ૂજરાત િવ ાપીઠઃઅમદાવાદ 380 014
ૂજરાત િવ ાપીઠના સેવકો માટના સેવા
1. આ િનયમો

ગેના િનયમો 2005

ૂજરાત િવ ાપીઠના તમામ િવભાગના તમામ &કારના સેવકોને લા ુ પડશે.

2. તા.19/03/2006 ને વાર રિવવાર ના રોજ મળે લ

ૂજરાત િવ ાપીઠ કારોબાર1 સિમિતના

ઠરાવ 03 ને આધાર આ િનયમો તા.01/04/2006 થી અમલમાં આવશે.
3.

к
3.1

“િવ ાપીઠ” શ5દમાં તા.18/10/1920ના રોજ 6થપાયેલ

ૂજરાત િવ ાપીઠ મંડળ

સંચા8લત ક 6થાિપત, :;ું <ુ=ય કાયા>લય અમદાવાદમાં આવે? ું છે . તે સમA B ૂિમ
પરના તથા અમદાવાદ શહરમાં આ B ૂિમ બહારના તથા અમદાવાદ શહર બહારના
વહ1વટ1 િવભાગો, શાખાઓ, એકમો, િશGણ સં6થાઓ, છાIાલયો, સંશોધન િવભાગો,
િવ6તરણ િવભાગો ભવનો, 6મારક ભવનો, આJમો, Aામસેવા કKLો તથા અKય
કોઈપણ &કારની સં6થાઓ વગેરનો સમાવેશ થાય છે .
3.2.

‘આયોગ’ એટલે ભારત સરકાર Nારા 1956માં 6થાપવામાં આવેલ િવO િવ ાલય
અ;ુદાન આયોગ.

3.3.

‘કKL સરકાર’ એટલે ભારત સરકાર

3.4

‘રાPય સરકાર’ એટલે

3.5.

‘બંધારણ’ એટલે િવ ાપીઠ મંડળની મહાવQદ પ, િવ. સં.1984 (તા.10/02/1928)ની

ુ રાત સરકાર
જ

બેઠકમાં ઘડવામાં આવે? ું વખતો વખત થયેલા Uુધારા વધારા સાથે; ું બંધારણ.
3.6.

‘મંડળ’ એટલે બંધારણની કમલ 2 &માણે રચાયે? ું

3.7.

‘કારોબાર1 સિમિત’ એટલે બંધારણની કમલ 15 &માણે 6થપાયેલી કારોબાર1 સિમિત.

3.8.

‘Wુલપિત’ એટલે બંધારણની કલમ 7 અKવયે Wુલપિત તર1ક વરણી થયેલ XયYZત.

3.9.

‘Wુલનાયક’ એટલે બંધારણની કલમ 8 અKવયે Wુલનાયક તર1ક િનમાયેલ XયYZત.

ૂજરાત િવ ાપીઠ મંડળ.

3.10. ‘Wુલસ8ચવ’ એટલે બંધારણની કલમ 11 અKયવે. Wુલસ8ચવ તર1ક િનમાયેલ XયYZત.
: [ુ.\.સી.ના ધારાધોરણ અ;ુસાર િનમ] ૂક પામેલ XયYZત.
3.11.

‘િનયિમત િનમ]કં ૂ ’ એટલે અ;ુદાન આપનાર1 સં6થા Nારા મં^ૂર કરવામાં આવેલી
જગા પર ભરતીના િનયમોમાં દશા>Xયા અ;ુસારની શૈG8ણક યો`યતા, aમર, અ;ુભવ,
પસંદગી પbિત અને િનમ] ૂકના &માણ

ગેની જોગવાઈ <ુજબ કરલી િનમ] ૂક.

આમાં &સંગોપાત િનમ] ૂક કરારથી કરલ િનમ] ૂકનો સમાવેશ થતો નથી.
3.12. ‘&સંગોપાત િનમ] ૂક’ એટલે શૈG8ણક લાયકાત, અ;ુભવ, ભરતીની ઔપચાQરકતા,
જગા માટ મળે લી મં^ૂર1, પગારધોરણ વગેરને dયાનમાં લઈને માI વહ1વટ1
અ;ુWૂળતા માટ અને િવ ાપીઠના Qહત માટ કરવામાં આવેલ િનમ] ૂક.
1

3.13. ‘િનયત તાર1ખ’ એટલે િનયમ 2ની જોગવાઈ અKવયે િનયત કરવામાં આવેલી તાર1ખ.
3.14. ‘ઉપર1 અિધકાર1’ એટલે Wુલનાયક, Wુલસ8ચવ તેમજ સેવકને :મની U ૂચના અ;ુસાર
કામગીર1 કરવા;ું જણાવવામાં આX[ું હોય તે અિધકાર1.
3.15

સંબિં ધત સરકારના િનયમો એટલે સરકારના : િવભાગ Nારા જગા મં^ૂર કરવામાં
આવી હોય અને અથવા તે જગા માટ : િવભાગ તરફથી અ;ુદાન g ૂકવવામાં આવh ું
હોય તે સરકાર ક િવભાગના િનયમો. િવ ાપીઠ ક સરકારના િનયમોમાં 8ભiતા હોય
jયાર [ુ.\.સી.ના સેવકો માટના િનયમો લા ુ પડશે.
ભારત સરકાર ક રાજય સરકારના કોઈ િવભાગ Nારા જગા મં^ૂર કરવામાં આવી હોય
અને પાછળથી તે જગા માટ આયોગ ક સરકારના અKય િવભાગ Nારા અ;ુદાન
g ૂકવાh ું હોય તો : સરકાર ક િવભાગ Nારા અ;ુદાન g ૂકવાh ું હોય તેના િનયમો.
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દરક સેવક િવ ાપીઠના dયેયો તેમજ dયેયોની અ;ુk ૂિતlમાં િવ ાપીઠ િવકસાવેલી
પરં પરાઓ, &ણાલીઓ, બંધારણ અને તે હઠળના િનયમો, પેટા િનયમો, ઠરાવો, કાય>mમો
તથા િવ ાપીઠના ગૌરવને અ;ુoપ વત>ન રાખpુ.ં

2

4.2. િવ ાપીઠના dયેયો <ુજબ દરક સેવક માટ િનરં તર અને સંk ૂણ> ખાદ1ધાર1 હોpું
અિનવાય> છે . ઉપરાંત અિનવાય> કારણ િસવાય તે િનયિમત ર1તે કાંતનાર હોય તે જoર1
છે . દરક સેવક દq િનક &ાથ>ના અને સ< ૂહ કાંતણમાં ભાગ લેવા;ું અિનવાય> છે .
* 4.2.1

: સેવકની આવrયક સેવાઓ હોય અને તે સેવા કરવા માટ &ાથ>ના કાંતણમાં
િનયિમત હાજર રહ1 શક તેમ ના હોય તેવા સેવકોને <ુYZત આપવા Wુલસ8ચવJી
િનણ>ય કર1 શક છે .

* 4.2.2. &ાથ>ના અને કાંતણના િનયમો : પારં પાQરક ર1તે અને હાલ : અમલમાં
છે તે; ું દરક સેવક પાલન કરવા;ું રહશે
4.3. વગ> 3 અને તેથી ઉપરની કGાના : સેવકોની માh ૃભાષા

ુ રાતી છે તેમણે ઓછામાં
જ

ઓછ1 QહKદ1 િવનીત પર1Gા પસાર કરવા;ું અિનવાય> છે . 8બન
કાય>વાહક સિમિત ઠરાવે તે કGાની

ુ રાતી સેવકો માટ
જ

ુ રાતી પર1Gા પસાર કરવી આવrયક છે .
જ

4.4. શૈG8ણક સેવામાં કામ કરતા સેવકોના કામમાં િશGણ, સંશોધન, િવ6તરણ, િવ ાથu
િવકાસ, છાIાલય સંચાલન, &વાસ, િશ8બર, વાલીસંપક> , પર1Gણ વગેર તથા િવ ાપીઠ
U ૂચવે તેવી &p ૃિvઓ અને આ;ુષ8ં ગક કાયwનો સમાવેશ થાય છે .
4.5. િવ ાપીઠનો <ુ=ય ઉxે શ િશGણની &p ૃિv Nારા સમાજસેવાનો છે . િવ ાપીઠમાં િશGણની
િનયિમત &p ૃિv ઉપરાંત િવ6તરણની &p ૃિvઓ, સંમેલન, પQરસંવાદ, િશ8બર, વાલી
સંમેલન િવગેર :વી િશGણને આ;ુષાં8ગક &p ૃિvઓ હાથ ધરવામાં આવે છે . આવા
કાય>mમ સમયે દરક સેવક તેની િનયિમત જવાબદાર1 ઉપરાંત ઉપર1 અિધકાર1 તરફથી
સyપવામાં આવતી વધારાની કામગીર1 કરવાની રહશે.
4.6. સેવક તેમજ સેવક પQરવારના સzયોએ િવ ાપીઠમાં શાંિત અને Uુલેહ તેમ જ 8બન
સાં&દાિયકતા જળવાઈ રહ તે ર1તે વત>વા;ું રહશે.
4.7. દરક સેવક હંમેશા સંk ૂણ> &ામા8ણકતા અને કત>Xયિન{ઠા |ળવશે અને તેને સyપાયેલ
ફરજો ક કાયા>લયના કામમાં gુ6ત ર1તે તટ6થ અને &ામા8ણકપણે વત>શે.
4.8. સેવકને સyપાયેલા કામકાજ

ગે ઉપર1 અિધકાર1 વખતોવખત : આદશો અને

U ૂચનાઓ આપે તેનો અમલ કરવા;ું તેને માટ આવrયક છે .
4.9. લ`નવય, પયા>વરણની |ળવણી, ર8Gત &ાણીઓ;ું અને સાં6Wૃિતક વારસા;ું રGણ
કરવાની, સામા}જક &િતબbતા તેમ જ સરકારની નીિતઓ તથા મQહલાઓ સામેના
Kુ હાQહત Wૃjયોને અટકાવવાની નીિતઓ;ું પાલન કરવા;ું રહશે.
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સેકશન ઓફ1સર અને તેથી ઉપરની શૈG8ણક ક 8બન શૈG8ણક જ`યાઓ ધરાવતા

*4.10.

િનર1Gક કGાના સેવકો તેમની ફરજો અદા કરવામાં તટ6થ અથવા િન{પG રહશે.
*4.11. દરક સેવક િવ ાપીઠમાં 24 કલાક સેવા માટ બંધાયેલ છે :થી ર|ના Qદવસે અથવા
કચેર1 સમય િસવાયના સમયે તેને સGમ અિધકાર1 ફરજ માટ બોલાવે તો ફરજ
બ|વવાની રહશે.
*4.12. િવ ાપીઠના સેવકને છા: તેવી વત>]કં ૂ કરશે.
*4.13. િવ ાપીઠના સેવકો Nારા ~દોલન/સjયાAહ/ધરણા વગેર કરતા પહલાં િવ ાપીઠના
સvાધીશોને આગોતર1 નોટ1સ ઓછામાં ઓછા સાત Qદવસની આપવાની રહશે.
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5.1 કામકાજના 6થળે તેમ જ કામકાજના 6થળ િસવાય, કામકાજના સમયે ક કામકાજના સમય
િસવાય િવ ાપીઠના સેવકને છા: નહ• તેp ું કાંઈ કરpું નહ•.
5.2 કોઈપણ રાજક1ય પG સાથે સીધો સંબધ
ં રાખી શકાય નહ•. રાજક1ય પGને સીધી આિથlક
મદદ કર1 શકાય નહ•.
5.3. લોકસભા, િવ ાનસભા, }જ€લો, તા?ુકા, પંચાયત તથા મહાનગરપા8લકાની gટં ૂ ણીમાં
ઉમેદવાર1 નyધવી શકાશે નહ•.
5.4 દહજ આપી શક નહ• ક લઈ શક નહ• તથા માગી શક નહ•.
5.5. : સં6થાના હh ુઓ અથવા &p ૃિvઓ દશના સાવ>ભૌમjવને હાિનકતા> હોય અને અKયથા
|હર Xયવ6થા ક નીિતમvાને હાિનકતા> હોય તેવી સં6થામાં ભાગ લઈ શકાય નહ•.
5.6.

સેવક અનિધWૃત ર1તે સં6થાની ક પોતાના િવભાગને લગતી માQહતી ક દ6તાવેજ અKય
કોઈને આપી શક નહ• ક મેળવી શક નહ•. આવા Qક6સામાં કોઈ સેવક અનિધWૃત ર1તે
મેળવેલ પI, યાદ1 ક ફાઈલ પરની નyધનો ઉ€લેખ પોતાની ર^ૂ આતમાં કર તો પણ આ
િનયમનો ભંગ ગણાશે.

5.7.

િવ ાપીઠની k ૂવ>મ^
ં ૂર1 િસવાય અKય કોઈ સં6થા;ું 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 સંકળાયેલા વેપાર1ઓ, કોK‚ાકટરો પાસેથી ધીરાણ મેળવી શક નહ• ક
ઉછ1ના સાધન સામAી મેળવી શક નહ•.
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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 ધંધામાં, વેપારમાં ક Xયવસાયમાં સેવક સીધી ક આડકતર1 ર1તે જોડાઈ
શક નહ•. સેવકના પQરવારના સzયો જો કોઈ ધંધો 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[ ૂશન આપી શક નહ•.
5.15. કોઈપણ સેવક પોતાના સગાને િવ ાપીઠમાં નોકર1માં રખાવવા

ગે ક પોતાના સગાને

કોઈ અzયાસmમમાં &વેશ અપાવવા માટ સીધી ક આડકતર1 ર1તે પોતાના હોxાનો ક
પોતાની લાગવગનો ઉપયોગ કર1 શક નહ•.
5.16. મQહલા/kુ„ુષ સેવક સાથે ક િવ ાિથlની/િવ ાથu સાથે |તીય સતામણી;ું કોઈપણ Wૃjય
કર1 શકશે નહ•. |તીય સતામણીમાં શાર1Qરક 6પશ>, |તીય સંમિત 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< ૂહને &jયG ક પરોG ;ુકશાન થાય તે ર1તે સેવક વતu શક નહ•.
આ માટ &વેશ &Qmયાથી શo કર1ને પર1Gાના પQરણામ Uુધીની તમામ કાય>વાહ1માં સેવક
નૈિતક જવાબદાર1 ફરજો અદા કરવાની રહશે.
5.18. સેવક આયોગ, સરકાર, રાPય સરકાર, &ેસ, Q‚5[ુનલ ક ખાતાક1ય તપાસ દર…યાન
સં6થાની &િત{ઠાને હાિન પહyચે તેવી ખોટ1 માQહતી ક ર^ૂ આત કર1 શક નહ•.
5.19. સેવક ક સેવકના પQરવારના સzયો Nારા િવ ાપીઠની િમલકતને ;ુકશાન 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, સંસદ અને રાPયની િવ ાનસભા Nારા નીમવામાં આવેલ તપાસમાં, Kયાિયક
તપાસમાં અથવા િવ ાપીઠના સંvામંડળના †ુકમ Nારા ચાલતી ખાતાક1ય તપાસમાં
સેવક k ૂવ>મ^
ં ૂ ર1 િવના k ૂરાવો આપી શકશે, પણ આવો kુરાવો તેણે આપવાનો છે
તેની |ણ ઉપર1 અિધકાર1 ક િવ ાપીઠના WુલનાયકJીને કરશે.
5.21.2. કોઈપણ

સેવક

ઉપરના

પેટાિનયમ(1)માં

કરલ

જોગવાઈ

િસવાય

સGમ

સvાિધકાર1ની k ૂવ>મ^
ં ૂ ર1 િવના કોઈપણ XયYZત, સિમિત અથવા સvામંડળ Nારા
ચાલવવામાં આવતી તપાસની બાબતમાં kુરાવો આપશે નહ•.
5

%.
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 સvામંડળને ર^ૂ આત કર1 શકશે.
* 5.23 સામાKય Qહત સમાયેલ હોય તેવી સેવાક1ય બાબતો માટ સેવકો સં[Zુ ત ર^ૂ આત
(એક ર^ૂ આતમાં સહ1ઓ કરવી) કર1 શકશે નQહ, પણ અલગ અલગ ર^ૂ આત કરશે.
A. ш
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અગાઉ િનયમ 4 અને 5 માં જણાવેલ િનયમોનો અનાદર, ઉપર1 અિધકાર1ઓની
U ૂચનાની અવગણના ક અનાદર, નાણાક1ય અ&મા8ણકતા, િવ ાપીઠના કામ

ગે

કોઈ બ8Gસ, વળતર ક મહનતા]ું માગે ક 6વીકાર, મQહલા/kુ„ુષ સેવક ક
િવ ાિથlની/િવ ાથu સાથે |તીય ˆુXય>વહાર, ગેરવત>] ૂક, ગેરર1િત ક ગંભીર Gિત
માટ સેવક પર Wુલસ8ચવ અથવા Wુલનાયક Nારા િશ6તભંગના પગલા લઈ શકાશે.
6.1.(અ) ઉપરોZત િનયમ 4 અને 5 માં જણાવેલ િનયમોના અનાદર, ઉપર1 અિધકાર1ઓની
U ૂચનાની અવગણના ક અનાદર,
(બ) નાણાંક1ય અ&મા8ણકતા
(ક) િવ ાપીઠના કામ

ગે કોઈ બ8Gસ, વળતર ક મહનતા]ું માંગે ક

6વીકાર,
(ડ) મQહલા/kુ„ુષ, સેિવકા/સેવક ક િવ ાથuની/િવ ાથu સાથે |તીય
ˆુXય>હાર કર અને
(ઈ) કોઈ ગેરવત>]કં ૂ , ગેરર1િત ક ગંભીર B ૂલ/Gિત કર.
(i) Wુલસ8ચવઃ તમામ સંવગw પૈક1 પે બેKડ o।.9300 34800 Aેડ પે o।4800/
Uુધીના સેવકો માટ િશ6ત અિધકાર1 તર1ક િનયમો;ુસાર િશGાjમક
પગલા લેશે.
(ii) Wુલનાયકઃ ઉપરોZત (i) િસવાયના તમામ સંવગwના સેવકો માટ િશ6ત
અિધકાર1 તર1ક િનયમો;ુસાર િશGાjમક પગલાં લેશે.
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6.2. ગેરવત>] ૂક, ગેરિશ6ત ક ગેરર1િત માટ સેવા િનયમ 8માં િનQદŠ {ટ કરલ િશGાઓ પૈક1
કોઈ એક ક વ‹ુ િશGાઓ થઈ શકશે.
6.3. આવા &ંસગોએ િનયમ 7 માં જણાXયા &માણે અિધકાર1 &6h ુત સેવકને ફરજમોWૂફ1
હઠળ ઉતાર1 શકશે.
6.4. &6h ુત સેવકને ફરજમોWૂફ1 પર ઉતાયા> પછ1 Wુલસ8ચવ ક Wુલનાયક Nારા બે માસની
સમયમયા>દામાં આરોપના<ુ આપવામાં આવશે.
•

6.4.

&6h ુત સેવકને ફરજ મોWૂફ1 ઉપર ઉતાયા> પછ1 િશ6ત અિધકાર1 Nારા બે માસની
સમય મયા>દામાં તહોમતના<ું આપવામાં આવશે.

6.5.

&6h ુત સેવક આ આરોપનામાનો Qદન 30ના સમયગાળામાં જવાબ આપવાનો રહશે.

6.6.

&6h ુત સેવક આરોપનામામાં < ૂકવામાં આવેલા આGેપોનો 6વીકાર કયw હશે તો તે
આધાર Wુલસ8ચવ અહવાલ તૈયાર કર1ને Wુલનાયકને આપશે અને Wુલનાયક
જoર1 પગલા લેશે.

6.6.

&6h ુત સેવક તહોમતનામામાં <ુકવામાં આવેલ આGેપોનો 6વીકાર કયw હશે તો તે
આધાર િશ6ત અિધકાર1, િનયમો;ુસાર િશGાjમક પગલાં લેશે.

6.7.

&6h ુત સેવક આરોપનામામાં < ૂકવામાં આવેલા આGેપોનો અ6વીકાર કર તો
િનમાયેલા તપાસ અિધકાર1 Nારા આરોપનામામાં < ૂકવામાં આવેલા આGેપોની
Wુલસ8ચવ Nારા તપાસ થશે.

6.7.

&6h ુત સેવક તહોમતનામામાં <ુકવામાં આવેલ આGેપોનો અ6વીકાર કર તો િશ6ત
અિધકાર1 ખાતાક1ય તપાસ અિધકાર1ની િનમ]કં ૂ કર1ને તપાસ કરાવશે.

6.8.

ખાતાક1ય તપાસની કાય>વાહ1માં Wુલસ8ચવ પોતે અથવા તેમણે નીમેલા અિધકાર1
ર^ૂ આત અિધકાર1 તર1ક ફરજ બ|વશે. આ ર^ૂ આત અિધકાર1 િવ ાપીઠના
વત>માન અથવા િનp ૃv સેવક હોવા જોઈએ.

6.8.

ખાતાક1ય તપાસની કાય>વાહ1માં િવ ાપીઠ તરફથી ર^ૂ આત અિધકાર1 તર1ક
વત>માન અથવા િનp ૃv સેવક અને યથા &સંગ બહારના અિધકાર1 રોક1 શકાશે.

6.9.

&6h ુત સેવકને બચાવની કાય>વાહ1 માટ વાજબી તક આપવામાં આવશે. &ાથિમક
Uુનાવણીની કાય>વાહ1 પછ1 &6h ુત સેવકને જoર જણાય તો તે તેની મદદ માટ
મદદનીશની સેવા લઈ શકશે
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6.10. તપાસ અિધકાર1ને જoર જણાય તો સાGીઓના િનવેદનો લેવામાં આવશે. આ
ઉપરાંત તપાસ કરનાર અિધકાર1 તેમને જoર લાગે તેવી તપાસ કરશે.
ખાતાક1ય તપાસની કાય>વાહ1 દર…યાન &6h ુત સેવક ઠરાવેલ <ુદતમાં લે8ખત

6.11.

જવાબ ન મોકલે, તપાસની કાય>વાહ1 દર…યાન ગેરહાજર રહ તો તહોમતદાર કંઈ
કહવા;ું નથી એમ ગણીને તપાસની કાય>વાહ1 આગળ ચલાવવામાં આવશે.
તપાસની કાય>વાહ1 દર…યાન સેવક હાજર રહ1ને કાય>વાહ1માં ભાગ લેવાનો ઈKકાર
કર અથવા કાય>વાહ1 આગળ ન ચાલે તેp ું વત>ન કર તો પણ ઉપર <ુજબ માનીને
તપાસની કાય>વાહ1 આગળ ચલાવવામાં આવશે.
6.12.

તપાસની કાય>વાહ1 k ૂર1 થયા પછ1 તપાસ કરનાર અિધકાર1 પોતાનો લે8ખત
અહવાલ Wુલનાયકને આપશે.

6.12.

તપાસની કય>વાહ1 k ૂર1 થયા પછ1 તપાસ અિધકાર1 પોતાનો અહવાલ િશ6ત
અિધકાર1ને આપશે.
તપાસ અિધકાર1 તરફથી અહવાલ મŒયા પછ1 Wુ લનાયક જoર1 પગલાં લેશે અને

6.13.

આ પગલાની |ણ સેવકને તપાસ અિધકાર1ના અહવાલની નકલ સાથે કરવામાં
આવશે.
6.13. તપાસ અિધકાર1ના અહવાલ ઉપર િશ6ત અિધકાર1 પગલાં લેશે. જો સેવકને િશGા
કરવાની હોય તો િશ6ત અિધકાર1 િશGાjમક પગલાં માટ કારણ દશ>ક નોટ1સ
ખાતાક1ય તપાસના અહવાલની નકલ સાથે આપશે અને તેનો •ુલાસો 30 Qદવસમાં
કરવા;ું જણાવશે. આપે8Gત સેવકનો •ુલાસો તથા oબo Uુનાવણી બાદ િશ6ત
અિધકાર1 િશGાનો †ુZમ કર1 શકશે.
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Wુલનાયકના િનણ>ય પર કાય>વાહક સિમિતને 30 Qદવસમાં અપીલ થઈ શકશે. આ

6.14.

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 Qદવસમાં અપીલ કરવાની રહશે. એપેલેટ અિધકાર1
60 Qદવસમાં િશGા પામેલ સેવકની અપીલ સાંભળ1ને પોતાનો િનણ>ય |હર
કરશે.
( ) જો િશ6ત અિધકાર1 તર1ક WુલનાયકJીએ િશGા કર1 હોય તો તે િશGાના †ુZમ
સામે સેવક કાય>વાહક સિમિતને 30 Qદવસમાં અપીલ કરવાની રહશે. કાય>વાહક
સિમિત િશGા પામેલ સેવકની અપીલ ઉપર પોતાનો િનણ>ય 60 Qદવસમાં
|હર કરશે.
Z> (#)

અપીલની સમય મયા>દામાં િશ6ત અિધકાર1 પોતાની િવવેક Žુ•b
વાપર1ને વ‹ુ સમયની •ટ Aા‘ રાખી શકશે.
કાય>વાહક સિમિતના &<ુખ Wુલનાયક હોવાથી Pયાં Wુલનાયક િશGાનો

( )

†ુZમ કયw હોય અને તે સામે અપીલ કાય>વાહક સિમિતમાં થઈ હોય તો
આ અપીલની કાય>વાહ1માં તેઓ ગેરહાજર રહશે અને તે દર…યાન
હાજર રહલ સzયોમાંથી કોઈ એકને &<ુખ 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 ˆૂ ર કર1 દવો.
ફરજમોWૂફ1 એ કોઈ િશGા નથી.
7.2. સેવક કોઈ ગંભીર ગેરવત>] ૂક, ગંભીર
ક Gિત આચર1 હોય અને તે

ુ ો, ગંભીર &કારની અિનયિમતતા, ગેરર1િત
ન

ગે જયાર િશ6તભંગ

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 હઠળ ઉતારતા પહલા ર^ૂ આત કરવાની ક બચાવ કરવાની તક
આપવી આવrયક નથી.
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7.4.

સેવકને ફરજમોWૂફ1 હઠળ ઉતારવાથી તેની &િત{ઠાને ક આબoને અસર થતી હોઈ
k ૂર1 તપાસ ક ખાતર1 કર1ને જ સેવકને ફરજમોWૂફ1 હઠળ < ૂકવો જોઈએ.

7.5.

ફરજમોWૂફ1 હઠળ < ૂકવા માટ સvાિધકાર1
1. Wુલસ8ચવ િનમ] ૂક અિધકાર1
2. Wુલનાયક – િશ6ત અિધકાર1
સેવકને િશ6ત અિધકાર1 ફરજ મોWુફ1 હઠળ ઉતાર1 શકશે. Pયાર WુલનાયકJી

7.5

કોઈપણ સેવકને ફરજ મોWુફ1 ઉપર ઉતાર1 શકશે.
7.6.

: સેવકને ફરજમોWૂફ1 પર ઉતારવામાં આXયા હોય તેની લે8ખત |ણ સેવકને
યો`ય ર1તે કરવામાં આવશે. આવા Qક6સામાં 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 કરવામાં આવેલી છે તેમ માનવામાં
આવશે.

. .

\*к .

0 .0

K"+ .[K (Deemed Suspension)

નીચેના Qક6સાઓમાં ફરજમોWૂફ1 માટ †ક
ુ મ કરવાની જoરતથી સેવક આપોઆપ
ફરજમોWૂફ1 હઠળ છે તેમ માનવામાં આવશે.
7.7.1. જયાર કોઈ સેવકની કોઈપણ કારણોસર પોલીસ Nારા 48 કલાકથી વધાર
સમય માટ અટકાયત કરવામાં આવી હોય jયાર અટકાયતની તાર1ખથી તે
ફરજમોWૂફ1 હઠળ છે તેમ ગણવામાં આવશે.
7.7.2. જયાર કોઈ સેવકને

ુ ા માટ દોિષત ઠરવીને 48 કલાકથી વ‹ુ સમય માટ
ન

કદની સ| થઈ હોય અને કોઈ કારણોસર તેને તjકાળ બરતરફ, oખસદ ક
ફર}જયાત િનp ૃv કરવામાં આXયા ન હોય jયાર તે :લની સ|ની શoઆતથી
ફરજમોWૂફ1 હઠળ છે તેમ ગણવામાં આવશે.
7.7.3. જયાર કોઈ સેવકને િશ6ત અિધકાર1એ ખાતાક1ય તપાસની કાય>વાહ1 બાદ
બરતરફ1 ક ફર}જયાત િનp ૃિvની િશGા ફરમાવી હોય તેવા Qક6સામાં સેવક
kુનઃ િવચારણા માટ કાય>વાહક સિમિતને અપીલ કર1 હોય અને કાય>વાહક
સિમિતએ ફર1થી તપાસ કરવાનો િનણ>ય લીધો હોય તો બરતરફ1 ક ફર}જયાત
િનp ૃિvની સ|ની તાર1ખથી તે ફરજમોWૂફ1 હઠળ છે તેમ ગણાશે અને તે
આધાર િનવા>હભ’“ું g ૂકવવામાં આવશે.
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7.8.

સામાKય ર1તે સેવકને ફરજમોWૂફ1 પર ઉતાયા> પછ1 60 Qદવસમાં િનમ] ૂક અિધકાર1 ક
િશ6ત અિધકાર1 Nારા િવગતવાર આરોપના<ુ આપવામાં આવશે. સેવક આચરલ
ગંભીર ગેરર1િત, ગેરિશ6ત, ગેરવત>] ૂક,

ુ ો ક Gિત
ન

ગે ક તેના કોઈ Wૃjયો માટ

&ાથિમક તપાસની જoર હોય અને તપાસની કાય>વાહ1 હાથ ધરવામાં આવી હોય તેવા
સંજોગોમાં તેમજ સેવક સામે પોલીસ કાય>વાહ1 ચા?ુ હોય તેવા સંજોગોમાં &ાથિમક
તપાસ ક પોલીસ કાય>વાહ1નો અહવાલ આXયા પછ1 60 Qદવસ ગણવાના છે .
7.9.

ફરજમોWૂફ1 દર…યાન સેવકને િનવા>હભ’થા પેટ < ૂળ પગારની 50 ટકા રકમ, 50 ટકા
મyઘવાર1 ભ’“ું અને : 6થળે સેવા બ|વતા હોય તે 6થળે િનયમ &માણે મળવાપાI
ઘરભાડા ભ’“ું 100 ટકા g ૂકવવામાં આવશે. આ િસવાય અKય કોઈ ભ’થા ક લાભ
આપવામાં આવશે નહ•.

7.10. ફરજમોWૂફ1 હઠળ < ૂકાયેલા સેવક અથwપા”નમાં પQરણમે તેવી કોઈ &p ૃિv. Xયાપાર,
ધંધો ક અKય 6થળે નોકર1 કર1 શકશે નહ• અને આવી કોઈ &p ૃિv તેઓ કરતા નથી
તે; ું &માણપI દર મQહને Wુલસ8ચવને મોકલવા;ું રહશે. આpું &માણપI મŒયા બાદ
જ િનવા>હભ’“ું g ૂકવવામાં આવશે.
7.11.

િનવા>હભ’થાની રકમમાંથી નીચે <ુજબ કપાતો કર1 શકાશે.
'. K"]+

к
આવકવેરો, Xયવસાય વેરો, મકાન પાણી, વીજળ1

ગેનો ખચ>,

સેવકને આપેલ લોન ક પેશગીના હ•તાની રકમ, સેવક પાસે આરોપનામામાં
દશા>Xયા િસવાયની કાયદસર લેણી નીકળતી હોય તેવી રકમ.
.

^ к_` к к
આવી કપાત સેવકની સંમિતથી જ કરવામાં આવશે. સ< ૂહબચત વીમો,
\વન વીમા િનગમ;ું િ&મીયમ,

ૂજરાત િવ ાપીઠ સેવક સહકાર1 ધીરાણ

મંડળ1 ક સહકાર1 ભંડારની રકમ, સામાKય ભિવ{યિનિધમાંથી લીધેલી
પેશગીની રકમ.
7.12

િનવા>હ ભ’થામાંથી સામાKય ભિવ{યિનિધનો ફાળો, કોટ> ની જ•તીને કારણે ભરવાની
થતી રકમ, સેવક આચરલ ગેરર1િત ક Gિતના કારણે િવ ાપીઠને થયેલ ;ુકસાનની
રકમની વU ૂલાત અને વધારાની g ૂકવણીને કપાત કરવામાં આવશે નહ•.

7.13.

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

7.14.

ફરજમોWૂફ1 દર…યાન સેવક 6વૈ–‡છક િનp ૃિv માટ અર\ કર1 શકશે. િશ6ત અિધકાર1
આ

ગે k ૂરો િવચાર કર1ને 6વિવવેક અ;ુસાર િનણ>ય લઈ શકશે.

11

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 Qક6સામાં િશ6ત અિધકાર1 સેવકને
Iણ માસનો k ૂરો પગાર અને ભ’થા આપીને ફર}જયાત િનp ૃv કર1 શકશે તેમ જ
િનp ૃિv પછ1ના િનયમ &માણેના તમામ લાભો મળવાપાI થશે.

7.16.

ફરજમોWૂફ1ના આદશની સેવકને |ણ હોવા છતાં સેવક તેને કોઈપણ કારણસર
અવગણના કરવાની કોિશષ કર તો તે ગંભીર ગેરવત>] ૂક ગણાય. :ના માટ
ખાતાક1ય તપાસની કાય>વાહ1 કર1 શકાશે.

7.17.

સામાKય ર1તે ખાતાક1ય તપાસની કાય>વાહ1

ૂજરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ

પQરસરના <ુ=ય કાયા>લયમાં રાખવામાં આવશે.
7.18.

ફરજમોWૂફ1નો ઉxે શ સેવકને તેના રોજબરોજના કામથી ˆૂ ર કરવાનો હોઈ ફરજના
6થળે િનયિમત હાજર1 આપવી જoર1 નથી.

7.19.

ખાતાક1ય તપાસ/ફોજદાર1 કાય>વાહ1 k ૂર1 થાય તે પહલા ફરજમોWૂફ1 દર…યાન
સેવક;ું અવસાન થાય તો :ટલા સમય માટ િનવા>હભ’“ું g ૂકવવામાં આX[ું છે તે
સમયને િનયિમત સેવાનો સમય ગણી મળવાપાI વેતનની રકમ (િનવા>હભ’“ુ બાદ
કર1ને) g ૂકવવામાં આવશે.

7.20.

સેવક સામે < ૂકવામાં આવેલા બધા જ આરોપો સા8બત ન થઈ શક અને િનદwષ
|હર થાય તો ફરજમોWૂફ1ના સમયગાળા દર…યાનના મળવાપાI વેતન તથા
ભ’થાની k ૂર1 રકમ (િનવા>હભ’“ું બાદ કર1ને) g ૂકવવામાં આવશે.

a.

шE
િવ ાપીઠની 6થાપના સમયે મહાjમા ગાંધી\એ જણાX[ું હh ું ક “ b
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‘િશGણ Nારા સમાજસેવા’, ‘િશGણ Nારા િવકાસ’ એ િવ ાપીઠ;ું dયેયU ૂI છે .
િવ ાપીઠ;ું કામ એ સમાજ;ું કામ છે , રા{‚;ું કામ છે તેમ માનીને સૌ સેવકો
િવ ાપીઠના dયેયોની k ૂિતl માટ કામ કર તો િશ6તભંગની કાય>વાહ1 માટ કોઈ જ &™
ઉપY6થત થતો નથી. િવ ાપીઠના એક એક સેવકની \વનપbિત સમાજના અKય
લોકો માટ ઉદાહરણoપ હોય તેવી

ૂજરાત િ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

ુ ોનો િવકાસ થાય. પદાિધકાર1ઓ;ું
ણ

આચરણ જ સેવકો માટ &ેરણાoપ બની રહ તેp ું હોય તે પણ ઈ‡છનીય છે . સેવક
કરલી Gિત માટ ક ગેરવત>] ૂક માટ સેવકની લે8ખત માફ1 માગવાની તૈયાર1 હોય
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તો તેને એકાદ તક આપવાની રહશે. (નાણાક1ય ગેરર1િત ક ચાQરšય સંબધ
ં ી
ગેરવત>] ૂક માટ માફ1 આપી શકાશે નહ•.)
િશGાનો હh ુ સેવકને ;ુકસાન પહyચાડવાનો નથી, પરં h ુ તેણે આચરલી
ગેરવત>] ૂક ક ગેરર1િત તે ફર1થી કર નહ• તેમ જ અKય સેવકો આવી ગેરવત>] ૂક ક
ગેરર1િત કર નહ• તે માટનો દાખલો બેસાડવા માટ હોય છે .
સેવક આચરલી ગેરવત>] ૂક ક ગેરર1િત માટ ઉપર1 અિધકાર1 જoર1 કાય>વાહ1
નહ• કર તો તે માટ સંબિં ધત અિધકાર1 જવાબદાર ગણાશે.
'.
1.
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સેવકની : જગા પર િનમ] ૂક કરવામાં આવી હોય તે જગા માટની જoર1 શૈG8ણક
યો`યતા સેવક k ૂર1 ન કરતા હોય અથવા તો િનયત સમયમાં તે તેમની શૈG8ણક
યો`યતા મેળવવામાં િન{ફળ |ય તો તેને કારણે તેમની િનમ] ૂકનો

2.

ત લાવવો.

સીધી િનમ] ૂક સમયે સેવકની િનમ] ૂક અજમાયશી ધોરણે (On Probation કરવામાં
આવી હોય અને આ દર…યાન તેની સેવાઓ સંતોષકારક જણાતી ન હોય અને
અજમાયશી ગાળો k ૂરો થાય તે પહલા ક k ૂરો થાય તે સમયે સેવકને •ટા કરવામાં
આવે ક તેમની <ુદત આગળ લંબાવવામાં આવે . તે &માણે બઢતીથી િનમ] ૂક
આપવામાં આવી હોય અને આ દર…યાન તેની સેવાઓ સંતોષકારક જણાતી ન હોય
jયાર અજમાયશીગાળાના સમય દર…યાન ક અજમાયશી ગાળો k ૂરો થાય jયાર
સેવકને તેની < ૂળ જગાએ પરત < ૂકવામાં આવે.

3.

સેવકને કોઈ જગાનો કામચલાઉ હવાલો સyપવામાં આXયો હોય અને તે હવાલો
અKય કોઈને સyપવામાં આવે ક પરત લેવામાં આવે.

4.

&િતિન[ુYZતના ધોરણે કોઈ સેવકની િનમ] ૂક કરવામાં આવી હોય અને તેમની <ુxત
k ૂર1 થાય તે પહલા ક <ુxત k ૂર1 થાય તે સમયે તેમને તેમની < ૂળ જગાએ પાછા
મોકલવામાં આવે.

5.

સેવકને તેમની સામાKય ગેરવત>] ૂક, Gિત ક ગેરવતા>વ માટ મૌ8ખક ક લે8ખત ઠપકો
આપવામાં આવે.

6.

હંગામી સેવકની ક કરાર પર િનમાયેલ સેવકની સેવા માI વહ1વટ1 કારણોસર ક
કામ ના હોવાના કારણોસર સમા•ત કરવામાં આવે.

7.

કરારથી િનમ] ૂક આપેલ સેવકની કરારની શરતો અ;ુસાર સેવા સમા•ત કરવામાં
આવે ક કરાર k ૂરો થાય પછ1 આગળ ન લંબાવવામાં આવે.

8.

સેવકને સંબિં ધત સરકારના િનયમો અ;ુસાર ફર}જયાત િનp ૃv કરવામાં આવે.

9.

ખાદ1 િસવાયના વ›ો પહરલા હોવાને કારણે ક &ાથ>ના કાંતણમાં કોઈપણ કારણ
િવના |ણીŽ ૂઝીને ગેરહાજર રહનાર સેવકને ર| પર ઉતરવા;ું જણાવવામાં આવે.
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10. સેવકને વ‹ુ g ૂકવાયેલ રકમની પગારમાંતી વU ૂલાત કરવામાં 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
ફરમાવવામાં આવશે. નાની િશGા

ગે ખાતાક1ય તપાસની કાય>વાહ1 કરવાની જoર

નથી, પરં h ુ તે માટના ચો•સ kુરાવા હોવા જoર1 છે . નાની િશGા માટની |ણ
લે8ખત 6વoપમાં સેવકને કરવી જoર1 છે .
шE k

( )*+

3

1.

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

2.

સેવક અથવા સેવક પQરવાર Nારા સં6થાને થયેલ આિથlક ;ુકસાનની
પગારમાંથી વU ૂલાત કરવી.

3.

સેવકના અયો`ય વત>ન, ફરજ &jયેની બેદરકાર1, અિનયિમતતા ક સામાKય
ગેરિશ6ત માટ સેવકને ર| < ૂક1ને ઉપર1 અિધકાર1 Nારા સેવકને ફરજ પરથી
એક Qદવસ માટ ર| પર ઉતાર1 દવામાં આવે અથવા વ‹ુમાં વ‹ુ સાત
Qદવસના સમયગાળા માટ ફરજ પરથી ˆૂ ર રહવા જણાવવામાં આવે. (નyધઃ
અિનવાય> સંજોગોમાં જ આવી િશGાનો આશરો લેવાનો છે . આ સ| કરતા
પહલા 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 પહલા િનયમ 6માં દશા>Xયા અ;ુસાર ખાતાક1ય

તપાસની કાય>વાહ1 જoર1 છે . નીચે દશા>વેલી િશGાઓ મોટ1 િશGા છે .
1. ભિવ{યમાં ઈ|ફાને અસર કર તેવી ર1તે ઈ|ફો અટકાવવાની િશGા.
2. સેવક તેના પગાર ધોરણમાં : તબ•ે હોય તે નાથી નીચેના તબ•ે અ<ુક
સમય માટ ઉતાર1 દવા.
3. સેવકને નીચેની પાયર1એ ઉતારવા એટલે ક સેવક : પગારધોરણ, જગા
અથવા સેવામાં કામ કરતા હોય તેનાથી નીચેના પગારધોરણની જગા પર
ઉતારવામાં આવે. આવી િશGા સમયે સેવકને ભિવ{યમાં મળનાર1
બઢતી/ઉ‡ચતર પગારધોરણ, િસનીયોર1ટ1 તેમજ સેવાની શરતો
જoર1 6પ{ટતા કરવામાં આવશે.
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4. ભિવ{યમાં િવ ાપીઠની સેવા માટ ગેરલાયક ન ગણાય તે ર1તે સેવામાંથી
અ<ુક ચો•સ સમય માટ „ુખસદ. આવી િશGા કરતી વખતે િશ6ત
અિધકાર1ને યો`ય લાગે તેવી શરતો પણ કર1 શકશે.
5. ફર}જયાત િનp ૃિv
6. ભિવ{યમાં િવ ાપીઠની સેવા માટ ગેરલાયક ગણાય તે ર1તે સેવામાંથી
બરતરફ1 (Dismissal)
9.

ભિવ{યમાં આ િનયમોમાં ફરફાર ક Uુધારો વધારો કરવા;ું જoર1 જણાય jયાર
કારોબાર1 સિમિત કર1 શકશે. િશGાjમક કાય>વાહ1માં આ િનયમોમાં સમાવેશ ન
થતો હોય તેવી બાબતો માટ ભારત સરકારના વત>] ૂક િનયમો તથા િશ6ત અને
અપીલના િનયમો લા ુ પડશે.

10. િવ ાપીઠના અલગ અલગ િવભાગો માટ સરકારના ક રાPયસરકારના અલગ
અલગ િવભાગો પાસેથી અ;ુદાન મળે છે . અ;ુદાનની શરતો અ;ુસાર સેવકને
પગાર, ભ’થા, િનp ૃિv લાભ ક અKય લાભ g ૂકવવામાં આવે છે . :ને કારણે
િવ ાપીઠના અલગ અલગ િવભાગોમાં ફરજ બ|વતા, એક જ &કાર;ું કામ કરતા
સેવકોમાં પગાર, ભ’થા, િનp ૃિv લાભ ક અKય લાભોમાં ફરફાર હોવાની શžતા
છે . :ને માટ સેવક કોઈ હકદાવો કર1 શકશે નહ•. સેવક : િવભાગમાં ફરજ
બ|વતાં હશે તે િવભાગને : સરકારના ક રાPય સરકારના : િવભાગમાંથી
અ;ુદાન મળh ું હશે તેની જોગવાઈઓ તેમજ
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સિમિતએ 6વીકારલા ધોરણો અ;ુસાર સેવકને પગાર, ભ’થા, િનp ૃિv લાભ ક
અKય લાભ g ૂકવવામાં આવશે.
11. સેવકના િનમ]કં ૂ પIમાં દશા>વવામાં આવેલ પગારધોરણ, જKમતાર1ખ, સેવક
બ|વવાની ફરજો વગેર

ગે તેને વાંધો હોય તો િનમ] ૂકપI મŒયા તાર1ખથી બે

વષ>ના સમયગાળામાં ર^ૂ આત કરવાની રહશે. jયાર પછ1 કરવામાં આવેલી
ર^ૂ આત dયાનમાં લઈ શકાશે નહ•.
12. િવ ાપીઠના કોઈપણ સેવક બી\ સં6થામાં નોકર1 માટ અર\ કરવી હોય તો તે
માટ Wુલનાયક/Wુલસ8ચવની k ૂવ>મ^
ં ૂર1 આવrયક છે . (&ોફસર ક તેથી ઉપરની
કGા;ું પગારધોરણ મેળવતા સેવકોએ WુલનાયકJીની k ૂવ>મ^
ં ૂર1 લેવાની રહશે.
Pયાર અKય સેવકોએ Wુલસ8ચવJીની k ૂવ>મ^
ં ૂર1 લેવાની રહશે)
13. સેવક િવ ાપીઠમાં ક િવ ાપીઠ બહાર િવશેષ અzયાસ માટ અર\ કરતાં પહલા
k ૂવ><જ
ં ૂ ર1 લેવાની રહશે. આવી મં^ૂર1
સં6થાઓ k ૂરતી મયા>Qદત રહશે.
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14. સેવકોને બધો સમય સં6થાને હ6તક છે . એટલે સં6થાના કામકાજ માટ ન•1 કરલો
કાયા>લયનો સમય એ કામકાજનો લŸુvમ સમય છે . તેથી સેવકોને તેમની ફરજ
અદા કરવા માટ વ‹ુ રોકાpું પડ ક અઠવાQડક ક તહવારની ક વેકશનની ર|ના
Qદવસે કામ કરpું પડ તો તે

ગે કોઈ િવશેષ વેતન મળ1 શકશે નહ•. સેવકના

કામકાજનો સમય ક Qદવસ સં6થા અ;ુWૂળતા <ુજબ ગોઠવશે. આમ છતાં વગ> 3
અને 4ના સેવકોને બદલાની ર| મળ1 શકશે, પરં h ુ બદલાની ર| 45 Qદવસમાં
ભોગવી લેવાની રહશે.
15. કોઈપણ સેવકની િવ ાપીઠના અમદાવાદ ક અમદાવાદ બહારના અKય િવભાગોમાં
ક સં6થાઓમાં ક એક &કારની સેવામાંથી બી| &કારની સેવામાં બદલી કર1
શકાશે.
16. કાયમી સેવકોને અને તેમના Wુ ુ ંબીઓને િવ ાપીઠની સં6થામાં ભણવા માટ
િશGણફ1માંથી <ુYZત આપવામાં આવશે. Wુ ુ ંબમાં પિત/પjની, બાળકો તથા સેવક
પર આધાQરત માતા િપતાનો સમાવેશ થશે.
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