Model Answer
જીપીએસસી મેઇન્સ ટેસ્ટ સીરીઝ પેપર-2
વિષય:- ભારતીય નીવત અને બંધારણ,જાહેર િહીિટ અને
ગિનનન્સ,જાહેર સેિામાં નીવતશાસ્ર
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Q.1 પછાતિગનના માટે વનમાયલં નિં રાષ્ટ્રીય પંચના ફરજો ચચાન કરો.
જિાબ:  123 બંધારણીય સધારા વબલ સાથે પછાતિગનના પર નેશનલ કવમશન (NCBC) બંધારણીય દરજ્જો મળ્યો હતો,
જે ને અનસૂવચત જાવત માટે નેશનલ કવમશન ફોર વસડયલ કાસ્ટ (NCSC) અને નેશનલ કવમશન વસડયલ ટ્રાયલ
(NCST) ના સમક્ષ ફરજો સામેલ છે .

પછાત િગો માટેના રાષ્ટ્રીય પંચ:  પછાતિગન માટે નિં રાષ્ટ્રીય પંચ 338B હેઠળ રચિામાં આિશે અને તે બંધારણીય તરીકે કામ કરિાનં શરુ કરશે. જે રીતે
NCSC અને NCST કાયન કરે છે તે રીતે.
 બંધારણ સધારા વબલ હેઠળ, NCBC ની ફરજો નીચે મજબ છે :
 બંધારણ અને અન્ય કાયદા હેઠળ પછાત િગો ને જે રક્ષણ આપિામાં આવયં છે તેની અમલ કરિાની લગતી
બાબતોની તપાસ અને દેખરેખ રાખશે.
 અવધકારોનો ભંગ અંગે ચોક્કસ ફરરયાદોની તપાસ.
 િગોના સામાવજક-આર્થનક વિકાસ પર ભલામણો અને સલાહ આપશે.


કેન્ર અને રાજ્ય સરકારો સામાવજક અને શૈક્ષવણક રીતે પછાત િગોને અસર કરતી તમામ મખ્ય નીવત વિષયક
બાબતો પર NCBC સાથે મંરણા કરિા જરૂરી હશે.

 રદિાની કોટનની સત્તાઓ :  નિં કવમશન સામાવજક અને શૈક્ષવણક રીતે પછાત િગનના ફરરયાદો / ફરરયાદના સનાિણી કાયન વયાયામ કરશે. તે
આ હેત માટે તેને વસવિલ કોટન સોંપિામાં આિી છે
 બંધારણીય સધારા ખરડા મજબ NCBCને તપાસ અને પછપરછ માટે વસવિલ કોટનની સત્તા હશે. આ સત્તા
સમાિેશ થાય છે : (i) લોકોને હાજર કરિાની તેમજ સોગંધ લેિડાિી તેમની તપાસ કરિી, (ii) કોઈ પણ
દસ્તાિેજ અથિા જાહેર રેકોડન માંગી શકે છે , અને (iii) જરુર પડતા પરાિા પણ રજ કરિા કહી શકે છે .
 હાલ કાયનરત પંચથી વિપરીત તે સામાવજક અને શૈક્ષવણક રીતે પછાત િગનના સામાવજક આર્થનક વિકાસ અંગે
સરકારને સલાહ આપશે અને તેમના વિકાસ નં મૂલયાંકન કરશે.
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 NCBC પછાત િગો ના રક્ષણ અંગેની કામગીરીનો િાર્ષનક અહેિાલો રાષ્ટ્રપવતને રજૂ કરિાની રહેશે. આ
અહેિાલો સંસદમાં અને સંબંવધત રાજ્યો રાજ્ય વિધાનસભાઓમાં રજ કરિામાં આિશે.

Q. 2 ભારત વિરોધી પક્ષપલટો કાયદાના મખ્ય લક્ષણો શં છે ?
જિાબ: 

આ કાયદાનો મખ્ય ઉદ્દેશ "રાજકીય પક્ષપલટાની ખામી" સામનો કરિાનો હતો. જોકે િષો સધી આ કાયદો કે જે માં
ગેરલાયકાતના સંબંધમાં ટીકાઓ કરિામાં આિી છે . તેના પર ચચાન કરિાની જરુર છે .

પક્ષપલટા વિરોધી કાયદાના લક્ષણો : ગેરલાયકાત


જો કોઈ સભ્ય એક રાજકીય પક્ષ સાથે જોડાયેલા સભ્ય તો:
 સ્િેચ્છાએ તેમની રાજકીય પક્ષના સભ્યપદ થી રાજીનામં આપે છે , અથિા
 જો તે ગૃહમાં તેમના રાજકીય પક્ષના રદશાઓ વિપરીત મત આપે છે . જો કે, જો સભ્ય દિારા મતદાન અથિા
રાજીનામાંના 15 રદિસની અંદર પરિાનગી લેિામાં આિી હોય તો પક્ષ દ્િારા, સભ્ય ગેરલાયક ઠરાિિામાં
આિી શકે નહી.
 એક સ્િતંર ઉમેદિાર ચૂંટણી પછી એક રાજકીય પક્ષમાં જોડાય છે .
 એક નામાંરકત સભ્ય પક્ષ છ મવહના પછી રાજકીય પક્ષમાં જોડાય તો.



પાિર ગેરલાયક
 ચેરમેન અથિા હાઉસ ઓફ સ્પીકર સભ્ય ગેરલાયક ઠેરિે વનણનય લે છે .
 ફરરયાદ ચેરમેન અથિા સ્પીકર ના પક્ષપલટો આદર સાથે પ્રાપ્ત થયેલ હોય, તો ઘરનો સભ્ય કે હાઉસ દ્િારા
ચૂંટાયેલા વનણનય લેિા આિશે.

અપિાદ


એક વયવક્ત જો તેના મૂળ રાજકીય પક્ષ બીજા સાથે ભળે નથી ગેરલાયક આિશે, અને:
 તેમણે અને જૂ ના રાજકીય પક્ષ ના અન્ય સભ્યો નિા રાજકીય પક્ષના સભ્યો બની જાય છે , અથિા
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 તેમણે અને અન્ય સભ્યો મજન ર સ્િીકારી અને એક અલગ જૂ થ તરીકે કાયન પસંદ નથી.


આ અપિાદ ધરાિે છે રહેશે તો જ ન કરતાં ઓછી હાઉસ પક્ષના સભ્યો બે તૃતીયાંશ મજન ર માટે સંમત થયા છે .

પ્ર.3 પરીક્ષણ શા માટે 42 માં બંધારણીય સધારાલક્ષી વમની કહેિામાં આિે છે બંધારણ?
જિાબ: 

ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ સરકાર ઇવન્દરા ગાંધીબના નેતૃત્િમાં- ભારતના બંધારણનો ૪૨મો સધારો કટોકટી (25 જૂ ન
1975 થી 21 માચન 1977) દરવમયાન ઘડિામાં આવયો હતો. આ સધારાથી તેના ઇવતહાસમાં બંધારણમાં સૌથી વયાપક
ફેરફારો કરિમાં આવયા તેથી ક્યારેક આ "વમવન-બંધારણ" કહેિાય છે .

આ સધારાથી બંધારણમાં નીચે મજબના ફેરફારો થયા:

પ્રસ્તાિના: 

પ્રસ્તાિનાના શબ્દો "સાિનભૌમ લોકશાહી ગણતંર" માં સધારો થયો અને "સાિનભૌમ સમાજિાદી વબનસાંપ્રદાવયક
લોકશાહી ગણતાંવરક" શબ્દો અને "રાષ્ટ્રીય એકતા" ના સ્થાને "રાષ્ટ્રીય એકતા અને અખંરડતતા" શબ્દો ઉમેરિામાં
આવયા.



કલમ 31C: 

રાજ્યના નીવત માગનદશનક વસદ્ધાંતોને સમાિિિા કલમ 31Cનો વિસ્તાર િધારિામાં આવયો. અગાઉ કલમ 31C
માર કલમ ૩૯(ખ) અને ૩૯ (ગ)માં ઉલલેવખત રાજ્યની નીવત માગનદશનક વસદ્ધાંતોને કાયદા દ્િારા રક્ષણ પૂરૂ
પાડિામાં આિેલ હતં.



રાજ્યના નીવત માગનદશનક વસદ્ધાંતોના અમલીકરણ માટે અદાલતો દ્િારા મળભત અવધકારોને અમાન્ય જાહેર કરી
શકાય નહીં.



રાજ્યના નીવત માગનદશનક વસદ્ધાંતો: 

નિા વનદેશો કલમ 39A, 43A, 48A દ્િારા ઉમેરિામાં આવયા, જે અનક્રમે સમાન ન્યાય અને મફત કાનૂની સહાય
માટે પૂરી પાડે છે , આર્થનક રીતે પછાત િગો, ઉદ્યોગોમાં કામદારોના ભાગીદારી અને પયાનિરણ સધારણા અને સરક્ષા
તથા િનો અને િન્યજીિોની સરક્ષાને લગતાં હતાં.
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કલમ 31D: 

નિી કલમ 31D રાષ્ટ્ર વિરોધી પ્રિૃવત્ત અને વિરોધી રાષ્ટ્રીય સંગઠનો પર પ્રવતબંધ જે સંસદીય કાયદો બનાિિા માટે
સત્તા પૂરી પાડે છે . િધમાં, તે કલમ ૧૪, ૧૯ અને ૩૧ દ્િારા આપિામાં આિેલા મૂળભૂત અવધકારો પર કોઇ પણ
રીતે પ્રવતબંધ લગાિી શકશે નહીં કેમ કે તે કલમ 31D ને તેના હેતનો દરપયોગ કરતાં રોકે છે .



મળભત ફરજો: 

નિો ભાગ IVAમાં 51Aમાં નાગરરકો મૂળભૂત ફરજો ઉમેરિામાં આિી.



કલમ 74 (1) ઉમેરિામાં આિી જે મજબ રાષ્ટ્રપવતને મંરીમંડળની સલાહ અનસાર કાયન કરિાન ફરજીયાત
બનાિિામાં આવય.



અદાલતો: 

કેન્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર લગતી કલમ 77 અને કલમ 166 , કોઈ કોટન અથિા અન્ય સત્તા સરકારી કામકાજ
માટે કોઈપણ વનયમો બાધ્ય રહેશે નહીં.



નિી કલમ 32A મજબ સિોચ્ચ અદાલતને કલમ 32 હેઠળ કોઈ પણ રરટ જારી કરી બંધારણીય માન્યતા અથિા
સસંગતતા નક્કી કરિા માટેનો અવધકાર રદ કરિામાં આવયો.



તેના દ્િારા સિોચ્ચ અદાલત અને હાઇ કોટનની સતાઓ પર રીટ જારી કરિાના અને ન્યાવયક સમીક્ષા કરિા અંગેની
શવક્ત કાપ મૂકિામાં આવયો.

ગેરલાયકાત: 

કલમ 102 (1) (અ) મજબ જે વયવક્ત ભારત અથિા કોઈપણ રાજ્ય સરકાર સરકાર હેઠળ ઓરફસ ઓફ પ્રોફીટ ધરાિે તેને
સંસદીય કાયદા દ્િારા ગેરલાયક જાહેર કરિામાં આિશે.

લોકસભાનો સમયગાળો: 

કલમ 83 અને 172 સધારો કટોકટીની પરરવસ્થવત દરવમયાન લોકસભાનો સમયગાળો પાંચ િષનથી િધારીને છ િષન કરિામાં
આવયો.



તેના દ્િારા કેન્ર સરકારને “કાયદો અને વયિસ્થા” જાળિિા માટે અન્ય કોઇ પણ રાજ્યમાં સશસ્ર દળો મોકલિા કરિાની
સત્તા આપિામાં આિી.



૪૨માં બંધારણીય સધારા દ્િારા સંસદની સિોચ્ચતા સ્થાપિામાં આિી.
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બંધારણીય સધારાઓને ન્યાવયક સમીક્ષાની બહાર રાખિામાં આવયા.


કલમ 368માં સધારો કરી તેના દ્િારા કોઇ પણ બંધારણીય સધારાને કોઇ પણ રીતે ન્યાયીક સમીક્ષાની બહાર
રાખિામાં આવયા.



કેન્રીય યાદી, રાજ્ય યાદી અને સમિતી યાદી: 

તેના દ્િારા જં ગલો, વશક્ષણ, જં ગલી પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓનં રક્ષણ અને તોલ અને માપ ધોરણો (માનાંક નક્કી
કરિા વસિાય) િગેરેને સમિતી સચીમાંથી સમિતી સૂવચમાંથી રાજ્ય સૂવચમાં તબદીલ કરિામાં આવયા. સમિતી
સચીમાં નિો વિષય 20a "િસ્તી વનયંરણ અને કટંબ વનયોજન" માં ઉમેરિામાં આવયો.

રાષ્ટ્રપવત: 

રાષ્ટ્રપવત કેવબનેટની સલાહ માનિા માટે બાવધત બનિિામાં આવયા.



રાષ્ટ્રપવત શાસનની સમયગાળો 6 મવહનાથી િધારીને એક િષનનો કરિામાં આવયો.
નોંધ: આ એક આદશન જિાબ છે . બધા જ મદાઓ જિાબમાં સમાિી લેિા જરૂરી નથી.

Q.4 શં 'નફો કાયાનલય' છે ?
જિાબ: ઓરફસ ઓફ પ્રોરફટ: 

"ઓરફસ ઓફ પ્રોરફટ" ની અવભવયરકત બંધારણમાં અથિા જન પ્રવતવનવધત્િ ધારા, ૧૯૫૧ માં વયાખ્યાવયત કરિામાં
આિી નથી, તેનં મહત્િ અને અથન અદલતો દ્િારા વયાખ્યાવયત કરિામાં આિે છે . િષો સધી, કોટન દ્િારા આ મદ્દાને
ચોક્કસ િાસ્તવિક પરરવસ્થવત સંદભનમાં વયાખ્યાવયત કરિામાં આિે છે .



પરંત, કલમો 102 (1) અને 191 (1), જે કેન્ર અને રાજ્ય સ્તરે ગ્રહના સભ્યોને કોઇ પણ પદ ધરળ કરતાં અટકાિે છે . તેનં
ઉલલંઘન, સાંસદો અથિા ધારાસભ્યોને ગેરલાયક ઠરાિી શકે છે .



ચાર વયાપક વસદ્ધાંતો દ્િારા "ઓરફસ ઓફ પ્રોરફટ" અંતગનત ગેરલાયકાત નક્કી કરિામાં આિી છે .
(1) સરકાર તેની વનમણૂક, બરતરફી અને ઓરફસ કાયો કામગીરી પર વનયંરણ ધરાિે છે કે કેમ?
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(2) તેની કમગીરી માટે કોઈપણ મહેનતાણં ચકિિામાં આિે છે કે કેમ ?
(3) જે તે સંસ્થા દ્િારા સરકારી સત્તાઓ ભોગિિામાં આિે છે કેમ? જે મ કે નાણાકીય સત્તા, જમીન ફાળિણી
અથિા લાઇસન્સ આપિા િગેરે.
(4) ઓરફસ દ્િારા તેને િફાદારીના નામ પર દબાણ કરિામાં આિે છે કે કેમ.

Q.5 સાંસદો અને ધારાસભ્યો કાયદાની પ્રેવક્ટસ અટકાિાયા કરિી જોઈએ? સામેલ
સમસ્યાઓની ચચાન કરો.
જિાબ: હા, તેમને અટકાિિા જોઇએ: 

“બાર કાઉવન્સલ ઓફ ઇન્ડીયા” ના વનયમ ૪૯ મજબ કોઇ સંપણ
ૂ ન સમય પગારદાર કમનચારી કે જે કોઇ પણ ખાનગી કંપની,
ફમન, અથિા સરકારમાં ફરજ બજાિતાં હોય તો તેઓ ન્યાયાલયમાં િકીલ તરીકે પ્રેવક્ટસ કરી શકતા નથી.



એક સંસદ / ધારાસભ્ય અને િકીલ તરીકેની કામગીરી સંપૂણન સમયની પ્રિૃવત્ત છે . MP / MLA સંસદ અને
વિધાનસભાઓમાં સંપૂણન સમયના સભ્યો છે . તેમને ગ્રહની કાયનિાહીમાં ભાગ લેિ, તેમના મતવિસ્તારના લોકોને મળિં,
લોકોના પ્રશ્નો સાંભળિા િગેરે કામગીરી કરિાની હોય છે જે થી બે અલગ પ્રકારની કામગીરી કરિી ન જોઇએ.



હનીરાજ ચલાની વિ. મહારાષ્ટ્ર બાર કાઉવન્સલ – મજબ િકીલાતનો વયિસાય સંપૂણન સમયનો છે .



સાંસદો અને ધારાસભ્યો જે ઓ િકીલાત કરે છે તેઓ અરજદાર પાસેથી ફી લે છે અને રરસ્પોન્ડન્ટ કે જે કેન્ર અથિા
રાજ્ય સરકાર છે તેમની પાસેથી પગાર મેળિે છે . આ એક વયાિસાવયક ગેરિતનણૂક છે , કારણ કે તેઓ બંને તરફથી ફાયદો
મેળિે છે .



સાંસદો અને ધારાસભ્યો ન્યાયાધીશના મહાવભયોગની કાયનિાહીમાં ભાગ લેતાં હોય છે જે થી તેઓ િકીલાતની કામગીરી
દરવમયાન તેઓ ન્યાયાધીશ પર દબાણ લાિી શકે છે .



આ કલમ 14, 15 ના ઉલલંઘન, અને 21 જે સમાનતાના અવધકાર, ભેદભાિ પર પ્રવતબંધ, અને જીિન અને વયવક્તગત
સ્િતંરતાન ઉલલંઘન કરે છે .
PD GURUKUL F 61/62, INDIA BULLS MEGA MALL, JETALPUR ROAD VADODARA 9998051345

ના, તેમને અટકાિિા જોઇએ નહીં: 

તેમને અટકાિિા માટે કોઇ પરતાં કારણો નથી કારણ કે ત્યાં ડોકટરો જે આઇએએસ અવધકારીઓ અને ઈજનેરો જે
રાજદ્િારીઓ તરીકે ફરજ બજાિે છે .



કાયદાન સારૂ જ્ઞાન સારો કાયદો બનાિિા માટે ચૂંટાયેલા પ્રવતવનવધઓને મદદરૂપ થશે.

તેના માટે શં પગલાં લઇ શકાય?


બંધારણની કલમ 14 ની ભાિના હેઠળ જાહેર સેિકો, લોકો પ્રવતવનવધઓ અને ન્યાયતંર સભ્યો માટે એક સમાન નીવતની
જરૂર છે અને વહત સંઘષનને ફોજદારી ગેરિતનણૂક હેઠળ આિરી લેિાની જરૂર છે .



ભારતીય લોકશાહી િધ પારદશનક અને મજબત બનાિિા માટે જાહેર સેિકો અને લોક પ્રવતવનવધઓ માટે તેમની ભૂવમકાઓ
અને જિાબદારીઓ સ્પષ્ટ રીતે વયાખ્યાવયત કરિાની જરૂર છે .

Q.6 પારદશનકતા શં છે ? પરીક્ષણ શં પગલાં પ્રશાસનમાં પારદર્શનતા સવનવશ્ચત સરકાર દ્િારા
લેિામાં આિશે જોઇએ.
જિાબ: પારદર્શનતાનો અથન ખલલાપણ થાય છે . તે દેશમાં માવહતી મેળિિાની સ્િતંરતાના અથનમાં િાંચી શકાય છે . પારદશનક િહીિટ
નાગરરકોમાં સરકાર પ્રત્યે વિશ્િાસ સ્થાવપત કરે છે . તે સાધનોના ગેરિહીિટ અને ભ્રષ્ટાચાર સામે મહત્િન અંગ છે . અપારદશનક
િહીિટ નકસાનકારક છે . િાંધો અવતશય વિિેક, માવહતીની પહોંચનો અભાિ, ગપ્ત બેઠકો િગેરે તેની સામે અડચણરૂપ છે .
દેશમાં સશાસન સવનવશ્ચત કરિા માટે, સરકારે પારદશનક િહીિટની ખાતરી કરી લેિી જોઈએ:
1. મતદાર પ્રરક્રયા: તંદરસ્ત લોકશાહી માટે, મફત અને ન્યાયપણન ચંટણીઓ ફરવજયાત છે . ભારતની જે મ ચટણીઓ યોજિા
માટે સ્િતંર સંસ્થા હોિી જોઇએ. આ કાયન ભારતના ચૂંટણી પંચ દ્િારા ખૂબ જ સારી કરિામાં આિે છે .
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2. સંપવત્ત મેનજ
ે મેન્ટ: સ્રોતોનો ગેરિહીિટ પ્રબળ ભ્રષ્ટાચારને પોષે છે જે અંતે દેશના અથનતંરને નકસાન કરે છે . સરકાર દ્િારા
વબડડંગ પ્રરક્રયામાં પારદર્શનતા સવનવશ્ચત કરિી જોઇએ અન્યથા લોકોનો સરકાર પર વિશ્િાસ નહીં રહે.
3. નોકરીમાં પારદર્શનતા: સરકારની દરેક ભરતી પ્રરક્રયા સંપણન પારદશી રીતે થિી જોઇએ જે થી દરેકને સમાન તક ઉપલબ્ધ
થાય. જે સમાનતાની ભાિનાને પ્રોત્સાહન આપશે.
4. માવહતી અવધકાર: માવહવત અવધકારન કાયનક્ષમ અમલીકરણ પારદશનક િહીિટનો આધાર છે . લોકોને દરેક વિભાગોની
કામગીરી, વિવિધ મંરાલયો, સરકારી ઓરડટ અહેિાલ વિષે જાણ હોવિ જોઇએ તે માવહવત રાષ્ટ્રીય સરક્ષાને અસર કરતી
હોય.
5. પ્રકાશનોની ભૂવમકા: સ્િતંર પરકારત્િ એક િૉચડોગની સેિા આપે છે . તેઓ સરકાર અને નાગરરક િચ્ચે કડીરૂપ ભૂવમકા
ભજિે છે . તે સરકારને માવહતી પ્રસારીત કરિા મદદ કરે છે અને તે જ સમયે પ્રેસ તેમના અવધકારો અને સરકારની વિવિધ
પ્રિૃવત્તઓ વિષે નાગરરકો વશવક્ષત કરિાની કામગીરી કરી શકે છે .
એક સારી પારદશનક િહીિટીતંર તંરમાં જિાબદારી સવનવશ્ચત કરે છે . એક જિાબદાર સરકાર લોકશાહી વરવિધ લક્ષયાંકો
રાજકીય, નાણાકીય અને સામાવજક લોકશાહી મેળિિા આધારરૂપ છે .

Q.7 તમે શં વિચારો છો જાહેર િહીિટમાં કોર ડકંમતો છે . ચચાન કરો.
જિાબ: જાહેર િહીિટ નીવતઓન અમલીકરણ અને નાગરરકોને સેિા પરી પાડિા સાથે સંલગ્ન છે . તેથી તેની આિશ્યક પ્રકૃવતને કારણે તે
ચોક્કસ મળભત ગણો દ્િારા દર્શનત હોિં જ જોઈએ.
પારદર્શનતા અને જિાબદારી: લોકોનો વિશ્િાસ સંપાદન કરિા માટે, માર પ્રરક્રયા પ્રમાવણક હોિી જરૂરી નથી, પરંત તે પારદશી
દેખાય તે પણ આિશ્યક છે . િધમાં, જ્યારે દરેક વયવક્ત પોતાની રક્રયાઓ માટે જિાબદાર છે , તે વસસ્ટમ માં િધ કાયનક્ષમતા લાિે
છે . તેથી આ ગણો જાહેર િહીિટમાં બંને ગણિત્તા અને કામગીરી સધારી શકે છે . આિા પગલાં માવહતી અવધકાર, નાગરરક
ચાટનર, િગેરેમાં પરીણમે છે .
ઉદેશ અને વનષ્પક્ષતા: જાહેર િહીિટ સાથે વિવિધ ક્ષેરોના લોકો સંકળાયેલા છે . તેઓ વિવિધ ક્ષેરોમાંથી આિે છે અને જાહેર
િહીિટ પર પ્રભાિ પાડે છે . કોઈ ભેદભાિ અથિા પૂિનગ્રહો ન હોિાથી દરેક વયવક્ત તેનં િળતર મળી શકે છે તેથી તે બધા માટે
વહતાિહ બની જાય છે . આિા પગલાં ઓનલાઇન સરકારી ટેન્ડર િગેરે ગણોમાં પરીણમે છે .
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સંિેદના અને કરુણા: સમાજના નબળા અને દવલત િગોના ઘણા વયવક્તઓ સરકારી કલયાણ યોજનાઓ પર સંપૂણનપણે આધાર
રાખે છે . ક્યારેક તેઓ પાસે પ્રરક્રયા, તેમના અવધકારો અને ફરજો યોગ્ય જ્ઞાનનો અભાિ હોય છે . જાહેર િહીિટમાં આિા
વયવક્તઓ તરફ ધીરજ અને સંભાળ હોિી આિશ્યક છે . આિા મલયો રદવયાંગો માટે સરકાર જે િા પગલાંમાં પરીણમે છે .
"િાદળો િચ્ચે ચાલિામાં જમીન સાથે સંપકન છૂ ટિો જોઇએ નહીં." આિા મલયો આધવનક સમયમાં જાહેર સેિકોમાં જરૂરી છે
જે 21 મી સદી માં ભારત માગનદશનન આપે છે .

પ્ર .8 ભારે સત્તા દવલતો અને અન્ય દવલત સમદાયો એનજીઓ ભૂવમકા વિશ્લેષણ કરો.
જિાબ: દવલતો વિરૂદ્ધ અત્યાચારના કેસોમાં રદન-પ્રવતરદન િધારો થઇ રહ્યો છે . પછી ભલે તે દાદરી મનસ્િી હહંસાખોરીની ઘટના હોય
કે જ્યાં મોહમ્મદ અખ્લક બવહષ્કૃત કરિામાં આવયો હતો કે પછી ગજરાતના બનાિો જ્યાં ગાયની ચામડી ઉતારિા બદલ
દવલતને જાહેરમાં અપમાવનત કરિામાં આવયા અને સજા કરિામાં આિી હતી. ડૉ. બી આર આંબેડકર અને મહાત્મા ગાંધી જે િા
મહાન વયવક્તત્િઓના અથાગ પ્રયત્નો પછી પણ દવલતોને હજ પણ બીજા િગન નાગરરકો તરીકે સમજિામાં આિે છે .
એનજીઓ તેમના બચાિમાં આિે છે અને તેઓ જ્યાં સરકાર નથી પહોચી ત્યાં ફેરફાર લાિિામાં વનયાનણક ભૂવમકા ભજિે છે .
દવલતો લઇને તેમની ભૂવમકા નીચે મજબ છે 1. દવલતો િચ્ચે જગ્રવત લાિિી: સ્િાવભમાન અને રક્ષણ માટે સંબંવધત કાયદા અને તેમને આરક્ષણ નીવતથી ફાયદા મેળિિા
મદદ કરે છે .
2. સરકારી નીવતઓનં અસરકારક અમલીકરણ:- તે એનજીઓ પ્રાથવમક અને મહત્િનો ફાળો છે . તેઓ સરકારી ભંડોળ
આરદિાસીઓ સધી પહોંચે છે કે નહીં તે અને દવલતોના વિકાસ અંગે સરકાર પર નજર રાખિાનં કામ કરે છે . તેઓ દવલતો પર
થતાં અત્યાચાર અટકાિિા અનસવચત જવત પંચનો સંપકન કરે છે .
3. દવલત અત્યાચાર સામે અદાલતોમાં પીઆઇએલ ફાઇલ કરે છે અને તેમને ન્યાય અપાિે છે .

Q.9 ભાિનાત્મક બવદ્ધ વયાખ્યાવયત કરો. તમને લાગે છે કે ઊંચી લાગણીઓની બવદ્ધ (EI) Rs
સફળતા મજબૂત આગાહી કરનાર છે ?
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જિાબ: પરરચય: - ભાિનાત્મક બવદ્ધમતા (EI) એટલે વયવક્તની એિી ક્ષમતા જે માં તેમની પોતાની અને અન્ય લોકોની લાગણીઓ
ઓળખી, વિવિધ લાગણીઓ િચ્ચે સ્પષ્ટપણે અને તેમને યોગ્ય રીતે ઓળખી, ભાિનાત્મક માવહતીનો ઉપયોગ વિચાર અને
િતનનના માગનદશનન માટે, અને લાગણીઓને વનયંવરત અને / અથિા સંતવલત કરીને િાતાિરણ સાથે સમેળ સાધિો અથિા એક
ધ્યેય/ધ્યેયો હાંસલ કરે છે .

ભાિનાત્મક બવદ્ધમતા (EI)ની સામાન્ય હકારાત્મક અસરો જે માણસને સફળ થિા માટે મજબૂત બનાિે છે : 

િયસ્કો માટે િધ સારા સામાવજક સંબંધો – ઉચ્ચ ભાિનાત્મક બવદ્ધમતા (EI) પખ્ત વયવક્તઓમાં િધ સામાજીક સ્િગ્રહણશવક્ત અને િધ સફળ આંતરિૈયવક્તક સંબંધો માટે મદદરૂપ થાય છે જ્યારે આંતરવયવક્તત્િ આક્રમણ અને
સમસ્યાઓથી બચાિે છે .
 અત્યંત ભાિનાત્મક બવદ્ધશાળી વયવક્તઓને અન્ય લોકો િધ હકારાત્મક રીતે જોિે છે - અન્ય વયવક્તઓ ઉચ્ચ
ભાિનાત્મક બવદ્ધમતા (EI) િાળા લોકો સાથે િધ આહલાદક તથા સામાવજક રીતે કશળ અને આસપાસ રહેિા માટે
પ્રેરાય છે . તેથી, તે ટીમ િકન માટે મદદ કરે છે તથા લોકોના જૂ થને નેતત્િ પ્રદાન કરે છે .



કટબ
ં ીજનો અને અન્યો સાથે ઘવનષ્ઠ સંબંધો - ભાિનાત્મક બવદ્ધમતા (EI) પરરિાર સાથે તેમજ અન્ય લોકો સાથે ઘણા
પાસાઓ જે િા કે વસ્થર અને સંતવલત મન જે કામની ક્ષમતા િધારિા જરૂરી છે .



સારી શૈક્ષવણક વસવદ્ધ - સામાન્ય રીતે ઉચ્ચ ભાિનાત્મક બવદ્ધમતા (EI) સારી શૈક્ષવણક વસવદ્ધ સાથે સંકળાયેલી છે પરંત
જો બવદ્ધઆંક(આઇ.ક્ય)ના પરરબળને ધ્યાનમાં ન લેિામાં આિે તો.
એક વયવક્તને સરેરાશ કરતાં િધ ભાિનાત્મક બવદ્ધમતા (EI)ની જરૂર છે : ગોલેમેનના મત મજબ ડૉક્ટર, િકીલ, અથિા



ધંધાકીય જે િા તકનીકી જ્ઞાન માટે 115 કરતાં િધ બવદ્ધઆંક(આઇ.ક્ય) હોિ જોઇએ. પરંત લોકો જે િા કાયનબળ સાથે
જોડાય છે તેિ તેમનો બવદ્ધઆંક(આઇ.ક્ય)માં િધારો થિા લાગે છે . જે માં ભાિનાત્મક બવદ્ધમતા (EI) મહત્િનો ભાગ
ભજિે છે .


કામગીરીમાં દરવમયાન અને િાટાઘાટોમાં સારા સામાવજક સંબધ
ં ો - ઉચ્ચ ભાિનાત્મક બવદ્ધ કામગીરીમાં અને
િાટાઘાટોમાં િધ મદદરૂપ થાય છે .



સારી માનવસક સખાકારી - ઉચ્ચ ભાિનાત્મક બવદ્ધમતા (EI) જીિનની સખાકારી, દબાણ અથિા અસરક્ષા,
આત્મસન્માન, િગેરે સાથે હકારાત્મક રીતે સંકળાયેલ છે . તે આરોગ્ય અને િતનન સાથે નકારાત્મક રીતે સંકળાયેલો છે . જો
બે સમાન સક્ષમતા િાળા લોકો એક સાથે કામ કરશે તો ભાિનાત્મક બવદ્ધમત્તા તેમની સફળતા માટે મહત્િનં પરરબળ
બને છે . સ્િ.સ્ટીિ જોબ્સ તેમના ભાગીદારો દ્િારા તેમની પોતાની કંપની હાંકી કાઢિામાં આવયા હતા, પરંત તેમની
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ક્ષમતાથી અને ભાિનાત્મક બવદ્ધ કારણે તેમણે ધીરજ, આત્મ-વિશ્િાસ ઉજાગર કયાન હતા અને સખત મહેનત કરી ફરીથી
સફળતા મેળિી હતી.

Q.10 વયાખ્યાવયત જિાબદારી, વયાિસાયીકરણ, પ્રામાવણકતા અને પારદશનકતા.
જિાબ: જાહેર સેિાઓ રાષ્ટ્રની સેિા માટે સિનસ્િ અપનણ કરી શકે તેિા અવધકારીઓની અપેક્ષા રાખે છે . તેના માટે ઘણા ગણોની જરૂર છે
અને તેમાંથી ચાર ગણો નીચે પ્રમાણે છે :

જિાબદારી:
તે વયવક્તગત અથિા સામવહક, રક્રયા અથિા વનવષ્ક્રયતા માટે જિાબદારી સ્િીકારિા માટે પ્રવતબદ્ધતા દશાનિે છે . જાહેર
સેિાઓમાં જિાબદારી ગૂઢ અને પરોક્ષ છે . જિાબદારીના 2 પ્રકારો નીચે મજબ છે :


આંતરરક: દરેક સ્તરીકરણ સ્તરે, જાહેર અવધકારી તેના િરરષ્ઠ જિાબ આપિા માટે ઉત્તરદાયી હોય છે .



બાહ્ય: વિભાગ બહારના અન્ય સંબંવધત અને સંબંવધત સત્તાિાળાઓને જિાબ આપિા માટે ઉત્તરદાયી હોય છે .

વયાિસાયીકરણ:
તે વતશાસ્રમાં ઉમદા પ્રદશનન માટે ખબ જ જરૂરી છે . જે ના દ્િારા જાહેર અવધકારીઓને શ્રેષ્ઠ કહેિામાં આિે છે . તે ફરજ અને
કામ પ્રત્યે સારી સમજ આપે છે .

ઇમાનદારી:
તે એક અથનમાં રક્રયાઓ અને પ્રોત્સાહનો સંદભનમાં ઈમાનદારી અને સત્યવનષ્ઠા છે . તે સૌથી મહત્િપૂણન મૂલયોમાથી એક છે , જે
વયવક્તગત રીતે અંદરથી આિે છે . આિા અવધકારીઓ વયવક્તગત રીતે અનૈવતક પદ્ધવતઓનો પોતાના નફા માટે ઉપયોગ કરતાં
નથી.

પારદર્શનતા:
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તે વનખાલસતા, સંચાર અને જિાબદારી તરફન િલણ બતાિે છે . જો જાહેર અવધકારીઓએ પારદશનક હોય તો, તેઓ
નાગરરકોનો વિશ્િાસ મેળિી શકે છે . તેઓ િધ સારી રીતે િાતચીત કરી શકે છે અને સાચા વનણનયો લેિા માટે સમથન હશે.
એક જાહેર સેિક પર ઘણા સામાન્ય લોકોના જીિનની જિાબદારી હોય છે . તેથી આ તમામ ગણો સારા િહીિટ માટે ફરવજયાત
છે .

Q.11 1947 ના ભારતીય સ્િતંરતા એક્ટ ની વિશેષતાઓ શં હતા? પરીક્ષણ કેિી રીતે ભારતીય
બંધારણના બાંધકામ પ્રરક્રયા શરૂ થાય છે .
1947 ના ભારતીય સ્િતંરતા અવધવનયમની મખ્ય વિશેષતાઓ: - ભારતીય સ્િતંરતા અવધવનયમ3 જી જૂ ન 1947 ના મા રોજ
રજૂ કરિામાં આિેલ ઉન્ટબેટન યોજના પર આધારરત હતો અને જે ને 1947 માં વિરટશ સંસદ દ્િારા પસાર કરિામાં આવયો
હતો.


તેનાથી ભારત અને પારકસ્તાન એિા બે સ્િતંર રાષ્ટ્રોનો પાયો નંખાયો.



બે સ્િતંર રાષ્ટ્રો િચ્ચેની સરહદો સર વસરરલ રેડક્લીફની અધ્યક્ષતામાં સરહદ દ્િારા નક્કી કરિામાં આિી હતી.



તે પંજાબ અને બંગાળની સરહદો નક્કી કરિા માટે અલગ સરહદ કવમશનની ભલામણ કરિામાં આિી હતી.



પારકસ્તાન પવશ્ચમ પંજાબ, પૂિન બંગાળ, હસંધ પ્રદેશો, ઉત્તર પવશ્ચવમ પ્રાંત, આસામ, ભાિલપર, ખૈરપર, બલવચસ્તાનના
વસલહાટ વિભાગો અને 8 બલવચસ્તાનના અન્ય રજિાડાંનો સમાિેશ કરિા ઇચ્છક હત.



નાના રજિાડાઓ પર વિરટશ રાજસત્તા વનલંવબત કરિામાં આિી અને તેઓ ભારત અથિા પારકસ્તાન સાથે જોડાિા
અથિા સ્િતંર રહેિા માટે મક્ત હતા.



બંને સ્િતંર રાષ્ટ્રો ભારત અને પારકસ્તાન માટે રાજ્યપાલ જનરલ વિરટશ સરકાર દ્િારા વનયક્ત કરિામાં આવયા હતા. જો
બંને રાષ્ટ્રો સહમત હોત તો એક જ રાજ્યપાલ જનરલની વનયવક્ત માટે અવધવનયમમાં જોગિાઈ કરિામાં આિી હતી.



બંને સ્િતંર રાષ્ટ્રો પોતાની અલગ વિધાનસભાન ગઠન કરિા અને પોતાન બંધારણ બનાિિા માટે સ્િતંર હતા.



બંને સ્િતંર રાષ્ટ્રો પોતાન બંધારણ બનાિે ત્યાં બંને ભારત અવધવનયમ 1935 ના મજબ સંચાવલત કરિામાં આિશે.



વિરટશ સરકારનં બંને રાષ્ટ્રો પર કોઈ પણ પ્રકારનં વનયંરણ ચાલ રહેશે નહીં.



રાજ્યપાલ જનરલને માચન 1948 ભારતીય સ્િતંરતા અવધવનયમ, 1947 ની જોગિાઈઓ અસરકારક અમલીકરણ માટે
ઓડનર જારી કરિા માટે પયાનપ્ત સત્તાઓ આપિામાં આિી હતી.
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ઓગસ્ટ 15, 1947 પહેલાં વનમણૂક પામેલા જાહેર સેિકો, એ જ વિશેષાવધકારો સાથે સેિામાં ચાલ રહેશે.



બાંધારણીય સંસ્થાઓ પણ વિરટશ સંસદના કોઈ પણ કાયદાને રદ કરિાની સત્તા ધરાિશે.

ભારતીય બંધારણના વનમાનણની પ્રરક્રયા કેિી રીતે શરૂ થઇ: -

નહેરુ અહેિાલ 

સાયમન કવમશનની પ્રવતરક્રયારૂપે ભારતના બંધારણ માટે વસદ્ધાંતો નક્કી કરિા મોતીલાલ નહેરુની અધ્યક્ષતામાં 1928
માં એક સવમવતની રચના કરિામાં આિી હતી. તેમાં ભારતના બંધારણનો મસદ્દો તૈયાર કરિા રૂપરેખા રજ કરી હતી. તેના
મોટા ભાગના લક્ષણો પાછળથી ભારતના બંધારણ સમાિિામાં આવયા હતા.



સામ્યિાદી પક્ષના નેતા એમ.એન.રોય દ્િારા ૧૯૩૪માં એક બાંધારણ સભા રચિાની માંગ કરિામાં આિી હતી. આ માંગ
કોંગ્રેસ પક્ષ અને વિરટશ સરકાર દ્િારા ૧૯૪૦માં સ્િીકારિામાં આિી હતી. જે ને ઓગસ્ટ ઓફર તરીકે ઓળખિામાં
આિી હતી એન તેના દ્િારા ભારતીયોને તેમના બંધારણનો મસદ્દો તૈયાર કરિા માટે મંજૂરી મળી હતી.



ભારત બાંધારણ સભા કૅવબનેટ વમશન પ્લાન ની જોગિાઈઓ મજબ મે,1946માં અવસ્તત્િમાં આિી. તેન મખ્ય કાયન
વિરટશ સરકાર પાસેથી ભારત સરકારને સાિનભૌમ સત્તાન હસ્તાંતરણ બંધારણની રચના કરિાન હત.



સ્િતંર ભારતની બંધારણ સભાની પ્રથમ બેઠક 14 ઓગસ્ટ, 1947 ના રોજ મળી હતી. જિાહરલાલ નેહરુ આગેિાની
હેઠળ મળેલી આ બંધારણ સભા એક સાિનભૌમ અને કાયદાકીય સંસ્થા હતી. 29 ઓગસ્ટ, 1947 ના રોજ ડો.બી.આર
આંબેડકરની અધ્યક્ષતામાં સાત સભ્યોની એક પ્રારૂપ સવમવતની રચના કરિામાં આિી હતી.



26 નિેમ્બર,1949 ના રોજ બંધારણના મસદ્દાને બંધારણ સભામાં પસાર કરિામાં આવય જે માં કૂલ ૨૯૯ સભ્યોમાથી
૨૮૪ સભ્યોની સહી હતી.



તે જ રદિસે ભારતના લોકોએ લોકોએ બંધારણને માન્યતા આપી અને તેનો સ્િીકર કયો. મૂળ બંધારણમાં જે 26 નિેમ્બર,
1949 ના રોજ અપનાિિામાં આવયં હતં તેમાં પ્રસ્તાિના, 395 કલમો અને 8 અનૂસચીઓનો સમાિેશ થતો હતો.



બંધારણની જોગિાઈઓ મજબ, તે ઔપચારરક રીતે 26 જાન્યઆરી 1950 ના રોજ અમલમાં આવય. આ તારીખ સૌથી
કદાચ 1929 માં લાહોરમાં કોંગ્રેસના િાર્ષનક સર પર નહેરુએ 'પૂણન સ્િરાજ' ઘોષણા કરી હતી તેની ઉજિણી કરિા માટે
પસંદ કરિામાં આિી હતી.

Q.12 ચચાન રાજ્યપાલ પ્રમખ કરતાં િધ વિિેકાધીન સત્તા ભોગિે છે કે કેમ?
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જિાબ:  રાજ્યપાલન પદ એ એક વિટીશ ભારતીય સ્િરૂપનં એક સંઘીય પ્રત્યારોપણ છે . અગાઉ રાજ્યપાલની ભૂવમકા સામાન્ય
રીતે વનયવમત કાયનક્રમો સધી જ મયાનરદત હતો પરંત હાલના સમયમાં તે િધ સત્તા ભોગિે છે .

રાજ્યપાલ પાસે રાષ્ટ્રપવત કરતાં િધ વિિેકાવધન સત્તાઓ છે : બેિડી સત્તા: 

તેમના કામગીરીને રાજ્યપાલ પાસે રાષ્ટ્રપવત કરતાં િધ વિિેકાવધન સત્તાઓ છે . તેમને બંધારણના યોગ્ય અમલીકરણ થાય
તેના માટે િધ વિિેકાવધન સત્તા આપિામાં આિી છે .



તેમની પાસે પ્રથમદશી રીતે કોઇ પણ રાજ્ય દ્િારા ઘડિામાં આિેલા કાયદાની બંધારણીય િૈધ્યતા નક્કી કરિાની
વિિેકાવધન સત્તા છે . તેમની પાસે જો રાજ્ય સરકાર બંધારણ અનસર કામગીરી ન કરતી હોય તો વિધાનસભાન વિસજન ન
કરિાની પણ તેમને સત્તા છે .

બંધારણ જોગિાઈઓ પોતે િધ સત્તાઓ આપે છે : 

રાજ્યમાં રાજ્યપાલની વિિેકાધીન સત્તા ભારતમાં રાષ્ટ્રપવતની સરખામણીમાં ઘણી વયાપક છે . ઉ.દા. બંધારણની કલમ
163 મજબ રાજ્યપાલને તેમની વિિેકાધીન સત્તાઓ વસિાયની કામગીરીમા મદદ કરિા મખ્યમંરી અને રાજ્યોમાં
પ્રધાનોની કાઉવન્સલ હશે.



બંધારણ િધમાં ઉલલેખ છે કે જો કોઇ પ્રશ્ન ઉદભિે કે કોઇ બાબત રાજયપાલને વિિેકાધીન છે કે નહીં તે નક્કી કરિાની
સત્તા પણ રાજ્યપાલને છે . અને આ બાબતે રાજ્યપાલનો વનણનયને અંવતમ રહેશે અને તેના વનણનયને આ સંદભનમાં કોઇ
પણ રીતે પડાકારી શકાશે નહીં.. િધમાં, મંરાલય દ્િારા રાજ્યપાલને આપિામાં આિેલી સલાહનેકોઇ પણ ન્યાયાલયમાં
તપાસ કરી શકાશે નહી.

કેટલીક વિિેકાધીન સત્તાઓ નીચે પ્રમાણે છે : 

જો મખ્યમંરી રાજ્યપાલને અવિશ્િાસની દરખાસ્ત પસાર થયા બાદ વિધાનસભાનં વિસજન ન કરિા જણાિે તો પણ
રાજ્યપાલ શ કરિ તે પોતાની વિિેક બદ્ધીથી નક્કી કરી શકે છે .



રાજ્યપાલ તેમની વિિેકાધીન સત્તા મજબ રાજ્યમાં બંધારણીય તંર વનષ્ફળતા વિશે રાષ્ટ્રપવતને ભલામણ કરી શકે છે .



રાજ્ય વિધાનસભા દ્િારા પસાર દ્િારા પસાર કરિામાં આિેલા ખરડાને રાજ્યપાલ રાષ્ટ્રપવતની અનમવત માટે અનામત
રાખી શકે છે .
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જો વિધાનસભા કોઇ પણ રાજકીય પક્ષની સ્પષ્ટ બહમતી ન હોય તો રાજ્યપાલ કોઇને પણ મખ્યમંરી તરીકે વનમણૂક કરી
શકે છે .



આસામ, મેઘાલય, વરપરા અને વમઝોરમ સરકારને ખવનજ સંશોધન માટે લાઇસન્સધારકો દ્િારા રોયલટીમાથી પ્રાપ્ત થતી
રકમને સ્િાયત્ત આરદિાસી વજલલા પરીષદને ચૂકિિાપાર રકમ રાજ્યપાલ નક્કી કરે છે .



રાજ્યપાલ મખ્યમંરી પાસેથી રાજ્યના િહીિટી અને િૈધાવનક બાબતો સંદભે સાથે માવહતી માગી શકે છે .



રાજ્યપાલ રાજ્ય ધારાસભા દ્િારા પસાર એક સામાન્ય ખરડાને મંજૂરી આપિાનો ઇનકાર કરી શકે છે .



આમ, જોકે રાજ્યપાલને ભારત રાષ્ટ્રપવતની જે મ રાજ્યના બંધારણીય િડા બનાિિામાં આવયા છે , પરંત તેમની સત્તાઓ
િચ્ચે એક પાતળી રેખા બંધારણમાં આપિામાં આિી છે જે માં રાજ્યપાલ મખ્યમંરી અને મંરી પરરષદની સલાહ અનસાર
કામ કરિા બંધાયેલા નથી.

રાજ્યપાલ અને રાષ્ટ્રપવતની સમાન વિિેકાધીન સત્તા: 

રાજ્યના િડા તરીકે જ્યારે તેમને હોદ્દો આપિામાં આિેલ છે ત્યારે રાષ્ટ્રપવત અને રાજ્યપાલને ઘણી બધી સમાન
વિિેકાધીન સત્તાઓ આપિામાં આિી છે . માફીની સત્તાઓ અને મંરાલયના વિઘટનની સત્તાઓમા આ બાબતે સમાનતા
જોિા મળે છે .



ઉપરાંત, બંને જ્યારે બંધારણના રક્ષણ માટે શપથ લે છે , છતાં બંને જો મંરીમંડળની સલાહ અનસાર ન િતે તો બંધારણનં
ઉલલંઘન થાય છે .

સિોચ્ચ અદાલતના ચકાદોઓ: 

સિોચ્ચ અદાલત પાસે , બંધારણનો મળ હેત અને આધારભત માળખાના વસદ્ધાંતને જોતાં રાજ્યપાલની વિિેકાધીન
સત્તાઓ નામંજૂર કરિા માટે પૂરતી હતી. સિોચ્ચ અદાલત તેનો સિનથા અમલ કરી અરુણાચલ પ્રદેશના રાજ્યપાલને
ગ્રહને બોલાિિા અને ગ્રહને સંદેશો મોકલિા એકહત્થ સત્તા િાપરિા બદલ સિોચ્ચ અદાલત દ્િારા ઝાટકણી કાઢિામાં
આિી હતી.



સિોચ્ચ અદાલતના ચકાદા મજબ રાજ્યપાલ એ કેન્રના એજન્ટ નથી. કોટનના ચકાદા અનસાર મનસ્િી અને તરંગી રીતે
વિિેકાધીન સત્તા િાપરિી એ વહતાિહ નથી.

પ્ર 13) િહીિટી અને ન્યાયતંર િચ્ચે તણાિ નિી નથી, પરંત તાજે તરના િષોમાં તેમાં એક અલગ
પરરમાણ ધારણ કયો છે . વિિેચનાત્મક વિશ્લેષણ કરો.
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જિાબ: 

લોકશાહી રાજ્યના રણ અંગો પર આધારીત છે : કારોબારી, ધારાસભા અને ન્યાયતંર. જે એકબીજાથી સ્િતંર છે અને
પરસ્પરનં અિલંવબત નથી.



ભારતીય સંદભનમાં, સરકારની રણે પાંખોને વિવિધ સત્તાઓ આપિામાં આિે છે , પરંત તે વનરપેક્ષ સત્તાઓ નથી. રણેય
તેમની પોતાના સત્તા અનસાર કાયો કરતા હોય છે પરંત જો અન્ય દ્િારા બંધારણીય જોગિાઈઓ વિરુદ્ધ કાયન કરિામાં
આિે છે તો તે બીજાને અટકાિી શકે છે .

કારોબારી અને ન્યાયતંર િચ્ચે મદ્દાઓ: 

ન્યાયતંર અને રાજકીય િગન િચ્ચે સંઘષન ત્યારે ઉદભવયો જ્યારે કૃવષ સધારા અને વિવિધ રાજ્યોમાં ફેલાયેલા જમીનદારી
વસસ્ટમને બંધારણની કલમ 31 કે જે માં વમલકતના અવધકારને રક્ષણ આપિામાં આવય હત તેને અદાલતમાં પડકારિામાં
આિી હતી.



રાજકીય િગન પાિર સધારા લાિિાની પેદા હોિાનં બંધારણની ભય ઓિરરાઇડ કરિામાં આિી શકે છે . સપ્રીમ કોટે તેની
વસ્થવત હકને મેળિિાના હતી.



અદાલત રારા પંજાબ સરક્ષા અને જમીન હક ધારાને પડકારિામાં આવયો, જે માં આ ધારાને બંધારણ (સત્તરમી સધારો)
ધારો, 1964 પછી નિમી અનસચી હેઠળ રક્ષણ પરૂ પાડિામાં આવય અને તેને ન્યાવયક સમીક્ષામાંથી રક્ષણ પરૂ પાડિામાં
આવય.



ગોલકનાથ રકસ્સામાં, સિોચ્ચ અદાલતના 11-ન્યાયાધીશોની બેન્ચ મૂળભૂત હકો પર કાપ મકિાને સંસદની શવક્ત પર
પ્રવતબંધ મકિામાં આવયો હતો.



ઉપરાંત બેંક રાષ્ટ્રીયકરણ જે િી લોકવપ્રય નીવતઓને સિોચ્ચ અદાલતમાં આંચકો સહન કરિો પડ્યો હતો.



કારોબારી દ્િારા ન્યાયતંર પર સિોચ્ચતા સાવબત કરિા અન્ય બંધારણીય સધારો લાિિો પડ્યો હતો. કારોબારીનો આ
દાિો ફરીથી ફરી સિોચ્ચ અદાલતમાં પહોચ્યો જે કેસિાનંદ ભારતી કેસ તરીકે વિખ્યાત છે .



સિોચ્ચ અદાલતના બહમતી ચકાદા અનસાર કલમ 21ની વયવક્તગત સ્િાતંત્ર્ય હેઠળ સરકાર વયવક્તને વિદેશમાં પ્રિાસ
કરિા રોકી શકે નહીં સરકાર આપખદ સત્તા િાપરી પાસપોટન જપ્ત કરી શકે નહીં કારણ કે તે કલમ -14 હેઠળ સમાનતા
અવધકારન ઉલલંઘન છે .



કોલેજીયમને કારોબારીના હસ્તક્ષેપમાંથી મક્ત રાખિામાં આિેલ છે જે સિોચ્ચ અદાલતના કેટલાક ચાિીરૂપ ચૂકાદા જે િા
કે 2G ચકાદો, એસ.આર.બોમાઇના ચકાદા કે જે કારોબારીની વિરુદ્ધ છે .

તાજે તરના િષોમાં મદ્દાઓ: 

કારોબારી િધ મખ્ય ન્યાયમૂર્તન તથા અન્ય ન્યાયમૂર્તનઓ ઓરફસ વનમણૂંકો બનાિીને ન્યાયતંર ની કામગીરી પર અસર પડી
શકે છે .
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કારોબારી અને ન્યાયતંર િચ્ચે સંઘષન ગંભીર હચંતા થઇ રહી છે . ઉચ્ચ ન્યાયતંર વનમણૂંક વિલંબ માટે સરકાર સામે ભારતના
મખ્ય ન્યાયમૂર્તન નિીનતમ ઊભરો ફરી એક િાર બે િચ્ચે સંબંધ ખટાશ આિી ગઈ છે .



ત્યાં હંમેશા સજન નાત્મક તણાિ ચોક્કસ રકમ છે , પરંત NJAC ચકાદો ટીપીંગ પોઇન્ટ અહીં થયં હતં. સપ્રીમ કોટે નેશનલ
જ્યરડવશયલ એપોઇન્ટમેન્્સ કવમશન એક્ટ નકારી અને ન્યાયમૂર્તનઓ વનમણૂકની કોલેજ વસસ્ટમ ફરી શરૂ કયો.



ન્યાયતંર પોતાની સ્િતંરતા ભારપૂિનક જણાિે અને સંસદ તેના શ્રેષ્ઠતાને ઘોષણા કમનસીબ પડતી વનષ્ફળતા અદાલતી
ખાલી જગ્યાઓ ભરિા માટે કરિામાં આિી છે .
 દારૂના િેચાણ પર સપ્રીમ કોટે પ્રવતબંધ એક ઉદાહરણ તરીકે આ પ્રકારની નીવતઓ એવક્ઝક્યરટિ ડોમેનમાં અસ્પષ્ટપણે છે .



આ અન્ય પરરબળો શબ્દમાળા સીજે આઇ એક મહાવભયોગ ગવત, િરરષ્ઠ સપ્રીમ અદાલતના ન્યાયમૂર્તનઓ િચ્ચે સંબંધના
અભાિને લીધે સામનો, અને એવક્ઝક્યટીિ પોતે ભારપૂિનક જણાિે સાથે અભૂતપૂિન પરરવસ્થવત માટે બનાિે છે .

વનષ્કષન


કૂચડો આખરીકરણ જરૂરી આજે કારોબારી અને ન્યાયતંર િચ્ચેના સંબંધોની બાબતે સંતલન જાળિિાનો છે . પણ ન્યાવયક
ઉત્તરદાવયત્િ ખાતરી કરિા માટે કે જે થી અદાલતી વનમણૂંકો કવમશન વિચાર વિશ્લેષણ કરી શકાય જરૂર પડે છે .

પ્ર 14) સીબીઆઇ એસસી કરતાં અન્ય કંઈ દ્િારા પાંજરામાં પોપટ કહેિામાં આિે છે . તાજે તરના
રદિસોમાં, અમે સીબીઆઈના સ્િતંરતા સંબંવધત વિિાદો પ્રકારની જોિા મળ્યો છે . સ્થળ પગલાં
સમજાિો, જો કોઈ હોય તો, સીબીઆઇ સ્િતંરતા પ્રાપ્ત થાય તેની અને સંસ્થાકીય સીબીઆઇ
દ્િારા જરૂરી સધારા પ્રકૃવત પર ચચાન કરિા માટે?

જિાબ:  સ્થાયી સંસદીય સવમવત ર૦૦૭ અને ર૦૦૮ ની ૧૯ માં અને ર૪ માં રરપોટન મજબ સી.બી.આઈ ને કાયદાકીય આદેશ,
માળખાગત સવિધાઓ અને સંશોધનો દિારા મજબતી પ્રદાન કરિાની જરુરીયાત હોિાની ભલામણ કરિામાં આિી છે .
 સી.બી.આઈ ને કાયદાકીય માન્યતા અને સંપૂણન ભારતમાં કાયનક્ષેરની સત્તાઓ સોંપિા માટેનો સમય પાકી ગયો છે . તેને
િેઈ પણ રાજયમાં ફરજ બજાિતા અવખલ ભારતીય સેિાના અવધકારીયો વિરુધ્ધ ભ્રષ્ટાચારના કેસોમાં તપાસ કરિાની
સત્તા હોિી જોઈએ.
 લોકપાલ કાયદાની ભલામળ મજબ, સી.બી.આઈ ના ડાયરેકટરની વનમણક સવમવત દિારા કરિામાં આિે છે પરંત
સરકારે તેને િધારે નાણાકીય સ્િતંરતા મળે તે સવનવષ્ચત કરિં જોઈએ. કેટલાક વિશેષજ્ઞોના મતે સી.બી.આઈ ને
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કાયદાકીય માન્યતા મળિી જોઈએ જે થી સી.એ.જી અને ભારતીય ચંટણીપંચને છે . સી.બી.આઈ અને અન્ય સંધીય તપાસ
એજન્સીઓને સી.એ.જી ની જે મ સ્િતંરતા મળિી જોઈએ જે માર સંસદને જિાબદાર છે .
 સી.બી.આઈ ની સ્િતંરતા સાથે કામગીરીને સવયિવસ્થત દેખરેખ રાખિા માટે નિો સી.બી.આઈ ધારો અમલમાં મકિો
જોઈએ. નિા ધારા મજબ સરકારી હશ્તક્ષેપને ફોજદારી ગનો માનિો જોઈએ.
 એક માંગ જે હાલ જે માં જે હાલ સિોચય અદાલત સામે વિચારણા હેઠળ છે તે મજબ શ્રેષ્ઠ આંતરરાવષ્ટ્રય કાયનશેલી મજબ
સી.બી.આઈ એ પોતાની અવધકારીઓની અલગ કેડર ઉભી કરિી જોઈએ. જે થી પ્રવતવનયકતી અને બદલીઓ ની હચંતા
ના રહે.


સંવધય ગના અને ઈંટેલીજન્સ એજન્સીની િધ જિાબદારી સવનવશ્ચત કરિા અને રાજકીય ગેરફાયદો રોકિા માટે િધ
સંસદીય ધીગનરવષ્ટદી જરુર છે .

સિોચ્ચ અદાલત: સવપ્રમ કોટન િષોથી સી.બી.આઈ રાજકીય દબાણથી મકત કરિા અને સ્િતંરતા આપિા માટે િષોથી પ્રયત્ન કરી રહી છે .
વિ.ભારત સંધ ૧૯૯૮ ના કેસમાં સિોચ્ચ અદાલતને ચકાદો આપ્યો છે . સી.બી.આઈ ની િયની વનમણૂક કેવન્રય અંતગનત
આયો. સંપકનતા આયકત ગ્રહ સચીિની કવમરટની ભલામણથી થિી જોઈએ અને તેનો સમયગાળો ઓછા માં ઓછો ર
િષોનો હોિો જોઈએ.
 કેવન્રય સતકનતા આયોગને કાયદાકીય દરજજો પયાનપ્ત છે . અને સી.બી.આઈ દિારા ભ્રષ્ટાચાર વનિારણ અવધવનયમ હેઠળ
કરિામાં આિતી તપાસ પર દેખરેખ રાખિાની સત્તા છે .
 લોકપાલ અવધવનયમ, ર૦૧૩ ધ્િારા સી.બી.આઈના િયહેઠળની વનમણૂક કરિાની પ્રરકયાના ફેરફાર થયો છે . તે મજબ
હિે તેથી વનમણૂક પ્રધાનમંરી વિરોધ પક્ષના નેતા (લોકસભા) અને ભારતના મખ્ય ન્યાયાધીશ અથિા તેમના ધ્િારા
નામાંકીત સિોચ્ચ અદાલતના જે ન્યાયધારાની સવમવત ધ્િારા કરિામાં આિશે.

સંસ્થાકીય સધારાઓની જરુર શા માટે છે ?
 પ્રથમ સધારા મજબ સી.બી.આઈ સામાન્ય અને કાયદાકીય દાયરામાં કામ કરે તે ખાતરી કરિાની જરુર છે , જે હાલની
પરરવસ્થવતઓ જોતા સસંગત લાગે છે .
 પી.હસંધ સવમવતની ભલામણ મજબ તેની સ્િયંપોષી કાયદાકીય ફરજો અને કાયો કેન્રીય કાયદા ધ્િારા વયાખ્યાવયત
કરિાની જરુર છે .
 રરવતય પ્રસાશનીક સધારણા આયોગ (ર૦૦૭) ધ્િારા પણ સી.બી.આઈ ની કામગીરીને સંચાલીત કરિા માટે નિો કાયદો
ધડિાની ભલામણ કરિામાં આિી છે .
 સ્થાયી સંસદીય સવમવત (ર૦૧૭)ધ્િારા પણ સી.બી.આઈ ની વિશ્િસનીયતા અને ભેદભાિ રહીત કામગીરીમાટે અલગ
કાયદો ધડિાની ભલામણ કરિામાં આિી છે .
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તારણ: સી.બી.આઈ એ એક એિી કેન્રીય એજન્સી છે જે ની પાસે તપાસનં ખબ જ મોટ કાયનક્ષેર અને સત્તાઓ છે . તેની રચના
ભ્રષ્ટાચાર તથા દેશના અન્ય ગનાખોરોને રોકિાના હેતથી કરિામાં આિી હતી જે થી તે પોતાની સ્િચ્છ વચર ઉપસાિી
શકે. દરેક એજન્સીની ચકાસણી, આકાર, સતકનતા આયોગ, અદાલતો િગેરે ધ્િારા જરુર પ્રમાણે થઈ શકે.

પ્ર 15) સરકારી, નાગરરક સેિાના સમગ્ર માળખં નિેસરથી આકારણી કરિી બદલે અટકી અટકીને
ચાલતં પગલાંઓ લેિાની જાહેર સેિાઓને િધ મેનજ
ે મેન્ટ-લક્ષી અને પ્રસ્તત કરિા માટે સંબંવધત
પડકારો બનાિિા માટે જોઇએ. વિિેચનાત્મક વિશ્લેષણ કરો.
જિાબ: 

શાંતી સ્થાવપત કરિા, ચંટણીઓ યોજિા, આપવત્ત વયિસ્થાપન, દેશની એકતા અને અખંરડતતા જાળિિા, વિશાળ દેશમાં વિવિધ
જાવતઓ, કોમો અને પ્રદેશોમાં થતા સંધષોમાં વયિસ્થા જાળિિા માટે સનદી સેિકોના યોગદાનને બહોળી માન્યતા મળી છે .



છતા પણ સનદી સેિકોના કામોદત્તના પ્રત્યે કેટલાક હચંતાના કારણો પણ છે .

તાજે તરની પહેલ
 હાલની સંધી સેિાઓને હાલત પસંદગી પ્રકીયા ફેરફાર કરિા માટે સરકાર માટે દરખાસ્ત કરિામાં આિે છે .
 વનવત આયોગ ધ્િારા પ્રિાશનના દરેક સ્થળ સમાંતર ભરતીની ભલામળ કરિામાં આિે છે .
 હાલના સરકારના આદેશ મજબ, દરેક ઉમેદિાર જે પસંદગી માન્ય હોય તેમની વિવિધ જગ્યાએ ભરતી કરતા પહેલા તેમની પાસ્યભૂમી
ઈંટેલીજન્સ બ્યરો ધ્િારા કરિામાં આિી છે .
 પસંદગી યાદીમાં સમાિેશ પહેલા ઉમેદિારના પૂિન ઈવતહાસ અને ચરરર તપાસની પણ પ્રશાંશનીક મંરાલય ધ્િારા ઈંટેલીજન્સ બ્યરો
ધ્િારા કરિામાં આિે છે .
 પરંત આ સધારાઓ પરતા નથી અને તેની સાથે કેટલીક સમસ્યાઓ સંકળાયેલી છે .
૧) ભરતી પ્રક્રીયા અંગે સરકારી દરખાસ્ત સાથે સંકળાયેલી બાબતો
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 સી.એસ.સી યોજનાની સત્તા માર UPSC પાસે છે . ફાઉન્ડેશન કોસનના ગણને સેિાઓની િહેચણી પહેલા ગણતરી ના લેિામાં
આિે તો તાલીમ સંસ્થાને UPSCની સંલગ્ન સંસ્થા તરીકે અને ત્યાના લોકો સાથે હળિા મળિાનં શરુ કરી દે છે . જે બંધ થઈ
જિાની સકયતા છે .

તકનીકી પ્રશ્નો
 નિી દરખાસ્ત હાલની સેિા િહેંચણીની પ્રક્રીયા અને તાલીમ અંગે ધણા તકનીકી પ્રશ્નો ઉભા કરશે જે સહેલાઈથી ઉરેશી નહી
શકાય.
 અલબત્ત પ્રથમ પ્રશ્ન એ ઉદભિસે કે ફાઉન્ડેશન કોસનમાં શ સમાિેશ કરિામાં આિે છે .

એકેડમીની મયાનદાઓ
 પ્રભાિશાળી એકેડમીઓ જે મની પાસે અમયાનદીત સત્તાઓ હોય, તો તે સરકાર સાથે સંમત વિચારધારા હોય તેિા લોકોને શોધિા
અને પસંદ કરિા માટેના ખોલી નાખશે જે લાભ સભ્ય માટે િફાદાર અથિા પ્રવતબંધ નોકરશાહીનં સજન ન કરશે.
 અને એિી પરરવસ્થવત ઉદભિી શકે છે જયા ઉચ્ચ ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરિા ઉમેદિારોને પોતાની પસંદગીની સેિા મળી શકે નહી.
 તે ફાઉન્ડેશન કોસનમાં ઉત્તીણન માટેના અવધકારીઓ ના હેતને ખતમ કરી નાખશે જે થી તેઓ પોતાની પસંદગીની સેિા મેળિી શકે.
 ફાઉન્ડેશન કોસનના આધારે પોો્રબેશરોની કાયનક્ષમતા નકકી કરિાથી તેમના સેિા અંગન
ે ા ઉદદેશો જે UPSC પરરક્ષના હેતઓનો
નાશ કરી નાખશે. અને પોો્રબેશનર પચ તેમની પેપર પર ચકાસણી કરનાર પર દબાણ આિશે.
 દેશ ઝડપથી બદલાઈ રહથો છે અને ગિનનન્સના હેતઓ પણ ન્યાયપૂણન વિકાસ સાધિા તરફ ઝડપથી બદલાઈ રહયો છે છતાં
આજદીન સધી અમલદારશાહીનં છતા ઓછા પ્રમાણમાં સરખ જ રહય છે . જે થી તે નાગરીકોન વિશ્િાસ સંપાદન કરિામાં વનષ્ફળ
ગયં છે .
 માર ૧૦% અવધકારીઓ પોતાના જ્ઞાનને ચાલ પ્રિાહમાં રાખે છે અને પ્રસાંશવનક વયિસ્થાને જાળિિા માટે મહેનત કરે છે .
 વબન કાયનક્ષમતાનો રોગ એમાંથી પણ ઉદભિે છે કે કેન્ર અને રાજય ધ્િારા સોંપિામાં આિતા પદ ધણીિાર અથનહીન હોય છે . ધણી
િાર આ અમલદારોને છબી ઉપસી આિશે. જે તે ખરેખર નથી. જે થી નિી દરખાસ્ત બંધારણની કલમ ઉચ્છ (૧) નં ઉલલંધન કરે છે .
 ફાઉન્ડેશન કોસન પછી સેિાઓની િહેંચણી અંગન
ે ી પગલાથી નોકરશાહી ધ્િારા ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં દાિાઓ આિશે.
 નિા વિચારને અમલમાં મંકિા માટે સેિા અને ભરતી વનયમોમાં સધારા કરિાની જરુર પડશે.

પ્રશાસવનક પ્રશ્નો
 તાલીમ સંસ્થાના ડાયરેકટર અને સભ્યો રાજયનેતાઓ, િરરષ્ઠ નોકરશાહી અને અન્ય તરફથી પોતાના માનીતા ઉમેદિારને િધારે ગણ
આપિા માટે પણ દબાણ કરિામાં આિશે જે તેઓ સહન નહી કરી શકે.
 આ ઉપરાંત તાલીમ સંસ્થામાં '' ગણ માટે પૈસા '' એિી રીતે ભ્રષ્ટાચારની પણ ખબ જ શકયતાઓ રહેલી છે .
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 સેિાઓનં રાજકીય કરણ અને કોમીકરણ શરુઆતથી જ શરુ થઈ જિાની શકયતાઓ રહેલી છે .

માળખાગત સવિધાના પ્રશ્નો
 સરકારની નિી દરખાસ્ત મજબ જો ફાઉન્ડેશન કોસન અન્ય જગ્યાએ તાલીમ સંખ્યામાં યોજિામાં આિે તો કડક અને ઉદેશ મલયાંકન
કરિં અશકય થઈ જશે.

પૂણન પરરક્ષા
 IPS અને ગૃપ ના કેડરના ઉમેદિારોમાં ના લગભગ ૬૦ થી ૭૦ % ઉમેદિારો ફરીથી પરરક્ષા આપિા માટે મસરી ખાતે ફાઉન્ડેશન
કોસનમાં જોડાતા નથી.
 તેથી તેઓને ફાઉન્ડેશન કોસનમાં જોડાિા માટે દબાણ કરી શકાય નહી કેમકે આમ કરિાથી તેમાં પછી પરરક્ષા આપિાની તરફથી
િંવચત રહી જશે. અન્ય પરરક્ષા ફાઉન્ડેશન કોસન દરમ્યાન કોઈપણ ઉમેદિાર ઓછા ગણ મેળિિાના ડરથી અને પસંદગી વસિાયની
સેિા મેળિાની બીકથી પ્રશ્નો પછી શકશે નહી.
 હાલની પ્રથા અનસાર, સેિા મળ્યા બાદ, પ્રોબેસનર જે તે મળેલ રાજય પ્રતયે િફાદારી વિકસાિિાનં શરુ કરી દે છે અને ત્યાની લાખ,
ઈવતહાસ શીખિાનં તથા સમાિિા માટે નિા ખાતં શરુ કરિામાં આિે છે
 કોઈપણ સેિામાં ''પ્રમાવણકતાનો અભાિ'' જોિા મળે છે
 બીજા પ્રશાસવનક સધાર ધ્િારા પણ વબનકાયનક્ષમતા, ભ્રષ્ટાચાર અને વિલંબ એ લોકોના વિચાર મજબ, ભારતીય જાહેર પ્રશાંસનીય
વનશાની બની ગયા છે .
 હોંગકોંગની એક સંસ્થા ધ્િારા ર૦૧ર માં કરિામાં આિેલા અભ્યાસ મજબ, ભારતીય અમલદારી, એશીયાની અન્ય અમલદારશાહી
કરતા ધણી જ પાછળ છે . ( ૯.ર૧ પોઈંટ ૧૦ માંથી ). તે મજબ સનદી સેિકો સાથે કામ કરિં એ ધણી જ ધીમી અને દુઃખદાયક
પ્રક્રીયા છે .
 અમલદારશાહીમાં વનરાશાનં બીજ કારણ એ પણ છે કે શ્રેષ્ઠતાને પોો્રતસાહીત આપિામાં નથી આિતં.
 એ પણ વનદેશીત કરિામાં આવયં છે કે ભારતીય સનદી સેિાઓ આંતરરક પ્રરક્રયાના અનસરણ પર બધ ભાર મકે છે ન કે પરરણામ પર.
 પ્રણાલીગત કઠોરતા, વબનજરુરી સંકલતા, નીવત અને સંચાલીત માળખામાં અવતકેવન્રકરણના કારણે સનદી સેિાના કાયો ખૂબ જ
સંકલ બની જાય છે અને િારંિાર અિરોધાય પણ છે .
 માળખં પદાનક્રમ પર આધારરત છે અને દરેક સ્તરે ખૂખ જ મોટા પ્રમાણમાં વિષે પોઈંટ હોિાથી દરેક સ્તરે િાટાધાટો થયા બાદ અંતે
વનણનય લે છે .
 મંરાલયો અને વિભાગોની બંન્નેની સંખ્યા અને કદમાં િધારો થિાથી વનતી વનણાનયક વિષયોમાં ખૂબ જ ભાર િધી ગયં હોિાથી
વયરકતગત રીતે જાહેર સેિકોની ક્ષમતાને અને જિાબદારી સહન કરિાની ક્ષમતાને અસર પહોંચી છે .
 બીજીબાજ, એિી માનયતા છે કે જયારે પોતાના વિરોધાકારી અને નકલી િાત આિે છે ત્યારે જાહેર સેિકો બદલાિાનો વિરોધ કરે છે .
જાહેર સેિકોની િધ મેનેજમેન્ટ લક્ષી અને િતનમાન પ્રણાલી કેિી રીતે સસેગત બનાિિી જોઈએ.
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 જાહેર સેિકોએ નાગરીક સમાજ સંસ્થાઓ ખાનગી ક્ષેરને દેશના ગિનનન્સ માટે ભાગીદાર તરીકે જોિા જોઈએ.
 ગિનનન્સની પૂિન પ્રવતવષ્ઠત અવભગમથી વિકેન્રીકરણ અને નાગરીક કેન્રીય અવભગમ આિે.
 અસરકારક ગિનનન્સ તરફ ધ્યાન કેવન્રત કરિાની જરુર છે .

ભરતી અને બઢતી પ્રક્રીયાની પનનઆકારણી :–
 જાહેર સેિકોની ભરતીના ક્ષેરમાં સધારા કરિાની જરુરી છે જે થી સાચા વયરકતઓની ભરતી થઈ શકે જે લોકશાહીની કામગીરી
સરળ રીતે સંચાલીત કરી શકાય.
 જાહેર સેિકોની તાલીમ તેમનામાં િતનણક અને િૈચારીક બદલાિ લાિી શકે તેિી જોઈએ.
 રાજય જાહેર સેિામાંથી IAS ની પસંદગી UPSC ધ્િારા સિન સામાન્ય પરરક્ષા ધ્િારા થિી જોઈએ.

વયિસ્થાપન સવમવત
 િૈકવલપક વિષયનં પેપર કાઢી નાખિાની જે મખ્ય સધારા તરીકે ચાલી રહી છે . જે માં વયિસ્થાપન સવમવતએ ઉમેદિારના પ્રવતસાદ
પર આધારીત હતી.
 મોટા ભાગના ઉમેદિારના મતે િૈકવલપક વિષય કાઢી નાખિાની ખૂખ જ મોટી અસર થશે કારણ કે તેનાથી ગણમાં ધણા મોટો ફરક
આપી જશે.

બૃહદ સધારા :–
 વયરકતગત રીતે અવધકારીઓની ચકાસણી કામગીરી આધારીત હોિી જોઈએ.
 રાજકીય હસ્તક્ષેપમાંથી અમલદારોને સરવક્ષત રાખિા માટે સરકારે જિાબદારી જોઈએ અને તેમને રક્ષણ પરુ પાડિં જોઈએ.
 વિકાસના કાયોમાં વનયમો અને ધારા ધોરણોના સખ્તાઈય પાલન કરિાને બદલે થોડી છટછાટ હોિી જોઈએ. વનયમો સખતના બદલે
લચીલા અને રક્રયાદશી હોિા જોઈએ.
 િહીિટી પ્રક્રીયા, વનયમો અને વનયમ સરળ હોિા જોઈએ જે થી તમારશાહી ધટાડી શકાય. સત્તાનં વિકેવન્રકરણ અને સામહીક વનણનય
લેિા જોઈએ. અને િહીહટી માળખામાં પદાનંક્રમનો આગ્રહ ઓછો કશિો જોઈએ.
 ઉરેશો સાથે િહીિટ, ભ્રષ્ટાચારનં ઉલલંધન સ્િચ્છ, પાો્રમાવણક, ભેદભાિ રહીત અને કાયનક્ષમ િહીિટ, ઉપરાંત નિી કાયન સંસ્કૃતી
અને સજન કતાના જે િા આધનીક િહીિટ તકનીકી અપનાિિી જોઈએ.
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પ્ર 16) જોકે નાગરરક માતાનો ચાટનર અનેક જાહેર સેિા વિતરણ સંસ્થાઓ દ્િારા ઘડિામાં આવયા,
ત્યાં નાગરરકોની સંતોષ અને સેિાઓની ગણિત્તા સ્તર કોઈ સંબવં ધત સધારણા આપિામાં આિી
છે . પૃથ્થકરણ.
જિાબ: એક “નાગરરક ચાટનર” જે તે સંસ્થા/કચેરીની પ્રમાણભૂત, ગણિત્તાયક્ત અને સેિા પરી પાડિાની સમયમયાનદા, ફરરયાદ વનિારણ
તંર, પારદશનકતા અને જિાબદારી અંગેની પ્રવતબદ્ધતા દશાનિે છે . “નાગરરક ચાટનર” નો ખ્યાલ સેિા વિતરક અને તેના ઉપયોગકતાન
િચ્ચે વિશ્િાસ સંપાદન કરિાન કામ કરે છે .
“નાગરરક ચાટનર”નો મૂળભૂત ઉદ્દેશ જાહેર સેિા વિતરણ સંબંધમાં નાગરરક સશવક્તકરણ માટે છે . “નાગરરક ચાટનર”નો રજૂ
કરિાનો મખ્ય ઉદ્દેશ જાહેર સેિાઓની ગણિત્તા સધારિા માટે છે . તેનો બીજો ઉદ્દેશ લોકોને મંરાલય / વિભાગ / સંસ્થાના ઉદ્દેશો
અને કામગીરી વિષે સમજ આપિાનો તેમજ અવધકારીઓનો કેિી રીતે સંપકન કરિો, સેિા મેળિિામાં કંઇક તકલીફ પડે તો તેના શં
કરિંતે અગે માવહવત આપે છે . “નાગરરક ચાટનર” પોતે કાનૂની અવધકારો નથી, પરંત તે ચોક્કસ િતનમાન અવધકારોના અમલમાં મદદ
કરે છે .

“નાગરરક ચાટનર” રચના કરિાં છતાં નાગરરકોને સંતોષમાં અને સેિાઓની ગણિત્તા સધારો નથી થયો તેના કારણ નીચે
મજબ છે : 

તાલીમ અને જાગૃવતનો અભાિ છે .
ઉચ્ચ સ્તરના બદલે વનચલા સ્તરને ધ્યાનમાં રાખીને અવભગમ રાખિો જોઇએ.
“નાગરરક ચાટનર” માં ઉલલેખ કરેલ સેિાઓના ધોરણો / સમયમયાનદાના ધોરણો ક્યાંતો ખૂબ જ બેદરકાર અથિા ખૂબ જ કડક
છે , જે થી તે નાગરીકો અને ગ્રાહકો સામે અિાસ્તવિક અને પ્રવતકૂળ છાપ ઉભી કરે છે .



જાહેર સેિા વિતરણ નાગરરકોની અપેક્ષાઓ સાથે બંધબેસતી નથી.



“નાગરરક ચાટનર” બનાિિાઅ અંગેના રદશા વનદેશ ઉપલા સત્તાવધકારીઓ પાસેથીમળે છે જે થી રોજબરોજની કામગીરી
ખોટકાય છે .



જે કમનચારીઓ “નાગરરક ચાટનર” ના અમલીકરણ માટે જિાબદાર છે તેમને તાલીમ અને અવભગમ નો અભાિ હોય છે .



કેટલીકિાર, “નાગરરક ચાટનર” ના અમલીકરણ માટે જિાબદાર સંબંવધત અવધકારીઓ બદલી/ ફેરવનયવક્તના કારણે પહેલ
ખોટિાય છે .



નાગરરકોમાં સંિેદનશીલતા લાિિા માટેના પ્રયત્નો અને જાગૃવત અવભયાન પયાનપ્ત નથી.
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સધારણા અને કાયનદક્ષતાની ચકાસણી સતત કરિામાં આિતી નથી.



સેિા વિતરણની ગણિત્તા અંગે કોઇ આધાર વચહ્ન નથી અને તેમન િગીકરણ પણ પ્રદશનન આધારીત નથી.

“નાગરરક ચાટનર”ના અસરકારક અમલીકરણ માટે માપદંડો: 

એક અસરકારક જાગૃવત અવભયાન શરૂ કરિ જોઇએ જે નિીન અને અસરકારક જે બધા પક્ષકારોને આિરી લે.



“નાગરરક ચાટનર” જાહેર કરિાથી લોકો અને કમનચારીઓના રાતોરાત વિચાર બદલાઇ જશે નહીં. તેથી, વનયવમત
સંિેદનશીલતા કાયનક્રમો અને સતત પ્રયત્નો ફેરફારો િતનનને અસર કરિા જરૂરી છે .



કોઇ પણ સંસ્થા/કચેરીન “નાગરરક ચાટનર” આંતરરક અને બાહ્ય વનરીક્ષણ, મૂલયાંકન અને સમીક્ષા આવધન હોિં જોઈએ.



નાગરરક ચાટનર વબલ, ૨૦૧૧ લોકસભાના વિસજન નના કારણે ખોટકાઇ ગય હત જે થી “નાગરરક ચાટનર”ને યોગ્ય કાયદા
પસાર કરીને જરૂરી કાનૂની પીઠબળ સાથે પૂરૂ પાડિં જોઇએ.

વદ્િવતય પ્રશાસવનક સધારણા સવમવતની ભલામણો: 

“નાગરરક ચાટનર” એક મખ્ય સ્િતંર સંસ્થાના છર હેઠળ દરેક સ્િતંર એકમ માટે તૈયાર હોિી જોઈએ.



બહોળી પરામશન પ્રરક્રયા કરિી જોઇએ જે માં નાગરરક સમાજનો સમાિેશ કરઓ જોઇએ.



સેિા પરી પાડિા અચલ ખાતરી આપિી જોઇએ.



“નાગરરક ચાટનર”માં ઉલલેવખત સેિાઓ પરી પાડિા માટે આંતરરક પ્રરક્રયા અને માળખામાં જરૂરી સધારા થિા જોઇએ.



દોવષતના રકસ્સામાં ફરીયાદ વનિારણ તંર હોિ જોઇએ.



“નાગરરક ચાટનર”ન સમયાંતરે મૂલયાંકન કરિ જોઇએ.



અંવતમ-િપરાશકતાનના પ્રવતસાદના અધારે વસમાવચહ્ન નક્કી કરિા જોઇએ.



પરરણામો માટે અવધકારીઓને જિાબદાર બનાિિા જોઇએ.

પ્ર 17) ચચાન કેિી રીતે િલણ રચના કરિામાં આિે છે . પણ ચચાન શં િલણ શ્રેણીઓ છે ?
જિાબ: િલણ માન્યતાઓ, ભાિનાઓ, અને સામાવજક નોંધપાર િસ્તઓ, જૂ થો, ઘટનાઓ અથિા પ્રતીકો તરફ િતનણૂક િૃવત્તઓનં
પ્રમાણમાં મજબૂત સંગઠન છે . તે એક પ્રકારનં મનોિૈજ્ઞાવનક િલણ છે જે તરફેણમાં અથિા વિરુદ્ધમાં અમક હદ સધી વયક્ત થાય
છે .
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િલણ શબ્દનો અથન કોઇ િસ્ત તરફ કોઇ જ િલણ ન હોય તો આપણે હકારાત્મક કે નકારાત્મક િલણ ધરાિિા તરફ આપણ્રી ગવત
છે . િલણ રચના માટે તંરની આખી શ્રેણી સંકળાયેલી હોય છે . જે પ્રદશનન, સીધો વયવક્તગત અનભિ, વનરીક્ષણન વશક્ષણ છે .

માર પ્રદરર્શનત કરિાથી:
કેટલાક િલણ કે જે માર પ્રદશનન માટે છે તે હેત માટે રચાય છે , જે નો અથન છે કે ફક્ત એક પદાથનને પ્રદર્શનત કરિાથી તે
પદાથન માટે આપણી લાગણીઓને સામાન્ય રીતે હકારાત્મક બનાિે છે . તેની મયાનદા એ છે કે તેની અસર જો ગમે તે સમયે
આપમેળે થાય તો ઘણી અસકનરક હોય છે પરંત િધારે સમય માટે તેને પ્રદર્શનત કરિાથી તેની અસર ધીમે ધીમે ઓછી થૈ જાય છે .

વસધો વયવક્તગત અનભિ:
િલણની રચના માટે બીજા માગન સીધો અંગત અનભિ છે . તે િલણને સજન િા અને બદલિા માટેની શવક્ત ધરાિે છે . તેનાથી
િતનનને ભારપૂિનક અસર થિાની શક્યતા છે . આિી માનયતાને આધાર આપિા માટે માવહવત પણ મોટો ભાગ ભજિે છે . સીધો
વયરકત ગત અનભિ સમગ્ર જીિન દરવમયાન આપણી િતનણૂંકને આકાર આપિાન કામ કરે છે .

અનકલન પ્રરક્રયા:


સમાજીકરણની પ્રરક્રયા દરવમયાન વયવક્તન િલણ પ્રભાિીઅને પ્રાચીન અનકલન દ્િારા સજાનય છે . પ્રાચીન અનકલનમાં
વયવક્તગત િતનન પરસ્કાર અથિા સજાના માધ્યમ દ્િારા િધ મજબત કે નબળ બને છે .



પ્રાચીન અનકલનમાં, જ્યારે િલણ પદાથન (એક વયવક્ત) હકારાત્મક કે નકારાત્મક ઉત્તેજનના સાથે જોડાય છે , ત્યારે વયવક્તને
હકારાત્મક કે નકારાત્મક લાગણીઓ સંકળાય છે .



વનરીક્ષણાત્મક વશક્ષણ એ છે કે જે માં આપણે લોકોને જોઇએ છે અને પછી આપણે તેન અનકરણ કે તેન િતનન શીખિાનો
પ્રયત્ન કરીએ છે . વનરીક્ષણાત્મક વશક્ષણ પરસ્કારો પર આધારરત નથી, પરંત પરસ્કારો શીખિાની શવક્તને પ્રોત્સાહન પ્રદાન
કરે છે , બાદમાં પરસ્ક્રત થિાથે િધ લોકો તેન અનકરણ કરિાનો પ્રયત્ન કરશે. જ્યારે લોકો બોલે અને િતનન કરે તે વિસંગત
હોય ત્યારે, બાળકો િતનનન અનકરણ કરે છે .

િારસાગત ઘટક:
િલણો અને અન્ય જરટલ સામાવજક િતનણૂક આનિંવશક ઘટકને કારણે હોઈ શકે છે . આનિંવશકતા આપણી િતનણૂંક પર પરોક્ષ
રીતે અસર કરે છે . જૈ વિક લક્ષણોના કારણે કેટલીક િતનણૂક આપણામાં પહેલેથી હોય છે . જૈ વિક લક્ષણો આધારીત લાક્ષવણકતા
વયવક્ત કેિી રીતે વિચારે છે , કેિ અનભિે છે અને કેિી રીતે રક્રયા કરે છે તેના પર આધારીત છે .
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િલણના પ્રકાર:

િલણો બે વિભાગમાં િહેંચિામાં આિે છે . િલણના બે પ્રકારો િચ્ચે મૂળભૂત તફાિત સભાન અને અધનબેભાન સમજશવક્ત
છે

સ્પષ્ટ િલણ: 

તેઓ િલણની લાક્ષવણકતા એ છે કે વયવક્ત તેના / તેણીના િલણ પ્રત્યે સભાન/પરરવચત છે જે તેના સ્પષ્ટ િલણન પરરણામ
છે .



સ્પષ્ટ િલણ મોટે ભાગે તાજે તરની અથિા િધ સલભ ઘટનાઓ દ્િારા અસર પામે છે .



આ પ્રકારનં િલણ પાછળ જ્ઞાનાત્મક અને પ્રેરક પરરબળો જિાબદાર છે જે ઇરાદાપૂિનકની વિચારસરણી તે સામેલ કરે છે .



તે પણ સ્િ-મલયાંરકત િલણ તરીકે ઓળખાય છે .

અવભપ્રેત િલણ: 

આ િલણ ભૂતકાળની યાદોમાં સમાયેલી હોય છે જે અધન- બેભાન સમજશવક્તમાં છપાયેલી છે .



આ પ્રકારના િલણમાં જ્ઞાનાત્મક ભાગ આ ગેરહાજર હોય છે તેથી આ મોટે ભાગે લાગણીના અનભિો દ્િારા પ્રભાવિત થાય
છે . જે થી સાંસ્કૃવતક પક્ષપાતને કારણે આ િલણ પર ઈવન્રયગમ્ય અસર થાય છે .

અન્ય પ્રકારો: નૈવતક િલણ: 

નૈવતક િલણ "સાચં" અને "ખોટં" જે િી રક્રયાઓની નૈવતક માન્યતાઓ પર આધારીત છે . નૈવતક િલણ નૈવતક વસદ્ધાંતો
કરતાં મજબૂત હોય છે .

રાજકીય િલણ: 

રાજકીય િલણમાં લોકોનો અવભગમ જાહેર જીિનમાં રાજકીય મનોિૈજ્ઞાવનક વિચારધારા જે િી કે રાષ્ટ્રીયતા પર પોતાના
વિચારો, રાજકીય સરક્ષણિાદ, રાજકીય ઉદારમતિાદ અને રાજકીય પ્રખર સધારાિાદી વસદ્ધાન્ત જે અત્યંત ઉદાર અને
અત્યંત રૂરઢચસ્ત શ્રેણીની િચ્ચે આિે છે .
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પ્ર 18) ભ્રષ્ટાચાર બહપાશ્િીય સમસ્યા છે અને સાથે વયિહાર કરિા માટે એક વયાપક વયૂહરચના
જરૂરી છે . જે રીતે ભ્રષ્ટાચાર ઘટાડી શકાય ચચાન કરો.
જિાબ: -

ભ્રષ્ટાચારના કારણે એકબીજા સાથે જોડાયેલા વિશ્િમાં અને સમગ્ર વિશ્િના અથનતંર પર ઊંડી અને દૂરોગામી અસરો પડી શકે છે .

ખાનગી ક્ષેરમાં:ભ્રષ્ટાચાર બજારને બરબાદ કરી નાખે છે અને ગેરિાજબી સ્પધાનત્મકતા ઉભી કરે છે . કંપનીઓ ઘણી જાહેર ખરીદીના કોન્ટ્રાક્ત
મેળિિા માટે ઘણી િાર લાંચ આપે છે અથિા ખોટી બોલી લગાિે છે . ઘણી કંપનીઓ ભ્રષ્ટ કૃત્યો છપાિિા માટે ગપ્ત સહાયક અને
ભાગીદારી કંપનીઓ ઉભી કરે છે . કંપનીઓ રાજકીય વનતી-વનણનયો પર ગેરકાયદે દબાણ કરે છે . બીજા અન્ય જે િા કે કર ના
કાયદાઓનં ઉલલંઘન, કાનૂની છટકબારીઓ દરુપયોગ જે િા ગેરફાયદા ઉઠાિે છે . મોટા ભાગની કંપનીઓ માં નૈવતકતા અંગેના
વનયમો છે , પરંત બહ ઓછી કંપનીઓ તેનં પાલન કરે છે .

જાહેર ક્ષેરમાં:જાહેર ક્ષેરમાં પણ ભ્રષ્ટાચાર વયાપક રીતે ફેલાયેલો છે જે બેહન્કંગ ક્ષેરમાં પણ જોિા મળે છે . આરબીઆઇ મજબ, તાજે તરના
જાહેર ક્ષેરની બેંકોમાં પીએનબી કૌભાંડને ગણતાં 73000 રૂવપયાની લોનની છે તરહપંડી થૈ હોિાનં બહાર આવય છે .
વબનકાયનક્ષમતા, તપાસની નીચી ગણિત્તા, વિવિધ સ્તરે તપાસમાં વબન જરૂરી હસ્તક્ષેપ િગેરેને કારણે
લોકોએ પણ ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી સંસ્થાઓમાં તેનો વિશ્િાસ ગમાિી દીધો છે .

ભ્રષ્ટાચારનો ઉકેલ કેિી રીતે લાિિો: 1. ખાનગી ક્ષેરમાં: 

કંપનીઓએ ભ્રષ્ટાચાર અટકાિિા માટે આંતરરક પગલાં લેિા જોઇએ. તેમને લાંચ અને ભ્રષ્ટાચાર માટે સખતાઇ િાળી નીવતની
જરૂર છે . અને તે માટે વિવશષ્ટ વિરોધી ભ્રષ્ટાચાર પગલાં લેિા જોઈએ.



પરંત કંપનીઓમાં પ્રમાવણક િાતાિરણ ઉભ કરિાની જરૂર છે . તેથી સરકાર દ્િારા ભ્રષ્ટાચાર-નાબૂદી માટે કાયદાઓ બને અને
સંમેલનો થાય તેની ખાતરી કરિી જોઇએ.તે કંપનીઓને બાહ્ય અને પરક શૃંખલામાં ભ્રષ્ટાચાર નાબદ કરિા માટે મદદરૂપ થશે.
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કાયદાકીય ફેરફારો: -



ભારતમાં ખનગી ક્ષેરમાં ભ્રષ્ટાચારને સંબોધિા અંગે કોઇ કયદો નથી તેથી હાલના કાયદાઓને મજબત બનાિિાની
અને નિા કાયદા બનાિિાની તેમજ વવહસલ-બ્લોિરને સંરક્ષણ કાયદો ના મજબૂત જરૂર છે .



ઇવન્ડયન પીનલ કોડ (IPC) માં સધારો કરીને ખાનગી ક્ષેરમાં વયાપેલા અનૈવતક અને છે તરપીંડીને રોકિા માટે લાંચ
લેિી અને આપિાના ક્રત્યને ગના તરીકે સમાિેશ કરિો જોઇએ.



અમક પ્રકારની કંપનીઓમાં વવહસલ-બ્લોિરને સંરક્ષણ માટે તંર, ભ્રષ્ટાચારને બહાર લાિિા માટે એક આંતરીક શ્રંખલા,
કોઇક પ્રકારનં બાહ્ય ઓડીટ જે િી વયિસ્થા અપનાિિામાં આિે તે માટે તેનો કાયદામાં સમાિેશ કરિો જોઇએ.



સાક્ષીઓ, વનષ્ણાંતો અને પીડીતોનં રક્ષણ જે િી બાબતોને ધ્યાનમાં લેિાની જરૂર છે .



જો ભ્રષ્ટાચાર પોતે બહાર લાિિામાં આિે તથા તપાસ એજન્સીઓને તપાસમાં સહકાર આપે તો તેમને પ્રવતબંધો,
સજાઓ અને દંડનો ઘટાડો કરિો જોઇએ.



UNODC ખાનગી માવલકીની સાહસોના કમનચારીઓને આ બાબતે િધ સંિેદનશીલ બનિાની આશા રાખ છે .

2. સામાન્ય સૂચનો: 

સ્માટન પ્રવતરક્રયા આપિા માટે ભ્રષ્ટાચારના વિવિધ પાસા સમજિાની જરૂર છે .



નાગરરકોને ભાગીદાર બનાિિા તેમજ સરકારે તેમેની અગ્રીમતાઓને, સમસ્યાઓને ઓળખિી અને તેનો ઉકેલ લાિિો
જોઇએ.



િતનણકમાં બદલાિ અને તેની પ્રગવત ચકાસિા માટે ઔપચારરક અને અનૌપચારરક પ્રરક્રયાઓ એકસાથે અમલમાં મકિી
જોઇએ.



સરકાર, નાગરરકો, વબઝનેસ, નાગરરક સમાજ જૂ થો, મીરડયા, વશક્ષણ સંસ્થાઓ િગેરે મખ્ય વહતધારકો િચ્ચે ગવતશીલતા
લાિિા માટે ટેકનોલોજીનો મહત્તમ ઉપયોગ કરિો જોઇએ.



બજાર, િતનણૂંક અને સામાવજક બળો સાથે ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી પગલાં લેિા એકસાથે લાિિા જોઇએ.



ભ્રષ્ટાચાર માટે સજા કરિાને બદલે ભ્રષ્ટાચાર-નાબૂદી માટે અસરકારક પ્રયાસ કરિા એ મહત્િપૂણન ઘટક છે .



નાગરરકોને સ્થાવનક, રાષ્ટ્રીય,આંતરરાષ્ટ્રીય અને િૈવશ્િક સ્તરે ભ્રષ્ટાચાર અંગે સાંકળિા જોઇએ.

3. જાહેર ક્ષેરમાં: બેંડકંગ ક્ષેર: PD GURUKUL F 61/62, INDIA BULLS MEGA MALL, JETALPUR ROAD VADODARA 9998051345



પયાનપ્ત ઓરડટ અને આંતરરક વનયંરણ. દેખરેખ માટે અને જોખમો ઘટાડિા માટે આંતરરક પ્રરક્રયાઓ મજબૂત
બનાિિી.



નાણાકીય વસ્થરતા બોડનના સચન મજબ ભરતી પ્રરક્રયા અને કારરકદીમાં બઢતી પદ્ધવતઓમાં નૈવતકતા પર ભાર મૂકિો
જોઇએ.



દેખરેખ રાખનારે એ સવનવશ્િત કરિ જોઇએ કે સંસ્થામાં તપાસ અને ચકાસણી કરિા માટે પયાનપ્ત વયિસ્થા છે કે નહીં
િધમાં યોગ્ય ઉત્તરદાવયત્િ અને પારદશનકતાની જોગિાઈઓ છે કે નહી.



પણ એક જૂ થ “નૈવતક અવધકારી”નં એક પદન સજન ન કરિં જોઇએ જે કમનચારીઓની પ્રામાવણકતા અખંરડતતા તેની
ખાતરી કરિા માટે તમામ બેંકો જરૂરી છે .

સરકારે નીચે મજબના પગલાં લેિા જોઇએ.


મૂળ વવહસલ-બ્લોિરને સંરક્ષણ કાયદો, 2011 અમલમાં લાિિો જોઇએ.



લોકપાલની વનમણૂક કરિી જોઇએ.



ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી તંર માટે જરુરી પગલાં લેિા જોઇએ.



સરકાર / નાગરરકો / વયિસાય / મીરડયા જે િા વહતધારકો િચ્ચે સ્તત આદન-પ્રદાન થિ જોઇએ.



જો સધારાઓ સાથે સરકારમાં પારદશનકતાના સ્તર િધારો થશે તો તેના ખબ જ સારા અરીણામો મળશે જે સામાન્ય
નાગરીકોને લાભ માટે િધ શવક્ત પ્રદાન કરશે, સંકલન અને સામૂવહક રક્રયામાં સધારો કરશે, રાજ્યની સજા-મવક્તની ક્ષમતા
મજબૂત બનશે.



ટેકનોલોજી-આધારરત ઉકેલ સંસ્થાકીય આધાર સાથે શ્રેષ્ઠ રીતે કામ કરશે અને વિકેન્રીકરણ, અમલદારશાહીમાં મધ્યસ્થીઓનો
વિરોધ, અને સામાન્ય નાગરરકોના સશવક્તકરણ િગેરે માટે લાભદાયક રહેશ.ે



ઉદાહરણ તરીકે, આંધ્રપ્રદેશમાં એક ટેકનોલોજીની નિીન કાયનક્રમમાં ગ્રામીણ રોજગાર ગેરેંટી, સામાવજક સરક્ષા પેન્શન, િગેરે
કાયનક્રમોમાં બાયોમેટ્રીક પદ્ધવતનો અમલ કરી ચકિણી કરિાથી ભ્રષ્ટાહારમં ૪૦% જે ટલો ઘટાડો જોિા મળ્યો છે .

પ્ર 19) શશી એક કંપનીમાં કામ કરે છે અને તેણીને ઘણી િખત િારંિાર ગેરહાજરી બાબતે લેવખત
તેમજ મૌવખક ચેતિણી આપિામાં આિી હતી. લેવખત ચેતિણીમાં એક નોરટસ શામેલ છે કે "િધ
વનયમોનં હિે ઉલલંઘનને વશસ્તબદ્ધ પગલાંમાં પરરણમશે," જે માં બરતરફી અથિા છટા કરિામાં
આિશે.
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લેવખત આપ્યાના ચેતિણી જારી થયાના થોડા સમય પછી, શશીએ કહ્યં કે તેની બાળકની આયા
વબમાર હોિાથી તેણે તેના નાના બાળકની સંભાળ રાખિાની હોિાથી તે ત્યાં હાજર રહી શકતી
નથી. શશીના સપરિાઇઝર, રામાએ તેમને કહ્યં કે તેણી પહેલથ
ે ી ગેરહાજરીની મયાનદાને ઓળંગી
ગઈ છે અને ચેતિણી આપી છે કે જો તેણીએ કામ પર રરપોટન ન કયો તો તેણીને સસ્પેન્ડ કરી શકાય
છે . જ્યારે શશીએ તેના વશફ્ટ માટે હાજર ન રહી ત્યારે રામએ તેને પંદર રદિસ માટે સસ્પેન્ડ કરી
ત્યારબાદની સનાિણીમાં, શશીએ દલીલ કરી કે આયા વબમાર થઈ તેમાં તેનો દોષ નથી અને વિરોધ
કયો હતો કે તેણી પાસે રહેિા વસિાય બીજં કોઈ વિકલપ ન હતો. રામાએ સૂચવયં કે શશીએ બીજી
આયા શોધિા માટે પ્રય્તન કયો નથી, અને સહ સહકાયનકર સાથે વશફ્ટ અદલાબદલી કરિાનો પણ
પ્રયાસ કયો નથી. િધમાં, રમાએ હતં કે આયા ન આિી હોિાનં કારણ ગેરહાજર રહેિા માટે કોઈ
પણ રીતે વયાજબી નથી.
પ્રશ્નો:
1. શં સસ્પેન્શન િાજબી હત?ં
2. રમા જિાબદારીપૂિકન િતે છે ?
3. શશીને બરતરફ (સસ્પેન્ડ) કરિો જોઈએ?
4. શં આયાને બરતરફ (સસ્પેન્ડ) કરિો જોઈએ?
5. શં રમા ના પગલા ન્યાયી હતા?

જિાબ: ઉપરોક્ત કેસ સ્ટડી તેના વયિસાવયક અને અંગત ફરજોને જાળિી રાખિામાં માતાની સામે રહેલા સંઘષનને પ્રદર્શનત કરે છે .
1. શં મોકૂફી ( સસ્પેન્શન ) િાજબી હત?ં
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શશીએ પહેલાથી જ ગેરહાજરીની ગેરહાજરીને મયાનદા ઓળંગી દીધી છે અને તેને પહેલાં પૂરતી ચેતિણી પણ મળી મકી
હતી. તેણી તેણીના સપરિાઇઝરને તેણીના વશફ્ટમાં કોઈ બીજાને સમાિિા માટે પણ કહી શકતી હોત અને શક્ય હોય તો
તેણી બીજી વશફ્ટમાં કામ કરી શકી હોત પણ તેણીએ વિનંતી કરી નથી. તેણીએ કામ પર આિિા માટે કેટલાક સમય
ઓળંગિા માટે સપરિાઇઝરને પણ પૂછયં હોત જે થી તેણી તેના બાળકની સલામતી માટે િૈકવલપક ગોઠિણો કરી શકે અને
પછી ઓરફસમાં હાજરી આપી શકે. િહીિટના મોકૂફી ( સસ્પેન્શન ) િાજબી છે કારણ કે સપરિાઇઝર વનયમોનં પાલન
કરે છે . તેણીએ નોકરી ગમાિી ન હોિાથી પણ સસ્પેન્શન ખૂબ જ કઠોર સજા નથી.

2. રમા જિાબદારીપૂિકન િતે છે ?
શશીને તેની રક્રયાઓના પરરણામની અગાઉ પૂરતી ચેતિણી આપિામાં આિી હતી, કેમ કે થોડા રદિસો માટે રમા શશીને
માર સસ્પેન્ડ કરીને તેની કંપનીના વનયમોનં પાલન કરે છે . જિાબદાર પરમાં હોિાના કારણે તેણીએ નોકરીની
જિાબદારીઓનં પાલન કયું છે કારણ કે તેણી તેના કાયનિાહી માટે તેના ઉપરી અવધકારીઓને જિાબદાર છે .
3. શશીને બરતરફ (સસ્પેન્ડ) કરિો જોઈએ?
શશીએ સપરિાઇઝરનો સંપકન કરિાનો પ્રયાસ કયો અને જાણ કરી કે તેણી તેના કામ પર હાજર રહી શકે તેમ નથી જે તેના
કામ પ્રત્યેના સમપનણને બતાિે છે . આ કેસમાં બરતરફ કરિો એ ખૂબ જ કઠોર પગલં છે કારણ કે તેનં કારણ ખૂબ જ સાચં
હતં જે મ કે કોઈ પણ માતા માટે બાળક એ પ્રથમ પ્રાથવમકતા છે . તેણી પહેલથ
ે ી મોકૂફી (સસ્પેન્શનનો) સામનો કરી રહી છે
તેથી બરતરફી આ કેસમાં યોગ્ય વનણનય નથી.
4. શં આયાને બરતરફ (સસ્પેન્ડ) કરિો જોઈએ?
તેણી વબમાર હોિાથી કામ પર ના આિી શકી એ કારણ સાચ હતં અને તેણીના લીધે બાળક પણ વબમાર થઈ શકે. તેથી તેને
બરતરફી કરિં એ યોગ્ય નથી કારણ કે કરુણા સમજિાની આિશ્યકતા છે કે તે નોકરીમાં શા માટે ન આિી શકી. તેણી એક
રદિસ માટે જ આિી શકતી નહોતી જે થી શશી તેના પવતને કેટલીક જિાબદારી આપી શકી હોત કારણ કે તે તેના
બાળકની સંભાળ રાખિા વપતાના સમાન ફરજ છે .
5. શં રમાના પગલા ન્યાયી હતા?
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રમાએ તેણીની કામની આિશ્યકતાઓ પ્રમાણે કામ કયું હોિા છતાં, એક મવહલા હોિા છતાં, જો તેણીએ માતાના દુઃખને
સમજિામાં િધ સહાનભૂવતજનક રીતે કામ કયું હોત તો તે િધ સારું હોત અને કંપનીમાં પણ માતૃત્િ રજાઓ અંગન
ે ી
નીતી હોિી જોઈએ.

પ્ર.20) તમે ન્યાયાધીશ છો અને તમારે એ આક્ષેપોને લગતા કેસનો વનણનય લેિો પડશે કે, શ્રીમતી પલન
ઓબામાએ તેના પવતને યવનિર્સનટી ફેલોવશપ પ્રાપ્ત કરિામાં મદદ કરી હતી જે ખરેખર તેનં હકદાર
નહોતો. તેથી યવનિર્સનટીના ભૂતપૂિન કમનચારી છે . શ્રીમતી ઓબામા એક આરિકન - અમેરરકન કાળા
મવહલા છે જે રોકી ઓબામા સાથે લગ્ન કયો છે અને બંનએ
ે આ આરોપોને નકારી કાઢ્યા છે અને

તેમને જાવતિાદી અને વનરથનક તરીકે િણનવયા છે .
અહીં શામેલ નૈવતક મદ્દાઓ શં છે ?
તમારો વનણનય શં હશે? (250 શબ્દો)

જિાબ: કેસ સ્ટડી તેમની નોકરીને પ્રાધાન્યતા સાથે કામ કરે તેિી વસ્થવત સાથે િહેિાર કરે છે . પલન, રોકી, જ્યરીસ્ટ અને યવનિર્સનટી
િગેરે આ બાબત સાથે સંકળાયેલા છે .
સામેલ નૈવતક સમસ્યાઓ આ છે : 1. આરોપ એ છે કે શ્રી રોકી ઓબામા તે ચોક્કસ યવનિર્સનટી ફેલોવશપ માટે હક્કદાર નહોતા પરંત તેની પત્નીના પ્રભાિને
લીધે તેણે તે ફેલોશીપ મેળિી છે તેથી અહીં કમનચારીના સંદભનમાં પ્રામાવણકતાની અભાિ છે .
2. તે પણ નૈવતક મદ્દો છે કે શં શ્રીમતી ઓબામાએ તેના પવત માટે ગેરિાજબી ફાયદો મેળિિા માટે તેણીની વસ્થવતનો
દરુપયોગ કયો છે , તેથી તે યોગ્યતાને લીધે તેમના પવતને ફેલોવશપ આપિામાં આિી હતી કે નહીં. તેણીના પવતને
યોગ્યતાના આધારે ફોરશીપ મળી હતી.
3. વમસ્ટર અને વમસ્ટર ઓબામા બંને પર જે આક્ષેપો છે તે જાતીય ભેદભાિ પર પ્રેરીત છે કે કેમ?
4. ફેલોવશપ આપિાની પ્રરક્રયામાં પારદર્શનતા અને જિાબદારીની અભાિ.
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1. એક ન્યાયશાસ્રી હોિાથી સત્ય શોધિ અને ન્યાય કરિો એ મારી ફરજ છે . તેથી યોગ્ય પૂછપરછ કરિાની જરૂર છે કે
ફેલોવશપ સંપણ
ૂ પ
ન ણે ગેરટં ીને આધારે આપિામાં આિે છે કે કેમ અને બાકીની પ્રરક્રયાને અનસરિામાં આિી હતી અથિા કે
પછી શ્રીમતી ઓબામાના પ્રભાિને કારણે ફેલોવશપ આપિામાં આિી હતી કે નહીં.
2. ઓબામા અને શ્રીમતી પલન દ્િારા તેઓ બંન્ને અમેરરકન હોિાના કારણે આક્ષેપો કરિામાં આિેલ છે . તેણી અને તેના
પવત બંને જાતીય ભેદભાિ કયાન હોિાના આક્ષેપો કરેલ છે . તેથી આ આરોપોને એક સ્િતંર સવમવત સાથે યોગ્ય રીતે તપાસ
કરિાની જરૂર છે અને પછી વનણનયો લેિાની જરૂર છે .
3. જો પૂછપરછમાં એિં જાણિા મળે છે કે શ્રીમતી ઓબામા અને તેના પવતને ફેલોવશપ મેળિિા માટે યવનિર્સનટીમાં
તેમની વસ્થવતનો દરુપયોગ કરિા બદલ દોષી છે , તો શ્રી ઓબામાની ફેલોવશપ રદ કરિાની જરૂર છે અને શ્રીમતી પલનને
આ કાયનિાહી માટે સજા કરિાની જરૂર છે .
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