
 

 

 

 

 

 

પ્રતિશ્રી, 

મખુ્મતળક્ષક િભાભ, 

ન.પ્રા.તળ.વતભતિ,બાલનગય. 
 

          તલમ- તલતલધ પ્રકાયની યજા ભજૂંયી અંગે.. 

             વતલનમ વાથ ઉયોક્િ તલમ અન્લમે જણાલલાનુ ંકે ળાાઓના કભમચાયીઓની તલતલધ 

પ્રકાયની યજાઓની ભજુંયી વદંબે નીચે મજુફની સચૂનાઓને ફીજી સચુના થિા સધુી વલે વફંતધિોએ 

અનવુયલાનુ ંઅને અભરભા ંરાલલાનુ ંયશળેે. 

(1)  ગજુયાિ મલુ્કી વેલા તનમભો-૨૦૦૨ ના યજા ના તનમભો િથા વયકાયશ્રીના લખિોલખિના 

સધુાયાને ધ્માને યાખી યજા ભજુંય કયલી. 

(2)  વી.એર.યજા,ભયજીમાિ યજા,લિય યજા ળાાના મખુ્મતળક્ષકશ્રી તનમભોનવુાય ભજુંય કયળે અને 

અશીંથી આેર   નમનુા મજુફ યજા યીોર્મ કાર્મ દયેક કભમચાયીલાઈઝ તનબાલળે. 

(3)  અધમગાયી યજા,રૂાિયંીિ યજા(કોમ્યરુ્રે્ રીલ-ભેર્ીકર યજા),પ્રાપ્િ યજા,પ્રસતુિ યજા કે.લ.ળા.ના ં

મખુ્મતળક્ષક ભજુંય કયળે. 

(4)  જભા થલા મોગ્મ પ્રાપ્િ યજા જરૂયી આધાયો વાથે નમનુાના અયજીપોભમભા ંકચેયીએ ભજુંયી ભારે્  

ભોકરલાની યશળેે. 

(5)  યજા ભજુંયી અથે પોભમ ની જરૂયી િભાભ તલગિો ળાાના મખુ્મતળક્ષકશ્રીએ વતલિવબકુ અને ળાા 

દપિય આધાયે ખયાઈ કયી મોગ્મ અભબપ્રામ વાથે યજા ભજુંયી અથે કે.લ.ળા.ને ફે નકરભા ંભોકરળે. 

િેઓ યજા યજીસ્ર્ય તનબાલળે. 

(6)  કે.લ.ળા.ણ યજા ભારે્ અરગથી યજીસ્ર્ય તનબાલળે અને િેભા ંયજા નોંધ કયી જાલક નફંય વાથે 

યજા ભજુંય કે નાભજુંય કયી ેર્ા ળાાને યજા યીોર્મની એક નકર યિ કયળે.જરૂય જણામે 

વતલિવબકુ ચકાવણી ભારે્ ભગંાલી ળકળે. 

(7)  યજા ભજુંય થમે જે િે ળાાના મખુ્મતળક્ષકશ્રીએ કભમચાયીની વતલિવબકુભા ંયજાની જરૂયી નોંધ 

કયલી.અને યજા હશવાફ અર્રે્ કયલો.  

(8)  આ વાથે યજા અંગેની વભજની ભાહશિી વાભેર યાખેર છે.જેનો અભ્માવ કયલો.િેભજ ( 1) નફંય ની 

સચૂનાને ધ્માને યાખલી.િેભ છિા ંજો જરૂય ર્ ેિો કચેયીનુ ંભાગમદળમન ભેલી યજા ભજુંય કયલી.        

 

 



 

 

યજાઓ અંગેની વભજ 

 

 યજા ભાગંણી તનમિ નમનૂાભા ંકયલી. 

 તનમાભકશ્રીના ત્ર આધીન અનતધકૃિ યજા યીિે યજા ય યશનેાય ની કાિગાયી યજા 

થળે.  

 યજા નકાયલાનો શક વત્તાતધકાયીને છે.યજા શક િયીકે ભાગંી ળકામ નહશ. 

 કભમચાયીની રેભખિ ભજુંયી તવલામ યજાનો પ્રકાય પેયલલાની વત્તા નથી. 

 થોર્ા હદલવભા ંપયીથી યજા રેલાના આળમથી યજાના અંિે ઔચાહયક યીિે પયજ ય 

શાજય થલાની છૂર્ આલી જોઈએ નહશ. 

 લેકેળન અને પ્રાપ્િ યજા ફનેં ભીને ૧૨૦ હદલવથી લધ ુએકવાથે જોર્ી ળકામ નહશ. 

 ભાદંગીના કાયણ શઠે ભાગંલાભા ંઆલિી યજાના યીોર્મ  વાથે ભાદંગીના ખાત્રી ભારે્નુ ં

ર્ોકર્યી વર્ી અચકૂ જોર્ાલાનુ ંયશળેે. 

 યજા યથી શાજય થિા હપર્નેવ વર્ી જોર્લાનુ ંયશળેે. 
 

(૧) સી.એ.(કેજ્યઅુ ીળ)-પ્રાસગંિક રજા :- 
 શક િયીકે યજાની ભાગંણી કયી ળકામ નશી. 

 એક વાથે ાચં વી.એર.યજા સધુી ળાાના મખુ્મતળક્ષકશ્રી ભજુંય કયી ળકળે. 

 વી.એર.યજા ય જિા શરેા વી.એર. યજા યીોર્મ  કાર્મ બયી યજા ભજુંય કયાલલાની 

યશળેે.જેભા ંજેભા ંલગમ/ળાા નો ચાર્જ વોંલાનો યશળેે. 

 વી.એર.યજાની આગ અથલા ાછ કે લચ્ચે યતલલાય કે જાશયે યજા જોર્ી ળકાળે.જાશયે 

યજા વશીિ વાિ હદલવો કયિા લધ ુવી.એર.યજા બોગલી ળકામ નહશ. 

 અવાધાયણ વજંોગોભા ંવાિ કયિા લધ ુયજા રફંાલલી ર્ે િો લધાયાની ત્રણ વશીિ કુર 

૧૦ યજા ળાવનાધીકાયીશ્રી દ્વાયા ભજુંય કયી ળકળે.  

 સ્ર્ાપના ૧/૨ કયિા ઓછા તળક્ષકો શાજય ન યશ ેિે ફાફિની ખાત્રી કયી મખુ્મતળક્ષક યજા 

ભજુંય કયી ળકળે.ળાાના ળૈક્ષભણક કામમને કોઈ અવય ન થામ િે યીિે જ વી.એર.યજા ભજુંય 

કયલી. 



 વી.એર.યજા લેકેળનની આગ અથલા ાછ મખુ્મતળક્ષકની ભજુંયી વાથે જોર્ી ળકાળે. 

 વી.એર.યજાઓને લિય યજા અને ભયજજમાિ યજા તવલામ અન્મ યજાઓ વાથે જોર્ી 

ળકામ નહશ. 

(૨) મરજિયાત રજા :- 
 મખુ્મતળક્ષક ભજુંય કયી ળકળે. 

 વયકાયશ્રી દ્વાયા જાશયે કયામેર ભયજજમાિ યજાની માદીભાથંી કભમચાયી ોિાની જરૂહયમાિ 

મજુફ લમભા ંફે યજા બોગલી ળકે. 

 આ યજાને વી.એર.અને લિય તવલામ અન્મ યજા વાથે જોર્ી ળકામ નહશ. 

 જાશયે યજા કે યતલલાયની આગ કે ાછ જોર્લાભા ંકોઈ શયકિ નથી. 

 ભયજજમાિ યજા જે િે ળૈક્ષભણક લમ ( જુન થી ભે ) દયમ્માન બોગલલાની યશળેે. 

(૩) ળલતર રજા :-  

 મખુ્મતળક્ષક ભજુંય કયી ળકળે. 

 ભાન્મ જાશયે યજાના હદલવે વયકાયી કાભ અંગે શાજયી આલાના હકસ્વાભા ંઆલી યજા ન 

બોગલી ળક્યા ફદર જે િે તળક્ષકો/કભમચાયીઓને લિય યજા ભલાાત્ર છે. 

 કોઈણ યજા દયમ્માન આખા હદલવના ૩.૧/૨ (વાર્ા ત્રણ કરાક કે િેથી ઓછા વભમ 

ભારે્ ણ ફે કરાકથી ઓછી નહશ િેર્રી શાજયી આલાના હકસ્વાભા ંઅર્ધા હદલવની 

લિય યજા ભી ળકે.) િે વભમથી લધાયે એર્રે કે ાચં કરાકથી ઓછો શોલો જોઈએ 

નહશ િેલા વભમની શાજયી ભારે્ આખા હદલવની લિય યજા ભી ળકે. 

 એકી વાથે પક્િ એક જ લિય યજા ભજુંય કયી ળકાળે. 

 લિય યજા જે િે કેરેન્ર્ય લમભા ંરેણી શોમ િે જ લમભા ંબોગલી ળકાળે.કેરેન્ર્ય લમ રંુૂ 

થિા ફાકી યશરેી લિય યજા આોઆ તલરમ (રેપ્વ) થળે. 

 લિય યજાને યચયુણ યજા કે અન્મ જાશયે યજાઓ વાથે આગ કે ાછ જોર્ી ળકાળે. 

 લિય યજા ભજુંય કયિા શરેા અતધકૃિ અતધકાયીશ્રીઓના દાખરા કે પ્રભાણત્રો ભેલી 

રેલાના યશળેે. 

(૪) અર્ધપિારી રજા :-  

 કે.લ.ળા.ના મખુ્મતળક્ષકશ્રી ભજુંય કયી ળકળે. 

 ૧ જાન્યઆુયી અને ૧ જુરાઈના હદલવે ૧૦ હદલવની ગણિયીએ કુર ૧ લમની ૨૦ 

અધમગાયી યજાઓ જભા થામ છે. 



 લમની અધલચ્ચે તનભણુકં આિા કે તનવિૃ થનાય ભારે્ દય યુા ભાવે ૫/૩ રેખે 

અધમગાયી યજા જભા રેલાની યશળેે અને નજીકના યુા હદલવભા ંગણિયી કયલાની યશળેે. 

 આ યજાઓ ખાિાભા ંગભે િેર્રી જભા થામ િો ણ યદ થિી નથી. 

 એકી વાથે ૯૦ હદલવ સધુીની ભમામદાભા ંયજા ભજુંય કયી ળકાળે. 

 આ યજા ખાનગી કાભે કે દાકિયી પ્રભાણત્રના આધાયે એભ ફનેં યીિે બોગલી ળકામ છે. 

 મખુ્મતળક્ષકશ્રીએ િે જ ભાવભા ંકે છી ના િયિ ના ભાવભા ંગાયફીરે અધમગાયી યજાની 

યીકલયી કયલાની યશળેે. 

(૫) રૂપાતંરરત રજા (કોમ્યટેુડ ીળ) :- 
 કે.લ.ળા.ના મખુ્મતળક્ષકશ્રી ભજુંય કયી ળકળે. 

 આ પ્રકાયની યજાની જોગલાઈથી કભમચાયી અધમગાયી યજાના ફદરે યુા ગાયી યજા 

ભેલી ળકે છે. 

 રૂાિંહયિ યજાની વખં્મા વાભે ફેલર્ી અધમગાયી યજા તવરકભાથંી ઉધાયલાની યશળેે. 

દા.િ.- ૧૦ રૂાિંહયિ યજા બોગલિા ખાિાભાથંી ૨૦ અધમગાયી યજા ફાદ થામ. 

 આ યજા દાક્િયી પ્રભાણત્રના આધાયે ભે છે.જેભા ંકભમચાયીની ોિાની િથા કભમચાયી 

ઉય આધાહયિ શોમ િેલા કંુટંુફના વભ્મની ફીભાયી ભારે્ ણ રૂાિંહયિ યજા ભે 

છે.િફીફી વાયલાયના શતે ુભારે્ જે કુટંુફની વ્માખ્મા છે િે જ વ્માખ્મા ગણલાભા ંઆલે છે. 

 આખી નોકયી દયમ્માન ૯૦ હદલવથી લધાયે નહશ િેર્રી રૂાિંહયિ યજાઓ ણૂમિ: વભમના 

કે અળિં:વભમના ભાન્મ અભ્માવક્રભ ભારે્ ણ આી ળકાળે.ણ આ અભ્માવક્રભ જાશયે 

હશિભા ંછે િેવુ ંપ્રભાભણિ કયલાનુ ંયશળેે. 

 આગ કે ાછ જોર્લા દેલાભા ંઆલેર જાશયે યજાના હદલવો વહશિ ભજુંય કયેર રઘિુભ 

રૂાિંહયિ યજાની મદુિ દયેક પ્રવગેં વાિ હદલવ કયિા ઓછી ન શોલી જોઈએ.કોઈ 

હકસ્વાભા ંવાિ હદલવની વંણૂમ મદુિની યજા ભલાાત્ર ન શોમ અને વાિ હદલવ કયિા 

ઓછા વભમની આલશ્મકિા િફીફી અતધકાયીએ પ્રભાભણિ કયેરી શોમ,િો યજા ભજુંય 

કયનાય વત્તાતધકાયી ોિાના સ્લતલલેકાનવુાય િેનાથી ઓછા વભમ ભારે્ની યજા ણ ભજુંય 

કયી ળકળે. 

(૬) પ્રાપ્ત રજા :- 
 કે.લ.ળા.ના મખુ્મતળક્ષકશ્રી ભજુંય કયી ળકળે. 

 લેકેળનભા ંકયેરી કાભગીયીના ફદરાભા ંપ્રાપ્િ યજા ભે છે. 



 પ્રાપ્િ યજા અંગે્રજી લમભા ંલધભુા ંલધ ુ૩(ત્રણ) લખિ બોગલી ળકાળે. 

 જો કોઈ ચોક્કવ હકસ્વાભા,ંયુા વાિ હદલવની યજા ભલાાત્ર ન શોમ,િો યજા ભજુંય 

કયનાય વત્તાતધકાયી િેની તલલેકબદુ્ધિ શઠે વાિથી ઓછા ત્રણ હદલવની યજા ભજુંય કયી 

ળકળ.ે 

 દયેક પ્રવગંે ભજુંય કયલાભા ં આલિી પ્રાપ્િ યજાનો ગાો,યજાની આગ કે ાછ 

જોર્ાલાની યલાનગી આલાભા ંઆલિા જાશયે યજાઓના હદલવો વશીિ વાિ હદલવથી 

ઓછો ન શોલો જોઈએ. 

 (૭) પ્રસતુત રજા :-   

 કે.લ.ળા.ના મખુ્મતળક્ષકશ્રી ભજુંય કયી ળકળે. 

 ફે જીતલિ વિંાનો સધુી સ્ત્રી કભમચાયીને ૧૮૦ હદલવની પ્રસતુિ યજા ભલાાત્ર છે. 

 ૧ લમથી ઓછી નોકયી ભારે્ ભફનગાયી,૧ લમ કયિા લધ ુયંત ુ૨ લમ કયિા ઓછી 

નોકયી શોમ શોમ િો અધમગાયી,અને ૨ લમ કયિા લધ ુનોકયી શોમ િો યુા ગાયી યજા 

ભલાાત્ર છે.  

 વતલિવબકુભા ંપ્રસતુિ યજાની નોંધ કયલાની યશળેે. 

 સ્ત્રી તલદ્યાવશામકોને યુા ગાયભા ંવભાલિી લખિે િેઓને ભેર પ્રસતુિ યજાઓનો ગાો 

ધ્માને રેલાનો યશળેે નહશ. 

 જો ભહશરા કભમચાયી ઈચ્છે િો પ્રસતુિની યજા વાથે રૂાિંહયિ યજા વશીિ અન્મ રેણી યજા 

જોર્ાલાની યલાનગી આલાભા ંઆલળે.અને પ્રસતુિની યજાના ંઅનવુધંાનભા ંઅતધકિભ 

વાઠ હદલવ સધુીની યજા,િફીફી પ્રભાણત્ર યજુ કમામ તવલામ ભજુંય કયી ળકાળે.   
 

(૮) તપતતૃ્ળ રજા :- 
 કે.લ.ળા.ના મખુ્મતળક્ષકશ્રી ભજુંય કયી ળકળે. 

 ફે જીતલિ વિંાનો સધુી રુુ કભમચાયીને ૧૫ હદલવની તતતૃ્લ યજા ભે છે. 

 આ યજા પ્રસતુિ યજા દયમ્માન જ ભે છે.ભાિા અને ફાકની દેખયેખ યાખલા ભારે્ આ યજા 

ભે છે. 

 આ યજાને અન્મ યજા વાથે જોર્ી ળકાળે. 
 

 



(૯) કસળુાળડ કે િર્ધપાત ના રકસ્સામા ંરજા :- 
 કે.લ.ળા.ના મખુ્મતળક્ષકશ્રી ભજુંય કયી ળકળે. 

 ફે ફાકો સધુી વભગ્ર નોકયી દયમ્માન કસલુાલર્ કે ગબમાિના હકસ્વાભા ં૪૫ હદલવ કયિા 

લધ ુનહશ િેર્રી પ્રસતુિ યજા ભલાાત્ર થળે. 

 ભહશરા કભમચાયીને એક જ ફાક શોમ અથલા ફાક ના શોમ અને અયજીના વભથમનભા ં

િફીફી પ્રભાણત્ર વાભેર કયુું શોમ િો િેને ગબમાિ (એભ.ર્ી.ી.) ના હકસ્વા ભારે્ વાિ 

કાભકાજના હદલવો કયિા લધ ુનહશ િેર્રી પ્રસતુિ યજા ભજુંય કયી ળકાળે. 

 ગબમાિ (એભ.ર્ી.ી.) ના હકસ્વાભા,ંપ્રસતુિ યજા ાચં લમભા ંપક્િ એક જ લાય ભજુંય કયી 

ળકાળે. 


