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અનામત ઉમેદવારની મેરરટથી ઓપનના બદ ે   

 અનામતમાં જ નનમણૂક ગેરકાયદ ે          
                                                  info By-Mahesh Chaudhari 

અભદાલાદ, તા.૧૯ 

ગુજયાતભાં વલદ્યાવશામકોની ૨૦૧૧ભાં થમેરી બયતીભાં અનાભત કક્ષાના વંફંવધત  ઉભેદલાયોનીબયતી 

પ્રક્રિમા ગેયકામદે જાશેય કયતાં ગુજયાત શાઇકોર્ટના ચુકાદાને ડકાયતી ગુજયાત વયકાય દ્વાયા કયામેરી 

રેર્વટ ેર્ન્ર્ અીર જવટર્વ જમંત રે્ર અને જવટર્વ ભોક્રશન્દય ારની ખંડીઠે આકયા લરણ વાથે 

પગાલી દીધી છે. શાઇકોર્ટની ખંડીઠે વલદ્યાવશામકોની બયતીભાં અનાભતના ઉભેદલાયને ભેક્રયર્ના  ધોયણે 

જનયરના ફદરે અનાભતભાં વનભણૂંક આલાના વયકાયના કૃત્મને ગેયકામદે અને ગેયફંધાયણીમ ઠયાલતા 

વંગર જજના ચુકાદાને ફશાર યાખ્મો શતો. ખંડીઠે ોતાના  વીભાવચહ્નરૂ અને ભાગટદળટક ચુકાદાભાં 

ઠયાવ્મું શતંુ કે , ભેક્રયર્ના ધોયણેજનયરભાં વનભણૂંક ાભતા અનાભત ઉભેદલાયને જનયરભાં નશી ગણી , 

અનાભતભાં ગણલા એગેયકામદે, ગેયફંધાયણીમ અને કામદાના પ્રટથાવત વવધ્ધાંતોની વલરૂધ્ધની  ફાફત 

ગણામ. શાઇકોરે્ પ્રથભદળટનીમ યીતે એલો અવબપ્રામવ્મકત કમો શતો કે , પ્રટતુત કેવભાં યાજ્મ વયકાય 

દ્વાયા અનાભત નીવત અને તેની જોગલાઇઓનો દેવખતી યીતે જ બંગ થમો છે. 

*. ગુજરાત સરકારની અપી હાઇકોટે ફગાવી :  
અનાભતના ભુદે્દ શાઇકોર્ટની ખંડીઠે વવંગર જજનો શુકભ ફશાર યાખ્મો  

*. વલદ્યાવશામકોની વનભણૂકો કે અન્મ બયતીભાં ચુકાદાના ભાગટદળટક  વવદ્ધાંતોને અનુવયલા શાઇકોર્ટની 

ટષ્ટ તાકીદ *. ભેક્રયર્ના ધોયણે અનાભતના ઉભેદલાયને જનયરભાં નક્રશ ગણલાનો વલલાદ 

શાઇકોરે્ વલદ્યાવશામકોની વનભણૂંકો કે અન્મબયતીભાં અનાભત નીવતના ભુદે્દ ટષ્ટ કયામેરા કામદાના આ 

પ્રટથાવત વવધ્ધાંતોનેઅનુવ યલા અને તેનું ારન કયલા ણયાજમ વયકાયને ટષ્ટ તાકીદ કયી  શતી. 

શાઇકોરે્ ઠયાવ્મું શતંુ કે , અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયનેભેક્રયર્ન ાા ધોયણે જનયરભાં વનભણૂંક આી ળકામ 

તેભ શોલાછતાં તેઓને અનાભતભાં નશી ગણલા એ કામદાના પ્રટથાવત વવધ્ધાંતો અને ફંધાયણીમ 

જોગલાઇઓ વલરૂધ્ધની ફાફત કશી ળકામ.શાઇકોરે્ આ ફાફતે વયકાયને ટષ્ટ તાકીદ કયતાં જણાવ્મું શતંુ 

કે , એકલાય અનાભત કક્ષાનો ઉભેદલાય ભેક્રયર્ોયીમવ ક્રયઝટલ કેન્ડીડેર્(એભઆયવ ાી) શોલાથી  તેને 

જનયરભાં વનભણૂંક અામા ફાદ અન્મ ફધી જ ફાફતો(નોકયી , પ્રલેળ કે ફદરી) ભારે્ તે જનયર 

કેરે્ગયીભાં જ ગણામ. શાઇકોરે્ વલદ્યાવશામકોની બયતી/વનભણૂંક  પ્રક્રિમા શાથ અનાભત ધયલા વંદબે 

ચુકાદાભાં કેર્રાક ભશત્લના વનદેળોઅને ભાગટદળટક વવધ્ધાંતો પ્રટથાવત કમાટશતા અને તેને અનુવયલા 

વયકાયને તાકીદ કયી શતી. 
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અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયોની વનભણૂંક પ્રક્રિમાભાં યાજ્મ વયકાય દ્વાયા અનાલામેરી ભનઘડંત દ્ધવતનો 

વલયોધ કયતાં ભૂ અયજદાય જાગૃવતફશેન અવોક્રદમા તથા અન્મો તયપથી એડલોકેર્ ક્રદગંત ી.જોીએ 

જણાવ્મું શતંુકે , અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય કે જઓે ભેક્રયર્ના ધોયણે જનયરભાં વનભણૂંક ામ્મા શોમ તેઓને  

નોકયીના ટથ વંદગી લખતે પયીથી અનાભતભાં ગણલાની ફાફત ગેયકામદે અને  ફંધાયણની 

જોગલાઇઓથી વલરૂધ્ધની છે. કાયણ કે , તેનાથી ફીજા અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયોને અન્મામ થામ. 

અત્માયવુધી વલદ્યાવશામકોની વનભણૂંકો કે બયતી પ્રક્રિમાભાં ગુજયાત વયકાય દ્વાયા વયેઆભ અનાભત 

નીવતનો છેદ ઉડાડીદેલામ છે તેભ જ વુપ્રીભકોર્ટના વંફંવધત ચુકાદા , ફંધાયણીમ જોગલાઇ અને કામદાના 

પ્રટથાવત વવધ્ધાંતોનેનેલે ભૂકી ભનટલી અથટઘર્ન કયી અનાભત ઉભેદલાયોને  અન્મામ થઇ યહ્યો છે ત્માયે 

વવંગરજજ ેઆ ભુદ્દા ય આેરો ચુકાદો વફરકુર મોગ્મ અને કામદેવય ઠયેછે. તેથી ખંડીઠે યાજ્મ 

વયકાયની અીર પગાલી દેલી જોઇએ. અગાઉ જવટર્વ અનંત એવ.દલેએ ભશત્ત્લૂણટ ચુકાદો જાશેય 

કયીગુણલત્તાનાઆધાય ય જનયર કેરે્ગયીભાં નોકયી ાભી ળકે તેલા ઉભેદલાયોને અનાભત કેરે્ગયીભાં 

વનભણૂક આી દેલાનું વયકાયનું કૃત્મ ગેયકામદે અને અમોગ્મ ઠયાવ્મું શતું. લધુભાં , જ ેઅનાભત 

ઉભેદલાયોને ભેક્રયર્(ગુણલત્તા) ના ધોયણે જનયરભાં નશં ગણીને અનાભતભાં વનભણૂક અાઇ છે તેઓની 

નોકયી ક્રડટર્ફટ ના કયલા યંતુ તેઓની વનભણૂક પ્રક્રિમા પયીથી શાથ ધયલા યાજ્મ વયકાયને આદેળ કમો 

શતો અને ત્માયફાદઅનાભત કક્ષાના ફાકી યશી ગમેરા ઉભેદલાયોની વનભણૂક પ્રક્રિમા શાથ ધયલા શુકભ કમો  

શતો. આ શુકભથી નાયાજ યાજ્મ વયકાય દ્વાયા કયામેરીઅીર શાઇકોર્ટની ખંડીઠે  એડવભળનના તફકે્ક 

જ પગાલી દીધી શતી અને વવંગર જજના શુકભને કામભ યાખ્મો શતો. 

નવદ્યાસહાયકોની નનમણૂકમાં અન્યાયનો કેસ શંુહતો ? 
અનાભત ઉભેદલાયો તયપથી એડલોકેર્ ક્રદગંત ી.જોીએ જણાવ્મું શતંુ કે , ગુજયાત યાજ્મ પ્રાથવભક વળક્ષણ 

વંદગી વવભવત દ્વાયા તા.૧૫-૭-૨૦૧૧ના યોજ ગવણત , વલજ્ઞાન અને બાાઓના ૬૪૯૫ જરે્રા 

વલદ્યાવશામક ઉભેદલાયોનીબયતી ભારે્ની જાશેયાત અાઇ શતી. બયતી પ્રક્રિમાભાં રામકાત ધયાલતા 

ઉભેદલાયોને તેભની કેરે્ગયી પ્રભાણે ભેક્રયર્ નંફય અામો શતો. અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયોને  અનાભતની 

વાથેવાથે જનયરનો નંફય ણ અામો શતો કાયણ કે , જ ેઅનાભત ઉભેદલાયો ગુણલત્તાના આધાયે 

જનયરભાં આલી ળકે તેભ શોમ તેલા ઉભેદલાયોને જનયરભાં ગણલાની ખુદ વયકાયની જ નીવત છે. અનેક 

અનાભત ઉભેદલાયો કે જઓે અનાભત કેરે્ગયીભાં વનભણૂક ાભી ળકે તેભ શતા તેઓને ણ અન્મ  

ઉભેદલાયોની જભે કોર રેર્ય ભોકરામા શતા યંતુ જ્માયે અનાભત કક્ષાના આ  ઉભેદલાયોકેન્ર ાીમ પ્રલેળ 

કામાટરમ શંચ્મા ત્માયે તેઓને વત્તાલાાઓએ આશ્ચમટજનક યીતેતેઓને નોકયી ભી ળકે તેભ નથી 

એભ કશી કાઢી ભૂકમા શતા. વત્તાલાાઓ દ્વાયા તે ભારે્ એલું કાયણ દળાટલામું શતંુ કે , જ ેઅનાભત 

ઉભેદલાયો ભેક્રયર્ના ધોયણે જનયરભાં વંદ થમા શતા તેઓએ ટથ વંદગી લખતે તેભનો  જનયરનો શક્ક 
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જલા દઇને અનાભતનો વલદ્યાવશામકોની શક્ક ચારુ યાખ્મો છે અને તેથી  શલે તભને અનાભત કેરે્ગયી ય 

નોકયી ભી ળકે તેભ નથી. યાજ્મ વયકાયનો આ વનણટમ વફરકુર ગેયકામદે , ગેયફંધાયણીમ અને વુપ્રીભ 

કોર્ટના ચુકાદાથીવલક્રયત શોઇ શાઇકોરે્ તેને યદફાતર ઠયાલલો જોઇએ. અનાભત ઉભેદલાયોની આ દરીરો 

વવંગર જજ ેગ્રાહ્ય યાખી તેઓની તયપેણભાં ચુકાદો આપ્મો શતો. 

હાઈકોટટ ના નસંગ જજનો અગાઉનો હુકમ શંુ હતો? 
જવટર્વ અનંત દલેએ જણાવ્મું શતંુ કે , એલો કોઇકામદાકીમ વનમભ (ટરે્ચ્મુર્ રૂલ્વ) નથી કે, અનાભત 

કક્ષાનો ઉભેદલાય ગુણલત્તાના ધોયણે જનયર કેરે્ગયીભાં આલતો શોમ તો  ટથ ંવદગી વભમે તેને 

અનાભત કેરે્ગયીભાં વનભણૂક આી દેલીઅને તેથી આ પ્રકાયે  વનભણૂક આી દેલાનું યાજ્મ વયકાયનું કૃત્મ 

મોગ્મ કે ન્મામોવચત નાકશી ળકામ. વુપ્રીભ કોર્ટના ૧૯૯૬ના ક્રયતેળ ળાશના કેવભાં અામેરા ચુકાદાના  

વનયીક્ષણોનેવયકાયે અનુવયલાની જરૂય શતી. જ ેભુજફ , અનાભતનોઉભેદલાય ભેક્રયર્નાધોયણે જનયરભાં 

આલતો શોમ તો તેને અનાભત કક્ષાભાં નશં ગણીને જનયરભાં જ ગણલો ડે. નોકયીની જગ્માઓ બયલાની 

આ જ દ્ધવત છે. આ ચુકાદાથી નાયાજ થઇ ગુજયાત વયકાયે શાઇકોર્ટની ખંડીઠ વભક્ષ એરીએ દાખર 

કયી શતી. અનાભત કેરે્ગયીના ઉભદલાયો તયપથી ખંડીઠવભક્ષ વાચું લાટતવલક વચત્ર યજૂ કયાતાં  

જવટર્વ જમંત રે્ર અને જવટર્વ ભોક્રશન્દય ારની ખંડીઠે યાજ્મ વયકાયની અીર  પગાલી દીધી શતી 

 


