
  

ગુજરાત મુલ્કી સેવા (ર�) િનયમો, 
૨૦૦૨ના િનયમ-૬૯ (માતૃત્વ ર�) 
માં સુધારા બાબત 
 

                                                                        
ગુજરાત સરકાર 
નાણા િવભાગ 

ઠરાવ �માંકઃપશન/૧૦૨૦૧૪/એમ-૧/પી(પેન્શન સેલ) 
સિચવાલય, ગાંધીનગર. 

તારીખઃ-૨૪-૦૯-૨૦૨૨ 
 
વંચાણે લીધાઃ 
 
(૧)  ગુજરાત મુલ્કી સેવા (ર�) િનયમો, ૨૦૦૨નો િનયમ-૬૯ 
(૨)  નાણા િવભાગના તા.૧૩.૧૧.૨૦૧૪ના �હેરનામા �:પશન/૧૦૨૦૧૪/એમ-

૧/પી 
 
આમુખ :  
 
 વંચાણ હેઠળના �માંક (૧) પરના ગજુરાત મુલ્કી સેવા (ર�) િનયમો, ૨૦૦૨ના  
િનયમ-૬૯ અને વંચાણ હેઠળના �માંક (૨) પરના નાણા િવભાગના તા.૧૩.૧૧.૨૦૧૪ 
ના �હેરનામાથી મ�હલા સરકારી કમર્ચારીઓને �દન-૧૮૦ની માતૃત્વ ર�ઓ મળવાપાત્ર 
થાય છે. આ િનયમ મુજબ મ�હલા સરકારી કમર્ચારીઓને નોકરીમાં �ડાયા તારીખથી �થમ 
વષર્ સુધીના સમયગાળા દરિમયાન માતૃત્વ ર�ઓ મળવાપાત્ર થતી નથી. જ્યારે એક વષર્થી 
વધુ પરંતુ બે વષર્થી ઓછી સળંગ નોકરી દરિમયાન તેણીના છે�ા પગારના અડધા પગારના 
દરે અને બે વષર્થી વધુ સળંગ નોકરીના િકસ્સામાં છે�ા પગારના દરે માતૃત્વ ર�ઓ 
મળવાપાત્ર થાય છે. જ ે મ�હલાઓએ નોકરીમાં �ડાયા તારીખથી એક વષર્ના સમયગાળા 
દરિમયાન માતૃત્વના કારણોસર અસાધારણ/િબનપગારી ર�ઓ ભોગવેલ હોય તે િકસ્સામાં 
તેણીનો તેટલો અજમાયશી/કરારીય સમયગાળો લંબાવવામાં આવે છે.  
 
 રાજ્યના િવિવધ કમર્ચારી સંગઠનોએ સરકારી મ�હલા કમર્ચારીઓને નોકરીમાં �ડાયા 
તારીખથી પુરા પગારની માતૃત્વ ર�નો લાભ આપવા રજૂઆતો કરેલ હતી. જ ેસરકારશ્રીની 
સ��ય િવચારણા હેઠળ હતી. 
 
ઠરાવ :   

 પુખ્ ત િવચારણાને અંતે બે કે તેથી વધુ �િવત બાળકો ધરાવતા ન હોય તેવા કાયમી 
તેમજ હંગામી નોકરી પરના મ�હલા સરકારી કમર્ચારીને નોકરીમાં �ડાયા બાદથી જ, તેણી જ ે
તારીખથી માતૃત્વ ર� પર �ય તે તારીખથી એકસો એંસી �દવસના સમયગાળાની માતૃત્વ 
ર� મળવાપાત્ર થશે તેવુ ઠરાવવામાં આવે છે. આવી માતૃત્વ ર� તેણીના ર�ના �હસાબમાં 
ઉધારવામાં આવશે નહી. તેણીને મળવાપાત્ર ર�નો પગાર, તેને ર� પર જતા તરત પહેલા જ ે
પગાર મળતો હોય તેની બરાબર રહેશે.  



  

 નાણા િવભાગના તા.૧૬.૦૨.૨૦૦૬ અને સામાન્ય વહીવટ િવભાગના 
તા.૦૪.૦૬.૨૦૦૯ ના ઠરાવોની શરતોને આિધન કરાર આધા�રત �ફક્સ પગારે િનમણકૂ 
પામેલ મ�હલા સરકારી કમર્ચારીને નોકરીમાં �ડાયા બાદથી માતૃત્વ ર�ઓ મંજૂર કરવાથી 
ર�ના સમય દરિમયાન તેણીની કામગીરીનું મૂલ્યાંકન થઇ શકતંુ ન હોવાથી, સરકારશ્રીના 
�વતર્માન િનયમો મુજબ આવા મ�હલા સરકારી કમર્ચારીના કરારીય સમયગાળાનું મૂલ્યાંકન 
કરતી વખતે તેણીએ ભોગવેલ માતૃત્વ ર� જટેલા સમયને કરારીય સમયગાળામાં ઉમેરીન ે
કામગીરી મૂલ્યાંકન પૂણર્ કરવાનું રહેશે પરંતુ કરારીય સેવા સંતોષકારક રીતે પૂણર્ થયથેી 
માતૃત્વ ર�નો સમયગાળો ધ્યાને લીધા િસવાય િનયિમત િનમણકૂના આદેશો કરવાના 
રહેશે.  

કાયમી મહેકમ પર ન હોય પરંતુ અજમાયશી ધોરણે િનમણૂક પામેલ મ�હલા સરકારી 
કમર્ચારી/અિધકારીને નોકરીમાં �ડાયા બાદથી માતૃત્વ ર�ઓ મંજૂર કરવાથી ર�ના સમય 
દરિમયાન તેણીની કામગીરીનું મૂલ્યાંકન થઇ શકતંુ ન હોવાથી, સરકારશ્રીના �વતર્માન 
િનયમો મુજબ આવા મ�હલા સરકારી કમર્ચારી/અિધકારીના અજમાયશી સમયગાળાનુ ં
મૂલ્યાંકન કરતી વખતે તેણીએ ભોગવેલ માતૃત્વ ર� જટેલા સમયન ે અજમાયશી 
સમયગાળામાં ઉમેરીને કામગીરી મૂલ્યાંકન પૂણર્ કરવાનું રહેશે પરંતુ અજમાયશી સમયગાળો 
સંતોષકારક રીતે પૂણર્ થયેથી માતૃત્વ ર�નો સમયગાળો ધ્યાને લીધા િસવાય િનયિમત 
િનમણૂકના આદશેો કરવાના રહેશે.  

આ ઠરાવનો અમલ ઠરાવ �િસધ્ધ થયા તારીખથી કરવાનો રહેશ.ે વધુમાં, આ ઠરાવ 
�િસધ્ધ થયા તારીખે જ ેમ�હલા સરકારી કમર્ચારી/અિધકારીઓ માતૃત્વ ર� પર હોય તેઓને 
પણ આ ઠરાવનો લાભ મળવાપાત્ર થશે.  

ગુજરાત મુલ્કી સેવા (ર�) િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૬૯માં ઉકત સધુારા હવે 
પછી �હેરનામા �ારા આમેજ કરવામાં આવશે. માતૃત્વ ર�ને લગતી અન્ય તમામ સૂચનાઓ 
યથાવત રહેશે. 

  
          ગુજરાતના રાજયપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે, 
 
 

(�દપલ હડીયલ) 
  નાયબ સિચવ 
  નાણા િવભાગ 

 
નકલ રવાના:- 
• માન. રાજયપાલના સિચવશ્રી, રાજભવન, ગાંધીનગર 
માન.મુખ્યમંત્રીશ્રીના મુખ્ય અ� સિચવશ્રી, સ્વિણર્મ સંકુલ, સિચવાલય, ગાંધીનગર 
માન. નાણા મંત્રીશ્રીના અંગત સિચવશ્રી, સ્વિણર્મ સંકુલ, સિચવાલય, ગાંધીનગર 
માન. મંત્રીશ્રીઓ/રાજય કક્ષાના મંત્રીઓના અંગત સિચવશ્રીઓ  
માન. િવરોધ પક્ષના નેતાના અંગત સિચવશ્રી, ગુજરાત િવધાનસભા, સિચવાલય,  
ગાંધીનગર 
સિચવાલયના સવ� િવભાગો/તમામ ખાતાના વડાઓ/તમામ કચેરીના વડાઓ,  



  

• સિચવશ્રી, ગુજરાત તકેદારી આયોગ, ગાંધીનગર 
• સિચવશ્રી, ગુજરાત િવધાનસભા સિચવાલય, ગાંધીનગર 
• ર�સ્ટર્ ારશ્રી, ગુજરાત હાઇકોટર્ , અમદાવાદ 
• સિચવશ્રી, ગુજરાત �હેર સેવા આયોગ, ગાંધીનગર 
• સિચવશ્રી, ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ગાંધીનગર 
• સિચવશ્રી, ગુજરાત મુલ્કી સેવા ટર્ ીબ્યુનલ, ગાંધીનગર 
તમામ કલેકટરશ્રીઓ, તમામ િજ�ા િવકાસ અિધકારીશ્રીઓ 
એકાઉન્ટન્ટ જનરલશ્રી (એ એન્ડ ઇ) ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ/રાજકોટ 
એકાઉન્ટન્ટ જનરલશ્રી (ઓ�ડટ-૧, ૨), અમદાવાદ/રાજકોટ 
િનયામકશ્રી, �હસાબ અને િત�રી, ગાંધીનગર 
િનયામકશ્રી, પેન્શન અને �ોિવડન્ટ ફંડ, ગાંધીનગર 
િન�રક્ષકશ્રી, સ્થાિનક ભંડોળ �હસાબની કચેરી, ગાંધીનગર 
સવ� િજ�ા સહાયક િન�રક્ષકશ્રીઓ 
તમામ િત�રી અિધકારીઓ/તમામ પેટા  િત�રી અિધકારીઓ 
પગાર અને �હસાબી અિધકારીઓ, અમદાવાદ/ગાંધીનગર/નમર્દા/વડોદરા 
સ્થાિનક ઓ�ડટ અિધકારી, અમદાવાદ/ગાંધીનગર. 
તમામ બોડર્/ કોપ�રેશન/િનગમો.  
નાણા િવભાગના સવ� અિધકારીશ્રીઓ 
નાણા િવભાગની તમામ શાખાઓ 
િસસ્ટમ મેનેજર, નાણા િવભાગની વેબસાઇટ પર �િસધ્ધ કરવાની કાયર્વાહી માટે 
િસલેકટ ફાઇલ પેન્શન સેલ શાખા 
• પત્ર �ારા 
 


	વંચાણે લીધાઃ
	આમુખ :

