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સાતમ ું પગાર પુંચ ક્યારે લાગ પડ્ય ??

 ગ જરાત રાજ્ય સૌ પ્રથમ રાજ્ય છે જણેે આખા દેશમાું સૌ પ્રથમ સાતમ ું પગાર પુંચ તા. ૧૬/૦૮/૨૦૧૬

ના નોટીફીકેશનથી ગ જરાત સરકારના કમમચારીઓને લાગ પાડ્ય 

 ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ ની અસરથી સાતમ ું પગાર પુંચ અમલી

 પે બેન્ડ અને ગે્રડ પે સીસ્ટમના બદલે “પે મેટર ીક્સ” અમલી



સાતમ ું પગાર પુંચ અુંગેની ગણતરી

 તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૫ ના રોજના કમમચારી દ્વારા મેળવાતા (પે બેન્ડ + ગે્રડ પે) મ ળ પગારને ૨.૫૭ ના

મલ્ટીપ્લાયી ુંગ ફેકટર વડે ગ ણવા

 પે મેટર ીક્સ સેલમાું અન રુપ લેવલમાું સરખી રકમ

 જો સરખી રકમ ન હોય તો ત્યાર પછીની રકમ કમમચારીનો તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ નો સાતમાું પગાર પુંચ

મ જબનો પગાર નક્કી થાય. 

 ઉપરોક્ત રીતે તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૬ નો પગાર નક્કી થયા બાદ તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૬ ના રોજ મ ળ પગારના

૩% નો ઇજાફો મળવા પાત્ર રહેશે. આઇજાફાની રકમ રુ. ૧૦૦ ના રાઉન્ડ્માું ફેરવવી. દા.ત. ૧૬૪૮

ની રકમઆવે તો ઇજાફાની રકમ રુ. ૧૬૦૦ થાય અને જો ૩% લેખે રુ. ૧૬૫૨આવે તો ઇજાફાની

રકમ ૧૭૦૦ આવ.ે 



ઇજાફાની તારીખ

 સાતમાું પગાર પુંચમાું ઇજાફાની બે તારીખો નક્કી કરવામાું આવેલ છે. 

 (૧) તા. ૦૧ જાન્ય આરી (૨)તા. ૦૧લી જ લાઇ

 કોઇપણ કમમચારીને ૧ જાન્ય આરી અથવા ૧ જ લાઇના રોજ ઇજાફો મળવાપાત્ર થાય. 

 બઢતી, ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ કે નવી નનમણ ુંકના સુંદરે્ભ વર્ષે ૧ વખત ઇજાફો મળવાપાત્ર થશ.ે 



પ્રથમ નનમણ ુંક સમયે પગાર અને ઇજાફાની તારીખ
નાણાું નવર્ભાગના તા. ૧૯/૦૮/૨૦૧૬ ના નોટીફીકેશન ક્રમાુંક : પીજીઆર-૧૦૨૧૬-૨-પે સેલ

કોઇપણ કમમચારીની પ્રથમ નનમણ ુંક તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ કે ત્યાર બાદ થયેલ હોય તો તેના ગે્રડ પે ના આધારે તેન ું પે

મેટર ીકસમાું લેવલ નક્કી કરી તેનો મીનીમમ પે આપવામાું આવશે. 

ઉદા. 

૦૧. કોઇ કમમચારી ૪૬૦૦ ગે્રડ પે માું તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૬ થી નનમણ ુંક પામે છે

તો તેને લેવલ ૮ માું ૪૪૯૦૦ મ ળ પગાર આપવાનો રહે અને

ર્ભનવષ્યની ઇજાફા તારીખ ૦૧/૦૭/૨૦૧૬આપવાની રહે જે તારીખે તેમનો પગાર ૪૬૨૦૦ થાય

૦૨. આજ કમમચારીની નનમણ ુંક તા. ૦૨/૦૧/૨૦૧૬ હોય તો

તો તેને લેવલ ૮ માું ૪૪૯૦૦ મ ળ પગાર આપવાનો રહે અને

ર્ભનવષ્યની ઇજાફા તારીખ ૦૧/૦૧/૨૦૧૭આપવાની રહે જે તારીખે તેમનો પગાર ૪૬૨૦૦ થાય



આમ કોઇપણ કમમચારીની નનમણ ુંકની તારીખ ૦૨/૦૧/૨૦૧૬ થી૦૧/૦૭/૨૦૧૬

દરમ્યાન હોય તો

ઇજાફા તારીખ ૦૧/૦૧/૨૦૧૭આવશે

જ્યાર ે૦૨/૦૭/૨૦૧૬ થી ૦૧/૦૭/૨૦૧૭ દરમ્યાન નનમણ ુંક પામતા કમમચારીની

ઇજાફા તારીખ ૦૧/૦૭/૨૦૧૭આવશે.



ઇજાફાના દર અુંગે સ્પષ્ટતા
 ઇજાફાનો દર મ ળ પગારના ૩% ગણવાનો રહેશ.ે 

 ઉદાહરણ :

• લેવલ ૭ નો પે મેટ્ર ીક્સ ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ માું
 લેવલ ૭ માું ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ નો નક્કી થતો પગાર રુ. ૬૨૨૦૦

 તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૬ નો રો ૩% લેખે ઇજાફો

૬૬૨૦૦ @ 3% = ૧૮૬૬

૧૦૦ ના ગ ણાુંક મા ફેરવતા રુ.   ૧૯૦૦

તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૬ ના રોજ નક્કી થતો પગાર રુ. ૬૪૧૦૦

લેવલ ૭ નો પે મેટર ીક્સ ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ માું
લેવલ ૭ માું ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ નો નક્કી થતો પગાર રુ. ૫૩૬૦૦ તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૬ નો રો

૩% લેખે ઇજાફો

૫૩૬૦૦ @ 3% = ૧૬૦૮

૧૦૦ ના ગ ણાુંક મા ફેરવતા રુ.   ૧૬૦૦

તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૬ ના રોજ નક્કી થતો પગાર રુ.    ૫૫૨૦૦



બઢતી / ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ વખતે પગાર

બાુંધણી અને ઇજાફાની તારીખ .... 

બઢતીની તારીખ બઢતી પહેલાુંન ું પે

મેટ્ર ીક્સ લેવલ

(૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦)

બઢતીન ું પે મેટ્ર ીક્સ

લેવલ

(૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦)

ભનવષ્યની ઇજાફા

તારીખ

રીમાક્સમ

૦૧/૦૩/૨૦૧૬

+ બઢતીનો કાલ્પનીક

ઇજાફો

૬૪૧૦૦

+       ૧૯૦૦

---------------

૬૬૦૦૦ ૬૭૨૦૦ ૦૧/૦૧/૨૦૧૭

૩% ઇજાફો ગણતા

૧૯૨૩ આવે જનેે રુ. 

૧૦૦ ના ગ ણાુંકમાું

ફેરવતા રુ. ૧૯૦૦

આવે

૧૫/૦૭/૨૦૧૬

+ બઢતીનો કાલ્પનીક

ઇજાફો

૬૮૦૦૦

+       ૨૦૦૦

---------------

૭૦૦૦૦ ૭૧૩૦૦ ૦૧/૦૭/૨૦૧૭

૩% ઇજાફો ગણતા

૨૦૪૦આવે જનેે રુ. 

૧૦૦ ના ગ ણાુંકમાું

ફેરવતા રુ. ૨૦૦૦

આવે



સાતમ ું પગાર પુંચ સ્વીકાયે મોુંઘવારી ર્ભથ્થ અને

અન્ય ર્ભથ્થા

 સાતમા પગાર પુંચ મ જબ મ ળ પગાર નક્કી થયા બાદ

 મોુંઘવારી ર્ભથ્થ “૦%” 

 અન્ય ર્ભથ્થા જવેા કે ઘરર્ભાડા ર્ભથ્થ ું, સ્થાનનક વળતર ર્ભથ્થ ું, પનરવહન ર્ભથ્થ ું, તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૬ ના રોજ

છ્ઠ્ઠા પગાર ધોરણના મ ળ પગાર પર મેળવેલ તે જ દરે મળવાન ું ચાલ રહેશ.ે

 આમ સાતમાું પગાર પુંચ અનવ્યે ફક્ત મ ળ પગાર જ મળવાપાત્ર થાય અન્ય ર્ભથ્થા જ ના પગાર મ જબજ

મળશ.ે 

 સાતમ ું પગારપુંચ જઓેએ ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ ની અસરથી સ્વીકારલે હશે તેની ર્ભનવષ્યની ઇજાફા

તારીખ ૦૧/૦૭/૨૦૧૬ રહેશ.ે 



સહાયક અન દાન મેળવતી સુંસ્થાને

સાતમ ું પગાર પુંચ

જે સુંસ્થાએ છટ્ઠા પગાર પુંચનો લાર્ભ મેળવેલ હોય

છઠા પગાર પુંચના પગારન ું પે વેરીફીકેશન-ઓડીટ થયેલ હોય, અને

 નવર્ભાગ મારફતે નાણાું નવર્ભાગની મુંજ રી મેળવેલ હોય

 તેવી સુંસ્થાનોને સાતમાું પગાર પુંચનો લાર્ભ મળવાપાત્ર થશે.  

 IFMS સીસ્ટમ દ્વારા દરકે કમમચારીન ું સાતમાું પગાર પુંચની પગાર બાુંધણી કરવાની રહેશ.ે 



સાતમાું પગાર પુંચના નનયમો

કોને લાગ ન પડે? 

 ફીક્સ પે ના કમમચારીઓન,ે ફીક્સ પે ના વર્ષો પ રા કયામ બાદ આ નનયમો લાગ 

પડશ.ે 

 વકમચાજમ કમમચારીઓને

આકસ્મીક ખચમમાુંથી પગાર મેળવતા કમમચારીઓને

એડહોક કમમચારીને



પે મેટર ીક્સ લેવલ
ગે્રડ પે લેવલ પે મેટ્ર ીક્સ

૧૩૦૦ ઇન્ટીશીયલ ૧ ૧૪૮૦૦-૪૭૧૦૦

૧૪૦૦ ઇન્ટીશીયલ ૨ ૧૫૦૦૦-૪૭૬૦૦

૧૬૫૦ ઇન્ટીશીયલ ૩ ૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦

૧૮૦૦ ૧ ૧૮૦૦૦-૫૬૯૦૦

૧૯૦૦ ૨ ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦

૨૦૦૦ ૩ ૨૧૭૦૦-૬૯૧૦૦

૨૪૦૦ ૪ ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦

૨૮૦૦ ૫ ૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦

૪૨૦૦ ૬ ૩૫૪૦૦-૧૧૨૪૦૦

૪૪૦૦ ૭ ૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦

૪૬૦૦ ૮ ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦

૫૪૦૦(વગમ 2) ૯ ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦

૫૪૦૦ ૧૦ ૫૬૧૦૦-૧૭૭૫૦૦

૬૬૦૦ ૧૧ ૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦

૭૬૦૦ ૧૨ ૭૮૮૦૦-૨૦૯૨૦૦

૮૭૦૦ ૧૩ ૧૧૮૫૦૦-૨૧૪૧૦૦

૮૯૦૦ ૧૪ ૧૩૧૧૦૦-૨૧૬૬૦૦

૧૦૦૦૦ ૧૫ ૧૪૪૨૦૦-૨૧૦૮૨૦૦



નવકલ્પ

(નાણાું નવર્ભાગના તા. ૧૯/૦૮/૨૦૧૬ ના નોટીફીકેશન)
 જે કમમચારીને તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ બાદ કોઇજ ઘટ્ના બની નથી તે

 તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૬ અથવા

 તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૬ ની અસરથી સાતમ પગાર પુંચ સ્વીકારી શકે.

 જે કમમચારીને તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ થી ૦૧/૦૭/૨૦૧૬ સ ધીમાું કોઇ ઘટ્ના બનેલ છે એટ્લે કે બઢતી કે ઉચ્ચતર પગાર
ધોરણ મેળવેલ છે તેઓ

 તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ ની અસરથી અથવા

 બઢતી કે ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મળ્યા તારીખથી સાતમ પગાર પુંચ સ્વીકારી શકે

 જે કમમચારીને તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૬ બાદ કોઇ ઘટ્ના બનેલ હોય એટ્લેકે કે બઢતી કે ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મેળવેલ
છે તેઓ

 તા, ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ નો અથવા

 તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૬ નો અથવા

 બઢતી કે ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મળ્યા તારીખથી સાતમ પગાર પુંચ સ્વીકારી શકે



કમમચારી તા.૦૧/૦૧/૦૧૬ થી તા. ૧૯/૦૮/૨૦૧૬ સ ધીમાું બનેલી ઘટનાની તારીખથી સાતમ પગાર પુંચ

સ્વીકારવાનો નવકલ્પ આપી શકશ.ે

 જથેી તા. ૧૯/૦૮/૨૦૧૬ બાદ કોઇને પણ ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મળવાપાત્ર થાય તો તે તારીખથી સાતમ 

પગાર પુંચ સ્વીકારવાનો નવકલ્પ આપી શકાય નનહ.

 કોઇપણ કમમચારીએ તા. ૧૯/૦૮/૨૦૧૬ થી ત્રણ માસમા એટલેકે તા. ૧૮/૧૧/૨૦૧૬ સ ધીમાું ક્યારથી સાતમ 

પગાર પુંચ સ્વીકારવ છે તે અુંગેનો નવકલ્પ આપી દેવો ફરજીયાત છે.

 એક વખતઆપેલો નવકલ્પ બદલી શકાશે નનહ. એટલેકે ત્રણ માસના સમય મયામદામાું નવકલ્પ આપેલ

હોય અને તે નવકલ્પ ત્રણ માસની સમય મયામદા પ ણમ થયા પહેલા બદલવો હોય તો પણ તે નવકલ્પ બદલી

શકાય નનહ. 

 જો સમય મયામદામાું નવકલ્પ આપવામાું નનહ આવે તો તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૬ થી તે પગાર પુંચ સ્વીકારવા માુંગે

છે તેવ માની તેમને પગાર ચ કવવામાું આવશે

 નવદ્યમાન પગાર બેન્ડ અને ગ્રેડ પે ચાલ રાખવાનો નવકલ્પ એક નવદ્યમાન પગાર માળખાના સુંબુંધમાુંજ

મળવાપાત્ર છે

 જો કોઇ કમમચારી ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ બાદ નોકરીમાું જોડાયા છે અથવા એક નોકરી બદલી અન્ય જગાએ

નોકરીમાું ર્ભરતી થયા હશે તેમને નવકલ્પનો લાર્ભ મળવાપાત્ર નથી તેમણે નવદ્યમાન પગાર ધોરણ સામે જ

સ ધારલે પગાર માળખામાું પગાર લેવાની છ ટ મળશે. 

 તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૬ થી પગાર તફાવતના હ કમો તથા આ પગાર ઓડીટ કરાવવા બાબતે ના હ કમો બાકીમાું

છે. 



નવકલ્પ ?    એક કઠીન પરીક્ષા
 દરકે કમમચારીના મનમા દ નવધા નવકલ્પ કઇ તારીખથી આપીશ તો પગારમાું ફાયદો થશે ? .

 તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ કે ત્યારબાદ કોઇ ઘટના નથી બની તો પણ ઇજાફાની તારીખે એટલે કે તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૬ નો નવકલ્પ
આપવાથી પણ પગારમાું ફાયદો થાય

 ઉદાહરણ તરીકે : જો કમમચારી ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ થી નવકલ્પ આપે

 આજ કમમચારી તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૬ થી નવકલ્પઆપે તો

 આમ ઉપરોક્ત ઉદારહણ પરથી સમજી શકાય કે તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૬ થી નવકલ્પ આપતા મ ળ પગારમાું રુ. ૧૨૦૦ નો
વધારો થાયજ્યારે ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ થી ૩૦/૦૬/૨૦૧૬ સ ધનો પગાર તફાવત મળે નનહ

પે બેન્ડ નો

પગાર

ગ્રેડ પે મ ળ પગાર ૨.૫૭ વડે

ગ ણતા

પે મેટ્ર ીક્સમા

પગાર

10430 4200 14630 37599 37600

૦૧/૦૭/૨૦૧૬ નો

પગાર

38700

૦૧/૦૭/૨૦૧

૬ નો પગાર

ગ્રેડ પે મ ળ

પગાર

૨.૫૭ વડે

ગ ણતા

પે મેટ્ર ીક્સમા પગાર

તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૬

૧૦૮૭૦ ૪૨૦૦ ૧૫૦૭૦ 38730 39900

પે બેન્ડ નો

પગાર

ગ્રેડ પે મ ળ

પગાર

10430 4200 14630



જો તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૬ બાદ બઢતી કે ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મળેલ હોય

તેને આપવાનો થતો નવકલ્પ

૧૫/૦૭/૨૦૧૬ ના રોજ ૫૪૦૦ ગે્રડ પે માુંથી ૬૬૦૦ ગે્રડ પે માું બઢતી

01-01-2016 21900 5400 27300

MULTIPLY 2.57 70161

LEVEL 9 71300

01-07-2016 73400

15-07-2016 PROMOTION 75600 PAY FIX IN LEVEL 11 76200

OPTION FROM 15/07/2016 i.e. from date of promotion

01-01-2016 21900 5400 27300

INCREMENT 820 819

01-07-2016 22720 5400 28120

15-07-2016 850 843.6

PROMOTION 23570 6600 30170

MULTIPLY 2.57 77536.9

LEVEL 11 78500 78500

N.D.I. 01-07-2017

OPTED FOR SEVENTH PAY FROM 15/07/2016 AS PER ABOVE 

OPTION FROM 01/01/2016



જો તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ થી ૦૧/૦૭/૨૦૧૬ વચ્ચે બઢતી કે ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ

મળેલ હોય તેને આપવાનો થતો નવકલ્પ

01-01-2016 ૧૭૧૫૦ ૪૬૦૦ 21750

MULTIPLY 2.57 55897.5

LEVEL 8 ૫૬૯૦૦

25-01-2016 PROMOTION ૫૮૬૦૦

PAY FIX IN LEVEL 10 59500

Next Date Of Increment 01-01-2017 61300

OPTION FROM 25/01/2016 i.e. from date of promotion

01-01-2016 17150 4600 21750

INCREMENT 660 652.5

25-01-2016 17810 5400 23210

MULTIPLY 2.57 59649.7

LEVEL 10 61300  

N.D.I. 01-01-2017 63100

OPTED FOR SEVENTH PAY FROM 25/01/2016 AS PER ABOVE 

OPTION FROM 01/01/2016

Pay Fixation in Grade Pay 5400



ફરજ મોક ફી હેઠળ રહેલ કમમચારીનો નવકલ્પ

 ફરજ મોક ફી હેઠળના કમમચારી હાલ કોઇ નવકલ્પ આપી શકશે નનહ.

હાલ તેઓની પગાર બાુંધણી સાતમાું પગાર પુંચ મ જબ કરવાની રહેશે નનહ.

તેઓ જ ના પગાર મ જબ જ નનવામહ ર્ભથ્થ મેળવવાન ું ચાલ રાખશે.

આ કમમચારીની ફરજ મોક ફી પ ણમ થયે પગાર બાુંધણી કરવાની રહેશ.ે 

આ કમમચારી જ્યારે ફરજ પર હાજર થશે તે તારીખથી ત્રણ માસમાું નવકલ્પ આપી

શકશે અને તે મ જબ તેનો પગાર નક્કી થશ.ે 



૦૧/૦૧/૨૦૧૬ ના રોજ રજા પર હોય તેવા કમમચારીનો પગાર

 તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૬ ના રોજ રજા પર હોય તેવા કમમચારીઓ પણ નવકલ્પઆપવાને હક્ક્દાર રહેશ.ે

અને તે આપેલ નવકલ્પ મ જબ પગાર બાુંધણી કરી, નવા પગાર ધોરણ મ જબ રજા પગાર મેળવી

શકાય. 



૦૧/૦૧/૨૦૧૬ કે ત્યાર બાદ અવસાન થયેલ

કમમચારીના નકસ્સામાું પગાર બાુંધણી

 તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૬ કે ત્યાર બાદ અવસાન પામેલ અને નવકલ્પ નઆપી શકેલ કમમચારીના નકસ્સામાું

તેમના આશ્રીતને જે ફાયદાકારક હોય તેવો નવકલ્પઆપેલ છે તેમ માની તેમને તફાવતની

ચ કવણી કરવામાું આવશે .

 એટલે કે જે તે કચેરીના વડાએ જાતે નક્કી કરી કમમચારીને જે ફાયદાકારક હોય તે નવકલ્પ અન સાર પગાર

નક્કી કરવો.   



તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૬ કે ત્યારબાદ નોકરીની સમાપ્તી

 તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૬ કે ત્યાર બાદ રાજીનામ , બરતરફી, ફરજ મ ક્તી અથવા

નશસ્ત નવર્ષયક કારણૉસર જનેી સેવા સામાપ્ત કરવામાું આવેલ હોય

 તેવી વ્યક્તી પણ નવક્લ્પ આપવાને હક્કદાર રહેશ.ે 



નવસુંગતતા : 
 તા, ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ પહેલાું કોઇ સરકારી કમમચારીને બઢતી/ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મળેલ હોય તેમનો

સ ધારલે પગાર

 તેમના જ નનયર કમમચારીને તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ બાદ બઢતી/ઉચ્ચતર પગાર મળવાને કારણે

જ નીયરનો પગાર તેના સીનીયર કમમચારી કરતા વધારે નક્કી થાય તો જ નીયર જટેલો પગાર

સીનીયર કમમચારીને નીચેની શરતોને આનધન કરી આપવાનો રહેશ.ે

 ૦૧. બુંન્ને એક જ કેડનામ હોવાજોઇએ અને બઢતીની જગા પણ સમાન હોવી જોઇએ

 સીનીયર કમમચારીનો બઢતીના સમયે પગાર જ નીયર જટેલો અથવા તેનાથી વધારે હોવો

જોઇએ. 







પેન્શન

 સાતમાું પગાર પુંચ મ જબ પેન્શન માું થયેલ મહત્વના સ ધારા

 પેન્શન =   છેલ્લો મ ળ પગાર / ૨ અથવા છેલ્લા દસ માસનો સરરેાશ પગાર / 2

 ઓછામાું ઓછ ું પેન્શન ૯૦૦૦

 વધ માું વધ પેન્શન ૧૧૨૫૦૦

 ઉુંમર આધારીત વધારાન ું પેન્શન

ઉુંમર વધારાના પેન્શનની ટ્કાવારી

૮૦ થી ૮૫ વર્ષમ ૨૦%

૮૫ થી ૯૦ વર્ષમ ૩૦%

૯૦ થી ૯૫ વર્ષમ ૪૦%

૯૫ થી ૧૦૦ વર્ષમ ૫૦%

૧૦૦ વર્ષમ અને તેનાથી વધ ૧૦૦%



 વધ માું વધ ૨૦ લાખની ગ્રજે્ય ઇટી મળવાપાત્ર થાય

 નનવૃતીના નકસ્સામાું કમમચારીએ કરલે ૧ વર્ષમની પેન્શન પાત્ર નોકરીના બદલે અડધો પગાર વધ માું વધ 

૧૬.૫ પગાર અથવા રુ. ૨૦ લાખ બે માુંથી જેઓછે રકમ હોય તે ગ્રજે્ય ઇટી તરીકે મળવાપાત્ર થાય. 

 ચાલ નોકરીએ અવસાનના નકસ્સામાું ગ્રજે્ય ઇટી

કરલે નોકરીના વર્ષો ગ્રજે્ય ઇટ્ી

૧ વર્ષમથી ઓછી નોકરી બાદ અવસાન ૨ પગાર

૧ કે તેથી વધ ૫ થી ઓછી ૬ પગાર

૫ કે તેથી વધ ૧૧ થી ઓછી ૧૨ પગાર

૧૧ કે તેથી વધ ૨૦ થી ઓછી ૨૦ પગાર

૨૦ કે તેથી વધ ૫ થી ઓછી કરલે નોકરીના વર્ષમ દીઠ એક પગાર વધ માું

વધ ૨૦ લાખ



ક ુંટ ુંબ પેન્શન
 નીવૃતી સમયે છ્ઠ્લ્લે મેળવેલ પગારના ૩૦% રકમઓછામાું ઓછ ું ૯૦૦૦

 ઉુંચા દરે ક ુંટ ુંબ પેન્શન

 છેલ્લે મેળવેલ પગારના ૫૦% રકમ

 ઓછામાું ઓછ ું ૯૦૦૦ અને

 વધ માું વધ ૧૧૨૫૦૦

 પેન્શનન ું મ ડીકૃત રુપાુંતર

 છ્ઠ્્થા પગાર પુંચમાું જણાવ્યા મ જબના જ ગ ણાુંક કોઇ બદલાવ નથી. 



પેન્શન સુંદર્ભે છઠા પગાર પુંચ અને

સાતમાું પગાર પુંચ વચ્ચે તફાવત : નનવૃતીના લાભો કમમચારીની નનવૃતીની

તારીખ ૩૧/૧૨/૨૦૧૫

કમમચારીની નનવૃતીની તારીખ

૩૧/૦૧/૨૦૧૬

નનવૃતીના લાભોમાું

તફાવત

છેલ્લો પગાર ૪૬૦૦ ગે્રડ

પે મા

૨૧૪૦૦+૪૬૦૦ =

૨૬૦૦૦

૨૬૦૦૦*૨.૫૭ =૬૬૮૨૦

૬૮૦૦૦ લેવલ ૮ નો પગાર

પેન્શન તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૬

ન નક્કી થત 

૧૩૦૦૦ * ૨.૫૭ =

૨૯૫૧૦

૬૮૦૦૦/૨ =

૩૪૦૦૦

૪૪૯૦ માનસક + 

હુંગામી વધારો

ગ્રજે્ય ઇટી ૨૬૦૦૦+૧૨૫% ડીએ.* 

૩૩/૨ વર્ષમ = 

૯૬૫૨૫૦

૬૮૦૦૦+૦% ડીએ*૩૩/૨ વર્ષમ = 

૧૧૨૨૦૦૦

૧૫૬૭૫૦

મ ડીકૃત રુપાુંતર ૧૩૦૦૦@૪૦ % = 

૫૨૦૦*૧૨*૮.૩૭૧ =  

૫૨૨૩૫૦

૩૪૦૦૦@૪૦ % = 

૧૩૬૦૦*૧૨*૮.૩૭૧ =  

૧૩૬૬૧૪૭

૮૪૩૭૯૭

૩૦૦ રજાન ું રોકડ

રુપાુંતર

૨૬૦૦૦+૧૨૫% ડીએ*૧૦

=

૫૮૫૦૦૦

૬૮૦૦૦+૦% ડીએ *૧૦ =

૬૮૦૦૦૦

૯૫૦૦૦



બઢતી સમયે નવકલ્પ :

 ગ જરાત મ લ્કી સેવા નનયમ ૧૧ અને ૧૨ મ જબ તથા નાણાું નવર્ભાગના ૬/૨૦૧૭ ના ઠરાવ મ જબ

કમમચારીને બઢતી મળે ત્યારે નજીકની ઇજાફા તારીખે પગાર બાુંધણી કરવાનો નવકલ્પઆપી શકે

છે . 


