રજાના નનયમો
 યજા :- યજા એટરે વક્ષભ અધધકાયીની ધલલેકબુદ્ધિ અનુવાય ભંજુય કયલાભાં આલતી કભમચાયીની પયજ
યની ગેયશાજયી ( ધનમભ-10 (1) )

 યજાના પ્રકાય
1, પ્રાપ્ત યજા
2, અધમગાયી યજા
3, રૂાંતરયત યજા
4, બફન જભા યજા
5, અવાધાયણ યજા
6, લેકેળન
7, ખાવ અળક્તતાની યજા
8, પ્રસુધતની યજા
9, ધત ૃત્લની યજા
10, પ્રાવંબગક યજા
11, ભયજીમાત યજા
12, લતય યજા

 ખાવ ધ્માનભાં યાખલા જેલી ફાફત
 યજાની ભાંગણી ધનમત નમ ૂનાભાં કયલી - નમ ૂનો 1 (ધનમભ-24)
 યજા નકાયલાનો શક્ક વત્તાધધકાયીને છે . યજા શક્ક તયીકે ભાંગી ળકામ નશીં (ધનમભ-10(2))
 કભમચાયીની રેબખત ધલનંતી ધવલામ યજાનો પ્રકાય પેયલલાની વત્તા નથી (ધનમભ-10 (3) )
 થોડા રદલવભાં પયીથી યજા રેલાના આળમથી યજાના અંતે ઔચારયક યીતે પયજ ય શાજય થલાની
છૂટ આલી જોઇએ નશીં (ધનમભ-17)
 120 રદલવથી લધુ ન શોમ તેટરા વભમ ભાટે યજા ય ગમેરા કભમચાયીની પયજો એ જ ભથકના
અથલા જીલ્રાભાંથી ઉરબ્ધ અન્મ કભમચાયી પયજ ફજાલે તેલી વ્મલસ્થા કયલી (ધનમભ-13)
 પ્રાવંબગક યજાને યજા તયીકે ભાન્મતા ન શોમ તેને અન્મ પ્રકાયની યજા વાથે જોડી ળકામ નશીં યં ત ુ
ધનમભ-15 શેઠ અન્મ યજાના પ્રકાયોનુ ં વંમોજન એક-ફીજા વાથે કયી ળકામ છે
 યજા દયમ્માન અથલા એક કચેયીભાંથી અન્મ કચેયીભાં ફદરી થતાં શાજય થલાનો વભમ બોગલતા
શોમ તે વભમગાાભાં વંફધં ધત કભમચાયીની યજા ભંજુય કયલાની અને યજાનાં ગાય ચ ૂકલણી
કયલાની જલાફદાયી કભમચાયીની જે કચેયીભાંથી ફદરી થઈ શોમ તે કચેયીની યશેળે (ધનમભ-29)
 નોકયીભાંથી ફયતયપ કયલાની, દૂ ય કયલાની કે પયજીમાતણે ધનવ ૃત કયલાની ધળક્ષા કયલાનો
વક્ષભ અધધકાયીએ ધનણમ
મ કમો શોમ ત્માયે કભચ
મ ાયીની યજા ભંજુય કયલાભાં આલળે નશીં (ધનમભ-30)

 અધધકૃત તફીફી બચરકત્વક અથલા આય. એભ. ી. દ્વાયા આલાભાં આલેર ધનમત નમ ૂના-3ભાં
તફીફી પ્રભાણત્ર યજૂ કયલાથી કભમચાયીની ભાંદગીના કાયણે યજા ભંજુય કયી ળકાળે (ધનમભ-35)
 યજા ભંજુય કયલાની વત્તા ધયાલતા અધધકાયી ોતાના ધલલેકાધધકાયથી વયકાયી તફીફી અધધકાયી કે
જે ધવધલર વર્જનની કક્ષા કયતા નીચેની કક્ષાના ન શોમ તેભને ધલનંતી કયી ફીજા તફીફી અબબપ્રામ
ભાટે કભચ
મ ાયીની ળારયયીક તાવ કયાલલાનો પ્રફંધ કયી ળક્ળે (37-2)
 જેની તફીફી પ્રભાણત્રના આધાયે યજા ભંજુય કયલાભાં આલેર શોમ તેલા કભમચાયી તંદુયસ્તી પ્રાપ્ત
કમામન ું નમ ૂના-4નું પ્રભાણત્ર યજુ કમામ ધવલામ પયજ ય શાજય થઇ ળકળે નશીં (37-4)
 પ્રાથધભક ધળક્ષકોને પ્રાપ્ત યજા લ્શેણી થતી નથી યં ત ુ લેકેળન દયમ્માન કોઇણ કાભગીયી રેબખત
હુકભ સ્લરૂે કયલાભાં આલે અને તે કાભગીયી પ્રભાબણત થમેથી ધનમભાનુવાય શક્કયજા ખાતાભાં જભા
થામ છે


પ્રાપ્ત યજા=

લેકેળન બોગલલાની છુટઆલાભાં ન આલી શોમ તે રદલવોની વંખ્મા × ખયે ખય નોકયીની પયજનો વભમ × ૩૦

કુ ર લેકેળનના રદલવોની વંખ્મા

૩૬૫

૧

 જો કભમચાયીને 15 રદલવથી લધુ વભમ ભાટે નો લેકેળનનો વભમ બોગલલાભાંથી અટકાલલાભાં
આલેર શોમ તો તેણે લેકેળનનો કોઇ બાગ બોગવ્મો નથી તેભ ગણાળે (50-2) (નોંધ-ખ)
 પ્રાપ્ત યજા ધળક્ષક નોકયી દયમ્માન ગભે ત્માયે બોગલી ળકે છે જ્માયે ધલદ્યાવશામકને લતય યજા
ભે છે જે જે-તે કેરેન્ડય લમભાં બોગલલી ડે છે અન્મથા જતી યશે છે
 લેકેળન અને પ્રાપ્ત યજા ફન્ને ભીને 120 રદલવથી લધુ એકવાથે જોડી ળકામ નશીં
 નાણા ધલબાગના 10/10/2000ના ઠયાલ અન્લમે પ્રાપ્તયજા/અધમગાયીયજા / રૂાંતયીત યજા ફધા
ભીને કુર 240 રદલવ સુધી ધલબાગ/ખાતા/કચેયીના લડા ભંજુય કયી ળકે
 પ્રત્મેક અધામ લમની નોકયી ભાટે કભમચાયીને 10 રદલવની અધમગાયી યજા ભલાાત્ર છે
1 જાન્યુઆયી / 1 જુરાઈ ના યોજ અધમગાયી યજાના રશવાફભાં તે આગથી જભા કયલાભાં આલે છે
(57-1 ક)
 કભમચાયીની રૂાંતરયત યજા ભંજુય કયલાભાં આલે ત્માયે તે યજા કયતાં ફભણી અધમગાયી યજા તેના
રશવાફભાં ઉધાયલી જોઇએ
 યજા ભંજુય કયનાય અધધકાયી ભાન્મ અભ્માવક્રભ ભાટે અથલા જાશેય રશતભાં વભગ્ર નોકયીના
વભમગાા દયમ્માન ભશત્તભ 90 રદલવની રૂાંતયીત યજા તફીફી પ્રભાણત્ર યજુ કમામ ધલના ભંજુય
કયી ળકળે (58-2)
ં ે રૂાંતરયત યજા
 નમ ૂના નં- 5 મુજફ કભમચાયી કુટુંફની વ્માખ્માભાં આલતા વ્મક્ક્તની ભાંદગી વંફધ
ભંજુય કયી ળકાળે (58-5)
 વં ૂણમ નોકયી દયમ્માન 350 રદલવની ભમામદાભા બફન જભા યજા ભલાાત્ર યશેળ.ે જેભાંથી
એકીવભમે 90 રદલવથી લધુ નશીં અને તફીફી પ્રભાણત્રના આધાય ધવલામની 180 રદલવની બફન
જભા યજા ભંજુય કયી ળકાળે

 કભચ
મ ાયીને તેની વભગ્ર નોકયી દયમ્માન 36 ભાવથી લધે નશીં એટરી અવાધાયણ યજા ખાવ
વંજોગોભાં નીચેની ળયતે ભંજુય કયી ળકાળે
 રૂાંતરયત યજા – વાત રદલવથી ઓછી ભંજુય કયી ળકાતી નથી. (જાશેય યજાઓ વરશત) ?
 પ્રસુધતની યજા
 ફે થી લધુ જીધલત ફાકો ન શોમ (69-1)
 પ્રસુધતની યજા કભમચાયીના યજાના ખાતાભાં ઉધાયલાભાં આલતી નથી
 1 લથ
મ ી ઓછી નોકયી ભાટે બફનગાયી, 1 લથ
મ ી લધુ યં ત ુ 2 લમ કયતાં ઓછી નોકયી શોમ તો
અધમગાયી અને 2 લમ કયતાં લધુ શોમ તો ુયા ગાયી યજા ભલાાત્ર છે (પ્રા.ધળ.
9/4/2004ના ઠયાલ અન્લમે ) (યજાના ધનમભ 69-3)
 પ્રસુધતની યજા વાથે રૂાંતરયત વરશત ફીજા કોઇણ પ્રકાયની રેણી યજા વાથે જોડલાની ભરશરા
કભચ
મ ાયીને યલાનગી આલાભાં આલે છે . અધધનીમભ વાઠ રદલવની યજા તફીફી પ્રભાણત્ર યજુ
કમામ ધવલામ ભંજુય કયી ળકાળે (69-7)
 ધલદ્યાવશામક બાઈઓને ધત ૃત્લ યજા ભે નશીં,  ૂયા ગાયની 1 લમની નોકયી ફાદ 15 રદલવની
ધત ૃત્લ યજા ભે (ત્નીને જે રદલવે રડબરલયી આલી શોમ તે રદલવથી 15 રદલવની યજા ગણામ)
 ફે થી લધુ જીધલત ફાકો ન શોમ ત્માં સુધી 135 રદલવની યજા ભલાાત્ર છે
 ધત ૃત્લ કે પ્રસુધતની યજા નકાયી ળકામ નશીં
 કસુલાલડ કે ગબમાતના રકસ્વાભાં 29 ના.ધલ.ના. 26/12/97 ના ઠયાલ અન્લમે
 વભગ્ર નોકયી દયમ્માન 45 રદલવ
 ફે કે તેથી લધુ ફાકો જીધલત શોમ તો ન ભે
 લધાયે ભાં લધાયે 7 કાભકાજના રદલવો, અયજીના વભથમનભાં તફીફી પ્રભાણત્ર જરૂયી
 5 લમભાં એકલાય યજા ભંજુય કયી ળકાળે
 પ્રાસંગિક રજા
 યજાનો ભાન્મ પ્રકાય નથી
 યધલલાય કે યજાના રદલવો વાથે જોડી ળકામ છે
 વાભાન્મ યીતે 8 રદલવ એકી વાથે
 લેકેળનની આગ કે ાછ જોડી ળકામ નશીં
 અડધા રદલવની મ ૂકી ળકામ છે
 વામ ૂરશક યચુયણ યજાના એરાન અન્લમે યચુયણ યજા ભંજુય ન કયલી
 વળતર રજા


ભાન્મ જાશેય યજાના રદલવે વયકાયી કાભ અંગે ઉક્સ્થત યશેવ ુ ં ડે ત્માયે લતય યજા આલાભાં
આલે છે



લતય યજા અન્મ કે પ્રાવંબગક યજાની આગ ાછ જોડી ળકામ છે
એકી વાથે પક્ત એક જ લતય યજા ભંજુય કયલાભાં આલે છે

જે કભચ
મ ાયી મુખ્મભથકની ફશાય પ્રલાવ ય ગમા શોમ તેને લતય યજા કે યજા ભી ળકે નશીં
 ખાવ યજા
 જે તે કેરેન્ડય કુટુંફ કલ્માણ કામમક્રભ શેઠ ુરૂ કભમચાયીને કાભકાજના 6 રદલવથી લધે નશી તે
યીતે ખાવ પ્રાવંબગક યજા ભંજુય કયલાભાં આલે છે


1 લખત ઓયે ળન ધનષ્પ જામ તો ફીજી લખત ભાટે ણ યજા ભી ળકે છે
સ્ત્રી કભમચાયીને 14 રદલવની યજા ભંજુય કયલાભાં આલે છે



ુરૂ કભચ
મ ાયીને ત્નીના આલા ઓયે ળન લખતે ુરૂ કભચ
મ ાયીને 7 રદલવની યજા
આલાભાં આલે છે



આંકડી મ ૂકાલલા ભાટે 1 રદલવની પ્રાવંબગક યજા ભી ળકે છે

 એવોધવએળનના શોદ્દે દાયોને ખાવ યજા
 1 કેરેન્ડય લમભાં 10 યજા ભે છે .
 પ્રાવંબગક યજા ભંજુય કયલાની વત્તા ધયાલતા અધધકાયી આ ખાવ પ્રકાયની યજા ભંજુય કયી ળકળે
 ઓરપવના કાભકાજના કરાકો ફાદ શાથ ધયી ળકામ તેલી પ્રવ ૃધત્ત ભાટે આ ખાવ પ્રાવંબગક યજાઓ
ભલાાત્ર નથી
 યજા  ૂયી થમા છી ગેયશાજય યશેનાય કભમચાયી આલી ગે.શા.ની મુદ્દત ભાટે શક્કદાય નથી (44-1)
 યજા  ૂયી થમેથી પયજ ય જાણી બુઝીને ગે.શા. યશેનાય કભચ
મ ાયીની ગે.શા. ધળક્ષાત્ભક ગરાને ાત્ર
ગણાળે (44-2)
Que. – C. L. લેકેળનની આગ કે ાછ જોડી ળકામ ?)
Que. – કભમચાયીને ધનમભાનુવાય ધનવ ૃધત્તની તાયીખ ફાદ યજા ભી ળકે ?)
ભોડા આલનાય કભમચાયી ભાટે વભમ  ૂયલો કે ½ C. L. કે કઇ યજા ગણલી ? ક્યા ધનમભના આધાયે ?)
Que. સ્લૈચ્છછક ધનવ ૃધત્ત કે યાજીનાભા લખતે કભમચાયીને કેટરી યજાનુ ં યોકડભાં

રૂાંતય ભી ળકે ?)

ધનમભ-65-2-150)
Que. કેટરા ફાકો શોમ તો પ્રસુધત કે ધત ૃત્લની યજા ભે ? ધત ૃત્લની યજા કોને ભે ?

