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 �જૂરાત િવ
ાપીઠઃઅમદાવાદ�380 014 

�જૂરાત િવ
ાપીઠના સેવકો માટ�ના સેવા �ગેના િનયમો�2005 

 

1. આ િનયમો �જૂરાત િવ
ાપીઠના તમામ િવભાગના તમામ &કારના સેવકોને લા� ુપડશે. 

2. તા.19/03/2006 ને વાર રિવવાર ના રોજ મળેલ �જૂરાત િવ
ાપીઠ કારોબાર1 સિમિતના 

ઠરાવ 03 ને આધાર� આ િનયમો તા.01/04/2006 થી અમલમા ંઆવશે. 

3. ���к� ���	 

3.1  “િવ
ાપીઠ” શ5દમા ં તા.18/10/1920ના રોજ 6થપાયેલ �જૂરાત િવ
ાપીઠ મડંળ   

સચંા8લત ક� 6થાિપત, :;ુ ં<=ુય કાયા>લય અમદાવાદમા ંઆવે?ુ ં છે. તે સમA Bિૂમ 

પરના તથા અમદાવાદ શહ�રમા ંઆ Bિૂમ બહારના તથા અમદાવાદ શહ�ર બહારના 

વહ1વટ1 િવભાગો, શાખાઓ, એકમો, િશGણ સ6ંથાઓ, છાIાલયો, સશંોધન િવભાગો, 

િવ6તરણ િવભાગો ભવનો, 6મારક ભવનો, આJમો, Aામસેવા ક�KLો તથા અKય 

કોઈપણ &કારની સ6ંથાઓ વગેર�નો સમાવેશ થાય છે. 

3.2. ‘આયોગ’ એટલે ભારત સરકાર Nારા 1956મા ં 6થાપવામા ં આવેલ િવO િવ
ાલય 

અ;દુાન આયોગ. 

3.3.  ‘ક�KL સરકાર’ એટલે ભારત સરકાર 

3.4   ‘રાPય સરકાર’ એટલે �જુરાત સરકાર 

3.5. ‘બધંારણ’ એટલે િવ
ાપીઠ મડંળની મહાવQદ પ, િવ. સ.ં1984 (તા.10/02/1928)ની   

બેઠકમા ંઘડવામા ંઆવે?ુ ંવખતો વખત થયેલા Uધુારા�વધારા સાથે; ુ ંબધંારણ. 

3.6.  ‘મડંળ’ એટલે બધંારણની કમલ�2 &માણે રચાયે?ુ ં�જૂરાત િવ
ાપીઠ મડંળ. 

3.7. ‘કારોબાર1 સિમિત’ એટલે બધંારણની કમલ�15 &માણે 6થપાયેલી કારોબાર1 સિમિત. 

3.8. ‘Wુલપિત’ એટલે બધંારણની કલમ�7 અKવયે Wુલપિત તર1ક� વરણી થયેલ XયYZત. 

3.9.   ‘Wુલનાયક’ એટલે બધંારણની કલમ�8 અKવયે Wુલનાયક તર1ક� િનમાયેલ XયYZત. 

3.10. ‘Wુલસ8ચવ’ એટલે બધંારણની કલમ�11 અKયવે. Wુલસ8ચવ તર1ક� િનમાયેલ XયYZત. 

:  [.ુ\.સી.ના ધારાધોરણ અ;સુાર િનમ]કૂ પામેલ XયYZત. 

3.11. ‘િનયિમત િનમ] ૂકં’ એટલે અ;દુાન આપનાર1 સ6ંથા Nારા મં̂ ૂર કરવામા ંઆવેલી  

જગા પર ભરતીના િનયમોમા ંદશા>Xયા અ;સુારની શૈG8ણક યો`યતા, aમર, અ;ભુવ, 

પસદંગી પbિત અને િનમ]કૂના &માણ �ગેની જોગવાઈ <જુબ કર�લી િનમ]કૂ. 

આમા ં&સગંોપાત િનમ]કૂ કરારથી કર�લ િનમ]કૂનો સમાવેશ થતો નથી. 

3.12.  ‘&સગંોપાત િનમ]કૂ’ એટલે શૈG8ણક લાયકાત, અ;ભુવ, ભરતીની ઔપચાQરકતા, 

જગા માટ� મળેલી મં̂ ૂર1, પગારધોરણ વગેર�ને dયાનમા ં લઈને માI વહ1વટ1 

અ;Wૂુળતા માટ� અને િવ
ાપીઠના Qહત માટ� કરવામા ંઆવેલ િનમ]કૂ. 
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3.13. ‘િનયત તાર1ખ’ એટલે િનયમ�2ની જોગવાઈ અKવયે િનયત કરવામા ંઆવેલી તાર1ખ. 

3.14. ‘ઉપર1 અિધકાર1’ એટલે Wુલનાયક,  Wુલસ8ચવ તેમજ સેવકને :મની Uચૂના અ;સુાર 

કામગીર1 કરવા;ુ ંજણાવવામા ંઆX[ુ ંહોય તે અિધકાર1. 

3.15 સબંિંધત સરકારના િનયમો એટલે સરકારના : િવભાગ Nારા જગા મં̂ ૂર કરવામા ં

આવી હોય અને અથવા તે જગા માટ� : િવભાગ તરફથી અ;દુાન gકૂવવામા ંઆવh ુ ં

હોય તે સરકાર ક� િવભાગના િનયમો. િવ
ાપીઠ ક� સરકારના િનયમોમા ં 8ભiતા હોય 

jયાર� [.ુ\.સી.ના સેવકો માટ�ના િનયમો લા� ુપડશે. 


���	�� 

 ભારત સરકાર ક� રાજય સરકારના કોઈ િવભાગ Nારા જગા મં̂ ૂર કરવામા ંઆવી હોય 

અને પાછળથી તે જગા માટ� આયોગ ક� સરકારના અKય િવભાગ Nારા અ;દુાન 

gકૂવાh ુ ંહોય તો : સરકાર ક� િવભાગ Nારા અ;દુાન gકૂવાh ુ ંહોય તેના િનયમો. 

� к	���	�к ������� �	.��/��/������ � !к�	 !"	� ��.#(%)(')�	� ��(  

)*+� !"	� к�, 

��-	��!�	 �.�	�	 � �к. �	/�	 01�	 � �	 ����. #2�� �.�	 3�	� � �� 

�"��"	 '�  45	67к	 )*+� � �	�� �	�	8� ш"�. '�  '8� 7	:. �;	 

� �	�	 ����. 7	<* �	=�	 :	"� �"к	"�	 � �	�	 ����.�. 0>	" 7?�  

��  @*7	?#222 ��/7	� '�  �  �3� �	.#2/��/���A B*>� CD( �шE5 

��:	1�	 � �к. �	/ '�7 к�, �.� �. � �  к	�,F" ��	7� 0��	�	� 0�  

3 . 

� к	���	�к ������� �	.��/��/������  � !к�	 !"	� ��.#(%)(�)�	� ��(  

)*+� !"	� к�,. “�G*�	� !"	HI*� к/ к	���	�к ������� �	.#2/��/���A�� 

� !к�	 !"	� ��.� J	"	 ��@�" к"�	�	� 0� 7 ��-	��!�	 � �к. �	/�	 

� �	�	 ����.����%�	 ���� �.#%�	� ‘+�	� ��-	��!�	 '�  �"к	"�	 

����.�	� �K	�� �.� L�	� I*.M.��.�	 ����. 7	<* �	=�	�	 "�/ш ’ �  "N 

к"��  � �� +O�	P ��-	��!�	 0 ����. �.�	 3�	� +Q" +5	� �. :	"� 

�"к	"�	 ����. ';�	 R �  �"к	"�	 � �	�	 ����. K/"K	" �	;  7	<* 

�	=� шк	ш  � � �	�(S*�.” 

T.  ��-	��!�	 � �к.P 0U*� к"�	V*� "�/ш . 

4.1  દર�ક સેવક� િવ
ાપીઠના dયેયો તેમજ dયેયોની અ;kુિૂતlમા ં િવ
ાપીઠ� િવકસાવેલી   

પરંપરાઓ, &ણાલીઓ, બધંારણ અને તે હ�ઠળના િનયમો, પેટા િનયમો, ઠરાવો, કાય>mમો 

તથા િવ
ાપીઠના ગૌરવને અ;oુપ વત>ન રાખpુ.ં 
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4.2.  િવ
ાપીઠના dયેયો <જુબ દર�ક સેવક માટ� િનરંતર અને સkંણૂ> ખાદ1ધાર1 હોpુ ં

અિનવાય> છે. ઉપરાતં અિનવાય> કારણ િસવાય તે િનયિમત ર1તે કાતંનાર હોય તે જoર1 

છે. દર�ક સેવક� દq િનક &ાથ>ના અને સ<હૂ કાતંણમા ંભાગ લેવા;ુ ંઅિનવાય> છે. 

* 4.2.1  : સેવકની આવrયક સેવાઓ હોય અને તે સેવા કરવા માટ� &ાથ>ના�કાતંણમા ં 

િનયિમત હાજર રહ1 શક� તેમ ના હોય તેવા સેવકોને <YુZત આપવા Wુલસ8ચવJી 

િનણ>ય કર1 શક� છે. 

* 4.2.2.   &ાથ>ના અને કાતંણના િનયમો : પારંપાQરક ર1તે અને હાલ : અમલમા ં  

    છે તે; ુ ંદર�ક સેવક� પાલન કરવા;ુ ંરહ�શે 

4.3.  વગ>�3 અને તેથી ઉપરની કGાના : સેવકોની માhભૃાષા �જુરાતી છે તેમણે ઓછામા ં 

ઓછ1 QહKદ1 િવનીત પર1Gા પસાર કરવા;ુ ંઅિનવાય> છે. 8બન �જુરાતી સેવકો માટ� 

કાય>વાહક સિમિત ઠરાવે તે કGાની �જુરાતી પર1Gા પસાર કરવી આવrયક છે.  

4.4. શૈG8ણક સેવામા ં કામ કરતા સેવકોના કામમા ં િશGણ, સશંોધન, િવ6તરણ, િવ
ાથu�

િવકાસ, છાIાલય�સચંાલન, &વાસ, િશ8બર, વાલીસપંક>, પર1Gણ વગેર� તથા િવ
ાપીઠ 

Uચૂવે તેવી &pિૃvઓ  અને આ;ષુ8ંગક કાયwનો સમાવેશ થાય છે. 

4.5.  િવ
ાપીઠનો <=ુય ઉxેશ િશGણની &pિૃv Nારા સમાજસેવાનો છે. િવ
ાપીઠમા ંિશGણની 

િનયિમત &pિૃv ઉપરાતં િવ6તરણની &pિૃvઓ, સમેંલન, પQરસવંાદ, િશ8બર, વાલી 

સમેંલન િવગેર� :વી િશGણને આ;ષુા8ંગક &pિૃvઓ હાથ ધરવામા ં આવે છે. આવા 

કાય>mમ સમયે દર�ક સેવક� તેની િનયિમત જવાબદાર1 ઉપરાતં ઉપર1 અિધકાર1 તરફથી 

સyપવામા ંઆવતી વધારાની કામગીર1 કરવાની રહ�શે. 

4.6. સેવક તેમજ સેવક પQરવારના સzયોએ િવ
ાપીઠમા ં શાિંત અને Uલેુહ તેમ જ 8બન 

સા&ંદાિયકતા જળવાઈ રહ� તે ર1તે વત>વા; ુ ંરહ�શે. 

4.7. દર�ક સેવક હમેંશા સkંણૂ> &ામા8ણકતા અને કત>Xયિન{ઠા |ળવશે અને તેને સyપાયેલ 

ફરજો ક� કાયા>લયના કામમા ંg6ુત ર1તે તટ6થ અને &ામા8ણકપણે વત>શે. 

4.8. સેવકને સyપાયેલા કામકાજ �ગે ઉપર1 અિધકાર1 વખતોવખત : આદ�શો અને 

Uચૂનાઓ આપે તેનો અમલ કરવા;ુ ંતેને માટ� આવrયક છે. 

4.9. લ`નવય, પયા>વરણની |ળવણી, ર8Gત &ાણીઓ;ુ ં અને સા6ંWૃિતક વારસા;ુ ં રGણ 

કરવાની, સામા}જક &િતબbતા તેમ જ સરકારની નીિતઓ તથા મQહલાઓ સામેના 

�KુહાQહત Wૃjયોને અટકાવવાની નીિતઓ;ુ ંપાલન કરવા;ુ ંરહ�શે. 
 

* к	���	�к ������� �	.#2/��/��#T�� � !к�	 к	�� ��;� 0 C� ". �	.�#/�T/��#T�� 

'�";� к"�	�	� 0� 7 3 . 
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*4.10.  સેકશન ઓફ1સર અને તેથી ઉપરની શૈG8ણક ક� 8બન�શૈG8ણક જ`યાઓ ધરાવતા 

િનર1Gક કGાના સેવકો તેમની ફરજો અદા કરવામા ંતટ6થ અથવા િન{પG રહ�શે. 

*4.11. દર�ક સેવક િવ
ાપીઠમા ં24 કલાક સેવા માટ� બધંાયેલ છે :થી ર|ના Qદવસે અથવા 

કચેર1 સમય િસવાયના સમયે તેને સGમ અિધકાર1 ફરજ માટ� બોલાવે તો ફરજ 

બ|વવાની રહ�શે. 

*4.12. િવ
ાપીઠના સેવકને છા: તેવી વત>] ૂકં કરશે. 

*4.13. િવ
ાપીઠના સેવકો Nારા ~દોલન/સjયાAહ/ધરણા વગેર� કરતા પહ�લા ં િવ
ાપીઠના 

સvાધીશોને આગોતર1 નોટ1સ ઓછામા ંઓછા સાત Qદવસની આપવાની રહ�શે. 

%. ��-	��!�	 � �к �"�к/ 0U*� к"� шк	ш  ��W. 

5.1 કામકાજના 6થળે તેમ જ કામકાજના 6થળ િસવાય, કામકાજના સમયે ક� કામકાજના સમય 

િસવાય િવ
ાપીઠના સેવકને છા: નહ� તેpુ ંકાઈં કરpુ ંનહ�. 

5.2 કોઈપણ રાજક1ય પG સાથે સીધો સબંધં રાખી શકાય નહ�. રાજક1ય પGને સીધી આિથlક 

મદદ કર1 શકાય નહ�. 

5.3. લોકસભા, િવ
ાનસભા, }જ�લો, તા?કુા, પચંાયત તથા મહાનગરપા8લકાની g ૂટંણીમા ં

ઉમેદવાર1 નyધવી શકાશે નહ�. 

5.4 દહ�જ આપી શક� નહ� ક� લઈ શક� નહ� તથા માગી શક� નહ�. 

5.5. : સ6ંથાના હ�hઓુ અથવા &pિૃvઓ દ�શના સાવ>ભૌમjવને હાિનકતા> હોય અને અKયથા 

|હ�ર Xયવ6થા ક� નીિતમvાને હાિનકતા> હોય તેવી સ6ંથામા ંભાગ લઈ શકાય નહ�. 

5.6. સેવક અનિધWૃત ર1તે સ6ંથાની ક� પોતાના િવભાગને લગતી માQહતી ક� દ6તાવેજ અKય 

કોઈને આપી શક� નહ� ક� મેળવી શક� નહ�. આવા Qક6સામા ં કોઈ સેવક અનિધWૃત ર1તે 

મેળવેલ પI, યાદ1 ક� ફાઈલ પરની નyધનો ઉ�લેખ પોતાની ર^ૂઆતમા ંકર� તો પણ આ 

િનયમનો ભગં ગણાશે. 

5.7. િવ
ાપીઠની kવૂ>મં̂ ૂર1 િસવાય અKય કોઈ સ6ંથા;ુ ંમાનપI 6વીકાર1 શક� નહ�. 

5.8. સ�ો કર1 શકાય નહ�. 

5.9. અનિધWૃત ર1તે Xયા: ધીરાણ કર1 શક� નહ� ક� ધીરાણ મેળવી શક� નહ�. 

5.10. િવ
ાપીઠ સાથે સકંળાયેલા વેપાર1ઓ, કોK�ાકટરો પાસેથી ધીરાણ મેળવી શક� નહ� ક� 

ઉછ1ના સાધન�સામAી મેળવી શક� નહ�. 
 

 

 

* к	���	�к ������� �	.#2/��/��#T�� � !к�	 к	�� ��;� 0 C� ". �	.�#/�T/��#T�� 

'�";� к"�	�	� 0� 7 3 . 
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5.11. સેવક પોતાની સેવાને લગતી બાબતો :વી ક� બઢતી, બદલી, કામકાજનો &કાર િવગેર� 

:વી બાબતો માટ� ક� પોતાની ફQરયાદ માટ� રાજQકય ક� અKય કોઈ ર1તે દબાણ લાવી શક� 

નહ�. 

5.12. પિત અથવા પjની હયાત હોય તેવી XયQકત સાથે લ`ન કર1 શકાશે નહ�. 

5.13. કોઈપણ &કારના ધધંામા,ં વેપારમા ંક� Xયવસાયમા ંસેવક સીધી ક� આડકતર1 ર1તે જોડાઈ 

શક� નહ�. સેવકના પQરવારના સzયો જો કોઈ ધધંો ક� Xયવસાય કરતા હોય તો તેની 

પાસેથી ખર1દ1 કરવા ક� તેની સેવાઓ લેવા માટ� દબાણ લાવી શકાય નહ�. 

5.14.   િવ
ાપીઠના િવ
ાથuઓ ક� અKય કોઈ િવ
ાથuઓને ખાનગી ટ[શૂન આપી શક� નહ�. 

5.15.  કોઈપણ સેવક પોતાના સગાને િવ
ાપીઠમા ંનોકર1મા ંરખાવવા �ગે ક� પોતાના સગાને 

કોઈ અzયાસmમમા ં &વેશ અપાવવા માટ� સીધી ક� આડકતર1 ર1તે પોતાના હોxાનો ક� 

પોતાની લાગવગનો ઉપયોગ કર1 શક� નહ�. 

5.16. મQહલા/k�ુુષ સેવક સાથે ક� િવ
ાિથlની/િવ
ાથu સાથે |તીય સતામણી;ુ ંકોઈપણ Wૃjય 

કર1 શકશે નહ�. |તીય સતામણીમા ં શાર1Qરક 6પશ>, |તીય સમંિત માગવી, અrલીલ 

સાQહjય બતાવpુ,ં |તીય ઉvેજનાની ચે{ટા કરવી આવા &કારના કોઈપણ અણછાજતા 

વાણી અને વત>નનો સમાવેશ થાય છે. 

5.17.  િવ
ાથuને ક� િવ
ાથu સ<હૂને &jયG ક� પરોG ;કુશાન થાય તે ર1તે સેવક વતu શક� નહ�. 

આ માટ� &વેશ &Qmયાથી શo કર1ને પર1Gાના પQરણામ Uધુીની તમામ કાય>વાહ1મા ંસેવક� 

નૈિતક જવાબદાર1 ફરજો અદા કરવાની રહ�શે. 

5.18. સેવક આયોગ, સરકાર, રાPય સરકાર, &ેસ, Q�5[નુલ ક� ખાતાક1ય તપાસ દર�યાન 

સ6ંથાની &િત{ઠાને હાિન પહyચે તેવી ખોટ1 માQહતી ક� ર^ૂઆત કર1 શક� નહ�. 

5.19. સેવક ક� સેવકના પQરવારના સzયો Nારા િવ
ાપીઠની િમલકતને ;કુશાન થાય તે ર1તે 

વતu શકાશે નહ�. 

5.20. કોઈ પણ સેવક પોતાની સેવાક1ય, વહ1વટ1 ક� Qહસાબી બાબતો �ગે લે8ખત ફQરયાદ  

&ોપર ચેનલ ર^ૂઆત કર1 શકશે. 

%.�#. 

5.21.1. િવ
ાથu, સસંદ અને રાPયની િવ
ાનસભા Nારા નીમવામા ંઆવેલ તપાસમા,ં Kયાિયક 

તપાસમા ંઅથવા િવ
ાપીઠના સvંામડંળના �ુકમ Nારા ચાલતી ખાતાક1ય તપાસમા ં

સેવક kવૂ>મં̂ ૂર1 િવના kરૂાવો આપી શકશે, પણ આવો kરુાવો તેણે આપવાનો છે 

તેની |ણ ઉપર1 અિધકાર1 ક� િવ
ાપીઠના WુલનાયકJીને કરશે. 

5.21.2. કોઈપણ સેવક ઉપરના પેટાિનયમ(1)મા ં કર�લ જોગવાઈ િસવાય સGમ 

સvાિધકાર1ની kવૂ>મં̂ ૂર1 િવના કોઈપણ XયYZત, સિમિત અથવા સvામડંળ Nારા 

ચાલવવામા ંઆવતી તપાસની બાબતમા ંkરુાવો આપશે નહ�. 
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5.22.1 જયાર� કોઈ સેવક તેને થયેલ અKયાય �ગે ક� કોઈ લાભ ક� દાવા માટ� ર^ૂઆત કરવા 

ઈ�છતો હોય jયાર� આવી ર^ૂઆત તેના ઉપર1 અિધકાર1 મારફત Wુલસ8ચવ ક� 

Wુલનાયકને મોકલશે. 

5.22.2 આ ર^ૂઆત ઉપર સGમ અિધકાર1એ િનણ>ય ના કયw હોય તો તે એક માસ પછ1  

ઉ�ચ સvામડંળને ર^ૂઆત કર1 શકશે. 

* 5.23  સામાKય Qહત સમાયેલ હોય તેવી સેવાક1ય બાબતો માટ� સેવકો સ[ંZુત ર^ૂઆત 

(એક ર^ૂઆતમા ંસહ1ઓ કરવી) કર1 શકશે નQહ, પણ અલગ અલગ ર^ૂઆત કરશે. 

A.  �ш
�:�1 X1  ��	� к"� �17	� 7 �	�� к	���	��� 

� 6.1.  અગાઉ િનયમ 4 અને 5 મા ં જણાવેલ િનયમોનો અનાદર, ઉપર1 અિધકાર1ઓની   

 Uચૂનાની અવગણના ક� અનાદર, નાણાક1ય અ&મા8ણકતા, િવ
ાપીઠના કામ �ગે 

 કોઈ બ8Gસ, વળતર ક� મહ�નતા]ુ ં માગે ક� 6વીકાર�, મQહલા/k�ુુષ સેવક ક� 

 િવ
ાિથlની/િવ
ાથu સાથે |તીય �ુXય>વહાર, ગેરવત>]કૂ, ગેરર1િત ક� ગભંીર Gિત 

 માટ� સેવક પર Wુલસ8ચવ અથવા Wુલનાયક Nારા િશ6તભગંના પગલા લઈ શકાશે. 

� 6.1.(અ) ઉપરોZત િનયમ 4 અને 5 મા ંજણાવેલ િનયમોના અનાદર, ઉપર1 અિધકાર1ઓની   

 Uચૂનાની અવગણના ક� અનાદર, 

 (બ) નાણાકં1ય અ&મા8ણકતા 

 (ક) િવ
ાપીઠના કામ �ગે કોઈ બ8Gસ, વળતર ક� મહ�નતા]ુ ંમાગેં ક�  

         6વીકાર�, 

 (ડ) મQહલા/k�ુુષ, સેિવકા/સેવક ક� િવ
ાથuની/િવ
ાથu સાથે |તીય  

         �ુXય>હાર કર� અને 

 (ઈ) કોઈ ગેરવત>] ૂકં, ગેરર1િત ક� ગભંીર Bલૂ/Gિત કર�. 

 (i) Wુલસ8ચવઃ તમામ સવંગw પૈક1 પે�બેKડ o।.9300�34800 Aેડ પે o।4800/�  

   Uધુીના સેવકો માટ� િશ6ત અિધકાર1 તર1ક� િનયમો;સુાર િશGાjમક  

   પગલા લેશે. 

 (ii) Wુલનાયકઃ ઉપરોZત (i) િસવાયના તમામ સવંગwના સેવકો માટ� િશ6ત   

           અિધકાર1 તર1ક� િનયમો;સુાર િશGાjમક પગલા ંલેશે. 
 

*  к	���	�к ������� �	.#2/��/��#T�� � !к�	 к	�����;� 0 C� ". �	.�#/�T/��#T�� '�";�  

к"�	�	� 0� 7 3 . 

� к	���	�к ������� �	.#2/��/��#T�� � !к�	 к	�� ��;� ���� A.# �	.�#/�T/��#T "N  к�, 

'�   

• 0 ���� �	.�#/�T/��#T ;� '�7�	� 0H�.. 



 7

 

 

6.2. ગેરવત>]કૂ, ગેરિશ6ત ક� ગેરર1િત માટ� સેવા િનયમ�8મા ં િનQદ�{ટ કર�લ િશGાઓ પૈક1 

કોઈ એક ક� વ� ુિશGાઓ થઈ શકશે. 

6.3. આવા &સંગોએ િનયમ�7 મા ંજણાXયા &માણે અિધકાર1 &6hતુ સેવકને ફરજમોWૂફ1 

હ�ઠળ ઉતાર1 શકશે. 

� 6.4.  &6hતુ સેવકને ફરજમોWૂફ1 પર ઉતાયા> પછ1 Wુલસ8ચવ ક� Wુલનાયક Nારા બે માસની 

 સમયમયા>દામા ંઆરોપના< ુઆપવામા ંઆવશે. 

• 6.4.   &6hતુ સેવકને ફરજ મોWૂફ1 ઉપર ઉતાયા> પછ1 િશ6ત અિધકાર1 Nારા બે માસની  

સમય મયા>દામા ંતહોમતના<ુ ંઆપવામા ંઆવશે. 

6.5.  &6hતુ સેવક� આ આરોપનામાનો Qદન�30ના સમયગાળામા ંજવાબ આપવાનો રહ�શે.  

� 6.6. &6hતુ સેવક� આરોપનામામા ં<કૂવામા ંઆવેલા આGેપોનો 6વીકાર કયw હશે તો તે 

 આધાર� Wુલસ8ચવ અહ�વાલ તૈયાર કર1ને Wુલનાયકને આપશે અને Wુલનાયક 

 જoર1 પગલા લેશે. 

� 6.6. &6hતુ સેવક� તહોમતનામામા ં<કુવામા ંઆવેલ આGેપોનો 6વીકાર કયw હશે તો તે 

 આધાર� િશ6ત અિધકાર1, િનયમો;સુાર િશGાjમક પગલા ંલેશે. 

� 6.7. &6hતુ સેવક આરોપનામામા ં <કૂવામા ં આવેલા આGેપોનો અ6વીકાર કર� તો 

િનમાયેલા તપાસ અિધકાર1 Nારા આરોપનામામા ં <કૂવામા ં આવેલા આGેપોની 

Wુલસ8ચવ Nારા તપાસ થશે. 

�  6.7. &6hતુ સેવક તહોમતનામામા ં <કુવામા ંઆવેલ આGેપોનો અ6વીકાર કર� તો િશ6ત 

 અિધકાર1 ખાતાક1ય તપાસ અિધકાર1ની િનમ] ૂકં કર1ને તપાસ કરાવશે. 

� 6.8.  ખાતાક1ય તપાસની કાય>વાહ1મા ં Wુલસ8ચવ પોતે અથવા તેમણે નીમેલા અિધકાર1 

 ર^ૂઆત અિધકાર1 તર1ક� ફરજ બ|વશે. આ ર^ૂઆત અિધકાર1 િવ
ાપીઠના 

 વત>માન અથવા િનpvૃ સેવક હોવા જોઈએ. 

� 6.8.   ખાતાક1ય તપાસની કાય>વાહ1મા ં િવ
ાપીઠ તરફથી ર^ૂઆત અિધકાર1 તર1ક� 

 વત>માન અથવા િનpvૃ સેવક અને યથા &સગં બહારના અિધકાર1 રોક1 શકાશે. 

   6.9.  &6hતુ સેવકને બચાવની કાય>વાહ1 માટ� વાજબી તક આપવામા ં આવશે. &ાથિમક 

 Uનુાવણીની કાય>વાહ1 પછ1 &6hતુ સેવકને જoર જણાય તો તે તેની મદદ માટ� 

 મદદનીશની સેવા લઈ શકશે 

 

� к	���	�к ������� �	.#2/��/��#T�� � !к�	 к	�� ��;� ����   �	.�#/�T/��#T 

"N к�, '�   

•  0 ���� �	.�#/�T/��#T ;� '�7�	� 0H�... 



 8

6.10. તપાસ અિધકાર1ને જoર જણાય તો સાGીઓના િનવેદનો લેવામા ં આવશે. આ 

ઉપરાતં તપાસ કરનાર અિધકાર1 તેમને જoર લાગે તેવી તપાસ કરશે. 

6.11. ખાતાક1ય તપાસની કાય>વાહ1 દર�યાન &6hતુ સેવક ઠરાવેલ <દુતમા ં લે8ખત 

જવાબ ન મોકલે, તપાસની કાય>વાહ1 દર�યાન ગેરહાજર રહ� તો તહોમતદાર� કંઈ 

કહ�વા; ુ ં નથી એમ ગણીને તપાસની કાય>વાહ1 આગળ ચલાવવામા ં આવશે. 

તપાસની કાય>વાહ1 દર�યાન સેવક હાજર રહ1ને કાય>વાહ1મા ંભાગ લેવાનો ઈKકાર 

કર� અથવા કાય>વાહ1 આગળ ન ચાલે તેpુ ંવત>ન કર� તો પણ ઉપર <જુબ માનીને 

તપાસની કાય>વાહ1 આગળ ચલાવવામા ંઆવશે. 

� 6.12. તપાસની કાય>વાહ1 kરૂ1 થયા પછ1 તપાસ કરનાર અિધકાર1 પોતાનો લે8ખત 

અહ�વાલ Wુલનાયકને આપશે. 

� 6.12. તપાસની કય>વાહ1 kરૂ1 થયા પછ1 તપાસ અિધકાર1 પોતાનો અહ�વાલ િશ6ત 

અિધકાર1ને આપશે. 

 � 6.13. તપાસ અિધકાર1 તરફથી અહ�વાલ મ�યા પછ1 Wુલનાયક જoર1 પગલા ં લેશે અને 

આ પગલાની |ણ સેવકને તપાસ અિધકાર1ના અહ�વાલની નકલ સાથે કરવામા ં

આવશે. 

�  6.13.  તપાસ અિધકાર1ના અહ�વાલ ઉપર િશ6ત અિધકાર1 પગલા ંલેશે. જો સેવકને  િશGા 

  કરવાની હોય તો િશ6ત અિધકાર1 િશGાjમક પગલા ંમાટ� કારણ�દશ>ક નોટ1સ   

  ખાતાક1ય તપાસના અહ�વાલની નકલ સાથે આપશે અને તેનો �લુાસો 30 Qદવસમા ં

  કરવા;ુ ંજણાવશે. આપે8Gત સેવકનો �લુાસો તથા oબo Uનુાવણી બાદ િશ6ત     

  અિધકાર1 િશGાનો �ુZમ કર1 શકશે. 
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� 6.14. Wુલનાયકના િનણ>ય પર કાય>વાહક સિમિતને 30 Qદવસમા ં અપીલ થઈ શકશે. આ 

 �ગે કાય>વાહક સિમિતનો િનણ>ય આખર1 ગણાશે. 

� 6.14. (') િશ6ત અિધકાર1 તર1ક� Wુલસ8ચવે િશGા કર1 હોય તો તે િશGાના �ુZમ સામે          

 સેવક� WુલનાયકJીને 30 Qદવસમા ંઅપીલ કરવાની રહ�શે. એપેલેટ અિધકાર1  

 60 Qદવસમા ંિશGા પામેલ સેવકની અપીલ સાભંળ1ને પોતાનો િનણ>ય |હ�ર  

 કરશે. 

  (�)  જો િશ6ત અિધકાર1 તર1ક� WુલનાયકJીએ િશGા કર1 હોય તો તે િશGાના �ુZમ  

 સામે સેવક� કાય>વાહક સિમિતને 30 Qદવસમા ંઅપીલ કરવાની રહ�શે. કાય>વાહક  

 સિમિત િશGા પામેલ સેવકની અપીલ  ઉપર પોતાનો  િનણ>ય 60 Qદવસમા ં

 |હ�ર કરશે. 

�Z>�� (#)     અપીલની સમય મયા>દામા ંિશ6ત અિધકાર1 પોતાની િવવેક ��ુb   

  વાપર1ને  વ� ુસમયની �ટ Aા� રાખી શકશે. 

 (�)    કાય>વાહક સિમિતના &<ખુ Wુલનાયક હોવાથી Pયા ંWુલનાયક� િશGાનો  

  �ુZમ કયw હોય અને તે સામે અપીલ કાય>વાહક સિમિતમા ંથઈ હોય તો 

  આ અપીલની કાય>વાહ1મા ંતેઓ ગેરહાજર રહ�શે અને તે દર�યાન  

  હાજર રહ�લ સzયોમાથંી કોઈ એકને &<ખુ 6થાન આપીને આ અપીલ  

  ઉપર કાય>વાહક સિમિત િનણ>ય કરશે અને તે િનણ>યની |ણ સેવકને  

  Wુલસ8ચવ કરશે. 

�. K"+�.[�K� (Suspension) 

7.1. ફરજમોWૂફ1 એટલે સેવકને તેની ફરજ પરથી કામચલાઉ ધોરણે �ૂર કર1 દ�વો. 

ફરજમોWૂફ1 એ કોઈ િશGા નથી. 

7.2. સેવક� કોઈ ગભંીર ગેરવત>]કૂ, ગભંીર �નુો, ગભંીર &કારની અિનયિમતતા, ગેરર1િત 

ક� Gિત આચર1 હોય અને તે �ગે જયાર� િશ6તભગં �ગેની કાય>વાહ1 કરવાની જoર 

જણાય jયાર� સેવકને ફરજમોWૂફ1 પર ઉતાર1 શકાશે. 

7.3. ફરજમોWૂફ1 તે માI એક વહ1વટ1 &Qmયા માટ�; ુ ં પગ?ુ ં જ છે. તેથી સેવકને 

ફરજમોWૂફ1 હ�ઠળ ઉતારતા પહ�લા ર^ૂઆત કરવાની ક� બચાવ કરવાની તક 

આપવી આવrયક નથી. 
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7.4. સેવકને ફરજમોWૂફ1 હ�ઠળ ઉતારવાથી તેની &િત{ઠાને ક� આબoને અસર થતી હોઈ 

kરૂ1 તપાસ ક� ખાતર1 કર1ને જ સેવકને ફરજમોWૂફ1 હ�ઠળ <કૂવો જોઈએ. 

� 7.5. ફરજમોWૂફ1 હ�ઠળ <કૂવા માટ� સvાિધકાર1 

 1.   Wુલસ8ચવ �િનમ]કૂ અિધકાર1 

 2.   Wુલનાયક – િશ6ત અિધકાર1 

�  7.5     સેવકને િશ6ત અિધકાર1 ફરજ મોWુફ1 હ�ઠળ ઉતાર1 શકશે. Pયાર� WુલનાયકJી   

     કોઈપણ સેવકને ફરજ મોWુફ1 ઉપર ઉતાર1 શકશે. 

7.6. : સેવકને ફરજમોWૂફ1 પર ઉતારવામા ંઆXયા હોય તેની લે8ખત |ણ સેવકને 

યો`ય ર1તે કરવામા ંઆવશે. આવા Qક6સામા ંસેવકને તેના સરનામે ર\6ટડ> એ.ડ1. 

ટપાલથી |ણ કર1 હશે અને સેવક� ટપાલ લેવાનો ઈKકાર કયw હશે તો 

ફરજમોWૂફ1ની |ણ સેવકને યો`ય ર1તે કરવામા ં આવેલી છે તેમ માનવામા ં

આવશે. 

�.�. \*к�. ���	� 0�.0� K"+�.[�K� (Deemed Suspension) 

 નીચેના Qક6સાઓમા ં ફરજમોWૂફ1 માટ� �કુમ કરવાની જoરતથી સેવક આપોઆપ 

ફરજમોWૂફ1 હ�ઠળ છે તેમ માનવામા ંઆવશે. 

7.7.1. જયાર� કોઈ સેવકની કોઈપણ કારણોસર પોલીસ Nારા 48 કલાકથી વધાર� 

સમય માટ� અટકાયત કરવામા ંઆવી હોય jયાર� અટકાયતની તાર1ખથી તે 

ફરજમોWૂફ1 હ�ઠળ છે તેમ ગણવામા ંઆવશે. 

7.7.2. જયાર� કોઈ સેવકને �નુા માટ� દોિષત ઠ�રવીને 48 કલાકથી વ� ુસમય માટ� 

ક�દની સ| થઈ હોય અને કોઈ કારણોસર તેને તjકાળ બરતરફ, oખસદ ક� 

ફર}જયાત િનpvૃ કરવામા ંઆXયા ન હોય jયાર� તે :લની સ|ની શoઆતથી 

ફરજમોWૂફ1 હ�ઠળ છે તેમ ગણવામા ંઆવશે. 

7.7.3. જયાર� કોઈ સેવકને િશ6ત અિધકાર1એ ખાતાક1ય તપાસની કાય>વાહ1 બાદ 

બરતરફ1 ક� ફર}જયાત િનpિૃvની િશGા ફરમાવી હોય તેવા Qક6સામા ં સેવક� 

kનુઃ િવચારણા માટ� કાય>વાહક સિમિતને અપીલ કર1 હોય અને કાય>વાહક 

સિમિતએ ફર1થી તપાસ કરવાનો િનણ>ય લીધો હોય તો બરતરફ1 ક� ફર}જયાત 

િનpિૃvની સ|ની તાર1ખથી તે ફરજમોWૂફ1 હ�ઠળ છે તેમ ગણાશે અને તે 

આધાર� િનવા>હભ��ુ ંgકૂવવામા ંઆવશે. 
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7.8. સામાKય ર1તે સેવકને ફરજમોWૂફ1 પર ઉતાયા> પછ1 60 Qદવસમા ંિનમ]કૂ અિધકાર1 ક� 

િશ6ત અિધકાર1 Nારા િવગતવાર આરોપના< ુ આપવામા ં આવશે. સેવક� આચર�લ 

ગભંીર ગેરર1િત, ગેરિશ6ત, ગેરવત>]કૂ, �નુો ક� Gિત �ગે ક� તેના કોઈ Wૃjયો માટ� 

&ાથિમક તપાસની જoર હોય અને તપાસની કાય>વાહ1 હાથ ધરવામા ંઆવી હોય તેવા 

સજંોગોમા ં તેમજ સેવક સામે પોલીસ કાય>વાહ1 ચા? ુહોય તેવા સજંોગોમા ં&ાથિમક 

તપાસ ક� પોલીસ કાય>વાહ1નો અહ�વાલ આXયા પછ1 60 Qદવસ ગણવાના છે. 

7.9. ફરજમોWૂફ1 દર�યાન સેવકને િનવા>હભ�થા પેટ� <ળૂ પગારની 50 ટકા રકમ, 50 ટકા 

મyઘવાર1 ભ��ુ ંઅને : 6થળે સેવા બ|વતા હોય તે 6થળે િનયમ &માણે મળવાપાI 

ઘરભાડા ભ��ુ ં 100 ટકા gકૂવવામા ંઆવશે. આ િસવાય અKય કોઈ ભ�થા ક� લાભ 

આપવામા ંઆવશે નહ�. 

7.10. ફરજમોWૂફ1 હ�ઠળ <કૂાયેલા સેવક અથwપા�નમા ંપQરણમે તેવી કોઈ &pિૃv. Xયાપાર, 

ધધંો ક� અKય 6થળે નોકર1 કર1 શક�શે નહ� અને આવી કોઈ &pિૃv તેઓ કરતા નથી 

તે; ુ ં&માણપI દર મQહને Wુલસ8ચવને મોકલવા;ુ ંરહ�શે. આpુ ં&માણપI મ�યા બાદ 

જ િનવા>હભ��ુ ંgકૂવવામા ંઆવશે. 

7.11. િનવા>હભ�થાની રકમમાથંી નીચે <જુબ કપાતો કર1 શકાશે. 

 '. K"]+�	� к�	� 

આવકવેરો, Xયવસાય વેરો, મકાન પાણી, વીજળ1 �ગેનો ખચ>, 

સેવકને આપેલ લોન ક� પેશગીના હ�તાની રકમ, સેવક પાસે આરોપનામામા ં

દશા>Xયા િસવાયની કાયદ�સર લેણી નીકળતી હોય તેવી રકમ. 

�. �̂к_`�к к�	� 

  આવી કપાત સેવકની સમંિતથી જ કરવામા ંઆવશે. સ<હૂબચત વીમો, 

\વન વીમા િનગમ;ુ ં િ&મીયમ, �જૂરાત િવ
ાપીઠ સેવક સહકાર1 ધીરાણ 

મડંળ1 ક� સહકાર1 ભડંારની રકમ, સામાKય ભિવ{યિનિધમાથંી લીધેલી 

પેશગીની રકમ. 

7.12 િનવા>હ ભ�થામાથંી સામાKય ભિવ{યિનિધનો ફાળો, કોટ>ની જ�તીને કારણે ભરવાની 

થતી રકમ, સેવક� આચર�લ ગેરર1િત ક� Gિતના કારણે િવ
ાપીઠને થયેલ ;કુસાનની 

રકમની વUલૂાત અને વધારાની gકૂવણીને કપાત કરવામા ંઆવશે નહ�. 

7.13. ફરજમોWૂફ1 દર�યાન કોઈપણ &કારની ર| જમા થતી નથી ક� મળવાપાI નથી. 

7.14. ફરજમોWૂફ1 દર�યાન સેવક 6વૈ��છક િનpિૃv માટ� અર\ કર1 શકશે. િશ6ત અિધકાર1 

આ �ગે kરૂો િવચાર કર1ને 6વિવવેક અ;સુાર િનણ>ય લઈ શકશે. 
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7.15. ફરજમોWૂફ1 દર�યાન સેવકની શાર1Qરક ક� માનિસક હાલત એવી હોય ક� :ને કારણે 

તપાસની કાય>વાહ1 થઈ શક� તેમ ન હોય તો તેવા Qક6સામા ંિશ6ત અિધકાર1 સેવકને 

Iણ માસનો kરૂો પગાર અને ભ�થા આપીને ફર}જયાત િનpvૃ કર1 શકશે તેમ જ 

િનpિૃv પછ1ના િનયમ &માણેના તમામ લાભો મળવાપાI થશે. 

7.16. ફરજમોWૂફ1ના આદ�શની સેવકને |ણ હોવા છતા ં સેવક તેને કોઈપણ કારણસર 

અવગણના કરવાની કોિશષ કર� તો તે ગભંીર ગેરવત>]કૂ ગણાય. :ના માટ� 

ખાતાક1ય તપાસની કાય>વાહ1 કર1 શકાશે. 

7.17. સામાKય ર1તે ખાતાક1ય તપાસની કાય>વાહ1 �જૂરાત િવ
ાપીઠ અમદાવાદ 

પQરસરના <=ુય કાયા>લયમા ંરાખવામા ંઆવશે. 

7.18. ફરજમોWૂફ1નો ઉxેશ સેવકને તેના રોજબરોજના કામથી �ૂર કરવાનો હોઈ ફરજના 

6થળે િનયિમત હાજર1 આપવી જoર1 નથી. 

7.19. ખાતાક1ય તપાસ/ફોજદાર1 કાય>વાહ1 kરૂ1 થાય તે પહ�લા ફરજમોWૂફ1 દર�યાન 

સેવક;ુ ંઅવસાન થાય તો :ટલા સમય માટ� િનવા>હભ��ુ ંgકૂવવામા ંઆX[ુ ંછે તે 

સમયને િનયિમત સેવાનો સમય ગણી મળવાપાI વેતનની રકમ (િનવા>હભ�� ુબાદ 

કર1ને) gકૂવવામા ંઆવશે. 

7.20. સેવક સામે <કૂવામા ંઆવેલા બધા જ આરોપો સા8બત ન થઈ શક� અને િનદwષ 

|હ�ર થાય તો ફરજમોWૂફ1ના સમયગાળા દર�યાનના મળવાપાI વેતન તથા 

ભ�થાની kરૂ1 રકમ (િનવા>હભ��ુ ંબાદ કર1ને) gકૂવવામા ંઆવશે. 

a. �шE	�� 

 િવ
ાપીઠની 6થાપના સમયે મહાjમા ગાધંી\એ જણાX[ુ ંહh ુ ંક� “�b �. к/�c 

��d 0e�. 3 , Pк �65кg*d +. к"� шк�. �.� �. �b h�iV*� к	�� кI*j 3 .” 

‘િશGણ Nારા સમાજસેવા’, ‘િશGણ Nારા િવકાસ’ એ િવ
ાપીઠ;ુ ં dયેયUIૂ છે. 

િવ
ાપીઠ;ુ ં કામ એ સમાજ;ુ ં કામ છે, રા{�;ુ ં કામ છે તેમ માનીને સૌ સેવકો 

િવ
ાપીઠના dયેયોની kિૂતl માટ� કામ કર� તો િશ6તભગંની કાય>વાહ1 માટ� કોઈ જ &� 

ઉપY6થત થતો નથી. િવ
ાપીઠના એક� એક સેવકની \વનપbિત સમાજના અKય 

લોકો માટ� ઉદાહરણoપ હોય તેવી �જૂરાત િવ
ાપીઠ કાય>વાહક સિમિતના સૌ 

સzયોની લાગણી છે. 

 િવ
ાપીઠના પદાિધકાર1ઓએ સતત એવા &યjનો કરવા જોઈએ ક� :થી હાથ 

નીચેના સેવકોની શYZત અને ~તQરક �ણુોનો િવકાસ થાય. પદાિધકાર1ઓ;ુ ં

આચરણ જ સેવકો માટ� &ેરણાoપ બની રહ� તેp ુ ંહોય તે પણ ઈ�છનીય છે. સેવક� 

કર�લી Gિત માટ� ક� ગેરવત>]કૂ માટ� સેવકની લે8ખત માફ1 માગવાની તૈયાર1 હોય 
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તો તેને એકાદ તક આપવાની રહ�શે. (નાણાક1ય ગેરર1િત ક� ચાQર�ય સબંધંી 

ગેરવત>]કૂ માટ� માફ1 આપી શકાશે નહ�.) 

 િશGાનો હ�h ુ સેવકને ;કુસાન પહyચાડવાનો નથી, પરંh ુ તેણે આચર�લી 

ગેરવત>]કૂ ક� ગેરર1િત તે ફર1થી કર� નહ� તેમ જ અKય સેવકો આવી ગેરવત>]કૂ ક� 

ગેરર1િત કર� નહ� તે માટ�નો દાખલો બેસાડવા માટ� હોય છે. 

 સેવક આચર�લી ગેરવત>]કૂ ક� ગેરર1િત માટ� ઉપર1 અિધકાર1 જoર1 કાય>વાહ1 

નહ� કર� તો તે માટ� સબંિંધત અિધકાર1 જવાબદાર ગણાશે. 

'. ��(  Nш	��7 �	��. �шE	 �"�к/ 15�	�	d �;�. 

1.  સેવકની : જગા પર િનમ]કૂ કરવામા ંઆવી હોય તે જગા માટ�ની જoર1 શૈG8ણક 

યો`યતા સેવક kરૂ1 ન કરતા હોય અથવા તો િનયત સમયમા ં તે તેમની શૈG8ણક 

યો`યતા મેળવવામા ંિન{ફળ |ય તો તેને કારણે તેમની િનમ]કૂનો �ત લાવવો. 

2. સીધી િનમ]કૂ સમયે સેવકની િનમ]કૂ અજમાયશી ધોરણે (On Probation��કરવામા ં

આવી હોય અને આ દર�યાન તેની સેવાઓ સતંોષકારક જણાતી ન હોય અને 

અજમાયશી ગાળો kરૂો થાય તે પહ�લા ક� kરૂો થાય તે સમયે સેવકને �ટા કરવામા ં

આવે ક� તેમની <દુત આગળ લબંાવવામા ં આવે. તે &માણે બઢતીથી િનમ]કૂ 

આપવામા ંઆવી હોય અને આ દર�યાન તેની સેવાઓ સતંોષકારક જણાતી ન હોય 

jયાર� અજમાયશીગાળાના સમય દર�યાન ક� અજમાયશી ગાળો kરૂો થાય jયાર� 

સેવકને તેની <ળૂ જગાએ પરત <કૂવામા ંઆવે. 

3. સેવકને કોઈ જગાનો કામચલાઉ હવાલો સyપવામા ં આXયો હોય અને તે હવાલો 

અKય કોઈને સyપવામા ંઆવે ક� પરત લેવામા ંઆવે. 

4. &િતિન[YુZતના ધોરણે કોઈ સેવકની િનમ]કૂ કરવામા ંઆવી હોય અને તેમની <xુત 

kરૂ1 થાય તે પહ�લા ક� <xુત kરૂ1 થાય તે સમયે તેમને તેમની <ળૂ જગાએ પાછા 

મોકલવામા ંઆવે. 

5. સેવકને તેમની સામાKય ગેરવત>]કૂ, Gિત ક� ગેરવતા>વ માટ� મૌ8ખક ક� લે8ખત ઠપકો 

આપવામા ંઆવે. 

6. હગંામી સેવકની ક� કરાર પર િનમાયેલ સેવકની સેવા માI વહ1વટ1 કારણોસર ક�  

કામ ના હોવાના કારણોસર સમા�ત કરવામા ંઆવે. 

7. કરારથી િનમ]કૂ આપેલ સેવકની કરારની શરતો અ;સુાર સેવા સમા�ત કરવામા ં

આવે ક� કરાર kરૂો થાય પછ1 આગળ ન લબંાવવામા ંઆવે. 

8. સેવકને સબંિંધત સરકારના િનયમો અ;સુાર ફર}જયાત િનpvૃ કરવામા ંઆવે. 

9. ખાદ1 િસવાયના વ�ો પહ�ર�લા હોવાને કારણે ક� &ાથ>ના કાતંણમા ં કોઈપણ કારણ 

િવના |ણી�ઝૂીને ગેરહાજર રહ�નાર સેવકને ર| પર ઉતરવા;ુ ંજણાવવામા ંઆવે. 
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10. સેવકને વ� ુgકૂવાયેલ રકમની પગારમાતંી વUલૂાત કરવામા ંઆવે. 

�. �	�� �шE	k� 

  નાની િશGા ઉપર1 અિધકાર1 Nારા સેવકના અયો`ય વત>ન, ફરજ &jયેની 

બેદરકાર1, અિનયિમતતા ક� સામાKય ગેરિશ6તના સમયે િવ
ાપીઠના Qહત માટ� 

ફરમાવવામા ંઆવશે. નાની િશGા �ગે ખાતાક1ય તપાસની કાય>વાહ1 કરવાની જoર 

નથી, પરંh ુ તે માટ�ના ચો�સ kરુાવા હોવા જoર1 છે. નાની િશGા માટ�ની |ણ 

લે8ખત 6વoપમા ંસેવકને કરવી જoર1 છે. 

�	�� �шE	k ��(  )*+� 3 � 

 1. ભિવ{યમા ંઅસર ન થાય તે ર1તે ઈ|ફો અટકાવવો. 

2. સેવક અથવા સેવક પQરવાર Nારા સ6ંથાને થયેલ આિથlક ;કુસાનની    

પગારમાથંી વUલૂાત કરવી. 

3. સેવકના અયો`ય વત>ન, ફરજ &jયેની બેદરકાર1, અિનયિમતતા ક� સામાKય 

ગેરિશ6ત માટ� સેવકને ર| <કૂ1ને ઉપર1 અિધકાર1 Nારા સેવકને ફરજ પરથી 

એક Qદવસ માટ� ર| પર ઉતાર1 દ�વામા ં આવે અથવા વ�મુા ં વ� ુ સાત 

Qદવસના સમયગાળા માટ� ફરજ પરથી �ૂર રહ�વા જણાવવામા ંઆવે. (નyધઃ 

અિનવાય> સજંોગોમા ં જ આવી િશGાનો આશરો લેવાનો છે. આ સ| કરતા 

પહ�લા સેવકને તેની ફરજ &jયેની બેદરકાર1, અિનયિમતતા �ગે લે8ખત ઠપકો 

આપેલો હોવો જoર1 છે. અયો`ય વત>ન ક� સામાKય ગેરિશ6ત �ગે અKય સાથી 

સેવક;ુ ંલે8ખત િનવેદન જoર1 છે.) 

к �.� �шE	k�� 

  મોટ1 િશGા કરતા પહ�લા િનયમ 6મા ં દશા>Xયા અ;સુાર ખાતાક1ય 

તપાસની કાય>વાહ1 જoર1 છે. નીચે દશા>વેલી િશGાઓ મોટ1 િશGા છે. 

 1.  ભિવ{યમા ંઈ|ફાને અસર કર� તેવી ર1તે ઈ|ફો અટકાવવાની િશGા. 

2. સેવક તેના પગાર ધોરણમા ં: તબ�ે હોય તેનાથી નીચેના તબ�ે અ<કુ  

સમય માટ� ઉતાર1 દ�વા. 

3. સેવકને નીચેની પાયર1એ ઉતારવા એટલે ક� સેવક : પગારધોરણ, જગા 

અથવા સેવામા ંકામ કરતા હોય તેનાથી નીચેના પગારધોરણની જગા પર 

ઉતારવામા ં આવે. આવી િશGા સમયે સેવકને ભિવ{યમા ં મળનાર1 

બઢતી/ઉ�ચતર પગારધોરણ, િસનીયોર1ટ1 તેમજ સેવાની શરતો �ગે 

જoર1 6પ{ટતા કરવામા ંઆવશે. 
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4. ભિવ{યમા ંિવ
ાપીઠની સેવા માટ� ગેરલાયક ન ગણાય તે ર1તે સેવામાથંી 

અ<કુ ચો�સ સમય માટ� �ુખસદ. આવી િશGા કરતી વખતે િશ6ત 

અિધકાર1ને યો`ય લાગે તેવી શરતો પણ કર1 શકશે. 

5. ફર}જયાત િનpિૃv 

6. ભિવ{યમા ં િવ
ાપીઠની સેવા માટ� ગેરલાયક ગણાય તે ર1તે સેવામાથંી 

બરતરફ1 (Dismissal) 

 9. ભિવ{યમા ંઆ િનયમોમા ં ફ�રફાર ક� Uધુારો�વધારો કરવા;ુ ં જoર1 જણાય jયાર�  

કારોબાર1 સિમિત કર1 શકશે. િશGાjમક કાય>વાહ1મા ંઆ િનયમોમા ં સમાવેશ ન 

થતો હોય તેવી બાબતો માટ� ભારત સરકારના વત>]કૂ િનયમો તથા િશ6ત અને 

અપીલના િનયમો લા� ુપડશે. 

10. િવ
ાપીઠના અલગ�અલગ િવભાગો માટ� સરકારના ક� રાPયસરકારના અલગ�

અલગ િવભાગો પાસેથી અ;દુાન મળે છે. અ;દુાનની શરતો અ;સુાર સેવકને 

પગાર, ભ�થા, િનpિૃv લાભ ક� અKય લાભ gકૂવવામા ં આવે છે. :ને કારણે 

િવ
ાપીઠના અલગ અલગ િવભાગોમા ંફરજ બ|વતા, એક જ &કાર;ુ ંકામ કરતા 

સેવકોમા ંપગાર, ભ�થા, િનpિૃv લાભ ક� અKય લાભોમા ંફ�રફાર હોવાની શ�તા 

છે. :ને માટ� સેવક કોઈ હકદાવો કર1 શકશે નહ�. સેવક : િવભાગમા ં ફરજ 

બ|વતા ં હશે તે િવભાગને : સરકારના ક� રાPય સરકારના : િવભાગમાથંી 

અ;દુાન મળh ુ ં હશે તેની જોગવાઈઓ તેમજ �જૂરાત િવ
ાપીઠ કાય>વાહક 

સિમિતએ 6વીકાર�લા ધોરણો અ;સુાર સેવકને પગાર, ભ�થા, િનpિૃv લાભ ક� 

અKય લાભ gકૂવવામા ંઆવશે. 

11. સેવકના િનમ] ૂકંપIમા ં દશા>વવામા ં આવેલ પગારધોરણ, જKમતાર1ખ, સેવક� 

બ|વવાની ફરજો વગેર� �ગે તેને વાધંો હોય તો િનમ]કૂપI મ�યા તાર1ખથી બે 

વષ>ના સમયગાળામા ં ર^ૂઆત કરવાની રહ�શે. jયાર પછ1 કરવામા ં આવેલી 

ર^ૂઆત dયાનમા ંલઈ શકાશે નહ�. 

12. િવ
ાપીઠના કોઈપણ સેવક� બી\ સ6ંથામા ંનોકર1 માટ� અર\ કરવી હોય તો તે 

માટ� Wુલનાયક/Wુલસ8ચવની kવૂ>મં̂ ૂર1 આવrયક છે. (&ોફ�સર ક� તેથી ઉપરની 

કGા;ુ ં પગારધોરણ મેળવતા સેવકોએ WુલનાયકJીની kવૂ>મં̂ ૂર1 લેવાની રહ�શે. 

Pયાર� અKય સેવકોએ Wુલસ8ચવJીની kવૂ>મં̂ ૂર1 લેવાની રહ�શે) 

13. સેવક� િવ
ાપીઠમા ંક� િવ
ાપીઠ બહાર િવશેષ અzયાસ માટ� અર\ કરતા ંપહ�લા 

kવૂ>< ૂજંર1 લેવાની રહ�શે. આવી મં̂ ૂર1 �જૂરાત િવ
ાપીઠ� માKય કર�લી શૈG8ણક 

સ6ંથાઓ kરૂતી મયા>Qદત રહ�શે. 
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14. સેવકોને બધો સમય સ6ંથાને હ6તક છે. એટલે સ6ંથાના કામકાજ માટ� ન�1 કર�લો 

કાયા>લયનો સમય એ કામકાજનો લ�vુમ સમય છે. તેથી સેવકોને તેમની ફરજ 

અદા કરવા માટ� વ� ુરોકાpુ ંપડ� ક� અઠવાQડક ક� તહ�વારની ક� વેક�શનની ર|ના 

Qદવસે કામ કરpુ ંપડ� તો તે �ગે કોઈ િવશેષ વેતન મળ1 શકશે નહ�. સેવકના 

કામકાજનો સમય ક� Qદવસ સ6ંથા અ;Wૂુળતા <જુબ ગોઠવશે. આમ છતા ંવગ>�3 

અને 4ના સેવકોને બદલાની ર| મળ1 શકશે, પરંh ુબદલાની ર| 45 Qદવસમા ં

ભોગવી લેવાની રહ�શે. 

15. કોઈપણ સેવકની િવ
ાપીઠના અમદાવાદ ક� અમદાવાદ બહારના અKય િવભાગોમા ં

ક� સ6ંથાઓમા ં ક� એક &કારની સેવામાથંી બી| &કારની સેવામા ં બદલી કર1 

શકાશે. 

16. કાયમી સેવકોને અને તેમના Wુ ંુબીઓને િવ
ાપીઠની સ6ંથામા ં ભણવા માટ� 

િશGણફ1માથંી <YુZત આપવામા ંઆવશે. Wુ ંુબમા ંપિત/પjની, બાળકો તથા સેવક 

પર આધાQરત માતા�િપતાનો સમાવેશ થશે. 
_________×_____________×____________×____________×____________ 
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