાક્ષીઓની યાદ�મા ંસાક્ષી તર�ક� 
દશાર્વવા જ�ર� બને છે ક� �થી િવિધસરની તપાસમા ંતહોમતદાર તેમને સાક્ષી તર�ક� તપાસી 
શક�, અને  તેને તેનો બચાવ કરવાની વાજબી અને �રૂતી તક મળ� શક�.   

 

 (આ �ગ ે સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૮.૧૧.૧૯૭૮ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૨૭૮-

૬૧૦૩-ગ થી અપાયેલ �ચૂનાઓ જોવા િવનતંી છે.)  
 

૫.૨  આરોપનામામા ં દશાર્વેલ આરોપો �ગે તહોમતદારને તે�ુ ંલે�ખત બચાવના�ુ ં ર�ૂ કરવા માટ� 
વાજબી સમયમયાર્દા આપવી જ�ર� છે. તેથી આરોપનામામા ં કોઇ ચો�સ પરં� ુ વાજબી હોય તેવી 
સમયમયાર્દા દશાર્વીને તહોમતદારને તે�ુ ંલે�ખત બચાવના�ુ ંઉકત સમયમયાર્દામા ંર�ૂ કરવા જણાવ�ુ ં
જોઇએ. તે �ગે સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૫.૦૨.૨૦૧૧ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃમટસ-૧૦૯૨-૧૫૯૮-

ત.એ.થી  િનયત કરાયેલ જોગવાઇ �જુબ આક્ષેિપતે �દન-૧૫મા ંબચાવના�ુ ંર�ૂ કરવા�ુ ંરહ� છે.   
 

૫.૩  િવશેષમા,ં તેની મૌ�ખક તપાસ (એટલે ક� �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, 
૧૯૭૧ના િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૬) થી (૨૨)મા ંિન�દ�ષ્ટ તપાસ) થાય તેવી ઇચ્છા 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/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
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બચાવના સમથર્નમા ંકોઇ સાક્ષી ર�ૂ કરવા માગં ેછે ક� ક�મ?  િશસ્ત અિધકાર�એ આરોપનામામા ંદશાર્વેલ 
સાક્ષીઓને તે તપાસવા માગંે છે ક� ક�મ? વગેર� બાબતોની �ચૃ્છા પણ તહોમતદારને આરોપનામામા ં
કરવી જોઇએ.  
 

૫.૪  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૦.૧૧.૧૯૯૨ના ખાનગી પત્ર ક્રમાકંઃ સીડ�આર-૧૦૯૨-૧૪૬૫-

તપાસ એકમની �ચૂના �જુબ �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૧ 
નીચે (એટલે ક�, નાની િશક્ષાની કાયર્વાહ�મા)ં આરોપના�ુ ંઆપવામા આવે ત્યાર� તેની સામે િનયમ-૧૧ 
નીચે આરોપના�ુ ંબ�વવામા ંઆવે છે, તેવો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ આરોપનામામા ંકરવો જોઇએ તેમજ તેની 
સામેના આરોપ / આરોપો જો �રુવાર થશે, તો િનયમ-૬મા ં ક્રમાકં-(૧) થી (૩) આગળ દશાર્વેલી નાની 
િશક્ષાઓ પૈક�ની કોઇ િશક્ષા ક�મ કરવી નહ�? તે પણ સ્પષ્ટપણે આરોપનામામા ંજણાવ�ુ ંજોઇએ.   
 

૫.૫  જો સરકાર� કમર્ચાર� સામે �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-

૯ અને ૧૦ હ�ઠળ કાયર્વાહ� કરવામા ંઆવનાર હોય એટલે ક�, મોટ� િશક્ષાની કાયર્વાહ� માટ� આરોપના�ુ ં
આપવામા ંઆવ્�ુ ંહોય તો િનયમ-૯ અને ૧૦ નીચે આરોપના�ુ ંઆપવામા ંઆવી રહ્યાનો સ્પષ્ટ ઉલ્લખે 
પણ આરોપનામામા ં કરવો જોઇએ અને જો આરોપ �રુવાર થાય તો િનયમ-૬મા ં િન�દ�ષ્ટ િશક્ષાઓ 
પૈક�ની કોઇ િશક્ષા તેને ક�મ કરવી નહ�, તે �ગેના કારણો પણ દશાર્વવા ંજોઇએ.   

     

૫.૬  ઉપર ફકરા ન.ં ૫.૪ અને ૫.૫મા ંદશાર્વ્યા �જુબ િનયમ-૬ની કોઇ િશક્ષા એ મતલબનો ઉલ્લેખ 
આરોપનામામા ંથઇ શક� છે, પરં� ુઆરોપનામામા ંકોઇ ચો�સ િશક્ષા �ચૂવવી જોઇએ નહ� ક� ચો�સ 

િશક્ષાનો કોઇ ઉલ્લખે કરવો જોઇએ નહ�. આમ કરવાથી,  િશસ્ત અિધકાર�એ િશક્ષાનો િનણર્ય અગાઉથી 
લઇ લીધો જ છે અને આરોપના�ુ ંઅને તપાસની કાયર્વાહ� એ માત્ર ઔપચા�રકતા જ છે, તે�ુ ંઆડકત�ંુ 
જણાઇ આવશે. આથી, ચો�સ િશક્ષા �ગે આરોપનામામા ંકોઇ ઉલ્લેખ કરવો જોઇએ નહ�.  
  

૫.૭  આક્ષેિપત સામે ખાતાક�ય તપાસ હાથ ધયાર્ બાદ, િશક્ષા કરવાનો િનણર્ય લેતી વખતે સબંિંધત 
ફાઇલ પર આક્ષેિપત કમર્ચાર� / અિધકાર�ની સેવા િવષયક બાબતો ઉપલબ્ધ ન હોવાના કારણે  િનણર્ય 
લેવામા ંિવલબં થાય છે. આથી, સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૬.૧૨.૨૦૦૩ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ ખતપ 

-૧૦૯૩-૧૪૨૩-ત.એ.થી િનયત કયાર્ �જુબના પત્રકમા ં િવગતો ભર�ને સામાન્ય વહ�વટ િવભાગને ર�ૂ 
કરવાની રહ� છે.  
  

૫.૮  આરોપનામાનો યોગ્ય �સુદ્દો ઘડવાની અને સબંિંધત દસ્તાવેજોની ચોકસાઇ માટ�ની છેવટની 
જવાબદાર� � અિધકાર�ની સહ�થી આરોપના�ુ ંરવાના કરવામા ંઆવ�ુ ંહોય, તેની રહ� છે.  
 

૫.૯  પ્રકરણના સદંભર્મા ંજ�ર� હોય તેવી મા�હતી, દસ્તાવેજો વગેર� િનયતં્રણ હ�ઠળની કચેર� પાસેથી 
મેળવી લવેા. પરં� ુઆરોપના�ુ ંતૈયાર કરવાની કાયર્વાહ� િનયતં્રણ હ�ઠળની કચેર�ને ન સ�પવી.  
 

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
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૫.૧૦  આક્ષેિપત સામે જયાર� ખાતાક�ય તપાસ હાથ ધરવાનો િનણર્ય લેવા માટ� સક્ષમ સ�ાિધકાર� 
સમક્ષ દરખાસ્ત ર�ૂ કરવામા ં આવે તે સમયે, આવી દરખાસ્ત સાથે જ આક્ષેિપતને પાઠવવાના 
આરોપનામાનો �સુદ્દો પણ મ�ૂંર� અથ� અ�કૂપણ ે ર�ૂ કરવો. સક્ષમ સ�ાિધકાર�ની મ�ૂંર� મળ્યેથી 
આવા મ�ૂંર રહ�લા આરોપનામાના �સુદ્દા અ�સુાર આરોપના�ુ ંસત્વર� બ�વ�ુ.ં   
 

૫.૧૧  ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ� દરિમયાન આક્ષેિપત સામે નવા આરોપો �કૂવા અથવા �ૂના 
આરોપોમા ં�ધુારો કરવાની જ�ર જણાય તો તે �ગેની કાયર્વાહ� તાક�દ� હાથ ધરવી.   
 

૫.૧૨  આરોપનામાના �સુદ્દાનો ન�નૂો સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૫.૧૦.૨૦૧૫ના પ�રપત્ર 
ક્રમાકં:સીડ�આર-૧૪૨૦૧૫-૧૧૨૯-ત.એ.ના પ�રિશષ્ટ-અ �જુબ િનયત કરવામા ંઆવેલ છે.   
   

૬.  આરોપનામાની બજવણી:-   
૬.૧  તહોમતદાર સરકાર� કમર્ચાર�ને આરોપનામાની બજવણી એવી ર�તે કરવી જોઇએ ક� �થી 
આરોપના�ુ ં તહોમતદારને મળ� ગયાની પહ�ચ િશસ્ત અિધકાર�ને મળ� શક�. આથી સામાન્યતઃ 
આરોપના�ુ ં ‘‘ર�જસ્ટડર્ પોસ્ટ એ.ડ�.’’થી મોકલ�ુ ં જોઇએ. જો સરકાર� કમર્ચાર�ને આરોપનામાની �બ� 
બજવણી કર�ને તેની �બ�મા ંસહ� મેળવી શકાતી હોય, તો તે ર�તે પણ આરોપનામાની બજવણી થઇ 
શક� છે. ઘણા �કસ્સાઓમા ંતહોમતદાર આરોપના�ુ ં સ્વીકારતા હોતા ંનથી અને ર�જસ્ટડર્ પોસ્ટ એ.ડ�.થી 
મોકલેલ આરોપના�ુ ં‘‘નહ� સ્વીકારવાથી પરત ‘‘refused to accept” એ મતલબના ટપાલ ખાતાના શેરા 
સાથે પરત આવ�ુ ં હોય છે, ન્યાિયક �કુાદાઓ �જુબ, આવા �કસ્સાઓમા ં સરકાર� કમર્ચાર�ને 
આરોપનામાની બજવણી થઇ ગયેલી હોવાની ગણવાની રહ� છે અને તેવા �કસ્સામા ંઆરોપનામા અન્વયે 
િનયત સમયમયાર્દામા ંસરકાર� કમર્ચાર� તરફથી બચાવના�ુ ંર�ૂ કરવામા ંઆવે નહ� ક� બચાવના�ુ ંર�ૂ 
કરવા માટ� સમયમયાર્દા વધાર� આપવાની કોઇ જ ર�ૂઆત કરવામા ંઆવે નહ�, તો બચાવના�ુ ંર�ૂ 
કરવાની સમયમયાર્દા �રૂ� થઇ ગયા બાદ, િનયમો �જુબની આગળની કાયર્વાહ� એકપક્ષીય ર�તે હાથ 
ધર� શકાય. સરકાર� કમર્ચાર� ફરજ ઉપર આવતો ન હોય અને તેનો કોઇ પ�ો ન હોય તો કચેર�ના 
ર�કડર્ ઉપર દશાર્વેલ સરનામા ઉપર આરોપના�ુ ંમોકલ�ુ ંજોઇએ. જો તે �જુબ આરોપના�ુ ંમોકલવામા ં
આવે અને આ�ુ ંઆરોપના�ુ ં‘‘Addressee not found’’, ‘‘Left without address’’ વગેર� શેરા સાથે પરત 
આવે તો તેવા �કસ્સામા ં�જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૪(૧)(૨) 
�જુબ સરકાર� કમર્ચાર� સામે ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ� હાથ ધરવા�ુ ંવાજબી ર�તે વ્યવહા�ુ નથી, 
એમ માની લઇને આગળની કાયર્વાહ� હાથ ધરવા િવચારણા થઇ શક�.   
 

૬.૨  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૯.૧૧.૨૦૦૯ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૪૨૦૦૮-૧૦૯૪-

ત.એ. �જુબ, ખાતાક�ય તપાસ શ� કરવાનો િનણર્ય લેવાયા બાદ, સક્ષમ સ�ાિધકાર� આરોપનામાનો 
�સુદ્દો મ�ૂંર કર� પછ� આરોપનામાની બજવણી તાત્કા�લક કરવાની રહ� છે. જો તેમ કર�ુ ંશકય ન બને 
તો ખાતાક�ય તપાસ હાથ ધરવાનો િનણર્ય કયાર્ની તાર�ખથી વ�મુા ંવ� ુત્રણ માસની સમયમયાર્દામા ં 

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
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આરોપના�ુ ંબ�વવા�ુ ંરહ� છે. જો આ ત્રણ માસ દરિમયાન પણ આરોપના�ુ ંબ�વ�ુ ંઅશ� હોય તો 
આરોપના�ુ ં બ�વવાની �દુત વ� ુ ત્રણ માસ માટ� વધારવા માટ� ખાતાક�ય તપાસ હાથ ધરવાનો 
િનણર્ય લેવા માટ� સક્ષમ અિધકાર� સમક્ષ ર�ૂઆતના રાહ �જુબ દરખાસ્ત કર� મ�ૂંર� મેળવવાની રહ� 
છે.  
 

 ઉપર જણાવ્યા �જુબના છ માસમા ંપણ આરોપના�ુ ંબ�વ�ુ ંશકય ન બને, તે સજંોગોમા ંઉકત 
છ માસની સમયમયાર્દા �ણૂર્ થતા ં પહ�લા ં સમયમયાર્દા વ� ુલબંાવવાની દરખાસ્ત સામાન્ય વહ�વટ 
િવભાગ મારફતે  માન. �ખુ્યમતં્રીશ્રીને ર�ૂ કરવાની રહ� છે.  
 

 ખાતાના વડા જયા ંસક્ષમ અિધકાર� હોય, તેવા સજંોગોમા ંસમયમયાર્દા લબંાવવાની દરખાસ્ત 
સબંિંધત વહ�વટ� િવભાગના વડા સમક્ષ સમયમર્યાદામા ંર�ૂ કર� તેઓનો િનણર્ય મેળવવાનો રહ� છે. 
  

૭.  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૦.૧૧.૧૯૯૨ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૯૨-૧૪૬૭(૨)-
ત.એ.થી અપાયેલ �ચૂના �જુબ, આરોપનામામા ંઆરોપને સમથર્ન આપતા આરોપનામામા ંઉલ્લે�ખત 
દસ્તાવેજોની પ્રમા�ણત નકલો શકય હોય ત્યા ં�ધુી આરોપનામાની સાથે જ તહોમતદારને �રૂ� પાડ� 
દ�વી જોઇએ ક� �થી બચાવના�ુ ંર�ૂ કરવા માટ� તહોમતદારને તે દસ્તાવેજોની નકલ માગંવાનો પ્ર� જ 
રહ� નહ� અને તહોમતદારને દસ્તાવેજોની નકલ �રૂ� પાડવામા ં થતો િવલબં િનવાર�ને ખાતાક�ય 
તપાસની પ્ર�ક્રયામા ંઝડપ લાવી શકાય.  
 

૮.  આરોપનામાની નકલ સરકાર� કમર્ચાર�ના ખાનગી અહ�વાલમા ંરાખવી જ�ર� છે?:-  
 સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૮.૩.૧૯૮૨ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃખહલ-૧૧૮૦-૩૫૭૫-ક થી �ચૂના 
આપ્યા �જુબ આરોપનામાની એક નકલ તહોમતદાર સરકાર� કમર્ચાર�ના ખાનગી અહ�વાલમા ંરાખવી 
જ�ર� છે.   
૯.  �બનસરકાર� સાક્ષીઓને �કૂવવાના થતા �સુાફર� ભથ્થા ં�ગે સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ 
૩૦.૬.૨૦૦૧ના ઠરાવ ક્રમાકંઃસીડ�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/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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પ્રકરણ-૮  
નાની િશક્ષા �ગેની કાયર્વાહ�  

(Minor Penalty Proceedings)  
 

૧.  �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમોમા ંદશાર્વેલી નાની િશક્ષાઓ:-  
 �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ં ક્રમાકંઃ(૧) થી (૩) 
આગળ દશાર્વેલી િશક્ષાઓ, એ નાની િશક્ષાઓ  (Minor Penalty) છે. આ િશક્ષાઓ નીચે �જુબ છે:-  
 

(૧)  ઠપકો.  
(૨)  ઇ�ફો અથવા બઢતીની �કાવટ.  
(૩)  બેદરકાર� અને �કુમના ભગંથી સરકારને થયેલ કોઇ આિથ�ક �કુસાનની તેના પગારમાથંી આખી  

ક� �િશક વ�લૂાત.   
 

ન�ધ: ચેતવણી (Warning) એ, �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમોમા ંિન�દ�ષ્ટ કોઇ િશક્ષા  
ન  હોઇ, સાદ� ચેતવણી આપતા ંપહ�લા,ં  િશક્ષા �ગેની કાયર્પદ્ધિત અ�સુરવી જ�ર� નથી, પરં� ુ
ચેતવણીના �કુમને જો સરકાર� કમર્ચાર�ના ખાનગી અહ�વાલમા ં રાખવામા ંઆવે તો સામાન્ય 
વહ�વટ િવભાગના તાઃ૮.૩.૧૯૮૨ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃખહલ-૧૧૮૦-૩૫૭૫-કમા ં સ્પષ્ટતા કયાર્ 
�જુબ તેની અસર ઠપકા (Censure)ની િશક્ષા �વી થતી હોઇ, તે �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત 
અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૧મા ંિન�દ�ષ્ટ નાની િશક્ષાની કાયર્પદ્ધિત અ�સુયાર્ િવના 
થઇ શક� નહ�.  

  

૨.  નાની િશક્ષા �ગેની કાયર્વાહ� કયાર� હાથ ધર� શકાય?:-  
 સરકાર� કમર્ચાર� સામે � આરોપ અથવા આરોપો અન્વયે િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� કરવાની હોય, 
તે આરોપ/ આરોપો, ખાતાક�ય તપાસમા ંસ�ંણૂર્પણ ે �રુવાર થાય તો પણ �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત 
અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ંક્રમાકંઃ(૪) થી (૮) આગળ િન�દ�ષ્ટ મોટ� િશક્ષાઓ (Major 
Penalties) પૈક�ની કોઇ િશક્ષા થઇ શક� તેવા ગભંીર ન હોય તો િશસ્ત અિધકાર� સબંિંધત સરકાર� 
કમર્ચાર� સામે નાની િશક્ષા �ગેની કાયર્વાહ� હાથ ધરવા િવચારણા કર� શક� છે. બી� શબ્દોમા ંકહ�એ 
તો ફકરા-૧મા ંિન�દ�ષ્ટ નાની િશક્ષાઓથી િવશેષ કોઇ િશક્ષા કર� શકાય તેવા ગભંીર આરોપો ન હોય તો 
િશસ્ત અિધકાર� નાની િશક્ષા �ગેની કાયર્વાહ� કરવા િવચારણા કર� શક� છે.  
 

૩.  નાની િશક્ષા �ગેની કાયર્પદ્ધિત:-  
૩.૧  નાની િશક્ષા �ગનેી કાયર્પદ્ધિત �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત 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  િશસ્ત અિધકાર�, સરકાર� કમર્ચાર� સામે િનયમ-૧૧ નીચે િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� કરવાનો િનણર્ય 
લે તો સૌ પ્રથમ તેમણે સરકાર� કમર્ચાર� સામે લેવા ધાર�લ પગલા ં�ગેની દરખાસ્ત સરકાર� કમર્ચાર�ને 
જણાવવાની રહ� છે. દરખાસ્તની સાથે સરકાર� કમર્ચાર� સામેના આરોપો�ુ ંિવવરણપત્રક (Statement of 
Imputations) બીડ�ુ ં જ�ર� છે. આવી દરખાસ્તમા ં સરકાર� કમર્ચાર�ને તે�ુ ંલે�ખત બચાવના�ુ ં અ�કુ 
િનયત સમયમા ંર�ૂ કરવા જણાવવા�ુ ં હોય છે. અલબ�, બચાવના�ુ ં ર�ૂ કરવા માટ� વાજબી સમય 
આપવો આવશ્યક છે. જયા ંિશસ્ત અિધકાર� સરકાર હોય ત્યા ંિનયમ-૧૧ નીચે િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� હાથ 
ધરવા �ગેનો િનણર્ય કામકાજના િનયમો (Rules of Business) નીચ ેકરવામા ંઆવેલ �કુમો (Orders 

regarding Channel of submission) �જુબ િનયત કક્ષાએ લેવાનો હોય છે.  
  

૩.૩  ઉપર ફકરા-૩.૨મા ં જણાવ્યા �જુબની દરખાસ્તના અ�સુધંાનમા ં સરકાર� કમર્ચાર� તે�ુ ં � 
લે�ખત બચાવના�ુ ં ર�ૂ કર�, તે ઉપર િશસ્ત અિધકાર�એ િવવેક��ુદ્ધ �વૂર્ક િવચારણા કરવી જ�ર� છે. 
સરકાર� કમર્ચાર�એ કર�લ બચાવને આધાર� તેમજ �રુાવાઓની �લુવણી કરતા, જો સરકાર� કમર્ચાર� 
િનદ�ષ જણાતો હોય તો િશસ્ત અિધકાર� તેને ‘‘દોષ�કુત’’ �હ�ર કરવાનો િનણર્ય લઇ શક� છે. જો 
તહોમતદારના બચાવનામા ઉપર િવચારણા કરતા ંઅને �રુાવાઓની �લુવણી કરતા ંસરકાર� કમર્ચાર� 
સામેના આરોપ સા�બત થતો હોવા�ુ ં િશસ્ત અિધકાર��ુ ંમતંવ્ય હોય અને િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૩) 
થી (૨૨)મા ં િન�દ�ષ્ટ તપાસની પ્ર�ક્રયા અ�સુરવી આવશ્યક જણાતી ન હોય તો તેવા �કસ્સામા ં િશસ્ત 
અિધકાર� તેમના તારણોની કારણો સ�હત લે�ખત ન�ધ કર�ને િનયમ-૧૦ના પેટાિનયમ-(૩) �જુબ 
િનયમ-૬મા ંદશાર્વેલી નાની િશક્ષાઓ પૈક�ની યોગ્ય લાગે તેવી િશક્ષા ફરમાવી શક� છે. અલબ�, જયા ં
જ�ર� હોય ત્યા ં �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગનો પરામશર્ કર�ને આયોગની સલાહ મેળવીને તે ઉપર 
િવચારણા કર�ને જ આખર� િનણર્ય લેવો જોઇએ.  
  

૩.૪  ઉપર જણાવ્યા �જુબ નાની િશક્ષાના ક�સોમા ં િશસ્ત અિધકાર� તહોમતદારના બચાવનામા ઉપર 
િવચારણા કર�ને  િશક્ષા ક� દોષ��ુક્તનો િનણર્ય લઇ શક� છે જ, પરં� ુ િનયમ-૧૧ના પેટાિનયમ-

(૧)(ખ)મા ં સ્પષ્ટતા કયાર્ �જુબ િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૩)થી (૨૨)મા ં દશાર્વેલ તપાસની પ્ર�ક્રયા 
અ�સુરવી જ�ર� હોય તેવા �કસ્સામા ંનાની િશક્ષા ફરમાવતા પહ�લા ંપણ તપાસની પ્ર�ક્રયા કરવાની રહ� 
છે જ. કયા ક�સોમા ં િનયમ-૯ �જુબની તપાસની પ્ર�ક્રયા અ�સુરવી જ�ર� છે, તે િનયમ-૧૧મા ંદશાર્વ્�ુ ં
નથી. પરં� ુઆવા ક�સો ઉદાહરણ�પે નીચ ેદશાર્વેલ છે  ક�,  �મા ં િનયમ-૯ �જુબની તપાસની પ્ર�ક્રયા 
અ�સુરવી જ�ર� છે. 
 

(૧)  તહોમતદાર સામેના આરોપ/ આરોપોના સમથર્નમા ંિશસ્ત અિધકાર�ના પક્ષ ે સાક્ષીઓ �કૂવામા ં 
આવ્યા હોય એટલ ે ક�, તહોમતદાર સામેનો આરોપ મૌ�ખક �રુાવાઓ(Oral Evidence) ઉપર 
આધા�રત હોય, અથવા  

(૨)  તહોમતદાર� તેમના બચાવમા ંસાક્ષીઓ ર�ૂ કરવા માગંણી કર� હોય, અથવા  
(૩)  તેની મૌ�ખક તપાસ થાય, તેવી તહોમતદાર� ઇચ્છા/ માગંણી કર� હોય, અથવા  
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(૪)  ન્યાયના �હતમા ંઆવી તપાસની પ્ર�ક્રયા અ�સુરવી જ�ર� જણાતી હોય,  
 વગેર� પ્રકારના ક�સોમા ંનાની િશક્ષા ફરમાવતા પહ�લા ંપણ િનયમ-૯મા ંિન�દ�ષ્ટ તપાસની પ્ર�ક્રયા 
અ�સુરવી જ�ર� બને છે.  
  

ન�ધ:૧ ભિવષ્યની અસર સ�હત ઇ�ફો અટકાવવાની િશક્ષાને િશસ્ત અને અપીલ  િનયમોમા ં  નાની  
િશક્ષા તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ંઆવી હોવા છતા,ં સવ�ચ્ચ અદાલતે શ્રી �ુલવતંિસ�હ ગીલ િવ�ુદ્ધ 
પ�ંબ રાજયના ક�સમા ં આપેલ �કુાદા �જુબ આ િશક્ષાની અસર ‘‘પગારધોરણમા ં નીચલા 
તબકક� ઉતારવા’’ની મોટ� િશક્ષા �વી થતી હોઇ, ભિવષ્યની અસર સ�હત ઇ�ફો અટકાવવાની 
િશક્ષા કરવા અગાઉ ભાર� િશક્ષા �ગેની કાયર્પદ્ધિત અ�સુરવી જોઇએ. સવ�ચ્ચ અદાલતના આ 
�કુાદાને અ�લુક્ષીને સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૬.૭.૧૯૯૮ના �હ�રનામા ક્રમાકંઃ �એસ-

૯૮-૩૨-સીડ�આર-૧૦૯૨-૩૧૧-ત.એ.થી િનયમ-૧૧(૧)(ચ)મા ં દાખલ થયેલ પરં�કુ �જુબ 
તહોમતદારની ર�ૂઆત ધ્યાને લીધા બાદ, તેના ઇ�ફા અટકાવવાની  િશક્ષા કરવા િવચારણા 
કરવામા ં આવે, ત્યાર� તે િશક્ષા કરવાથી જો તહોમતદારને �કૂવવાપાત્ર પેન્શનની રકમને 
િવપર�ત અસર થવાનો સભંવ હોય, (એટલે ક�, ભિવષ્યની અસર સાથે ઇ�ફો અટકાવવાની 
િશક્ષા કરવાની બાબત િવચારણા હ�ઠળ હોય) ત્યાર� અથવા ત્રણ વષર્ કરતા વધાર�  �દુત માટ�  
પગારનો ઇ�ફો અટકાવવા ધા�ુ� હોય અથવા કોઇ �દુત માટ� ઉ�રો�ર વધતી અસર સાથે 
પગારનો ઇ�ફો અટકાવવા ધા�ુ� હોય ત્યાર�, આવી િશક્ષા કરતા ંપહ�લા ંિનયમ-૯ના પેટાિનયમો 
(૩) થી (૨૨)મા ંજણાવેલી ર�તે તપાસ હાથ ધરવાની રહ� છે.  

  

    ઉપરોકત બાબતે વ� ુસ્પષ્ટતા કર�એ તો માત્ર િનયમ-૯(૩) થી (૨૨)ની પ્ર�ક્રયા  જ 
હાથ ધરવાની રહ� છે. તેનો  અથર્ િનયમ-૧૦ની પ્ર�ક્રયા પણ હાથ ધરવી તેવો નથી. સામાન્ય 
ર�તે ‘‘મોટ� િશક્ષા માટ� િનયમ-૯/૧૦ની કાયર્વાહ� હાથ ધરવી’’ તેવા શબ્દપ્રયોગ થવાના કારણ,ે  
તેવી સમજ હોવાના કારણે િનયમ-૧૦ �જુબ, િશક્ષા કરતા ં અગાઉ �જુરાત �હ�ર સેવા 
આયોગનો પરામશર્ કરવાનો થાય તેવી �દ્વધા ઊભી થશે. ઇ�ફો ભિવષ્યની અસર સાથે ક� િવના  
અટકાવવાની િશક્ષા કરવા અગાઉ �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ (િવચાર િવિનમયમાથંી ��ુક્ત) 
િવિનયમો, ૧૯૬૦મા ંજણાવ્યા અ�સુાર �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગનો પરામશર્ કરવાનો  રહ�તો 
નથી. માત્ર િનયમ-૯ હ�ઠળ મોટ� િશક્ષા કરવા માટ� જ કાયર્વાહ� હાથ ધરવાની રહ� છે.    

 

ન�ધ:૨ સામાન્ય વહ�વટ િવભાગે તાઃ૧૭.૪.૧૯૯૫ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ સીડ�આર-૧૦૭૮-૬૧૨૯-૫૯૩ 

(૮૪)-તપાસ એકમથી �ચૂના આપી છે ક�, ‘‘�કુસાનની પગારમાથંી વ�લૂાત’’ની િશક્ષાને િશસ્ત 
અને અપીલ િનયોમમા ં નાની િશક્ષા તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ંઆવી હોવા છતા,ં � ક�સમા ં �. 
૫૦૦૦/- ક� તેથી વ� ુ રકમના નાણાક�ય �કુસાનની વ�લૂાત કરવાની થતી હોય તે ક�સમા,ં  
�જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ �જુબની સ�ંણૂર્ પ્ર�ક્રયા 
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/1995-17-4_CDR-1078-6129-593-84-TA.pdf
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ન�ધ:૩  નાણા િવભાગના તાઃ૨૦.૧૨.૨૦૦૬ના �હ�રનામા ક્રમાકંઃ(�એન-૧૧૬)-પીએસએન-૨૦૦૬- 

�ઓુ-૫૯-પીથી  �જુરાત �લુ્ક� સેવા (પેન્શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૪૩મા ંસ્પષ્ટ�કરણ-૭ 
પછ� ઉમેર�લ જોગવાઇ �જુબ જયાર� કોઇ કમર્ચાર�ને ભિવષ્યની અસર િવના ઇ�ફા 
અટકાવવાની િશક્ષા કરવામા ં આવી હોય, તે સજંોગોમા ં આ િનયમ હ�ઠળ તે�ુ ં પેન્શન નકક� 
કરવામા ંઆવે ત્યાર� તેને તે િશક્ષા થઇ જ ન હોય, તે ર�તે તે�ુ ંપેન્શન િનયત કરવા�ુ ંથશે. 

  

૩.૫  નાની િશક્ષા �ગેની કાયર્વાહ� હાથ ધરવા માટ�ની પ્ર�ક્રયામા ંવ� ુઝડપ આવે અને ખાતાક�ય 
તપાસનો ઝડપી િનકાલ આવે તે હ��થુી સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨.૧૧.૨૦૦૦ના �હ�રનામા 
ક્રમાકંઃ�એસ-૨૦૦૦-૨૯-ખતપ-૧૦૯૮-૫૪૦-ત.એ.થી િનયમ-૧૧(ક) દાખલ કરવામા ંઆવેલ છે.  �મા ં
સરકાર� કમર્ચાર�ની સમંિતથી તેને નાની િશક્ષા કરવાની સ�ા ઉચ્ચ કક્ષાની સિમિતને એનાયત કરવામા ં
આવેલ છે. આ િનયમની વ� ુસ્પષ્ટતા માટ�  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૪.૯.૨૦૧૯ના પ�રપત્ર 
ક્રમાકંઃખતપ-૧૦૯૮-૫૪૦-ત.એ.થી �ચૂનાઓ પ્રિસદ્ધ કરવામા ંઆવેલ છે. તે �જુબ િશસ્ત અિધકાર�એ 
આરોપના�ુ ંતથા તે પરત્વે તહોમતદાર� ર�ૂ કર�લ બચાવના�ુ ંઉચ્ચકક્ષાની કિમટ� સમક્ષ ર�ૂ કરવા�ુ ં
રહ� છે. ત્યારબાદ સિમિત તેના પર િવચારણા કર� તહોમતદારને િનયમ-૬(૩) િસવાયની કોઇપણ નાની 
િશક્ષા કરવા દરખાસ્ત કરશે. જો તહોમતદાર ઉકત દરખાસ્ત સાથે સમંત થાય તો િશસ્ત અિધકાર� 
િનયમોમા ંદશાર્વ્યા �જુબની પ્ર�ક્રયા હાથ ધર�ને નાની િશક્ષા કરતો �કુમ કરશે. જો સિમિતએ �ચૂવેલ 
િશક્ષા સાથે તહોમતદાર સમંત ન થાય અથવા તો સિમિતનો એવો અ�ભપ્રાય થાય ક�, પ્રથમ દ્ર�ષ્ટએ  
તહોમતદાર મોટ� િશક્ષાને પાત્ર છે તો િશસ્ત અિધકાર�ને સમગ્ર પ્રકરણ પરત કરશે.  
 

૪.  નાની િશક્ષાની કાયર્વાહ�મા ંઆરોપના�ુ ંઆપ�ુ ંજ�ર� છે ક� ક�મ?:-  
 નાની િશક્ષા ફરમાવતા પહ�લા ંતહોમતદારને િવિધસર�ુ ંઆરોપના�ુ ં (Charge sheet) આપવા 
�ગે િનયમ-૧૧મા ં સ્પષ્ટપણે જણાવવામા ં આવ્�ુ ં નથી. િનયમ-૧૧મા ં ઉપર ફકરા-૩.૧મા ં જણાવ્યા 
�જુબ  તહોમતદાર સામે લેવા ધાર�લ પગલા ં�ગેની દરખાસ્ત અને આક્ષેપ િવવરણપત્રકની નકલ જ 
તહોમતદારને �રૂ� પાડવાનો ઉલ્લખે છે. આમ, નાની િશક્ષા કરતા ં પહ�લા ં આરોપના�ુ ં આપવા�ુ ં
િનયમોમા ંફર�જયાત ગણવામા ંઆવ્�ુ ંનથી. તેમ છતા,ં નીચે જણાવેલ કારણોસર નાની િશક્ષાના ક�સોમા ં
પણ આરોપના�ુ ંબ�વ�ુ ંજ�ર� જણાય છે:-  
 

(૧)  િનયમ-૧૧ના પેટાિનયમ-(૧)(ક)મા,ં નાની િશક્ષા કરતા ંપહ�લા ંતહોમતદારને બચાવની વાજબી   
તક (Reasonable Opportunity) આપવા જણાવવામા ં આવ્�ુ ં છે. આરોપનામામા ં સરકાર� 
કમર્ચાર� સામેના આરોપો દશાર્વીને તે�ુ ં િવગતવાર િવવરણ કરવામા ંઆવ�ુ ં હોય છે તેમજ  
દર�ક આરોપને સમથર્ન આપતા �રુાવાઓ  દશાર્વવામા ંઆવતા  હોય છે ક� �થી તહોમતદારને 
તેનો બચાવ કરવા માટ� વાજબી અને �રૂતી તક મળ� રહ�. િનયમ-૧૧ના પેટાિનયમ-(૧)મા ં
�ચૂવ્યા �જુબની દરખાસ્તમા ં તહોમતદાર સામેના આરોપોને સમથર્ન આપતા �રુાવાઓ 

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/2019-24-09_KTP-1098-540-IC.pdf
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દશાર્વવા �ગ ે કોઇ સ્પષ્ટ ઉલ્લખે ન હોઇ, િશસ્ત અિધકાર�એ માત્ર સાદ� કારણદશર્ક નો�ટસ 
આપીને તેના આધાર� નાની િશક્ષાનો િનણર્ય લેતા હોય છે, �ના પ�રણામે તહોમતદારને તેનો 
બચાવ કરવાની વાજબી તક મળ� શકતી નથી. આથી િનયમ-૧૧ના પેટાિનયમ-(૧)(ક)મા ં
જણાવ્યા �જુબ તહોમતદારને બચાવની વાજબી તક મળ� રહ� તે માટ�, નાની િશક્ષાના ક�સમા ં
પણ આરોપના�ુ ંઆપ�ુ ંજ�ર� જણાય છે.    

 

(૨)  િનયમ-૧૧ના પેટાિનયમ-(૧)(ખ)મા ં જણાવ્યા �જુબ નાની િશક્ષાના ક�સોમા ં પણ જયા ં જ�ર   
જણાય ત્યા ં િશસ્ત અિધકાર�એ િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૩)થી (૨૨)ની તપાસની પ્ર�ક્રયા 
અ�સુરવાની હોય છે જ. િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૩) �જુબ સરકાર� કમર્ચાર�ને આરોપના�ુ ં
આપ�ુ ંફર�જયાત છે. આમ, નાની િશક્ષાના � ક�સમા ં િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૩) થી (૨૨)મા ં
િન�દ�ષ્ટ તપાસની પ્ર�ક્રયા અ�સુરવી જ�ર� હોય, એવા �કસ્સામા ંતો િનયમોની જોગવાઇ �જુબ 
તહોમતદારને આરોપના�ુ ં બ�વ�ુ ં ફર�જયાત છે. ઉદાહરણ તર�ક� તહોમતદાર સામેના 
આરોપોના સમથર્નમા ં સાક્ષીઓ �કૂવામા ં આવ્યા હોય અથવા તહોમતદાર� તેના બચાવના 
સમથર્નમા ંસાક્ષીઓ ર�ૂ કયાર્ હોય  અથવા તહોમતદાર�  તેની મૌ�ખક તપાસ થાય તેવી ઇચ્છા 
દશાર્વી હોય  અથવા તો ન્યાયના �હતમા ં  િનયમ-૯ અને ૧૦ �જુબની તપાસની કાયર્વાહ� 
અ�સુરવી જ�ર� જણાતી હોય, તેવા �કસ્સાઓમા ંનાની િશક્ષા કરતા ંપહ�લા ં પણ,  િનયમ-૯ના 
પેટાિનયમ-(૩)થી (૨૨) �જુબ તપાસ કરવી જ�ર� હોઇ, િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૩) અને 
(૪)મા ંજણાવ્યા �જુબ સરકાર� કમર્ચાર�ને આરોપના�ુ ંઆપવા�ુ ંજ�ર� બને છે જ.  િનયમ-

૯ના પેટાિનયમ-(૩)થી (૨૨)ની પ્ર�ક્રયા અ�સુરવી જ�ર� છે ક� ક�મ? તે �ગેનો િનણર્ય સામાન્ય 
ર�તે તહોમતદારના બચાવનામાના આધાર� જ લેવાનો હોય છે. આથી, જો અગાઉ કમર્ચાર�ને 
આરોપના�ુ ંબ�વેલ ન હોય અને તેવા �કસ્સામા ં તેની સામે િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૩) થી 
(૨૨)ની કાયર્વાહ� અ�સુરવી જ�ર� જણાય, ત્યાર� તે તબકક� સરકાર� કમર્ચાર�ને આરોપના�ુ ં
બ�વ�ુ ં જ પડ�. તેમ કરવાને બદલે સરકાર� કમર્ચાર� સામે િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� શ� કરતા 
સમયે જ જો આરોપના�ુ ં બ�વી દ��ુ ં હોય તો પાછળથી િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૩) થી 
(૨૨)ની કાયર્વાહ�નો િનણર્ય લેતા સમયે આરોપના�ુ ંઆપવાનો પ્ર� જ રહ� નહ�.   

 

(૩)  િનયમ-૧૧ના પેટાિનયમ-(૧)મા,ં સરકાર� કમર્ચાર� સામે પગલા ંલેવાની દરખાસ્તનો ઉલ્લખે છે    
અને દરખાસ્તની સાથે સરકાર� કમર્ચાર� સામેના આક્ષેપો�ુ ં િવવરણપત્રક તહોમતદારને ��ંુૂ 
પાડવાનો ઉલ્લેખ છે. પરં� ુઉકત દરખાસ્તમા ંઆરોપોના સમથર્નમા ં�રુાવાઓ દશાર્વવા �ગ,ે 
િનયમ-૧૧મા ં કોઇ સ્પષ્ટ  ઉલ્લખે ન હોઇ, િશસ્ત અિધકાર� સામાન્ય ર�તે  સાદા પત્રથી ક� સાદ� 
કારણદશર્ક નો�ટસ આપીને, કમર્ચાર�ને નાની િશક્ષા ફરમાવી દ�તા હોવા�ુ ંજોવા મળ્�ુ ં છે,  �  

િનયમા�સુાર નથી. આ બાબતને લક્ષમા ં લેતા,ં નાની િશક્ષાના દર�ક ક�સમા ં િવિધસર�ુ ં
આરોપના�ુ ંઆપ�ુ ંયોગ્ય હોઇ, નાની િશક્ષાની કાયર્વાહ�મા ંપણ સરકાર� કમર્ચાર�ને આરોપના�ુ ં
બ�વવા�ુ ંજ�ર� છે.   
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૫.  નાની િશક્ષામા ં�જુરાત �હ�ર સેવા આયોગનો પરામશર્:-  
૫.૧  િનયમ-૧૧ના પેટાિનયમ-(૧)(ચ)મા ંજણાવ્યા �જુબ, નાની િશક્ષાનો િનણર્ય લેતા પહ�લા ંજયા ં
જ�ર હોય ત્યા ં�જુરાત �હ�ર સેવા આયોગની સલાહ મેળવી લેવાની રહ� છે. કયા ક�સોમા,ં િશક્ષા કરતા ં
પહ�લા,ં �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગનો પરામશર્ કરવો જ�ર� છે તે, �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ 
(િવચાર િવિનમયમાથંી ��ુક્ત) િવિનયમો,૧૯૬૦ને આધાર� નકક� કરવા�ુ ં હોય છે. આ િવિનયમોના 
િવિનયમ-૧૨ની જોગવાઇ પ્રમાણ,ે સરકાર િશસ્ત અિધકાર� હોય ત્યાર�,  
  (૧)  ઠપકો.  
  (ર)  ઇ�ફો અથવા બઢતીની �કાવટ,  
 

 તે બે િશક્ષા િસવાયની અન્ય કોઇપણ િશક્ષા ફરમાવતા ંપહ�લા,ં �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગની 
સલાહ મેળવવી જ�ર� છે. આમ � �કસ્સામા ંસરકાર િશસ્ત અિધકાર� હોય તે �કસ્સામા ંજ, �જુરાત �હ�ર 
સેવા આયોગનો પરામશર્ જ�ર� છે એટલ ેક�, ખાતાના વડા ક� કચેર�ના વડા િશસ્ત અિધકાર� તર�ક� િશક્ષા 
ફરમાવતા ંહોય તેવા �કસ્સામા ં�હ�ર સેવા આયોગનો પરામશર્ જ�ર� નથી. સરકાર િશસ્ત અિધકાર� હોય 
તેવા �કસ્સામા ંપણ, ઉપર જણાવેલ બે િશક્ષાઓ િસવાયની કોઇ િશક્ષા કરવાનો અ�ભપ્રાય હોય તો તે 
કરતા ંપહ�લા,ં �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગનો પરામશર્ કરવો  જ�ર� છે. ઇ�ફો ભિવષ્યની અસર સાથે 
રોકવામા ંઆવે તો પણ એ નાની િશક્ષા જ હોઇ, તેવા �કસ્સામા ંપણ, આયોગનો પરામશર્ કરવાનો રહ�તો 
નથી. � ખાસ ન�ધનીય બાબત છે. �ૂંકમા,ં નાની િશક્ષાઓ પૈક� માત્ર ‘‘સરકારને થયેલ �કુસાનની 
વ�લૂાત’’ની િશક્ષા �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ)િનયમોના િનયમ-૬મા ંક્રમાકંઃ(૩) આગળ 
દશાર્વેલ નાની િશક્ષા કરતા ંપહ�લા ં�જુરાત �હ�ર સેવા આયોગનો પરામશર્ કરવો જ�ર� બને છે.   
       

૫.૨  �હ�ર સેવા આયોગનો પરામશર્ કરતા સમયે, નીચે જણાવેલ ર�કડર્ આયોગને મોકલ�ુ ંજોઇએ:   
(૧)  સરકાર� કમર્ચાર� સામે પગલા ંલેવા �ગેની દરખાસ્તની નકલ તેમજ આક્ષેપ િવવરણપત્રકની  

નકલ. જો આરોપના�ુ ંઆપેલ હોય તો, આરોપનામાની નકલ.   
(ર)   તહોમતદારના બચાવનામાની નકલ.  
(૩)  િશસ્ત અિધકાર�ના તારણોની કારણ સ�હત નકલ. િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૩) થી (૨૨)  

�જુબની તપાસ કરવામા ંઆવી હોય તો, તપાસ અહ�વાલની નકલ અને િશસ્ત અિધકાર� તપાસ 
અહ�વાલ સાથે અસમંત હોય તો તેના અસમંિતના તારણોની કારણો સ�હતની નકલ.  

(૪)  ક�સને લગ�ુ ંર�કડર્.   
(૫)  ��ૂચત િશક્ષા�ુ ંવાજબીપ�ુ ં(justification for proposed penalty) દશાર્વતા કારણો.  
  

  ઉપરોકત દસ્તાવેજો સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૯.૯.૨૦૧૫ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-
૧૪૨૦૧૫-૧૧૩૩-ત.એ.થી િનયત કરવામા ંઆવેલ ‘‘ચેક�લસ્ટ’’મા ંજ�ર� િવગતો દશાર્વીને, દરખાસ્તની 
સાથે આયોગને મોકલવી જ�ર� છે.  

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2015-29-09_CDR-142015-1133-Inq-Cell-GPSC-Consultation.pdf


 

106 

 

૫.૩  સરકાર� �ચૂવેલ િશક્ષાની દરખાસ્ત સાથે જો �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ સમંત થાય તો તેવા 
�કસ્સામા ં પણ વહ�વટ� િવભાગે સબંિંધત ફાઇલ, કામકાજના િનયમો નીચ ે કરવામા ં આવેલ �કુમોમા ં
િન�દ�ષ્ટ કરવામા ંઆવેલ કક્ષાએ  ર�ૂ કર�ને,  િશક્ષાનો આખર� િનણર્ય લેવાનો રહ� છે. સામાન્ય વહ�વટ 
િવભાગના તાઃ૧૮.૧૧.૧૯૮૫ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ તપસ-૧૫૮૫-૭૬-તપાસ એકમથી �ચૂના આપ્યા 
�જુબ, �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ સરકારની ��ૂચત િશક્ષાની દરખાસ્ત સાથે સમંત થાય તો, તે 
�ગેના �કુમો આયોગની સલાહ મળ્યાના એક માસ �ધુીના સમયમા ં કર� દ�વા જોઇએ. પરં�,ુ 
આક્ષેિપતને કરવાની થતી િશક્ષાનો િનણર્ય આયોગની સલાહ ઉપર આધા�રત હોય તો, તે સજંોગોમા ં
આયોગની સલાહની નકલ આક્ષેિપત અિધકાર�ને �રૂ� પાડ�ને પદંર  �દવસમા ં  તેની ર�ૂઆત મેળવી 
લેવાની રહ� તેમજ આ ર�ૂઆત ધ્યાને લઇ િશક્ષાના �કુમો કરવાના રહ� છે.  
 

૫.૪  �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ સરકારની દરખાસ્ત સાથે સમંત ન થાય તેવા �કસ્સામા,ં  સામાન્ય 
વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨.૬.૧૯૯૨ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃપીએસસી-૧૦૮૬-૪૦૨૫-૭૦૩(૯૨)-ગ.રમા ં�ચૂના 
આપ્યા �જુબ વહ�વટ� િવભાગે સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના પરામશર્મા ં રહ�ને, �જુરાત �હ�ર સેવા 
આયોગને તેમની સલાહ/અ�ભપ્રાય �ગ ે �નુઃ િવચારણા કરવા દરખાસ્ત કરવી જોઇએ. જો �નુઃ 
િવચારણાને �તે પણ  આયોગ, સરકારશ્રીની દરખાસ્ત સાથે સમંત થાય નહ� અને આયોગની દરખાસ્ત 
નહ� સ્વીકારવાનો િવભાગનો અ�ભપ્રાય હોય, તો સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના  તાઃ૨.૬.૧૯૯૨ના પ�રપત્ર 

ક્રમાકંઃપીએસસી-૧૦૮૬-૪૦૨૫-૭૦૩(૯૨)-ગ.રના પ�રપત્રની �ચૂના �જુબ, સામાન્ય વહ�વટ િવભાગ 
તેમજ સબંિંધત ખાતાના મતં્રીશ્રી મારફતે માન. �ખુ્યમતં્રીશ્રી કક્ષાએ આખર� િનણર્ય લેવાનો રહ� છે. 
સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તા:૩૦.૪.૧૯૯૨ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ તપસ-૧૫૮૫-૭૬-તપાસ એકમથી, 
�ચૂના આપ્યા પ્રમાણ,ે સરકારની દરખાસ્ત સાથે �હ�ર સેવા આયોગ સમંત ન હોય તો, આયોગની 
સલાહ મળ્યાના ત્રણ માસ �ધુીના સમયમા ંઆખર� િનણર્ય લઇને �કુમો કર� દ�વા જોઇએ. �જુરાત 
�હ�ર સેવા આયોગ સરકારની દરખાસ્ત સાથે સમંત ન હોય અને સરકાર દ્વારા આયોગને તેમની સલાહ 
/ ભલામણ સબંધંમા ં�નુ:િવચારણા કરવાની દરખાસ્ત કરવામા ંઆવી હોય અને �નુ: િવચારણા બાદ 
પણ આયોગ સરકારની દરખાસ્ત સાથે સમંત થાય નહ�  તેવા �કસ્સામા ંત્રણ માસની સમયમયાર્દામા,ં 
�નુઃ િવચારણા પછ� સરકારના િનણર્ય સાથે અસમંત હોવાની �ણ કરતો આયોગનો પત્ર િવભાગને મળે 
તે તાર�ખથી ગણવાની રહ� છે.  
      

૬.  આખર� �ુકમો :-  
૬.૧  �ુદરતી ન્યાયના િસદ્ધાતં �જુબ, આખર� �કુમો કારણો સ�હતના (Speaking Order) હોવા જ�ર� 
છે. ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ� અધર્-ન્યાિયક કાયર્વાહ� હોઇ, તેમા ંપણ આખર� �કુમ કારણો સ�હતના 
એટલે ક�, Speaking Order હોવો જ�ર� છે. આથી, નાની િશક્ષા �ગેની કાયર્વાહ�મા ંપણ �ુદરતી ન્યાયના 
િસદ્ધાતં �જુબ, આખર� �કુમ Speaking Order હોવો જ�ર� છે. સામાન્ય વહ�વટ િવભાગ ે તાઃ 
૧.૬.૧૯૭૧ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૭૧-૨૪૬૭-ગથી �ચૂના આપી છે ક�, િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ�ના 

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/1992-30-04-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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�તે, � �કુમો કરવામા ંઆવે તે Speaking Order હોવા જોઇએ. િશક્ષાના �કુમોમા ંનીચેની બાબતોનો 
સમાવેશ કરવો જ�ર� છે.   
 

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

િશસ્ત અિધકાર� અસમંત હોય તો, અસમંિતના કારણો સ�હત તેમના તારણો (findings)  
(૪)  જો િનયમ-૯ �જુબની તપાસ કરવામા ં આવી ન હોય તો, તહોમતદારનો બચાવ નહ�  

સ્વીકારવા �ગેના કારણો સ�હત આરોપના દર�ક �દુ્દા �ગ ે િશસ્ત અિધકાર�ના તારણો. 
(Findings) 

(૫)  �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગની સલાહ મેળવવામા ંઆવી હોય તો, આયોગની  સલાહની નકલ,   
આયોગની સલાહનો અસ્વીકાર કરવામા ંઆવ્યો હોય તો તે માટ�ના કારણો. 

(૬)  જો આયોગની સલાહનો સ્વીકાર કરવામા ંઆવ્યો હોય અથાર્� ્ક�, િશક્ષા આયોગની સલાહ ઉપર 
આધા�રત હોય ત્યાર� આયોગની સલાહ પરત્વે તહોમતદાર�  કર�લ ર�ૂઆતના  સ્વીકાર/ 
અસ્વીકારના કારણો.  

(૭)  િશક્ષા�ુ ંવાજબીપ�ુ ંદશાર્વતા કારણો.  
  

૬.૨  ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ� અધર્ન્યાિયક કાયર્વાહ� હોઇ, તેમા ં દોષ��ુક્તનો �કુમ કરવામા ં
આવે તો, તે પણ Speaking Order હોવો જોઇએ. આવા �કુમમા ંસરકાર� કમર્ચાર� સામેનો આરોપ ક�વી 
ર�તે સા�બત થતો નથી અથવા તેને કયા કારણોસર દોષ�કુ્ત �હ�ર કરવામા ં આવી રહ્યો છે, તે 
સ્પષ્ટપણે  દશાર્વ�ુ ંજોઇએ.   
 

૬.૩  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૮.૩.૧૯૮૨ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃખહલ-૧૧૮૦-૩૫૭૫-કની �ચૂના 
�જુબ, િશક્ષા ક� દોષ��ુક્તના આખર� �કુમની એક નકલ સરકાર� કમર્ચાર�ના ખાનગી અહ�વાલમા ં
રાખવી જ�ર� છે.  
 

૬.૪  તહોમતદારને િશક્ષા ફરમાવવામા ંઆવે તેનો ખર�ખર અમલ થયો છે ક� ક�મ? તેની ચકાસણી 
િશસ્ત અિધકાર�એ  કર� લવેી જ�ર� છે. િશક્ષાના �કુમ �ગ ેર�કડર્ ઉપર ન�ધ રહ� તેમજ િશક્ષાનો અમલ 
કરવામા ં કોઇ વહ�વટ� �શુ્ક�લી પડ� નહ� તે માટ�, િશક્ષાના �કુમની નકલ તહોમતદાર સરકાર� 
કમર્ચાર�ના ખાતા અને કચરે�ના વડાને તેમજ તહોમતદાર � કચેર�મા ં ફરજ બ�વતો હોય તે કચેર� 
અને તહોમતદારની પગાર, ર�, પેન્શન વગેર� સેવા િવષયક ર�કડર્ � કચેર�મા ંહોય તે કચેર�ને પણ 
મોકલવી જ�ર� છે.  જો �જુરાત રાજય તક�દાર� આયોગની ભલામણ અન્વયે િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� 
કરવામા ંઆવી હોય તો, િશક્ષા / દોષ��ુક્તના �કુમની એક નકલ તક�દાર� આયોગને પણ મોકલવી 
જોઇએ.    
 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1982-08-03-KHL-1180-3575-K.pdf
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૭.  સરકાર� કમર્ચાર�ની િન�િૃ� અને નાની િશક્ષા �ગેની કાયર્વાહ�:-  
 સરકાર� અિધકાર�/કમર્ચાર� િન��ૃ થાય તે પહ�લા,ં તેની સામેની નાની િશક્ષા �ગેની કાયર્વાહ� 
�રૂ� કર� દ�વામા ં આવે તે વહ�વટ� �હતમા ં જ�ર� છે. કારણ ક�, સરકાર� કમર્ચાર� િન��ૃ થઇ �ય 
ત્યારબાદ, તેને �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ં દશાર્વેલ 
કોઇપણ િશક્ષા કરવા�ુ ંશકય નથી. િન��ૃ સરકાર� કમર્ચાર� સામે માત્ર �જુરાત �લુ્ક� સેવા(પેન્શન) 
િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૨૪ નીચે, પેન્શન કાપની કાયર્વાહ� જ થઇ શક� છે. પરં� ુ િનયમ-૨૪ નીચે, 
પેન્શન કાપ એ માત્ર ગભંીર ગેરવતર્�કૂ અથવા બેદરકાર�ના ક�સોમા ંજ થઇ શક� છે અને પેન્શન કાપની 
િશક્ષા એ મોટ� િશક્ષાને સમકક્ષ િશક્ષા છે. નાની િશક્ષાના ક�સોમા ં પેન્શન કાપ કર� શકાય નહ�. આથી, 
સરકાર� કમર્ચાર�ની િન�િૃ� પહ�લા ં તેની સામેની નાની િશક્ષા �ગેની કાયર્વાહ� �રૂ� થઇ �ય, તે 

વહ�વટ� �હતમા ંછે.   
 

ન�ધ:  િનયમ-૨૪ �જુબ બેદરકાર� અથવા �કુમના ભગંથી સરકારને થયેલ કોઇ �કુસાનની  આખી ક�    
�િશક વ�લૂાત સરકાર� કમર્ચાર� / અિધકાર�ના પેન્શનમાથંી પણ  થઇ શક� છે.  

 

૮.  તક�દાર� આયોગનો પરામશર્:-  
 તક�દાર� આયોગની ભલામણ �જુબ � �કસ્સામા ં િનયમ-૧૧ હ�ઠળ આરોપના�ુ ં બ�વવામા ં
આવેલ હોય, તેવા �કસ્સામા ંતહોમતદાર�ુ ંબચાવના�ુ ંધ્યાને લીધા બાદ, તેને દોષ�કુ્ત કરવાનો િશસ્ત 
અિધકાર�નો અ�ભપ્રાય થતો હોય તો તેવા �કસ્સામા ં તક�દાર� આયોગનો બી� તબકકાનો પરામશર્ 
કરવાનો રહ�શે નહ�.    
 

૯.  નાની િશક્ષાની કાયર્વાહ� ચા� ુહોય તે દરિમયાન સરકાર� કમર્ચાર��ુ ં�તૃ્� ુથાય ત્યાર�:-  
 સરકાર� કમર્ચાર� સામે િનયમ-૧૧ નીચે નાની િશક્ષા �ગેની િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� ચાલતી હોય 
તે દરિમયાન જો તે�ુ ંઅવસાન થાય, તો તેવા �કસ્સામા ં તેની સામેની તપાસ પડતી �કૂવાની રહ� છે. 
આવા �કસ્સામા,ં જયા ં િશસ્ત અિધકાર� સરકાર હોય, ત્યા ંસામાન્ય વહ�વટ િવભાગે તાઃ૮.૧૦.૧૯૯૩ના 
ઠરાવ ક્રમાકં:સીડ�આર-૧૦૯૨-૧૫૯૦-ત.એ.થી �ચૂના આપ્યા �જુબ, તપાસ પડતી �કૂવાનો િનણર્ય 
લેવા માટ� કાગળો/ સબંિંધત ફાઇલ, સરકાર કક્ષાએ ર�ૂ કરવી જ�ર� નથી પરં� ુ વહ�વટ� િવભાગના 
સ�ચવશ્રી/ અગ્ર સ�ચવશ્રી/ અિધક �ખુ્ય સ�ચવશ્રી તે �જુબનો િનણર્ય લઇને જ�ર� �કુમો કર� શક� છે. 
   

ન�ધ: નાની િશક્ષાની કાયર્વાહ�ના દર�ક તબકકા �ગે માગર્દશર્ક સ્વ�પની સમયમયાર્દા સરકાર�    
સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તા:૨૫.૨.૨૦૧૧ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃમટસ-૧૦૯૨-૧૫૯૮-તપાસ 
એકમથી િનયત કર� છે.  

 

           
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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/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
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પ્રકરણ-૯  
મોટ� િશક્ષાની કાયર્વાહ�  

(Major Penalty Proceedings)  
૧.  સામાન્ય:-  
 

૧.૧  �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ંક્રમાકંઃ(૪) થી (૮) 
આગળ દશાર્વેલી િશક્ષાઓને મોટ� િશક્ષાઓ (Major Penalties) તર�ક� ઓળખવામા ંઆવે છે. આ મોટ� 
િશક્ષાઓ  સ�ંક્ષપ્તમા ંનીચે દશાર્વી છે:  
 

(૧)  અ�કુ િનિ�ત સમય માટ� સરકાર� કમર્ચાર�ને પગાર ધોરણના નીચલા તબકક�   
ઉતારવો.(Reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period)  

(૨)  સરકાર� કમર્ચાર�ને પાયર� ઉતાર કરવો. (Reduction to a lower time scale of pay, grade, post   

or service)  

(૩)  ફર�જયાત િન�િૃ� (Compulsory Retirement) 

(૪)  ભિવષ્યમા ં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)  ભિવષ્યમા ં સરકાર� નોકર� માટ� સામાન્ય 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 િશક્ષા કરતા ંપહ�લા ં�જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, 
૧૯૭૧ના િનયમ-૯ અને ૧૦મા ંિન�દ�ષ્ટ તપાસની કાયર્વાહ�/ પ્ર�ક્રયા અ�સુરવી ફર�જયાત છે. �જુરાત 
રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ અને ૧૦ની કાયર્વાહ�/ પ્ર�ક્રયા એ 
બધંારણના અ�ચુ્છેદ- ૩૧૧(૨)મા ં જણાવેલ ‘‘બચાવની વાજબી તક (reasonable opportunity)ના 
િસદ્ધાતં’’ અને �ુદરતી ન્યાયના ‘‘Audi Alteram Partem’’ના િસદ્ધાતં ઉપર રચાયેલી કાયર્વાહ�/ પ્ર�ક્રયા 
છે. કોઇપણ સરકાર� કમર્ચાર� સામે �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ 
અને ૧૦મા ંિન�દ�ષ્ટ તપાસની પ્ર�ક્રયા અ�સુયાર્ િવના િનયમ-૬મા ંક્રમાકંઃ(૪) થી (૮) આગળ દશાર્વેલી 
મોટ� િશક્ષાઓ પૈક�ની કોઇ િશક્ષા થઇ શક� નહ�. આ પ્રકરણમા ંમોટ� િશક્ષા �ગનેી કાયર્પદ્ધિત �ગનેી 
ચચાર્ કરવામા ંઆવી છે.  
 

૨.  મોટ� િશક્ષા �ગેની કાયર્વાહ� (�જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, 
૧૯૭૧ના િનયમ-૯ અને ૧૦ની કાયર્વાહ�) (Major Penalty Proceedings):-  
  સરકાર� કમર્ચાર� સામે � આરોપ ક� આરોપો બદલ િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� કરવાની થતી હોય, તે 
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આરોપ/ આરોપો જો ખાતાક�ય તપાસમા ં �રુવાર થાય, તો તેને �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને 
અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬ના ક્રમાકંઃ(૪) થી (૮) આગળ દશાર્વેલી મોટ� િશક્ષાઓ પૈક�ની કોઇ 
િશક્ષા થઇ શકશે, એમ જણા� ુ ં હોય ત્યાર� િશસ્ત અિધકાર�, �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને 
અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ અને ૧૦ નીચ ેતપાસ કરવાનો િનણર્ય લઇ શક� છે. િશસ્ત અિધકાર� 
સરકાર (Government) હોય, ત્યા ં િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� શ� કરવાનો િનણર્ય કામકાજના િનયમો (Rules 
of Business) નીચે ક�સોની ર�ૂઆતોનો રાહ નકક� કરતા �કુમો (Orders regarding channel of 

submission)મા ંિન�દ�ષ્ટ કરવામા ંઆવેલ કક્ષાએ લવેો જ�ર� છે. િનયમ-૯ અને ૧૦ની કાયર્વાહ�ના �ખુ્ય 

તબકકાઓ �ગે નીચે ચચાર્ કર� છે. 
 

 સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧.૧૨.૨૦૦૪ના �હ�રનામા ક્રમાકંઃ�એસ-૨૦૦૪-(૬૨)-
સીડ�આર-૧૦૯૮-૧૭૧-ઇન્કવાયર� સેલથી િનયમ-૯મા ં દાખલ કરાયેલ પરં�કુ �જુબ �જુરાત રાજય  
સેવા(વતર્�કૂ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૩-ખના અથર્ �જુબની �તીય સતામણીની ફ�રયાદ હોય ત્યાર�  
આવી ફ�રયાદોની તપાસ માટ� દર�ક િવભાગ અથવા કચેર�મા ં રચવામા ંઆવેલી ફ�રયાદ સિમિત, આ 
િનયમોના હ�� ુ માટ� િશસ્ત િવષયક સ�ાિધકાર�એ િન�કુત કર�લા તપાસ સ�ાિધકાર� ગણાશે અને 
ફ�રયાદ સિમિત માટ� �તીય સતામણીની ફ�રયાદની તપાસ  કરવા માટ� અલગ કાયર્ર�િત ઠરાવેલી ન 
હોય, તો ફ�રયાદ સિમિતએ વ્યવહા�ુ હોય તેટલે �ધુી આ િનયમોમા ં િનયત કર�લી કાયર્ર�િત અ�સુાર 
તપાસ યોજવી જોઇએ.  
 

  ઉપરોકત જોગવાઇને ધ્યાને લેતા ં સ્પષ્ટ થાય છે ક�, �તીય સતામણીના �કસ્સામા ં આવી 
ફ�રયાદો માટ� રચવામા ંઆવેલ સિમિતના અધ્યક્ષને િનયમ-૯(૨) હ�ઠળ તપાસ અિધકાર� િન�કુત કર�લા 
હોવા�ુ ં ગણાશે તથા તેઓએ ર�ૂ કર�લ અહ�વાલને િનયમ-૯(૨૨) હ�ઠળ ર�ૂ કરવાનો થતો તપાસ 
અહ�વાલ ગણવાનો રહ� છે.  
 

 આ જોગવાઇમા ંઉલ્લખે કયાર્ �જુબ સિમિતએ  વ્યવહા�ુ હોય તેટલ ે�ધુી આ િનયમોમા ં િનયત 
કર�લી કાયર્ર�િત અ�સુાર તપાસ કરવાની રહ� છે. એટલે ક�, તહોમતદારને િનયમોમા ં િનયત કયાર્ 
�જુબની બચાવની વાજબી અને પયાર્પ્ત તકો આપવાની રહ� છે. પરં� ુ�તીય સતામણીની ફ�રયાદ 
હોઇ, તહોમતદાર ક� તેના િમત્ર મદદનીશ, ભોગ બનેલ મ�હલા કમર્ચાર�/અિધકાર�ને ક્ષોભજનક �સ્થિતમા ં 
�કૂા�ુ ંપડ�  તેવા પ્ર�ો �છેૂ અને  તપાસ અિધકાર�ને તે વ્યવહા�ુ ન લાગ ેતો તેઓ તહોમતદાર/ તેના 
િમત્ર મદદનીશને આવા પ્ર�ો �છૂતા ંઅટકાવી શકશે.  
 

 તપાસ અિધકાર� તપાસ �રૂ� કર�, તપાસ અહ�વાલ િશસ્ત અિધકાર�ને ર�ૂ કરશે. િશસ્ત 
અિધકાર�એ આ તપાસ અહ�વાલ પરત્વે િનયમ-૧૦મા ં �ચૂવ્યા �જુબ તેનો સ્વીકાર/અસ્વીકાર કરવાની 
કાયર્વાહ� હાથ ધરવાની રહ�શે.   
 

 �ૂંકમા,ં ફ�રયાદ સિમિતએ ર�ૂ કર�લ અહ�વાલને  પ્રાથિમક તપાસ અહ�વાલ ગણી, તેના પર 
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નવેસરથી ખાતાક�ય તપાસ કરવાની નથી પરં�,ુ આ અહ�વાલને ખાતાક�ય તપાસ અહ�વાલ ગણી, તે 
પરત્વે િનયમા�સુારની કાયર્વાહ�  હાથ ધર�, િશક્ષા/દોષ��ુક્તનો િનણર્ય  લેવાનો રહ� છે.  
 

૨.૧  આરોપના�ુ ં(Charge Sheet):  
 િશસ્ત અિધકાર�, સરકાર� કમર્ચાર� સામે, �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, 
૧૯૭૧ના િનયમ-૯ અને ૧૦ નીચે તપાસ કરવાનો િનણર્ય લ,ે તો સૌપ્રથમ તેમણે િનયમ-૯ના 
પેટાિનયમ-(૩) અને (૪)ની જોગવાઇ �જુબ, સરકાર� કમર્ચાર�ને આરોપના�ુ ં (Charge Sheet) બ�વ�ુ ં
પડ�. આમ, આરોપના�ુ ંએ િનયમ-૯ અને ૧૦ની કાયર્વાહ�નો પ્રથમ તબકકો (First Stage) છે. િનયમ-૯ 
અને ૧૦ની કાયર્વાહ�મા ં (એટલે ક�, મોટ� િશક્ષાની કાયર્વાહ�મા)ં આરોપના�ુ ં બ�વ�ુ ં ફર�જયાત છે. 
આરોપના�ુ ંબ�વ્યા િવના િનયમ-૯ અને ૧૦ નીચે તપાસ થઇ શક� નહ� ક� મોટ� િશક્ષા થઇ શક� નહ�. 
આરોપના�ુ ં એટલ ે �ુ?ં તે કયા અિધકાર�/સ�ાિધકાર� આપી શક�?  તેમા ં કઇ કઇ બાબતો આવર� 
લેવાની રહ�?  તેની બજવણી ક�વી ર�તે કરવી? વગેર� બાબતો �ગે પ્રકરણ-૭મા ં િવગતવાર ચચાર્ 
કરવામા ંઆવી છે, આથી, તે�ુ ંઅતે્ર �નુઃ લખાણ કર�લ નથી.   
  

૨.૨  સરકાર� કમર્ચાર��ુ ંબચાવના�ુ ંઅને તે ઉપર િવચારણા:  
(૧)  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૦.૧૧.૧૯૯૨ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ સીડ�આર-૧૦૯૨-૧૪૬૭(૨)-
ત.એ.થી �ચૂના આપ્યા �જુબ, શકય હોય ત્યા ં �ધુી િશસ્ત અિધકાર�એ �રુાવા પત્રકમા ં દશાર્વેલ 
દસ્તાવે� �રુાવાઓની પ્રમા�ણત નકલો, આરોપનામાની સાથે જ તહોમતદારને �રૂ� પાડવાની હોય છે. 
તેમ છતા,ં જો �રુાવા પત્રકમા ંદશાર્વેલ દસ્તાવે� �રુાવાઓની પ્રમા�ણત નકલો આરોપનામાની સાથે 
�રૂ� પાડવામા ંઆવી ન હોય અને તે�ુ ંબચાવના�ુ ં ર�ૂ કરવા માટ� તહોમતદાર તે દસ્તાવેજો જોવા 
માગંે અથવા તેની નકલો �રૂ� પાડવા માગંણી કર� તો, તેને  �રુાવા પત્રકમા ંદશાર્વેલ દસ્તાવેજો જોવા 
દ�વા જોઇએ તેમજ તેમાથંી તેને યોગ્ય લાગ ેતેવા ઉતારા કરવા દ�વા જોઇએ.  
  

  જો તહોમતદાર બચાવના�ુ ં ર�ૂ કરવા માટ� આરોપનામામા ંએટલે ક�, �રુાવા પત્રકમા ંદશાર્વેલ 
દસ્તાવેજો (Listed Documents) િસવાયના કોઇ દસ્તાવેજો જોવા દ�વા ક� તેની નકલો �રૂ� પાડવા 
માગંણી કર�, તો  િશસ્ત અિધકાર� તે સમયે તે દસ્તાવેજ �રૂા પાડવાનો ઇનકાર કર� શક�. કારણ ક�,  
(i) સરકાર� કમર્ચાર� સામેના આક્ષેપોને સમથર્ન આપવા માટ� િશસ્ત અિધકાર�એ, તે દસ્તાવેજોનો     

આરોપનામામા ંઆધાર લીધો નથી. એટલે ક�, આરોપનામા અન્વયે બચાવના�ુ ંર�ૂ કરવા માટ� 
તહોમતદાર તેવા દસ્તાવેજો જોવા ક� તેની નકલો માગવાનો આગ્રહ રાખી શક� નહ�. બી�ુ,ં  
  

(ii) તપાસ અિધકાર� સમક્ષ મૌ�ખક તપાસ (Oral Inquiry)ની કાયર્વાહ� દરિમયાન, તહોમતદારને  
તેનો બચાવ કરવા માટ� સબંિંધત (relevant) હોય, તેવા દસ્તાવેજો જોવા દ�વા ક� તેમાથંી ઉતારો 
કરવા દ�વાની તક આપવામા ં આવતી હોય છે જ. આથી, બચાવના�ુ ં ર�ૂ કરવાના તબકક� 
આરોપનામામા ં ઉલ્લે�ખત દસ્તાવેજો (Listed Documents) િસવાયના કોઇ દસ્તાવેજો, 
તહોમતદારને જોવા દ�વા ક� તેમાથંી ઉતારો કરવા દ�વાની તહોમતદારની માગંણી િશસ્ત 
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અિધકાર� નકાર� શક�.   
 

(૨)  તહોમતદાર� તે�ુ ં બચાવના�ુ ં ર�ૂ કરવા માટ� �દુત વધાર� આપવા માગંણી કર� હોય તો  
સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૦.૧૧.૧૯૯૨ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૯૨-૧૪૬૭(૨)-ત.એ.મા ં
સ્પષ્ટતા કયાર્ �જુબ, બચાવના�ુ ં ર�ૂ કરવા માટ� તહોમતદારને સમયમયાર્દા વધાર� આપવા �ગ ે
�ણુદોષને આધાર� (on merits) િશસ્ત અિધકાર�એ િનણર્ય લેવાનો રહ� છે. તહોમતદારને બચાવની 
વાજબી અને �રૂતી તક મળ� રહ�, તે માટ�  અથવા ન્યાયના �હતમા ં �દુત વધાર� આપવા�ુ ં જ�ર� 
જણા� ુ ંહોય, તો િશસ્ત અિધકાર� સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૫.૨.૨૦૧૧ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃમટસ-

૧૦૯૨-૧૫૯૮-ઇન્કવાયર� સેલથી િનયત કર�લ પત્રકમા ંકર�લ જોગવાઇ �જુબ �દુત વધાર� આપી શક� 
છે.   
 

(૩)  �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૫)મા ં 
જણાવ્યા �જુબ, તહોમતદારના બચાવનામા ઉપર િશસ્ત અિધકાર�એ િવવેક��ુદ્ધ�વૂર્ક િવચારણા (With 

proper application of mind) કરવી જ�ર� છે. સરકાર� કમર્ચાર�એ કોઇપણ �તની શરત િવના સ્પષ્ટ 
સ્વ�પે આરોપોનો સ્વીકાર કય� હોય, તો િનયમ-૯(૫)(ક) �જુબ, િશસ્ત અિધકાર�ને યોગ્ય લાગે તેવા 
�રુાવાઓ લક્ષમા ંલઇને, આરોપવાર તારણો (findings) ન�ધીને િનયમ-૧૦ પ્રમાણે આગળની કાયર્વાહ� 
કર� શક� છે. (િનયમ-૧૦ની કાયર્વાહ� �ગે આગળ ઉપર િવગતે ચચાર્ કરવામા ંઆવી છે.) 
 

  આવા �કસ્સામા ંસામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૭.૪.૧૯૮૧ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃડ�પીઇ-૧૨૮૧- 

૧૫૭૪-ગથી આપવામા ંઆવેલ �ચૂના �જુબ િશસ્ત અિધકાર� પોતે જ એક ઔપચા�રક તપાસ અહ�વાલ 
તૈયાર કર�, તપાસ�ુ ં તારણ જણાવી શક� છે. આવા �કસ્સામા ં તપાસ અિધકાર�ની િનમ�કૂ કર�ને 
નવેસરથી તપાસ કરાવવા�ુ ંિશસ્ત અિધકાર� માટ� આવશ્યક નથી.    
 

(૪)  તહોમતદાર� તેના બચાવનામામા ંર�ૂ કર�લ બચાવની, ક�સના �રુાવાના પ�રપે્ર�યમા ં�લુવણી   
કરતા ંજો તે િનદ�ષ જણાતો હોય, તો િશસ્ત અિધકાર� તે �જુબ  િનણર્ય લઇને તહોમતદારને દોષ�કુત 
�હ�ર કર�ને પ્રકરણ બધં કર� શક�. એ જ પ્રમાણ,ે તહોમતદારના બચાવનામા ઉપર િવચારણા કરતા ં 
િશસ્ત અિધકાર�ને એમ જણાય ક�, તહોમતદારના પક્ષ ેએવી કોઇ ક્ષિત  થયેલી નથી ક� �ના આધાર� તેને 
�જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ં ક્રમાકંઃ(૪) થી (૮) આગળ 
િન�દ�ષ્ટ મોટ� િશક્ષાઓ (Major Penalties) પૈક�ની કોઇ િશક્ષા થઇ શક�.  બી� શબ્દોમા ં કહ�એ તો 
તહોમતદારના પક્ષે થયેલી ક્ષિત, એ માત્ર િનયમ-૬ના ક્રમાકંઃ(૧) થી (૩) આગળ િન�દ�ષ્ટ નાની િશક્ષાને 
પાત્ર જ જણાઇ આવતી હોય, તો પણ િશસ્ત અિધકાર� તહોમતદારના બચાવનામાના આધાર� નાની 
િશક્ષાઓ પૈક�ની કોઇ િશક્ષા ફરમાવવાનો િનણર્ય લઇ શક� છે. તે માટ� તેમણ ેિનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૬) 
થી (૨૨)મા ંિન�દ�ષ્ટ મૌ�ખક તપાસ (Oral inquiry) કરવી ફર�જયાત નથી. અલબ�, જયાર� તહોમતદાર 
સામેનો આરોપ મૌ�ખક �રુાવા (Oral Evidence) ઉપર આધા�રત 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/1981-27-04_DPE-1281-1574-G.pdf
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બચાવના સમથનર્મા ં સાક્ષીઓ ર�ૂ કરવા માગંણી કર� હોય અથવા િનયમ-૬ની નાની િશક્ષાઓ પૈક� �. 
૫૦૦૦/-થી વ� ુ રકમની વ�લૂાતની િશક્ષા થવાની સભંાવના જણાતી હોય, તેવા �કસ્સામા ં 
તહોમતદારના બચાવનામાના આધાર� િનણર્ય લેવાને બદલે  િશસ્ત અિધકાર�એ, સામાન્ય વહ�વટ 
િવભાગના તાઃ૧૭.૪.૧૯૯૫ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૭૮-૬૧૨૯-૫૯૩-(૮૪)-ત.એ.થી િનયત કયાર્ 
�જુબ, િનયમ-૯ હ�ઠળની તપાસ કરવી આવશ્યક છે.  
 

  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૬.૭.૧૯૯૮ના �હ�રનામા ક્રમાકંઃ�એસ-૯૮-૩૨-સીડ�આર-
૧૦૯૨-૩૧૧-ત.એ.થી િનયમ-૧૧મા ંઉમેર�લા પરં�કુ �જુબ સરકાર� કમર્ચાર�એ કોઇ ર�ૂઆત કર� હોય 
તો, તે િવચારણામા ં લીધા પછ�, પગારનો ઇ�ફો અટકાવવા ધા�ુ� હોય અને આવી ર�તે ઇ�ફો 
અટકાવવાથી સરકાર� કમર્ચાર�ને �કૂવવાપાત્ર પેન્શનની રકમને િવપર�ત અસર થવાનો સભંવ હોય 
અથવા ત્રણ વષર્ કરતા વધાર� �દુત માટ� પગારના ઇ�ફા અટકાવવા ધા�ુ� હોય અથવા કોઇ �દુત માટ� 
ઉ�રો�ર વધતી અસર સાથે પગારનો ઇ�ફો અટકાવવા ધા�ુ� હોય ત્યાર�, સરકાર� કમર્ચાર�ને આવી 
િશક્ષા કરતો કોઇ �કુમ કરતા પહ�લા ં િનયમ-૯ના પેટાિનયમો-(૩) થી (૨૨)મા ંજણાવેલી ર�તે તપાસ 
હાથ ધરવી જોઇએ.  તહોમતદારના બચાવનામાના આધાર� િનયમ-૬ની ક્રમાકંઃ(૧) થી (૩) આગળની 
નાની િશક્ષા કર� શકાતી હોય, તેવા �કસ્સામા ંપણ િનયમ-૧૦ના પેટાિનયમ-(૩)ના પરં�કુમા ંજણાવ્યા 
�જુબ જયા ંજ�ર� હોય ત્યા ં�જુરાત �હ�ર સેવા આયોગનો પરામશર્ કર�ને આયોગની સલાહ મેળવીને, 
તે ઉપર િવચારણા કયાર્ બાદ જ આખર� િનણર્ય લઇ શકાય. (કયા ક�સોમા ં �જુરાત �હ�ર સેવા 
આયોગનો પરામશર્ કરવો જ�ર� છે. તે �ગ ેઆગળ ફકરા-૨.૧૩મા ંિવગતવાર ચચાર્ કરવામા ંઆવી છે.)  
 

  અતે્ર એ સ્પષ્ટતા કરવી જ�ર� જણાય છે ક�, � ક�સમા ં�જુરાત તક�દાર� આયોગે �જુરાત રાજય 
સેવા (િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ અને ૧૦ નીચે કાયર્વાહ� કરવાની ભલામણ કર� 
હોય, તેવા ક�સમા ંતહોમતદારના બચાવનામાના આધાર� તેની સામેની તપાસ પડતી �કૂવાનો િનણર્ય 
લેતા પહ�લા ંક� નાની િશક્ષાની કાયર્વાહ� હાથ ધરવાનો િનણર્ય લેતા ંપહ�લા ંસામાન્ય વહ�વટ િવભાગના 
તાઃ ૧૮.૫.૨૦૧૯ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃડ�પીઇ-૧૦૯૩-�ઓુ-૧૩૭૦(૯૩)-ભાગ.૧-ત.એ. �જુબ તક�દાર� 
આયોગને તેમની ભલામણ �ગે �નુિવ�ચારણા કરવા દરખાસ્ત કરવી જોઇએ અને તક�દાર� આયોગની 
ભલામણ મેળવ્યા બાદ, તે ઉપર િવચારણા કર�ને િનણર્ય લેવો જોઇએ.   
 

(૫)  તહોમતદાર� તેના બચાવનામામા ંઆરોપોનો ઇનકાર કય� હોય, તો િનયમ-૯(૫)(ક)મા ંજણાવ્યા  
�જુબ, િશસ્ત અિધકાર� �તે મૌ�ખક તપાસ (Oral inquiry) હાથ ધર� શક� અથવા અન્ય કોઇ અિધકાર� / 
સ�ાિધકાર�ને િનયમ-૯(૨) હ�ઠળ તપાસ અિધકાર� (Inquiry Authority) તર�ક� નીમીને તેમની મારફતે 
મૌ�ખક તપાસ કરાવી શક� છે. 
  

ન�ધ: જયા ં િશસ્ત અિધકાર� સરકાર (Government) હોય, ત્યા ં સરકાર માટ� �તે તપાસ કરવા�ુ ં  
વ્યવહારમા ં 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/2019-18-05_DPE-1093-1370-93-PART-1-IC.pdf
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આરોપના�ુ ં મળ� ગયા બાદ, તેણે િનયત સમયમા ં બચાવના�ુ ં ર�ૂ ક�ુ� ન હોય અથવા 
બચાવના�ુ ંર�ૂ કરવા માટ� �દુત વધાર� આપવા કોઇ માગંણી કર� ન હોય તો બચાવના�ુ ંર�ૂ 
કરવાની �દુત �રૂ� થતા ં િશસ્ત અિધકાર�, િનયમ-૯(૫)(ક) �જુબ તેમજ સામાન્ય વહ�વટ 
િવભાગના તાઃ૨૦.૧૧.૧૯૯૨ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ સીડ�આર-૧૦૯૨-૧૪૬૭(૨)-ત.એ.ની �ચૂના 
�જુબ, આગળની કાયર્વાહ� એટલે ક�, મૌ�ખક તપાસ કરવાનો િનણર્ય લઇ શક� છે. તે �તે 
તપાસ કર� શક� છે ક� અલાયદા તપાસ અિધકાર�ની િનમ�કૂ કર� શક� છે. 

  

ન�ધ: �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૫)  
�જુબ સરકાર� કમર્ચાર�ના બચાવનામા ઉપર િશસ્ત અિધકાર�એ પોતે �તે િવવેક��ુદ્ધ�વૂર્ક 
િવચારણા (With proper application of mind) કરવાની હોય છે. િશસ્ત અિધકાર�, સરકાર 
(Government) હોય તેવા �કસ્સામા ંબચાવનામા ઉપરનો િનણર્ય, કામકાજના િનયમો (Rules of 

Business) નીચે કરવામા ંઆવેલ ર�ૂઆતના રાહ �ગેના �કુમોમા ં(orders regarding Channel 

of Submission)મા ંિશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� હાથ ધરવાનો િનણર્ય લેવા માટ� � કક્ષા િનયત કરવામા ં
આવી હોય, તે કક્ષાએ લવેો જ�ર� છે.   

 

૨.૩  તપાસ અિધકાર� (Inquiry Authority)ની િનમ�કૂ:  
(૧)  સરકાર� કમર્ચાર�એ િનયત સમયમયાર્દામા ંતે�ુ ંબચાવના�ુ ંર�ૂ ક�ુ� ન હોય અથવા બચાવના�ુ ં 
ર�ૂ કરવા માટ� �દુત વધાર� આપવા માટ�ની કોઇ માગંણી કર� ન હોય અથવા તો સરકાર� કમર્ચાર�એ 
બચાવના�ુ ં ર�ૂ ક�ુ� હોય પરં� ુ તેમા ં તેણે તેની સામેના આરોપોનો ઇનકાર કય� હોય, અને િશસ્ત 
અિધકાર�ને બચાવના�ુ ં સ્વીકારવા યોગ્ય ન જણા� ુ ં હોય તો, તેવા �કસ્સાઓમા ં તેની સામેના આરોપો 
�ગે �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯(૫)(ક)મા ંજણાવ્યા �જુબ 
િશસ્ત અિધકાર� �તે તપાસ કર� શક� અથવા તપાસ અિધકાર� (Inquiry Authority) નીમી શક� છે.  
 

(૨)  પ્રકરણ-૧મા ં જણાવેલ ÒÒNemo Judex in Propria CausaÓÓ ના �ુદરતી ન્યાયના િસદ્ધાતં �જુબ  
કોઇપણ વ્ય�ક્ત તેના પોતાના ક�સમા ં ન્યાયાધીશ રહ� શક� નહ�. આ િસદ્ધાતં, ખાતાક�ય તપાસની 
કાયર્વાહ�ને પણ લા� ુપડતો હોઇ, તપાસ અિધકાર� તર�ક� તદ્દન િનષ્પક્ષ અને તટસ્થ વ્ય�ક્તની િનમ�કૂ 
થવી જ�ર� છે. તપાસના િવષયવસ્�મુા ંપક્ષકાર હોય અથવા તેમા ં��ુ ં�હત હોય તેવી વ્ય�ક્તને તપાસ 
અિધકાર� તર�ક� નીમી શકાય નહ�. તહોમતદાર પ્રત્યે �વૂર્ગ્રહ અથવા દ્વષે ધરાવતી હોય, તે વ્ય�ક્ત ક� 
અિધકાર�ને પણ તપાસ અિધકાર� તર�ક� નીમી શકાય નહ�. િશસ્ત અિધકાર�ના પક્ષે ક� તહોમતદારના 
પક્ષે � વ્ય�ક્તની સાક્ષી તર�ક� �કૂાવાની સભંાવના હોય, તેવી વ્ય�ક્તની પણ તપાસ અિધકાર� તર�ક� 
િનમ�કૂ કર� શકાય નહ�. 
 

(૩)   તહોમતદાર સરકાર� કમર્ચાર� કરતા ં ઉપલા દરજ્�નો હોય, તેવા અિધકાર�ને જ તપાસ  
અિધકાર� તર�ક� નીમવો જોઇએ ક� �થી તે કોઇપણ �તની શેહશરમમા ંઆવ્યા િવના, સ્વતતં્ર 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 િશસ્ત અિધકાર� દ્વારા કરવામા ં આવી હોવા છતા,ં તપાસ  
અિધકાર�એ િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૬) થી (૨૨)મા ંજણાવ્યા �જુબ મૌ�ખક તપાસ (Oral Inquiry)ની 
અધર્ન્યાિયક કાયર્વાહ� કરવાની હોવાથી તેને િશસ્ત અિધકાર�ની �ચૂના પ્રમાણે ક� તેમના આિધપત્ય નીચ ે
કામ કરવા�ુ ંનથી, તેમણે  તદ્દન સ્વતતં્ર અને િનષ્પક્ષ ર�તે તપાસની કાયર્વાહ� કરવાની હોય છે.  
     

(૫)  સરકાર� કમર્ચાર� સામે સ્વતતં્રપણે તદ્દન િનષ્પક્ષ અને તટસ્થ ર�તે તપાસ થઇ શક� તે માટ�  
સરકાર�, સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૩.૧૦.૨૦૦૩ના ઠરાવ ક્રમાકંઃખતપ-૧૦૯૯-૭૬૭-ત.એ.થી 
ખાતાક�ય તપાસના ખાસ અિધકાર�શ્રીની કચેર�ની રચના કર�લી છે.  
 

  વગર્-૧ની પ્રાથિમક તપાસ તથા વગર્-૧ તથા વગર્-૨ના રાજયપિત્રત અિધકાર�ઓ સામેની 
ખાતાક�ય તપાસના ક�સો ખાતાક�ય તપાસના ખાસ અિધકાર�ને સ�પવા જોઇએ. વગર્-૨ સામેની પ્રાથિમક 
તપાસ તથા વગર્-૩,૪ સામેની ખાતાક�ય તપાસ તથા પ્રાથિમક તપાસ સામાન્ય વહ�વટ િવભાગ દ્વારા 
રચવામા ંઆવેલ પેનલ પરના િન��ૃ અિધકાર�ઓને  સ�પવી જોઇએ.  
 

૨.૪  ર�ૂઆત અિધકાર�ની િનમ�કૂ:   
(૧)  સરકાર� કમર્ચાર� સામેના આરોપોની તપાસ કરવા માટ� િનયમ-૯(૨) �જુબ, િશસ્ત અિધકાર� 
તપાસ અિધકાર�ની િનમ�કૂ કર� ત્યાર�  તપાસ અિધકાર� સમક્ષ આરોપના સમથર્નમા ંક�સની ર�ૂઆત 
કરવા માટ� તેઓ િનયમ-૯(૫)(ગ) નીચે � વ્ય�ક્ત/ અિધકાર�ની િન��ુક્ત કર�, તેને ર�ૂઆત અિધકાર� 
કહ� છે.  
 

(૨)  ર�ૂઆત અિધકાર�ની િન��ુક્ત કરવા�ુ ં િશસ્ત અને અપીલ િનયમોમા ં ફર�જયાત નથી. પરં�,ુ  
જયા ં િશસ્ત અિધકાર� િનયમ-૯ �જુબની મૌ�ખક તપાસ �તે કરતા ંન હોય એટલે ક�, િનયમ-૯ નીચેની 
મૌ�ખક તપાસ (Oral Inquiry) કરવા માટ� તેમણે અલાયદા તપાસ અિધકાર�ની િનમ�કૂ કર� હોય, ત્યા ં
તેવા તપાસ અિધકાર� સમક્ષ તહોમતદાર સામેના આરોપોના સમથર્નમા ં ક�સની ર�ૂઆત કરવા માટ� 
ર�ૂઆત અિધકાર�ની િનમ�કૂ કરવી આવશ્યક છે. અન્યથા તપાસ અિધકાર� સમક્ષ આરોપના 
સમથર્નમા ંિશસ્ત અિધકાર� પક્ષે ક�સની કોઇ ર�ૂઆત જ થઇ શક� નહ�.   
 

(૩)  � અિધકાર�એ પ્રાથિમક તપાસ કર� હોય, તેવા અિધકાર�ને ર�ૂઆત અિધકાર� તર�ક� નીમવા 
જોઇએ નહ�. કારણ ક�, તેવા અિધકાર�ને મૌ�ખક તપાસમા ં ઘણી વખત સાક્ષી તર�ક� તપાસવાની 
જ��રયાત ઉપ�સ્થત થતી હોય છે.  
 

(૪)  સરકાર� કમર્ચાર� સામેના આરોપોના સમથર્નમા ં પરોક્ષ ક� પ્રત્યક્ષ સાક્ષી (Witness) તર�ક�  
�કૂાવાની સભંાવના હોય, તેવા અિધકાર�/ કમર્ચાર�ને પણ ર�ૂઆત અિધકાર� તર�ક� નીમવા જોઇએ 
નહ�.   
(૫)  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૦.૬.૧૯૮૨ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૪૮૨-૨૬૫૮-ગ,થી  

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2003-13-10-KHTP-1099-767-INQCELL.pdf
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�ચૂના આપ્યા �જુબ, તહોમતદાર કરતા ં�ુિનયર હોય, તેવા અિધકાર�ને પણ ર�ૂઆત અિધકાર� તર�ક� 
નીમવા જોઇએ નહ�. તહોમતદાર સરકાર� કમર્ચાર� કરતા ઉચ્ચ દરજ્�ના હોય અથવા િસિનયર હોય, 
તેવા અિધકાર�ને જ ર�ૂઆત અિધકાર� તર�ક� નીમવા જોઇએ ક� �થી તેઓ કોઇપણ �તની શેહશરમમા ં
આવ્યા િસવાય આરોપોના સમથર્નમા ંઅસરકારક ર�તે ર�ૂઆત કર� શક�.   
 

(૬)  ર�ૂઆત અિધકાર��ુ ં�ખુ્ય કાયર્ આરોપના સમથર્નમા ંક�સની ર�ૂઆત કરવા�ુ ંહોઇ,  ર�ૂઆત  
અિધકાર� તર�ક� એવી વ્ય�ક્તની િનમ�કૂ કરવી જોઇએ ક� � ક�સની હક�કતો અને િવગતોથી સ�ંણૂર્પણ ે 
મા�હતગાર હોય ક� �થી આરોપના સમથર્નમા ં  અસરકારક ર�ૂઆત કર� શક�.  તહોમતદારને તેનો 
બચાવ કરવા માટ�  વક�લ રોકવાની પરવાનગી આપવામા ંઆવી હોય અથવા કાયદાના અથર્ઘટનનો 
પ્ર� ઉપ�સ્થત થતો હોય અથવા કાયદાની �ટ�� ૂટં�ને લગતો ક�સ હોય અથવા અટપટો (Complicated) 

ક�સ હોય ત્યા ંઆરોપના સમથર્નમા ંઅસરકારક ર�તે ર�ૂઆત થઇ શક� તે માટ�  કાયદાના �ણકાર હોય 
તેવા અિધકાર�ની અથવા તો વક�લને ર�ૂઆત અિધકાર� તર�ક� નીમવા�ુ ંઇચ્છનીય (Desirable) ગણી 
શકાય. 
 

(૭)  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૫.૧.૧૯૭૨ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૭૧-૩૯૨૬(૧૨)- 
ગ થી આપવામા ંઆવેલ �ચૂનાઓ �જુબ, લાચં �ુ�ત િવરોધી બ્�રુો/અન્ય પોલીસ એજન્સીએ કર�લ 
પ્રાથિમક તપાસના આધાર� સરકાર� કમર્ચાર� સામે ખાતાક�ય તપાસ શ� થયેલી હોય તેવા �કસ્સાઓમા ં
ર�ૂઆત અિધકાર� તર�ક� લાચં �ુ�ત િવરોધી બ્�રુો/પોલીસ ખાતાએ ભલામણ કર�લ અિધકાર�ની જ 
ર�ૂઆત અિધકાર� તર�ક� િનમ�કૂ કરવી જોઇએ.  
 

(૮)  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૩૦.૩.૨૦૦૨ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૯૫-૧૦૩૨- 

ત.એ.થી �ચૂના આપ્યા �જુબ, ર�ૂઆત અિધકાર�ની કામગીર� માટ� િવભાગોએ નોકર�મા ં ચા� ુ હોય 
તેવા અિધકાર�ઓની સેવાઓ ઉપયોગમા ં લેવાની રહ�શે. િન��ૃ કમર્ચાર�/અિધકાર�ને ર�ૂઆત 
અિધકાર�ની કામગીર� સ�પી શકાશે નહ�.   
 

ન�ધ:૧ ર�ૂઆત અિધકાર�ની ફરજો, કાય� અને �િૂમકા �ગેની માગર્દશર્ક �ચૂનાઓ સામાન્ય વહ�વટ   
િવભાગના તાઃ૩૦.૭.૨૦૧૬ના સકં�લત પ�રપત્ર ક્માકંઃસીડ�આર-૧૦૨૦૧૬-૧૨૬-ત.એ.થી 
આપવામા ંઆવેલી છે.  

  

ન�ધ:૨ ર�ૂઆત અિધકાર�ને ક�સ દ�ઠ લ�તુમ �. ૫૦૦/-�ુ ંમહ�નતા�ુ ં (remuneration) મ�ૂંર કરવા   
તથા ક�સની જ�ટલતા, સજંોગો, કામગીર�મા ં દાખવેલ િન�ણૂતા, કૌશલ્ય તથા વ્યિતત થયેલ 
સમય, શ્રમ, શ�ક્ત અને કામગીર�ની સમગ્રતયા �ણુવ�ા ધ્યાને લઇ મહ�મ �. ૧૦૦૦/- (એક 
હ�ર)ની મયાર્દામા ં મહ�નતા�ુ ં મ�ૂંર કર� શકાશે. લાચં �ુ�ત િવરોધી બ્�રુોના અિધકાર�/ 
કમર્ચાર�ઓને ર�ૂઆત અિધકાર�ની કામગીર� માટ� તપાસના પ્રિત ક�સ દ�ઠ લ�તુમ �. ૫૦૦/-

(પાચંસો)�ુ ંમહ�નતા�ુ ંવાિષ�ક મહ�નતાણાનંી �લૂ રકમ  �. ૪૦૦૦/-ની મયાર્દામા ં મ�ૂંર 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/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 �ચૂના સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૯.૧૨.૨૦૦૫ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ 
સીડ�આર-૧૦૨૦૦૨-૭૨૧-ત.એ.થી આપવામા ં આવેલ છે. તેમજ ર�ૂઆત અિધકાર�ની 
કામગીર� સદંભ� નીચ ે�જુબની િવશેષ �ચૂનાઓ પણ પ�રપિત્રત કર�લ છે. 

  

(૧)  નોકર�મા ંચા� ુહોય તેવા અિધકાર� / કમર્ચાર� તથા લાચં �ુ�ત િવરોધી બ્�રુોના અિધકાર� /   
કમર્ચાર�ઓને ર�ૂઆત અિધકાર� તર�ક� એક જ સમયે, એક સાથે, બે ક�સથી વ� ુક�સમા ંર�ૂઆત 
અિધકાર� તર�ક�ની કામગીર� સ�પી શકાશે નહ�.  

(૨)  ખાતાક�ય તપાસના ક�સમા ં ર�ૂઆત અિધકાર� તર�ક� કર�લ કામગીર� માટ� મહ�નતા�ુ ં  મ�ૂંર  
કરવાની સ�ા વહ�વટ� િવભાગના સ�ચવશ્રી/ ખાતાના વડા હસ્તક રહ�શે.  

(૩)   ર�ૂઆત અિધકાર� તર�ક� િનમ�કૂ મેળવનાર અિધકાર�/ કમર્ચાર�ને સ�પવામા ં આવેલ   
કામગીર� તેઓએ સતંોષકારક ર�તે �રૂ� કર�લ છે એ�ુ ં પ્રમાણપત્ર ખાતાક�ય તપાસ કરનાર 
અિધકાર� આપે ત્યારબાદ તેમને આ કામગીર� માટ� મહ�નતા�ુ ંમ�ૂંર કરવા�ુ ં રહ�શે. તેમ છતા,ં 
જો કોઇ �કસ્સામા ંકોઇ પ્ર� ઉપ�સ્થત થાય તો િવભાગ/ ખાતાના વડાએ  સબંિંધત અિધકાર�એ  
બ�વેલી કામગીર�ના �ણુદોષને ધ્યાને લઇ યોગ્ય તે િનણર્ય લેવાનો રહ�શે.  

  

૨.૫  તહોમતદાર સરકાર� કમર્ચાર�એ િમત્ર મદદનીશ (Defence Assistant) રાખવા બાબત:  
(૧)  � ર�તે િશસ્ત અિધકાર� તપાસ અિધકાર� સમક્ષ આરોપના સમથર્નમા ં ક�સની ર�ૂઆત કરવા  
માટ� ર�ૂઆત અિધકાર� િન�કુત કર� શક� છે, તે જ ર�તે તહોમતદાર પણ, તપાસ અિધકાર� સમક્ષ 
મૌ�ખક તપાસની કાયર્વાહ�મા ંતેની ર�ૂઆત ક� બચાવ કરવા માટ�,  �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને 
અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯(૫)(ગ) �જુબ, અન્ય કોઇ સરકાર� કમર્ચાર� િન��ૃ કમર્ચાર�ની  
મદદ લઇ શક� છે. તહોમતદાર તેનો બચાવ કરવા માટ� � સરકાર� કમર્ચાર�ની મદદ લ,ે તેને સામાન્ય 
ભાષામા ં ‘‘િમત્ર મદદનીશ (Defence Assistant)” તર�ક� ઓળખવામા ંઆવે છે.  

 

(૨)  િનયમ-૯(૫)(ગ)મા ં જણાવ્યા �જુબ, તપાસ અિધકાર� માન્ય રાખે તે સરકાર� કમર્ચાર�ને  
તહોમતદાર તેના િમત્ર મદદનીશ તર�ક� લઇ શક�. સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૪.૫.૧૯૭૨ના 
પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૭૧-૪૫૯૬-ગ,થી �ચૂના આપ્યા �જુબ, તહોમતદાર � સરકાર� કમર્ચાર�ની 
સહાય ક� મદદ લેવા માગંતો હોય તે સરકાર� કમર્ચાર��ુ ં નામ અને તે કમર્ચાર� � સ�ાિધકાર�ના 
વહ�વટ� ��ુશ નીચે હોય, તેની િવગતો તહોમતદાર� તપાસ અિધકાર�ને �રૂ� પાડવી જોઇએ. 
તહોમતદાર તરફથી આવી મા�હતી મળતા ં તપાસ અિધકાર�એ, સબંિંધત કમર્ચાર�ના િનયતં્રણ અિધકાર� 
(Controlling Authority)ને તે મતલબની �ણ કરવી જોઇએ અને તેમણે િનયત કર�લ તાર�ખ અને 
સમયે, તે સરકાર� કમર્ચાર�ને, તહોમતદારને તેની ર�ૂઆત ક� બચાવ કરવામા ં સહાય કરવા માટ� 
ફરજ�કુત કરવા િનયતં્રણ અિધકાર�ને િવનતંી કરવી જોઇએ. િનયતં્રણ અિધકાર�ને તપાસ અિધકાર� 
તરફથી એવી �ણ થાય, ત્યાર� તેમણ ેસબંિંધત સરકાર� કમર્ચાર�ને (ક� �ની તહોમતદાર સહાય લવેા 
માગંે છે તેને) �નુાવણીની તાર�ખે અને સમયે ફરજ�કુત કર� દ�વો જોઇએ ક� �થી તે તહોમતદારને 

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 ં �હ�ર �હતના કોઇ અિનવાયર્ કારણોસર િનયતં્રણ 
અિધકાર� માટ� સબંિંધત સરકાર� કમર્ચાર�ને ફરજ�કુત કરવા�ુ ંશકય ન હોય તો તેઓએ તે કારણોની 
તપાસ અિધકાર�ને �ણ કરવી જોઇએ. તેવા �કસ્સામા ં તપાસ અિધકાર�એ તહોમતદારને તે કમર્ચાર� 
િસવાય અન્ય કોઇ સરકાર� કમર્ચાર�ની મદદ / સહાય લેવા જણાવ�ુ ંજોઇએ. � સરકાર� કમર્ચાર�ને 
તહોમતદારના િમત્ર મદદનીશ તર�ક� કામ કરવા તપાસ અિધકાર�એ મ�ૂંર� આપી હોય, તે સરકાર� 
કમર્ચાર� તહોમતદાર સામેની તપાસમા ંતેની સહાય કરવા માટ� તેની કચેર�માથંી �ટલો સમય ગેરહાજર 
રહ�, તેટલો સમય તે ફરજ પર છે,  તે ર�તે ગણવાનો રહ� છે. અલબ�, જો તે ર� ઉપર હોય અને ર� 
દરિમયાન તહોમતદારને સહાય કરવા માટ� તપાસ અિધકાર� સમક્ષ ઉપ�સ્થત થયો હોય, તો તે સમય 
ર� તર�ક� જ ગણવાનો રહ� છે. સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૯.૯.૨૦૧૫ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ 
સીડ�આર-૧૪૨૦૧૫-૯૫૯-(૧)-ત.એ.થી �ચૂના આપ્યા પ્રમાણે સરકાર� સેવામા ં ફરજ બ�વતા હોય 
તેવા કોઇપણ સરકાર� કમર્ચાર� બે વષર્ના સમયગાળામા ંબે થી વ� ુક�સમા ંિમત્ર મદદનીશ તર�ક� કામ 
કર� શક� નહ�. 
 

  સામાન્ય સજંોગોમા ંિમત્ર મદદનીશ � દરથી દ� િનક ભથ્�ુ/ં �સુાફર� ભથ્�ુ ંમેળવવાપાત્ર હોય, 
એ જ દરથી તેને �કૂવવા�ુ ંરહ�શે. જો ક�, તે માટ� તેણે  ખાતાના વડા અથવા તપાસ અિધકાર� પાસેથી 
આ બાબત�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવી ર�ૂ કરવા�ુ ંરહ�શે.  
  

(૩)  િનયમ-૯(૫)(ગ)મા ં જણાવ્યા �જુબ, મૌ�ખક તપાસની કાયર્વાહ�મા ં તહોમતદાર તેનો બચાવ 
કરવા માટ� વક�લ રોક� શક� નહ�. િસવાય ક�, ક�સના સજંોગો ધ્યાનમા ંલઇને, િશસ્ત અિધકાર�એ તેને 
તેનો બચાવ કરવા માટ� વક�લ રોકવાની પરવાનગી આપી હોય. આમ, તહોમતદાર તેની સામેની 
મૌ�ખક તપાસમા ંઅન્ય કોઇ સરકાર� કમર્ચાર�ની િમત્ર મદદનીશ તર�ક� સહાય લેવા માગંતો હોય તો તે 
�ગે  તેણ ેતપાસ અિધકાર�ની મ�ૂંર� મેળવવાની રહ�, પરં� ુજો તે વક�લ રોકવા માગંતો હોય તો તેણ ે
િશસ્ત અિધકાર�ની મ�ૂંર� મેળવવી જ�ર� છે.  
 

(અ)  સામાન્યત: તહોમતદાર સામેનો ક�સ ઘણો અટપટો ક� � ૂચંવણભય� અથવા તો કાયદાની   
�ટ�� ૂટં�વાળો હોય ક� �મા ંતે તેનો યોગ્ય ર�તે બચાવ કર� શકવા સમથર્ જણાતો ન હોય ત્યાર�,  

(બ)   િશસ્ત અિધકાર�એ નીમેલ ર�ૂઆત અિધકાર� કાયદાનો તજજ્ઞ હોય ક� વક�લ હોય ત્યાર�,   
સરકાર� કમર્ચાર�ને પોતાનો બચાવ કરવા માટ� વક�લ રોકવાની મ�ૂંર� આપવા િવચારણા કરવી 
જોઇએ.   

 

  ઉપર જણાવેલ પ્રસગંો માત્ર ઉદાહરણ સ્વ�પે જ દશાર્વેલ છે. સરકાર� કમર્ચાર�ને તેનો બચાવ 
કરવા માટ� વક�લ રોકવા માટ� પરવાનગી આપવી ક� ક�મ? તે �ગેનો િનણર્ય િશસ્ત અિધકાર�એ ક�સના 
સજંોગો ધ્યાનમા ં લઇને િવવેક��ુદ્ધ�વૂર્ક િવચારણા કર�ને લેવાનો હોય છે. જયા ંએમ લાગ�ુ ં હોય ક� 
તહોમતદાર, વક�લની મદદ િવના તેનો બચાવ યોગ્ય ર�તે કર� શકશે નહ�. બી� શબ્દોમા ંકહ�એ તો, 
સરકાર� કમર્ચાર�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
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�ય એમ લાગ�ુ ં હોય તેવા �કસ્સામા ંવક�લ રોકવાની પરવાનગી આપી શકાય.  
 

(૪)   િનયમ-૯(૫)(ગ) નીચેની ન�ધમા ં જણાવ્યા �જુબ  સરકાર ખાસ અથવા સામાન્ય �કુમોથી  
ઠરાવે તે શરતોને આધીન રહ�ને તહોમતદાર તપાસ અિધકાર� સમક્ષ તેનો બચાવ ક� ર�ૂઆત કરવા 
માટ� િન��ૃ સરકાર� કમર્ચાર�ની મદદ ક� સહાય પણ લઇ શક� છે. િન��ૃ સરકાર� કમર્ચાર�ની મદદ લેવા 
�ગે,  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૯.૯.૨૦૧૫ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૪૨૦૧૫-૯૫૯-(૧)-
ત.એથી સામાન્ય શરતો િનયત કરવામા ંઆવી છે, તે જોવા િવનતંી છે. 
   

  િન��ૃ સરકાર� કમર્ચાર�/ અિધકાર� એક જ સમયે  િમત્ર મદદનીશ તર�ક� સાતથી વ� ુ ક�સો 
(સ�ંકુત તપાસના �કસ્સામા ંઆક્ષેિપતવાર અલગ ક�સ ગણવાનો રહ�શે.) લઇ શકશે નહ�. તે માટ� તેમણ ે
તપાસ અિધકાર� સમક્ષ તે મતલબ�ુ ં પ્રમાણપત્ર આપવા�ુ ંરહ�શે. સરકાર� કમર્ચાર�/ અિધકાર� તેમની 
િન�િૃ�ની તાર�ખથી સાત વષર્ બાદ િમત્ર મદદનીશ તર�ક� સેવાઓ આપી શકશે નહ�.  
 

  િન��ૃ સરકાર� કમર્ચાર�/ અિધકાર�ને, તહોમતદાર સામેની ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ�મા ં
તેનો ક�સ ર�ૂ કરવા માટ� મદદ ક� સહાય કરવા બદલ કર�લ �સુાફર� અન્વયે તેને િનયમા�સુાર દ� િનક 
ભથ્�ુ ંતેમજ �સુાફર� ભથ્�ુ ંમળવાપાત્ર થશે. આ દ� િનક ભથ્�ુ ંતેમજ �સુાફર� ભથ્�ુ ં તે િન�િૃ�ની તરત 
�વૂ� � કક્ષાના સરકાર� કમર્ચાર�/ અિધકાર� હતા, તે કક્ષાના સરકાર� કમર્ચાર�ને મળવાપાત્ર દર� મળશે 
અને આ �ગે�ુ ં ખચર્ તહોમતદાર સરકાર� કમર્ચાર�/ અિધકાર�ની કચેર�ના �દાજપત્રના સદર� 
ઉધારવા�ુ ંરહ�શે. 
   

૨.૬  તપાસ અિધકાર�ને મોકલવાના કાગળો / દસ્તાવેજો :  
 િનયમ-૯(૬)મા ંજણાવ્યા �જુબ, િશસ્ત અિધકાર�એ નીચે જણાવેલ દસ્તાવેજો તપાસ અિધકાર�ને 
મોકલવાના રહ� છે:-  
  (૧)  સરકાર� કમર્ચાર� સામેના આરોપનામાની અને આક્ષેપ િવવરણપત્રકની નકલ,  

(૨)  સરકાર� કમર્ચાર�ના ંબચાવનામાની નકલ( જો સરકાર� કમર્ચાર�એ કોઇ બચાવના�ુ ંર�ૂ     
ક�ુ� ન હોય, તો તે  મતલબનો સ્પષ્ટ િનદ�શ કરવો જ�ર� છે.),  

(૩)   આરોપનામા સાથેના �રુાવા પત્રકમા ંજણાવેલ દસ્તાવેજોની યાદ�, (દસ્તાવેજોની નકલ   
ઉપલબ્ધ હોય તો તે પણ મોકલી આપવી.)   

 (૪)  આરોપનામામા ંજણાવેલ સાક્ષીઓની યાદ�ની નકલ,  
 (૫)  સરકાર� કમર્ચાર�ને આરોપના�ુ ંમળ� ગ�ુ ંહોવા �ગનેો �રુાવો,  
 (૬)   ર�ૂઆત અિધકાર�ની િનમ�કૂના �કુમની નકલ. 
 

   ઉપરોકત દસ્તાવેજો ઉપરાતં જયા ં ખાતાક�ય તપાસના ખાસ અિધકાર�શ્રીઓને તપાસ 
સ�પવામા ંઆવી હોય, ત્યા ંતે માટ�  િનયત કરવામા ંઆવેલ ‘‘ચેક�લસ્ટ’’ની મા�હતી પણ મોકલવાની રહ� 
છે.  

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2015-29-09_CDR-142015-959-1-Inq-Cell-MITRA-MADADNISH.pdf
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૨.૭  ર�ૂઆત અિધકાર�ને મોકલવાના કાગળો / દસ્તાવેજો:  
 સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૩૦.૭.૨૦૧૬ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૨૦૧૬-૧૨૬-

ત.એ.થી િનયત કયાર્ �જુબ, િશસ્ત અિધકાર�એ ર�ૂઆત અિધકાર�ને નીચ ેજણાવેલ દસ્તાવેજો મોકલવા 
જોઇએ.  
(૧) સરકાર� કમર્ચાર�ને બ�વવામા ંઆવેલ આરોપનામાની નકલ (આક્ષેપ િવવરણપત્રક, �રુાવા   

પત્રક અને સાક્ષીઓની યાદ� સ�હત),  
(૨) સરકાર� કમર્ચાર�એ ર�ૂ કર�લ બચાવનામાની નકલ, (પ્રમા�ણત નકલ મોકલવી જોઇએ), જો    

સરકાર� કમર્ચાર�એ તે�ુ ંબચાવના�ુ ંર�ૂ ક�ુ� ન હોય તો તે મતલબની સ્પષ્ટ ન�ધ,  
(૩) આરોપનામામા ં (એટલ ે ક�, �રુાવા પત્રકમા)ં દશાર્વેલ દસ્તાવેજો અસલમા ં અથવા તેની   

પ્રમા�ણત નકલો,  
(૪)  આરોપનામાની સાથે સાક્ષીઓની યાદ�મા ંદશાર્વેલ સાક્ષીઓના િનવેદનો અસલમા ંઅથવા તેની    

પ્રમા�ણત નકલો,  
(૫) સરકાર� કમર્ચાર�ને આરોપના�ુ ંમળ� ગ�ુ ંહોવાના �રુાવાની નકલ,  
(૬)    તપાસ અિધકાર�ની િનમ�કૂના �કુમની નકલ.  
(૭) સરકારશ્રી દ્વારા વખતોવખત �કુરર કરવામા ં આવે તે પ્રમાણનેા ચેક�લસ્ટ �જુબની તપાસ    

અિધકાર�ને ર�ૂ કરવાની મા�હતી.   
 

  ઉપરોકત દસ્તાવેજો ઉપરાતં ર�ૂઆત અિધકાર�ને �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) 
િનયમો, ૧૯૭૧ની એક અદ્યતન નકલ તેમજ ર�ૂઆત અિધકાર�ના કાય�, ફરજો, �િૂમકા વગેર� �ગ ે
સરકાર� વખતોવખત બહાર પાડ�લ �કુમોની નકલોનો એક સેટ પણ �રૂો પાડવો ક� �થી ર�ૂઆત 
અિધકાર�ને તેમની કામગીર�નો યોગ્ય ખ્યાલ મળ� રહ�.  
 

ન�ધ:  ઉપર ક્રમાકંઃ(૩) અને (૪) આગળ દશાર્વેલ દસ્તાવેજો, જો તપાસ અિધકાર� સમક્ષ ર�ૂઆત  
અિધકાર�ને બદલે આ દસ્તાવેજો � અિધકાર�ના કબ�મા ંહોય,  તે અિધકાર� દ્વારા ર�ૂ કરાવવા 
હોય, તો તેવા �કસ્સામા ંર�ૂઆત અિધકાર�ને આ દસ્તાવેજો અસલમા ંમોકલવાને બદલે તેની 
પ્રમા�ણત નકલો મોકલવી જોઇએ. આ �ગે  ફકરા ન.ં ૨.૧૦ – ‘‘િનયિમત �નુાવણી’’મા ંક્રમાકંઃ 
(૨) આગળની િવગતો પણ જોવા િવનતંી છે.   

 

૨.૮  પ્રાથિમક �નુાવણી (Preliminary Hearing):  
(૧) �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૭)મા ં 
જણાવ્યા �જુબ  તપાસ અિધકાર�ને ફકરા-૨.૬મા ંદશાર્વેલ દસ્તાવેજો મળ� �ય, તેના ૧૦ �દવસની 
�દર સામાન્ય ર�તે તેમણ ેક�સની પ્રાથિમક �નુાવણી રાખવાની હોય છે. અલબ�, તપાસ અિધકાર�ને 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2016-30-07_CDR-102016-126-Inq-Cell-Reporting-Officer.pdf
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યોગ્ય લાગે તો તેઓ આ ૧૦ �દવસની �દુતમા ંવ�મુા ંવ� ુબી� ૧૦ �દવસનો વધારો કર� શક� છે. 
તેમણે પ્રાથિમક �નુાવણી �ગેની નો�ટસ તહોમતદાર સરકાર� કમર્ચાર� અને ર�ૂઆત અિધકાર�ને એવી 
ર�તે મોકલવી જોઇએ ક� �થી તે મળ્યા બદલ તેમને (તપાસ અિધકાર�ને) પહ�ચ મળ� શક�. નો�ટસમા ં
પ્રાથિમક �નુાવણીની તાર�ખ, સમય અને સ્થળનો િનદ�શ કરવો જોઇએ.  
 

(૨)  �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૮)મા ં
જણાવ્યા �જુબ, પ્રાથિમક �નુાવણીમા ંતપાસ અિધકાર�એ તહોમતદારને �ચૃ્છા કરવી જોઇએ ક� તે તેની 
સામેના આરોપોનો સ્વીકાર કર� છે ક� ક�મ? અને જો તે આરોપોનો અસ્વીકાર કરતો હોય, તો તેના 
બચાવના સમથર્નમા ંતે � દસ્તાવેજો તપાસવા માગંતો હોય તે, તેમજ બચાવના સમથર્નમા ંતે સાક્ષીઓ 
ર�ૂ કરવા માગંતો હોય, તેની યાદ� ર�ૂ કરવા પણ તેને જણાવ�ુ ંજોઇએ.  
 

(૩)  જો પ્રાથિમક �નુાવણી સમયે તહોમતદાર તેની સામેના આરોપોનો સ્વીકાર કર� તો, િનયમ-૯ના  
પેટાિનયમ-(૮) અને (૯)મા ંજણાવ્યા �જુબ, તપાસ અિધકાર�એ �નુાની ક�લૂાત ન�ધી લઇને તે ઉપર 
પોતે સહ� કર�ને તહોમતદાર સરકાર� કમર્ચાર�ની સહ� મેળવી લવેી જોઇએ અને સરકાર� કમર્ચાર�એ 
તહોમતના � �દુ્દા �ગેનો આરોપ ક�લૂ કય� હોય, તે �દુ્દા �ગ ેતે દોિષત હોવાના તારણો (findings) 

જણાવવા જોઇએ.  
 

(૪)  જો તહોમતદાર પ્રાથિમક �નુાવણી વખતે હાજર થાય નહ� અથવા તહોમતદાર� પ્રાથિમક  
�નુાવણીમા ં હાજર રહ�ને તેની સામેના આરોપોનો અસ્વીકાર કય� હોય તો િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-

(૧૦)મા ં જણાવ્યા �જુબ તપાસ અિધકાર�, ર�ૂઆત અિધકાર�ને આરોપના સમથર્નમા ં �રુાવા ર�ૂ 
કરવા�ુ ંજણાવીને ૩૦ �દવસથી વધે નહ�,  તે તાર�ખ �ધુી ક�સ મો�ફૂ રાખતો �કુમ કર� શક� છે.  આવા 
�કુમમા ંતેમણે નીચનેી બાબતોનો િનદ�શ કરવાનો રહ� છે:- 
  

(અ)  તહોમતદાર તેના બચાવની તૈયાર� માટ� આરોપનામામા ં ઉલ્લે�ખત દસ્તાવેજો અને    
સાક્ષીઓના િનવેદનો (Listed Documents and Witnesses) �કુમની તાર�ખથી પાચં �દવસની 
�દર અથવા તપાસ અિધકાર� મ�ૂંર કર�, તેવા બી� વ�મુા ંવ� ુપાચં �દવસની �દર એટલ ે
ક�, વ�મુા ંવ� ુ૧૦ �દવસની �દર તપાસી શકશે.  
 

(બ)    તહોમતદાર તેના બચાવના સમથર્નમા ં� સાક્ષીઓ ર�ૂ કરવા માગંતો હોય, તેની યાદ�  
ર�ૂ કર� શકશે.   
 

(ક)   આરોપનામામા ં �નો ઉલ્લેખ ન હોય, તેવા દસ્તાવેજો એટલે ક�, વધારાના દસ્તાવેજો  
(Additional Documents) તહોમતદાર તપાસવા માગંતો હોય, તો તપાસ અિધકાર�એ કર�લ 
�કુમની તાર�ખથી ૧૦ �દવસની �દર અથવા તપાસ અિધકાર� �ટ આપે તેવા વ�મુા ં વ� ુ 
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૧૦ �દવસની �દર તે �ગનેી નો�ટસ આપી શકશે.  
 

૨.૯  તહોમતદાર સરકાર� કમર્ચાર� દ્વારા દસ્તાવેજો�ુ ં િનર�ક્ષણ (Inspection of documents 
by the delinquent Government servant):  
(૧)  ઉપર ફકરા-૨.૮મા ં �દુ્દા-(૪)(અ)મા ં જણાવ્યા �જુબ પ્રાથિમક �નુાવણીના �તે તપાસ  
અિધકાર�એ કર�લ �કુમ �જુબ તહોમતદાર આરોપનામામા ં દશાર્વેલ દસ્તાવે� �રુાવાઓ�ુ ં �કુમની 
તાર�ખથી પાચં �દવસની �દર (અને તપાસ અિધકાર�એ મહ�મ પાચં �દવસની �દુત વધાર� આપી 
હોય, તો તે પાચં �દવસની �દર એટલે ક�, તેવા �કસ્સામા ં �લૂ દસ �દવસની �દર) િનર�ક્ષણ 
(inspection) કર� શક� છે.   
 

(૨)  આરોપનામામા ંઉલ્લે�ખત ન હોય, તેવા વધારાના દસ્તાવેજો જો તહોમતદાર તપાસવા માગંતો  
હોય,  તો તેણ ે તે દસ્તાવેજોની સ�ંણૂર્ િવગતો તેમજ તે દસ્તાવેજો � અિધકાર�/ સ�ાિધકાર�ના 
કબ�મા ંહોય તે અિધકાર��ુ ંનામ, હોદ્દો, કચેર� વગેર� િવગતો તપાસ અિધકાર�ને �રૂ� પાડવી જ�ર� છે.  
િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-૧૦(iii) નીચેની ન�ધમા ંજણાવ્યા �જુબ, આ દસ્તાવેજો તેનો બચાવ કરવા માટ� 
ક�વી ર�તે સબંિંધત/ પ્રસ્�તુ (relevant) છે તે પણ તહોમતદાર� તેની નો�ટસમા ંદશાર્વ�ુ ંજ�ર� છે. એ જ 
પ્રમાણ,ે તે � સાક્ષીઓ ર�ૂ કરવા માગંતો હોય, તે સાક્ષીઓના નામ-સરનામા ં અને જો તે સાક્ષીઓ 
સરકાર� કમર્ચાર� હોય તો તે કયા સ�ાિધકાર�ના વહ�વટ� ��ુશ નીચે છે, તેની િવગતો પણ તહોમતદાર� 
જણાવવી જ�ર� છે તેમજ આ સાક્ષીઓને ર�ૂ કર�ને તે કયા �દુ્દાઓ/ બાબતો સ્પષ્ટ કરવા માગંે છે 
અથવા આ સાક્ષીઓ તેનો બચાવ કરવા માટ� ક�વી ર�તે સબંિંધત/ પ્રસ્�તુ છે, તે પણ તહોમતદાર� 
જણાવ�ુ ંજ�ર� છે.  
 

(૩)  આરોપનામામા ંદશાર્વ્યા ન હોય તેવા દસ્તાવેજો તપાસવાની માગંણી કરતી નો�ટસ તહોમતદાર�  
આપી હોય, તેવા �કસ્સામા,ં તે દસ્તાવેજો તેનો બચાવ કરવા માટ� ક�વી ર�તે સબંિંધત છે, તે તપાસ 
અિધકાર�એ પણ તપાસી લે�ુ ં જોઇએ. િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૧૧)મા ં જણાવ્યા �જુબ, તપાસ 
અિધકાર�ના મતંવ્ય �જુબ આ દસ્તાવેજો તહોમતદારનો બચાવ ર�ૂ કરવા માટ� સબંિંધત જણાતા ન  
હોય તેવા �કસ્સામા ંતપાસ અિધકાર� લે�ખત કારણો દશાર્વીને તહોમતદારની માગંણી નકાર� શક� છે. જો 
તપાસ અિધકાર�ને સતંોષ થાય ક� તહોમતદાર� માગંેલ દસ્તાવેજો તેનો બચાવ કરવા માટ� સબંિંધત છે 
તો તેમણ ે િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૧૧)મા ં  જણાવ્યા �જુબ, આ દસ્તાવેજો � અિધકાર�ની કસ્ટડ�મા ં
હોય, તે અિધકાર�ને સરકાર� કમર્ચાર�ની નો�ટસ અને માગંણી પત્રક મોકલી આપ�ુ ં અને માગંણી 
પત્રકમા ંદશાર્વેલ તાર�ખ ેઆ દસ્તાવેજો ર�ૂ કરવા તે અિધકાર�ને જણાવ�ુ ં જોઇએ.   
 

(૪)  તહોમતદાર� માગંેલ વધારાના દસ્તાવેજોનો કબજો ધરાવતા અિધકાર�ને તપાસ અિધકાર�  
તરફથી માગંણી પત્રક મળે ત્યાર�, િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૧૨)મા ંજણાવ્યા �જુબ, તેમણે અથવા આ 
�ગે તેમણે િન�કુત કર�લ અિધકાર�એ, માગંણી પત્રકમા ંદશાર્વેલ તાર�ખે તે દસ્તાવેજો તપાસ અિધકાર� 
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સમક્ષ ર�ૂ કરવાના રહ� છે. પરં� ુ િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૧૨)ના પરં�કુમા ંજણાવ્યા �જુબ, માગંણી 
કરાયેલ દસ્તાવેજોનો કબજો ધરાવતા અિધકાર�ને એવી ખાતર� થાય ક�, આવા બધા દસ્તાવેજો અથવા 
તેમાનંો કોઇપણ દસ્તાવેજ ર�ૂ કરવો એ �હ�ર �હત અથવા રાજયની સલામતીની િવ�ુદ્ધમા ંથશે, તો તે  
�ગે લે�ખત કારણો ન�ધીને તેમણે તદ્દ�સુાર તપાસ અિધકાર�ને �ણ કરવી જોઇએ. તપાસ અિધકાર�ને 
આવી મા�હતી મળતા ંતેમણે સરકાર� કમર્ચાર�ને તેની �ણ કરવી જોઇએ અને  દસ્તાવેજો ર�ૂ કરવાની 
તેમની માગંણી પાછ� ખ�ચી લેવી જોઇએ. આમ, માગંણી કરાયેલ દસ્તાવેજોની કસ્ટડ� � અિધકાર� પાસે 
હોય, તે અિધકાર� �હ�ર �હત અથવા રાજયની સલામતીને લક્ષમા ંલઇને કારણોની લે�ખત ન�ધ કર�ને 
માગંણી કરાયેલ દસ્તાવેજો ર�ૂ નહ� કરવાનો િનણર્ય લઇ શક� છે.  
 

  �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૧૨)મા ં
દસ્તાવેજોની કસ્ટડ�/ કબજો ધરાવનાર સ�ાિધકાર� એવા � શબ્દપ્રયોગ છે, તેનો અથર્ દસ્તાવેજોનો 
ખર�ખર ભૌિતક ર�તે કબજો ધરાવતા હોય, તેવા અિધકાર� એવો કરવાનો નથી પરં�,ુ સરકારના નીિત 
િનયમો �જુબ � સ�ાિધકાર� તે દસ્તાવેજોના કબ�/ કસ્ટડ� માટ� જવાબદાર હોય તે સ�ાિધકાર� તર�ક� 
કરવાનો છે. આથી, દસ્તાવેજોનો ભૌિતક કબજો � સ�ાિધકાર� પાસે હોય, તે સ�ાિધકાર� નહ� પરં� ુ
િનયમો �જુબ તે દસ્તાવેજો � અિધકાર�ના કબ�/ કસ્ટડ�મા ં ગણાતા હોય તેવા સ�ાિધકાર� એટલે ક�, 
સબંિંધત ખાતાના વડા અથવા સરકાર જ તેવા દસ્તાવેજોની કસ્ટડ� ધરાવતા સ�ાિધકાર� ગણાય ક� 
�ઓ �હ�ર �હત ક� રાજયની સલામતીના �હતમા ંદસ્તાવેજો ર�ૂ કરવાનો ઇનકાર કર� શક�. અલબ�, 
દસ્તાવેજો ર�ૂ નહ� કરવાનો િનણર્ય તેઓ માત્ર �હ�ર �હત ક� રાજયની સલામતીને લક્ષમા ંલઇને જ લઇ 
શક�. આ દસ્તાવેજો તહોમતદારને તેનો બચાવ ર�ૂ કરવા સબંિંધત છે ક� ક�મ તે �ગે તપાસ અિધકાર�એ 
લીધેલ િનણર્ય બાબતે દસ્તાવેજોનો કબજો ધરાવનાર અિધકાર� કોઇ સમીક્ષા કર� શક� નહ� ક�  
દસ્તાવેજોની સબંિંધતતાના �દુ્દા પર આવા દસ્તાવેજો ર�ૂ કરવાનો ઇનકાર કર� શક� નહ�.  
 

  િવશેષમા ં સ્પષ્ટતા કરવાની ક�, તહોમતદાર� માગંેલ દસ્તાવેજો ર�ૂ નહ� કરવાનો િનણર્ય �બૂ 
કાળ��વૂર્ક અને િવવેક��ુદ્ધ�વૂર્ક િવચારણા કર�ને લેવો જ�ર� છે. કારણ ક�, બચાવ કરવા માટ� 
આવશ્યક હોય, તેવો દસ્તાવેજ  જો તહોમતદારને �રૂો પાડવામા ંઆવે નહ� તો, બધંારણના અ�ચુ્છેદ-

૩૧૧(૨)મા ંજણાવ્યા �જુબ તેને તેના બચાવની વાજબી તક (Reasonable opportunity) મળ� નથી, 
એમ ગણીને તહોમતદાર તેની સામેની કાયર્વાહ�ને ન્યાયની અદાલતમા ંપડકાર� શક� છે. આથી, ખર�ખર 
� દસ્તાવેજ ર�ૂ કરવા�ુ ં�હ�ર �હતમા ંક� રાજયની સલામતીના �હતમા ંન હોય માત્ર તેવા દસ્તાવેજો જ 
ર�ૂ કરવાનો ઇનકાર થઇ શક�. 
 

ન�ધ: પ્રાથિમક તપાસ અહ�વાલ, તક�દાર� આયોગ અથવા લાચં �ુ�ત િવરોધી બ્�રુો અથવા અન્ય     
પોલીસ એજન્સીની ભલામણો વગેર� દસ્તાવેજો ખાનગી ક� �પુ્ત રાખવાના હોય છે. આ 
દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ િશસ્ત અિધકાર�એ, સરકાર� કમર્ચાર� સામે િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� 
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કરવાપાત્ર છે ક� ક�મ? તે નકક� કરવા માટ� જ કરવાનો હોય છે. તહોમતદાર સામેના આરોપના 
સમથર્નમા ં�રુાવા તર�ક�,  આ  દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ નહ�.  જો  આરોપનામામા ં 
આ દસ્તાવેજોનો સરત�કૂ ક� �લૂથી ઉલ્લખે પણ કર� દ�વામા ંઆવે તો, આરોપના સમથર્નમા ં
આ દસ્તાવેજોનો �રુાવા તર�ક�  આધાર લેવામા ં આવ્યો છે તેમ ગણીને, તહોમતદાર તે 
દસ્તાવેજો ર�ૂ કરવા પણ માગંણી કર� શક� અને તેવા �કસ્સામા,ં જો તેની માગંણી નકારવામા ં
આવે તો, સિંવધાનના અ�ચુ્છેદ-૩૧૧(૨)મા ં દશાર્વેલ બચાવની વાજબી તકથી તેને વ�ંચત 
રખાયો છે એમ ગણીને ન્યાયની અદાલત એવી કાયર્વાહ�ને રદબાતલ ઠરાવી દઇ શક�. આથી, 
પ્રાથિમક તપાસ અહ�વાલ, તક�દાર� આયોગ, લાચં �ુ�ત િવરોધી બ્�રુો ક� અન્ય પોલીસ 
એજન્સીના અહ�વાલોનો આરોપનામા, આક્ષેપ િવવરણપત્રક, �રુાવા પત્રક ક� સાક્ષીઓની 
યાદ�મા ંલેશમાત્ર ઉલ્લેખ કરવો જોઇએ નહ�. 

 

(૫)   તપાસ અિધકાર�એ િનયત કર�લ તાર�ખ, સ્થળ અને સમયે, તેમણે � � દસ્તાવેજો તપાસવાની  
મ�ૂંર� આપી હોય તે દસ્તાવેજો�ુ ં તહોમતદાર િનર�ક્ષણ કર� શક� છે. તેને � દસ્તાવેજ તપાસવાની 
પરવાનગી આપવામા ંઆવી હોય, તે દસ્તાવેજમાથંી તે તેને યોગ્ય લાગે તેવા ઉતારા ક� ન�ધ કર� શક� 
છે.  તેની ઝેરોકસ ક� ફોટોસ્ટ�ટ ક� પ્રમા�ણત કર�લી નકલો �રૂ� પાડવાનો આગ્રહ તહોમતદાર રાખી શક� 
નહ� િસવાય ક�, તપાસ અિધકાર�એ તેને ઝેરોકસ ક� ફોટોસ્ટ�ટ નકલો �રૂ� પાડવા ફરમાવ્�ુ ં હોય, 
તહોમતદાર જયાર� દસ્તાવેજો�ુ ંિનર�ક્ષણ કરતો હોય ત્યાર� તે દસ્તાવેજોનો કબજો ધરાવતા અિધકાર�એ 
ક� તેમના પ્રિતિનિધએ હાજર રહ��ુ ંખાસ જ�ર� છે. ર�ૂઆત અિધકાર�એ પણ તે સમયે, હાજર રહ�ને, 
તહોમતદાર સદર� ુદસ્તાવેજો સાથે કોઇ ચેડા ંકરતો નથી. તે�ુ ંખાસ ધ્યાન રાખ�ુ ંજોઇએ. 
 

(૬)  �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ના  પેટાિનયમ-(૧૦)  
નીચેની ન�ધમા ંજણાવ્યા �જુબ, જો સરકાર� કમર્ચાર�એ મૌ�ખક ક� લે�ખત માગંણી કર�ને, તેની સામેના 
આરોપનામામા ંસાક્ષીઓની યાદ� (Statement of  Witnesses)મા ંદશાર્વેલ સાક્ષીઓના િનવેદનોની નકલો 
�રૂ� પાડવા િવનતંી કર� હોય તો, તે િનવેદનોની નકલ શકય તેટલી જલદ� પરં�,ુ િશસ્ત અિધકાર�ના 
પક્ષે સાક્ષીઓ તપાસવા�ુ ંશ� થાય તેના ઓછામા ંઓછા ત્રણ �દવસ પહ�લા ંતો અ�કૂપણે તહોમતદારને 
�રૂ� પાડ� દ�વામા ંઆવે, તે તપાસ અિધકાર�એ જો�ુ ંજ�ર� છે.           

 

૨.૧૦ િનયિમત �નુાવણી (Regular Hearings):  
(૧)   પ્રાથિમક �નુાવણીના �તે, તપાસ અિધકાર�એ કર�લ �કુમમા ંદશાર્વેલ તાર�ખ, સમય અને સ્થળે  
જો બનેં પક્ષકારો હાજર રહ� તો તપાસ અિધકાર� ક�સની િનયિમત �નુાવણીનો આરંભ કર� શક� છે.   
(૨)  ખાતાક�ય તપાસમા ં આરોપ �રુવાર કરવાની જવાબદાર� (Burden of proof) સામાન્યત:  
‘પ્રોિસક�શૂન’ પક્ષે હોઇ, િનયિમત �નુાવણીમા ંતપાસ અિધકાર�એ પ્રથમ ર�ૂઆત અિધકાર�ને તેમના 
ક�સની ર�ૂઆત કરવા જણાવવા�ુ ં હોય છે. આમ, િનયિમત �નુાવણીમા ં પ્રથમ િશસ્ત અિધકાર�ના 
પક્ષના દસ્તાવે� અને મૌ�ખક �રુાવાઓ (Listed Documents & Witnesses) તપાસ અિધકાર� સમક્ષ ર�ૂ 
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કરવાના રહ� છે. િશસ્ત અિધકાર� પક્ષના દસ્તાવે� �રુાવાઓ � અિધકાર�ના કબ�મા ં હોય તે 
અિધકાર�એ અથવા તો તે અિધકાર�એ આ કામગીર� માટ� િન�કુત કર�લ અિધકાર� દ્વારા તપાસ અિધકાર� 
સમક્ષ ર�ૂ કરવા જોઇએ. તેવા દસ્તાવેજો ર�ૂઆત અિધકાર�એ ર�ૂ કરવા�ુ ં િશસ્ત અિધકાર�ના ક�સના 
�હતમા ં નથી. કારણ ક�, આ દસ્તાવેજો ર�ૂઆત અિધકાર� દ્વારા ર�ૂ કરવામા ં આવે તો ર�ૂઆત 
અિધકાર�ને િશસ્ત અિધકાર�ના પક્ષે સાક્ષી ગણીને તહોમતદાર ર�ૂઆત અિધકાર�ની ઊલટ તપાસ 
(Cross-examination) પણ કર� શક�. આથી િશસ્ત અિધકાર�ના પક્ષના દસ્તાવે� �રુાવાઓ � 
અિધકાર�ના કબ�મા ંહોય, તે અિધકાર�એ અથવા તેમણે તે માટ� િન�કુત કર�લ અિધકાર� મારફત ર�ૂ 
કરવા જોઇએ. ર�ૂઆત અિધકાર�એ પોતે �તે ર�ૂ કરવા જોઇએ નહ�. તેમ કરવામા ંબીજો ફાયદો એ છે 
ક� જો તહોમતદાર� કોઇ દસ્તાવેજોની અિધ�ૃતતા (authenticity) ક� સત્યાથર્તાને પડકાર� હોય તો આવો 
દસ્તાવેજ સબંિંધત અિધકાર� દ્વારા ર�ૂ કરવામા ંઆવતો હોઇ, તેની અિધ�ૃતતા અને સત્યાથર્તા  �રુવાર 
કરવા�ુ ંસરળ બની �ય. જો ર�ૂઆત અિધકાર�એ  તે દસ્તાવેજ ર�ૂ કય� હોય અને તહોમતદાર� તેની 
અિધ�ૃતતા ક� સત્યાથર્તા પડકાર� હોય તો તેની અિધ�ૃતતા/ સત્યાથર્તા �રુવાર કરવા માટ� તે 
દસ્તાવેજોનો કબજો ધરાવતા અિધકાર�ને તપાસ અિધકાર� સમક્ષ િશસ્ત અિધકાર�ના પક્ષે સાક્ષી તર�ક� 
હાજર રાખવાનો પ્રસગં ઉપ�સ્થત થવાનો. આથી, િશસ્ત અિધકાર� પક્ષના દસ્તાવે� �રુાવાઓ તપાસ 
અિધકાર� સમક્ષ ર�ૂઆત અિધકાર�ને બદલે તે દસ્તાવેજોનો કબજો � અિધકાર� પાસે હોય તે અિધકાર� 
દ્વારા અથવા તેમના જવાબદાર પ્રિતિનિધ દ્વારા ર�ૂ કરવા�ુ ંઉ�ચત છે.  તપાસ અિધકાર� સમક્ષ િશસ્ત 
અિધકાર�ના પક્ષે � દસ્તાવે� અને મૌ�ખક �રુાવાઓ (એટલે ક�, સાક્ષીઓના િનવેદનો) ર�ૂ થાય, તે 
સહ�લાઇથી ઓળખી શકાય તે ર�તે તપાસ અિધકાર�એ તેનો ક્રમ નબંર આપીને �રુાવાઓ તેના ક્રમનો 
િનદ�શ (Marking) કર�ને તે �રુાવા ર�કડર્ ઉપર લેવા ંજોઇએ. �મ ક�, Ex.P-1, P-2,  P-3, વગેર� એ પ્રમાણ ે
SW-1 (State Witness-1), SW-2,  વગેર�. 
 

  િનયમ-૯(૧૩)મા ંિશસ્ત અિધકાર� દ્વારા અથવા તેમના વતી મૌ�ખક અને દસ્તાવે� �રુાવો  ર�ૂ 
કરવાની જોગવાઇ અન્વયે ક�ટલાક ક�સોમા ં આરોપોના સમથર્નમા ં ઇલકે્ટ્રોિનક �રુાવાઓ પણ સામેલ 
રાખવામા ંઆવે છે. �મ ક�,  વી�ડયો �ટ�જની સીડ�/ વોટ્સએપ મેસેજ / ટ�કસ્ટ મેસેજ/ ઇ-મેઇલ �વા 
ઓ�ડયો-િવઝ�અુલ �રુાવાઓ. આવા �રુાવાઓ ર�ૂ કરવા �ગે સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ 
૧૬.૧૦.૨૦૧૮ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૪-૨૦૧૮-૪૫-ત.એ.થી કાયર્પદ્ધિત િનયત કરવામા ંઆવેલ 
છે. તે �જુબ, � ક�સમા ંઓ�ડયો, િવઝ�અુલ �રુાવાઓ ર�ૂ કરવામા ંઆવતા હોય, ત્યા ંઆવા �રુાવામા ં
આલે�ખત થયેલ ઘટના�ુ ં વણર્ન ક� થયેલ વાતચીતના સવંાદોની �સ્ક્રપ્ટ બનાવવાની રહ�શે. જયા ં
વાતચીત થતી ન હોય, ત્યા ંવી�ડયોમા ં� કાઇં પણ  ઘટના જોવા મળે તે�ુ ંઅક્ષરશ: વણર્ન લે�ખતમા ં 
કરવા�ુ ંરહ�શે તેમજ અગત્યના તબકક� ઘટનાનો સમય પણ ન�ધવાનો રહ�શે અને તે �જુબની ન�ધ / 
�સ્ક્રપ્ટ તૈયાર કર� ઓ�ડયો/ િવઝ�અુલ �રુાવાઓ સાથે તે Forensic Science Laboratoryને મોકલી, 
અિધ�ૃત કરાવી લેવાની રહ�શે અને ત્યારબાદ  જ તપાસ અિધકાર�ને િનયમ-૯(૧૩)ની જોગવાઇ �જુબ, 
તે �રુાવા તર�ક� આપવાના રહ�શે. તપાસ અિધકાર�એ આવી અિધ�ૃત ન�ધ/ �સ્ક્રપ્ટની િવગતો લક્ષમા ં

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2018-16-10_CDR-14-2018-45-IC.pdf
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લઇ તેની �રુાવા તર�ક� સમીક્ષા કરવાની રહ�શે.  
 

(૩)  િશસ્ત અિધકાર�ના પક્ષે ક�સની ર�ૂઆત કરવામા,ં પ્રથમ દસ્તાવે� �રુાવા ર�ૂ કરવા ક� મૌ�ખક  
�રુાવા (સાક્ષીઓ) ર�ૂ કરવા તે ર�ૂઆત અિધકાર�એ નકક� કર�ુ ં જોઇએ. િશસ્ત અિધકાર�ના પક્ષ ે
ક�સની � ર�તે અસરકારક ર�ૂઆત થઇ શકતી હોય તે ર�તે  તેમણે દસ્તાવે� અને મૌ�ખક �રુાવા ર�ૂ 
કરવા જોઇએ. મૌ�ખક �રુાવાઓ ર�ૂ કરતા સમયે, સાક્ષીઓ �નુાવણી સમયે, હાજર રહ� તે�ુ ંખાસ ધ્યાન 
ર�ૂઆત અિધકાર�એ રાખ�ુ ંજોઇએ. 
 

(૪)   િશસ્ત અિધકાર�ના પક્ષ ે�કૂાયેલ સાક્ષીઓ ર�ૂ થાય ત્યાર� તહોમતદાર સામેના આરોપ �ગ ેક�  
તપાસના િવષયવસ્� ુ િવશે � કોઇ િનવેદન ક� �ુબાની આપવી હોય, તે આપવા દ�વી જોઇએ.  આવી 
ર�તે, િશસ્ત અિધકાર�ના સાક્ષી � િનવેદન ક� �ુબાની આપે તેને િશસ્ત અિધકાર�ના સાક્ષીઓની 
સરતપાસ (Examination in Chief) કહ� છે. પ્રાથિમક તપાસ સમયે લવેામા ંઆવેલ િનવેદન તેમને વાચંી 
સભંળાવવામા ંઆવે અને સાક્ષી તેને માન્ય રાખે તો તેને પણ સરતપાસમા ંમાન્ય રાખી શકાય. િશસ્ત 
અિધકાર�ના સાક્ષીઓની સરતપાસ �રૂ� થયા બાદ તેમના િનવેદનની નકલ તહોમતદારને �રૂ� પાડ�ને 
તહોમતદાર/ તેનો િમત્ર મદદનીશ તે સાક્ષીની ઊલટતપાસ (Cross examination) કરવા માગંતો હોય 
તો કર� શક� છે. તહોમતદારની ઊલટતપાસ �રૂ� થયા બાદ ઊલટતપાસમા ં ઉપ�સ્થત થયેલ �દુ્દાઓ 

સબંધંમા ંર�ૂઆત અિધકાર� િશસ્ત અિધકાર�ના સાક્ષીઓની ફ�રતપાસ (Re-examination) પણ કર� શક�.  
 

(૫)   ર�ૂઆત અિધકાર�ની ર�ૂઆત �રૂ� થાય તે પહ�લા ંતપાસ અિધકાર� િનયમ-૯ના પેટાિનયમ- 

(૧૪)મા ંજણાવ્યા �જુબ, આરોપનામામા ંદશાર્વેલો ન હોય તેવા કોઇ દસ્તાવે� ક� મૌ�ખક નવો �રુાવો 
(New Evidence) ર�ૂ કરવાની ર�ૂઆત અિધકાર�ને �ટ આપી શક� છે. તપાસ અિધકાર� પોતે પણ આવો 
નવો �રુાવો (New Evidence) ર�ૂ કરવા જણાવી શક� છે. િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૧૪)ની નીચેની 
ન�ધમા ં સ્પષ્ટતા કયાર્ �જુબ, આરોપનામામા ં �ળૂ ર�ૂ થયેલ �રુાવામા ં �ળૂ�તૂ ખામી (Inherent 

Lacuna) હોય તો જ તપાસ અિધકાર� નવો �રુાવો ર�ૂ કરવાની �ટ આપી શક�. �ળૂ ર�ૂ થયેલ 
�રુાવામા ંકોઇ �ટૂ હોય તો તે �ટૂ સરખી કરવા માટ� (Fill up any gap) નવો �રુાવો ર�ૂ કરવાની �ટ 
આપી શકાય નહ�. વળ�, આવો નવો �રુાવો િશસ્ત અિધકાર�ના ક�સની ર�ૂઆત �રૂ� થાય તે પહ�લા ંજ 
ર�ૂ થઇ શક�.  ર�ૂઆત અિધકાર� દ્વારા િશસ્ત અિધકાર�ના ક�સની ર�ૂઆત �રૂ� કર� દ�વામા ંઆવે અને 
તહોમતદાર તેની ર�ૂઆત ક� બચાવ શ� કર� દ� ત્યારબાદ  િશસ્ત અિધકાર�ના પક્ષે નવો �રુાવો ર�ૂ 
થઇ શક� નહ�. આવો નવો �રુાવો, �ળૂ ર�ૂ થયેલ  �રુાવામા ંકોઇ �ળૂ�તૂ ક� �ગ�તૂ ખામી (Inherent 

Lacuna or defect) હોય તો જ ર�ૂ કર� શકાય. �રુાવામા ં�ળૂ�તૂ/ �ગ�તૂ ખામી હોવી,  તેનો અથર્ 
િશસ્ત અને અપીલ િનયમોમા ંકરવામા ંઆવ્યો નથી. પરં� ુ�રુાવાઓમા ંએવી ખામી હોય ક� નવો �રુાવો 
ર�ૂ કયાર્ િવના �ળૂ �રુાવાઓ ઉપર આધાર રાખીને િનણર્ય લઇ શકાતો ન હોય ત્યાર� �રુાવામા ં�ળૂ�તૂ 
/ �ગ�તૂ ખામી હોવા�ુ ંગણાય ક� �થી િનણર્ય લેવા માટ� નવો �રુાવો ર�ૂ કરવો પડ�. �રુાવામા ં�ટૂ 
હોવી તેનો અથર્ એવો થાય ક�, �રુાવામા ંકોઇ કડ� �ટૂ� (Missing link) છે. �ૂંકમા,ં �રુાવામા ં�ળૂ�તૂ/ 
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�ગ�તૂ ખામીનો અથર્ એવો થાય ક�, નવો �રુાવો ર�ૂ કયાર્ િવના માત્ર �ળૂ ર�ૂ થયેલ �રુાવાને આધાર� 
સત્ય શોધ�ુ ં�શુ્ક�લ હોય, જો �રુાવામા ંઆવી �ળૂ�તૂ/ �ગ�તૂ ખામી હોય તો જ નવો �રુાવો ર�ૂ 
કરવા તપાસ અિધકાર� �ટ આપી શક� છે. �રુાવામા ં �ટૂ હોય તેવા �કસ્સામા ં �ટૂ �રુવા માટ� નવો 
�રુાવો ર�ૂ કરવાની �ટ આપી શકાય નહ�. તપાસ અિધકાર�એ િશસ્ત અિધકાર�ના પક્ષ ેનવો �રુાવો 
(New Evidence) ર�ૂ કરવાની �ટ આપી હોય તો િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૧૪)મા ં જણાવ્યા �જુબ, 
તહોમતદાર તેવા દસ્તાવેજોની યાદ�ની નકલની માગંણી કર� શક� છે. નવો �રુાવો ર�ૂ કરવાની �ટ 
આપવામા ંઆવી હોય ત્યા ંતપાસ અિધકાર�એ આવો �રુાવો ર�ૂ થાય તે પહ�લા ંત્રણ �દવસ �ધુી ક�સ 
મો�ફૂ (adjourn) રાખવો જ�ર� છે. (આ ત્રણ �દવસોમા ં� તાર�ખ �ધુી ક�સ મો�ફૂ રખાયો છે, તે �દવસ 
તેમજ � તાર�ખ ેમો�ફૂનો �કુમ કરવામા ંઆવ્યો હોય, તે �દવસને ગણતર�મા ંલઇ શકાય નહ�.) આવો 
�રુાવો ર�ૂ થાય ત્યાર� તેની ર�કડર્ ઉપર ન�ધ લેતા ં પહ�લા,ં તપાસ અિધકાર�એ તહોમતદારને 
દસ્તાવેજો�ુ ંિનર�ક્ષણ (Inspection) કરવા તક આપવી જોઇએ. િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૧૪)મા ંજણાવ્યા 
�જુબ, ન્યાયના �હતમા ં (in the interest of justice) જ�ર� જણા� ુ ં હોય તો, તપાસ અિધકાર� 
તહોમતદારને પણ તેના પક્ષે નવો �રુાવો (New Evidence) ર�ૂ કરવાની �ટ આપી શક� છે. 
 

(૬)    િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૧૫)મા ં જણાવ્યા �જુબ, િશસ્ત અિધકાર� પક્ષે ક�સની ર�ૂઆત �રૂ�  
થઇ �ય ત્યારબાદ તપાસ અિધકાર�એ તહોમતદારને તેની સામેના આરોપો અન્વયે તેનો બચાવ ર�ૂ 
કરવા જણાવવા�ુ ં હોય છે. તહોમતદાર તેના બચાવના સમથર્નમા ં � � દસ્તાવેજો ર�ૂ કર� તે 
દસ્તાવેજોને સહ�લાઇથી ઓળખી શકાય તે માટ� તે ઉપર પણ તપાસ અિધકાર�એ અલાયદા ક્રમ નબંર 
દશાર્વીને ર�કડર્ ઉપર લેવા જોઇએ.  દાખલા તર�ક�, D-1, D-2, D-3 વગેર�  
 

(૭)   િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૧૬)મા ં જણાવ્યા �જુબ, તહોમતદાર ઇચ્છે તો, પોતે પોતાને પણ  
તેના સાક્ષી (Witness) તર�ક� તપાસી શક� છે. જો તહોમતદાર� તેને તેના સાક્ષી તર�ક� ર�ૂ કય� હોય, તો 
ર�ૂઆત અિધકાર� તેની ઊલટ તપાસ (Cross-examination) કર� શક� છે. તેમજ  તપાસ અિધકાર� પણ 
તેને અન્ય સાક્ષીઓની માફક તપાસી શક� છે. 
 

  તહોમતદાર તેના બચાવના સમથર્નમા ં� સાક્ષીઓ ર�ૂ કર� તેમની �ુબાની/ િનવેદન � કાગળ 
પર ન�ધવામા ંઆવે તે કાગળો ઉપર ક્રમ નબંર દશાર્વીને ર�કડર્ ઉપર લેવા જોઇએ. દાખલા તર�ક�, Dw-

1, Dw-2, Dw-3 વગેર� તહોમતદારના સાક્ષીની તપાસ અિધકાર� સમક્ષ �ુબાની/ િનવેદન લેવામા ંઆવે 
તેને તહોમતદારના સાક્ષીની સરતપાસ (Examination in Chief)  કહ� છે. તહોમતદારના સાક્ષીની 
સરતપાસ �રૂ� થયા બાદ, ર�ૂઆત અિધકાર� તે સાક્ષીની ઊલટતપાસ (Cross-examination) કર� શક�. 
ર�ૂઆત અિધકાર�એ તહોમતદારના સાક્ષીની ઊલટ તપાસ કર� હોય તે ઊલટ તપાસમા ં ઉપ�સ્થત 
થયેલ �દુ્દાઓ અન્વયે તહોમતદાર ક� તેના િમત્ર મદદનીશ તે સાક્ષીઓની ફ�રતપાસ (Re-examination) 

પણ કર� શક�. 
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(૮)   ઉપર ફકરા-(૪) થી (૭)મા ંજણાવ્યા �જુબ, મૌ�ખક �રુાવાઓ (Oral Evidence) ર�ૂ કરવામા ં 
આવે ત્યાર� અથાર્� ્ તપાસ અિધકાર� સમક્ષ સાક્ષીઓની તપાસ કરવામા ં આવે ત્યાર� નીચે જણાવેલ 
બાબતો ધ્યાનમા ંરાખવી જ�ર� છે:-  
 

(ક) સાક્ષીઓની સરતપાસ (Examination in Chief) ઊલટતપાસ (Cross-examination) અને  
ફ�રતપાસ (Re-examination) �ગે, �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના 
િનયમોમા ં કોઇ ધારાધોરણો ઠરાવેલા નથી. ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ�મા ંભારતીય �રુાવા 
અિધિનયમ (Indian Evidence Act) ની જોગવાઇઓ લા� ુન પડતી હોવા છતા,ં તેમા ંસાક્ષીઓની 
તપાસ કરવા સબંધંમા ં� સામાન્ય િસદ્ધાતંો (General Princilples) ઠરાવેલા છે, તે િસદ્ધાતંો જ 
ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ�ને પણ લા� ુપાડવાના રહ�. 

 

(ખ) િશસ્ત અિધકાર�ના સાક્ષીઓની અથવા તહોમતદારના સાક્ષીઓની સરતપાસ (Examination  

in Chief) ચાલતી હોય ત્યાર� તેમા ં Leading Question �છૂ� શકાય નહ�. ÒÒLeading QuestionÓÓ 

એટલે એવો પ્ર� ક� �મા ંપ્ર� �છૂનારની ઇચ્છા/આકાકં્ષા �જુબનો પ્રત્��ુર પ્ર�મા ંજ સમાયેલો 
હોય.  

 

(ગ) િશસ્ત અિધકાર�ના સાક્ષીઓની સરતપાસ �રૂ� થયા બાદ તહોમતદાર અથવા તેનો િમત્ર  
મદદનીશ તે સાક્ષીઓની ઊલટતપાસ કર� શક� છે. જયાર� તહોમતદારના સાક્ષીઓની સરતપાસ 
�રૂ� થયા બાદ ર�ૂઆત અિધકાર� તેમની ઊલટતપાસ કર� શક� છે. ઊલટતપાસમા ં ÒÒLeading 

QuestionÓÓ �છૂ� શકાય છે. ઊલટતપાસના �ખુ્ય ત્રણ હ�� ુહોય છે:- ‘ 
 

(i)  સાક્ષીઓની ચોકસાઇ અને િવ�સનીયતા ચકાસવા માટ� અને તેના િનવેદન�ુ ં �લૂ્ય (general    

value) �કવા માટ�.  
(ii)  સાક્ષીએ સરતપાસમા ંઆપેલ િનવેદનની સચ્ચાઇ ચકાસવા માટ�,  
(iii) સાક્ષી એ કોઇ હક�કતો, મા�હતી �પાવી હોય, તો તે કઢાવવા માટ� અથવા તેના િનવેદનમા ંકોઇ  

િવરોધાભાસ ક� અસગંત િવગતો હોય તો તે તપાસ અિધકાર�ના ધ્યાન ઉપર લાવવા માટ�. 
 

  ઊલટતપાસના ઉપરોકત હ��ઓુ જોતા,ં સરતપાસમા ં જણાવેલ બાબતો ક� િવગતો �રૂતી જ 
ઊલટતપાસ સીિમત રાખવી આવશ્યક નથી. પરં�,ુ તપાસના સમગ્ર િવષયવસ્� ુસાથે સબંિંધત કોઇપણ 
બાબત �ગ ેઊલટતપાસમા ંપ્ર�ો �છૂ� શકાય.  અલબ�, તદ્દન અસબંિંધત હોય અથવા � �છૂવા માટ� 
કોઇ આધાર ન હોય અથવા સાક્ષી�ુ ંઅપમાન કરવાના હ��થુી અથવા તેને ઉતાર� પાડવાના હ�� ુમાત્રથી 
પ્ર�ો �છૂ� શકાય નહ�. આમ, ઊલટતપાસમા ં ક�સના િવષયવસ્� ુ ક� ક�સની હક�કતો સાથે સબંિંધત ન 
હોય તેવા પ્ર�ો �છૂ� શકાય નહ�. કોઇપણ પક્ષકાર આવા અસબંિંધત ક� અપ્રસ્�તુ પ્ર�ો �છેૂ તો તપાસ 
અિધકાર� તેમ કરવા દ�વાનો ઇનકાર કર� શક� છે.  એવી બાબતના પ્ર� ક� �  બાબત �ણવાની સાક્ષીને 
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કોઇ તક મળેલી ન હોય અથવા � બાબતે �ુબાની ક� િનવેદન આપવા માટ� તે અિધ�ૃત ન હોય તેવી 
બાબતના પ્ર�ો સાક્ષીને �છૂવા દ�વાનો તપાસ અિધકાર� ઇનકાર કર� શક�. સાક્ષીની ઊલટતપાસ સમયે 
તેને �છૂવામા ંઆવતા પ્ર�ોના ઉ�ર આપતા પહ�લા ંસાક્ષી તે પ્ર�ને બરાબર સમ� શકયો છે, તે તપાસ 
અિધકાર�એ જો�ુ ંજ�ર� છે. સાક્ષીને માનિસક ર�તે ત્રાસ આપે અથવા તો તેની પાસેથી બળજબર��વૂર્ક 
પ્રત્��ુર મેળવવા સામે તપાસ અિધકાર�એ સાક્ષીને �રૂ� ુ ંરક્ષણ ��ંુૂ પાડ�ુ ંજોઇએ. 
 

(ઘ) સાક્ષીઓની ફ�રતપાસ (Re-examination) માત્ર એ �દુ્દાઓ માટ� જ થઇ શક� ક� � ઊલટતપાસમા ં
ઉપ�સ્થત થયા હોય, કોઇ નવા �દુ્દા સબંધંમા ં સાક્ષીની ફ�રતપાસ કરવી હોય તો તપાસ અિધકાર�ની 
મ�ૂંર� લીધા િવના કર� શકાય નહ�. વળ�, તેવા �કસ્સામા ંતે નવા �દુ્દા માટ� સામા પક્ષકારને તે સાક્ષીની 
ઊલટ તપાસ (Cross-examination) કરવાની તક પ્રથમ આપવી જોઇએ. ત્યારબાદ જ તે બાબતે 
ફ�રતપાસ (Re-examination) થઇ શક�.   
 

(ચ)  તમામ સાક્ષીઓની �ુબાની એક જ કાગળ ઉપર લેવાને બદલે દર�ક સાક્ષીની �ુબાની અલાયદા 
કાગળ ઉપર ન�ધવી જોઇએ. તે કાગળના મથાળા ઉપર ક�સ નબંર દશાર્વીને સાક્ષી�ુ ંનામ, સરના�ુ,ં 
�મર, હોદ્દો, ધધંો વગેર� િવગતો  દશાર્વવી જોઇએ.  સાક્ષીની �ુબાની/ િનવેદન ��ંુૂ થયા બાદ તપાસ 
અિધકાર�એ તે િનવેદન સાક્ષીને વાચંી સભંળાવ�ુ ંજોઇએ. 
 

   જો િનવેદનમા ંદશાર્વેલ કોઇ િવગત �ગ ેસાક્ષીએ વાધંો લીધો હોય તો તે અન્વયે િનવેદનમા ં 
�ધુારો કરવાને બદલ ેિનવેદનમા ંતે �દુ્દા સામે સાક્ષીનો વાધંો ન�ધવો જોઇએ. દર�ક સાક્ષીની �ુબાની/ 
િનવેદનના �તે તપાસ અિધકાર�એ એ મતલબ�ુ ંપ્રમાણપત્ર આપ�ુ ંજ�ર� છે ક� તેમણે સદર� ુિનવેદન 
તહોમતદારની હાજર�મા ં સાક્ષીને વાચંી સભંળાવ્�ુ ં છે. સાક્ષીના િનવેદનને �તે તપાસ અિધકાર�એ 
તાર�ખ સાથે તેમની સહ� કરવી જોઇએ. સાક્ષીના િનવેદનના દર�ક પાના ઉપર સાક્ષીની સહ� લેવી જ�ર� 
છે. જો તહોમતદાર� તેને સાક્ષી તર�ક� ર�ૂ કય� હોય, તો તેની સહ� પણ િનવેદનમા ંલેવી આવશ્યક છે. 
જો કોઇ સાક્ષી તેના િનવેદન/ �ુબાની નીચે સહ� કરવાનો ઇનકાર કર� તો તપાસ અિધકાર�એ તે 
બાબતની લે�ખત ન�ધ કર�ને તે ઉપર તેમની સહ� કરવી જોઇએ. દરરોજ �નુાવણી �રૂ� થયા બાદ 
સાક્ષીઓના િનવેદનો, સરતપાસ, ઊલટતપાસ ક� ફ�રતપાસ વગેર� સાક્ષીની � કોઇ તપાસ થઇ હોય તેના 
િનવેદનની એક એક નકલ તપાસ અિધકાર�એ તહોમતદાર તેમજ ર�ૂઆત અિધકાર�ને �રૂ� પાડવાની 
રહ� છે.  
 

(છ)  સાક્ષીઓની સરતપાસ, ઊલટતપાસ ક� ફ�રતપાસ �રૂ� થાય ત્યાર�, તપાસ અિધકાર� પણ તેમને 
યોગ્ય લાગે તેવા પ્ર�ો સાક્ષીઓને �છૂ� શક� છે.  
 

(જ)  િશસ્ત અિધકાર�ના તેમજ તહોમતદારના સાક્ષીઓની �નુાવણી સમયે તપાસ અિધકાર�એ તદ્દન 
તટસ્થ અને િનષ્પક્ષ રહ�ને સાક્ષીઓની �ુબાની ન�ધવાની રહ� છે.  તેઓ સાક્ષીઓની તપાસની િવગતો 
િવવરણાત્મક ર�તે (In narrative form) ન�ધી શક� છે પરં�,ુ ઊલટતપાસમા ંજયા ંજ�ર� હોય ત્યા ંસવાલ-
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જવાબની ર�તે પણ સાક્ષીઓની �ુબાની ન�ધી શક� છે. સાક્ષીઓની સરતપાસ, ઊલટતપાસ ક� ફ�રતપાસ 
દરિમયાન તપાસ અિધકાર� પણ કોઇ બાબતની સ્પષ્ટતા મેળવવા માટ� સાક્ષીઓને પ્ર� �છૂ� શક�. પરં� ુ
તેઓ સાક્ષીની ઊલટતપાસ કરતા ંહોય તે ર�તે પ્ર�ો �છૂ� શક� નહ�.   
 

 (ઝ)  તપાસ અિધકાર� પણ, તપાસના ર�કડર્ની મા�હતીના આધાર� અથવા તો તપાસ દરિમયાન 
ઉપ�સ્થત થતી કોઇ બાબતે િશસ્ત અિધકાર�એ અથવા તહોમતદાર� ર�ૂ કર�લ ન હોય તેવી કોઇ વ્ય�ક્તને 
સાક્ષી તર�ક� બોલાવીને તેની તપાસ કર� શક� છે.  તેવી વ્ય�ક્તને ÒÒCourt WitnessÓÓ કહ� છે. તપાસ 
અિધકાર�એ � વ્ય�ક્તને ÒÒCourt WitnessÓÓ તર�ક� તપાસી હોય, તેવી વ્ય�ક્તની, તહોમતદાર અને 
ર�ૂઆત અિધકાર� ઊલટતપાસ કર� શક� છે. નવા �રુાવા �ગે � જોગવાઇ અને િસદ્ધાતં ÒÒCourt 

WitnessÓÓને પણ લા� ુપડ� છે, એટલે ક�, બનેં પક્ષે ર�ૂ થયેલ �રુાવાઓમા ંકોઇ �ળૂ�તૂ ખામી હોય, તો 
જ તપાસ અિધકાર� ÒÒCourt WitnessÓÓને બોલાવી શક� છે. �રુાવામા ંકોઇ �ટૂ હોય (gap in evidence) તો 
તેવી �ટૂ સરખી કરવા માટ� ÒÒCourt WitnessÓÓને બોલાવી શકાય નહ�.  
 

(ટ)  સાક્ષીઓની �નુાવણી દરિમયાન ઉપ�સ્થત રહ�વા �ગનેી નો�ટસ ઉપર તપાસ અિધકાર�એ પોતે 
સહ� કરવી આવશ્યક છે. નો�ટસમા ં�નુાવણીની તાર�ખ, સમય અને સ્થળનો િનદ�શ કરવો જ�ર� છે. 
સાક્ષી જો સરકાર� કમર્ચાર� હોય તો આવી નો�ટસ તે કમર્ચાર�ને ઉદે્દશીને તેના સબંિંધત ખાતાના વડા/ 
કચેર�ના વડા મારફતે મોકલવી જોઇએ અને નો�ટસમા ંજણાવેલ તાર�ખ અને સમયે સદર� ુકમર્ચાર�ને 
�નુાવણીમા ં હાજર રહ�વાની �ચૂના આપવા તેમજ �નુાવણીની તાર�ખે સદર� ુ સરકાર� કમર્ચાર�ને 
ફરજ�કુત કરવા સબંિંધત ખાતા/ કચેર�ના વડાને િવનતંી કરવી જોઇએ. જો સાક્ષી ખાનગી વ્ય�ક્ત હોય, 
તો તેમને ર�જસ્ટડર્ પોસ્ટથી નો�ટસ મોકલવી જોઇએ. જો ક�, પ્રોિસક�શૂનના સાક્ષીઓને �નુાવણી સમયે 
હાજર રાખવાની જવાબદાર� ર�ૂઆત અિધકાર�ની રહ� છે.     
 

(ઠ)  પ્રાથિમક તપાસ અહ�વાલ ખાનગી / �પુ્ત હોઇ, તેનો ઉલ્લેખ આરોપનામામા ં કરવો જોઇએ 
નહ�. તેમ છતા,ં જો કોઇ ક�સમા ંિશસ્ત અિધકાર�એ પ્રાથિમક તપાસ અહ�વાલનો ઉલ્લખે આરોપનામામા ં
કય� હોય, તો સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૮.૧૧.૧૯૭૮ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૨૭૮-૬૧૦૩-

ગ,મા ં જણાવ્યા �જુબ, પ્રાથિમક તપાસ કરનાર અિધકાર�ને તેવા �કસ્સામા ં સાક્ષી તર�ક� સાક્ષીઓની 
યાદ�મા ંદશાર્વવા જોઇએ ક� �થી તેમને તપાસવાની તહોમતદારને તક મળ� શક�. જો િશસ્ત અિધકાર�એ 
પ્રાથિમક તપાસ અહ�વાલને �રુાવા પત્રકમા ં �રુાવા તર�ક� લીધો હોય એટલ ે ક�, પ્રાથિમક તપાસ 
અહ�વાલનો આરોપનામામા ં ઉલ્લખે કય� હોય તેમ છતા,ં પ્રાથિમક તપાસ અિધકાર�ને સાક્ષીઓની 
યાદ�મા ંસાક્ષી તર�ક� દશાર્વ્યા ન હોય તો પ્રાથિમક તપાસ કરનાર અિધકાર�ને તહોમતદાર સાક્ષી તર�ક� 
તપાસવા માગંતો હોય તો તપાસ કરનાર અિધકાર�એ તેમ કરવાની �ટ આપવી જોઇએ.  તેવા �કસ્સામા ં
તપાસ અિધકાર� પ્રાથિમક તપાસ કરનાર અિધકાર�ને ÒÒCourt WitnessÓÓ તર�ક� પણ બોલાવીને તપાસી 
શક�.  
 

(૯)  િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૧૭)મા ં જણાવ્યા �જુબ, તહોમતદાર� પોતાને પોતાના સાક્ષી તર�ક�  

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1978-08-11-CDR-1278-6103-G.pdf
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તપાસ્યો ન હોય તો, તહોમતદાર તરફથી �રુાવા અને ક�સની ર�ૂઆત �રૂ� થઇ �ય ત્યારબાદ, તપાસ 
અિધકાર�એ તેમની સમક્ષ ર�ૂ થયેલ �રુાવાઓમા ંતહોમતદાર િવ�ુદ્ધ જણાતા હોય તેવા સજંોગો �ગ ે
તહોમતદારને પ્ર�ો �છૂ�ને તે બાબતમા ંતહોમતદાર� �ુ ંકહ�વા�ુ ંછે? તેની સ્પષ્ટતા મેળવવી ફર�જયાત 
છે. જો તહોમતદાર� તેને તેના સાક્ષી તર�ક� તપાસ્યો હોય,  તો તેમ કરવા�ુ ંફર�જયાત નથી. ન્યાયના 
�હતમા ં જ�ર� જણા� ુ ં હોય તો તપાસ અિધકાર� તેમ કર� શક�. સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ 
૩૦.૩.૨૦૧૧ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૪૨૦૧૧-૨૯૫-ત.એ.થી �ચૂનાઓ પ�રપિત્રત કરવામા ં
આવેલ છે, તે �જુબ, જયા ં િનયમ-૯(૧૬) હ�ઠળ સરકાર� કમર્ચાર�એ પોતાની તપાસ ન કર� હોય ત્યા ં
તપાસ અિધકાર�એ િનયમ-૯(૧૭) હ�ઠળની કાયર્વાહ� અ�કૂપણે હાથ ધરવાની રહ�શે. આવી કાયર્વાહ� 
હાથ ધરાયા �ગે � તે ક�સની �નુાવણીના રોજકામમા ં તેનો ઉલ્લેખ કર�ને  સરકાર� કમર્ચાર�ની સહ� 
લેવાની રહ�શે. તેમજ તપાસ અિધકાર�એ તપાસ અહ�વાલમા ં પણ આવી કાયર્વાહ� કરાયાનો સ્પષ્ટ 
ઉલ્લખે કરવાનો રહ�શે.   
 

(૧૦)  ર�ૂઆત અિધકાર� અને તહોમતદાર બનેં પક્ષ ે�રુાવા ર�ૂ કરવાની કામગીર� �રૂ� થઇ �ય  
ત્યારબાદ પણ િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૧૮)મા ંજણાવ્યા �જુબ, તપાસ અિધકાર�એ ર�ૂઆત અિધકાર� 
તેમજ તહોમતદારને તેઓ � કોઇ મૌ�ખક ર�ૂઆત કરવા માગંતા હોય તે કરવા દ�વી જોઇએ. તેમની 
ઇચ્છા હોય તો તેમના ક�સને લગતી �ૂંક�  લે�ખત ન�ધો (Written Briefs) ર�ૂ કરવા જણાવ�ુ ંજોઇએ. 
ખાતાક�ય તપાસમા ંઆરોપ �રુવાર કરવાની જવાબદાર� (Burden of proof) સામાન્ય ર�તે પ્રોિસક�શૂન 
પક્ષે હોઇ, ર�ૂઆત અિધકાર�એ તેની લે�ખત ન�ધ પ્રથમ ર�ૂ કરવી જ�ર� છે. �ની એક નકલ તપાસ 
અિધકાર�એ તહોમતદારને �રૂ� પાડવી જોઇએ ક� �થી તે ધ્યાનમા ંલઇને, તહોમતદાર તેની લે�ખત ન�ધ 
ર�ૂ કર� શક�. જો ર�ૂઆત અિધકાર�એ તેમની લે�ખત ન�ધ ર�ૂ કર� હોય અને તે લે�ખત ન�ધની નકલ 
તહોમતદારને �રૂ� પાડવામા ંઆવે નહ� અને તહોમતદારને તેની બ્રીફ ર�ૂ કરવા�ુ ંજણાવવામા ંઆવે 
તો, તેને બચાવની વાજબી તક મળ� નથી, એમ ગણીને ન્યાયની અદાલત તેવી કાયર્વાહ�ને રદબાતલ 
ઠરાવી દઇ શક� છે.  �ુદરતી ન્યાયના િસદ્ધાતં પ્રમાણ ેપણ, � સાધન સામગ્રીના આધાર� િનણર્ય લવેાનો 
હોય,  તે સાધન સામગ્રી અથાર્� ્�રુાવા તહોમતદાર સમક્ષ ર�ૂ કરવા જ�ર� છે અને તે અન્વયે તેને 
બચાવ કરવાની તક આપવી જ�ર� છે. આથી જ ર�ૂઆત અિધકાર�ને તેમની લે�ખત ન�ધ પ્રથમ ર�ૂ 
કરવા જણાવ�ુ ંજોઇએ અને ર�ૂઆત અિધકાર� � ન�ધ ર�ૂ કર� તેની નકલ તહોમતદારને �રૂ� પાડ�ને 
ત્યારબાદ તહોમતદારની લે�ખત બ્રીફ મેળવવી જોઇએ. 
 

(૧૧)  મૌ�ખક તપાસ દરિમયાન તપાસ અિધકાર�ની બદલી થાય ત્યાર�: 
 �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ નીચેની મૌ�ખક તપાસ 
માટ� નીમાયેલ તપાસ અિધકાર�ની બદલી / િન�િૃ�/ અવસાન થવાથી તેમના  સ્થાને અન્ય 
અિધકાર�ને તપાસ અિધકાર� તર�ક� નીમવામા ં આવે ત્યાર� િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૨૧)મા ં જણાવ્યા 
�જુબ, આવા અ�ગુામી  તપાસ અિધકાર� તેના �રુોગામીએ ન�ધેલ �રુાવાઓ ઉપર અને �શતઃ પોતે 
ન�ધેલા �રુાવા �જુબ કામ ચલાવી શક� છે. પરં� ુઅ�ગુામી તપાસ અિધકાર�ને લાગે ક�, �નો �રુાવો 
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ન�ધાઇ �કૂયો છે,  એવા કોઇ  સાક્ષીની ન્યાયના �હતમા ં વ� ુતપાસ કરવી જ�ર� છે, તો આવા કોઇપણ 
સાક્ષીને ફર�થી બોલાવીને તપાસ શક� છે. તે સાક્ષીની ઊલટતપાસ અને ફ�રતપાસ પણ કર� શક� છે.      
 

(૧૨) પ્રાથિમક �નુાવણી (Preliminary Hearing)થી શ� કર�ને િનયિમત �નુાવણી �રૂ� થાય ત્યા ં�ધુી 
એટલે ક�,  મૌ�ખક તપાસની તમામ કાયર્વાહ� �ગે તપાસ અિધકાર�એ રોજના�ુ ં (Daily Order Sheet) 

િનભાવવા�ુ ં હોય છે. પ્રાથિમક �નુાવણીથી શ� કર�ને િનયિમત �નુાવણી �રૂ� થાય, ત્યા ં �ધુીની 
રોજબરોજની તપાસની કાયર્વાહ�ની િવગતો એટલ ે ક�, મૌ�ખક તપાસ (Oral inquiry)ની િવગતોની 
તાર�ખવાર ન�ધ રોજનામામા ંકરવાની હોય છે. રોજનામામા ંનીચેની બાબતો ન�ધવાની હોય છે:- 

  

(i)   રોજબરોજની �નુાવણીની કાયર્વાહ�ની િવગત,  

(ii)   �નુાવણી દરિમયાન તહોમતદાર તેમજ ર�ૂઆત અિધકાર�એ કર�લ િવનતંીઓ ક� ર�ૂઆતો  
�ગેની ન�ધો તેમજ તેના અ�સુધંાનમા ંતપાસ અિધકાર�એ કર�લ �કુમોની િવગતો,  

(iii)   �નુાવણી દરિમયાન બનેં પક્ષે ર�ૂ થયેલ દસ્તાવેજો અને મૌ�ખક �રુાવાઓની િવગતો,  
(iv)  �નુાવણીની પ્ર�ક્રયા દરિમયાન તપાસ અિધકાર�એ કર�લ �કુમો �ગેની ન�ધ,  

(v)   તહોમતદાર� જો કોઇ વધારાના દસ્તાવેજો/ સાક્ષીઓ તપાસવાની માગંણી કર� હોય તો, તે   
�ગેની ન�ધ, તે �ગ ે તપાસ અિધકાર�એ કર�લ �કુમની ન�ધ, ર�કડર્નો કબજો ધરાવનાર 
સ�ાિધકાર�એ �હ�ર �હતમા ંક� રાજયની સલામતીના �હતમા ંદસ્તાવેજો �રૂા પાડવાનો ઇનકાર 
કય� હોય, તો તે �ગેની ન�ધ,  

(vi)   િશસ્ત અિધકાર� અને તહોમતદારના પક્ષે નવા �રુાવા ર�ૂ કરવા થયેલી ર�ૂઆત અને તે   
સબંધંમા ંતપાસ અિધકાર�એ કર�લ �કુમોની ન�ધ,  

(vii)  સાક્ષીઓની સરતપાસ, ઊલટતપાસ અને ફ�રતપાસ �ગેની િવગતો.  
 

  �ૂંકમા,ં રોજનામામા ં �નુાવણી દરિમયાન રોજબરોજ કરવામા ં આવતી કાયર્વાહ� (Business 

transacted in the oral Hearing)ની તાર�ખવાર ન�ધ કરવાની હોય છે.  દરરોજ �નુાવણીના �તે, �દવસ 
દરિમયાન કરવામા ં આવેલ કાયર્વાહ�ની િવગતો ન�ધીને તપાસ અિધકાર�એ તે નીચ ે તાર�ખ સ�હત 
તેમની સહ� કર�ને પ્રમા�ણત કરવી જ�ર� છે. તે ઉપર તહોમતદાર તેમજ  ર�ૂઆત અિધકાર�ની સહ� 
પણ મેળવવાની હોય છે. તહોમતદાર જો સહ� કરવાનો ઇનકાર કર� તો તે બાબતની લે�ખત ન�ધ કર�ને 
તપાસ અિધકાર�એ સહ� કરવી જોઇએ. મૌ�ખક તપાસની કાયર્વાહ�મા ં રોજના�ુ ં �બૂ જ અગત્યનો 
દસ્તાવેજ છે. મૌ�ખક તપાસ દરિમયાન કરવામા ં આવેલ કાયર્વાહ�ની િવગતોનો ખ્યાલ રોજનામાના 
આધાર� આવી શક� છે. તપાસ અિધકાર�એ િનયમોમા ંઠરાવેલી તપાસની પ્ર�ક્રયા�ુ ંયોગ્ય ર�તે પાલન ક�ુ� 
છે ક� ક�મ? તહોમતદારને બચાવ કરવા માટ� વાજબી અને �રૂતી તક આપી  છે ક� ક�મ? વગેર� બાબતોનો 
ખ્યાલ રોજનામાના આધાર� જ આવી શક� છે. આથી, તપાસ અિધકાર�એ, મૌ�ખક તપાસની રોજબરોજની 
કામગીર� �ગે રોજના�ુ ં િનભાવ�ુ ં આવશ્યક છે. તપાસ અિધકાર�એ તેમના તપાસ અહ�વાલ સાથે 
રોજના�ુ ંપણ (અસલમા)ં િશસ્ત અિધકાર�ને મોકલી આપવા�ુ ંરહ� છે.  
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૨.૧૧ તપાસ અહ�વાલ:  
(૧)  �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૨૨)મા ં 
જણાવ્યા �જુબ, તપાસની કાયર્વાહ� �રૂ� થયા બાદ, તપાસ અિધકાર�એ તેમના તારણો(findings) 

દશાર્વતો તપાસ અહ�વાલ (Inquiry Report) તૈયાર કરવાનો રહ� છે. 
(૨)  િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૨૨)મા ં જણાવ્યા �જુબ, તપાસ અહ�વાલમા ં નીચ ે દશાર્વેલ બાબતો  
આવર� લેવી ફર�જયાત છે:  
 

(અ) િશસ્ત અિધકાર�એ તહોમતદાર સામેના � આરોપો �ગે તપાસ કરવા તેમની િનમ�કૂ કર�   
હોય, તે િશસ્ત અિધકાર�ના �કુમનો હવાલો દશાર્વીને તે અન્વયે તેમણે તપાસની � કામગીર� 
કર� હોય, તેની તાર�ખ, સમય અને સ્થળ સાથેની િવગતો.  

(બ)  � આરોપોની તપાસ કરવા તેમણ ે જણાવવામા ં આવ્�ુ ં હોય, તે આરોપોની િવગતો અને તે    
આરોપો �ગે આક્ષેપ િવવરણપત્રકમા ં કરવામા ં આવેલ િવવરણની િવગતો તેમજ આરોપના 
સમથર્નમા ંિશસ્ત અિધકાર�ના પક્ષે ર�ૂ થયેલા દસ્તાવે� અને મૌ�ખક �રુાવાઓની િવગતો.   

 (ક)   દર�ક આરોપવાર તહોમતદાર� ર�ૂ કર�લ બચાવની િવગતો.  
 (ડ)  દર�ક આરોપ �ગે બનેં પક્ષ ેર�ૂ થયેલ �રુાવાઓની સમીક્ષા/ �લૂ્યાકંન.  
 (ઇ)  દર�ક આરોપવાર તારણો (findings) અને તે �ગેના કારણો.  
 

(૩)  જો કોઇ ક�સમા ં એકથી વ� ુ તપાસ અિધકાર�ઓ બદલાયા હોય, તો � અિધકાર�એ મૌ�ખક   
તપાસમા ંર�ૂ થયેલ �રુાવાઓનો સમગ્ર ક� તેનો કોઇ ભાગ સાભંળ�ને ન�ધવાની કામગીર� કર� હોય, તે 
અિધકાર� જ તપાસ અહ�વાલ લખી શક�. �મણે �રુાવા ક� તેનો કોઇ ભાગ સાભંળ�ને ન�ધવાની કામગીર� 
બ�વી 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 ર�ૂ થયેલ �રુાવા (Evidences adduced during inquiry)  

ઉપર તેમજ તપાસના ર�કડર્ (Record of inquiry) ઉપર જ આધા�રત હોવો જોઇએ. તપાસમા ંર�ૂ થયા ન 
હોય, તેવા કોઇ �રુાવા ક� ર�કડર્નો આધાર લઇ શકાય નહ�. � બાબત અથવા � �રુાવા �ગ ે
તહોમતદારને બચાવની તક આપવામા ંઆવી ન હોય, તે બાબત ક� �રુાવાનો આધાર પણ લઇ શકાય 
નહ�.  �ૂંકમા,ં તપાસમા ંર�ૂ થયેલી ન હોય તેવી કોઇ બાબત (extraneous factor) ધ્યાનમા ં લઇ શકાય 
નહ�. તપાસ અહ�વાલમા ં તારણો દશાર્વવા માટ� તપાસ અિધકાર� તેમની �ત મા�હતી ક� �ગત 
મા�હતીનો ઉપયોગ પણ કર� શક� નહ�. તહોમતદારની �તૂકાળની કોઇ વત� ૂર્કનો આધાર પણ લઇ 
શકાય નહ�. િસવાય ક� તે �ગે આરોપનામામા ંઉલ્લખે કર�ને  તહોમતદારને  બચાવની વાજબી અને 
�રૂ� તક આપવામા ં આવી હોય, તપાસ અિધકાર�એ કોઇ  પણ  સ�ાિધકાર�ના દબાણ, �ચૂના ક�  
�કુમને અ�લુક્ષીને ક� તેમની શેહશરમમા ંઆવીને તપાસ અહ�વાલ લખવો જોઇએ નહ�.  તેમણ ેતદ્દન 
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સ્વતતં્રપણ,ે િનષ્પક્ષ અને તટસ્થ રહ�ને તેમના તારણો દશાર્વવા જોઇએ. �ૂંકમા,ં તપાસ અિધકાર�એ 
ન્યાિયક દ્ર�ષ્ટકોણ (judicial approach) રાખીને તપાસ અહ�વાલ તૈયાર કરવાનો રહ� છે.   
 

(૫)  તપાસ અહ�વાલમા ંતપાસ અિધકાર�એ િશસ્ત અિધકાર�ના પક્ષે તેમજ તહોમતદારના પક્ષે એમ  
બનેં પક્ષ ેર�ૂ થયેલા �રુાવાઓ�ુ ંયોગ્ય �લૂ્યાકંન / સમીક્ષા કરવી જ�ર� છે.  
 

(૬)  તપાસ અહ�વાલમા ંતપાસ અિધકાર�એ, આરોપ �રુવાર થાય છે ક� �રુવાર થતો નથી ક� �શતઃ  
�રુવાર થાય છે, તે �ગે તેમના તારણો સ્પષ્ટપણે દશાર્વવા જોઇએ.  આરોપનો કોઇ ભાગ �રુવાર થતો 
હોય તો આરોપનો કયો ભાગ �શત: �રુવાર થાય છે, તે તેમના તારણોમા ંસ્પષ્ટપણે  દશાર્વ�ુ ંજ�ર� 
છે. વળ�, તારણો �ગે કારણો દશાર્વવા ફર�જયાત છે. 
 

(૭)  તપાસ  અિધકાર�એ �રુાવાઓ�ુ ં  �લૂ્યાકંન કર�ને તેમના તારણો દશાર્વતી વખતે ધ્યાનમા ં 
રાખ�ુ ં ક� ખાતાક�ય તપાસમા ંઆરોપ �રુવાર કરવાની જવાબદાર�  સામાન્ય ર�તે િશસ્ત અિધકાર�ના 
પક્ષે છે. ( Burden of proof generally lies on the prosecution) પરં� ુ  સાથોસાથ  એ  પણ ધ્યાનમા ં
રાખ�ુ ંજ�ર�  છે ક�, તહોમતદાર� તેનો  �  કોઇ  બચાવ  ર�ૂ  કય� હોય, તે બચાવના �દુ્દાઓ ક� િવગતો 
�રુવાર કરવાની જવાબદાર� તહોમતદારની રહ� છે. તપાસ અિધકાર�એ એ પણ ખ્યાલમા ંરાખ�ુ ંજોઇએ 
ક� ખાતાક�ય તપાસમા ં સા�બતીનો િસદ્ધાતં એ ફોજદાર� કાયર્વાહ�ની �મ ‘‘તદ્દન શકંાર�હત સા�બતી  
(Proof   beyond   reasonable   doubt)”નો નથી,  પરં� ુ  ‘‘સભંિવત સા�બતી (Preponderence of  

probability)’’નો  હોય છે. અલબ�, સભંિવત સા�બતનો આધાર લવેા માટ� નીચે દશાર્વેલી બે શરતો  
સતંોષાતી હોવી જોઇએ:  
 

(i)  ક�સની  પ્રાથિમક અને �ળૂ�તૂ હક�કતો તેમજ સજંોગો મૌ�ખક ક� દસ્તાવે� એવા  સીધા �રુાવા   
(direct evidence)ને આધાર� �રુવાર 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 �રુાવાઓમા ં કોઇ �ટૂતી કડ� હોવી જોઇએ નહ�. કાયદાક�ય ર�તે તકર્બદ્ધ હોય, તે  
િસવાય અ�મુાન ક� ધારણા થઇ શક� નહ�. માત્ર શકંાને આધાર� આરોપ �રુવાર 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 સ્પષ્ટ�કરણમા ં જણાવ્યા �જુબ, તપાસ અિધકાર�ના  
મતંવ્ય  �જુબ આરોપનામામા ં ઉલ્લ�ેખત આરોપ િસવાયનો કોઇ આરોપ �રુવાર થતો હોય તો તેઓ તે 
�ગેના તેમના તારણો પણ તપાસ અહ�વાલમા ં ન�ધી શક� છે. અલબ�, તહોમતદાર�  � િવગતો / 
હક�કતોનો સ્વીકાર કય� હોય તે હક�કતો/ િવગતો ઉપર જ તે આરોપ આધા�રત હોવો જોઇએ અથવા તે 
આરોપની િવગતો તહોમતદાર સમક્ષ ર�ૂ કરવામા ંઆવેલી હોવી જોઇએ અને તે સબંધંમા ંતહોમતદારને 
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બચાવ કરવાની વાજબી અને �રૂતી તક આપવામા ંઆવેલી હોવી જોઇએ.   
 

(૯)  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૬.૧.૧૯૬૪ના પ�રપત્ર ક્રમાકં:ડ�પીઇ-૧૦૬૩-સી,થી કર�લ  
જોગવાઇ �જુબ, તપાસ અિધકાર�એ તપાસ અહ�વાલમા ંતહોમતદાર સામેનો આરોપ સા�બત થાય છે ક�, 
સા�બત થતો નથી, તે �ગેના જ તેમના તારણો દશાર્વવાના હોય છે. તહોમતદારને કઇ િશક્ષા ફરમાવવી  
અથવા તેની સામે શી કાયર્વાહ� હાથ ધરવી, તે �ગ ે તપાસ અિધકાર� કોઇ ભલામણ ક� �ચૂન કર� શક� 
નહ�. કારણ ક�, તેમ કર�ુ ંતેમના અિધકારક્ષેત્રની બહારની બાબત છે.   
 

(૧૦)   તપાસ અિધકાર�એ નીચે જણાવેલ દસ્તાવેજો િશસ્ત અિધકાર�ને મોકલવા જ�ર� છે:  
(ક)  તપાસ અહ�વાલ 

(ખ)  િશસ્ત અિધકાર�ના પક્ષે ર�ૂ થયેલ દસ્તાવે� તેમજ મૌ�ખક �રુાવાઓ�ુ ંફોલ્ડર  (�રુાવાઓની   
યાદ� સ�હત)  

(ગ)  તહોમતદાર� ર�ૂ કર�લ દસ્તાવે� અને મૌ�ખક �રુાવાઓ�ુ ંફોલ્ડર (�રુાવાઓની યાદ�  સ�હત) 
(ઘ)   સાક્ષીઓની સરતપાસ, ઊલટતપાસ અને ફ�રતપાસમા ંતેમણે આપેલ િનવેદનો દશાર્વ� ુ ં ફોલ્ડર.   
(ચ)  રોજના�ુ ં (Daily Order Sheet) અસલમા.ં 
(છ)   તપાસ દરિમયાન તહોમતદાર� તેમજ ર�ૂઆત અિધકાર�એ કર�લ મૌ�ખક અને લે�ખત  ર�ૂઆતો  

અને તે અન્વયે તપાસ અિધકાર�એ કર�લ �કુમો વગેર� �ગે�ુ ંફોલ્ડર.  
(જ)  તહોમતદાર અને ર�ૂઆત અિધકાર�ની લે�ખત બ્રીફ �ગે�ુ ંફોલ્ડર.  
 

(૧૧)  જો કોઇ ક�સમા ં એકથી વ� ુ અિધકાર�ઓ સામે તપાસ કરવામા ં આવી હોય, તો �ટલા  
તહોમતદારો હોય તેટલી તપાસ અહ�વાલની નકલો િશસ્ત અિધકાર�ને મોકલવી જ�ર� છે.   
(૧૨)  તપાસ અિધકાર� એક વખત તપાસ અહ�વાલ ઉપર સહ� કર�ને તે િશસ્ત અિધકાર�ને મોકલી  
આપે, ત્યારપછ� તે Functus officio બની �ય છે. ત્યારબાદ તપાસ અિધકાર� તેમા ં  કોઇપણ �તનો 
ફ�રફાર �ચૂવી શક� નહ�.  
 

૨.૧૨  તપાસ અહ�વાલ ઉપર કાયર્વાહ�:  
 

(૧)  તપાસ અહ�વાલ િશસ્ત અિધકાર�ને મળે ત્યાર�, તે ઉપર તેમણ ેકરવાની થતી કાયર્વાહ� �ગેની  
જોગવાઇ �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૦મા ંછે.  
  

(૨)  િશસ્ત અિધકાર�એ તપાસ અહ�વાલ અને તે સામેના તપાસના ર�કડર્ની યોગ્ય ચકાસણી કરવી  
જોઇએ. તપાસ અહ�વાલ અને તપાસના ર�કડર્ની ચકાસણી કરતા ંતપાસની કાયર્વાહ�/ પ્ર�ક્રયામા ં  કોઇ 
ગભંીર ક્ષિત જણાતી હોય, તો િશસ્ત અિધકાર� િનયમ-૧૦ના પેટાિનયમ-(૧) �જુબ તપાસ અિધકાર�ને 
વ� ુતપાસ અને અહ�વાલ અથ� ક�સ પરત (remit) કર� શક� છે. ઉદાહરણ તર�ક�, તપાસ અિધકાર�એ 
િનયમ-૯મા ં દશાર્વેલી તપાસની પ્ર�ક્રયા યોગ્ય ર�તે અ�સુર� ન હોય અથવા તહોમતદારને બચાવની 
વાજબી તક આપી ન હોય અથવા તપાસની કાયર્વાહ� કોઇ તબકક� �ૂિષત થઇ ગયેલી હોય અથવા 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1964-06-1-dpe-1063-c.pdf
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તપાસની કાયર્વાહ�મા ં �ુદરતી ન્યાયના િસદ્ધાતંો�ુ ં પાલન કરવામા ં આવ્�ુ ં ન હોય અથવા તપાસ 
દરિમયાન ર�ૂ થયેલ કોઇ મહત્ત્વનો દસ્તાવે� �રુાવો ક� સાક્ષી તપાસવાનો રહ� ગયો હોય વગેર� 
ક્ષિતઓ જણાઇ આવે તો િશસ્ત અિધકાર� િનયમ-૧૦(૧) �જુબ તપાસ અિધકાર�ને વ� ુતપાસ અથ� ક�સ 
પરત (remit) કર� શક� છે.   
    

  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૬.૫.૧૯૮૩ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃતપસ-૧૦૮૩-૨૩૮-ત.એથી 
�ચૂના આપ્યા �જુબ જો  િશસ્ત અિધકાર� તપાસ અિધકાર�ને ક�સ ‘‘�રમાન્ડ’’ કર� તો તે ક�સ તપાસ 
અિધકાર�એ સ્વીકારવો જ કારણ ક�, િશસ્ત અિધકાર�એ આપેલ �ચૂનાઓ�ુ ંતપાસ અિધકાર� કાયદ�સર 
ર�તે ઉલ્લઘંન કર� શક� નહ�. હક�કતમા ં સરકાર� કમર્ચાર� સામે કરવામા ંઆવેલ ગેરવતર્�કૂ અથવા 
ગેરવતર્ન �ગેના અથવા કોઇપણ �નુા�હત કાયર્ અથવા �નુા�હત કાયર્લોપ કરવા �ગેનો કોઇપણ 
આક્ષેપ સાચો હોવા �ગેની તપાસ માટ� જ તપાસ અિધકાર�ની િનમ�કૂ િશસ્ત અિધકાર� દ્વારા કરવામા ં
આવી હોય છે.  
 

  આમ, િનયમ-૧૦(૧)ની જોગવાઇઓ ધ્યાનમા ંલેતા ં િશસ્ત અિધકાર� િનયમ-૯ની જોગવાઇઓને 
આધીન વ� ુતપાસ હાથ ધરવાની તપાસ અિધકાર�ને �ચૂના આપી ક�સ કાયદ�સર ર�તે  ‘‘�રમાન્ડ’’ કર� 
શક� છે અને તેનો તપાસ અિધકાર� ઇનકાર કર� શક� નહ�. પરં� ુ તપાસ અિધકાર�ના તારણો સાથે 
અસમંત હોવાને કારણે અથવા તપાસ અિધકાર�એ તહોમતદાર સામેનો આરોપ નાસા�બત માન્યો હોવાને 
કારણે િશસ્ત અિધકાર� તપાસ અિધકાર�ને વ� ુતપાસ અથર્ ક�સ પરત કર� શક� નહ�.  તેવા �કસ્સામા ંજો 
તેઓ તપાસ અિધકાર�ના તારણો સાથે અસમંત હોય તો િનયમ-૧૦ના પેટાિનયમ-(૨) �જુબ તેમણ ે
તેમની અસમંિતના કારણોની લે�ખત ન�ધ કર�ને તેમના અલાયદા તારણો ન�ધવા જોઇએ. િનયમ-૧૦ના 
પેટાિનયમ-(૧) �જુબ તપાસ અિધકાર�ને વ� ુતપાસ અથ� ક�સ પરત કરવા માટ� પણ િશસ્ત અિધકાર�એ 
કારણોની લે�ખત ન�ધ કરવી જ�ર� છે. 
   

(૩) જો તપાસ અિધકાર�એ સરકાર� કમર્ચાર� સામેના આરોપો નાસા�બત માન્યા હોય અને િશસ્ત  
અિધકાર� તપાસ અિધકાર�ના તારણો સાથે સમંત થાય, તો તેઓ સરકાર� કમર્ચાર�ને દોષ�કુત �હ�ર 
કરતા �કુમો કરવા િવચારણા કર� શક� છે. 
   

(૪)  જો તપાસ અિધકાર�એ, સરકાર� કમર્ચાર� સામેના આરોપ/ આરોપો સ�ંણૂર્પણે સા�બત અથવા  
�શતઃ સા�બત માન્યા હોય અને િશસ્ત અિધકાર� આ તારણો સાથે સહમત હોય અથવા તપાસ 
અિધકાર�એ સરકાર� કમર્ચાર� સામેના આરોપ/ આરોપો �શતઃ સા�બત માન્યા હોય અને િશસ્ત 

અિધકાર�ના મતંવ્ય �જુબ તે આરોપ/ આરોપો સ�ંણૂર્પણે �રુવાર થતા હોય અથવા તપાસ અિધકાર�એ 
સરકાર� કમર્ચાર� સામેના આરોપો  નાસા�બત માન્યા હોય પરં� ુ િશસ્ત અિધકાર�ના તારણો �જુબ તે 
સ�ંણૂર્પણે અથવા �શતઃ સા�બત થતા હોય તો તેવા �કસ્સાઓમા,ં સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના 
તાઃ૧૬.૪.૧૯૯૦ના શેરા �ુકમ ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૯૦-૨૬૨-ડ�.એલ.ઇ. સેલ અને તા:૯.૯.૧૯૯૩ના 

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
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પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ સીડ�આર-૧૦૯૨-�.ુઓ.૨૯૮-ત.એ.થી અપાયેલ �ચૂના �જુબ, િશસ્ત અિધકાર�એ 
તહોમતદારને તપાસ અહ�વાલની નકલ તેમજ તપાસ અહ�વાલ સાથે તેઓ જો અસમંત હોય, તો તેમના 
અસમંિત �ગેના કારણો સ�હત તારણોની નકલ �રૂ� પાડ�ને તે સબંધંમા ંતહોમતદારને � કોઇ લે�ખત 
ર�ૂઆત કરવી હોય, તે �દન-૧૫મા ંકરવા જણાવ�ુ ંજોઇએ.  આ તબકક� િશસ્ત અિધકાર�એ િશક્ષા �ગે 
કોઇ જ િવચારણા કરવાની રહ�તી નથી અને તેથી તહોમતદારને તપાસ અિધકાર�ના તપાસ અહ�વાલ 
અને િશસ્ત અિધકાર�ના તારણોની નકલ �રૂ� પાડતા પત્ર ક� યાદ�મા ં િશક્ષા �ગે કોઇપણ પ્રકારનો 
ઉલ્લખે કરવો જોઇએ નહ�. 
  

(૫)  તપાસ અહ�વાલ િશસ્ત અિધકાર�ના તારણો સબંધંમા ંતહોમતદાર � કોઇ લે�ખત ર�ૂઆત કર�,  
તે િવચારણામા ં  લઇને િશસ્ત અિધકાર� િશક્ષા અથવા દોષ��ુક્તનો યોગ્ય તે િનણર્ય લઇ શક� છે. 
તહોમતદારની લે�ખત ર�ૂઆતના આધાર� જો િશસ્ત અિધકાર�ને એમ લાગે ક�, તહોમતદાર સામેનો 
આરોપ સા�બત થતો નથી અને તે દોષ�કુત છે, તો તે તબકક� પણ િશસ્ત અિધકાર� દોષ��ુક્તનો િનણર્ય 
લઇને સરકાર� કમર્ચાર�ને દોષ�કુત �હ�ર કરતો �કુમ કરવા િવચારણા કર� શક� છે. તહોમતદારની 
લે�ખત ર�ૂઆત િવચારણામા ં લીધા બાદ, પણ  િશસ્ત અિધકાર�ને તહોમતદાર સામેનો આરોપ 
સ�ંણૂર્પણે સા�બત અથવા �શતઃ સા�બત થયેલ હોવા�ુ ં જણા� ુ ં હોય, તો િશસ્ત અિધકાર�, �જુરાત 
રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ં દશાર્વેલ યોગ્ય તે િશક્ષા કરવાનો 
િનણર્ય લઇ શક� છે.  
 

   �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૦ના પેટાિનયમ-(૩)મા ં
જણાવ્યા �જુબ, િશસ્ત અિધકાર�ના મતંવ્ય �જુબ, િનયમ-૬મા ંક્રમાકંઃ(૧)થી (૩) આગળ દશાર્વેલ નાની 
િશક્ષાઓ પૈક�ની કોઇ િશક્ષા કરવાપાત્ર જણાતી હોય તો તેઓ તેવી કોઇ િશક્ષા ફરમાવવાનો િનણર્ય લઇ 
શક� છે. અલબ�, િનયમ-૧૦ના પેટાિનયમ-(૩)ના પરં�કુમા ં જણાવ્યા �જુબ, જયા ં જ�ર� હોય ત્યા ં
�જુરાત �હ�ર સેવા આયોગની સલાહ મેળવીને તે ઉપર િવચારણા કયાર્ બાદ જ આખર� િનણર્ય લેવો 
જોઇએ.  જો િનયમ-૧૦ના પેટાિનયમ-(૪)મા ંજણાવ્યા �જુબ, િનયમ-૬મા ંક્રમાકંઃ(૪) થી (૮) આગળ 
દશાર્વેલ મોટ� િશક્ષાઓ પૈક�ની કોઇ િશક્ષા કરવાનો અ�ભપ્રાય હોય તો પણ િશસ્ત અિધકાર� તે �જુબ  
િનણર્ય લઇ શક� છે. સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૬.૪.૧૯૮૬ના �હ�રનામા ક્રમાકંઃ�એસ-૮૬-૧૭-

સીડ�આર-૧૦૮૪-૫૬૫-ત.એ.થી િનયમ-૧૦ના પેટાિનયમ-(૪)મા ં �ધુારો કયાર્ �જુબ, કરવા ધાર�લ 
િશક્ષા �ગે િશસ્ત અિધકાર�એ તહોમતદારને ર�ૂઆત કરવાની કોઇ તક આપવી જ�ર� નથી. અલબ�, 
િનયમ-૧૦ના પેટાિનયમ-(૪)ના પરં�કુમા ંજણાવ્યા �જુબ, જયા ંજ�ર� હોય ત્યા ં�જુરાત �હ�ર સેવા 
આયોગનો પરામશર્ કરવાનો રહ�શે. જો આક્ષેિપતને કરવાની થતી િશક્ષા �હ�ર સેવા આયોગની સલાહ 
ઉપર આધા�રત હોય તો તેવા �કસ્સામા ંસામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૩૧.૩.૨૦૧૫ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ 
સીડ�આર-૧૦૨૦૦૭-૧૫૫૧-ત.એ.થી કરવામા ંઆવેલ જોગવાઇ �જુબ આક્ષેિપતને આયોગની સલાહની 
નકલ  મોકલી તેને આયોગની સલાહ પરત્વે ર�ૂઆત કરવા પદંર �દવસનો સમય આપવાનો રહ� છે. 
િશક્ષાના �કુમો કરતા પહ�લા ં  આક્ષેિપતની ર�ૂઆત પણ ધ્યાને લવેાની રહ� છે. કયા ક�સોમા ં�જુરાત 

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/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


 

138 

�હ�ર સેવા આયોગનો પરામશર્ કરવો જ�ર� છે, તે �ગે ફકરા-૨.૧૩મા ંિવગતે ચચાર્ કરવામા ંઆવી છે. 
  

ન�ધઃ (૧) તપાસ અહ�વાલનો સ્વીકાર / અસ્વીકાર કરવાની કક્ષા: સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ   
૨૩.૧૨.૨૦૦૫ના ઠરાવ ક્રમાકંઃસીઓએસ-૧૦૨૦૦૫-૫૧૬-ગ.૨થી િશસ્ત િવષયક બાબતોમા ં
ક�સો ર�ૂ કરવાનો રાહ િનયત કરવામા ંઆવેલ છે. તે �જુબ વગર્-૧ના અિધકાર�ના �કસ્સામા ં
તપાસ અહ�વાલમા ંતમામ આરોપો �રુવાર થયેલ હોય (એટલે ક�, સા�બત માનવામા ંઆવેલ 
હોય) તે �કસ્સામા ંતપાસ અહ�વાલનો સ્વીકાર કરવા માટ� વહ�વટ� િવભાગના સ�ચવશ્રી સક્ષમ 
છે.  તપાસ અિધકાર�એ સા�બત માનેલા આરોપોને નાસા�બત માનવા િવભાગનો અ�ભપ્રાય થતો 
હોય, તો તે �કસ્સામા ં તપાસ અહ�વાલનો સ્વીકાર / અસ્વીકાર કરવા માટ� િવભાગે સામાન્ય 
વહ�વટ િવભાગને દરખાસ્ત ર�ૂ કરવાની રહ� છે.  �રુવાર નહ� થયેલા (એટલે ક�, નાસા�બત / 
�શતઃ સા�બત માનવામા ંઆવેલ હોય તેવા) આક્ષેપો �ગેના તપાસ અહ�વાલનો સ્વીકાર / 
અસ્વીકાર કરવાનો િનણર્ય લેવા માટ� િવભાગે પોતાના અ�ભપ્રાય સાથે પ્રકરણ સામાન્ય વહ�વટ 
િવભાગને ર�ૂ કરવા�ુ ં રહ� છે. તેના માટ�  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૬.૧૨.૨૦૦૩ના 
પ�રપત્ર ક્રમાકંઃખતપ-૧૦૯૩-૧૪૨૩-ત.એ.થી િનયત કરાયેલ ચેક�લસ્ટ-૨ �જુબની િવગતો સાથે 
સામાન્ય વહ�વટ િવભાગને દરખાસ્ત ર�ૂ કરવાની રહ� છે.  

 

ન�ધ: (૨) સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૩.૧૨.૨૦૦૫ના ઠરાવ ક્રમાકંઃસીઓએસ-૧૦૨૦૦૫- ૫૧૬- 

ગ.૨  થી વગર્-૧ના અિધકાર�ના �કસ્સામા ં તેઓને િનયમ-૬મા ં દશાર્વેલ ક્રમાકંઃ(૧) થી (૪) 
આગળ દશાર્વેલ િશક્ષા તેમજ પેન્શન કાપ કરવાનો િનણર્ય  લેવા માટ� પ્રકરણ સામાન્ય વહ�વટ 
િવભાગને  ર�ૂ કરવા�ુ ં રહ� છે તેમજ િનયમ-૬મા ં દશાર્વેલ ક્રમાકંઃ(૫)થી (૮) પૈક�ની િશક્ષા 
તેમજ કાયમી ધોરણે પેન્શનમા ંકાપ કરવાની િશક્ષા �ચૂવાઇ હોય, તે �કસ્સામા ંસામાન્ય વહ�વટ 
િવભાગ મારફતે સબંિંધત િવભાગના માન. મતં્રીશ્રી તથા માન. �ખુ્યમતં્રીશ્રીની અ�મુિત અથ�  
પ્રકરણ ર�ૂ કરવા�ુ ંરહ� છે. તેના માટ� સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૬.૧૨.૨૦૦૩ના પ�રપત્ર 
ક્રમાકંઃખતપ-૧૦૯૩-૧૪૨૩-ત.એ.મા ંદશાર્વ્યા �જુબ ચકે�લસ્ટ-૩ જોવા�ુ ં રહ� છે.  

 

૨.૧૩ �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગનો પરામશર્ (Consultation of Gujarat Public Service 
Commission): 
  

(૧)  બધંારણના અ�ચુ્છેદ-૩૨૦(૩)(સી)ની જોગવાઇ �જુબ, રાજયની �લુ્ક� સેવાના સભ્ય સામેની  
િશસ્ત િવષયક બાબતોમા ં સરકાર� �હ�ર સેવા આયોગનો પરામશર્ કરવો આવશ્યક છે. પરં� ુ આ 
અ�ચુ્છેદના પરં�કુની જોગવાઇ �જુબ, રાજયના રાજયપાલશ્રી િવિનયમો (Regulation) ઘડ�ને તેમા ં
દશાર્વેલી બાબતોમા ંસામાન્યત: અથવા અ�કુ ચો�સ પ્રકારના ક�સોમા ંઅથવા અ�કુ ચો�સ સજંોગોમા ં
સેવા આયોગનો પરામશર્ કરવામાથંી ��ુક્ત આપી શક� છે. બધંારણના પરં�કુ નીચ ે �જુરાતના 
રાજયપાલશ્રીએ  ‘‘�જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ (િવચાર િવિનમયમાથંી ��ુક્ત) િવિનયમો, ૧૯૬૦’’ ઘડ�ા 

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/2005-23-12-COS-102005-516-G2.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2003-16-12-KHTP-1093-1423-INQCELL.pdf
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છે અને કયા �કસ્સાઓમા ં�જુરાત �હ�ર સેવા આયોગનો પરામશર્ કરવો જ�ર� નથી, તે ઠરાવ્�ુ ંછે. 
   

(૨)  આ િવિનયમોના િવિનયમ-૧૨ની જોગવાઇ �જુબ, સરકાર િશસ્ત અિધકાર� હોય ત્યાર� (i) ઠપકો  
અને (ii) ઇ�ફો ક� બઢતીની �કાવટ એ બે િશક્ષાઓ િસવાયની કોઇ િશક્ષા કરતા ંપહ�લા ં �જુરાત રાજય 
�હ�ર સેવા આયોગનો પરામશર્ કર�ને આયોગની સલાહ મેળવવી જ�ર� છે. આમ, સરકાર િશસ્ત 
અિધકાર� તર�ક� િશક્ષા ફરમાવતી હોય, તેવા િશસ્ત િવષયક ક�સોમા ંજ �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગનો 
પરામશર્ કરવાનો રહ� છે અને તેમા ંપણ ઉપર જણાવેલ બ ેિશક્ષાઓ િસવાયની કોઇ િશક્ષા કરવી હોય, તો 
જ આયોગનો પરામશર્ કરવાનો રહ� છે. જયા ંખાતાના વડા િશસ્ત અિધકાર� તર�ક� િશક્ષા ફરમાવતા ંહોય, 
ત્યા ં કોઇપણ િશક્ષા કરતા ં પહ�લા ં આયોગનો પરામશર્ કરવાનો રહ�તો નથી. તેમજ સામાન્ય વહ�વટ 
િવભાગના તાઃ૨૧.૪.૨૦૧૦ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃપીએસસી-૧૦૨૦૦૮-૪૫-૩૬૫૫-ગ-૨થી આપવામા ં
આવેલ �ચૂનાઓ �જુબ �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગના ક્ષેત્રાિધકાર હ�ઠળની જગ્યાઓ પર િનમ�કૂ 
પામેલા રાજય સરકારના વગર્-૩ અને વગર્-૪ના કમર્ચાર�ઓના �કસ્સામા ં તેઓને પેન્શન કાપ કરવા 
અગાઉ �હ�ર સેવા આયોગનો પરામશર્ કરવો જ�ર� બનતો નથી.  
 

(૩)  િશસ્ત િવષયક ક�સોમા ં આયોગનો પરામશર્ કરતા સમયે, સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ  
૨૯.૯.૨૦૧૫ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૪૨૦૧૫-૧૧૩૩-ત.એ.થી િનયત કયાર્ �જુબના ચેક�લસ્ટમા ં
જ�ર� િવગતો દશાર્વીને નીચે જણાવેલ ર�કડર્ �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગને મોકલ�ુ ંજ�ર� છે:-  
  (ક)  સરકાર� કમર્ચાર�ને બ�વવામા ંઆવેલ આરોપનામાની નકલ.   
  (ખ)  તપાસ અિધકાર�ના તપાસ અહ�વાલની નકલ.   
        (ગ)  તપાસ અહ�વાલના તારણો સાથે િશસ્ત અિધકાર� અસમંત હોય તો, િશસ્ત અિધકાર�ના   

તારણોની  કારણો સ�હતની નકલ.   
(ઘ)  તપાસ અહ�વાલ અને િશસ્ત અિધકાર�ના તારણો ઉપર તહોમતદાર� કર�લ લે�ખત  

ર�ૂઆતની  નકલ.   
  (ચ)  તહોમતદારની ર�ૂઆત માન્ય નહ� રાખવા �ગેના કારણો.  
  (છ)   �ચૂવેલ િશક્ષા�ુ ંવાજબીપ�ુ ંદશાર્વતા ંકારણો.  
 

(૪)  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૮.૧૧.૧૯૮૫ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃતપસ-૧૫૮૫-૭૬-ત.એ.થી 
આપવામા ંઆવેલ  �ચૂના �જુબ, � �કસ્સામા ં�જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ સરકારની દરખાસ્ત સાથે 
સમંત થાય તે �કસ્સામા ં િશક્ષાના �કુમો આયોગની સલાહ મળ્યાના એક માસમા ંકર� દ�વા જોઇએ. જો 
આયોગ સરકાર� �ચૂવેલ િશક્ષા સાથે સમંત થાય નહ� તો, સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ 
૨.૬.૧૯૯૨ના પ�રપત્ર ક્રમાકં:પીએસસી-૧૦૮૬-૪૦૨૫-૭૦૩-(૯૨)-ગ.રમા ં જણાવ્યા �જુબ, વહ�વટ� 
િવભાગ ે સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના પરામશર્મા ં �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગને તેમની સલાહ �ગ ે
�નુિવ�ચારણા કરવા દરખાસ્ત કરવી જોઇએ. સરકાર� આયોગને તેની ભલામણ/ સલાહ �ગે 
�નુિવ�ચારણા કરવા દરખાસ્ત કર� હોય અને આયોગ �નુિવ�ચારણાના �તે પણ દરખાસ્ત સાથે સમંત 

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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થાય નહ� અને આયોગની સલાહ/ ભલામણ નહ� સ્વીકારવાનો વહ�વટ� િવભાગનો અ�ભપ્રાય હોય તો, 
વહ�વટ� િવભાગ,ે સામાન્ય વહ�વટ િવભાગ મારફતે સબંિંધત માન. મતં્રીશ્રી અને માન. �ખુ્યમતં્રીશ્રીના 
િનણર્ય અથ� દરખાસ્ત ર�ૂ કરવી જોઇએ. સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૩૦.૪.૧૯૯૨ના પ�રપત્ર 
ક્રમાકંઃતપસ-૧૫૮૫-૭૬-ત.એ. તથા તાઃ૨.૫.૨૦૦૦ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃપરચ-૧૧૯૯-૧૧૦૨-ત.એ.ની 
�ચૂના �જુબ, � �કસ્સામા ં�જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ સરકારની દરખાસ્ત સાથે સમંત થ�ુ ંન હોય તે 
�કસ્સામા ં સરકાર� આયોગની સલાહના ત્રણ માસની સમયમયાર્દામા ં આખર� િનણર્ય લઇને �કુમો કરવા 
જ�ર� છે. જયા ંસરકાર� �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગને �નુિવ�ચારણા કરવા માટ� દરખાસ્ત કર� હોય અને 
આયોગ તે સાથે સમંત થ�ુ ંન હોય, ત્યા ંઆવી સમયમયાર્દા સરકારની �નુિવ�ચારણાની દરખાસ્ત સાથે 
સમંત નહ� થવા �ગેનો આયોગનો પત્ર િવભાગને મળે, તે તાર�ખથી ગણવાની રહ� છે.  
 

  જો આક્ષેિપતને કરવાની થતી િશક્ષા �હ�ર સેવા આયોગની સલાહ ઉપર આધા�રત હોય તો 
તેવા �કસ્સામા ં સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૩૧.૩.૨૦૧૫ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૨૦૦૭-

૧૫૫૧-ત.એ.થી કરવામા ંઆવેલ જોગવાઇ �જુબ આક્ષેિપતને આયોગની સલાહની નકલ  મોકલી તેને 
આયોગની સલાહ પરત્વે ર�ૂઆત કરવા પદંર �દવસનો સમય આપવાનો રહ� છે. િશક્ષાના �કુમો કરતા 
પહ�લા ં આક્ષેિપતની ર�ૂઆત પણ ધ્યાને લેવાની રહ� છે.  
  

૨.૧૪ આખર� �ુકમ (Final Order):  
(૧)  પ્રકરણ-૧મા ંસ્પષ્ટતા કયાર્ �જુબ, �ુદરતી ન્યાયનો િસદ્ધાતં છે ક�, આખર� �કુમ કારણો સ�હતનો 
એટલે ક�, Speaking Orders હોવો જ�ર� છે. આ િસદ્ધાતં, ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ�ને પણ લા� ુપડ� 
છે. તે �જુબ તેમજ સામાન્ય વહ�વટ િવભાગ ેતાઃ૧.૬.૧૯૭૧ના પ�રપત્ર ક્રમાકં:સીડ�આર-૧૦૭૧-૨૪૬૭-

ગ,થી �ચૂના આપ્યા �જુબ, ખાતાક�ય તપાસને �તે કરવામા ંઆવતા આખર� �કુમો કારણો સ�હતના 
અને સ્વયસં્પષ્ટ Speaking Orders હોવા જ�ર� છે. �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, 
૧૯૭૧ના િનયમ-૧૨ �જુબ, િશક્ષાના �કુમોમા ંનીચેની બાબતોનો સમાવેશ કરવો જ�ર� છે:-  
 

(ક)  તહોમતદાર સામેના આક્ષેપો.  
(ખ)  તેની સામેના આરોપો �ગે તપાસ અિધકાર�ના આરોપવાર તારણો, જો િશસ્ત અિધકાર�,  તપાસ   

અિધકાર�ના તારણો સાથે અસમંત હોય, તો તે �ગનેા કારણો સ�હતના િશસ્ત અિધકાર�ના 
તારણો.   

(ગ)   તપાસ અહ�વાલ અને િશસ્ત અિધકાર�ના તારણો અન્વયે તહોમતદાર� કર�લ ર�ૂઆતના  �દુ્દાઓ  
અને  તહોમતદારની તે ર�ૂઆત નહ� સ્વીકારવા �ગેના િવગતવાર તારણો.   

(ઘ)   �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગનો પરામશર્ કરવામા ંઆવ્યો હોય તો, આયોગની સલાહની  નકલ  
અને આયોગની સલાહ સ્વીકારવામા ંઆવી ન હોય તો, તે �ગેના કારણો (�જુરાત રાજય સેવા 
(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૨ અને ૨૬ જોવા િવનતંી.)  

(ચ)  જો આયોગની સલાહનો સ્વીકાર કરવામા ંઆવ્યો હોય અથાર્� ્ક�, િશક્ષા આયોગની સલાહ ઉપર 

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/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/1992-30-04-TPS-1585-76-INQCELL.pdf
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આધા�રત હોય ત્યાર� આયોગની સલાહ પરત્વે તહોમતદાર� કર�લ ર�ૂઆતના  સ્વીકાર/ 

અસ્વીકારના કારણો.  
(છ)    િશક્ષા�ુ ંવાજબીપ�ુ ંદશાર્વતા ંકારણો.  
(૨)  ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ� અધર્ન્યાિયક કાયર્વાહ� હોઇ, સરકાર� કમર્ચાર�ને દોષ�કુત �હ�ર  
કરવામા ંઆવતો હોય, તો પણ દોષ��ુક્તનો �કુમ પણ કારણો સ�હત (Speaking Orders) હોવો જ�ર� છે. 
તહોમતદારને કયા કારણોસર દોષ�કુત �હ�ર કરવામા ં આવી રહ્યો છે, તે સ્પષ્ટ જણાવ�ુ ં જોઇએ. 
દાખલા તર�ક�,  તહોમતદાર સામેનો આરોપ સા�બત ન થયો હોય અને તેથી તેને દોષ�કુત �હ�ર 
કરવામા ંઆવ્યો હોય, તો તપાસ અિધકાર�ના આરોપ નાસા�બત ગણવાના તારણો અને િશસ્ત અિધકાર� 
તે સાથે સમંત હોવા �ગનેો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરવો જોઇએ.       

(૩)  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૮.૩.૧૯૮૨ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃખહલ-૧૧૮૦-૩૫૭૫-ક,થી  �ચૂના 
આપ્યા �જુબ, િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ�ના �તે કરવામા ંઆવતા આખર� �કુમની એક નકલ કમર્ચાર�ના 
ખાનગી અહ�વાલમા ંરાખવી જ�ર� છે.   
(૪)  તહોમતદારને ફરમાવેલી િશક્ષાનો વાસ્તવમા ંઅમલ થયેલો છે ક� ક�મ? તેની ચકાસણી િશસ્ત  
અિધકાર�એ કર� લેવી આવશ્યક છે. િશક્ષા �ગે ર�કડર્ ઉપર ન�ધ રહ� શક� તેમજ િશક્ષાનો અમલ કરવામા ં
કોઇ વહ�વટ� �શુ્ક�લી પડ� નહ� તે માટ� આખર� �કુમની નકલો, તહોમતદાર � કચેર�મા ંફરજ બ�વતો 
હોય, તે કચેર�ને, તેના સબંિંધત ખાતા/ કચેર�ના વડાને, ઓ�ડટ અિધકાર�ને, પગાર અને �હસાબી 
અિધકાર�ને તેમજ તહોમતદાર�ુ ંસેવા િવષયક�ુ ંર�કડર્ � અિધકાર� હસ્તક હોય, તે અિધકાર�ને મોકલવી 
જ�ર� છે ક� �થી આખર� �કુમોની ર�કડર્ ઉપર યોગ્ય ન�ધ લેવામા ંઆવે તેમજ િશક્ષાનો અમલ કરવામા ં
સરળતા રહ�. તક�દાર� આયોગની ભલામણ અન્વયે િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� કરવામા ં આવેલી હોય તો, 
આખર� �કુમની નકલ તક�દાર� આયોગને પણ મોકલવી જ�ર� છે.   
 

ન�ધ: મોટ� િશક્ષાની કાયર્વાહ�ના દર�ક તબકકા �ગે માગર્દશર્ક  સ્વ�પની સમયમયાર્દા  સરકાર�,  
સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૫.૨.૨૦૧૧ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃમટસ-૧૦૯૨-૧૫૯૮-ત.એ.થી 
િનયત કર� છે. 

 

૩.  િશક્ષાના અમલીકરણ બાબત:-  
 ખાતાક�ય તપાસના �તે કરાયેલ િશક્ષાના �કુમો�ુ ં  અમલીકરણ સમયસર થાય તે જો�ુ ંપણ 
જ�ર� છે. િશક્ષાના અમલીકરણ પર દ�ખર�ખ રાખવા માટ� સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ 
૩૦.૧૧.૨૦૧૧ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૨૦૧૧-૪૨૨-ત.એ.થી નીચે �જુબ �ચૂનાઓ આપવામા ં
આવેલ છે.  
 

(૧)  શકય હોય ત્યા ં�ધુી િશક્ષાનો અમલ કઇ તાર�ખથી શ� થશે અને કયાર� �ણૂર્ થશે તેની િવગતો   
િશક્ષાના �કુમોમા ંજ આમેજ થાય, તે પ્રમાણે �કુમો કરવા.  

(૨)  િશક્ષાના �કુમની ખાતાના વડાને ક� કમર્ચાર�/ અિધકાર�ના િનયતં્રક અિધકાર�ને રવાના કરવામા ં  

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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આવતી નકલ આ િશક્ષાના �કુમની અમલવાર� �ણૂર્ થયે, તેની િશક્ષાના �કુમ કરનારને �ણ 
કરવાની �ચૂના આપવી.  

(૩)  િશક્ષાના �કુમની અને તેની અમલવાર�ની ન�ધ સબંિંધત કમર્ચાર�/ અિધકાર�ના સેવાક�ય   
ર�કડર્મા ંદાખલ થાય, તેની િનયતં્રક અિધકાર�એ કાળ� રાખવી.  

(૪)  ખાતાક�ય તપાસના � ક�સોમા ં િશક્ષાના �કુમો થયેલ હોય તેવા ક�સો�ુ ંદફતર વગ�કરણ કરતા ં  
પહ�લા ં િશક્ષાના �કુમની અમલવાર� સપં� થયા�ુ ં�િુનિ�ત કરાયા બાદ જ  દફતર વગ�કરણ 
કરવાનો િનણર્ય લેવો.   

(૫)   જયાર�  કોઇ કમર્ચાર�/ અિધકાર� સામે િશક્ષાના એક કરતા વ� ુ�કુમો કરાયેલા હોય ત્યાર� આ   
�કુમોની અમલવાર� �ગે િનયતં્રક અિધકાર�એ િવશેષ કાળ� રાખી તમામ �કુમો�ુ ં 
અમલીકરણ �િુનિ�ત કર�ુ.ં   

 

૪.  પ્રક�ણર્:-  
(૧)  પ્રાથિમક તપાસ અને ખાતાક�ય તપાસના ક�સોમા ં �બનસરકાર� સાક્ષીઓ તેમજ િન��ૃ સરકાર�  
અિધકાર�/ કમર્ચાર�ઓને �સુાફર� ભથ્�ુ ં �કૂવવા બાબતે સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ 
૩૦.૬.૨૦૦૧ના ઠરાવ ક્રમાકંઃ સીડ�આર-૧૦-૨૦૦૦-૨૪૦૫-ત.એ.થી જોગવાઇ કરવામા ંઆવેલ છે. તે 
�જુબ પેનલ પરના િન��ૃ સરકાર� અિધકાર�ઓ દ્વારા પ્રાથિમક તપાસ ક� ખાતાક�ય તપાસની કામગીર� 
માટ� બહારગામ �સુાફર� કરવાનો અને રોકાણનો પ્રસગં ઉપ�સ્થત થાય તો આવી �સુાફર� માટ� તેમને 
વગર્-૧નો ન્�નૂતમ પગાર મેળવતા અિધકાર� સમકક્ષ ગણી �સુાફર� ભથ્�ુ ંઅને દ� િનક ભથ્�ુ ંમળવાપાત્ર 
થશે.  
(૨)  આ �ગે�ુ ં�કૂવ�ુ ં સબંિંધત આક્ષેિપત અિધકાર�/ કમર્ચાર�ના વહ�વટ� િવભાગના સ�ચવશ્રી/  
ખાતાના વડાએ કરવા�ુ ંરહ�શે.   
(૩)  િન��ૃ સરકાર� અિધકાર� ઉપરાતં �બનસરકાર� સાક્ષીઓને પણ ઉપર �જુબ �સુાફર� ભથ્થા�ુ ં  
�કૂવ�ુ ં (દ� િનક ભથ્થા ંસ�હત) કર� શકાશે. �કૂવ�ુ ંકરવાની સ�ા સદંભર્-૨મા ંિન�દ�ષ્ટ સામાન્ય વહ�વટ 
િવભાગના તાઃ૧૦.૨.૧૯૯૫ના ઠરાવથી તપાસ કિમશનરશ્રી/ ખાતાક�ય તપાસના ખાસ અિધકાર�ને 
આપવામા ંઆવેલ, તેના બદલે આ �ગનેી તમામ સ�ા હવે આક્ષેિપત અિધકાર�/ કમર્ચાર�ના સબંિંધત 
િવભાગના સ�ચવશ્રી/ ખાતાના વડા હસ્તક રહ�શે.   
(૪)  આ �ગેનો ખચર્ આક્ષેિપત અિધકાર�/ કમર્ચાર�ના પગાર ભથ્થા ં�ગેનો ખચર્ તેમના સબંિંધત  
િવભાગ/ કચેર� દ્વારા � સદર� પાડવામા ંઆવતો હોય તે સદર� ઉધારવાનો રહ�શે અને તે હ�ઠળ મ�ૂંર 
થયેલ ગ્રાન્ટમાથંી 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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પ્રકરણ-૧૦ 

િશક્ષાઓ ( PENALTIES ) 
 

૧. સામાન્ય (General):-  

 

૧.૧  ખાતાક�ય તપાસમા ં સરકાર� કમર્ચાર� દોિષત �રુવાર થાય તો, તેને �જુરાત રાજય સેવા 
(િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ંદશાર્વેલી િશક્ષાઓ પૈક�ની કોઇ િશક્ષા કર� શકાય.  

૧.૨  �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ં ક્રમાકં(૧) થી (૩) 
આગળ દશાર્વેલ િશક્ષાઓ નાની િશક્ષાઓ (Minor Penalties) છે.  જયાર� ક્રમાકં(૪) થી (૮) મા ંદશાર્વેલ 
િશક્ષાઓ મોટ� િશક્ષાઓ (Major Penalties ) છે.  
 

૨.  નાની િશક્ષાઓ (Minor Penalties ):-  

 

૨.૧  �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ં નીચે દશાર્વેલ 
િશક્ષાઓને નાની િશક્ષાઓ તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ંઆવી છે.  

(૧)  ઠપકો (Censure) 

(૨)  ઇ�ફો ક� બઢતીની �કાવટ (Withholding of increment or promotion)  

(૩)  બેદરકાર� ક� �ુકમના ભગંથી સરકારને થયેલ કોઇ આિથ�ક �કુસાનની તેના પગારમાથંી �િશક  
ક�  આખી વ�લૂાત (Recovery from his pay of the whole or part of the pecuniary loss caused 

to Government by negligence or breach of orders) 

 આ િશક્ષાઓ કરતા ં પહ�લા,ં િનયમ-૧૧મા ં િનયત કરવામા ં આવેલ પ્ર�ક્રયા/ કાયર્વાહ� 
અ�સુરવાની રહ� છે.  
 

૨.૨  ઠપકો (Censure):  
(૧)  ઠપકો એ સૌથી ન્�નૂતમ – લ�તુમ (Minimum) િશક્ષા છે. જો િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� 
(Disciplinary  Proceedings) ના �તે એમ જણાય ક�, સરકાર� કમર્ચાર�ની ક્ષિત તદ્દન હળવી છે, �મા ં
સરકાર� કમર્ચાર�ના પક્ષે કોઇ બદઇરાદો નથી અને સરકારને કોઇપણ પ્રકાર�ુ ં�કુસાન થ�ુ ંનથી, તો 
તેવા �કસ્સામા ંસરકાર� કમર્ચાર�ને ઠપકા(Censure)ની િશક્ષા કરવા િવચારણા થઇ શક�. અલબ�, દર�ક 
ક�સમા ંક�સના સજંોગો અને હક�કતો લક્ષમા ંલઇને િશસ્ત અિધકાર�એ િવવેક��ુદ્ધ�વૂર્ક િવચારણા કર�ને 
િશક્ષા �ગે યોગ્ય તે િનણર્ય લેવાનો રહ� છે.  
 

(૨)  ઠપકાની િશક્ષા લે�ખત �કુમથી જ થઇ શક�.  મૌ�ખક ઠપકો એ,  િશસ્ત અને અપીલ િનયમો 
નીચેની  કોઇ િશક્ષા નથી.  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૮.૩.૧૯૮૨ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ ખહલ-૧૧૮૦-

૩૫૭૫-ક અન્વયે, ઠપકા (Censure)ની િશક્ષાના �કુમની નકલ સરકાર� કમર્ચાર�ના ખાનગી અહ�વાલમા ં

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1982-08-03-KHL-1180-3575-K.pdf
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રાખવી જ�ર� છે.  
 

(૩)  અ�કુ �કસ્સાઓમા ંસરકાર� કમર્ચાર�ની ક્ષિત ઠપકા �વી ન્�નૂતમ િશક્ષા કરવા �ટલી ગભંીર 
પણ  હોતી નથી અને તદ્દન મા�લૂી, ન�વી ક� �લુ્લક પ્રકારની હોય છે.  તેવા �કસ્સામા,ં સરકાર� 
કમર્ચાર� સામે ખાતાક�ય તપાસની કોઇ કાયર્વાહ� ક� પ્ર�ક્રયા અ�સુરવાની જ�ર નથી.  આવા �કસ્સામા ં
પ્રાથિમક તપાસના �તે જ સરકાર� કમર્ચાર�ને સાદ� ચતેવણી ક� તાક�દ (ક� � કોઇ િશક્ષા નથી)આપીને 
પ્રકરણ બધં કર� શકાય.  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૮.૩.૧૯૮૨ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃખહલ-૧૧૮૦-

૩૫૭૫-કમા ં જણાવ્યા �જુબ, ચેતવણીના �કુમની નકલ જો સરકાર� કમર્ચાર�ના ખાનગી અહ�વાલની 
ફાઇલમા ંરાખવામા ંઆવે તો, તેની અસર ઠપકા (Censure)ની િશક્ષા �વી થતી હોઇ, �જુરાત રાજય 
સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો,૧૯૭૧ના િનયમ-૧૧મા ં ઠરાવેલી નાની િશક્ષા �ગેની કાયર્વાહ� 
(Minor Penalty Proceedings) હાથ ધયાર્ િવના થઇ શક� નહ�. મૌ�ખક ઠપકો, તાક�દ ક� સરકારની 
નારાજગી (Displeasure of Government) વગેર� પણ , િશસ્ત અને અપીલ િનયમો નીચેની કોઇ િશક્ષા ન 
હોઇ, તેની નકલ સરકાર� કમર્ચાર�ના ખાનગી અહ�વાલમા ંરાખવી જોઇએ નહ�.  જો તેના �કુમની નકલ 
સરકાર� કમર્ચાર�ના ખાનગી અહ�વાલની ફાઇલમા ંરાખવામા ંઆવે તો, તેની અસર ઠપકા (Censure)ની 
િશક્ષા �વી જ થતી હોઇ, તે �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૧મા ં
િન�દ�ષ્ટ તપાસની પ્ર�ક્રયા અ�સુયાર્ િવના થઇ શક� નહ�. 
(૪)  ઠપકા (Censure)ની િશક્ષાને સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧.૯.૨૦૦૬ના ઠરાવ ક્રમાકંઃ  
સીઆરઆર-૧૦૨૦૦૫-૧૦૦૮-ગ.રથી સ્પષ્ટતા કયાર્ �જુબ, બઢતી માટ� બાધા�પ ગણવાની રહ�તી નથી. 
  

૨.૩  ઇ�ફો ક� બઢતીની �કાવટ (Withholding of increments or promotion):  
 ઇ�ફો અને બઢતીની �કાવટ એ િશક્ષામા ંવાસ્તવમા,ં નીચે �જુબની બ ે િશક્ષાઓનો સમાવેશ 
થયેલો છે:-  
 (અ)  ઇ�ફો અટકાવવો,  
 (બ)  બઢતી અટકાવવી.  
આ બનેં િશક્ષાઓને, િશસ્ત અને અપીલ િનયમોમા ંસમકક્ષ ગણીને તે�ુ ંએકસમાન  વગ�કરણ કરવામા ં
આવ્�ુ ંછે.   
 

(અ) ઇ�ફો અટકાવવો:  
(૧)  સરકાર� કમર્ચાર�એ કર�લ ગેરવતર્�કૂ ક� ગેરર�િત મોટ� િશક્ષા કરવા �વી ગભંીર ન હોય પરં�,ુ  
સાથોસાથ ‘‘ઠપકા (Censure)’’ �વી ન્�નૂતમ િશક્ષા કરવા �ટલી તદ્દન હળવી પણ ન હોય તેવા 
�કસ્સામા,ં ઇ�ફો અટકાવવાની િશક્ષા કરવા �ગે િવચારણા થઇ શક�. ઇ�ફો અટકાવવાની િશક્ષા 
કરવાનો િનણર્ય લેતા પહ�લા ંઆ િશક્ષા કરવા�ુ ંવ્યવહારમા ંશકય છે ક� ક�મ? તે િશસ્ત અિધકાર�એ પ્રથમ 
ચકાસી લે�ુ ંજ�ર� છે. દાખલા તર�ક�,  નીચ ેજણાવેલ �કસ્સાઓમા ંઆ િશક્ષા કરવા�ુ ંશકય નથી.:-  

(ક)  સરકાર� કમર્ચાર� તેના પગારધોરણમા ંમહ�મ તબકક� પહ�ચી ગયો હોય અને તેને કોઇ  

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1982-08-03-KHL-1180-3575-K.pdf
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ઇ�ફો  મળવાપાત્ર ન હોય,  
(ખ)  સરકાર� કમર્ચાર�ની વયિન�િૃ� ન�ક હોય અને વયિન�િૃ�ની તાર�ખ �ધુીમા ં તેનો  
કોઇ ઇ�ફો  લહ�ણો થતો ન હોય.  
 

     ઉપર જણાવેલ �કસ્સાઓમા ં ઇ�ફો અટકાવવાની િશક્ષાનો અમલ કરવા�ુ ં શકય ન હોઇ, 
ઇ�ફો અટકાવવાની િશક્ષા ફરમાવવામા ંઆવે તો, તે િનરથર્ક બને.  ઇ�ફો અટકાવવાની િશક્ષા કરવાની 
િવચારણા કરતા ંસમયે િશસ્ત અિધકાર�એ ખાસ એ બાબત ખ્યાલમા ંરાખવી જ�ર� છે ક�, તહોમતદારને 
ખર�ખર ઇ�ફો મળવાપાત્ર છે ક� ક�મ?  

 

(૨)  સરકાર� કમર્ચાર�ને, લાયક�આડ  ઓળંગવા દ�વા માટ� અયોગ્ય/ ગેરલાયક ગણવામા ંઆવ્યો 
હોય ત્યાર� સરકાર� કમર્ચાર� તેના પગારધોરણમા ંલાયક�આડના તબ�ે જ  સ્થ�ગત થઇ ગયો હોવાથી 
તેવા �કસ્સામા ંપણ સામાન્ય ર�તે ઇ�ફો અટકાવવાની િશક્ષા કરવી જોઇએ નહ�.  તેમ છતા,ં  તેવા કોઇ 
�કસ્સામા ંજો ઇ�ફો અટકાવવાની િશક્ષા કરવામા ંઆવી હોય તો િશક્ષાનો અમલ,  નાણા િવભાગના તાઃ 
૨૮.૯.૧૯૭૬ના ઠરાવ ક્રમાકંઃપીએવાય-૨૪૭૬-૧૬૧૫-ચ,મા ં જણાવ્યા પ્રમાણે કરવાનો રહ�. તે �જુબ,  
િશક્ષાના �કુમ બાદ તરત જ તેના લાયક�આડના ક�સની સમીક્ષા કરવી જોઇએ. સમીક્ષાને �તે જો 
સરકાર� કમર્ચાર� લાયક�આડ ઓળંગવા માટ� લાયક ઠર� તો, લાયક�આડ ઓળંગ્યા પછ� તેનો પગાર 
િનયત કરવો જોઇએ અને તે ર�તે પગાર િનયત કયાર્ બાદ તેના પગારધોરણમા ંજયારથી તેનો ઇ�ફો 
લહ�ણો થાય ત્યારથી ઇ�ફો અટકાવવાની િશક્ષાનો અમલ કરવાનો રહ�. જો સમીક્ષાને �તે લાયક�આડ 
ઓળંગવા માટ� સરકાર� કમર્ચાર� અયોગ્ય ઠર� તો, ત્યારબાદ દર વષ�  િનયિમતપણ ેતેના લાયક�આડના 
ક�સની સમીક્ષા કરવી જોઇએ. (તેની લાયક�આડની �ળૂ તાર�ખથી વષર્ની ગણતર� કરવી.) અને જયાર�  
તે લાયક�આડ ઓળંગવા લાયક ઠર� અને લાયક� આડ પછ� તેનો � પાગર િનયત થાય, તે પછ� � 
તાર�ખે તેનો ઇ�ફો લહ�ણો થાય, તે  તાર�ખથી ઇ�ફો અટકાવવાની િશક્ષાનો અમલ કરવાનો રહ�.  
 

ન�ધ :  હાલના પગારધોરણમા ં લાયક�આડની જોગવાઇ રાખવામા ંઆવેલ નથી.  
 

(૩)  ઇ�ફો અટકાવવાની િશક્ષા બે ર�તે થઇ શક� છે.  
(અ)  ભિવષ્યની અસર સ�હત  (બ) ભિવષ્યની અસર િવના.  
 

 �જુરાત �લુ્ક� સેવા (પગાર) િનયમો,૨૦૦૨ના િનયમ-૩૮મા ં �ચૂના આપ્યા �જુબ બનેં 
પ્રકારમા ંઅ�કુ િનિ�ત ક� ચો�સ સમય (Specific period) માટ� જ િશક્ષા થઇ શક� છે. દા.ત. કમર્ચાર�નો 
આગામી લહ�ણો થતો એક ઇ�ફો એક વષર્ માટ� અટકાવી શકાય.  બ ેવષર્ માટ� અટકાવી શકાય. વગેર� 
િનિ�ત સમયગાળા માટ� અટકાવી શકાય. પરં�,ુ અિનિ�ત ક� અચો�સ (Uncertain Period) માટ� ઇ�ફો 
અટકાવી શકાય નહ�. ઇ�ફો અટકાવવાનો �કુમ કરતી વખતે િનયમ-૩૮મા ં દશાર્વ્યા �જુબ ઇ�ફો 
અટકાવનાર અિધકાર�એ દશાર્વ�ુ ંજોઇએ ક�,  
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(૧)  (૧)  તે ક�ટલી �દુત �ધુી અટકાવવામા ંઆવે છે, અને   
 (૨)  તે ઇ�ફો અટકાવવાથી ભાિવ ઇ�ફાઓને અટકાવવા �વી અસર થશે ક� ક�મ.  
 સ્પષ્ટ�કરણ: � �દુત �રૂતો ઇ�ફો અટકાવવામા ંઆવ્યો હોય, તે �દુતમા,ં �જુરાત �લુ્ક� સેવા 
(પગાર) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૩૯ હ�ઠળ ઇ�ફા માટ� અન્યથા ગણવામા ંઆવી હોત તેવી ર�ની 
�દુત જો હોય તો તેનો સમાવેશ થયો ગણાશે. 
  

(૨)  ભિવષ્યના ઇ�ફાને અસરકતાર્ ન બને, તેવી ર�તે અટકાવેલ ઇ�ફાની �દુત �રૂ� થતા ંપહ�લા,ં 
કમર્ચાર�ને ઉપલી જગ્યા પર કાયર્કાર� નીમવામા ં આવે ત્યાર� તેનો નીચલી જગ્યા ઉપર અટકાવેલ 
ઇ�ફાની �દુત દરિમયાન ઉપલી જગ્યા ઉપર પગાર નીચે �જુબ િનયિમત કરવામા ંઆવશે:-  

(અ)  પ્રથમ નીચલી જગ્યા પરના અટકાવેલ ઇ�ફાની ઉપેક્ષા કર� અને તે આધાર� નીચલી   
જગ્યાનો  (કાલ્પિનક)પગાર નકક� કરવો,  

 (બ)   ત્યારપછ� ઉપલી જગ્યામા ંતદ્દ�સુાર કાલ્પિનક પગાર નકક� કરવો, અને  
  (ક)   આમ નકક� કરવામા ંઆવેલ પગારમાથંી અટકાવેલ ઇ�ફાની બરાબરની રકમ  ઘટાડવી.  
  આ કાયર્પદ્ધિત અટકાવેલ ઇ�ફાની �દુત દરિમયાન અમલમા ંરહ�શે.  
 

(૩)  ભિવષ્યની અસર સ�હત ઇ�ફો અટકાવવામા ંઆવ્યો હોય તેવા �કસ્સામા ં િશક્ષાનો સમયગાળો 
�રૂો થતા સરકાર� કમર્ચાર� તેના પગારધોરણમા ં � તબકક� હોય તે તબકક�થી જ તેના પગારની 
શ�આત કર�ને તેને ત્યારબાદ લહ�ણા થતા ઇ�ફાઓ િનયિમત ર�તે મળ� શક� છે. આમ, તેણે િશક્ષાના 
સમયગાળા દરિમયાન � ઈ�ફો/ ઈ�ફાઓ �મુાવ્યા હોય તે ઈ�ફા/ ઈ�ફાઓની રકમ �ટલો પગાર 
કાયમી ધોરણે ઓછો મળે છે. 
 

(૪) ભિવષ્યની અસર િવના ઇ�ફો અટકાવવામા ંઆવ્યો હોય તેવા �કસ્સામા ં િશક્ષાનો સમયગાળો 
�રૂો થતા,ં �ણ ેતેનો કોઈ ઈ�ફો અટકાવવામા ંઆવ્યો જ ન હોય તે ર�તે તેનો પગાર િનયત કરવાનો 
રહ� છે તેમજ ત્યાર પછ� દર વષ� લહ�ણા થતા ઇ�ફાઓ પણ તેને િનયિમત ર�તે મળ� શક� છે.  આમ,  
િશક્ષાની અસર કાયમી ધોરણે થતી નથી પરં�,ુ માત્ર િશક્ષાના સમયગાળા દરિમયાન જ સરકાર� 
કમર્ચાર� ઇ�ફાની રકમ �ટલો પગાર �મુાવે છે.  િશક્ષાનો સમયગાળો �રૂો થતા �ણે તેને િશક્ષા 
કરવામા ંઆવી જ નથી,  તેમ ગણીને, તેને તેના પગારધોરણમા ં� તે તબકક� �કૂ� દ�વામા ંઆવતો હોય 
છે.  
 

(૫)  કોઇ કમર્ચાર�/ અિધકાર�ને ઇ�ફા અટકાવવાની િશક્ષા કર� હોય અને આ િશક્ષાનો અમલ �રૂો 
થાય અને તરતના સમયમા ં  જ તે કમર્ચાર�/ અિધકાર� વયિન��ૃ થતા હોય તો તે સજંોગોમા ં તેના 
પેન્શનની બાધંણી કરવા �ગે નાણા િવભાગે �ચૂના પ્રિસદ્ધ કર� છે. નાણા િવભાગના તાઃ 
૨૦.૧૨.૨૦૦૬ના �હ�રનામા ક્રમાકંઃ(�એ-૧૧૬)-પીએસએન-૨૦૦૬-�ઓુ-૫૯-પીથી  �જુરાત �લુ્ક� 
સેવા (પેન્શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૪૩મા ં સ્પષ્ટ�કરણ-૭ પછ� ઉમેર�લ જોગવાઇ �જુબ  જયાર� 
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કોઇ કમર્ચાર�ને ભિવષ્યની અસર િવના ઇ�ફો અટકાવવાની િશક્ષા કરવામા ંઆવી હોય, ત્યાર�  આ 
િનયમ હ�ઠળ તે�ુ ંપેન્શન નકક� કરવામા ંઆવે ત્યાર� તેને તે િશક્ષા થઇ જ ન હોય, તે ર�તે તે�ુ ંપેન્શન 
િનયત કરવા�ુ ંથશે. 
 

(૬)  જો એકથી વ� ુપ્રકરણો/ ક�સોમા ંસરકાર� કમર્ચાર�ને ઇ�ફો અટકાવવાની િશક્ષા કરવામા ંઆવી 
હોય તો, પ્રથમ કરવામા ંઆવેલ િશક્ષાનો સમયગાળો �રૂો થયા બાદ જ,  બી� િશક્ષાનો અમલ થઇ શક� 
છે.  આમ, એક િશક્ષાનો સમયગાળો �રૂો થયા બાદ, બી� િશક્ષાનો અમલ થઇ શક�. સામાન્ય વહ�વટ 
િવભાગના તાઃ૯.૯.૨૦૦૯ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૪૨૦૦૯-૯૨-ત.એ.થી �ચૂના આપ્યા �જુબ આ 
િશક્ષા, િશક્ષાના �કુમ થયા પછ�, લહ�ણા થતા ઇ�ફા રોક�ને કર� શકાય પરં� ુિશક્ષાના �કુમ થયા પહ�લા ં
લહ�ણા  થયેલ અને મળ� ગયેલ ક� મળવાના ચા� ુહોય તેવા કોઇ ઇ�ફાને રોક� ક� ઇ�ફાની �કૂવાયેલ 
રકમની વ�લૂાત (�રકવર�) કર�ને િશક્ષાનો અમલ થઇ શક� નહ�. ક�મ ક� આમ કરવા જતા ં િશક્ષાની 
અસર પ�ાદ્દવત� અસરથી અમલમા ંઆવે અને િશક્ષાના �કુમો પ�ાદ્દવત� અસરથી કર� શકાય નહ�. 
આમ, આ ર�તે િશક્ષાનો કરાતો અમલ િનયમ િવ�ુદ્ધનો ગણાય.  
  

 િશક્ષા અન્વયે ઇ�ફાની રકમ તથા તેના પરના મળવાપાત્ર મળતર ભથ્થાઓંની રકમને 
િશક્ષાના સમયગાળાથી �ણુાકાર કર� �લૂ રકમની ગણતર� કર� આવી રકમ એક� સાથે સરકાર� 
િતજોર�મા ંજમા કરાવી ક� વ�લૂ કર�ને આ િશક્ષાનો અમલ કર� શકાય નહ�, ક�મ ક�  �જુરાત રાજય 
સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ ક� �જુરાત �લુ્ક� સેવા િનયમો (પગાર)િનયમો, ૨૦૦૨ના 
િનયમોમા ં આ ર�તે િશક્ષાનો અમલ કરવાની કોઇ જોગવાઇ નથી. આ સજંોગોમા ં આ ર�તે કરાવાતો 
િશક્ષાનો અમલ પણ િનયમ િવ�ુદ્ધનો ગણાય.   
 

 કોઇપણ  િશક્ષા ઠરાવેલ સમયગાળાની �દુત દરિમયાન સતત ર�તે ભોગવવાની રહ� છે. આથી, 
તે એક� સાથે ભોગવાય તે ર�તનો અમલ શકય નથી.   
 

 કોઇ �કસ્સામા ં લહ�ણો થતો ઇ�ફો વષર્ના ક�ટલાક ભાગના સમયગાળા �રૂતો રોકવાની િશક્ષાના 
એક કરતા વ� ુ�કુમો થયેલ હોય અને આવા �કુમો લહ�ણા થતા ઇ�ફાની તાર�ખ પહ�લા ંથયેલ હોય, 
ત્યાર� લહ�ણા થતા એક જ ઇ�ફાને, એક કરતા ંવ� ુિશક્ષાના �કુમ અન્વયે, વષર્ના  �ુદા �ુદા ભાગના 
સમયગાળા �ધુી અ�કુ્રિમક ર�તે િશક્ષાનો અમલ કર�ને  રોક� શકાય. �મ ક�, ઇ�ફાની તાર�ખ: 
૧.૭.૨૦૦૯ છે, આ પહ�લા ં તાઃ૧.૧.૨૦૦૯ના રોજના પ્રથમ િશક્ષાના �કુમમા ંલહ�ણો થતો  ઇ�ફો છ 
માસ �ધુી ભિવષ્યની અસર િવના રોકવાની િશક્ષા કરાયેલ છે અને તાઃ૧.૪.૨૦૦૯ના િશક્ષાના બી� 
�કુમમા ં લહ�ણો થતો ઇ�ફો પાચં માસ માટ� ભિવષ્યની અસર િવના રોકવાની િશક્ષા થયેલ છે, આ 
સજંોગોમા,ં તાઃ૧.૭.૨૦૦૯ના રોજ લહ�ણા થતા ઇ�ફાને પ્રથમ િશક્ષાના �કુમો અન્વયે તા:૧.૭.૨૦૦૯ 
થી તા:૩૧.૧૨.૨૦૦૯ �ધુી છ માસ અને બી� િશક્ષાના �કુમો અન્વયે તાઃ૧.૧.૨૦૧૦થી તાઃ 
૩૧.૫.૨૦૧૦ �ધુી ઇ�ફો રોક�, ઇ�ફા રોકવાની િશક્ષાના બનેં �કુમોનો અમલ કર� શકાય.  
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ન�ધ:  ભિવષ્યની અસર સ�હત ઇ�ફો અટકાવવાની િશક્ષાને િશસ્ત અને અપીલ  િનયમોમા ં  નાની  
િશક્ષા તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ંઆવી હોવા છતા,ં સવ�ચ્ચ અદાલતે શ્રી �ુલવતંિસ�હ ગીલ િવ�ુદ્ધ 
પ�ંબ રાજયના ક�સમા ં આપેલ �કુાદા �જુબ આ િશક્ષાની અસર ‘‘પગારધોરણમા ં નીચલા 
તબકક� ઉતારવા’’ની મોટ� િશક્ષા �વી થતી હોઇ, આવી િશક્ષા કરતા ં�વૂ� મોટ� િશક્ષા �ગેની 
કાયર્પદ્ધિત અ�સુરવી જોઇએ. સવ�ચ્ચ અદાલતના આ �કુાદાને  અ�લુક્ષીને સામાન્ય વહ�વટ 
િવભાગના તાઃ૧૬.૭.૧૯૯૮ના �હ�રનામા ક્રમાકંઃ�એસ-૯૮-૩૨-સીડ�આર-૧૦૯૨-૩૧૧-

ત.એ.થી િનયમ-૧૧મા ંદાખલ થયેલ પરં�કુ �જુબ તહોમતદારની ર�ૂઆત ધ્યાને લીધા બાદ, 
તેનો ઇ�ફો અટકાવવાની િશક્ષા કરવા િવચારણા કરવામા ંઆવે, ત્યાર� તે િશક્ષા કરવાથી જો 
તહોમતદારને �કૂવવાપાત્ર પેન્શનની રકમને િવપર�ત અસર થવાનો સભંવ હોય, (એટલે ક�, 
ભિવષ્યની અસર સાથે ઇ�ફો અટકાવવાની િશક્ષા કરવાની બાબત િવચારણા હ�ઠળ હોય) ત્યાર� 
અથવા ત્રણ વષર્ કરતા વધાર�  �દુત માટ�  પગારના ઇ�ફા અટકાવવા ધા�ુ� હોય અથવા કોઇ 
�દુત માટ� ઉ�રો�ર વધતી અસર સાથે પગારના ઇ�ફા અટકાવવા ધા�ુ� હોય ત્યાર�, આવી 
િશક્ષા કરતા ં પહ�લા ં િનયમ-૯ના પેટાિનયમો (૩) થી (૨૨)મા ં જણાવેલી ર�તે તપાસ હાથ 
ધરવાની રહ� છે.   

 

(બ)  બઢતીની �કાવટની િશક્ષા:  
 

  બઢતીની �કાવટની િશક્ષા પણ અ�કુ ચો�સ સમય (Specific period) માટ� જ થઇ શક�. 
સરકાર� કમર્ચાર� બઢતી માટ�ના િવચારણા ક્ષેત્ર (Zone of Consideration) મા ં હોય તો જ આ િશક્ષા 
કરવા િવચારણા થઇ શક�. જો સરકાર� કમર્ચાર� બઢતી માટ�ના િવચારણા ક્ષેત્રમા ંજ ન હોય તો આ િશક્ષા 
કરવાનો કોઇ જ અથર્ રહ� નહ�.  પ્રવરતા (Seniority)ને અસર થાય, તે ર�તે બઢતી અટકાવવી છે ક� 
પ્રવરતાને અસર ન થાય, તે ર�તે બઢતી અટકાવવી છે,  તે �ગ ેપણ િશસ્ત અિધકાર�એ સ્પષ્ટ િનણર્ય 
લેવો જ�ર� છે તેમજ િશક્ષાના �કુમોમા ંપણ તે �ગે સ્પષ્ટ િનદ�શ કરવો જ�ર� છે. તેવી જ ર�તે  અન્ય 
કોઇ કારણોસર કમર્ચાર� બઢતી મેળવવાપાત્ર ન હોય ક�  તેને બઢતી મળે તેવી કોઇ શકયતા જ ન હોય, 
તેવા સજંોગોમા ંપણ આ િશક્ષા કરવા �ગે િવચારણા કર� શકાય નહ�.  
 

૨.૪  બેદરકાર� ક� �કુમના ભગંથી સરકારને થયેલ કોઇ આિથ�ક �કુસાનની તેના ‘‘પગારમાથંી’’ 
�િશક ક� આખી વ�લૂાત (Recovery from his pay of the whole or part of the pecuniary loss caused 

to Government by negligence or breach of orders):   
 આ િશક્ષાને પણ,  િશસ્ત અને અપીલ િનયમોમા,ં ‘‘નાની િશક્ષા’’ તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવેલી છે.  આ િશક્ષા સરકારને નાણાક�ય �કુસાન થ�ુ ંહોય,  માત્ર તેવા �કસ્સાઓમા ંજ થઇ શક�. આ 
િશક્ષા નીચેની શરતોને આધીન રહ�ને જ થઇ શક�:-  
(અ)  સરકારને �ટ�ુ ં �કુસાન થ�ુ ં હોય, તેટલી જ મહ�મ વ�લૂાત થઇ શક�. �કુસાનની રકમ   

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1998-16-07-GS-98-32-CDR-1092-311-INQCELLGUJ.pdf
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કરતા ંવ� ુવ�લૂાત એટલે ક�, દંડનીય ર�તે વ�લૂાત થઇ શક� નહ�.  
(બ)  સરકારને થયેલ �કુસાન�ુ ંનાણાક�ય ર�તે �લૂ્યાકંન થઇ શક�ુ ંહોય તો જ, િશક્ષા થઇ શક�.  
(ક)  સરકારને �કુસાન થયેલ હોય તો જ, આ િશક્ષા થઇ શક�.  સરકાર િસવાયના કોઇ  સ�ાિધકાર�  

ક� સસં્થાને �કુસાન થયેલ હોય તો,  આ િશક્ષા થઇ શક� નહ�.  
(ડ)  સરકારને � �કુસાન થયેલ હોય તે, સરકાર� કમર્ચાર�ની બેદરકાર�ના કારણે અથવા તેણ ે  

કર�લ �કુમના ભગં (Breach of orders)ના કારણે જ થયે�ુ ંહો�ુ ંજોઇએ, તો આ િશક્ષા થઇ શક�.  
 

 �કુસાનની વ�લૂાતની િશક્ષાનો િનણર્ય કરતા સમયે િશસ્ત અિધકાર�એ તહોમતદાર સરકાર� 
કમર્ચાર�નો દરજ્જો અને તેની નાણાક�ય �સ્થિતને લક્ષમા ંરાખવી જોઇએ.  િશક્ષાનો અમલ એવી ર�તે 
કરવો જોઇએ ક�, �થી સરકાર� કમર્ચાર�ની કાયર્ક્ષમતાને અવળ� અસર પહ�ચે નહ�. શકય હોય ત્યા ં�ધુી 
�કુસાનની વ�લૂાત હપતાથી કરવી જોઇએ ક� �થી તેના પગારમાથંી તેના �વન િનવાર્હના ખચર્ને 
પહ�ચી વળવા માટ� જ�ર� એવી રકમ દર માસે િનયિમત ર�તે મળતી રહ� શક�. સરકારને થયેલ 
�કુસાનની પગારમાથંી વ�લૂાત કરવાની િશક્ષા નાની િશક્ષા છે અને નાની િશક્ષા કરતા ંપહ�લા ંિનયમ-૯ 
અને ૧૦ �જુબની તપાસની પ્ર�ક્રયા અ�સુરવી ફર�જયાત નથી.  તેમ છતા,ં સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના 
તાઃ ૧૭.૪.૧૯૯૫ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ સીડ�આર-૧૦૭૮-૬૧૨૯-૫૯૩(૮૪)-ત.એ.થી �ચૂના આપ્યા �જુબ,  
�. ૫૦૦૦/- ક� તેથી વ� ુરકમની �કુસાનની વ�લૂાત કરવાની થતી હોય, તેવા �કસ્સામા ંઆ િશક્ષા 
કરતા ં પહ�લા ં િનયમ-૯ હ�ઠળની  તપાસની સ�ંણૂર્ પ્ર�ક્રયા અ�સુરવી જોઇએ. તેમજ આ િશક્ષા �ગ ે
િનણર્ય લેતા પહ�લા ં �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગનો પરામશર્ કરવાનો રહ�શે.   
 

 �જુરાત �લુ્ક� સેવા (પેન્શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૨૩ અને િનયમ-૨૪ની જોગવાઇ �જુબ 
જો સરકાર, સરકાર� અિધકાર�/ કમર્ચાર��ુ ં પેન્શન ક� તેના પેન્શનનો �હસ્સો કાયમી ધોરણે અથવા 
િનિ�ત કરાયેલા સમય �ધુી પાછો ખ�ચી રાખવાનો િનણર્ય લઇ તેવા �કુમો કર� તો તે પહ�લા ં�જુરાત 
રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ અને ૧૦મા ં મોટ� િશક્ષા માટ� િનિ�ત 
કરવામા ંઆવેલ કાયર્વાહ��ુ ંપાલન કર�ુ ંજ�ર� છે.   
 

 આિથ�ક �કુસાન થ�ુ ંહોય તો તેની �ણૂર્ત: ક� તેના �હસ્સાની પેન્શનમાથંી  વ�લૂાત પણ થઇ 
શક� તે �જુબની જોગવાઇ �જુરાત �લુ્ક� સેવા (પેન્શન)િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૨૪(૧)મા ં કરવામા ં
આવેલ છે.  
 

 આમ, સરકાર� અિધકાર�/ કમર્ચાર� સેવામા ં હોય તે દરિમયાન પગારમાથંી તથા ત્યારબાદ 
પેન્શનમાથંી આ આિથ�ક �કુસાનીની વ�લૂાત થઇ શક� છે. �ૂંકમા,ં �. ૫૦૦૦/-થી ઓછ� �કુસાનીની 
રકમ પગારમાથંી વ�લૂ લવેાના �કસ્સામા ંજ નાની િશક્ષાની કાયર્વાહ� અ�સુરવાની રહ� અન્યથા િનયમ-

૯ અને િનયમ-૧૦ �જુબની તપાસની સ�ંણૂર્ કાયર્વાહ� હાથ ધરવાની રહ� છે.  
  

  આિથ�ક �કુસાનની વ�લૂાતની િશક્ષાને સામાન્ય વહ�વટ  િવભાગના તાઃ૧.૯.૨૦૦૬ના ઠરાવ 

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
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ક્રમાકંઃ  સીઆરઆર-૧૦૨૦૦૫-૧૦૦૮-ગ.રથી સ્પષ્ટતા કયાર્ �જુબ,  બઢતી માટ� બાધા�પ ગણવાની 
રહ�તી નથી. 
 

૩.  મોટ� િશક્ષાઓ (Major Penalties):-  
૩.૧  �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ં ક્રમાકં (૪) થી (૮) 
આગળ દશાર્વેલ િશક્ષાઓ,  એ મોટ� િશક્ષાઓ છે. આ િશક્ષાઓ નીચે �જુબ છે:  
 (૧)  અ�કુ િનિ�ત સમય માટ� કમર્ચાર�ને પગારધોરણના નીચલા તબકકાએ  ઉતારવો. 
   (િનયમ-૬(૪))  
 (૨)  સરકાર� કમર્ચાર�નો પાયર� ઉતાર.(િનયમ-૬(૫))   
 (૩)  ફર�જયાત િન�િૃ�. (િનયમ-૬(૬))  
 (૪)  ભિવષ્યમા ંસરકાર� નોકર� માટ� તે ગેરલાયક ઠર� નહ�, તે ર�તે નોકર�માથંી �ખસદ. 
   (િનયમ-૬(૭))  

(૫)  ભિવષ્યમા ં સરકાર� નોકર� માટ� સામાન્ય ર�તે ગેરલાયક ઠર�, તે ર�તે નોકર�માથંી    
બરતરફ�. (િનયમ-૬(૮))  

 

            સરકાર� કમર્ચાર�ને, આ િશક્ષાઓ પૈક�ની કોઈપણ િશક્ષા કરતા ંપહ�લા,ં િનયમ-૯ અને ૧૦મા ં
દશાર્વેલી તપાસની સ�ંણૂર્ પ્ર�ક્રયા અ�સુરવી ફર�જયાત છે. સિંવધાનના અ�ચુ્છેદ-૩૧૧(૨)ના બી� 
પરં�કુમા ંદશાર્વેલ ખાસ ક�સો (�જુરાત રા�ય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો,૧૯૭૧ના િનયમ-૧૪ 
મા ંદશાર્વેલ ક�સો) િસવાય િનયમ-૯ અને ૧૦ની તપાસની પ્ર�ક્રયા અ�સુયાર્ િવના, આ િશક્ષાઓ પૈક�ની 
કોઈ િશક્ષા થઇ શક� નહ�. 
 

૩.૨      અ�કુ િનિ�ત સમય માટ� સરકાર� કમર્ચાર�ને પગાર ધોરણમા ંનીચલા તબ�ાએ ઉતારવો. 
(Reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specific period): 
  

(૧)  આ િશક્ષા, મોટ� િશક્ષાઓ પૈક�ની સૌથી ન્�નૂતમ – લ�તુમ િશક્ષા છે. �જુરાત રાજય 
સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬ પ્રમાણ,ે આ િશક્ષા િનિ�ત સમયગાળા (Specific 

period) માટ� જ થઇ શક�. અિનિ�ત ક� અચો�સ સમય માટ� એટલ ેક�, કાયમી ધોરણે આ િશક્ષા કર� 
શકાય નહ�. 
  

(૨)  આ િશક્ષામા,ં સરકાર� કમર્ચાર�ને તેના પગારધોરણમા ંગમે તેટલા તબકક� નીચે ઉતાર� શકાય 
છે. પરં�,ુ તેના પગારધોરણના લ�તુમ – ન્�નૂતમ(Minimum) તબકકાથી નીચ ે ઉતાર� શકાય નહ�.  
કારણ ક�, તેમ કરવામા ંઆવે તો, તે િશક્ષા પાયર� ઉતારની િશક્ષા બને.  
 

(૩)  િશસ્ત અને અપીલ િનયમોના િનયમ-૬ અને �જુરાત �લુ્ક� સેવા (પગાર) િનયમો, ૨૦૦૨ના 
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િનયમ-૨૬(૧)ની જોગવાઇ �જુબ, �મા ંઆ િશક્ષા(અ) ભિવષ્યની અસર સ�હત (બ) ભિવષ્યની અસર 
િવના થઇ શક� છે.   
 

(૪)  �જુરાત �લુ્ક� સેવા િનયમોના િનયમ-૨૬(૧) અને તે નીચેની ન�ધોમા ંસ્પષ્ટતા કયાર્ �જુબ, આ  
િશક્ષા ભિવષ્યની અસર સ�હત તેમજ ભિવષ્યની અસર િવના થઇ શક� છે. આ િશક્ષા ભિવષ્યની અસર 
સ�હત બ ેર�તે થઇ શક� અને ભિવષ્યની અસર િવના પણ બ ેર�તે થઇ શક� છે. આમ, પગારધોરણમા ં
નીચલા તબકકાએ ઉતારવાની િશક્ષા નીચે જણાવ્યા �જુબ, �લૂ ચાર ર�તે થઇ શક� છે :-  
 

(એ)  ભિવષ્યની અસર િવના:  
 (૧)  િશક્ષાના સમયગાળા દરિમયાન વાિષ�ક ઇ�ફા મળ� શક�, તે ર�તે.  

અથવા 
 (૨)  િશક્ષાના સમયગાળા દરિમયાન વાિષ�ક ઇ�ફા મળે નહ� તે ર�તે.  
(બી)  ભિવષ્યની અસર સ�હત :  
 (૧)  િશક્ષાના સમયગાળા દરિમયાન વાિષ�ક ઇ�ફા મળ� શક�, તે ર�તે.  

અથવા 
 (૨)  િશક્ષાના સમયગાળા દરિમયાન વાિષ�ક ઇ�ફા મળ� શક� નહ� તે ર�તે.  
 

  આ િશક્ષાના દર�ક �કુમમા ંનીચે દશાર્વેલ બાબતોનો ઉલ્લેખ કરવો આવશ્યક છે:-  
 

(અ)  � સમયગાળા માટ� આવી િશક્ષા ફરમાવવામા ંઆવી હોય, તે ગાળો કઇ તાર�ખથી શ�  
થશે અને  કયા ં�ધુી તે અમલમા ંરહ�શે (તે વષર્ તથા માસમા)ં જણાવ�ુ,ં  
(બ)  પગાર ધોરણના કયા તબકક� (�િપયામા)ં સરકાર� કમર્ચાર�ને ઉતારવામા ંઆવેલ છે, તે  
દશાર્વ�ુ,ં  અને   
(ક)  ઉપર (૧) �જુબ દશાર્વેલ સમય (વષર્ તથા માસમા)ં જો હોય તો ક�ટલી હદ� તેના  
ભિવષ્યના  ઇ�ફાને અસર કરશે ક� ક�મ? તે દશાર્વ�ુ.ં  

 

(ડ)  �જુરાત �લુ્ક� સેવા (પગાર) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૨૬ હ�ઠળની ન�ધ-૨ નીચેના  
ફકરા-(ગ)થી  તબકકા ઉતારની  િશક્ષા માટ�ના �કુમનો ન�નૂો દશાર્વવામા ંઆવેલ છે.  
 

(૫)  જો સરકાર� કમર્ચાર�ને ભિવષ્યની અસર િવના તેના પગરધોરણમા ંનીચલા તબકક� ઉતારવામા ં
આવ્યો હોય તો, િશક્ષાનો સમયગાળો �રૂો થયા બાદ,  �ણ ેતેને કોઇ િશક્ષા કરવામા ંઆવી જ નથી, 
તેમ ગણીને તેનો પગાર િનયત કરવાનો રહ� છે અને ભિવષ્યમા ંલહ�ણા થતા ઇ�ફા તે િનયિમત ર�તે 
મેળવી શક� છે. જો ભિવષ્યની અસર સ�હત િશક્ષા કરવામા ંઆવી હોય તો િશક્ષાનો સમયગાળો �રૂો થતા ં
તેનો પગાર ઉપર જણાવ્યા �જુબ જ િનયત કરવાનો રહ� છે. પરં� ુતે પગાર િનયત કરવા માટ� િશક્ષાના 
સમયગાળાને ઇ�ફાના હ�� ુ માટ� ગણતર�મા ં લેવાનો રહ�તો નથી. આમ, િશક્ષાનો સમગ્ર સમયગાળો 
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તેના ઇ�ફાની ગણતર� માટ� ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવતો ન હોઇ, ભિવષ્યની અસર સ�હત નીચલા તબકક� 
ઉતારવાથી તેના પગાર ઉપર કાયમી ધોરણે અસર થતી હોય છે. સરકાર� કમર્ચાર�ને ભિવષ્યની અસર 
સ�હત પગારધોરણના નીચનેા તબકક� ઉતારવામા ંઆવ્યો હોય ક� ભિવષ્યની અસર િવના ઉતારવામા ં
આવ્યો હોય, એ બનેં પ્રકારમા ં િશક્ષાના સમયગાળા દરિમયાન � ઇ�ફા લહ�ણા થાય,તે ઇ�ફા તેને 
મળશે ક� ક�મ? તે �ગે પણ િશક્ષાના �કુમમા ં સ્પષ્ટતા કરવી જ�ર� છે. જો િશક્ષાના સમયગાળા 
દરિમયાન વાિષ�ક ઇ�ફા મળ� શકશે એમ ઠરાવ્�ુ ંહોય,  તો બનેં પ્રકારમા ંસરકાર� કમર્ચાર�ને િશક્ષાના 
સમય દરિમયાન વાિષ�ક ઇ�ફા મળ� શક� છે.  જો િશક્ષાના સમય દરિમયાન વાિષ�ક ઇ�ફા મળ� શકશે 
નહ�,  તેમ ઠરાવવામા ંઆવ્�ુ ંહોય તો િશક્ષાના સમયગાળા દરિમયાન સરકાર� કમર્ચાર�ને કોઇ ઇ�ફો 
મળ� શક� નહ�. જો ભિવષ્યની અસર સ�હત િશક્ષા કરવામા ં આવી હોય અને િશક્ષાના સમયગાળા 
દરિમયાન વાિષ�ક ઇ�ફા મળ� શકશે નહ�, તેમ ઠરાવવામા ંઆવ્�ુ ંહોય,  તો િશક્ષાની નાણાક�ય અસર 
ઘણી  વધાર� તેમજ કાયમી ધોરણ ેથતી હોઇ, િશક્ષા ભિવષ્યની અસર સ�હત કરવી ક� ભિવષ્યની અસર 
િવના કરવી,તે િશસ્ત અિધકાર�એ દર�ક ક�સમા ંિવવેક�ણૂર્ ર�તે નકક� કર�ુ ંજ�ર� છે. સરકાર� કમર્ચાર�ના 
પક્ષે થયેલી ક્ષિતની ગભંીરતાને અ��ુપ રહ�ને ભિવષ્યની અસર સ�હત ક� ભિવષ્યની અસર િવના આ 
િશક્ષા કરવી તે �ગ ેયોગ્ય તે િનણર્ય લેવો જોઇએ. 
 

૩.૩ પાયર� ઉતાર (Reduction to a lower time scale of pay, grade, post or service): 
(૧)  આ િશક્ષામા ંસરકાર� કમર્ચાર�ની � જગ્યા, પગારધોરણ ક� સેવામા ં કામ કરતો હોય તે જગ્યા  
પગારધોરણ ક� સેવામાથંી તેને નીચેની જગ્યા પગારધોરણ ક� સેવામા ંઉતાર� દ�વામા ંઆવે છે. અલબ�, 
તે સરકાર� નોકર�મા ં �ળૂ દાખલ થયો હોય તે જગ્યાથી નીચેની કોઇ જગ્યા ક� પગારધોરણમા ં તેનો 
પાયર� ઉતાર થઇ શક� નહ�.  
(૨)  �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬ અને �જુરાત �લુ્ક� સેવા   
(પગાર)િનયમો, ૨૦૦૨મા ં જણાવ્યા પ્રમાણે આ િશક્ષા અ�કુ િનિ�ત ક� ચો�સ સમય માટ� જ કરવી 
આવશ્યક નથી. એટલે ક�, આ િશક્ષા કાયમી ધોરણે પણ થઇ શક� છે. જો અ�કુ િનિ�ત ક� ચો�સ સમય 
માટ� જ આ િશક્ષા કરવામા ંઆવી હોય તો િશક્ષાનો સમયગાળો �રૂો થયા બાદ, સરકાર� કમર્ચાર�ને તેની 
�ળૂ જગ્યા પગારધોરણ, ગ્રડે ક� સેવામા ં�નુઃસ્થાિપત કરવા �ગે તેમજ તેની પ્રવરતા, પગાર વગેર�� ુ ં
િનયમન ક�વી ર�તે થશે તે �ગે િશસ્ત અિધકાર�એ સ્પષ્ટ �કુમો કરવા જોઇએ. 
 

(૩)  પાયર� ઉતારની િશક્ષા પામેલ સરકાર� કમર્ચાર�ને ફર�થી ઉપલી જગ્યા, પગારધોરણ ક� સેવામા ં 
બઢતી આપવામા ં આવે તો તેની પ્રવરતા સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૭.૭.૧૯૬૪ના પ�રપત્ર 
ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૬૪-ગથી અપાયેલ �ચૂનાઓ �જુબ િવિનયિમત કરવાની રહ� છે. આ પ�રપત્રમા ં
�ચૂના આપ્યા �જુબ, પાયર� ઉતારની િશક્ષા કરતા �કુમમા ંિશક્ષાનો સમયગાળો દશાર્વેલ ન હોય તો, 
કાયમી ધોરણે પાયર� ઉતાર કરવામા ંઆવ્યો છે, તેમ માની લેવા�ુ ંરહ� છે. તેવા �કસ્સામા ંિશક્ષાનો કોઇ 
સમયગાળો િનયત થયેલો ન હોઇ, કોઇ ચો�સ સમય બાદ સરકાર� કમર્ચાર�ને ઉપલી જગ્યા, 
પગારધોરણ ક� સેવામા ંબઢતી આપવી ક� ક�મ? તે �ગનેી િવચારણા કરવાનો પ્ર� ઉપ�સ્થત થતો નથી 
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અને પાયર� ઉતાર કયાર્ પછ� સામાન્ય ક્રમ �જુબ સરકાર� કમર્ચાર� જયાર� ફર�થી ઉપલી જગ્યા, 
પગારધોરણ ક� સેવા ઉપર બઢતી માટ� પાત્ર બને અને તે �જુબ તેને બઢતી આપવામા ંઆવે તો તેની 
પ્રવરતા (Seniority)તેની ફર� બઢતીની તાર�ખથી જ ગણવાની રહ� છે અને તેની બઢતીવાળ� જગ્યા, 
પગારધોરણ ક� સેવામા ંઅગાઉ બ�વેલી ફરજોને પ્રવરતા નકક� કરવા માટ� ધ્યાનમા ંલેવાની રહ�તી 
નથી. આથી, પાયર� ઉતારની િશક્ષા કરતા ંસમયે પાયર� ઉતાર અ�કુ િનિ�ત સમય/ ચો�સ સમય 
માટ� જ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે ક� ક�મ? તે િશસ્ત અિધકાર�એ િશક્ષાના �કુમમા ંસ્પષ્ટપણે દશાર્વ�ુ ંજ�ર� 
છે.  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના ઉકત તાઃ૨૭.૭.૧૯૬૪ના પ�રપત્રની �ચૂના �જુબ પાયર� ઉતારની 
િશક્ષાના �કુમમા:ં-  
 

(i)  સરકાર� કમર્ચાર�ને કયા સમયગાળા માટ� પાયર� ઉતાર કરવામા ંઆવ્યો છે, તે દશાર્વ�ુ ંજ�ર�  
છે.  િસવાય ક� તેને કાયમી ધોરણે પાયર� ઉતાર કરવા�ુ ંનકક� કરવામા ંઆવ્�ુ ંહોય.  

(ii)  પાયર� ઉતારની િશક્ષા અ�કુ િનિ�ત સમયગાળા માટ� કરવામા ંઆવી હોય તો તે સમયગાળો  
�રૂો  થયા બાદ, સરકાર� કમર્ચાર�ને ઉપલી જગ્યા, પગારધોરણ ક� સેવામા ંઆપોઆપ બઢતી 
મળ� શકશે ક� બઢતી માટ� તેની યોગ્યતા અને લાયકાત �ગેની િવચારણા કર�ને યોગ્ય તે 
િનણર્ય લેવાનો રહ�શે. તે �ગે પણ સ્પષ્ટતા કરવી જ�ર� છે. 

(iii)  તેને ફર�થી બઢતી આપવામા ંઆવે તો તે ઉપલી જગ્યા, પગારધોરણ ક� સેવાની �ળૂ પ્રવરતા   
મેળવી શકશે ક� ક�મ અથવા તેણે ઉપલી જગ્યા ઉપર અગાઉ બ�વેલ ફરજના સમયને તેની 
પ્રવરતા નકક� કરવા માટ� ધ્યાને લવેામા ંઆવશે ક� ક�મ અથવા તેની પ્રવરતા તદ્દન નવેસરથી 
ગણાશે, તે �ગે િશક્ષાના �કુમમા ંજ સ્પષ્ટતા કરવી જ�ર� છે.  

 

  અ�કુ િનયત સમય માટ� જ સરકાર� કમર્ચાર�ને પાયર� ઉતાર કરવામા ંઆવ્યો હોય તેમજ તે  
સમયગાળો �રૂો થઇ ગયા બાદ, સરકાર� કમર્ચાર� ઉપલી જગ્યા, પગારધોરણ ક� સેવામા ં ફર�થી 
આપોઆપ બઢતી મેળવી શકશે, એ�ુ ં ઠરાવવામા ં આવ્�ુ ં હોય, તેવા �કસ્સામા ં સરકાર� કમર્ચાર�ની 
પ્રવરતા �ણે તેને પાયર� ઉતારની િશક્ષા કરવામા ંઆવી જ નથી, તેમ માની લઇને નકક� કરવાની રહ� 
છે,  એટલ ેક�, સરકાર� કમર્ચાર�ને ઉપલી જગ્યા, પગારધોરણ ક� સેવામા ં�નુઃ સ્થાિપત કરાતા,ં તેની �ળૂ 
પ્રવરતા જળવાઇ રહ�,  િસવાય ક�, િશક્ષાના �કુમમા ંઅન્ય ર�તે ઠરાવવામા ંઆવ્�ુ ં હોય.  જો અ�કુ 
િનયત સમયગાળા માટ� પાયર� ઉતાર કરવામા ંઆવ્યો હોય, પરં�,ુ િશક્ષાનો સમયગાળો �રૂો થાય ત્યાર� 
તે સમયે સરકાર� કમર્ચાર� ઉપલી જગ્યા ઉપર બઢતી માટ� લાયક અને પાત્ર હોય તો જ બઢતી મળ� 
શકશે,  એમ ઠરાવવામા ંઆવ્�ુ ં હોય, તેવા �કસ્સામા ંસરકાર� કમર્ચાર� ઉપલી જગ્યાની �ળૂ પ્રવરતા 
મેળવી શક� નહ� પરં� ુતેણ ેઉપલી જગ્યા, પગારધોરણ ક� સેવામા ં�ટલો સમય ફરજ બ�વેલી હોય, 
તેટલા સમયને તેની પ્રવરતા નકક� કરવા માટ� ગણતર�મા ંલેવાનો રહ�. િસવાય ક�, િશક્ષાના �કુમોમા ં
અન્ય ર�તે ઠરાવવામા ંઆવ્�ુ ંહોય. ઉપર જણાવેલ બનેં �કસ્સાઓમા ંજો િશક્ષાનો સમયગાળો �રૂો થયા 
બાદ,  સરકાર� કમર્ચાર� ઉપલી જગ્યા, પગારધોરણ ક� સેવામા ંબઢતી મેળવવા માટ� યોગ્ય ન હોય (un-
suitable) તેવા �કસ્સામા ંસરકાર� કમર્ચાર�ને ઉપલી જગ્યા,પગારધોરણ ક� સેવામા ંફર�થી બઢતી આપતા ં
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154 

સમયે તેની પ્રવરતા તદ્દન નવેસરથી (a Fresh) જ ગણવાની રહ� છે એટલે ક�, ઉપલી જગ્યા પરની તેની 
�ળૂ પ્રવરતા �મુાવશે.  
 

(૪)  પાયર� ઉતારના ક�સોમા ંજયાર� સરકાર� કમર્ચાર�ને ઉપલી જગ્યા, પગારધોરણ ક� સેવામા ંફર�થી  
બઢતી આપવામા ંઆવે ત્યાર� તેનો પગાર �જુરાત �લુ્ક� સેવા (પગાર)િનયમો,૨૦૦૨ના િનયમ-૨૬ 
�જુબ જ િનયિમત કરવાનો રહ� છે.  
 
 

૩.૪  ફર�જયાત િન�િૃ� (Compulsory Retirement): 
(૧)  સરકાર� કમર્ચાર�, ખાતાક�ય તપાસમા ંદોિષત ઠય� હોય અને તેણ ેકર�લી ગેરવત� ૂર્ક ક� ગેરર�િત  
એવી ગભંીર હોય ક� તેને સરકાર� નોકર�મા ંચા� ુરાખવા�ુ ં�હ�ર �હતમા ંજણા� ુ ંન હોય,  તેવા �કસ્સામા ં
સરકાર� કમર્ચાર�ને નોકર�માથંી બરતરફ, �ખસદ ક� ફર�જયાત િન�િૃ� �વી મોટ� િશક્ષાઓ પૈક�ની કોઇ 
િશક્ષા કરવા િવચારણા થઇ શક� છે.  સરકાર� કમર્ચાર�એ ઘણી લાબંી સેવા/ નોકર� કર�લી હોય અને 
ખાતાક�ય તપાસમા ંસા�બત થયેલ ગેરવતર્�કૂ ક� ગેરર�િત િસવાય તેની સમગ્ર કાર�કદ� કલકંર�હત હોય, 
તેવા �કસ્સામા ંસરકાર� કમર્ચાર�ને નોકર�માથંી �ખસદ ક� બરતરફ કરવાને બદલે તેનાથી સહ�જ હળવી 
એવી ફર�જયાત િન�િૃ�ની િશક્ષા કરવા િવચારણા થઇ શક�.  અલબ�, દર�ક ક�સમા ંક�સના સમગ્ર સજંોગો 
અને હક�કતોને લક્ષમા ં લઇને િશસ્ત અિધકાર�એ િવવેક��ુદ્ધ�વૂર્ક િવચારણા કર�ને યોગ્ય તે િશક્ષાનો 
િનણર્ય લેવાનો રહ� છે.  
 

(૨)  ફર�જયાત િન�િૃ�ની િશક્ષા કરવામા ંઆવી હોય તેવા સરકાર� કમર્ચાર�ને �જુરાત �લુ્ક� સેવા  
(પેન્શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૭૮ �જુબ સરકાર મ�ૂંર કર�, તેટ�ુ ં રહ�િમયત પેન્શન 
(Compassionate Pension) મળ� શક�. �જુરાત �લુ્ક� સેવા (પેન્શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-

૭૯(ખ)ની જોગવાઇ �જુબ, સરકાર� કમર્ચાર� તબીબી પ્રમાણપત્રને આધાર� િન��ૃ થયો હોત તો તે 
તાર�ખે તેને મળવાપાત્ર �રૂ��રૂા અશક્તતા પેન્શનના બે �તૃીયાશં �ટલી રકમ કરતા ંઓછ� નહ� અને 
તેને મળવાપાત્ર �રૂ��રૂા અશક્તતા પેન્શન કરતા ંવ� ુનહ�, તે દર� રહ�િમયત પેન્શન (Compassionate 
Pension) મ�ૂંર કર� શકાય.  
 

(૩)  �જુરાત �લુ્ક� સેવા (પેન્શન)િનયમો,૨૦૦૨ના િનયમ-૧૦ નીચે કરવામા ં આવતી ફર�જયાત 
િન�િૃ� ક� � સામાન્ય  ભાષામા ંઅપ�રપક્વ િન�િૃ� (Premature Retirement) તર�ક� ઓળખાય છે,  તે 
ફર�જયાત િન�િૃ� અને �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ )િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬ નીચ ે
કરવામા ંઆવતી ફર�જયાત િન�િૃ�ની િશક્ષા, તે બનેંમા ં ઘણો ફ�ર છે. �જુરાત �લુ્ક� સેવા (પેન્શન) 
િનયમોના િનયમ-૧૦ નીચે ફર�જયાત િન��ૃ કરાયેલ સરકાર� કમર્ચાર�ને તેણે બ�વેલ સેવાના 
પ્રમાણસર પેન્શન અને આ�ષુ�ંગક પેન્શન લાભો મળ� શક� છે. જયાર� �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને 
અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬ નીચે િશક્ષા તર�ક� કરવામા ંઆવતી ફર�જયાત િન�િૃ�મા ંસરકાર� 
કમર્ચાર�ને �જુરાત �લુ્ક� સેવા (પેન્શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૭૮ અને િનયમ-૭૯મા ં જણાવ્યા 
�જુબ માત્ર રહ�િમયત પેન્શન જ મળ� શક� છે. �જુરાત �લુ્ક� સેવા (પેન્શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-



 

155 

૧૦ નીચે કરવામા ંઆવતી ફર�જયાત િન�િૃ� એ કોઇ િશક્ષા નથી. આથી, તે કરતા ંપહ�લા ંખાતાક�ય 
તપાસની પ્ર�ક્રયા હાથ ધર�ને સરકાર� કમર્ચાર�ને બચાવ કરવાની તક આપવી આવશ્યક નથી, જયાર� 
�જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬ નીચે કરવામા ંઆવતી ફર�જયાત 
િન�િૃ� એ િશક્ષા હોઇ, તે કરતા ંપહ�લા ંતે િનયમોના િનયમ-૯ અને ૧૦મા ંજણાવ્યા �જુબની ખાતાક�ય 
તપાસની પ્ર�ક્રયા હાથ ધર�ને કમર્ચાર�ને તેનો બચાવ કરવાની વાજબી અને �રૂતી તક આપવી 
આવશ્યક અને ફર�જયાત છે. 
 

૩.૫  નોકર�માથંી �ખસદ (Removal from Service): 
 સરકાર� કમર્ચાર� ખાતાક�ય તપાસમા ંદોિષત ઠય� હોય અને તેણે કર�લી ગેરવતર્�કૂ ક� ગેરર�િત 
એવી ગભંીર હોય ક�, તેને સરકાર� નોકર�મા ંચા� ુરાખવા�ુ ં�હ�ર �હતમા ંન હોય તો,  સબંિંધત સરકાર� 
કમર્ચાર�ને નોકર�માથંી �ખસદ ક� બરતરફ�ની િશક્ષા કરવા િવચારણા થઇ શક�. �ખસદની િશક્ષા કરવી ક� 
બરતરફ�ની િશક્ષા કરવી,  તે દર�ક ક�સના સમગ્ર સજંોગો અને હક�કતો લક્ષમા ંલઇને િવચારણા કર�ને 
િશસ્ત અિધકાર�એ િવવેક��ુદ્ધ�વૂર્ક િનણર્ય લેવાની બાબત છે. �ખસદની િશક્ષામા ં સરકાર� કમર્ચાર� 
ભિવષ્યમા ંસરકાર� નોકર� મેળવવા માટ� ગેરલાયક ઠરતો નથી. બી�ુ,ં તેવા સરકાર� કમર્ચાર�ને �જુરાત 
�લુ્ક� સેવા (પેન્શન) િનયમો,૨૦૦૨ના િનયમ-૭૮ અને િનયમ-૭૯ નીચે ‘‘રહ�િમયત પેન્શન 

(Compassionate Pension)’’ મ�ૂંર� કર� શકા� ુ ં હોય છે. આ બનેં લાભો ‘બરતરફ�’ની િશક્ષા પામેલ 
સરકાર� કમર્ચાર�ને મળ� શકતા નથી. આથી, ક�સના સમગ્ર સજંોગો અને હક�કતો લક્ષમા ંલેતા,ં સરકાર� 
કમર્ચાર� ભિવષ્યમા ંસરકાર� નોકર� માટ� ગેરલાયક ઠર� નહ�,  તે ર�તે તેમજ તેને રહ�િમયત પેન્શન તો 
મળ� શક�, તે ર�તે િશક્ષા કરવા�ુ ંન્યાયો�ચત રહ�શે, તેમ િશસ્ત અિધકાર�ને લાગ�ુ ંહોય તો,  બરતરફ�ને 
બદલે �ખસદની િશક્ષા કરવા �ગે િવચારણા થઇ શક�.  
 

  �ૂંકમા,ં �ખસદની િશક્ષામા ંસરકાર� કમર્ચાર� ભિવષ્યમા ંસરકાર� નોકર� માટ� ગેરલાયક ઠરતો 
નથી તેમજ તેને �જુરાત �લુ્ક� સેવા (પેન્શન) િનયમો,૨૦૦૨ના િનયમ-૭૮ નીચે રહ�િમયત પેન્શન 
મ�ૂંર� કર� શકાય છે. આ�ુ ં પેન્શન �જુરાત �લુ્ક� સેવા (પેન્શન) િનયમો,૨૦૦૨ના િનયમ-૭૯(ક)ની 
જોગવાઇ �જુબ, કમર્ચાર�ને નાદાર�, �બનકાયર્ક્ષમતા ક� ગેરવતર્�કૂને કારણે સરકાર� નોકર�માથંી 
પદચ્�તુ કરવામા ંઆવ્યો હોય ત્યાર� પેન્શનની રકમ જો તે કમર્ચાર�, તબીબી પ્રમાણપત્રના આધાર� 
િન��ૃ થયો હોય ત્યાર�, તેને અશકતતા પેન્શનની � રકમ મળવાપાત્ર થાત તેના, ૨/૩ કરતા ંવધશે 
નહ�.  
 

૩.૬  નોકર�માથંી  બરતરફ� (Dismissal from Service): 
(૧)  આ િશક્ષા એ, િશસ્ત અને અપીલ િનયમોમા ં િન�દ�ષ્ટ તમામ િશક્ષાઓ પૈક�ની સૌથી ભાર� અને 
મહ�મ િશક્ષા છે. આથી, �બૂ જ ગભંીર પ્રકારની અિનયિમતતાઓ/ ગેરર�િત ક� ગેરવતર્�કૂના 
�કસ્સાઓમા ંક�  �મા ંસરકાર� કમર્ચાર�ને નોકર�મા ંચા� ુરાખવા�ુ ં�હ�ર �હતમા ંન જ હોય, તેવા અત્યતં 
ગભંીર પ્રકારના �કસ્સાઓમા ંજ આ િશક્ષા કરવા િવચારણા થઇ શક�. ઉદાહરણ તર�ક�, સરકાર� કમર્ચાર�એ  
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લાચં લીધી હોવા�ુ ંખાતાક�ય તપાસમા ંસા�બત થ�ુ ંહોય, નાણાનંી ઉચાપત, અન્ય ગભંીર નાણાક�ય 
ગેરર�િતઓ, બદઇરાદા�વૂર્ક ખોટા ંપ્રવાસ ભથ્થા ંલેવા,ં હોદ્દો ક� સ�ાનો બદઇરાદા�વૂર્ક �ૂ�ુપયોગ કરવો, 
ગભંીર ગેરિશસ્ત �વી ક� લાબંા સમય �ધુી ફરજ પરથી અનિધ�ૃત ર�તે ગેરહાજર રહ�� ુ ં વગેર� �બૂ 
ગભંીર પ્રકારની ગેરવતર્�કૂ ક� ગેરર�િતઓના �કસ્સાઓમા ં આ િશક્ષા કરવા િવચારણા થઇ શક�. અલબ�, 
દર�ક ક�સમા,ં ક�સના સમગ્ર સજંોગો અને હક�કતો લક્ષમા ં લઇને િશસ્ત અિધકાર�એ િવવેક��ુદ્ધ�વૂર્ક 
િવચારણા કર�ને યોગ્ય તે િશક્ષાનો િનણર્ય લેવાનો રહ� છે.   
 

(૨)  �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ં ક્રમાકંઃ (૮) આગળ 
સ્પષ્ટતા કયાર્ �જુબ, નોકર�માથંી બરતરફ કરાયેલ સરકાર� કમર્ચાર� ભિવષ્યમા ંપણ સરકાર� નોકર� 
માટ� ગેરલાયક ઠર� છે.   
 

(૩)  નોકર�માથંી બરતરફ કરાયેલ સરકાર� કમર્ચાર�ને પેન્શન ક� અન્ય કોઇ િન�િૃ� લાભો મળ� શક� 
નહ�. �જુરાત �લુ્ક� સેવા (પેન્શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૭૮(૨) �જુબ, બરતરફ કરાયેલ  સરકાર� 
કમર્ચાર��ુ ંરહ�િમયત પેન્શન પણ મ�ૂંર થઇ શક� નહ�.   
 

૪.  �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો,૧૯૭૧ નીચે િશક્ષા ગણાતી ન હોય 
તેવી બાબતો:- 
 �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬ નીચે આપેલ સ્પષ્ટ�કરણ 
(Explanation) �જુબ, નીચનેાનો િશક્ષાઓમા ંસમાવેશ થતો નથી:-  
 

(૧)  સબંિંધત િનયમો/ �કુમો અ�સુાર અથવા િનમ�કૂની શરતો અ�સુાર ખાતાક�ય અથવા બી� 
પર�ક્ષા પાસ ન કરવા માટ� સરકાર� કમર્ચાર�ના ઇ�ફા અટકાવવા.  
(૨)  સરકાર� કમર્ચાર� લાયક�આડ ઓળંગવા માટ� અયોગ્ય હોવાને કારણે પગારધોરણમા ંલાયક�આડ 
પર તેનો પગાર રોકવો.  
(૩)  સરકાર� કમર્ચાર�ની ગેરવતર્�કૂના કારણસર િશક્ષાત્મક પગલા ં તર�ક� નહ� પરં�,ુ વહ�વટ� 
કારણોસર સામાન્ય ર�તે તે �  નોકર�, ગ્રેડ અથવા જગ્યા પર બઢતીપાત્ર હોય તે નોકર�, ગ્રેડ અથવા 
જગ્યા પર સ્થાયી અથવા કાયર્કાર� ર�તે બઢતી ન આપવી.  
(૪)  ઉચ્ચ સેવા, ગ્રેડ અથવા જગ્યા પર કાયર્કાર� ર�તે કામગીર� બ�વતો હોય તેવા સરકાર� 
કમર્ચાર�ને તે�ુ ં કામ જોયા પછ� આવી ઉચ્ચ સેવા,ગ્રડે અથવા જગ્યા માટ� અયોગ્ય જણાયો હોય તે 
કારણે અથવા ફકત વહ�વટ� કારણોસર તેને  નીચલી કક્ષાની સેવા, ગ્રેડ અથવા જગ્યા પર પાછો 
મોકલવો.  
(૫)  સેવા, ગ્રેડ અથવા જગ્યા પર અજમાયશ પર નીમવામા ં આવેલ સરકાર� કમર્ચાર�ને તેની 
િનમ�કૂની શરતો અ�સુાર અથવા તે સમય �રૂતા અમલમા ંરહ�લા આ �ગનેા સરકાર� િનયમો અને 
�કુમો અ�સુાર અજમાયશના સમય દરિમયાન અથવા તેના �તે તેની કાયમી સેવા ગ્રેડ અથવા જગ્યા 
પર પાછો મોકલવો.  
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(૬)  �ની સેવાઓ ક�ન્દ્ર સરકાર અથવા બી� રાજય સરકાર અથવા બી� કોઇપણ તતં્ર પાસેથી 
ઉછ�ની લેવામા ંઆવી હોય અથવા સરકાર� કમર્ચાર�ની સેવાઓ �ની પાસેથી તેવી સેવા ઉછ�ની લેવામા ં
આવી હોય તે ક�ન્દ્ર સરકાર અથવા રાજય સરકાર અથવા તતં્ર હસ્તક પાછ� �કૂવી. 
(૭)  િન�િૃ�ને લગતા ંતે સમય �રૂતા અમલમા ંરહ�લા કોઇપણ કાયદા અથવા િનયમોની જોગવાઇ 
અ�સુાર સરકાર� કમર્ચાર�ને ફર�જયાત િન��ૃ કરવો.  
 દા.ત. �જુરાત �લુ્ક� સેવા (પેન્શન) િનયમો,૨૦૦૨ના િનયમ-૧૦ નીચે ફર�જયાત િન�િૃ�.  
(૮)   (ક)  અજમાયશ પર નીમવામા ંઆવેલ સરકાર� કમર્ચાર�ની તેની િનમ�કૂની શરતો અ�સુાર   

અથવા તે સમય �રૂતા અમલમા ં રહ�લા સરકાર� િનયમો અને �કુમો અ�સુાર અજમાયશના 
સમય દરિમયાન અથવા તેને �તે સેવાની સમા�પ્ત અથવા.  

 (ખ)  ક�વળ વહ�વટ� કારણોસર હગંામી સરકાર� કમર્ચાર�ની સેવાની સમા�પ્ત અથવા.  
 (ગ)  કરાર હ�ઠળ નીમાયેલ સરકાર� કમર્ચાર�ની આવી કરારની શરતો અ�સુાર સેવાની  

સમા�પ્ત. 
  

  આમ, િનમ�કૂની શરતો ક� કરારની શરતો �જુબ, સરકાર� કમર્ચાર�ની નોકર�નો �ત 
લાવવામા ંઆવ્યો હોય તો તે �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ નીચે િશક્ષા 
નથી. પરં�,ુ ઘણા �કસ્સાઓમા ંખાસ કર�ને હગંામી સરકાર� કમર્ચાર�ઓના �કસ્સામા ંખાતાક�ય તપાસની 
લાબંી પ્ર�ક્રયાિવિધ અ�સુરવી પડ� નહ�. તે હ��થુી તેની ગેરવતર્�કૂ, ગેરર�િત, બેદરકાર� ક� અન્ય કોઇ 
ક્ષિત સબબ સક્ષમ અિધકાર�ઓ સરકાર� કમર્ચાર�ની િનમ�કૂની શરતોનો આધાર લઇને વહ�વટ� કારણો 
આગળ ધર�ને તેને નોકર�માથંી વહ�વટ� કારણોસર �ટો કરવામા ંઆવી રહ્યો હોય, તેવો દ�ખાવ કર�ને 
સરકાર� કમર્ચાર�ની નોકર�ની સમા�પ્તના �કુમો કરતા હોય છે. આથી, કોઇ �કસ્સામા ંસરકાર� કમર્ચાર�ની 
નોકર�ની સમા�પ્ત / �ત એ ખર�ખર તેની િનમ�કૂની શરતો �જુબ (as per conditions of service) છે 
ક� િશક્ષા સ્વ�પનો (with evil consequences) છે? તે નકક� કરવા માટ� ન્યાયની અદાલતો સામાન્ય ર�તે 
નીચે �જુબની બાબતો તપાસે છે.  
 

(i) િનમ�કૂની શરતો �જુબ, સરકાર� કમર્ચાર�ને તે જગ્યા 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),   

અથવા 
(ii) તેની સેવાની સમા�પ્ત ગ�ભ�ત ર�તે િશક્ષા �વી જ (with evil consequences) છે ક� ક�મ?  

 

  જો િનમ�કૂની શરતો �જુબ સરકાર� કમર્ચાર�ને તે જગ્યા ધારણ કરવાનો હકક હોવા છતા ંતેની 
નોકર�નો �ત લાવવામા ં આવ્યો હોય અથવા તેની સરકાર� નોકર�ની સમા�પ્તની િશક્ષા �વી જ અથવા 
ગ�ભ�ત ર�તે પણ િશક્ષા સ્વ�પની જણાતી હોય તો તેને �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) 
િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ં ક્રમાકંઃ(૬) આગળ દશાર્વેલી ‘‘નોકર�માથંી �ખસદ (Removal from 
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service)’’ની  િશક્ષા તર�ક� જ ગણવામા ંઆવે છે. � �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, 
૧૯૭૧ના િનયમ-૯ અને ૧૦મા ંજણાવ્યા �જુબની ખાતાક�ય તપાસની પ્ર�ક્રયા અ�સુયાર્ િવના થઇ શક� 
નહ�. 
   

   આથી, સરકાર� કમર્ચાર�ને તેની કોઇ ગેરવતર્�કૂ, ગેરર�િત ક� ક્ષિતના કારણે  (એટલે ક�, evil 
consequences સાથે) નોકર�માથંી �ૂર કરવો હોય તો તે કરતા પહ�લા ં�જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને 
અપીલ) િનયમો,૧૯૭૧ના િનયમ-૯ અને ૧૦મા ંજણાવ્યા �જુબની તપાસની પ્ર�ક્રયા અ�સુરવી જ�ર� 
છે. સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૫.૪.૧૯૭૨ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૭૧-૧૩૭૩-ગથી 
સરકાર�  એ મતલબની �ચૂનાઓ પણ આપી છે ક� હગંામી ક� તદ્દન હગંામી સરકાર� કમર્ચાર�ને વહ�વટ� 
કારણોસર �મ ક�, જગ્યાના અભાવે ક� અન્ય કોઇ વહ�વટ� કારણોસર �ટો કરવો જ�ર� હોય તો સૌથી 
�ુિનયર  કમર્ચાર�ને પ્રથમ �ટો કરવો જોઇએ.  �ુિનયર કમર્ચાર�ને નોકર�મા ંચા� ુરાખીને સીિનયર  
કમર્ચાર�ને વહ�વટ� કારણોસર નોકર�માથંી �ટો કર� શકાય નહ�. જો તેમ કરવામા ંઆવે તો, સરકાર� 
કમર્ચાર�ની નોકર�ની આવી સમા�પ્ત એ વાસ્તવમા,ં િશક્ષા (Penalty)જ ગણાય ક� � િશસ્ત અને અપીલ 
િનયમોમા ં િનયમ-૯ અને ૧૦મા ં દશાર્વેલી તપાસની પ્ર�ક્રયા અ�સુયાર્ િવના થઇ શક� નહ�. તાઃ 
૨૫.૪.૧૯૭૨ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૭૧-૧૩૭૩-ગ,ની �ચૂના �જુબ હગંામી ક� તદ્દન હગંામી 
સરકાર� કમર્ચાર�ને તેના કોઇ ગેરવતર્નને કારણે ક�, તેની કોઇ ક્ષિતને કારણે નોકર�માથંી �ટો કરવો હોય 
તો, તે કરતા પહ�લા ં�જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ અને ૧૦મા ં
જણાવ્યા �જુબની િવિધસરની ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ� કરવી જ�ર� છે. િનયમ-૯ અને ૧૦ની 
કાયર્વાહ� અ�સુયાર્ િવના, તેમ કર� શકાય નહ�. 
 

૫.  અ�કુ ખાસ પ્રકારના આરોપો  સા�બત રહ�, તેવા �કસ્સામા ં  કરવાની થતી કાયર્વાહ� 
�ગેની �ચૂનાઓ:-  
(૧)  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૩.૧૦.૧૯૮૮ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃખતપ-૧૦૮૮-�.ુઓ.૫૭૯-

ખા.ત.એ.થી �ચૂના આપ્યા  �જુબ, સરકાર� અિધકાર�/ કમર્ચાર�એ ખો�ંુ એલ.ટ�.સી. લી�ુ ં છે, તેમ 
જણાઇ આવે ત્યાર� તેણે એલ.ટ�.સી.ની બધી રકમ પરત કરવાની રહ�શે. તદ્દઉપરાતં એલ.ટ�.સી.ની 
રકમની બે ગણી રકમ દંડ�પે એક સપ્તાહમા ંપરત કરવાની રહ�શે તેમજ તે ભિવષ્યમા ંઆવી ગેરર�િત 
ન કર�, તેવી બાહં�ધર� આપવાની રહ�શે. જો સબંિંધત અિધકાર�/ કમર્ચાર� િનયત સમયમયાર્દામા ંરકમ 
પરત ન કર�, તો તેમની સામે ફોજદાર� ક�સ દાખલ કરવો તેમજ તેને ફરજમો�ફૂ કર�, યોગ્ય તે કાયર્વાહ� 
હાથ ધરવી.  તે �જુબની �ચૂના આપેલ છે. સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૪.૭.૨૦૦૩ના સરખા 
ક્રમાકંના ઠરાવથી  �ચૂવ્યા �જુબ �મણે ઉપર જણાવ્યા �જુબ એલ.ટ�.સી.ની ત્રણ ગણી રકમ પરત 
કર� ન હોય તેમની સામે  (૧) તાત્કા�લક ફોજદાર� ક�સ  ન�ધવા (૨) કાયમી ધોરણે ર� પ્રવાસ રાહત 
તથા વતન પ્રવાસ રાહતનો લાભ ન આપવો તથા  તે �ગે તેમની સેવાપોથીમા ંલાલ શાહ�થી ન�ધ 
કરવી. 
   

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/2003-04-07_KHTP-1088-UO-579-TA.pdf
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      �મણે રકમ પરત કર� દ�ધી હોય, તેમને પણ  ભિવષ્યમા ંર� પ્રવાસ રાહત તથા વતન પ્રવાસ  
રાહતનો લાભ ન આપી, તેમની સેવાપોથીમા ંલાલ સહ�થી ન�ધ કરવી.  
 

(૨)  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૬.૯.૧૯૮૨ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૪૮૨-�ઓુ.૫૫૨-ગથી 
કરવામા ં આવેલ જોગવાઇ �જુબ, સરકાર� અિધકાર�/ કમર્ચાર� દ્વારા મકાન બાધંકામ પેશગીના 
�ુ�ુપયોગ કયાર્ની બાબત ધ્યાને આવે અને તેની સામે િનયમા�સુારની ખાતાક�ય તપાસના �તે આરોપો 
�રુવાર રહ� તો તેને �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬ હ�ઠળની 
મોટ� િશક્ષા પૈક�ની કોઇ િશક્ષા કરવી જોઇએ.  
  

(૩)  ખોટા ં �સુાફર� ભથ્થાનંી આકારણી કરવા �ગ ેસરકાર� અિધકાર� / કમર્ચાર� સામેનો આરોપ  
સા�બત થાય તો,  ખોટા ં�સુાફર� ભથ્થાનંી રકમ ધ્યાનમા ંલીધા વગર તેને સામાન્યત: �જુરાત રાજય 
સેવા (િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬ હ�ઠળની �ખસદની િશક્ષા કરવી જોઇએ. િસવાય  
ક�  તેના કરતા હળવી િશક્ષા કરવા માટ� કોઇ સબળ કારણો હોય. તે �જુબની જોગવાઇ સામાન્ય વહ�વટ 
િવભાગના તાઃ૧૨.૨.૧૯૬૩ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃડ�પીઇ-૧૧૬૩-સીથી તેમજ �જુરાત �લુ્ક� સેવા (�સુાફર� 
ભથ્થા)ં િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૧૨૪ હ�ઠળ કરવામા ંઆવેલ છે.  
 

(૪)  કોટર્ ક�સને લગતા કાગળો વચગાળાના ક� આખર� �કુમના અમલના તબકક� ક� કોઇપણ તબકક�  
કાયર્વાહ� િસવાય પડતર રહ્યા હોય, તેવા ક�સમા ં� અિધકાર�/ કમર્ચાર� પાસે કાગળો પડતર રહ�લ હોય, 
તેમની સામે પગલા ં લવેા સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧.૧૨.૨૦૦૪ના ઠરાવ ક્રમાકંઃખતપ-૧૦-

૨૦૦૪-�ઓુ.૧૪૨૫-ત.એ.થી  �ચૂના આપવામા ંઆવેલ છે.  આવા અિધકાર�/ કમર્ચાર� સામે િનયમ-

૧૧ હ�ઠળ આરોપના�ુ ંઆપી, એકવીસ  �દવસમા ંતેમ�ુ ંબચાવના�ુ ં મેળવી, દસ �દવસમા ંબચાવનામા 
પરત્વે િવચારણા કરવાની રહ�શે. આરોપ �રુવાર થતો હોય તેવા �કસ્સામા ં સબંિંધત અિધકાર� / 
કમર્ચાર�નો આગામી લહ�ણો થતો એક ઇ�ફો એક વષર્ માટ�  ભિવષ્યની અસર િવના અટકાવવાની 
િશક્ષાના �કુમો કરવાના રહ�શે. જો કોઇ  �કસ્સામા ંએક કરતા વ� ુઅિધકાર�ઓ / કમર્ચાર�ઓ જવાબદાર 
જણાય તો િનયમ-૧૩ હ�ઠળ તમામ સામે સ�ંકુત તપાસની કાયર્વાહ� હાથ ધરવાની રહ�શે.  
 

૬.  િશક્ષા�ુ ંપ્રમાણ નકક� કરતી  વખતે ધ્યાનમા ંરાખવાની સામાન્ય બાબતો:-  
 સરકાર� કમર્ચાર� સામે કોઇપણ િશક્ષા ફરમાવતા ં સમયે અ�કુ સામાન્ય બાબતો િવચારણામા ં
લેવી જ�ર� છે. �ના ક�ટલાક ઉદાહરણો નીચે દશાર્વ્યા �જુબ ગણી શકાય.  
 

(૧)  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧.૧૧.૨૦૦૪ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦-૨૦૦૪-૧૨૨૪-

ત.એ.થી આપેલ  �ચૂનાઓ પૈક� ફકરા-૩(૩)થી જણાવેલ છે ક�, તક�દાર� આયોગ ેકર�લ મોટ� િશક્ષાની 
ભલામણનો સ્વીકાર કર�ને શ� કર�લ ખાતાક�ય તપાસને �તે સબંિંધત સરકાર� અિધકાર�/ કમર્ચાર� 
સામેના સા�બત રહ�લા આરોપોની ગભંીરતા અને િનયત થતી જવાબદાર�ના પ્રમાણને ધ્યાનમા ંલઇને 

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/2004-01-11-CDR-10-2004-1224-INQCELL.pdf
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િશક્ષા�ુ ંપ્રમાણ ન્યાયો�ચત રહ� અને તક�દાર�નો દ્ર�ષ્ટકોણ (Vigilance Angle) પણ  જળવાય, તે પ્રમાણ ે
િશક્ષાનો િનણર્ય કરવાનો રહ�શે.   
 

(૨)  સરકાર� કમર્ચાર�ને િશક્ષા કરવાનો હ�� ુ િશસ્ત અિધકાર�એ ખાસ  ધ્યાનમા ં  રાખવો જોઇએ.  
િશક્ષાનો હ�� ુસરકાર� કમર્ચાર�ને �કુસાન પહ�ચાડવાનો હોતો નથી. પરં�,ુ તેને આચર�લી ગેરવતર્�કૂ ક� 
ગેરર�િત તે ફર�થી કર� નહ� તેમજ અન્ય સરકાર� કમર્ચાર�ઓ પણ આવી ગેરવતર્�કૂ ક� ગેરર�િત કર� 
નહ�. તે માટ�નો હોય છે. તેમજ �હ�ર વહ�વટમાથંી ભ્રષ્ટાચાર ના�દૂ કર�,  �હ�ર વહ�વટ પ્રત્યે લોકોનો 
િવ�ાસ જળવાઇ રહ� તે, જોવાનો હોય છે. 
  

(૩)  િશક્ષા અથર્�ણૂર્ હોવી જોઇએ અને તેની અસર થાય તે ર�તે િશક્ષા કરવી જોઇએ. ઉદાહરણ તર�ક�,  
સરકાર� કમર્ચાર�ને ઇ�ફો મળવાપાત્ર ન હોય, તેવા �કસ્સામા ંઇ�ફો રોકવાની િશક્ષા કરવામા ંઆવે તો 
િશક્ષાની કોઇ અસર થશે નહ�. એ જ ર�તે બઢતી માટ� પાત્ર જ ન હોય તેવા સરકાર� કમર્ચાર�ને બઢતી 
અટકાવવાની િશક્ષા કરવાનો કોઇ જ અથર્ રહ�તો નથી.  
 

(૪)   િશક્ષા હમેંશા ગેરવતર્�કૂ ક� ગેરર�િતને પ્રમાણસર (Commensurate with the guilt) હોવી જોઈએ.  
સરકાર� કમર્ચાર�ની ગેરવતર્�કૂ ક� ગેરર�િતના પ્રમાણમા ંઓછ� ક� વધાર� િશક્ષા થાય નહ� તેવી ખાસ 
કાળ� રાખવી જોઈએ.  ઓછ� િશક્ષા કરવાથી  સરકાર� કમર્ચાર�ને ફર�થી ગેરવતર્�કૂ ક� ગેરર�િત કરવા 
માટ� �હ�મત અને પ્રોત્સાહન મળ� રહ�, તેમજ અન્ય  કમર્ચાર�ઓને પણ તેમ કરવા માટ� ઉ�જેન મળ� રહ� 
છે. જયાર� ક્ષિતના પ્રમાણમા ંવધાર� િશક્ષા કરવામા ંઆવે તો, સરકાર� કમર્ચાર�ઓમા ંિનરાશા વ્યાપી �ય 
અથવા તેઓ વ� ુગભંીર ગેરવતર્�કૂ આચરવા પે્રરાય તે�ુ ં પણ બની શક� છે. વ� ુ િશક્ષાથી સરકાર� 
કમર્ચાર�ઓની કાયર્ક્ષમતા ઉપર પણ અવળ� અસર પડ�. �ૂંકમા,ં  િશક્ષા હમેંશા ક્ષિતને પ્રમાણસર અને 
ન્યાયો�ચત હોવી જોઇએ. 
 

(૫)  સરકાર� કમર્ચાર�ને િશક્ષા કરતા ંસમયે સરકાર� કમર્ચાર�ની ગેરવતર્�કૂ ક� ગેરર�િતના સજંોગો 
પણ લક્ષમા ં લેવા જોઇએ. સરકાર� કમર્ચાર�એ �ણી જોઇને ઇરાદા�વૂર્ક (with malafide intention) 
ગેરર�િત ક� ગેરવતર્�કૂ કર�લી છે ક� તેની માત્ર �ભુિનષ્ઠાની �લૂ (Bonafide mistake) છે તે તપાસ�ુ ં
જ�ર� છે.  
 

(૬)  એક જ ગેરવતર્�કૂ �ગ ેએક થી વધાર� િશક્ષા કરવા �ગે િશસ્ત અને અપીલ િનયમોમા ંકોઇ 
બાધ નથી. પરં�,ુ  સામાન્ય સજંોગોમા ંએક ક્ષિત માટ� એકથી વ� ુિશક્ષા કરવી જોઇએ નહ�.  અલબ�, 
સરકારને થયેલ �કુસાનની વ�લૂાતની િશક્ષાની સાથોસાથ અન્ય કોઇ િશક્ષા પણ કર� શકાય છે.  
 

(૭)  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ ૨૫.૯.૧૯૬૮ના શેરા પત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૬૮-૧૦૨૮-ગથી 
પ�રપિત્રત કરાયેલ ભારત સરકારના �હૃ મતં્રાલયના તાઃ ૨૮.૮.૧૯૬૮ના ઓ�ફસ મેમોર�ન્ડમથી �ચૂવ્યા 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1968-25-09-CDR-1068-1028-G.pdf
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�જુબ, ખાતાક�ય તપાસમા ં સરકાર� કમર્ચાર�ની જવાબદાર� નકક� કરતા ં સમયે, તેની �તૂકાળની  
ગેરવતર્�કૂ ક� ગેરર�િત લક્ષમા ં લઇ શકાય નહ� િસવાય ક�, તે �ગે આરોપનામામા ં ઉલ્લેખ કરવામા ં
આવ્યો હોય અને તે �ગ ેતેને બચાવ કરવાની વાજબી અને �રૂતી તક આપવામા ંઆવી હોય, પરં�,ુ 
િશક્ષાનો િનણર્ય લેતા ંસમયે, તેની �તૂકાળની તેવી જ ગેરવતર્�કૂ અગાઉની કોઇ ખાતાક�ય તપાસમા ં
�રુવાર થયેલી હોય તો જ ધ્યાને લઇ શકાય. ઉદાહરણ તર�ક�,  સરકાર� કમર્ચાર�ને અનિધ�ૃત ર�તે 
વારંવાર ગેરહાજર રહ�વા �ગે એક વખત િશક્ષા કરવામા ં આવી હોય, અને ફર�થી તે અવારનવાર 
અનિધ�ૃત ર�તે ગેરહાજર રહ�તો હોય, તેવા �કસ્સામા ં તેની ગેરવતર્�કૂની ગભંીરતા વધી �ય છે અને 
તેથી �તૂકાળમા ંખાતાક�ય તપાસમા ં�રુવાર થયેલી તે જ ગેરવતર્�કૂ ધ્યાનમા ં  લઇને િશક્ષા કરવા 
�ગે િવચારણા કર� શકાય.  
 

(૮)  સરકાર� કમર્ચાર�ને િશક્ષા ફરમાવતી વખતે તેમણે કર�લી નોકર�નો સમયગાળો તેમજ સમગ્ર  
સમયગાળા દરિમયાન તેની વતર્�કૂ ક�વી હતી, તે પણ લક્ષમા ંલે� ુ ંજોઇએ.  
 

૭.  પ્રક�ણર્:-  
 ક�ટલીકવાર કોઇ સરકાર� કમર્ચાર� સામે એક કરતા વ� ુક�સોમા ંખાતાક�ય તપાસ હાથ ધરવામા ં
આવેલ હોય અને  તે પૈક�ના કોઇ એક પ્રકરણમા ં તેને ખાતાક�ય તપાસને �તે નોકર�માથંી �ખસદ ક� 
બરતરફ કર� તેની સેવાનો �ત લાવવામા ંઆવ્યો હોય છે. ત્યાર� તેની સામેના ખાતાક�ય તપાસના 
બી� પ્રકરણોમા ંતપાસ પડતર રહ� છે.   
 

 સરકાર� કમર્ચાર� તેને કરવામા ં આવેલ િશક્ષાના �કુમને ન્યાયની અદાલતમા ં પડકાર�, તેવા 
�કસ્સામા ં ક�ટલીકવાર નામદાર અદાલત દ્વારા સરકારશ્રીએ કર�લ િશક્ષાનો �કુમ રદ કરવામા ંઆવે છે 
અથવા હળવી િશક્ષા કરવા �ચૂન કરવામા ંઆવતા,ં તે �જુબની હળવી િશક્ષા કરવામા ંઆવે છે. આથી, 
આવા �કુમો થતા ંસરકાર� સેવામાથંી �ૂર કરાયેલ સરકાર� કમર્ચાર� ફર� પાછા સરકાર� સેવામા ં�નુઃ 
સ્થાિપત થાય છે.  
 

  આવા પ્રકરણો ક� �મા ંસરકાર� કમર્ચાર� સામે એક કરતા વધાર� પ્રકરણોમા ંખાતાક�ય તપાસની 
કાયર્વાહ� હાથ ધરવામા ંઆવેલ હોય અને કોઇ એક પ્રકરણમા ંસરકાર� સેવામાથંી �ૂર કરવાની કોઇપણ 
િશક્ષા (�ખસદ, બરતરફ, ફર�જયાત િન�િૃ�) કરવામા ંઆવી હોય તેવા સજંોગોમા ંતે કમર્ચાર� સામેના 
ખાતાક�ય તપાસના અન્ય પ્રકરણો તરત જ બધં કરવાનો િનણર્ય ન લવેો જોઇએ.  અગાઉના ક�સમા ં 
સરકાર� કમર્ચાર�ને સરકાર� સેવામાથંી �ૂર કરવાના �કુમો �ગે અદાલત / અપીલી અિધકાર�નો �કુાદો 
ન આવે ત્યા ં�ધુી આવા ક�સોને સ્થ�ગત કર� દ�વા જોઇએ.  �થી જો સરકાર� કમર્ચાર�ને સ�ક્રય સેવામા ં 
�નુઃસ્થાિપત કરવાનો પ્રસગં ઉપ�સ્થત થાય તો આવા પડતર ક�સોની તપાસ આગળ ધપાવી શકાય. તે 
�જુબની �ચૂના સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૭.૪.૧૯૮૪ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૮૩- 

�.ુઓ. ૫૨૫-ગ.થી આપવામા ંઆવેલ છે.  
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  તહોમતદારને િશક્ષા ફરમાવવામા ંઆવે તેનો ખર�ખર અમલ થયો છે ક� ક�મ? તેની ચકાસણી 
િશસ્ત અિધકાર�એ  કર� લવેી જ�ર� છે. િશક્ષાના �કુમ �ગ ેર�કડર્ ઉપર ન�ધ રહ� તેમજ િશક્ષાનો અમલ 
કરવામા ં કોઇ વહ�વટ� �શુ્ક�લી પડ� નહ� તે માટ�, િશક્ષાના �કુમની નકલ તહોમતદાર સરકાર� 
કમર્ચાર�ના ખાતા અને કચરે�ના વડાને તેમજ તહોમતદાર � કચેર�મા ં ફરજ બ�વતો હોય તે કચેર� 
અને તહોમતદારની પગાર, ર�, પેન્શન વગેર� સેવા િવષયક ર�કડર્ � કચેર�મા ંહોય તે કચેર�ને પણ 
મોકલવી જ�ર� છે.  જો �જુરાત રાજય તક�દાર� આયોગની ભલામણ અન્વયે િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� 
કરવામા ંઆવી હોય તો, િશક્ષા / દોષ��ુક્તના �કુમની એક નકલ તક�દાર� આયોગને પણ મોકલવી 
જોઇએ.   
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પ્રકરણ-૧૧ 

�જુરાત �લુ્ક� સેવા (પેન્શન)િનયમો, ૨૦૦૨ નીચે પેન્શન રોક� રાખ�ુ.ં 
 

૧.  સરકાર� કમર્ચાર� િન��ૃ થઇ ગયો હોય તો તેને �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) 
િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૬મા ંદશાર્વેલ િશક્ષાઓ પૈક�ની કોઇપણ િશક્ષા કરવા�ુ ંશકય નથી.  િન��ૃ 
થયેલ સરકાર� કમર્ચાર�એ તેની નોકર� ક� તેને �નુઃ િન��ુક્ત (Re-employment) દરિમયાન કોઇ ગભંીર 
ગેરવતર્�કૂ ક� બેદરકાર� કર� હોય તો  �જુરાત �લુ્ક� સેવા (પેન્શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૨૩ અને 
૨૪ નીચે રાજયપાલશ્રી તે�ુ ંઆ�ુ ં ક� �િશક પેન્શન, કાયમી ક� કામચલાઉ ધોરણે રોક� શક� છે, �ને 
પેન્શન કાપ ક� પેન્શન ઘટાડાની િશક્ષા તર�ક� ઓળખવામા ં આવે છે. સરકાર� કમર્ચાર�ની નોકર� 
દરિમયાનની ક� �નુઃ િન��ુક્ત દરિમયાનની કોઇ ગભંીર ગેરવતર્�કૂ ક� બેદરકાર�ને કારણે સરકારને જો 
કોઇ આિથ�ક �કુસાન થયેલ હોય તો �કુસાનની આખી ક� �િશક વ�લૂાત પણ આ િનયમો નીચ ે
પેન્શનમાથંી થઇ શક� છે.  
 

૨.  �જુરાત �લુ્ક� સેવા (પેન્શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૨૩ અને ૨૪ નીચે પેન્શનમા ંકાપ ક� 
ઘટાડો એ માત્ર ગભંીર ગેરવતર્�કૂ ક� બેદરકાર� (Grave misconduct or negligence)ના �કસ્સામા ં  જ 
થઇ શક� છે.   
 

૩.  �જુરાત �લુ્ક� સેવા (પેન્શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૨૪મા ં જણાવ્યા �જુબ સરકાર� 
કમર્ચાર�ના પેન્શનમા ંકાપ કરવાની સ�ા માત્ર રાજયપાલશ્રીને છે પરં� ુસિંવધાનના અ�ચુ્છેદ-૭૪મા ં
જણાવ્યા �જુબ, રાજયપાલશ્રીએ તેમની કારોબાર� સ�ાઓનો ઉપયોગ મતં્રીમડંળની સલાહ �જુબ 
કરવાનો હોવાથી સરકાર� કમર્ચાર�ના પેન્શનમા ં કાપ કરવાની રાજયપાલશ્રીની સ�ા વાસ્તવમા ં
સરકારમા ંજ િન�હત થયેલી છે. અલબ�, ખાતા/ કચરે�ના વડાને સરકાર� કમર્ચાર�ના પેન્શનમા ંકાપ 
કરવાની કોઇ સ�ા નથી.   
  
ન�ધ: �જુરાત �લુ્ક� સેવા (પેન્શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૨૪ નીચે સરકાર�  અિધકાર�/  

કમર્ચાર�ના પેન્શનમા ં કાપ કરવા �ગેનો િનણર્ય માન. �ખુ્યમતં્રીશ્રી/ સબંિંધત મતં્રીશ્રી કક્ષાએ 
લઇ શકાય છે. તે માટ� સબંિંધત ફાઇલ, રાજયપાલશ્રી સમક્ષ ર�ૂ કર�ને રાજયપાલશ્રીની મ�ૂંર� 
મેળવવાની આવશ્યકતા નથી, તે મતલબનો અ�ભપ્રાય કાયદા િવભાગે આપેલ છે. � સામાન્ય 
વહ�વટ િવભાગે તાઃ૬.૩.૧૯૮૨ના પત્ર ક્રમાકંઃપરચ-૧૫૮૨- ત.એથી સ�ચવાલયના સવ� 
િવભાગોને પ�રપિત્રત કર�લ છે. 

 

૪.  �જુરાત �લુ્ક� સેવા (પેન્શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૨૩(૧) અને ૨૪(૧) નીચે, સરકાર� 
કમર્ચાર��ુ ં આ�ુ ં પેન્શન પણ રોક� શકાય, તેમજ જયાર� પેન્શનનો �હસ્સો પાછો ખ�ચવામા ં ક� મો�ફૂ 
રાખવામા ંઆવ્યો હોય ત્યાર� બાક�ની પેન્શનની રકમ સરકાર� િનિ�ત કર�લ ન્�નૂતમ પેન્શનની રકમ 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1982-06-03-PRC-1582-Inq-Cell.pdf
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કરતા ંપણ ઓછ� થઇ શક� છે.  
 

૫.  સરકાર� કમર્ચાર�ના પેન્શનમા ંકાપ ક� ઘટાડો કરતા પહ�લા ં�જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને 
અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ અને ૧૦ �જુબની તપાસની પ્ર�ક્રયા અ�સુરવી ફર�જયાત છે. 
   

૬.  સરકાર� કમર્ચાર� નોકર�મા ંચા� ુહોય, ત્યાર� તેની સામે િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� શ� થયેલી 
હોય, તેવા ક�સોમા ંપેન્શન કાપ કરવા �ગે:-  
 

 જો સરકાર� કમર્ચાર� નોકર�મા ં ચા� ુ હોય, તે સમયે તેની સામે િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� શ� 
કરવામા ં આવી હોય અને સરકાર� કમર્ચાર�ની િન�િૃ� �ધુીમા ં તે �રૂ� થઇ શક� ન હોય, તો તેવી 
કાયર્વાહ� �જુરાત �લુ્ક� સેવા (પેન્શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૨૪ નીચે (એટલે ક�, પેન્શન કાપ ક� 
ઘટાડાની િશક્ષા કરવાના હ�� ુમાટ�) આપોઆપ ચા� ુરહ� છે. અલબ�, �જુરાત �લુ્ક� સેવા (પેન્શન) 
િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૨૪ નીચે પેન્શન કાપ ક� ઘટાડાની િશક્ષા એ માત્ર ગભંીર ગેરવતર્�કૂ ક� 
બેદરકાર�ના �કસ્સામા ં જ થઇ શકતી હોઇ, ગભંીર ગેરવતર્�કૂ ક� બેદરકાર� િસવાયના ક�સોમા ં આવી 
િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ�, સરકાર� કમર્ચાર�ની િન�િૃ� બાદ ચા� ુરાખી શકાય નહ�.  
 

  નોકર�મા ંચા� ુહોય ત્યાર� તેની સામે જો �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, 
૧૯૭૧ના િનયમ-૧૧ નીચે િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� શ� કરવામા ંઆવી હોય, તો તેવી કાયર્વાહ� સરકાર� 
કમર્ચાર�ની િન�િૃ� પહ�લા ંજ �રૂ� કર� દ�વી વહ�વટ� �હતમા ં છે. કારણ ક�, િનયમ-૧૧ની કાયર્વાહ� એ 
નાની િશક્ષા �ગેની કાયર્વાહ� છે. જયાર� �જુરાત �લુ્ક� સેવા (પેન્શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૨૪ 
નીચે પેન્શન કાપની િશક્ષા એ, �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમોના િનયમ-૬મા ં
દશાર્વેલી મોટ� િશક્ષાઓને સમકક્ષ હોઇ,  િનયમ-૧૧ નીચેની કાયર્વાહ�ના ક�સોમા ંપેન્શન કાપની િશક્ષા 
કરવા�ુ ંન્યાયો�ચત ગણી શકાય નહ�.  
 

  િનયમ-૧૧ નીચેની  િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� જો સરકાર� કમર્ચાર�ની િન�િૃ� �ધુીમા ં�રૂ� થઇ શક� 
નહ� તો સરકાર� કમર્ચાર�ની િન�િૃ� સમયે આવી કાયર્વાહ� પડતી �કૂવા િસવાય અન્ય કોઇ િવકલ્પ 
રહ�તો નથી. કારણ ક�, આવી કાયર્વાહ�મા ં�જુરાત �લુ્ક� સેવા (પેન્શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૨૪ 
નીચે  પેન્શન કાપ ક�  ઘટાડો કરવાની િશક્ષા કરવા�ુ ં ન્યાયો�ચત નથી.  વળ�, �જુરાત �લુ્ક� સેવા 
(પેન્શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૨૩ હ�ઠળ પેન્શન કાપ કરવા અગાઉ  �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત 
અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ અને  ૧૦ હ�ઠળની કાયર્વાહ� હાથ ધરવી જ�ર� છે. આથી, 
િનયમ-૧૧ નીચેની કાયર્વાહ� સરકાર� કમર્ચાર�ની િન�િૃ� પહ�લા ં�રૂ� કર� દ�વી વહ�વટ� �હતમા ંછે.  
 

  સરકાર� કમર્ચાર� નોકર�મા ં ચા� ુ હોય ત્યાર� તેની સામે �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને 
અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ અને ૧૦ની િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� (એટલે ક�, મોટ� િશક્ષા �ગેની 
કાયર્વાહ�) ચા� ુ કરવામા ંઆવી હોય અને આવી કાયર્વાહ� સરકાર� કમર્ચાર�ની િન�િૃ� �ધુીમા ં �રૂ� 
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થાય નહ� તો તે �જુરાત �લુ્ક� સેવા (પેન્શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૨૩ અને ૨૪ નીચ ેપેન્શનમા ં
કાપ ક� ઘટાડો કરવાના હ�� ુમાટ�  ચા� ુરાખી શકાય.  આવી કાયર્વાહ�, તહોમતદાર સરકાર� કમર્ચાર� 
નોકર�મા ંચા� ુહોત, તો  � િશસ્ત અિધકાર�એ હાથ ધર� હોત તે િશસ્ત અિધકાર� કર� શક� છે અને તે 
નોકર�મા ંચા� ુહોત તો � ર�તે  કરવામા ંઆવી હોત, તે જ ર�તે  કરવાની  રહ�  છે.  અલબ�, જયા ં
િશસ્ત અિધકાર�  ખાતા ક� કચેર�ના વડા હોય, ત્યા ંસરકાર� કમર્ચાર� િન��ૃ થાય, ત્યાર� તેની સામેની 
તપાસ�ુ ંર�કડર્ તેમણે આગળની કાયર્વાહ� અથ� સરકારશ્રીને મોકલી આપવા�ુ ંરહ� છે. કારણ ક�, િનયમ-

૨૩ અને  ૨૪  નીચ ેપેન્શન કાપ ક� ઘટાડો કરવાની સ�ા માત્ર રાજયપાલશ્રીને જ એટલે ક�, સરકારને 
જ છે. નાણા િવભાગના તાઃ૮.૧૨.૨૦૦૬ના �હ�રનામા ક્રમાકંઃ(�એન-૧૧૫)-પીઇએન-૨૦૦૬-તહર-૩૬-
પી, થી �જુરાત �લુ્ક� સેવા (પેન્શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના એપેન્ડ�ક્ષ-૧મા ંક્રમાકંઃ૭મા ંકર�લ �ધુારા �જુબ 
વગર્-૧ તથા વગર્-૨ના અિધકાર�ઓને પેન્શન કાપ કરવા માટ�ની સ�ા સરકારશ્રી (સામાન્ય વહ�વટ 
િવભાગ, યથાપ્રસગં માન. �ખુ્યમતં્રીશ્રી)ને છે તથા વગર્-૩ અને વગર્-૪ના કમર્ચાર�ઓને પેન્શન કાપ 
કરવા માટ� સબંિંધત વહ�વટ� િવભાગના વડાને સ�ા  આપવામા ંઆવેલ છે.   
  

ન�ધ: સરકાર� કમર્ચાર�ની િન� ૃિ્� બાદ તેની સામે િશસ્ત િવષયક કાયર્વાહ� ચા� ુરાખતા િવિધસરના  
કોઇ �કુમો િનયમ-૨૪ નીચે કરવા જ�ર� નથી. પરં� ુઆવા �કુમો કરવા�ુ ં વહ�વટ� �હતમા ં
જ�ર� છે ક� �થી  (૧) સરકાર� કમર્ચાર�ના સેવા િવષયક તેમજ પેન્શન િવષયક ર�કડર્મા ંતે �ગ ે
જ�ર� ન�ધ રહ� શક�. (૨) સરકાર� કમર્ચાર�ને પણ ખ્યાલ રહ� ક� તેની સામેની કાયર્વાહ� હવે 
િનયમ-૨૪ નીચે ચા� ુ રાખવામા ંઆવી છે અને (૩) ઓ�ડટ અિધકાર� / િતજોર� અિધકાર�/ 
િનયામકશ્રી, પેન્શન અને પેન્શન�ુ ં�કૂવ�ુ ંકરતા સ�ાિધકાર�ઓને પણ ખ્યાલ આવી શક� ક� 
સદર� ુ સરકાર� કમર્ચાર� સામેનો પેન્શન ક�સ આખર� કરવાનો રહ�તો નથી.  પરં� ુ તેને 
કામચલાઉ પેન્શન (Provisional Pension) જ �કૂવવા�ુ ંરહ� છે.   

 

૭.  સરકાર� કમર્ચાર� િન��ૃ થઇ ગયા બાદ, તેની  સામે િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� કરવાની થાય 
ત્યાર�:- 
  

 સરકાર� કમર્ચાર� િન��ૃ થઇ ગયો હોય ત્યારબાદ તેની નોકર�ના ક� �નુ: િન��ુક્તના 
સમયગાળાની કોઇ ગેરવતર્�કૂ ક� બેદરકાર� �ગ ે તેની સામે  �જુરાત �લુ્ક� સેવા (પેન્શન) 
િનયમો,૨૦૦૨ના િનયમ-૨૪ નીચે કાયર્વાહ� કરવી હોય તો તે નીચે દશાર્વેલી શરતો સતંોષાતી હોય તો 
થઇ શક� છે.  
(૧)  તે રાજયપાલશ્રીની �વૂર્મ�ૂંર� લીધા િવના હાથ ધર� શકાય નહ�.  
 

(૨)  � બનાવ ક� વ્યવહાર �ગ ેકાયર્વાહ� કરવાની છે, તે બનાવ ક� વ્યવહાર  આવી કાયર્વાહ� શ�  
કરતા સમયે ચાર વષર્થી પહ�લાનંા સમયનો હોવો જોઇએ નહ�, એટલે ક�, આરોપનામાની તાર�ખથી ચાર 
વષર્ પહ�લાનંા બનાવ ક� વ્યવહાર �ગે આવી કાયર્વાહ� ચા� ુથઇ શક� નહ�.   
 
          

૮.  પેન્શન કાપની િશક્ષા કરવાનો િનણર્ય લેતા ંપહ�લા ં  �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગનો પરામશર્ 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2006-08-12-GN-115-PEN-2006-THR-36-P.pdf
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કર�ને સલાહ મેળવવી જોઇએ. પરં� ુસામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૧.૪.૨૦૧૦ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ 
પીએસસી-૧૦૨૦૦૮-૪૫૩૬૫૫-ગ-૨થી આપવામા ં આવેલ �ચૂનાઓ �જુબ �જુરાત �હ�ર સેવા 
આયોગના ક્ષેત્રાિધકાર હ�ઠળની જગ્યાઓ પર િનમ�કૂ પામેલા રાજય સરકારના વગર્-૩ અને વગર્-૪ના 
કમર્ચાર�ઓના �કસ્સામા ંતેઓને પેન્શન કાપ કરવા અગાઉ �હ�ર સેવા આયોગનો પરામશર્ કરવો જ�ર� 
બનતો નથી.  
 

  જો ક�, સ�ંકુત તપાસના પ્રકરણ ક� �મા ંવગર્-૧ અને વગર્-૨ની સાથે વગર્-૩ના કમર્ચાર� પણ  
સકંળાયેલા હોય તેવા �કસ્સામા ં પેન્શન કાપ કરવા અગાઉ આ તમામ અિધકાર�/ કમર્ચાર�ની િવગતો 
આયોગને  એક સાથે ર�ૂ કરવાના રહ�શે.  
 

૯.  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧.૬.૧૯૮૮ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃપરચ-૧૦૮૮-૭૬૧-ખા.ત.એ.થી 
�ચૂના આપ્યા �જુબ, પેન્શન કાપની િશક્ષામા ં પેન્શન કાપ એ ચો�સ રકમમા ં  દશાર્વવો જોઇએ.  
ટકાવાર�મા ંદશાર્વવો જોઇએ નહ�. સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૬.૮.૨૦૧૧ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃપરચ-

૧૦૨૦૦૯-૯૩૫-ત.એ.થી �ચૂના આપ્યા �જુબ જયાર� કોઇ સરકાર� કમર્ચાર�/ અિધકાર�ને પેન્શન 
કાપની િશક્ષા કરવામા ંઆવી હોય ત્યાર� અિધકાર�/ કમર્ચાર�ને મળવાપાત્ર પેન્શનમાથંી ‘‘પેન્શન કાપની 
િશક્ષા’’ કરવાની જોગવાઇ હોઇ, આવી પેન્શન કાપની રકમ �ળૂ પેન્શન (Basic Pension)માથંી બાદ  
કર� િશક્ષાનો અમલ કરવાનો રહ� અને આ ર�તે પેન્શન કાપની િશક્ષાની �ળૂ રકમ પેન્શનમાથંી બાદ 
કયાર્ પછ� બાક� રહ�તી  પેન્શનની રકમ પર પ્રવતર્માન દર� હગંામી વધારો  અને અન્ય મળતર 
પેન્શનરને �કૂવવાના રહ�.  
  

૧૦.  સરકાર� કમર્ચાર� નોકર�મા ંચા� ુ હોય ત્યાર� તે દરિમયાન તેની સામે કોઇ ન્યાિયક કાયર્વાહ� 
(Judicial Proceedings) ચાલતી હોય અને સરકાર� કમર્ચાર�ની િન�િૃ� બાદ આવી કાયર્વાહ�મા ં તે 
દોિષત ઠર�, તો  �જુરાત રાજય સેવા(પેન્શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૨૪ નીચ ેતેના પેન્શનમા ંકાપ 
�કૂ� શકાય છે. ન્યાિયક કાયર્વાહ� (Judicial Proceedings)ના ક�સોમા,ં િનયમ-૨૪ના િનયમ-

(૨)(ખ)(૨)મા ંદશાર્વેલ ચાર વષર્ના સમયગાળાનો કોઇ બાધ રહ�તો નથી એટલ ેક�, સરકાર� કમર્ચાર�ની 
િન�િૃ� બાદ પણ તેની સામે તેની નોકર�ના સમયગાળા દરિમયાનના કોઇ �નુા બદલ કોઇ ન્યાિયક 
કાયર્વાહ� શ� કરવામા ંઆવી હોય અને તેમા ંતે દોિષત ઠર� તો તે અન્વયે પણ િનયમ-૨૪ નીચે તેના 
પેન્શનમા ંકાપ કર� શકાય છે. પછ� ભલ ેઆવી ન્યાિયક કાયર્વાહ� � બનાવ/ વ્યવહાર �ગે કરવામા ં
આવી હોય, તે બનાવ ક� વ્યવહાર આવી કાયર્વાહ� શ� કરવાના સમયે ચાર વષર્થી પહ�લાનંા સમયનો 
હોય. એટલે ક�, ન્યાિયક કાયર્વાહ�ના ક�સોમા ં િનયમ-૨૪ના િનયમ-(૨)(ખ)(૨)મા ંદશાર્વેલ ચાર વષર્ના 
સમયગાળાનો કોઇ બાધ નડતો નથી.  દાખલા તર�ક�, કોઇ અિધકાર�/ કમર્ચાર� સેવારત હોય, તે 
દરિમયાન તેની સામે લાચં લેવાના આરોપ સબબ ફોજદાર� કાયર્વાહ� શ� કરવામા ં આવી હોય. 
ત્યારબાદ બે વષર્ બાદ તે વયિન��ૃ થાય અને તેના પાચં વષર્ બાદ (એટલે ક�, ઘટનાના સાત વષર્ 
બાદ) અદાલતના �કુાદામા ંતેને દોિષત ઠરાવવામા ંઆવે, તો તે સજંોગોમા ં તેની સામે પેન્શન કાપની 
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કાયર્વાહ�  હાથ ધરવા માટ� િનયમ-૨૪(૨)(ખ)(૨) �જુબ ચાર વષર્નો બાધ નડશે નહ�. સરકાર� 
કમર્ચાર�ને તેની િન�િૃ� બાદ કોઇ ફોજદાર� �નુામા ં દોિષત ઠરાવવામા ંઆવે ત્યાર� તેની સામે  િનયમ-

૨૩(૨) �જુબની કાયર્વાહ� હાથ ધરવાની રહ� છે.  
 

૧૧.  િનયમ-૨૪(૩) �જુબ કામચલાઉ પેન્શન આપવા બાબત અને �તૃ્ય સહ િન�િૃ� 
ગે્રજ�ઇુટ� રોક� રાખવા બાબત:-  
 

 સરકાર� કમર્ચાર� સામે િનયમ-૨૪ નીચે િશક્ષાત્મક કાયર્વાહ� અથવા ન્યાિયક કાયર્વાહ� ચાલતી 
હોય તે દરિમયાન વયિન�િૃ�ને કારણે સરકાર� કમર્ચાર� નોકર�માથંી િન��ૃ થાય, તો તેની િન�િૃ�ની 
તાર�ખથી તેની સામેની િશસ્તાત્મક/ ન્યાિયક કાયર્વાહ� �રૂ� થાય, તે તાર�ખ �ધુી તેને િનયમ-૨૪(૩), 
મા ં જણાવ્યા �જુબ માત્ર કામચલાઉ પેન્શન જ મળ� શક�. એટલે ક�, કામચલાઉ પેન્શન તર�ક� તેને 
િનયિમત પેન્શન �ટ�ુ ંજ પેન્શન મળ� શક� છે. �જુરાત �લુ્ક� સેવા(પેન્શન)િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-

૧૪૪ �જુબ સરકાર� કમર્ચાર�ની િન�િૃ� પહ�લા ં તેને આરોપના�ુ ંઆપવામા ં ન આવ્�ુ ં  હોય અથવા 
ન્યાિયક કાયર્વાહ� શ� કરવામા ંન આવી હોય, પરં� ુઆવી કાયર્વાહ� ��ૂચત હોય તો, એટલે ક�, (૧) 
િનયમ-૨૪મા ં જણાવ્યા અ�સુાર સક્ષમ સ�ાિધકાર�એ સરકાર� કમર્ચાર�/ અિધકાર� સામે ખાતાક�ય 
તપાસ /ન્યાિયક કાયર્વાહ� હાથ ધરવાનો િનણર્ય લઇ લીધો હોય પરં� ુહ� આરોપના�ુ ં  બ�વ્�ુ ંન 
હોય, અથવા (૨) તક�દાર� આયોગ  દ્વારા તહોમતદાર સામે  િશસ્ત િવષયક કાયર્વાહ� હાથ ધરવા 
ભલામણ કરવામા ંઆવેલ હોય, �નો સક્ષમ સ�ાિધકાર�એ સ્વીકાર કય� હોય, પણ હ� આરોપના�ુ ં
બ�વવા�ુ ં બાક� હોય, તો તેવા સજંોગોમા ં સરકાર� કમર્ચાર�ની િન�િૃ� સમયે ગ્રેજ�ઇુટ�ની ૧૦ ટકા 
રકમ અથવા �. ૧૫ હ�ર એ બેમાથંી � ઓ� ંહોય, તેટલી રકમ રોક� રાખીને બાક�ની ગ્રેજ�ઇુટ�ની 
રકમ �કૂવી દ�વાની રહ� છે.   
 

  િનયમ-૧૪૫ �જુબ જો સરકાર� કમર્ચાર�ની િન�િૃ� પહ�લા ં તેની સામે ખાતાક�ય તપાસ / 
ન્યાિયક કાયર્વાહ� શ� કરવામા ંઆવી હોય (એટલ ેક�, તેને આરોપના�ુ ંબ�વવામા ંઆવ્�ુ ંહોય, ક� તેની 
સામે  ‘‘એફ.આઇ.આર.’’ કરવામા ંઆવી હોય) તેવા �કસ્સામા ંતેની િન�િૃ� સમયે �રૂ��રૂ� ગ્રેજ�ઇુટ� રોક� 
રાખવાની રહ� છે. સરકાર� કમર્ચાર�ની િન�િૃ� પછ�ના બે વષર્ �ધુીમા ંતેની સામેની કાયર્વાહ� �રૂ� થાય 
નહ�, તો તેની િન�િૃ�ના બ ેવષર્ બાદ નાણા િવભાગના તાઃ૧૯.૧૨.૨૦૧૬ના �હ�રનામા ક્રમાકંઃ (�એન-

૭૩)-પગર-૧૦૨૦૦૯-ઓ-૪૮૭ (૭૭૭૫૭૮)-પીથી �ચૂવ્યા �જુબ તેની ગ્રેજ�ઇુટ�ની ૧૦ ટકા રકમ 
અથવા �. એક લાખ એ બેમાથંી � ઓ� ંહોય, તેટલી રકમ રોક� રાખીને બાક�ની રકમ તેને �કૂવી 
દ�વાની રહ� છે.   
  

૧૨.  �જુરાત �લુ્ક� સેવા(પેન્શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૧૪૬(૮) �જુબ, સરકાર� કમર્ચાર� 
સામેની ખાતાક�ય તપાસ / ન્યાિયક કાયર્વાહ� �રૂ� થઇ ગયા બાદ, જો તેના પેન્શનમા ં કાપ અથવા 
ઘટાડો કરવાની િશક્ષા કરવામા ંઆવી હોય અને તેવા �કસ્સામા ંતેના આખર� પેન્શનની રકમ કામચલાઉ 
પેન્શનની રકમ કરતા ંઓછ� થતી હોય, તો તેને �કૂવાયેલ વધારાની રકમની કોઇ વ�લૂાત કરવાની 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2016-19-12-GN-73-PGR-102009-O-487-777578-P.pdf
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રહ�તી નથી.   
 

૧૩.  સરકાર� કમર્ચાર� સામે િનયમ-૨૪ નીચે િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� ચા� ુ હોવાના કારણે સરકાર� 
કમર્ચાર�ની િન�િૃ� સમયે િનયમ �જુબ તેની �તૃ્� ુસહ િન�િૃ�  ગ્રેજ�ઇુટ�ની રકમ રોક� રાખવામા ંઆવી 
હોય અને આવી કાયર્વાહ�ના �તે સરકાર� કમર્ચાર� સ�ંણૂર્પણ ેદોષ�કુત �હ�ર થાય, તો ગ્રેજ�ઇુટ�ની 
િવલ�ંબત �કૂવણી ઉપર, નાણા િવભાગના તાઃ૨.૨.૨૦૧૮ના ઠરાવ ક્રમાકંઃનવત-૧૦૯૯-૧૪૦૨-પ,થી 
ઠરાવ્યા �જુબ, છ ટકાના દર� વ્યા� મળવાપાત્ર છે. તાઃ૨૦.૧૨.૨૦૦૨ના ઠરાવ ક્રમાકંઃનવત-૧૦૯૯-

૧૪૦૨-પ �જુબ, આ�ુ ંવ્યાજ ગ્રેજ�ઇુટ�ની રકમ લહ�ણી થઇ હોય તેના ત્રણ માસ પછ�ના સમયગાળા 
માટ� જ મળવાપાત્ર છે. આથી સરકાર� કમર્ચાર� દોષ�કુત �હ�ર થયો હોય તો તેની િન�િૃ�ની તાર�ખના 
ત્રણ માસ પછ�ના સમયગાળા માટ� જ તેને આ�ુ ંવ્યાજ મળવાપાત્ર થશે.  
 

  વ�મુા,ં સરકાર� કમર્ચાર�/ અિધકાર� સામે િશસ્ત િવષયક/ અદાલતી કાયર્વાહ� પડતર હોય 
અને તે કમર્ચાર��ુ ં  અવસાન થાય અને િશસ્ત િવષયક/ અદાલતી કાયર્વાહ� પડતી �કૂવામા ંઆવે, 
ત્યાર� �તૃ્�નુી તાર�ખથી ગ્રેજ�ઇુટ�ની રકમ લહ�ણી થઇ હોવા�ુ ં ગણીને, તે તાર�ખથી ત્રણ માસમા ં 
ગ્રેજ�ઇુટ�ની �કૂવણી ન કરવામા ંઆવે તો ત્રણ માસ પછ�ના િવલ�ંબત સમય માટ� િનયત દર� વ્યાજની  
�કૂવણી કરવાની રહ�શે.  
 

૧૪.  ર��ુ ંરોકડમા ં �પાતંર અટકાવવા બાબત:-  
 નાણા િવભાગના તાઃ૨૧.૧.૨૦૦૮ના �હ�રનામા ક્રમાકંઃ(�એન-૪)-રજઅ-૨૦૦૫-�ઓુ-૯૮૪-

પી,થી  �જુરાત �લુ્ક� સેવા (ર�)િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૬૬(૩) પછ�  ઉમેર�લ પરં�કુની જોગવાઇ 
�જુબ વયિન��ૃ થનાર સરકાર� અિધકાર�/  કમર્ચાર� ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ હોય અથવા તેની સામેની 
ખાતાક�ય તપાસ/ ન્યાિયક કાયર્વાહ�  પડતર/ ચા� ુહોય ત્યાર� આવી પ્ર�ક્રયાના �તે તેમની પાસેથી 
નાણાક�ય  વ�લૂાત કરવાની સભંાવના ઊભી થશે તેવો સક્ષમ સ�ાિધકાર�નો અ�ભપ્રાય થતો હોય તો 
તેવા સજંોગોમા ં સક્ષમ સ�ાિધકાર� તે કમર્ચાર�/ અિધકાર�ને મળવાપાત્ર ર��ુ ં  રોકડમા ં �પાતંરની 
રકમને � તે ક�સની હક�કત ધ્યાને લઇને �િશક અથવા �રૂ��રૂ� રોક� રાખી શક� છે.  
  

૧૫. પ્રક�ણર્ :-  
 �જુરાત �લુ્ક� સેવા (પેન્શન) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૪૩ના સ્પષ્ટ�કરણ-૮મા ં નાણા 
િવભાગના તાઃ૨૦.૧૨.૨૦૦૬ના �હ�રનામા ક્રમાકંઃ(�એન-૧૧૬)-પસન-૨૦૦૬-�.ુઓ.૫૯-પીથી કરાયેલ 
�ધુારા �જુબ જો કમર્ચાર�ને  ભિવષ્યની અસર િવના ઇ�ફો રોકવાની િશક્ષા કરવામા ંઆવી હોય, તો 
તેની પેન્શન બાધંણી હ�� ુ માટ� આ િશક્ષા કરવામા ંઆવેલ ન હોય તે ર�તે પગારની ગણતર� કર�, 
પેન્શનની બાધંણી કરવાની રહ� છે. એટલે ક�, ભિવષ્યની અસર િવના  રોકવામા ં આવેલા ઇ�ફાની 
િશક્ષાની તેના પેન્શન અને આ�ષુ�ંગક 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/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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પ્રકરણ-૧૨ 
ક�ટલાક ક�સોમા ં ખાસ પદ્ધિત   

(Special procedure in Certain Cases) 
 

૧.  બધંારણના અ�ચુ્છેદ-૩૧૧(ર)ના અપવાદો:- 
  

૧.૧  બધંારણના અ�ચુ્છદ-૩૧૧(૨)ની જોગવાઇ �જુબ, ક�ન્દ્ર ક� રાજયની �લુ્ક� સેવાના સભ્યને, તેની 
સામેના આક્ષેપોની �ણ કયાર્ િવના અને તે �ગે તેને સાભંળ�ને બચાવ કરવાની વાજબી તક આપતી 
તપાસ( inquiry) કયાર્ િવના નોકર�માથંી  બરતરફ ક� �ખસદ કર� શકાય નહ� ક� તેને  પાયર� ઉતાર કર� 
શકાય નહ�. આ જોગવાઇ ક�ટલાક �કસ્સાઓમા ં લા� ુ પડતી નથી. આવા ક�સો અ�ચુ્છેદ-૩૧૧(૨)ના 
બી�  પરં�કુમા ંદશાર્વવામા ંઆવ્યા છે. અ�ચુ્છેદ-૩૧૧(૨)ના બી� પરં�કુમા ંદશાર્વેલ ક�સોમા ંસરકાર� 
કમર્ચાર�ને િશક્ષા ફરમાવતા પહ�લા ંતેને તેની સામેના આક્ષેપોની �ણ કર�ને બચાવની તક આપવા માટ� 
તપાસ કરવાની આવશ્યકતા રહ�તી નથી. બધંારણના અ�ચુ્છેદ-૩૧૧(૨)ના બી� પરં�કુમા ં દશાર્વેલ  
અપવાદોને, �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૪(૧)મા ં આવર� 
લેવામા ંઆવ્યા છે.   
 

૧.૨  �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૪(૧)ની જોગવાઇ  સદંભર્ 
અથ� નીચે ર�ૂ કર� છે.:  
 િનયમ-૧૪(૧)   
 ‘‘ િનયમ-૮ અથવા ૯માનંો કોઇપણ મજ�રૂ નીચેના ક�સોમા ંલા� ુપડશે નહ�.   
(૧)  જયા ં વતર્�કૂને કારણે �નુા�હત તહોમતમા ં (ફોજદાર� �નુાના તહોમતમા)ં દોિષત   ઠર�લા 
સરકાર� કમર્ચાર�ને  વતર્�કૂ સબબ િશક્ષા કરવાની હોય,  
(૨)  જયા ંલખીને બતાવેલા ં કારણોસર સદર� ુ િનયમોમા ં િનયત કર�લ પદ્ધિત અ�સુરવી  વાજબી 
ર�તે વ્યવહા�ુ નથી, એવા મતલબની િશસ્ત અિધકાર�ને ખાતર� થાય, અથવા   
(૩)  જયા ંરાજયની સલામતીની દ્ર�ષ્ટએ  આવી કાયર્પદ્ધિત અ�સુરવી ઇષ્ટ નથી, એવી  સરકારને 
ખાતર� થાય.’’  
 

 ઉપર જણાવેલ ત્રણ પ્રકારના ક�સો/ પ�ર�સ્થિતઓમા,ં સરકાર� કમર્ચાર�ને િશક્ષા ફરમાવતા 
પહ�લા,ં િનયમ-૯ મજબની  તપાસની પ્ર�ક્રયા અ�સુરવી  જ�ર� નથી. ઉપર જણાવેલ ક�સો એ ખાસ 
પ્રકારના ક�સો છે. તેમા ંખાતાક�ય તપાસ હાથ ધયાર્ િવના જ સરકાર� કમર્ચાર�ને િશક્ષા ફરમાવી શકાય 
છે. અલબ�, િનયમ-૧૪ના પેટાિનયમ-(૨)ના પરં�કુમા ં સ્પષ્ટતા કયાર્ �જુબ �જુરાત �હ�ર સેવા 
આયોગનો પરામશર્ જ�ર� હોય ત્યા ં �હ�ર સેવા આયોગનો પરામશર્ કર�ને આયોગની સલાહ ઉપર 
િવચારણા કયાર્ બાદ જ િનણર્ય લેવાનો રહ� છે. હવે પછ�ના ફકરાઓમા ં આ ખાસ પ્રકારના ક�સો �ગ ે
ચચાર્ કરવામા ંઆવી છે. 
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૨.  સરકાર� કમર્ચાર� કોઇ ફોજદાર� �નુા બદલ અદાલતમા ંતકસીરવાર ઠય� હોય  ત્યાર�:-  
  સરકાર� કમર્ચાર� કોઇ ફોજદાર� �નુા સબબ ન્યાયની અદાલતમા ંતકસીરવાર ઠય� હોય તેવા 
�કસ્સામા ં  �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૪(૧)(૧)ની જોગવાઇ 
�જુબ તેની સામે િનયમ-૯ �જુબની િવિધસરની તપાસની પ્ર�ક્રયા/ કાયર્વાહ� અ�સુયાર્ િવના િશક્ષા કર� 
શકાય.  િનયમ-૧૪(૧)(૧)ની જોગવાઇ એ ખર�ખર તો બધંારણના અ�ચુ્છેદ-૩૧૧(૨)ના બી� પરં�કુના 
કલોઝ(એ) આગળની જોગવાઇ જ છે. અ�ચુ્છેદ-૩૧૧(૨)ના બી� પરં�કુની જોગવાઇના અથર્ઘટન 
�ગે સવ�ચ્ચ અદાલતે, િસિવલ એ�પ્લક�શન ન.ં ૬૮૧૪/૧૯૮૩ – �લુસીરામ પટ�લ િવ. ભારત 
સરકારના �પુ્રિસદ્ધ ક�સમા ંઆપેલ �કુાદાને અ�લુક્ષીને  િનયમ-૧૪(૧)ની  જોગવાઇઓનો  આધાર લેવા 
સબંધંમા ં  સરકાર�  ક�ટલીક માગર્દશર્ક �ચૂનાઓ સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના  તાઃ૧૮.૩.૧૯૮૬ના 
પ�રપત્ર ક્રમાકંઃડ�પીઇ-૧૦૮૫-૧૦૪૦-ઇન્કવાયર� સેલથી આપી છે.  
 

  આ �ચૂનાઓ �જુબ, સરકાર�  કમર્ચાર� ફોજદાર� �નુા સબબ ન્યાયની અદાલતમા ંતકસીરવાર 
ઠય� છે, માત્ર તે કારણસર જ તેને િશક્ષા કરવી જોઇએ તે�ુ ં નથી અને કોઇપણ ફોજદાર� �નુાના 
તહોમતમા ંસરકાર� કમર્ચાર� અદાલતમા ં  દોિષત ઠય� હોય તો તેને નોકર�માથંી બરતરફ, �ખસદ ક� 
પાયર� ઉતાર �વી મહ�મ િશક્ષા જ કરવી જોઇએ તે�ુ ં નથી. દા.ત. નૈિતક અધ:પતન (Moral 

Turpitude) આવ�ુ ંહોય તે િસવાયના કોઇ ફોજદાર� �નુામા ંતે દોિષત ઠય� હોય તેવા �કસ્સામા ંમહ�મ 
િશક્ષા િસવાયની પણ કોઇ િશક્ષા થઇ શક�.  
 

  િશસ્ત અિધકાર�એ એ ખાસ જો�ુ ં જોઇએ ક� સરકાર� કમર્ચાર�ની વતર્�કૂ ક� �ના આધાર� તે 
અદાલતમા ંદોિષત ઠય� છે તે વતર્�કૂ િશક્ષાને પાત્ર છે ક� ક�મ? આ �ગે િવચારણા કરવા માટ� િશસ્ત 
અિધકાર�એ અદાલતના �કુાદાનો યોગ્ય અભ્યાસ કરવો જોઇએ. સરકાર� કમર્ચાર�ની વતર્�કૂ ક� �ના 
આધાર� તે ફોજદાર� �નુા �ગે તકસીરવાર ઠય� હોય તે વતર્�કૂ િશક્ષાને પાત્ર છે ક� ક�મ? તેની 
ગેરવતર્�કૂની ગભંીરતા ક�વી છે. તેની વહ�વટ ઉપર ક�વી અસર થઇ શક� છે. વગેર� બાબતો લક્ષમા ં
લઇને જો સરકાર� કમર્ચાર�ની તે વતર્�કૂ િશક્ષાને પાત્ર જણાતી હોય તો તે ખર�ખર કઇ િશક્ષાને પાત્ર છે 
તે �ગે િશસ્ત અિધકાર�એ િવવેક�ણૂર્ ર�તે િવચારણા કરવી જ�ર� છે.  
 

  શ્રી �. એ. ખીમ�રુ�યાને નામદાર અદાલતે લાચં �ુ�ત િવરોધી ક�સમા ં સ્પે. ક�સ ન.ં 
૧૧/૧૯૯૨મા ંદોિષત ઠરાવતા �કુાદામા ં� અવલોકનો આપેલ, તેને સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ 
૫.૧૨.૨૦૦૫ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૨૦૦૫-૧૦૨૮-ઇન્ક. સેલમા ંટાકં�ને નામદાર અદાલત દ્વારા 
દોિષત ઠરાવવામા ંઆવેલ કમર્ચાર�/ અિધકાર� સામે િનયમ-૯, ૧૦ની િનયમા�સુારની ખાતાક�ય તપાસ 
હાથ ન ધરતા ં  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૫.૮.૨૦૦૩ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૯૬-૭૯-

ત.એ.થી િનયત કરાયેલ ન�નૂા �જુબની નો�ટસમા ં યોગ્ય તે િશક્ષા �ચૂવી, �કુાદાની નકલ સાથે 
કારણદશર્ક નો�ટસ પાઠવવી. જો તે કમર્ચાર�/ અિધકાર� ર�ૂઆત કર� તો તેને �બ� �નુાવણીની તક 

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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આપવી તેમજ તેની ર�ૂઆત ધ્યાને લઇને યોગ્ય તે �કુમો કરવા, તે �જુબની  �ચૂના આપવામા ં
આવેલ છે.   
 

  જયાર� કોઇ કમર્ચાર� / અિધકાર� લાચં લેવાના �નુા સબબ રંગ ેહાથ ઝડપાઇ ગયો હોય અને 
તેને ભ્રષ્ટાચાર િનવારણ અિધિનયમ હ�ઠળ નામદાર અદાલત દ્વારા દોિષત ઠરાવવામા ંઆવેલ હોય, તેવા 
સજંોગોમા ં તેને તાઃ૫.૮.૨૦૦૩ના પ�રપત્રથી િનયત કરાયેલ ન�નૂા �જુબની નો�ટસ પાઠવી તેને 
બરતરફ અથવા �ખસદની િશક્ષા કરવા િવચારણા કરવાની રહ� છે. જો આવા કમર્ચાર�/ અિધકાર� િન��ૃ 
થઇ ગયા બાદ, તેઓને નામદાર અદાલત દ્વારા દોિષત ઠરાવવામા ંઆવે તો તેને  ૧૦૦ ટકા પેન્શન 
કાપ કાયમી ધોરણે કરવા માટ� િવચારણા કરવાની રહ� છે.  
  

  જો કોઇ ખાસ �કસ્સામા ં૧૦૦ ટકા પેન્શન કાપ કાયમી ધોરણે કરવાપાત્ર ન જણા� ુ ંહોય તો તેવા 
ક�સો કમર્ચાર� / અિધકાર�ના સેવા સવંગર્મા ં ક� પગાર ધોરણ ધ્યાને લીધા િવના સામાન્ય વહ�વટ 
િવભાગ મારફતે  માન. �ખુ્યમતં્રીશ્રીને ર�ૂ કરવાના રહ� છે. 
  

  આવા �કસ્સામા ં બરતરફ / �ખસદ કરવામા ં આવેલ કમર્ચાર�/ અિધકાર�ને તેની  સામાન્ય 
ભિવષ્યિનિધની બચત તથા �ૂથ વીમો મળવાપાત્ર થશે પરં� ુ િન�િૃ� લાભો �વા ક�, પેન્શન, કોમ્�ટુ�ડ 
પેન્શન, ગ્રેજ�ઇુટ� અને ર�નો રોકડમા ંપગાર મળવાપાત્ર થશે નહ�.  
 

  કમર્ચાર�/ અિધકાર�ને ૧૦૦ ટકા પેન્શન કાપ કાયમી ધોરણે કરવાના �કુમો કરતા પહ�લા ં� 
કામચલાઉ પેન્શનની �કૂવણી કરવામા ંઆવી હોય, તેની વ�લૂાત કરવાની રહ�શે નહ�.   
 

  િશસ્ત અિધકાર� � િશક્ષા કરવા િનણર્ય લ ે તે િશક્ષા, ગેરવતર્�કૂ ક� �નુાને  સપ્રમાણ હોવી 
જોઇએ. િશક્ષા સરકાર� કમર્ચાર�ની ગેરવતર્�કૂ/ �નુાના પ્રમાણમા ંવધાર� ક� ઓછ� હોવી જોઇએ નહ�. 
    

૩.  સરકાર� કમર્ચાર� સામે િનયમ-૯ નીચે તપાસ કરવા�ુ ંવાજબી  ર�તે વ્યવહા�ુ ન હોય 
ત્યાર�:  
 �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૪(૧)(૨)મા ં જણાવ્યા 
�જુબ  જયા ં િશસ્ત અિધકાર�ને સતંોષ થયો હોય ક� સરકાર� કમર્ચાર� સામે િનયમ-૯મા ં દશાર્વ્યા 
�જુબની તપાસની કાયર્વાહ� શ� કરવા�ુ ંવાજબી ર�તે વ્યવહા�ુ નથી ત્યા ંતે �ગેના કારણોની લે�ખત 
ન�ધ કર�ને િશસ્ત અિધકાર� િનયમ-૯ �જુબ તપાસ કયાર્ િવના જ સરકાર� કમર્ચાર�ને િશક્ષા ફરમાવી 
શક� છે.  આ જોગવાઇ બધંારણના અ�ચુ્છેદ-૩૧૧(૨)ની જોગવાઇનો બીજો અપવાદ છે. િનયમ-

૧૪(૧)(૨)ની જોગવાઇનો આધાર કયા ંસજંોગોમા ંલઇ શકાય તે �ગ ેસવ�ચ્ચ અદાલતે  �લુસીરામ 
પટ�લ િવ. ભારત સરકારના �પુ્રિસદ્ધ ક�સમા ં કર�લ અવલોકનોના આધાર� રાજય સરકાર�, સામાન્ય 
વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૮.૩.૧૯૮૬ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃડ�પીઇ-૧૦૮૫-૧૦૪૦-ઇન્કવાયર� સેલથી ક�ટલીક 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1986-18-03-DPE-1085-1040-INQCELL.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2003-05-08-CDR-1096-79-INQCELL.pdf
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માગર્દશર્ક �ચૂનાઓ આપી છે.  તે �જુબ િનયમ-૧૪(૧)(૨)ની જોગવાઇનો આધાર િશસ્ત અિધકાર� ગમે 
તે ક�સમા ં લઇ શક� નહ�. િનયમ-૯ �જુબની તપાસની પ્ર�ક્રયા અ�સુરવી પડ� નહ� તેટલા ં કારણોસર 
િશસ્ત અિધકાર� આ જોગવાઇનો આશરો લઇ શક� નહ�. એવા સજંોગો ક� પ�ર�સ્થિત ક� �મા ં સરકાર� 
કમર્ચાર� સામે  િનયમ-૯ �જુબની તપાસ કરવા�ુ ંવાજબી અને વ્યવહા�ુ ર�તે શકય ન હોય,  માત્ર 
તેવા ક�સોમા ંજ િનયમ-૧૪(૧)(૨)ની જોગવાઇનો આધાર લઇ શકાય. ઉદાહરણ તર�ક�,  
 

(૧)  તહોમતદાર સરકાર� કમર્ચાર� અથવા તેના સાગર�તો તેની િવ�ુદ્ધ �ુબાની ક�  �રુાવો આપી શક�  
તેવા સાક્ષીઓમા ંભય ક� ફફડાટ વ્યાપી �ય તે ર�તે ડરાવતા ક�  ધાક-ધમક�ઓ આપતા હોય ક�  
�થી આવા સાક્ષીઓ તેની િવ�ુદ્ધ �ુબાની  આપે નહ� ક� �ુબાની આપવા ઉપ�સ્થત થાય જ નહ� 
તેવા સજંોગો ક� પ�ર�સ્થિત હોય, અથવા  

 

(૨)  સરકાર� કમર્ચાર� ક� તેના સાગર�તો, િશસ્ત અિધકાર� ક�, તપાસ અિધકાર�મા ં ભય વ્યાપી �ય  
તે ર�તે ધાકધમક�ઓ આપતા હોય ક� ડરાવતા હોય  અથવા િશસ્ત અિધકાર� ક� તપાસ 
અિધકાર�ના �ુ�ંુબના સભ્યોને ડરાવતા, ધમક�ઓ  આપતા ંહોય  તેવી પ�ર�સ્થિત હોય, અથવા  

 

(૩)  સમગ્રતયા �હ�સા ક� ગેરિશસ્ત�ુ ંવાતાવરણ પ્રવતર્� ુ ં હોય, અથવા  
 

(૪)  સરકાર� કમર્ચાર� ફરજ ઉપર આવતો ન હોય અને તેનો કોઇ પ�ો ન હોય,  કચેર�ના ર�કડર્ ઉપર  
તેણે આપેલ સરનામા ઉપર આરોપના�ુ ંબ�વતા ંઆ�ુ ંઆરોપના�ુ ં “addressee not found”, 
“addressee left without address”,    વગેર�  ટપાલ  ખાતાના શેરા સાથે પરત આવ�ુ ંહોય.  

 

  વગેર� િવિશષ્ટ સજંોગો/  પ�ર�સ્થિતઓ ક� જયા,ં સરકાર� કમર્ચાર� સામે િનયમો �જુબ તપાસ 
કરવા�ુ ંવાજબી ર�તે વ્યવહા�ુ ન હોય તેવા ક�સોમા ંજ િનયમ-૧૪(૧)(૨)ની જોગવાઇનો આધાર લઇ 
શકાય. વળ� આવા સજંોગો ક� પ�ર�સ્થિત ખર�ખર ઉદ્દભવેલી હોય તો જ િનયમ-૧૪(૧)(૨)ની જોગવાઇનો 
આધાર લઇ શકાય.  આવા સજંોગો ક� પ�ર�સ્થિત ઉદ્દભવશે  માત્ર તેવા અ�મુાન ક� દહ�શતના આધાર�  
િનયમ-૧૪(૧)(૨)નો આધાર લઇ શકાય નહ�. સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૧.૭.૧૯૮૭ના પ�રપત્ર 
ક્રમાકંઃડ�પીઇ-૧૦૮૫-૧૦૪૦-�ડપાટર્મેન્ટલ ઇન્કવાયર� સેલથી સ્પષ્ટતા કયાર્ �જુબ સરકાર� કમર્ચાર� 
સામે િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ�  ક� ખાતાક�ય તપાસ શ� કરવાના સમયે જ આવી પ�ર�સ્થિત ક� સજંોગો હોય, 
માત્ર તેવા �કસ્સામા ં જ િનયમ-૧૪(૧)(૨)ની જોગવાઇનો આધાર લઇ શકાય તે�ુ ં નથી. સરકાર� 
કમર્ચાર� સામે આરોપના�ુ ં બ�વીને ખાતાક�ય તપાસ શ� કયાર્ બાદ પણ કોઇપણ તબકક� જો આ 
સજંોગો ક� પ�ર�સ્થિત ઉદ્દભવે તો િનયમ-૧૪(૧)(૨)ની જોગવાઇનો આધાર લઇ શકાય છે. જો સરકાર� 
કમર્ચાર� સામે િશસ્તાત્મક કાયર્વાહ� શ� કરતા ંસમયે જ આવા સજંોગો ક� પ�ર�સ્થિત પ્રવતર્તી હોય તો 
તેવા �કસ્સામા ંસરકાર� કમર્ચાર�ને આરોપના�ુ ંઆપીને તપાસ શ� કરવા�ુ ંજ વાજબી ર�તે વ્યવહા�ુ ન 
હોઇ, િનયમ-૧૪(૧)(૨)ની જોગવાઇનો સીધેસીધો આધાર લઇ શકાય અને સરકાર� કમર્ચાર�ને 
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આરોપના�ુ ંબ�વવાની જ�ર રહ� નહ�. �ૂંકમા,ં સરકાર� કમર્ચાર� સામે િનયમ-૯ નીચ ેતપાસ કરવા�ુ ં
વાજબી ર�તે વ્યવહા�ુ નથી તે �ગેનો િનણર્ય લેતી વખતે ખર�ખર તેવી પ�ર�સ્થિત ક� સજંોગો પ્રવતર્તા 
હોવા ંજ�ર� છે ક� �ના કારણે સરકાર� કમર્ચાર� સામે તપાસ કરવા�ુ ંવાજબી ર�તે વ્યવહા�ુ ન હોય માત્ર 
તેવા �કસ્સામા ંજ િશસ્ત અિધકાર�  િનયમ-૧૪(૧)(૨)ની જોગવાઇનો આશરો લઇ શક�. આવી પ�ર�સ્થિત 
ક� સજંોગો ઉપ�સ્થત થવાની શકયતા, સભંાવના ક� માત્ર અ�મુાનને આધાર� િનયમ-૧૪(૧)(૨)ની 
જોગવાઇનો આધાર લઇ શકાય નહ�. 
 

  િનયમ-૧૪(૧)(૨)મા ં જણાવ્યા �જુબ તેમજ સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૮.૩.૧૯૮૬ના 
પ�રપત્ર ક્રમાકંઃડ�પીઇ-૧૦૮૫-૧૦૪૦-ઇન્કવાયર� સેલથી સ્પષ્ટતા કયાર્ �જુબ, િનયમ-૧૪(૧)(૨) નીચ ે
કાયર્વાહ� કરવા માટ� બી� �ખુ્ય શરત એ છે ક�, સરકાર� કમર્ચાર� સામે િનયમ-૯ નીચે તપાસ કરવા�ુ ં
વાજબી ર�તે વ્યવહા�ુ ક�વી ર�તે નથી તે �ગે િશસ્ત અિધકાર�એ  ર�કડર્ ઉપર કારણોની લે�ખત ન�ધ 
કરવી જ�ર� છે.  કારણોની લે�ખત ન�ધ કયાર્ િવના  િનયમ-૧૪(૧)(૨)ની જોગવાઇનો આધાર લઇને 
સરકાર� કમર્ચાર�ને િશક્ષા ફરમાવી શકાય નહ�. કારણ ક�,  કારણોની લે�ખત ન�ધ કરવી, એ બધંારણીય 
જવાબદાર� (Constitutional obligation) છે, િશસ્ત અિધકાર� તેને અવગણી શક� નહ�.  જો કારણોની 
લે�ખત ન�ધ કયાર્ િવના  િશસ્ત અિધકાર�એ  િનયમ-૧૪(૧)(૨)ની જોગવાઇનો આધાર લઇને સરકાર� 
કમર્ચાર�ને િશક્ષા ફરમાવી હોય તો તેવી કાયર્વાહ�ને ન્યાયની અદાલત ગેરકાયદ�સર અને રદબાતલ 
ઠરાવી શક� છે. વળ� િશક્ષાનો િનણર્ય લતેા ંપહ�લા ંકારણોની લે�ખત ન�ધ કરવી જોઇએ. િશક્ષાનો િનણર્ય 
લીધા બાદ કારણો આપવા�ુ ં યોગ્ય નથી. િવશેષમા ં િનયમ-૧૪(૧)(૨) નીચે કાયર્વાહ� કરવા માટ�ના 
કારણો સ્પષ્ટ હોવા ંજોઇએ. અસ્પષ્ટ, મોઘમ, સ�ંદગ્ધ ક� અચો�સ  કારણોને આધાર�  િનયમ-૧૪(૧)(૨) 
નીચે કાયર્વાહ� થઇ શક� નહ�. િશક્ષાના �કુમમા ં પણ િનયમ-૯ નીચે તપાસ કરવા�ુ ં વાજબી ર�તે 
વ્યવહા�ુ  ક�વી ર�તે નથી તે �ગેના કારણો દશાર્વવા�ુ ં�હતાવહ છે. 
  

  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના  તાઃ૧૮.૩.૧૯૮૬ના પ�રપત્રમા ં કરવામા ંઆવેલ સ્પષ્ટતા �જુબ, 
જો કોઇ ક�સમા ં િનયમ-૯ �જુબની તપાસ કરવા�ુ ં વાજબી ર�તે વ્યવહા�ુ નથી એવી પ�ર�સ્થિત ક� 
સજંોગોને કારણે સરકાર� કમર્ચાર�ને િનયમ-૧૪(૧)(૨)ની નીચે નોકર�માથંી બરતરફ� ક� �ખસદ, 
ફર�જયાત િન�િૃ�ની િશક્ષા કરવામા ં આવી હોય ક� તેનો પાયર� ઉતાર કરવામા ં આવ્યો હોય તો 
પ�ર�સ્થિત અને સજંોગો સામાન્ય બને ત્યાર� તેવો સરકાર� કમર્ચાર� �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને 
અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ નીચે ક� �જુરાત �લુ્ક� સેવા �ટ્રબ્�નૂલ અિધિનયમ નીચ ે(� લા� ુપડતા ંહોય તે 
નીચે) અપીલ ક� �નુિવ�ચારણા કરવા અર� કર� શક� છે. તેને � આક્ષેપો �ગે િશક્ષા કરવામા ંઆવી છે 
તે આક્ષેપો �ગે  િનયમ-૯ �જુબની તપાસની પ્ર�ક્રયા અ�સુરવી જોઇએ, તેવી િવનતંી તે અપીલ ક� 
�નુિવ�ચારણાની અર�મા ં કર� શક� છે. જો અપીલ/ �નુિવ�ચારણાની અર�ની �નુાવણી સમયે પણ 
એવી પ�ર�સ્થિત ક� સજંોગો પ્રવતર્તા  હોય  તો પ�ર�સ્થિત સામાન્ય બને તેટલા વાજબી સમય �ધુી તેની 
અપીલ ક�  �નુિવ�ચારણાની અર� ઉપર િવચારણા કરવા�ુ ં�લુતવી  રાખી શકાય.   
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૪.  તપાસ કરવા�ુ ંરાજયની સલામતીના �હતમા ંનથી એવો સરકારને સતંોષ થાય ત્યાર�:-  
 

  � ક�સમા ં રાજયપાલશ્રી(Governor)/ સરકારશ્રીને(Government) સતંોષ થાય ક� સરકાર� 
કમર્ચાર� સામે િનયમ-૯ �જુબની તપાસ કરવા�ુ ં રાજયની સલામતીના �હતમા ંનથી. તો તેવા ક�સમા ં
�જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૪(૧)(૩)ની જોગવાઇ પ્રમાણે 
િનયમ-૯ �જુબની તપાસ કયાર્ િવના જ સરકાર� કમર્ચાર�ને િશક્ષા ફરમાવી શકાય છે. િનયમ-

૧૪(૧)(૩)‘‘સરકાર (Government)’’ એ શબ્દપ્રયોગ છે, િશસ્ત અિધકાર� એવો શબ્દપ્રયોગ નથી એટલ ે 
િનયમ-૧૪(૧)(૩)નીચે કાયર્વાહ� કરવા માટ� તપાસ કરવા�ુ ં રાજયની સલામતીના �હતમા ં નથી, તે 
મતલબનો સતંોષ િશસ્ત અિધકાર�ને નહ� પરં� ુ‘‘સરકાર’’ને થયો હોવો જ�ર� છે. સરકારને એવો સતંોષ 
થયો હોય તો જ િશસ્ત અિધકાર� િનયમ-૧૪(૧)(૩)ની જોગવાઇનો આધાર લઇ શક�. સામાન્ય વહ�વટ 
િવભાગના તાઃ૧૮.૩.૧૯૮૬ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃડ�પીઇ-૧૦૮૫-૧૦૪૦-ઇન્કવાયર� સેલમા ંજણાવ્યા �જુબ 
સરકારના સતંોષ �ગનેા કારણો,  િશક્ષાના �કુમમા ં દશાર્વવા જ�ર� નથી ક� તેને લોકો સમક્ષ �હ�ર 
કરવા પણ જ�ર� નથી. વળ� સરકારના સતંોષને �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, 
૧૯૭૧ નીચે ‘અપીલ ક� �રવ્�’ૂમા ં પડકાર� શકાય નહ�. અલબ�, જયા ં તપાસ કરવા�ુ ં રાજયની 
સલામતીના �હતમા ં નથી એમ સરકારને  િનયમ-૧૪(૧)(૩)નીચે સતંોષ થયો હોય  અને સરકારના 
તાબાના કોઇ િશસ્ત અિધકાર�એ તે અન્વયે સરકાર� કમર્ચાર�ને  િનયમ-૧૪(૧)(૩)નો આધાર લઇને 
િશક્ષા ફરમાવી હોય ત્યા ં ‘‘અપીલ’’ ક� ‘‘�રવ્�’ૂ’મા ંસરકાર� કમર્ચાર� એવી અર� ક� િવનતંી કર� શક� ક� 
તેને િશક્ષા કરતા ંપહ�લા ં િનયમ-૯ �જુબની તપાસની કાયર્વાહ� અ�સુરવી જોઇએ. તાઃ૧૮.૩.૧૯૮૬ના 
પ�રપત્રમા ં જણાવ્યા �જુબ િનયમ-૧૪(૧)(૩)નીચે િનયમ-૯ �જુબ તપાસ કરવા�ુ ં રાજયની  
સલામતીમા ં નથી, તેવો સરકારનો સતંોષ સામાન્ય ર�તે (Ordinarily) ન્યાિયક સમીક્ષા (Judicial 
review)ને આધીન પણ નથી તેમ છતા ં બદઇરાદાથી અથવા તદ્દન અસબંિંધત ક� અપ્રસ્�તુ કારણો 
(Extraneous reasons)ને આધાર�  િનયમ- ૧૪(૧)(૩)નો આધાર લેવામા ંઆવ્યો છે તેવો આક્ષેપ ક�  
ફ�રયાદ હોય તો તેવા સજંોગોમા ંતે ન્યાિયક સમીક્ષાને આધીન રહ� છે. 
 

  �ૂંકમા,ં જયા ં સરકાર� કમર્ચાર� સામે િનયમ-૯ �જુબની તપાસ કરવા�ુ ં રાજયપાલશ્રી/  
સરકારશ્રીને રાજયની સલામતીના �હતમા ંજણા� ુ ંન હોય ત્યા ં િનયમ-૯ �જુબ તપાસ કયાર્ િવના પણ 
સરકાર� કમર્ચાર� સામે િશસ્ત અિધકાર� િશક્ષા કર� શક� છે.  
 

૫.  ઉપસહંાર :  
 આમ, બધંારણના અ�ચુ્છેદ-૩૧૧(૨)ના બી� પરં�કુમા ં  અ�ચુ્છેદ-૩૧૧(૨)ના � અપવાદો  
દશાર્વ્યા છે તે જ અપવાદોને �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૪મા ં
આવર� લેવામા ંઆવ્યા છે.  આ અપવાદોમા ં  જણાવેલ ક�સોમા ંસરકાર� કમર્ચાર�ને િશક્ષા ફરમાવતા 
પહ�લા ંતપાસની પ્ર�ક્રયા અ�સુરવાની જ�ર નથી. અલબ�, િનયમ-૧૪ના પેટાિનયમ-(૨)ના પરં�કુમા ં
સ્પષ્ટતા કયાર્ �જુબ જયા ંજ�ર� હોય ત્યા ં�જુરાત �હ�ર સેવા આયોગનો પરામશર્ કર�ને આયોગની 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1986-18-03-DPE-1085-1040-INQCELL.pdf
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સલાહ મેળવીને  તે ઉપર િવચારણા કર�ને જ  િનણર્ય લેવાનો  રહ� છે.  કયા ક�સોમા ં�જુરાત �હ�ર 
સેવા આયોગનો પરામશર્ કરવો જ�ર� છે.  તે �ગે �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ(િવચાર િવિનમયમાથંી 
��ુક્ત) િવિનયમો, ૧૯૬૦ની જોગવાઇઓ જોવાની રહ� છે.  
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પ્રકરણ-૧૩ 
અપીલ અને �નુ: િવચારણા  

(Appeal and Review) 

૧.  અપીલ (Appeal):-  
૧.૧  �ની સામે અપીલ થઇ શક� તેવા �કુમો:  
 �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૭થી ૨૧મા ં અપીલ 
�ગેની જોગવાઇઓ કરાઇ છે. આ ઉપરાતં �જુરાત �લુ્ક� સેવા �ટ્રબ્�નુલ અિધિનયમ, ૧૯૭૨મા ંપણ 
અપીલની જોગવાઇ છે. �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૮ની 
જોગવાઇ �જુબ નીચે જણાવેલ �કુમો સામે અપીલ થઇ શક� છે.   
 

(૧)  િનયમ-૫ હ�ઠળ કર�લ અથવા કર�લ મનાતા ફરજમો�ફૂ�ના �કુમ સામે, ફરજમો�ફૂ�ની �દુત માટ�  
અથવા � �દુત દરિમયાન સરકાર� કમર્ચાર� ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ હોવા�ુ ંગણા� ુ ંહોય તે �દુત 
માટ� અથવા તો તેના કોઇપણ ભાગ  માટ� તેને �કૂવવાના િનવાર્હભથ્થા ંઅને બી� ભથ્થા ંનકક� 
કરતા �કુમ સામે, ફરજમો�ૂફ�ની �દુત માટ�ના તેના પગાર અને ભથ્થા ંનકક� કરતા �કુમો સામે  
અથવા તેની ફરજમો�ફૂ�ની તાર�ખથી તેને ફરજ ઉપર �નુઃસ્થાપનની તાર�ખ �ધુીની �દુતને 
કોઇપણ હ�� ુમાટ� ફરજ પર ગાળેલી �દુત તર�ક� ગણવી ક� ક�મ? તે નકક� કરતા �કુમ  સામે,   

(૨)  િનયમ-૬મા ં દશાર્વેલ િશક્ષાઓ પૈક�ની કોઇપણ િશક્ષા કરતા ં િશસ્ત અિધકાર�ના �કુમ સામે,  
આવી િશક્ષા સામેની અપીલમા ંઅપીલ અિધકાર� (Appellate Authority) એ કર�લ �કુમ સામે 
તેમજ આવી િશક્ષાની �નુઃ િવચારણા (Review) કરનાર અિધકાર�ના �કુમ સામે,  

(૩)  િનયમ-૬ની કરવામા ંઆવેલ િશક્ષા વધારવા �ગેના �કુમ સામે,  
(૪)  સરકાર� કમર્ચાર�ને નોકર�માથંી �ટા કરતા �કુમ સામે,  
(૫)  સરકાર� કમર્ચાર�ને ઉપલી જગ્યા પર બઢતી મળે નહ� તેવી અસર ધરાવતા �કુમ  સામે,  
(૬)  સરકાર� કમર્ચાર� નોકર�મા ંકાયમ ન થાય, તેવી અસર કરતા �કુમ સામે,  
(૭)  િનયમોથી અથવા કરારથી િનયિમત થતા પગારભથ્થા,ં પેન્શન ક� નોકર�ની બી� શરતોથી તેને  

વ�ંચત રાખતા �કુમ સામે ક� તેમા ંતેને ગેરલાભ થાય તે ર�તે ફ�રફાર થતા �કુમ સામે,  
(૮)  કોઇ િનયમો અથવા કરારની જોગવાઇઓનો તેને ગેરલાભ થાય તે ર�તે અથર્ઘટન કરતા �કુમ  

સામે,  
(૯)  સરકાર� કમર્ચાર�ને તેના પગાર ધોરણમા ં લાયક�આડ પર અટકાવી રાખતા િનણર્ય ક� �કુમ  

સામે,  
(૧૦)  િશક્ષા તર�ક� નહ�, પરં� ુઅન્યથા સરકાર�  કમર્ચાર�ને  ઉચ્ચ સેવા ગ્રેડ અથવા જગ્યા ઉપર તે   

કાયર્કાર� ર�તે ફરજો બ�વતો હોય ત્યાર� તેને નીચલી સેવા, ગ્રેડ ક�  જગ્યા પર પાછા હટાવતા 
�કુમ સામે,  
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(૧૧)  િનયમો હ�ઠળ સરકાર� કમર્ચાર�ને મળવાપાત્ર પેન્શન ઘટાડતો અથવા અટકાવતો અથવા વ�મુા ં 
વ� ુ પેન્શનને નકારતો હોય તેવા �કુમો સામે, (િનયમ-૧૮ નીચેના સ્પષ્ટ�કરણમા ં જણાવ્યા 
�જુબ પેન્શનમા,ં વધારા�ુ ં પેન્શન, ગ્રેજ�ઇુટ� અને બી� કોઇપણ િન�િૃ� લાભોનો પણ 
સમાવેશ થાય છે.)   

(૧૨)  સરકાર� કમર્ચાર�ની બરતરફ�, �ખસદ ક� ફર�જયાત િન�િૃ�ની તાર�ખથી તેને નોકર�મા ં 
�નુઃસ્થાિપત કરવાની તાર�ખ �ધુીની �દુત માટ� તેના પગાર ભથ્થા ંનકક� કરતા �કુમ સામે 
અને આ �દુતને કોઇપણ હ�� ુમાટ� ફરજ તર�ક� ગણવી ક� ક�મ, તે નકક� કરતા �કુમ સામે,  

(૧૩)  સરકાર� કમર્ચાર�ની નીચલી સેવા, ગ્રેડ જગ્યા ક� પગાર ધોરણમા ં ઉતાર�  પાડવાની તાર�ખથી  
તેને ઉપલી સેવા ગ્રેડ, જગ્યા ક� પગાર ધોરણમા ં�નુઃ સ્થાિપત કરવાની તાર�ખ �ધુીની �દુત 
માટ� તેના પગારભથ્થા ંનકક� કરતા �કુમ સામે  તેમજ આ �દુત કોઇપણ  હ�� ુમાટ� ફરજ તર�ક� 
ગણવી ક� ક�મ, તે નકક� કરતા �કુમ સામે,  

 

૧.૨  �ની સામે અપીલ થઇ શક� નહ� તેવા �કુમો:  
  �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૭ �જુબ નીચે જણાવેલ 
�કુમો સામે અપીલ થઇ શક� નહ�:- 
  

(૧)  ફરજમો�ફૂ�ના �કુમ િસવાય િશસ્તભગંની કાયર્વાહ�ના આખર� િનકાલ માટ� કોઇપણ વચગાળા  
સ્વ�પના અથવા સહાયક પગલાનંા સ્વ�પના કોઇપણ �કુમ સામે,  

(૨)  િનયમ-૯ હ�ઠળની તપાસ દરિમયાન તપાસ અિધકાર�એ કર�લા કોઇપણ �કુમ સામે.  
(૩)   િનયમ-૧૧(ક) હ�ઠળ ઉચ્ચ કક્ષાની સિમિતએ કર�લ કોઇપણ �કુમ સામે.  
 

૧.૩  અપીલ કયા સ�ાિધકાર� સમક્ષ થઇ શક�?: 
 �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૮ના પેટાિનયમ-(૨)ની 
જોગવાઇ �જુબ, � સ�ાિધકાર� / અિધકાર�નો �કુમ હોય તેની તરતના ઉપર� અિધકાર� સમક્ષ જ 
અપીલ થઇ શક�, પરં� ુિનયમ-૧૮ના પેટાિનયમ-(૨)ના પરં�કુ(૨) �જુબ અપીલીય અિધકાર�ના િનણર્ય 
સામેની અપીલ માત્ર સરકાર (Government) સમક્ષ જ થઇ શક�. પરં�,ુ  �જુરાત �લુ્ક� સેવા �ટ્રબ્�નુલ 
અિધિનયમ (વખતોવખત �ધુાયાર્ પ્રમાણે) અન્વયે �જુરાત �લુ્ક� સેવા �ટ્રબ્�નુલ સમક્ષ અપીલ થઇ 
શકતી હોય ત્યા ંસરકાર અપીલ સાભંળ� શક� નહ�. કારણ ક�, તેવા �કસ્સામા ંસરકારની અપીલીય સ�ા 
�જુરાત �લુ્ક� સેવા �ટ્રબ્�નુલમા ં િન�હત થઇ ગયેલી છે. �જુરાત �લુ્ક� સેવા �ટ્રબ્�નુલ અિધિનયમની 
કલમ-૧૧ �જુબ, તે અિધિનયમની કલમ-૨(h)મા ં�ને વ્યાખ્યાિયત કરવામા ંઆવ્યા છે, તે ‘‘િન�દ�ષ્ટ 
�લુ્ક� નોકર (Specified Civil Servant)”મા ં પોલીસ અિધકાર�/ કમર્ચાર�ઓનો સમાવેશ થતો નથી. 
�ટ્રબ્�નુલ અિધિનયમના પ�રિશષ્ટમા ંનીચે જણાવેલી બાબતો આવર� લેવામા ંઆવી છે.  
(૧)  બરતરફ�, �ખસદ અથવા પાયર� ઉતારની િશક્ષા (Dismissal or Removal from service  or   

reduction in rank) 
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(૨)  પગાર ધોરણમા ંનીચલા તબકક� ઉતારવાની િશક્ષા (Reduction of pay or to a lower  scale of  

pay)  

(૩)  કમર્ચાર�ની સેવા કાયમી નહ� કરવા �ગે. (Non-confirmation in service)  

(૪)  ઉપલી જગ્યા પર બઢતી નહ� આપવા �ગ ે(Non-promotion to a higher scale)  

(૫)  નીચલી જગ્યા પર પાછા હટાવવા �ગે (Reversion)  

(૬)  નોકર�માથંી �ટા કરવા (Discharge from service)  

(૭)  ફર�જયાત િન�િૃ�ની િશક્ષા (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) પેન્શનમા ં ઘટાડો  કરવો  અથવા  પેન્શન  રોક�  રાખ�ુ ં અથવા  િનયમો  �જુબ  મળવાપાત્ર   
મહ�મ પેન્શન આપવાનો ઇનકાર કરવો (Reduction in or withholding  the pension or denial 

of the maximum pension admissible under the rules)  

(૧૧)  ઇ�ફાની �કાવટ (withholding of increment)  

(૧૨) પગાર ધોરણમા ંલાયક�આડ અટકાવવો. (Stoppage of Efficiency Bar in time scale of  pay)  

(૧૩)  બેદરકાર� અથવા �કુમના ભગંથી સરકારને થયેલ કોઇ આિથ�ક �કુસાનની તેના  પગારમાથંી  
આખી ક� �િશક વ�લૂાત (Recovery  from pay of the whole or part of any pecuniary loss 

caused to Government by negligence or breach of orders)  

(૧૪)  ઉચ્ચતર પગારધોરણ  

    ઉપરોકત િવગતો જોતા ંજણાશે ક�, �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના 
િનયમ-૬મા ં િન�દ�ષ્ટ તમામ િશક્ષાઓને, �જુરાત �લુ્ક� સેવા �ટ્રબ્�નુલ અિધિનયમના પ�રિશષ્ટમા ં
આવર� લેવામા ંઆવી છે. �જુરાત �લુ્ક� સેવા �ટ્રબ્�નુલ અિધિનયમના પ�રિશષ્ટમા ંજણાવેલ બાબતોએ 
સરકાર િસવાયના કોઇ અિધકાર�/ સ�ાિધકાર�એ એ અિધિનયમની કલમ-૨(h)મા ંદશાર્વેલ �લુ્ક� નોકર 
(Specified Civil Servant) �ગે કર�લ �ળૂ �કુમ ક� અપીલમા ંકર�લ �કુમ સામેની અપીલ �જુરાત �લુ્ક� 
સેવા �ટ્રબ્�નુલ સમક્ષ થઇ શક� છે. સરકારને આવી અપીલ સાભંળવાની સ�ા રહ�તી નથી. �જુરાત 
�લુ્ક� સેવા �ટ્રબ્�નુલ અિધિનયમની કલમ-૧૧ અન્વયે આ સ�ા હવે  સરકારના બદલે �ટ્રબ્�નુલમા ં
િન�હત થઇ ગયેલી છે. આથી, �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-

૧૮(૨) અન્વયે સરકારની અપીલીય સ�ાઓ તેટલે �શે સીિમત બની ગયેલ છે. અલબ�, 
ફરજમો�ફૂ�નો સમાવેશ �જુરાત �લુ્ક� સેવા �ટ્રબ્�નુલ અિધિનયમના પ�રિશષ્ટમા ં કરવામા ંઆવ્યો ન 
હોઇ, ફરજમો�ફૂ� અને ફરજમો�ફૂ�ને આ�ષુ�ંગક કોઇપણ �કુમ સામેની અપીલ, �જુરાત રાજય સેવા 
(િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૮(૨) �જુબ, સરકાર સાભંળ� શક� છે. આમ, 
ફરજમો�ફૂ� �ગેના કોઇપણ �કુમ સામે અપીલ સાભંળવાની સરકારની િનયમ-૧૮(૨) નીચેની સ�ા 
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યથાવ� ્છે.   
  �જુરાત �લુ્ક� સેવા �ટ્રબ્�નુલ અિધિનયમ અન્વયે, �ટ્રબ્�નુલને સરકાર િસવાયના કોઇ અિધકાર� 
/ સ�ાિધકાર�એ તે અિધિનયમના પ�રિશષ્ટમા ં જણાવેલ કોઇ બાબતે તે અિધિનયમમા ં િન�દ�ષ્ટ �લુ્ક� 
નોકર (Specified Civil Servant) બાબતે કર�લ �ળૂ �કુમ ક� અપીલમા ં કર�લ �કુમ સામેની અપીલ 
સાભંળવાની જ સ�ા છે. સરકાર� કર�લ કોઇ �કુમ સામે અપીલ સાભંળવાની �ટ્રબ્�નુલને સ�ા નથી. 
સરકાર� િશસ્ત અિધકાર� તર�ક� િશક્ષા ફરમાવી હોય, તેવા �કસ્સામા ં �ટ્રબ્�નુલ સમક્ષ અપીલ થઇ શક� 
નહ�. દાખલા તર�ક� વગર્-૧ના અિધકાર�ઓ �ગ ેસરકાર િશસ્ત અિધકાર� હોઇ, વગર્-૧ના અિધકાર�ઓ 
સામે સરકાર� ફરમાવેલ િશક્ષાના �કુમ સામે �જુરાત �લુ્ક� સેવા  �ટ્રબ્�નુલ સમક્ષ અપીલ થઇ શક� નહ�. 
સરકાર� ફરમાવેલ િશક્ષાના �કુમો ‘‘�જુરાતના રાજયપાલશ્રીના �કુમથી અને તેમના નામે’’ કરવાના 
હોય છે. તેવા �કુમો સામે �ટ્રબ્�નુલમા ં અપીલ થઇ શક� નહ�. સ�ચવાલયના વહ�વટ� િવભાગના 
સ�ચવશ્રી, �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમોના િનયમ-૭(૨) નીચે,  ખાતાના વડાની 
હ�િસયતથી વગર્-૨ના અિધકાર�ને તેમના અિધકારક્ષેત્રમા ં હોય તેવી કોઇ નાની િશક્ષા ફરમાવે અથવા 
વગર્-૩ અને વગર્-૪ના કમર્ચાર�ને િનયમ-૭ના પેટાિનયમ-(૩) અને (૪) નીચ ે િનમ�કૂ અિધકાર�ની 
સ�ાની �એ કોઇપણ િશક્ષા ફરમાવે તો, તેવા િશક્ષાના �કુમ સામે �ટ્રબ્�નુલ સમક્ષ અપીલ થઇ શક� છે. 
કારણ ક�, તેવો �કુમ તેમણ ેસરકારની સ�ાની �એ નહ� પરં�,ુ ખાતાના વડાની હ�િસયતથી કર�લ હોઇ, 
�જુરાત �લુ્ક� સેવા �ટ્રબ્�નુલ અિધિનયમની કલમ-૧૧ નીચે સરકાર િસવાયના કોઇ અિધકાર� / 
સ�ાિધકાર�એ કર�લ �કુમ જ ગણાય.  આથી, સ�ચવાલયના િવભાગના સ�ચવશ્રીઓ જયાર� િનયમ-૭ના 
પેટાિનયમ-(૨) થી (૪) અન્વયે મળેલ સ�ાની �એ િશક્ષાનો �કુમ કરતા હોય  ત્યાર� તેવા �કુમોમા ં
તેમણે ‘‘�જુરાતના રાજયપાલશ્રીના �કુમથી અને તેમના નામે’’ શબ્દો  પ્રયોજવા જોઇએ નહ�. (આ 

�ગે સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૫.૩.૧૯૮૧ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીએસટ�-૧૦૮૦-૪૫૧૪-ગ, થી 
બહાર પાડ�લ �ચૂનાઓ જોવા િવનતંી છે.) પોલીસ અિધકાર�ઓ/ કમર્ચાર�ઓને �ટ્રબ્�નુલ અિધિનયમ 
નીચે આવર� લેવામા ંઆવ્યા ન હોઇ, તેમના �કસ્સામા ં પણ �ટ્રબ્�નુલ સમક્ષ અપીલ થઇ શક� નહ�. 
તેમની અપીલ સાભંળવાની સરકારની સ�ા યથાવ� ્છે.   
    

૧.૪  અપીલ કરવા માટ�ની સમયમયાર્દા:  
  �જુરાત �લુ્ક� સેવા �ટ્રબ્�નુલ સમક્ષ અપીલ થઇ શકતી હોય તે ક�સો િસવાય, �જુરાત રાજય 
સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૯મા ં જણાવ્યા �જુબ, � �કુમ સામે અપીલ 
કરવાની હોય, તે �કુમ મળ્યાની તાર�ખથી ૪૫ �દવસની �દર અપીલ કરવાની રહ� છે. અલબ�, 
સમયસર અપીલ ન કરવા માટ� �રૂ� ુ ં  કારણ હોવાની અપીલીય અિધકાર�ને ખાતર� થાય તો, �દુત 
�રૂ� થયા પછ� પણ તેઓ અપીલ ધ્યાનમા ંલઇ શક� છે.   
 

૧.૫  અપીલ�ુ ંસ્વ�પ અને �તવર્સ્�:ુ  
 �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૨૦મા ં જણાવ્યા �જુબ 
અપીલ સરકાર� કમર્ચાર�એ તેના પોતાના નામથી કરવી જોઇએ. અપીલની એક નકલ તેમણ ે � 

https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1981-05-03-CST-1080-4514-G.pdf
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અિધકાર�ના �કુમ સામેની અપીલ હોય, તે અિધકાર�ને પણ મોકલવી જોઇએ.  �કુમ કરનાર અિધકાર�ને 
અપીલની નકલ મળે ક� તરત તેમણે સબંિંધત ર�કડર્ િવના િવલબંે અપીલીય અિધકાર�ને મોકલી 
આપવા�ુ ં રહ� છે. તે માટ� તેમણે અપીલીય અિધકાર�ની �ચૂનાની રાહ જોવાની જ�ર નથી. અપીલ 
કરનારા સરકાર� કમર્ચાર�એ �ના પર આધાર રાખ્યો હોય, તેવા મહત્ત્વના િનવેદનો અને દલીલોનો 
અપીલમા ંસમાવેશ કરવો જ�ર� છે. અપીલ સ્વયપંયાર્પ્ત હોવી જોઇએ. અપીલની ભાષા અનાદરભર� ક� 
અ��ુચત હોવી જોઇએ નહ�. 
 

૧.૬  અપીલની  િવચારણા:  
 �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૨૧મા ં જણાવ્યા �જુબ, 
ફરજમો�ફૂ�ના �કુમ િવ�ુદ્ધની અપીલ હોય, તો  અપીલીય અિધકાર�એ પ્રથમ ચકાસ�ુ ંજોઇએ ક�, સરકાર� 
કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� ઉપર �કૂનાર સ�ાિધકાર�ને િનયમ-૫ �જુબ સરકાર� કમર્ચાર�ને ફરજમો�ફૂ� 
હ�ઠળ ઉતારવાની સ�ા છે ક� ક�મ? બી�ુ ં સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૮.૭.૧૯૭૦ના પ�રપત્ર 
ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૭૦-૨૯૮૧-ગ અને તાઃ૧૮.૧૧.૧૯૮૬ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૮૬-૮૬૪-

ત.એ.થી અપાયેલ માગર્દશર્ક �ચૂનાઓ �જુબ ફરજમો�ફૂ� વાજબી છે ક� ક�મ? તે અ�સુાર ચકાસણી 
કર�ને,  ફરજમો�ફૂ�નો �કુમો માન્ય રાખવો ક� રદ કરવો, તે અપીલીય અિધકાર�એ નકક� કર�ુ ંજોઇએ. 
  

  જો િનયમ-૬મા ં દશાર્વેલ િશક્ષાઓ પૈક� કોઇ િશક્ષાના �કુમ સામેની અપીલ હોય, તો �કુમ 
કરનાર અિધકાર�ને સદર� ુસરકાર� કમર્ચાર� સામે તે િશક્ષા કરવાની સ�ા હતી ક� ક�મ? તેમણે િનયમોમા ં
િનયત કર�લ પદ્ધિત (િનયમ-૧૧ અથવા િનયમ-૯ અને ૧૦મા ંઠરાવેલી  પદ્ધિત)  સ�ંણૂર્પણે અ�સુર� છે 
ક� ક�મ? સરકાર� કમર્ચાર�ને બચાવની વાજબી અને �રૂતી તક આપવામા ંઆવી છે ક� ક�મ?  કોઇ તબકક� 
તપાસની કાયર્વાહ� �ૂિષત (vitiate) થયેલી છે ક� ક�મ? તપાસ અિધકાર� અને િશસ્ત અિધકાર�ના તારણો  
વાજબી છે ક� ક�મ? સરકાર� કમર્ચાર�ને કરવામા ંઆવેલી િશક્ષા તેણે કર�લી ક્ષિતને અ��ુપ અને સપ્રમાણ 
છે ક� ક�મ? વગેર� બાબતો અપીલીય અિધકાર�એ તપાસવી જોઇએ. તે �જુબ, ચકાસણી કરતા િશસ્ત 
અિધકાર�નો �કુમ વાજબી અને બરાબર જણાય તો, તેઓ તેમના �કુમને બહાલ રાખી શક� છે.   
 

  જો તપાસની કાયર્વાહ�મા ંકોઇ ગભંીર ક્ષિત જણાય અથવા િનયમોમા ંઠરાવેલી પ્ર�ક્રયા�ુ ંયોગ્ય 
પાલન કયાર્� ુ ં જણા� ુ ં ન હોય અથવા તહોમતદારને બચાવની વાજબી તક આપવામા ંઆવી હોવા�ુ ં
જણા� ુ ંન હોય અથવા તપાસની કાયર્વાહ� કોઇ તબકક� �ૂિષત થયેલી જણાતી હોય  વગેર� �કસ્સાઓમા ં 
અપીલીય અિધકાર� િશક્ષાનો �કુમ રદ કર�ને તે ક�સ સબંિંધત િશસ્ત અિધકાર�ને વ� ુતપાસ કરવા માટ� 
પરત કર� શક� છે.  
 

  તહોમતદારને કરવામા ંઆવેલ િશક્ષા અ�રૂતી જણાય તો અપીલીય અિધકાર� િશક્ષામા ંવધારો 
કરવા પણ િવચારણા કર� શક� છે. અલબ�, િનયમ-૧૧મા ંઠરાવેલી કાયર્પદ્ધિત અ�સુર�ને િનયમ-૬મા ં
િન�દ�ષ્ટ કોઇ નાની િશક્ષા કરવામા ંઆવી હોય અને અપીલીય અિધકાર�ના મતંવ્ય �જુબ િનયમ-૬મા ં
દશાર્વેલી મોટ� િશક્ષાઓ પૈક�ની કોઇ િશક્ષા કરવાપાત્ર જણાતી હોય તો, િશક્ષામા ંવધારો કરતા ંપહ�લા,ં 

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/1970-08-07-CDR-1070-2981-G.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1986-18-11-CDR-1086-864-INQCELL.pdf
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િનયમ-૯ અને ૧૦ �જુબ તપાસની કાયર્વાહ� અ�સુરવી આવશ્યક છે.  આવી કાયર્વાહ� અપીલીય 
અિધકાર� �તે કર� શક� અથવા અન્ય સક્ષમ અિધકાર�ને તેવી કાયર્વાહ� કરવા જણાવી શક� છે. જો 
િનયમ-૬મા ંિન�દ�ષ્ટ નાની િશક્ષાઓ પૈક�ની કોઇ િશક્ષા કરવામા ંઆવેલી હોય અને િનયમ-૧૧મા ંિનયત 
થયેલ પદ્ધિત િશસ્ત અિધકાર�એ અ�સુર� હોય અને અપીલીય અિધકાર� િશક્ષામા ંવધારો કર�ને � િશક્ષા 
કરવા માગંતા હોય તે િશક્ષા પણ િનયમ-૬ની કોઇ નાની િશક્ષા જ હોય તો પણ તેમણે ��ૂચત િશક્ષા 
િવ�ુદ્ધ તહોમતદારને ર�ૂઆત કરવાની તક આપીને, તેની ર�ૂઆત/ બચાવ િવચારણામા ંલીધા બાદ  જ 
િનણર્ય લેવો જોઇએ. એ જ પ્રમાણ,ે  િશસ્ત અિધકાર�એ િનયમ-૬મા ંદશાર્વેલી કોઇ મોટ� િશક્ષા ફરમાવેલી 
હોય તેમજ િશક્ષા કરતા ંપહ�લા,ં િનયમ-૯ અને ૧૦ �જુબની તપાસની પ્ર�ક્રયા અ�સુર�લી હોય અને તેવા 
�કસ્સામા ં અપીલીય અિધકાર� િશક્ષામા ંવધારો કરવા માગંતા હોય, તો પણ તેમણે ��ૂચત િશક્ષા િવ�ુદ્ધ 
તહોમતદારને � કોઇ ર�ૂઆત ક� બચાવ કરવો હોય, તે કરવાની તક આપવી જોઇએ. તે અન્વયે 
સરકાર� કમર્ચાર� � કોઇ ર�ૂઆત ક� બચાવ કર�,  તે િવચારણામા ંલીધા બાદ જ િનણર્ય લેવો જોઇએ. 
અતે્ર એ ધ્યાનમા ંરાખ�ુ ંજ�ર� છે ક�, અપીલીય અિધકાર�ને � િશક્ષા કરવાની સ�ા ન  હોય,  તે િશક્ષા 
તેઓ ફરમાવી શક� નહ�. �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ (િવચાર િવિનમયમાથંી ��ુક્ત) િવિનયમો, 
૧૯૬૦મા ં જણાવ્યા �જુબ, જયા ં  �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગની સલાહ લેવી આવશ્યક હોય, ત્યા ં
આખર� િનણર્ય લતેા ંપહ�લા,ં આયોગની સલાહ લેવી પણ જ�ર� છે.  
      

૨.  �નુઃ િવચારણા (Review):-  
  

૨.૧  �નુઃ િવચારણા કરવાની સરકારની સ�ા:  
 �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૨૨ની જોગવાઇ �જુબ, 
સરકાર પોતાની મેળે અથવા અન્યથા કોઇપણ અિધકાર�એ તે િનયમો હ�ઠળ કર�લા િશક્ષાના �કુમો 
અથવા અપીલને પાત્ર �કુમો અથવા તે િનયમો નીચે કર�લા મનાતા અથવા અપીલને પાત્ર મનાતા  
કોઇપણ �કુમની �નુઃ િવચારણા કર� શક� છે. અલબ�, �જુરાત �લુ્ક� સેવા �ટ્રબ્�નુલ અિધિનયમ, 
૧૯૭૨ (વખતોવખત �ધુાયાર્ �જુબ), નીચે �ટ્રબ્�નુલને � �કુમોની ‘‘સમીક્ષા (Review)’’ કરવાની સ�ા 
હોય અથવા તે અિધિનયમ નીચે �ટ્રબ્�નુલ સમક્ષ અપીલ થઇ શક�, તેવા કોઇપણ �કુમ �ગ,ે િનયમ-૨૨ 
નીચે સરકાર �નુઃ િવચારણા કર� શક� નહ�. �જુરાત �લુ્ક� સેવા �ટ્રબ્�નુલ અિધિનયમની કલમ-૧૧ 
નીચે જયા ં�ટ્રબ્�નુલ સમક્ષ અપીલ થઇ શકતી હોય અથવા કલમ-૧૨, કલમ-૧૨-એ અને કલમ-૧૨-બી 
નીચે �ટ્રબ્�નુલને સમીક્ષા કરવાની સ�ા હોય ત્યા ં �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, 
૧૯૭૧ના િનયમ-૨૨ નીચે સરકાર �નુઃ િવચારણા (Review) કર� શક� નહ�. કારણ ક�, �ટ્રબ્�નુલ 
અિધિનયમ નીચે આવી સ�ા �ટ્રબ્�નુલને તબદ�લ થઇ ગયેલી છે.  સરકાર િસવાયના કોઇ અિધકાર� / 
સ�ાિધકાર�એ �જુરાત �લુ્ક� સેવા �ટ્રબ્�નુલ અિધિનયમની કલમ-૨(h)મા ં િન�દ�ષ્ટ �લુ્ક� નોકર 
(Specified Civil Servant) �ગે, �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના  િનયમ-

૬મા ંિન�દ�ષ્ટ િશક્ષાઓ પૈક� કોઇ િશક્ષા ફરમાવી હોય અને સરકાર તે �ગે �નુઃ િવચારણા કરવા માગંતી 
હોય,  તો  સરકાર� તે માટ�  �જુરાત �લુ્ક� સેવા �ટ્રબ્�નુલ અિધિનયમની કલમ-૧૨ �જુબ, �ટ્રબ્�નુલ 
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સમક્ષ �નુઃ િવચારણાની અર� કરવાની રહ� છે. અલબ�, તે અિધિનયમની કલમ-૧૨મા ં દશાર્વેલી 
શરતો સતંોષાતી હોય તો જ �ટ્રબ્�નુલ સમક્ષ આવી અર� થઇ શક� છે. �ૂંકમા,ં તેવા �કસ્સામા ંસરકાર 
પોતે િનયમ-૨૨ નીચે �નુઃ િવચારણા કર� શક� નહ�. ફરજમો�ફૂ� (Suspension) �જુરાત �લુ્ક� સેવા 
�ટ્રબ્�નુલ અિધિનયમના પ�રિશષ્ટમા ંઆવર� લેવામા ંઆવેલ ન હોઇ, ફરજમો�ફૂ�ના �કુમ �ગે િનયમ-

૨૨ નીચે �નુઃ િવચારણા કરવાની સરકારની સ�ા યથાવ� ્છે.   
 

૨.૨  અપીલીય અિધકાર� દ્વારા �નુઃ િવચારણા:  
 �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૮(૨)ની જોગવાઇ �જુબ 
� અિધકાર�ને િશક્ષાના �કુમ સામેની અપીલ સાભંળવાની સ�ા છે, તેવા અપીલીય અિધકાર� પોતાની 
મેળે અથવા અન્યથા �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ હ�ઠળ કરવામા ંઆવેલ 
કોઇપણ કાયર્વાહ��ુ ંર�કડર્ મગંાવીને તે ક�સમા ંકરવામા ંઆવેલ કોઇપણ �કુમ �ગે િનયમ-૨૩ નીચે �નુઃ 
િવચારણા કર� શક� છે. તેની સમક્ષ કોઇ અપીલ થયેલી ન હોય તો પણ, તેમના તાબાના અિધકાર�એ 
ફરમાવેલ િનયમ-૬ નીચેની કોઇપણ િશક્ષાના �કુમ �ગે િનયમ-૨૩ની જોગવાઇ �જુબ, તેઓ �નુઃ 
િવચારણા કર� શક�. િનયમ-૨૩ નીચેની �નુઃ િવચારણા �કુમની તાર�ખથી છ મ�હના �ધુીના સમય 
દરિમયાન જ થઇ શક� છે. તે �દુત બાદ, િનયમ-૨૩ નીચે �નુઃ િવચારણા થઇ શકતી નથી.  િનયમ-૨૩ 
નીચે �નુઃ િવચારણા કર�ને અપીલીય અિધકાર� તેમને યોગ્ય લાગે તેવો �કુમ કર� શક� છે. અલબ�, 
�જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ (િવચાર િવિનમયમાથંી ��ુક્ત) િવિનયમો, ૧૯૬૦ �જુબ, આયોગની સલાહ 
જ�ર� હોય, તેવા ક�સોમા ંઆયોગની સલાહ મેળવીને તે િવચારણામા ંલીધા બાદ જ િનણર્ય લેવાનો રહ� 
છે.  
 

૨.૩  સરકાર દ્વારા પોતાના �કુમોની �નુ: િવચારણા:  
 �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૨૪મા ં જણાવ્યા �જુબ, 
નીચે જણાવેલી બે શરતો સતંોષાતી હોય,  તો સરકાર પોતાના �કુમોની પણ  �નુઃિવચારણા (Review) 

કર� શક� છે:-  
(૧)  ર�કડર્મા ંકોઇ દ�ખીતી �લૂ હોય, અથવા  
(૨)  �નુઃ િવચારણા (Review) માટ� બી� �રૂતા ંકારણો હોય.   
 સરકાર� િશસ્ત  અિધકાર� તર�ક� કોઇ અિધકાર� / કમર્ચાર�ને િશક્ષા ફરમાવી હોય,  તેવા �કસ્સામા ં
જો ઉપર જણાવેલી  બે શરતો પૈક�ની કોઇપણ શરત સતંોષતી હોય તો સરકાર પોતાના �કુમોની �નુઃ 
િવચારણા કર� શક� છે.  ઉદાહરણ તર�ક�, સરકાર� કમર્ચાર�ને િશક્ષા ફરમાવતા પહ�લા ંબચાવની વાજબી 
તક આપવામા ં આવી નથી, એમ જણાઇ આવે, �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, 
૧૯૭૧ના િનયમોમા ંકર�લ િનયત પ્ર�ક્રયા�ુ ંપાલન કરવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય, તપાસમા ંર�ૂ થયેલ કોઇ 
મહત્ત્વનો �રુાવો તપાસવાનો રહ� ગયો હોય, તપાસની પ્ર�ક્રયા કોઇ તબકક� �ૂિષત થઇ ગયેલી હોવા�ુ ં
જણાય વગેર� કોઇ ગભંીર ક્ષિત જણાતી હોય, તેવા �કસ્સાઓમા ં સરકાર, િનયમ-૨૪ નીચે પોતાના 
�કુમોની �નુઃ િવચારણા કર� શક� છે. અલબ�, સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૮.૪.૧૯૮૩ના પ�રપત્ર 
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ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૧૭૭-૩૩૫૬-ગ,થી સ્પષ્ટતા કયાર્ �જુબ, િશક્ષા ઓછ� ક� વ� ુ હોવાના કારણસર 
િનયમ-૨૪ નીચે �નુઃ િવચારણા થઇ શક� નહ�. સરકાર� ક�સના સજંોગો અને હક�કત લક્ષમા ંલઇને િશક્ષા 
ફરમાવી હોય અને તપાસની કાયર્વાહ�મા ં કોઇ જ ક્ષિત ન હોય, તો માત્ર િશક્ષામા ં વધારો ક� ઘટાડો 
કરવાના હ�� ુઅથવા આશયથી િનયમ-૨૪ નીચે �નુઃ િવચારણા કર� શકાય નહ�.  
 

  િનયમ-૨૪ નીચે �નુઃ િવચારણા કરવા માટ�ની બી� શરત એ છે ક�, આવી �નુઃ િવચારણાની 
કોઇ  કાયર્વાહ� અપીલ �ગેની સમયમયાર્દા �રૂ� થાય તે પહ�લા ં થઇ શક� નહ�. તેમજ, આવી કોઇ 
અપીલ કરાઇ હોય તો તે અપીલના િનકાલ ન થાય ત્યા ં�ધુી આ િનયમ હ�ઠળ સરકાર પોતાના �કુમોની 
�નુ: િવચારણાની કાયર્વાહ� શ� કર� શક� નહ�. 
 

 િનયમ-૨૪મા ંજણાવેલી શરતો પૈક�ની કોઇ શરત સતંોષતી હોય તો સરકાર િનયમ-૨૪ નીચ ે
પોતાના �કુમની �નુઃ િવચારણા કર� શક� છે. સરકાર િનયમ-૨૪ નીચે �નુઃ િવચારણા કર�ને અગાઉ 
ફરમાવેલ  િશક્ષામા ંવધારો પણ કર� શક� છે. િનયમ-૬ની નાની િશક્ષાઓ પૈક�ની કોઇ િશક્ષા કરવામા ં
આવી હોય અને �નુઃ િવચારણાને �તે તે િશક્ષાને બદલે િનયમ-૬ની મોટ� િશક્ષા કરવાપાત્ર જણાતી 
હોય,  તો તેમ કરતા ંપહ�લા,ં  િનયમ-૯ અને ૧૦મા ંિન�દ�ષ્ટ તપાસની પ્ર�ક્રયા અ�સુરવી આવશ્યક છે. 
તેમજ િશક્ષા વધારવા માટ� સરકાર� કમર્ચાર�ને ર�ૂઆત/ બચાવ કરવાની તક આપવી પણ આવશ્યક 
છે. િવશેષમા,ં �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ (િવચાર િવિનમયમાથંી ��ુક્ત) િવિનયમો, ૧૯૬૦ �જુબ, 
જયા ં �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગનો પરામશર્ જ�ર� હોય,  ત્યા ં આયોગનો પરામશર્ કયાર્ બાદ, 
આયોગની સલાહ િવચારણામા ંલઇને યોગ્ય તે િનણર્ય લેવાનો રહ� છે.      
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પ્રકરણ-૧૪ 
પ્રક�ણર્ (Miscellaneous)  

૧.  એકપક્ષીય તપાસ (Ex-Parte Proceedings) :-  
 

૧.૧  િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-૭મા ંજણાવ્યા �જુબ, મૌ�ખક તપાસની કાયર્વાહ�મા ંતહોમતદાર સરકાર� 
કમર્ચાર�એ તપાસ અિધકાર� સમક્ષ �તે હાજર થ�ુ ંઆવશ્યક છે. તહોમતદાર ગેરહાજર રહ�ને તેનો 
વક�લ ક� તેનો કોઇ એજન્ટ માત્ર હાજર રહ�ને મૌ�ખક તપાસ દરિમયાન ર�ૂઆત ક� બચાવ કર� શક� 
નહ�. અલબ�, તહોમતદાર પોતે હાજર રહ�ને તેની ર�ૂઆત ક� બચાવ કરવા માટ� તેના િમત્ર 
મદદનીશની સહાય અથવા મદદ લઇ શક� છે,  આમ તપાસ દરિમયાન તેણે �તે હાજર રહ�� ુ ંઆવશ્યક 
છે. િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૧૯)મા ંજણાવ્યા �જુબ જો તહોમતદાર તપાસ અિધકાર� સમક્ષ �તે હાજર 
રહ� નહ� તો તપાસ અિધકાર� તેની સામે એકપક્ષીય (Ex-Parte) તપાસ કર� શક� છે. �જુરાત રાજય સેવા 
(િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૧૯)મા ંનીચે �જુબની જોગવાઇ છે.  
 

‘‘(૧૯) તહોમતના �દુ્દાની નકલ �ને આપવામા ંઆવી હોય, તેવો સરકાર� કમર્ચાર�, આ માટ�  િનયત 
કર�લ તાર�ખના રોજ અથવા તે પહ�લા ંલે�ખત બચાવના�ુ ંઆપે નહ� અથવા તપાસ અિધકાર� સમક્ષ 
�તે હાજર થાય નહ� અથવા આ િનયમની જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ �ય અથવા પાલન 
કરવા�ુ ંનકાર� તો તપાસ અિધકાર� એકપક્ષીય તપાસ  હાથ ધર� શકશે.’’  
 

૧.૨  િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૧૯)ની ઉપરોકત જોગવાઇ જોતા ંએકપક્ષીય તપાસ કરવા માટ�:  
   
(અ)  સરકાર� કમર્ચાર�ને  આરોપનામાની બજવણી થઇ ગયેલી હોવી જ�ર� છે. જો  સરકાર� કમર્ચાર� 
સામે આરોપનામાની બજવણી થઇ શક� ન હોય, તો તેની સામે એકપક્ષીય તપાસ થઇ શક� નહ�. 
ઉદાહરણ તર�ક�, સરકાર� કમર્ચાર� તેની ફરજ ઉપરની અનિધ�ૃત ર�તે ગેરહાજર હોય અને તેનો કોઇ જ 
પ�ો ન હોય અને તેને બ�વવામા ંઆવેલ આરોપના�ુ ં�ડ�લવર થયા વગર પરત આવે,  તેવા ક�સમા ં
તેની સામે એકપક્ષીય ર�તે તપાસ થઇ શક� નહ�. કારણ ક�, િનયમ-૯ના પેટાિનયમ-(૧૯) �જુબ, 
એકપક્ષીય તપાસ કરવા માટ� આરોપનામાની બજવણી કરવા�ુ ં ફર�જયાત છે. જો તહોમતદારનો કોઇ 
પ�ો જ ન હોય અને તેથી તેને આરોપના�ુ ંબ�વવા�ુ ંવ્યવહારમા ંશકય જ ન હોય તો તેવા �કસ્સામા,ં  
�જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૪(૧)(૨)મા ં જણાવ્યા �જુબ, 
કાયર્વાહ� કરવી જોઇએ. એટલે ક�, િનયમ-૯ �જુબની તપાસ કરવા�ુ ં વાજબી ર�તે વ્યવહા�ુ 
(Reasonably practicable) નથી, એમ ગણીને કાયર્વાહ� કરવી જોઇએ,  એકપક્ષીય તપાસ કર� શકાય 
નહ�. �ૂંકમા,ં સરકાર� કમર્ચાર�ને આરોપનામાની બજવણી કરવા�ુ ંશકય ન હોય અથવા આરોપનામાની 
બજવણી થઇ શકતી ન હોય,  તેવા �કસ્સાઓમા ંએકપક્ષીય તપાસ થઇ શક� નહ�. 
   

(બ)  સરકાર� કમર્ચાર�ને આરોપનામાની બજવણી કર� દ�વામા ંઆવી હોય અને  લે�ખત બચાવના�ુ ં
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ર�ૂ કરવા માટ� તેને વાજબી તક આપવામા ંઆવી હોય, તેમ છતા ંતે તે�ુ ંલે�ખત બચાવના�ુ ંર�ૂ કર� 
નહ� અથવા બચાવના�ુ ંર�ૂ કરવાનો ઇનકાર કર� તો જ તેની સામે એકપક્ષીય તપાસ થઇ શક�.    

 

(ક)  િનયમ-૯ �જુબની મૌ�ખક તપાસમા,ં તહોમતદારને તેનો બચાવ ક� ર�ૂઆત  કરવા માટ� વાજબી 
અને �રૂતી તકો આપવા છતા,ં  તે તપાસ અિધકાર� સમક્ષ �તે હાજર થાય નહ� અથવા હાજર થવાનો 
ઇનકાર કર� અથવા તપાસમા ંહાજર થાય પરં� ુિનયમોની જોગવાઇ �જુબની તપાસ કરવામા ંઅડચણો 
પેદા કર� અથવા સહકાર આપે નહ�, તો પણ તેની સામે  એકપક્ષીય તપાસ થઇ શક�. અલબ�, તપાસ 
અિધકાર� સમક્ષ �તે હાજર થવા માટ� તેને વાજબી અને �રૂતી તકો અપાઇ હોવી જ�ર� છે.  
 

 કયા �કસ્સાઓમા ં એકપક્ષીય તપાસ થઇ શક�, તે ઉદાહરણ સ્વ�પે નીચે દશાર્વ્યા છે:-  
(i) સરકાર� કમર્ચાર�ને મૌ�ખક તપાસ દરિમયાન �નુાવણીની િનયત તાર�ખ ે અને સમયે હાજર 
રહ�વા અનેક વખત તકો આપવામા ંઆવી હોય,  તેમ છતા,ં  તે કોઇપણ �તના વાજબી કારણ િવના,  

�નુાવણી સમયે હાજર રહ� નહ� ત્યાર�,  

અથવા 
(ii) તહોમતદાર તપાસની કાયર્વાહ�મા ંહાજર રહ�વાનો ઇનકાર કર� અને �નુાવણી દરિમયાન હાજર 
રહ� નહ� ત્યાર�,  

અથવા 
(iii) તેની સામેના આરોપો �ગે કોઇ બચાવ ક� ર�ૂઆત કરવાને બદલે કોઇપણ �તના �રુાવા ર�ૂ 
કયાર્ િવના  દયા (mercy) માટ� યાચના કયાર્ કર�,  

અથવા 
(iv) સરકાર� કમર્ચાર� સ્પષ્ટપણે  તપાસની કાયર્વાહ�મા ંભાગ લેવાનો ઇનકાર કર� નહ� પરં�,ુ તેની 
વતર્�કૂ એવી હોય ક� �નાથી તે તપાસની કાયર્વાહ�નો ઇનકાર કરતો જણાતો હોય ત્યાર�,  

અથવા 
(v) તપાસની કાયર્વાહ�મા ંઅડચણ ઊભી કર� અથવા સહકાર આપે નહ� ત્યાર�,  

અથવા 
(vi) �નુાવણી સમયે, હાજર રહ�વાની નો�ટસો લેવાનો ઇનકાર કર� અને �નુાવણી દરિમયાન હાજર 
થાય નહ� ત્યાર�,  

 

 વગેર� અપવાદ�પ ક�સોમા ંજ એકપક્ષીય તપાસ (Ex-Parte Proceedings) હાથ ધર� શકાય. આ 
ક�સો ઉદાહરણ સ્વ�પે દશાર્વેલા છે.  
 

  તહોમતદાર તેના કા� ુ બહારના સજંોગો �વા ક�, માદંગી, અકસ્માત વગેર� �વા વાજબી 
કારણસર તપાસની કાયર્વાહ�મા ંઉપ�સ્થત રહ� શક� નહ�,  તેવા �કસ્સામા ંતેની સામે એકપક્ષીય તપાસ 
કર� શકાય નહ�. સરકાર� કમર્ચાર� ફરજમો�ફૂ� હ�ઠળ હોય અને તેના કોઇ વાકં ક� �નુા વગર તેને ઘણા 
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સમયથી િનવાર્હ ભથ્�ુ ં�કૂવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને તપાસ�ુ ંસ્થળ તેના રહ�વાના સ્થળથી ઘ�ુ ં �ૂર 
હોય ક� �થી તપાસ દરિમયાન તેને હાજર રહ�વા માટ� નાણાક�ય ખચર્ થતો હોય, તેવા સજંોગો ક� �મા ં
તેને િનવાર્હ ભથ્થાનંી �કૂવણી કયાર્ િસવાય તેને તપાસ અિધકાર� સમક્ષ હાજર થવાની ફરજ પાડ� 
શકાય નહ�. આવા સજંોગોમા ંતેની સામે એકપક્ષીય તપાસ કરવા�ુ ંન્યાયો�ચત નથી. 
  

૧.૩  એકપક્ષીય તપાસની કાયર્વાહ�મા ં તપાસ અિધકાર�એ, તહોમતદારને સીધેસીધો (ipso 

facto)�નેુગાર માની લવેાનો નથી. તેમણે તો, િનયમ-૯મા ંિન�દ�ષ્ટ મૌ�ખક તપાસની પ્ર�ક્રયા સ�ંણૂર્પણ ે
અ�સુરવાની રહ� છે જ. એટલે ક�, દર�ક �નુાવણી સમયે તહોમતદારને �નુાવણી �ગેની નો�ટસ 
બ�વવાની રહ� છે અને તેને �નુાવણીની પ્ર�ક્રયામા ં હાજર રહ�વા માટ� વાજબી અને �રૂતી તકો 
આપવાની રહ� છે જ. તહોમતદારને વાજબી અને �રૂતી તકો આપ્યા છતા,ં તે �નુાવણી સમયે હાજર રહ� 
નહ� અથવા હાજર રહ�વાનો ઇનકાર કર� અથવા િનયમો �જુબની તપાસની પ્ર�ક્રયામા ંઅડચણો પેદા કર� 
ક� અસહકાર દાખવે તો દર�ક વખતે આગળની કાયર્વાહ� કરતા ં પહ�લા ં તપાસ અિધકાર�એ તેના 
રોજકામમા ંતે બાબતની લે�ખત ન�ધ કર�ને સહ� કરવાની રહ� છે. તેમજ ર�ૂઆત અિધકાર�ની પણ સહ� 
મેળવી લવેાની રહ� છે.  
 

  વળ�, એકપક્ષીય તપાસની કાયર્વાહ�મા ંર�ૂઆત અિધકાર�એ તો, આરોપોના સમથર્નમા ંક�સની 
ર�ૂઆત કરવાની રહ� છે જ તેમજ આરોપને સમથર્ન આપતા દસ્તાવે� �રુાવાઓ અને મૌ�ખક 
�રુાવાઓ તપાસ અિધકાર� સમક્ષ ર�ૂ કરવાના રહ� છે જ. કારણ ક�, ખાતાક�ય તપાસમા આરોપ �રુવાર 
કરવાની જવાબદાર� સામાન્યતઃ ‘પ્રોિસક�શૂન’ પક્ષે હોય છે. તપાસ અિધકાર�એ તેમની સમક્ષ ર�ૂ 
થયેલ દસ્તાવે� �રુાવાઓ અને મૌ�ખક �રુાવાઓ સબંધંમા ં તહોમતદાર� � કોઇ ર�ૂઆત ક� બચાવ 
કરવા હોય તે કરવાની તહોમતદારને વાજબી અને �રૂતી તક આપવાની રહ� છે જ, પછ� ભલ ે
તહોમતદાર તે તકનો ઉપયોગ કર� નહ�. તપાસ અિધકાર�એ તેમની સમક્ષ આરોપના સમથર્નમા ંિશસ્ત 
અિધકાર�ના પક્ષે ર�ૂ કરવામા ંઆવેલ �રુાવાઓની િવવેક��ુદ્ધ�વૂર્ક સમીક્ષા / �લૂ્યાકંન / સમાલોચના 
કયાર્ બાદ જ તેમના તારણો દશાર્વવાના રહ� છે. તહોમતદાર તપાસમા ંહાજર રહ્યો નહ� હોવાના માત્ર 
કારણસર તપાસ અિધકાર� તેની સામેનો આરોપ સા�બત માની લઇ શક� નહ�. તપાસ અિધકાર�એ તો 
િનયમ-૯મા ંિન�દ�ષ્ટ થયેલી મૌ�ખક તપાસની પ્ર�ક્રયા સ�ંણૂર્પણે અ�સુર�ને જ તેમજ િશસ્ત અિધકાર�ના 
પક્ષે ર�ૂ થયેલ �રુાવાઓની સમાલોચના કર�ને જ તેમના તારણો દશાર્વવાના રહ� છે.  
 

૨. સ�ંકુત તપાસ (Common Proceedings):-  
 

૨.૧  �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૩ની જોગવાઇ �જુબ, 
નીચે જણાવેલ �કસ્સાઓમા ં સ�ંકુત તપાસની કાયર્વાહ� થઇ શક�:  
(i)  એકથી વધાર� અિધકાર�ઓ/ કમર્ચાર�ઓએ એકબી�ના મેળાપીપણામા ં રહ�ને કોઇ 
અિનયિમતતા, ગેરર�િત, ગેરવતર્�કૂ ક� �નુો આચય� હોય, અથવા  
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(ii) કોઇ પ્રકરણમા ં એકથી વ� ુ અિધકાર�ઓ/ કમર્ચાર�ઓ સડંોવાયેલા હોય, પરં� ુ દર�કના પક્ષે 
થયેલ ક્ષિત, અિનયિમતતા, ગેરર�િત વગેર� અલગ અલગ અથવા �ુદા પ્રકારની હોય, પરં� ુક�સને લગ�ુ ં
ર�કડર્ એકસમાન હોય ત્યાર�,  
  નીચે જણાવેલ �કસ્સાઓમા ંસ�ંકુત તપાસ કરવી જોઇએ નહ�:  
(i) જયા ં એક જ ક�સમા ં સડંોવાયેલા અિધકાર�ઓ/ કમર્ચાર�ઓને �ુદા �ુદા િશસ્ત અને અપીલ 
િનયમો લા� ુપડતો હોય ત્યાર�, અથવા   
(ii) એક જ પ્રકરણમા ં સડંોવાયેલા અિધકાર�ઓ / કમર્ચાર�ઓનો બચાવ એકબી� િવ�ુદ્ધનો  હોય 
એટલે ક�, થયેલ અિનયિમતતા, ગેરર�િત �ગે તેઓ એકબી� પર દોષારોપણ (Cross-Complaint) 
કરતા ંહોય ત્યાર�,  
 ઉપર જણાવેલ �કસ્સાઓમા ં  સ�ંકુત તપાસ કરવી જોઇએ નહ� પરં� ુએક વ્યવહા�ુ અ�ભગમ 
તર�ક� તમામ અિધકાર�ઓ/ કમર્ચાર�ઓ સામેની મૌ�ખક તપાસ (oral inquiry)ની  કાયર્વાહ� કોઇ એક જ  
(common) તપાસ અિધકાર�ને �પુરત થઇ શક�. તેવા �કસ્સામા,ં  દર�ક અિધકાર� / કમર્ચાર� સામે 
તપાસ અિધકાર� અલાયદ� ર�તે મૌ�ખક તપાસ કરશે અને દર�ક અિધકાર� / કમર્ચાર�વાર અલાયદો 
તપાસ અહ�વાલ ર�ૂ કરશે.  
 

૨.૨  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૩.૧૦.૨૦૦૨ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦-૨૦૦૨-૧૧૮૧- 

ત.એ.થી �ચૂના આપ્યા �જુબ, પ્રાથિમક તપાસના �તે જવાબદાર જણાયેલ અિધકાર�ઓ સામે િશસ્ત 
િવષયક કાયર્વાહ� શ� કરવા �ગે એક જ દરખાસ્તથી તક�દાર� આયોગની ભલામણ મેળવી લેવી તેમજ  
તમામ અિધકાર�ઓને આરોપનામા બ�વ્યા બાદ,  શકય હોય ત્યા ં�ધુી એક જ તપાસ અિધકાર�ને ક�સ 
સ�પવાનો રહ� છે.    
 

 તપાસ અહ�વાલના તારણોનો સ્વીકાર/ અસ્વીકાર કર�, તેમને કરવા ધાર�લ િશક્ષાનો િનણર્ય પણ  
એકસાથે લેવો.  �મા ં સૌથી ઉપરના સવંગર્ના  અિધકાર�ના �કસ્સામા ં પ્રથમ િનણર્ય લઇ, ત્યારબાદ 
ક્રમશ: નીચેના અિધકાર�/ કમર્ચાર�ના �કસ્સામા ંિનણર્ય લેવો તેમજ િશક્ષાના �કુમો એકસાથે કરવા.   
 

 જો વગર્-૧ના �કસ્સામા ંઆખર� િનણર્ય લેવાનો બાક� હોય છતા ં �ુિનયર અિધકાર�ના �કસ્સામા ં
આખર� િનણર્ય લઇ શકાય તેમ હોય અને ખાસ કારણોસર પ્રકરણ�ુ ંઆખર�કરણ કરવા�ુ ં હોય તેવા 
�કસ્સામા ં િનણર્ય લેતા ંપહ�લા ં સબંિંધત વહ�વટ� િવભાગે સામાન્ય વહ�વટ િવભાગનો પરામશર્ કરવાનો 
રહ�શે.  
  

 જો અિધકાર�ઓ/ કમર્ચાર�ઓને �જુરાત રાજય સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ લા� ુ
પડતા ન હોય તેમના �કસ્સામા ં તેમના સવંગર્ને લા� ુ પડતા િશસ્ત િવષયક િનયમો અન્વયે નીચ ે
�જુબની કાયર્વાહ� હાથ ધરવા �ગે સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૮.૮.૨૦૦૪ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ 
સીડ�આર-૧૦-૨૦૦૨-૧૧૮૧-ત.એ.થી �ચૂના આપવામા ંઆવેલ છે. 

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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 આરોપના�ુ ંબ�વતી વખતે સબંિંધત િશસ્ત અિધકાર�એ � તે વહ�વટ� િવભાગ પાસેથી � તે 
જવાબદાર કમર્ચાર�ની કામગીર�ની અને જવાબદાર�ની િવગતો એકિત્રત કર�ને કાળ��વૂર્ક આરોપના�ુ ં
બ�વવા�ુ ંરહ�શે.  
  

 આવા અિધકાર�/ કમર્ચાર�ની િનયત થતી જવાબદાર�ના પ્રમાણને ધ્યાનમા ંરાખીને યોગ્ય િશક્ષા 
કરવાની રહ�શે. આવા એક જ સેવા હ�ઠળના સવંગર્ના અિધકાર�ઓ/ કમર્ચાર�ઓ સામેની ખાતાક�ય 
તપાસની કાયર્વાહ� પણ શકય હોય ત્યા ં�ધુી એક જ કક્ષાએથી હાથ ધર� એક જ તપાસ અિધકાર�ને 
તપાસ સ�પીને એક જ સાથે આખર� કરવાની રહ�શે.  
  

 જવાબદાર�ના પ્રમાણને ધ્યાનમા ં લઇને તમામ અિધકાર�ઓ/ કમર્ચાર�ઓને કરવામા ંઆવતી 
િશક્ષાના િનણર્યમા ંએક�તૂ્રતા જળવાય, તે જોવા�ુ ંરહ�શે.   
 

  એક જ પ્રકરણમા ં સડંોવાયેલ અિધકાર�ઓ/ કમર્ચાર�ઓનો બચાવ એકબી�  િવ�ુદ્ધનો હોય,  

એટલે ક�, થયેલ અિનયિમતતા, ગેરર�િત �ગે તેઓ એકબી� પર દોષારોપણ (Cross-Complains) કરતા ં 
હોય ત્યાર�, તેવા �કસ્સાઓમા ં સ�ંકુત તપાસ કરવી જોઇએ નહ� પરં� ુએક વ્યવહા�ુ અ�ભગમ તર�ક�, 
તપાસ અિધકાર�ઓ/ કમર્ચાર�ઓ સામેની મૌ�ખક તપાસ (oral inquiry)ની કાયર્વાહ� કોઇ એક જ 
(common) તપાસ અિધકાર�ને �પુરત થઇ શક�, તેવા �કસ્સામા,ં દર�ક અિધકાર� / કમર્ચાર� સામે તપાસ 
અિધકાર� અલાયદ� ર�તે મૌ�ખક તપાસ કરશે અને દર�ક અિધકાર� / કમર્ચાર�વાર અલાયદો તપાસ 
અહ�વાલ ર�ૂ કરશે.  
 

૨.૩  િનયમ-૧૩ નીચેની સ�ંકુત તપાસમા,ં પ્રકરણમા ંસડંોવાયેલ દર�ક અિધકાર�/ કમર્ચાર�ના િશસ્ત 
અિધકાર� પૈક� સૌથી ઉચ્ચ પાયર�ના અિધકાર� અન્ય અિધકાર�ઓની સમંિતથી સ�ંકુત તપાસની 
કાયર્વાહ�નો �કુમ કર� શક� છે. આવા �કુમોમા ંનીચે જણાવેલ બાબતોનો ઉલ્લખે કરવો જ�ર� છે. 
 

(i) સ�ંકુત તપાસની કાયર્વાહ�મા ંકયા અિધકાર� િશસ્ત અિધકાર� તર�ક� ફરજ બ�વશે તે,  

(ii)  તે િશસ્ત અિધકાર�ને િનયમ-૬મા ં દશાર્વેલી િશક્ષાઓ પૈક� કોઇપણ  િશક્ષા કરવાની સ�ા રહ�શે,  

(iii) િનયમ-૯ અને ૧૦ નીચે તપાસ કરવાની છે ક�  િનયમ-૧૧ નીચે તપાસ કરવાની છે તે,  
     

૩.  સરકાર� કમર્ચાર� સામે ફોજદાર� કાયર્વાહ�ની સાથોસાથ ખાતાક�ય તપાસ કરવા �ગે:-  
 

3.૧  સરકાર� કમર્ચાર� સામે ફોજદાર� કાયર્વાહ� (Prosecution) કરવા �ગેના ક�સોમા ં લાચં �ુ�ત 
િવરોધી બ્�રુો / પોલીસ ખાતાની તપાસમા ં સરકાર� કમર્ચાર� સામે પ્રોિસક�શૂન કરવા માટ� �રૂતા 
�રુાવા ઉપલબ્ધ થયા હોય, ત્યાર� સબંિંધત કમર્ચાર� સામે ફોજદાર� કાયર્વાહ� (Prosecution)ની મ�ૂંર� 
આપવા �ગ ેલાચં �ુ�ત િવરોધી બ્�રુો / પોલીસ ખાતા તરફથી દરખાસ્ત કરવામા ંઆવે છે. સદર� ુ
કમર્ચાર�ને નોકર�માથંી બરતરફ ક� �ખસદ કરવાની સ�ા ધરાવતા હોય તેવા અિધકાર�/ સ�ાિધકાર� જ 
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ફોજદાર� કાયર્વાહ�(Prosecution)ની મ�ૂંર� આપી શક�. આવા અિધકાર�એ સરકાર� કમર્ચાર� સામે 
ફોજદાર� કાયર્વાહ� (Prosecution)ની મ�ૂંર� આપી હોય તો જ પોલીસ ખાતા દ્વારા સરકાર� કમર્ચાર� 
સામે અદાલતમા ંતહોમતના�ુ ં(Charge Sheet) �કૂ� શકાય.  
 

૩.૨  જયાર� ફોજદાર� કાયર્વાહ� ચા� ુ હોય ત્યાર� તેની સાથે જ ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ� હાથ 
ધરવા બાબત:  
 

 જયાર� કોઇ સરકાર� કમર્ચાર�/ અિધકાર� સામે ફોજદાર� કાયર્વાહ� હાથ ધરવામા ંઆવેલ હોય 
ત્યાર� તે જ ક્ષિત સબબ તે કમર્ચાર�/ અિધકાર�ને લા� ુપડતા સેવાક�ય િનયમોનો ભગં થતો હોય, તેવા 
�કસ્સામા ં તેની સામે  ખાતાક�ય તપાસ  પણ હાથ ધર� શકાશે. તે �જુબની �ચૂના સામાન્ય વહ�વટ 
િવભાગના તાઃ૨૨.૧૦.૧૯૮૪ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૮૧-૧૬૫૩-ગ,થી આપવામા ં આવેલ છે.  
આ �ચૂના બાબતે  વ� ુ સ્પષ્ટતા કરવા તાઃ૧૯.૩.૨૦૦૧ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૯૩-૧૫૨૩-

ત.એ.થી આપવામા ંઆવેલ �ચૂના �જુબ ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ�મા ંતપાસ અિધકાર�નો તપાસ 
અહ�વાલ મળ્યા પછ� તે પરત્વે િશસ્ત અિધકાર� તર�ક�ના તારણો ન�ધ્યા બાદ, ફોજદાર� ક�સના �કુાદાની 
રાહ જોવી ક� નહ�, તે �ગનેો  િનણર્ય િશસ્ત અિધકાર�એ આરોપોની ગભંીરતા, વહ�વટ� �હત, ક�સના 
સજંોગો અને �ણુદોષ વગેર� બાબતો ધ્યાનમા ંરાખીને લેવો જોઇએ.  
 

૩.૩ સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૯.૪.૨૦૦૪ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૯૩-૧૫૨૩-

ત.એ.થી આપવામા ંઆવેલ �ચૂનાઓ �જુબ જયાર� ફોજદાર� �નુાનો આરોપ અને ખાતાક�ય તપાસનો 
આરોપ એક જ બનાવને લગતો હોય તો ખાતાક�ય તપાસ �ગેનો આરોપ ફોજદાર� �નુાના આરોપ 
કરતા અલગ ર�તે ઘડવા�ુ ં �હતાવહ રહ�શે. કારણ ક�, ફોજદાર� �નુાનો આરોપ આઇ.પી.સી./ 
સી.આર.પી.સી./ પી. સી. એકટ હ�ઠળની જોગવાઇ સાથે સબંધં ધરાવે છે. જયાર�  ખાતાક�ય તપાસનો 
આરોપ ગેરવતર્�કૂ એટલે ક�, �હ�ર સેવકને લા� ુ પડતા વતર્�કૂ િનયમોની જોગવાઇના ભગંની બાબત 
સાથે સબંધં ધરાવે છે. જો આ બનેં બાબતો યોગ્ય ર�તે અલગ પાડવામા ંઆવે તો ફોજદાર� �નુાનો 
આરોપ �રુવાર ન થાય તો પણ ખાતાક�ય તપાસમા ંતેવો જ આરોપ �રુવાર રહ� શક� અને  તેથી કોઇ 
િવસગંતતા ઉદ્દભવે નહ�. ખાતાક�ય તપાસમા ં આરોપના�ુ ંતૈયાર કરતી વખતે આ �ગ ે�રૂતી કાળ� 
લેવી જોઇએ.  
  

 જો બનેં ક�સોમા,ં બનાવ એક જ હોય અને સાક્ષીઓ સ�હત �રુાવા પણ સમાન હોય તો 
ખાતાક�ય તપાસ�ુ ંપ�રણામ અદાલતના આખર� �કુાદા પર આધા�રત રહ�શે. જો અદાલતની ફોજદાર� 
કાયર્વાહ�મા ંઅસાધારણ િવલબં થાય તો ખાતાક�ય તપાસમા ંઆખર� �કુમો કર� શકાશે, પણ જયાર� 
અદાલતનો �કુાદો ઉપલબ્ધ થાય ત્યાર� જ�ર પડ� ેતેવા આદ�શની સમીક્ષા કર� શકાશે.  
  

 ઉપરના સદંભર્મા,ં ફોજદાર�  કાયર્વાહ�ના/ ખાતાક�ય તપાસના એક વષર્થી વ� ુ િવલબંના 
ક�સોને  ‘‘અસાધારણ િવલબંના’’ ક�સો ગણવાના રહ�શે.   
 

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/2004-19-04-CDR-1093-1523-Inq-Cell.pdf
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૩.૪ ખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ�મા ં અિધકાર�/ પચં ફર� જવાના  પ્રસગંે તેની અસર ફોજદાર� 
કાયર્વાહ�મા ંપણ પડ� છે. તે ધ્યાને લઇ સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૫.૩.૨૦૦૮ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ 
સીડ�આર-૧૦૯૩-૧૫૨૩-ત.એ.થી �ચૂના આપ્યા �જુબ જયાર� એસીબી દ્વારા ટ્ર�પ ક�સના કાગળો 
ઉપલબ્ધ થાય, ત્યાર� આ ક�સ સબંિંધત કચેર� ખાતેના અન્ય કાગળો ક� �મા ંપ્ર� હ�ઠળના કામ માટ�  
ઉદ્દભવેલ ફાઇલ, કાગળો, અરજદારની અર�ઓ, ર�ૂઆતો વગેર� કાગળોની પ્રમા�ણત નકલ મેળવીને 
કાળ��વૂર્કની ચકાસણી બાદ, આક્ષેિપતના લાચં લેવાના �ૃત્યને ��ૂચત કરતા ફોજદાર� કાયર્વાહ� 
માટ�ના �રુાવાઓ  અલગ તારવી, તે િસવાયની આક્ષેિપતના પક્ષે સરકારશ્રીની ક�સ/ ટપાલના િનકાલની 
િનયત કરાયેલ કાયર્પદ્ધિત, સમયમયાર્દા વગેર� સબંિંધત �ચૂનાઓના અ�પુાલનની ક્ષિત, કાયર્લોપ, 
કાયર્પ્ર�ક્રયાની કોઇ ખામી, વતર્�કૂ િનયમોનો ભગં ઇત્યા�દ બાબતો પણ સમાિવષ્ટ હોય ત્યાર� સઘળ� 
િવગતો જ�ર� આધાર/ �રુાવા સહ �જુરાત તક�દાર� આયોગ સમક્ષ ખાતાક�ય તપાસ સબંધેં ભલામણ 
મેળવવાના હ��સુર સક્ષમ સ�ાિધકાર�એ ર�ૂ કરવાની રહ�શે.  
  

ન�ધ: સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૧૯.૩.૨૦૦૧ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૯૩-૧૫૨૩-  

ત.એ.મા ં �ચૂના આપ્યા �જુબ જો સરકાર� કમર્ચાર�/ અિધકાર�ને કોઇ ખાતાક�ય તપાસના 
પ્રકરણમા ં ‘‘દોષ�કુત’’ �હ�ર કરવામા ં આવેલ હોય અને તે જ બનાવ- બાબત �ગ ે 
જ��ુડશીયલ કોટર્ દ્વારા તે કમર્ચાર�/ અિધકાર�ને દોિષત ઠરાવી દંડ અને / અથવા સ�ના 
�કુમો કરવામા ંઆવે તો તે  ક�સમા ંખાતાક�ય તપાસની કાયર્વાહ�ના �તે  લીધેલ અગાઉના 
િનણર્યની સમીક્ષા કરવાની થશે.  �જુરાત રાજય સેવા (િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના 
િનયમ-૨૪ હ�ઠળ આવા �કુમોની સમીક્ષા કર�, તેને રદ કયાર્ બાદ જ  �જુરાત રાજય 
સેવા(િશસ્ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૪(૧)(૧) હ�ઠળની કાયર્વાહ� હાથ ધર�ને 
િશક્ષાના �કુમો કર� શકાશે.  

 

૪. સરકાર� નાણાનંી ઉચાપતના �કસ્સાઓમા ં  ક�રૂદારો સામે હાથ ધરવાની કાયર્પદ્ધિત 
બાબત:  
 સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૩૧.૭.૧૯૮૦ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૮૦- જહસ-(ર)-ગ 
થી કર�લ જોગવાઇ �જુબ  ખાતાક�ય/ ફોજદાર� રાહ� પગલા ંલીધા ંબાદ  કરવામા ંઆવેલ  સ� ઓછ� 
છે, તેમ જણાય તો  બનેં બાબતોમા ં સક્ષમ અપીલી કક્ષાએ અપીલ કરવા સત્વર� િનણર્ય  કરવાનો રહ� 
છે.  
 

 સરકાર� નાણાનંી ઉચાપતના �કસ્સામા ંહગંામી ધોરણે તેમજ  ઘણી નાની  રકમની ઉચાપત થઇ 
હોય  અને કોઇ સરકાર� કમર્ચાર� દ્વારા પ્રથમ વખત જ આવી ઉચાપત કર� હોય તેમજ ખર�ખર 
�નુા�હતતા �ગ ે શકંાને કારણ  હોય ત્યા ં ફોજદાર� કાયર્વાહ� ન કરતા,ં ખાતાક�ય તપાસ જ હાથ 
ધરવાની રહ� છે. તેમજ આવો  િનણર્ય લેવા માટ�  સક્ષમ િશસ્ત અિધકાર�એ તેમનાથી ઉપરના કક્ષાના 
અિધકાર�ની મ�ૂંર� મેળવવાની રહ� છે. રાજયપિત્રત અિધકાર�ઓના �કસ્સામા ં સરકારશ્રીની મ�ૂંર� 

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/1980-31-07_CDR-1080-JHS-1-G.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/2008-25-03-CDR-1093-1523-INQCELL.pdf
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મેળવવાની રહ� છે. તે �જુબની જોગવાઇ સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૪.૩.૧૯૮૬ના પ�રપત્ર 
ક્રમાકંઃજહસ-૧૦૮૫-૫૦૧-ત.એ.થી કરવામા ંઆવેલ છે.   
 

  સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૩૧.૭.૧૯૮૦ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃસીડ�આર-૧૦૮૦- જહસ-(૧)-ગ 
થી નાણાનંી ઉચાપતના �કસ્સાઓ �ગે સ�ચવાલયના સબંિંધત િવભાગને �ણ કરવા માટ�  િત્રમાિસક 
પત્રકનો ન�નૂો િનયત કરવામા ંઆવેલ છે તેમજ તાઃ ૨૦.૪.૧૯૮૭ના પ�રપત્ર ક્રમાકંઃ જહસ-૧૧૮૬-

૧૬૨૬-ત.એ.થી પત્રકમા ં�ધુારો કરવામા ંઆવેલ છે. સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તાઃ૨૦.૪.૧૯૮૭ના 
પ�રપત્ર ક્રમાકંઃજહસ-૧૫૮૭-૪૪૭-ખા.ત.એ.થી �ધુાયાર્ �જુબ સરકાર� નાણાનંી ઉચાપતના ક�સોની 
િત્રમાિસક મા�હતી મોકલવા માટ� � પત્રક િનયત કરવામા ંઆવેલ, તે પત્રક સબંિંધત વહ�વટ� િવભાગને  
તેમજ સાથોસાથ સામાન્ય 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/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/1987-20-04_JHS-1587-447-TA.pdf
https://gad.gujarat.gov.in/personnel/images/pdf/1986-24-03-JHS-1085-501-IC.pdf
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પ �ર િશ ષ્ટો 



  
A 

 
  

����ш��-1 

(	к��-5�� �к	�-13.1 ��� ������)  

 

����� 	��� ���� (�ш�� ��� ����) ����, 1971�� ���� – 5(1)(к) ��� х���к�� 

������ к��� к�������� ���������  !"# � �к$��� %к�� �� ��� 

�ી (નામ), (સવંગ�) ,વગ�…ને  

ફરજમોૂફ� પર �કૂવા બાબત. 

 

�જુરાત સરકાર, 

......................................િવભાગ, 

�કુમ �માકં: ......................................... 

�લોક ન.ં         , સરદાર ભવન, 

સ�ચવાલય, ગાધંીનગર. 

તાર�ખ :   /   / 

�� �!� ��"� :- 

%к�:  

  �ી(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� નીચેની 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.ે  

(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� શકશે 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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����ш��-1(к) 

(	к��-5�� �к	�-13.1 ��� ������)  

 

����� 	��� ���� (�ш�� ��� ����) ����, 1971�� ���� – 5(1)(к) ��� х���к�� 

������ к��� к�������� ���������  !"# � �к���& к�������� к!'�( '�()� к�� ��������� 

��$������ %к��� �� ���. 

 

�ી (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) 

 

%к�:  

  �ી(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 

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.  



  
D 

 
  

 

  

 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.ં   
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����ш��-2 

(	к��-5�� �к	�-13.2 ��� ������)  

 

����� 	��� ���� (�ш�� ��� ����) ����, 1971�� ���� – 5(1)(х) ��� �'��к  

�":�����(� к) ���*��� ��� +,��� к!', -.$�/�, ���� �*�� 0.'��� к���$� �  !"# 

+� 1���! к�������� ���������  !"# � �к$��� %к�� �� ���. 
 

�ી (નામ), (સવંગ�) ,વગ�…ને  

ફરજમોૂફ� પર �કૂવા બાબત. 
 

�જુરાત સરકાર, 

......................................િવભાગ, 

�કુમ �માકં: ......................................... 

�લોક ન.ં         , સરદાર ભવન, 

સ�ચવાલય, ગાધંીનગર. 

તાર�ખ :   /   / 
 

�� �!� ��"� :- 

%к�:  

  �ી(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) ............... , ખાત ે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� નીચેની 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� શકશે 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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����ш��-	(к) 

(	к��-5�� �к	�-13.2 ��� ������) 

 

����� 	��� ���� (�ш�� ��� ����) ����, 1971�� ���� –5(1)(х) ��� �'��к  

�":�����(� к) ���*��� ��� +,��� к!', -.$�/�, ���� �*�� 0.'��� к���$� �  !"# 

+� 1���! к�������� ���������  !"# � �к���& к�������� к!'�( '�()� к��, ��������� 

��$������ %к��� �� ���.  

 

 �ી. . . (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) 

 

%к�:  

  �ી(નામ) ......... , (સવંગ�) ........... , (વગ�) ......... , (હાલનો હો�ો) .............. ,  (�થળ) 

............... , સામે તેઓ તાર�ખ ......... થી તાર�ખ .......... દરિમયાન  (હો�ો) ............ , (�થળ) 

............... , તર�ક# ફરજ બ%વેતા હતા તે દરિમયાન તેમના &ારા ............. ('કરણ/ ક#સની +ૂંક� 

િવગતો દશા�વવી) આચરવામા ં આવેલ ગેરર�િત સબંધંમા ં તેમની સામે(પોલીસ �ટ#શનD ુ નામ) 

................ , (�થળ) ............... , ખાત ે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. 

 �જુરાત રાજય સેવા (િશ�ત અને અપીલ)િનયમો, ૧૯૭૧ના િનયમ-૫(૨ ક) �જુબ 

ફરજમોૂફ�ના �ુકમની  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 �કુમથી અને તેમના નામ,ે  
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સહ�: . . . . . . . . . . .  . .   

       નામ: . . . . . . . . . . . . .  

હો�ો :. . . . . . . . . . .  

ખાA ુ ં/ િવભાગ : . . . . . . . .  

 

'િત,  

કમ�ચાર�  

નકલ રવાના: -  

- Q લા� ુપડA ુ ંન હોય તે છેક� નાખRુ.ં   
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����ш��-3 

(	к��-5�� �к	�-13.3 ��� ������)  
 

����� 	��� ���� (�ш�� ��� ����)����, 1971�� ����-5(2)(к) ��� 48 к��к к! 

��*� $2 ����� �.к��� *��� +� �� -.$�� к�������� ���������  !"# � �к���� %к��� 

�� ���. 

�ી (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 ંઆવશ.ે આ િનવા�હ ભ<=ુ ં િનયમ - ૬૮(૧)(૧) અને ૬૮(૧)(ર) 

�જુબ સમી0ાન ે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 
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'િ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 ૩નો �કુમમા ંઉ7લેખ 

કરવાનો રહ#શે નહM.  
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����ш��-3 (к) 

(	к��-5�� �к	�-13./ ��� ������)  

 

����� 	��� ���� (�ш�� ��� ����)����, 1971�� ����-5(2)(к) ��� 48 к��к к! 

��*� $2 ����� �.к��� -.$�� ���������  !"# � �к���& к�������� к!'�( '�()� к�� 

��������� ��$������ %к��� �� ���. 

 

�ી (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) 

%к�:  

  �ી(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. 

૨. (આ ફરજમોૂફ�ની સમી0ા Cગે નીચે 'માણેના બે િવક7પ પૈક� લા� ુ પડતા કોઇપણ  એક 

િવક7પને  �કુમમા ંઆમેજ કરવા િવચારણા કરવી.)  
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* � 	3� '�()� к	���� +� �: 

  �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.  

* � �х��х��� '�()� к	���� +� �: 

  �જુરાત રાજય સેવા (િશ�ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ ના િ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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����ш��-4 

(	к��-5�� �к	�-13.4 ��� ������)  

 

����� 	��� ���� (�ш�� ��� ����)����, 1971�� ����-5(2)(х) ���  ��� ���! 

1�2� 3�6*� 48 к��к к! ��*� $2 ��� ���! ���� к!*�( '7 *��� +� ��� �� -.$�� 

�.к��� *) 8&�( '7 48 к��к к! ��*� $2 ���*� ш9 *��� +� 1���! к�������� 

���������  !"# � �к$��� %к��� �� ��. 

�ી (નામ), (સવંગ�), વગ�…ને  

ફરજમોૂફ� પર �કૂવા બાબત. 

 

�જુરાત સરકાર, 

......................................િવભાગ, 

�કુમ �માકં: ......................................... 

�લોક ન.ં         , સરદાર ભવન, 

સ�ચવાલય, ગાધંીનગર. 

તાર�ખ :   /   / 

�� �!� ��"� :- 

%к� : 

  �ી(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. 

�ી . . . . . . . . .  . . . . . . ની આ ફરજમોૂફ� નીચેની શરતોને આધીન રહ#શ.ે 
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(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�હભ<થાનંા િનયમન અથc િનયમ-૭૨ની 

જોગવાઇને પણ dયાન ેલેવાની રહ#શે.  

(ર) અટકાયતમાથંી \ટયા બાદ  તેમણે, 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.ે   

(૫)  (આ ફરજમોૂફ�ની સમી0ા Cગે નીચે 'માણેના @ણ િવક7પ પૈક� લા� ુપડતા કોઇપણ  એક 

િવક7પને  �કુમમા ંઆમેજ કરવા િવચારણા કરવી.) 

   

  �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 ૩નો �કુમમા ંઉ7લેખ 

કરવાનો રહ#શે નહM.  
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����ш��-4(к) 

(	к��-5�� �к	�-13.4 ��� ������)  

 

����� 	��� ���� (�ш�� ��� ����) ����-1971�� ����-5(2)(х) ��� ��� ���! 

1�2� 3�6*� 48 к��к к! ��*� $2 ��� ���! ���� к!*�( '7 *��� +� ��� �� -.$�� 

�.к��� *) 8&�( '7 48 к��к к! ��*� $2 ���*� ш9 *��� +� 1���! ���������  !"# 

� �к���& к�������� к!'�( '�()� к�� ��������� ��$������ %к��� �� ��. 

 

�ી (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) 

%к� : 

  �ી(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 



  
P 

 
  

હોવાDુ ંપણ ગણી લેવામા ંઆવેલ છે. તે અગે આથી ઔપચાર�ક �કુમો કરવામા ંઆવે છે. અલબ^, 

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� '�()� к	���� +� �: 

  �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.  

* � �х��х��� '�()� к	���� +� �: 

  �જુરાત રાજય સેવા (િશ�ત અને અપીલ) િનયમો, ૧૯૭૧ ના િ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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����ш��-4(х) 

(	к��-5�� �к	�-13.5 ��� ������)  

 

����� 	��� ����(�ш�� ��� ����) ����, 1971�� ����-5(2)(х) ��� ��� ���! 

1�2� "�6*� 48 к��к к! ��*� $2 ��� ���! ���� к!*�( '7 *��� +� ��;<  '7�� ����� 

����� 	�х��/7�(� �;=�� к	�� �1����� %к���� к�	!� к�������( �.к��� *��� � +�, 

1���! 1�2� "�!& к�������� $� $�� � ���; ���������  !"# � �к���� %к��� �� ���.  

 

�ી (નામ), (સવંગ�), વગ�…ને  

ફરજમોૂફ� પર �કૂવા બાબત. 

 

�જુરાત સરકાર, 

......................................િવભાગ, 

�કુમ �માકં: ......................................... 

�લોક ન.ં         , સરદાર ભવન, 

સ�ચવાલય, ગાધંીનગર. 

તાર�ખ :   /   / 

 

�� �!� ��"� :- 
 

%к� : 

  �ી(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  તેમણે, 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.ં   

 

 

 

 

 



  
S 

 
  

 

����ш��-4(5) 

(	к��-5�� �к	�-13.5 ��� ������)  

 

����� 	��� ����(�ш�� ��� ����) ����, 1971�� ����-5(2)(х) ��� ��� ���! 

1�2� "�63( 48 к��к к! ��*� $2 ��� ���! ���� к!*�( '7 *��� +� ��;<  '7�� ����� 

����� 	�х��/7�(� �;=�� к	�� �1����� %к���� к�	!� к�������( �.к��� *��� � +�, 

1���! 1�2� "�!& к�������� $� $�� � ���; ���������  !"# � �к���& к�������� к!'�( '�()� 

к��, ��������� ��$������ %к��� �� ���.  

 

�ી (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) 

 

%к� : 

  �ી(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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����ш��-5 

(	к��-5�� �к	�-13.6 ��� ������)  

����� 	��� ���� (�ш�� ��� ����) ����, 1971�� ���� – 5(5)(х) ��� к�������� 

���������  !"# 5!���� %к�� �� ���. 

�ી (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)  

%к�:  

  �ી(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 વચંાણે 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.ં   
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����ш��-6 

(	к��-5�� �к	�-14(7)  ��� ������)  

 

���������  !"#�� к��������  '�>� '�$���; ? �@ �3���� к�$��� %к��� �� ���.   

�ી  (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�х :-   

  �ી (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 છે7લે િ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 

 
  

 

%к�: -  

 �ી (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.ં   

 



        Y





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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