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મિત્રો, 

 આજના આ િેસેજિાાં ફિક્સ પગારની પોલીસી અને તેિાાં થયેલ સધુારાઓ તથા સાંબાંમધત લાભ તથા 

ગેરલાભો મિશે આપ સૌને િાફિતી પરૂી પાડિાનો પ્રયાસ કરેલ છે.  

  ભાગ - ૧ (ઇમતિાસ)  

૨૦૦૬ 

 આપણે સૌ જાણીએ છીએ તેિ, ગજુરાતિાાં તા.૧૬/૦૨/૨૦૦૬ ના રોજ ફિક્સ પગારની પોલીસી અિલિાાં 

આિી િતી અને આ પોલીસી મજુબ રાજ્યની તિાિ િગગ-૩ અને િગગ-૪ ની જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ફિક્સ 

પગારના ધોરણે લેિા નક્કી થયેલ િત.ુ જે મજુબ નીચે મજુબનો ફિક્સ પગાર નક્કી કરેલ િતો. 

                                   ૨૦૧૦ 



તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૦ :-  
 િગગ-૪ ની જગ્યાઓ પર સીધી ભરતી બાંધ કરી દેિાિાાં આિી અને આ જગ્યાઓ આઉટ સોમસિંગથી 

ભરિાનો મનણગય લેિાિાાં આવ્યો. 

તા.૨૯/૦૪/૨૦૧૦:- 

 પોલીસી બન્યાના ૪ િર્ગ બાદ પ્રથિ િાર ફિક્સ પગારના કિગચારીઓના પગારિાાં રૂ.૧૫૦૦ થી ૨૦૦૦ 

સધુીની રકિનો િધારો કરિાિાાં આવ્યો.  

૨૦૧૧ 

તા.૨૯/૦૪/૨૦૧૧:- 

 ગજુરાત િાઇકૉટગિાાં ફિક્સ પગારની પોલીસી રદ કરિા િાટે યોગકે્ષિ િાઉન્ડશેન દ્વારા રીટ પીટીશન 

૪૯/૨૦૧૧ દાખલ કરિાિાાં આવ્યો.  

તા.૦૬/૧૦/૨૦૧૧:- 



 પોલીસી બન્યાના ૫ િર્ગ બાદ બીજી િાર ફિક્સ પગારના કિગચારીઓના પગારિાાં િધારો કરિાિાાં 

આવ્યો..  

 

 

 

 

 

૨૦૧૨ 

 તા.૨૦/૦૧/૨૦૧૨ ના રોજ ગજુરાત િાઇકૉટગિાાં ફિક્સ પગારની પોલીસી રદ કરિા િાટે યોગકે્ષિ 

િાઉન્ડશેન દ્વારા કરિાિાાં આિેલ રીટ પીટીશન ૪૯/૨૦૧૧ નો ચકુાદો આવ્યો  જેિાાં આ નીતી ગેર બાંધારણીય 

િોિાનો ચકુાદો આપિાિાાં આવ્યો. અને આ ચકુાદા સાિે રીવ્ય ુપીટીશન ૪૧૮/૨૦૧૨ સરકારે િાઇકૉટગ  િાાં દાખલ 

કરી. જેના તા.૧૧/૦૪/૨૦૧૨ ના ચકુાદા મજુબ સરકારની િાગણી ગ્રાહ્ય રાખિાિાાં ન આિી અને આ નીતી રદ 

કરિા હકુિ કરિાિાાં આવ્યો,  

 તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૨ ના રોજ સપુ્રીિ કૉટગ  િાાં સરકારે ગજુરાત િાઇકૉટગના ચકુાદા સાિે એસ.એલ.પી. 

૧૪૧૨૪-૧૪૧૨૫/૨૦૧૨ પીટીશન દાખલ કરી. જે આજ ફદન સધુી પડતર છે.  

૨૦૧૩ 

રાજ્ય સરકાર દ્વારા િોટા પાયે સરકારી ભરતીઓ કરિાિાાં આિી જેના કારણે રાજ્યની અલગ-અલગ 

કેડરના ફિકસપગારના કિગચારીઓ એક નોકરી છોડી ને અન્ય ફિક્સ પગારની નોકરીિાાં િધ ુપગાર િેળિિાના 

િતે ુથી અથિા તો પોતાના િતનના જજલ્લાની નજીક પોસ્ટિંગ િળતાાં બીજી ફિક્સ પગારની નોકરીિાાં જોડાયા. 

પરાંત ુતેઓને તેિની અગાઉની ફિક્સ પગારની નોકરીના કરેલ િર્ોનો કોઇ લાભ ન િળતાાં તેિનાિાાં અસાંતોર્ની 

ભાિના પેદા થઇ. આ બાબતે છૂટી છિાઇ રજુઆતો પણ કરિાિાાં આિી પરાંત ુઆ રજુઆતોિાાં સાંકલન તથા 

ફિક્સ પગારના કિગચારીઓની યમુનટી કે કોઇ ગ્રપુ ના િોિાના કારણે કોઇ પફરણાિ િળી શક્ય ુનફિ.  



૨૦૧૪ 

સચચિાલયના તિાિ મિભાગોના ફિકસપગારના યિુા કિગચારીઓ એ ભેગા િળી એક સાંયકુ્ત રજુઆત 

તૈયાર કરીને ફિકસ પગારના મનતી બાંધ કરિા િાટે સરકારને આિેદન આપી મિનાંતી કરી, જેિા ફિકસપગારના 

મિમિધ પાસાઓની છણાિટ કરિાિા આિી.આ બાબતે સાિાન્ય િિીિટ મિભાગ તથા નાણા મિભાગના 

અમધકારીઓ ને રૂબરૂ િળીને રજુઆત આપિાિાાં આિી તથા મખુ્ય સચચિ સાિબેને િળીને મિમિધ મદુ્દાઓ પર 

રજુઆત કરિાિા આિી. 

 રાજ્યના મિમિધ સાંિગગના ફિક્સ પગારના કિગચારીઓને ભેગા કરી ટીિ ફિક્સ પે ની રચના કરિાિાાં 

આિી. નાિદાર સમુપિિકોટગિા ચાલતા ફિકસપગારના કેસ ચાલે તે િાટે શ ુથઇ શકે તે િાટે ચચિંતન કરિાિા આવ્ય ુ

તથા આ બાબતે કાયદા મનષ્ણાતો સાથે પણ પરાિશગ કરિાિાાં આવ્યો. આ િીટીંગના અંતે એવ ુનક્કી કરિાિાાં 

આવ્ય ુકે, ફિક્સ પગારના કિગચારી િોઇ, આપણે પણ અસરકતાગ પાટી તરીકે આપણી રજુઆત સપુ્રીિકૉટગ  સિક્ષ 

મકુિી જોઇએ. આ બાબતે ટીિ ફિક્સ પે ના અમકુ સભ્યો દ્વારા યોગકે્ષિ િાઉન્ડશેનના સાંચાલકશ્રી રાજેન્ર શકુ્લા 

ની મલુાકાત પણ કરી અને તેિને નિો િકીલ રોકિા અથિા તેિના િકીલને અલગથી િી આપી આપણા િતી 

કેસ લડિા િાટે પ્ર્તાિ મકેૂલ, જે યોગકે્ષિ િાઉન્ડશેન દ્વારા સખેદ નકારિાિાાં આિેલો. જે કારણે આપણી ટીિ 

દ્વારા જ સપુ્રીિ કૉટગિાાં કેસ લડિો એવ ુનક્કી કરિાિાાં આવ્ય.ુ  
આ દરિીયાન ફિક્સ પગારિાાં ત્રીજી િાર સધુારો કરિાિાાં આવ્યો.  

 

 

 

 

 

 

 

આિ, ૨૦૦૬ થી ૨૦૧૪ એિ કુલ ૭ િર્ગિાાં િાત્ર ૩ િાર જ પગાર િધારો કરિાિાાં આવ્યો, જેિાાં ૨૫૦૦ 

પગારિાળા મિત્રોને ૭ િર્ગિાાં ૭૮૦૦/- િળ્યો એટલે કે ૭ િર્ગિાાં કુલ ૫૩૦૦/- રૂમપયાનો જ િધારો થયો. જે પ્રમત 

િર્ગ ગણિા જઇએ તો રૂ.૮૦૦ કરતા પણ ઓછો થયો.  



૨૦૧૫ 

 કિગચારીઓની ટીિ દ્વારા તા.૧૭/૧૦/૨૦૧૫ ના રોજ "બ્લેક સેટરડ"ે ઉજવ્યો, જેિાાં ફિક્સ પગારના 

કિગચારીઓએ કાળી પટ્ટી ધારણ કરી, ફિક્સ પગારની નીમતનો મિરોધ કયો. એ જ ફદિસે સરકારે ટીિ ફિક્સ પે ના 

અમકુ િેમ્બસગ જોડ ેિીટીંગ કરી અને ફિક્સ પગારના કિગચારીઓને પડતી મશુ્કેલીઓ તથા રજુઆત ધ્યાને લીધી 

અને તા.૨૦/૧૦/૧૫ ના રોજ પગાર િધારાની સાથે ખાસ રજા, ્પેશયલ પે, ચાર્જ એલાઉન્સ, િીિો,િિનેતાણાન ુ

રક્ષણ જેિા લાભો આપિા ઠરાિ કયો.                                                           

 ગજુરાત યમુનિમસિટી ખાતે ફિક્સ પગારના કિગચારીઓની સાંયકુ્ત બેઠક ગોઠિી તથા તેિાાં સિગ્ર 

રાજ્યિાાંથી ્િૈચ્છાએ ફિક્સ પગારના કિગચારીઓએ સપુ્રીિકૉટગિાાં યોગકે્ષિ િાઉન્ડશેન મસિાય પણ તિાિ 

કિગચારીઓ િતી કેસ લડી શકે તે િાટે િાળો આપ્યો અને આ િાળાની રકિથે તા.૨૯/૧૦/૨૦૧૫ ના રોજ રાજ્યના 

િોટા ભાગના તિાિ સાંિગગ દીઠ ૧ એિ ફિક્સ પગારના કુલ-૬૮ કિગચારીઓને સપુ્રીિકૉટગ  ખાતે ચાલી રિલે 

પીટીશનિાાં પીટીશનર તરીકે જોડિા િાટે આઇ.એ.૭/૨૦૧૫ અને ૯/૨૦૧૫ દાખલ કરિાિાાં આિી જેથી 

સપુ્રીિકૉટગનો જે પણ ચકુાદો આિે એ રાજ્યના તિાિ સાંિગગના કિગચારીઓને િળી રિ.ે ફિક્સ પગારના 

કિગચારીઓને આ કેસિાાં ન જોડિા િાટે સરકારે પણ એફિડમેિટ કરેલ ુ પરાંત ુ તા.૦૫/૦૪/૨૦૧૮ ના રોજ કૉટે 

સરકારન ુએફિડમેિટ ગ્રાહ્ય ન રાખ્ય ુઅને ફિક્સ પગારના આ ૬૮ કિગચારીઓને પીટીશનર તરીકે જોડિાનો હકુિ 

કરી દીધો છે, જેનો અથગ એ થાય છે કે આ કેસનો જે પણ ચકુાદો આિશે એ સીધે સીધો રાજ્યના તિાિ સાંિગગના 

ફિક્સ પગારના કિગચારીઓને િળી રિશેે.  

૨૦૧૬ 

તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૬ ના રોજ િેડીકલ રજા અને પ્રરુ્ોને મપતતૃ્િ રજાના લાભો આપિા િાટે ઠરાિ કરિાિાાં આવ્યો.  

  



૨૦૧૭ 

 તા.૦૧/૦૧/૧૭ ના રોજ ફિક્સ પગાર સાંઘર્ગ સમિમત, જન અમધકાર િાંચ તથા રાજ્યના તિાિ ફિક્સ 

પગારના કિગચારીઓની ટીિ ફિક્સ પે એ ગાાંધીનગરિાાં મિશાળ રેલીિાાં કિગચારી એક્તાનો પરીચય કરાવ્યો િતો. 

વ્યિસ્્થત અને મશ્તબધ્ધ રીતે અનશુાસનિા રિીને ગાાંધીચચધ્યા િાગે પોતાની િાત સરકાર સધુી પિોચાડી 

િતી. િધિુાાં, તા.૦૬/૧૨/૨૦૧૬ ના રોજ િીકસ પે કેસની સનુિણી દરમ્યાન નાિદાર સપુ્રીિ કૉટગ  દ્વારા પોલીસી 

બાબતે સિાલ કરી સરકાર પક્ષને આ નીતીિાાં સધુારો કરી એફિડમેિટ કરિા આકરા શબ્દોિાાં જણાવ્ય ુિત,ુ જે બાદ 

તા.૧૮/૦૧/૧૭ ના રોજ ફિક્સ પગારના કિગચારીઓ િાટે ઐમતિામસક કિી શકાય તેિો ઠરાિ કરિાિાાં આવ્યો જેિાાં 

િોટાભાગના કિગચારીઓના પગારિાાં ૬૦ થી ૧૨૪ % જેટલો િધારો કરિાિાાં આવ્યો. ઐમતિામસક એટલા િાટે કે 

જેટલો િધારો ૨૦૦૬ થી ૨૦૧૫ ના સિયગાળાિાાં નિોતો થયો એના કરતા િધ ુ૨૦૧૫ થી ૨૦૧૭ િાાં થયો. 

૨૦૧૫ િાાં ૭૮૦૦ િેળિતો કિગચારી આજે ૧૯૯૫૦ પગાર િેળિે છે અને ૧૩૭૦૦ પગાર િેળિતો કિગચારી 

આજે ૩૮૦૯૦ પગાર િેળિે છે. આિ, ૨૦૦૬ થી ૨૦૧૫ અને ૨૦૧૫ થી ૨૦૧૭ સધુીના સિયગાળા દરમિયાન 

િધેલ પગાર આપણા સિગ્ર ફિક્સ પગારના કિગચારીઓ દ્વારા િીકસ પે ટીિ ને િળેલ સિકાર અને ટીિના 

પ્રયાસ તથા અન્ય સાંગઠનોએ આ નીમતના મિરોધિાાં કરેલ પ્રયાસોના આભારી છે.  

 આ ઠરાિની સાથે ફિક્સ પગારના કિગચારીઓને તેિની સેિાનો સિયગાળો બઢતી,પ્રિરતા, ઉ.પ.ધો. અને 

મનવમૃિ મિર્યક લાભ આપિા િાટે પણ ગણિાનો મનણગય સરકારે કયો. આ ઠરાિ થતાની સાથે આપણે તિાિ 

આમથિક રીતે સધ્ધર થયા.  

 

 

 



ભાગ-૨ (આગળ શુાં અને કેિ?) 

 આપણી ટીિ અને તેિને િળેલ મિમિધ સાંગઠનોના સાંયકુ્ત પ્રયાસના િળ્િરૂપે રૂ.૨૫૦૦/-, ૪૫૦૦/- 

મિગેરે અન્ય ફિક્સ પગારથી શરૂ થયેલ આ પોલીસીિાાં સધુારો થતાાં થતાાં ઉપર ભાગ-૧ િાાં દશાગવ્યા મજુબ 

૧૯૯૫૦,૩૮૦૯૦ મિગેરે જેટલા આમથિક સધ્ધર કિી શકાય તેટલા પગારધોરણ સધુી   પિોંચી ગયેલ છે. જે મિત્રો 

૨૦૧૫ કે ત્યારબાદ આ પોલીસી િઠેળ મનિણકૂ પાિેલ છે તે પૈકી િોટા ભાગના મિત્રો આ નીતી થી અજાણ છે. 

આ નીતીિાાં એિા મિત્રો પણ છે જેઓ ૨૫૦૦ પગાર િાાં નોકરી િેળિેલ િતી અને િાલિાાં પણ ફિક્સ પગારિાાં જ 

નોકરી કરે છે. ૧૦ થી િધ ુિર્ગ ફિક્સ પગારની નોકરીિાાં પરૂા કરેલ છે તેિ છતાાં આ નીમતનો અંત થયેલ નથી. 

જે લોકો ૨૦૧૭ કે એના બાદ જોડાયેલ છે એ મિત્રોને અંદાજો પણ નથી કે રૂ.૨૫૦૦/- િાાં એક કિગચારીએ પોતના 

િતનથી દૂર ફિક્સ પગારિાાં કેિી રીતે ગજુરાન ચલાવ્ય ુિશે.  

 આ કોઇ િારી,તિારી કે તેઓની લડત નથી. આપણી લડાઇ છે. જેઓએ ૨૫૦૦/- પ્રમતિાસ પગારિાાં કાિ 

કરેલ છે એ પણ આપણા પૈકીના જ મિત્રો છે અને જ્યારે િાત િારી નફિ પણ આપણી િોય તો આપણે તિાિ 

મિત્રોએ આ લડતિાાં જોડાવ ુજોઇએ. જો આજે તિે આગળ નફિ આિો તો આ નીમત આ રીતે જ ચાલ ુરિશેે અને 

તિારી સાથે તિારા સાંતાનો જો સરકારી નોકરી િેળિશે તો તેઓ પણ ફિક્સ પગારના કિગચારી કિિેાશે.  

 ઘણા મિત્રો ફુલ પે િાાં આિી ગયા િશે. એિણે એિની યિુાનીનો સિયગાળો ફિક્સ પગારની નોકરીિાાં 

પરૂો કયો િશે, અિે એ સિયગાળો તો પરત લાિી શકતા નથી, પરાંત ુતિે જેટલા િર્ગ ફિક્સ પગારિાાં નોકરી 

કરેલ છે એન ુ યોગ્ય િળતર ચોક્કસ અપાિિા િાટે પ્રયત્ન કરીશ.ુ સરકારના મશ્ત અપીલના મનયિ મજુબ 

ભમિષ્યની અસરથી ઇજાિો રોકિાિાાં આિે તો એને મશક્ષાનો પ્રકાર ગણિાિાાં આિે છે, અને તિે ફિક્સ પગારની 

નોકરી કરી એટલે તિને આ ૫ િર્ગિાાં કોઇ ઇજાિા ન િળ્યા અને ૫ િર્ગ પરૂા કયાગ પછી પણ આ ઇજાિાઓ 

આપિાિાાં ન આવ્યા એટલે એ પણ એક પ્રકારની મશક્ષાિાાં જ ગણી શકાય.  

  એટલે, અિારી એક નમ્ર મિનાંતી છે કે, િાલના પગાર િધારાથી સાંતષુ્ટ થિાની જગ્યાએ કે ફુલ પે િાાં 

આિી જિાના કારણે આ લડતિાાં મનસષ્િય થિાની જગ્યાએ આપણા મિત્રો કે જે ૨૦૦૬ થી ન્યાયની રાિ જોઇ રહ્યા 

છે એિના િાટે થઇ, આળસ ખાંખેરી અિારી ટીિ સાથે જોડાિો અને અિારી આગળની રણનીતીિાાં સફિય 

ભાગીદાર બનો. જે મિત્રોને એવ ુલાગત ુિોય કે, પગાર િળી જિાથી કે ૧૮/૦૧/૧૭ ના ઠરાિ થયા બાદ તિારી 

નીમત નાિિાત્ર રિી ગયેલ છે તો તેિા મિત્રોને જણાિિાન ુકે, ફિક્સ પગારની મનમતિાાં નીચે જણાવ્યા મજુબની 

મિસાંગતતાઓ રિી ગયેલ છે જેના િાટે લડત આપિી જરૂરી છે.  

(૧) તા.૦૬/૧૨/૧૬ ની સનુાિણી દરમિયાન સપુ્રીિકૉટગના આદેશ મજુબ સરકારે આ નીમતિાાં સધુારો કરિા 

તા.૧૮/૦૧/૧૭ નો ઠરાિ કરેલ છે અને આ ઠરાિને એફિડમેિટ ્િરૂપે સપુ્રીિકૉટગ  િાાં રજુ કરેલ છે. આ ઠરાિના 



આધાર પર સરકાર એિી દલીલ કરી શકે છે કે, સરકારે ફિક્સ પગારના કિગચારીઓને ફુલ પગારના સિકક્ષ 

પગાર ચકૂિી દીધેલ છે એટલે કેસનો મનકાલ કરી દેિો.  

 આ બાબતે ટીિ દ્વારા આર.ટી.આઇ થી િાફિતી િાાંગિાિાાં આિેલ િતી, જે િાફિતી મજુબ સરકારે આ 

ઠરાિ કરતાાં પિલેા સાતિા પગારપાંચ મજુબ એન્રીલેિલ પે તથા છઠ્ઠા પગારપાંચ પ્રિાણે િોંઘિારી ભથ્થા 

મસિાયના ભથ્થાઓ જેિ કે એચ.આર.એ., િેફડકલ એલાઉન્સ,ટી.એ.,સી.એલ.એ. ની ગણતરી કરી સાતિા 

પગારપાંચ નો બેચિક અને આ ભથ્થાઓ નો સરિાળો કરી િાલના ૧૮/૦૧/૧૭ ના ઠરાિિાાં દશાગિેલ રકિ નક્કી 

કરી પરાંત ુ જ્યારે ઠરાિ થયો ત્યારે દરેક સાંિગગના કિગચારીઓને તેિની નીચેની સાંિગગ િાટે ગણેલ પગાર 

આપિાિાાં આવ્યો. અથાગત ૧૯૯૫૦ જે િાલિાાં ૧૯૦૦ ગે્રડ પે િાળા કિગચારીને િળે છે તેિને સરકારે કરેલ 

ગણતરી મજુબ ખરેખર ૨૧૯૫૦ િળિાપાત્ર થતો િતો. આિ, સરકારની ગણતરી મજુબ િળિાપાત્ર પગાર અને 

આપેલ પગાર નીચે મજુબ છે.  

  



(૧) પગારની મિસાંગતતા - 

પગાર ધોરણ 

ગે્રડ પે 

૭ િા 

પગારપાં

ચ મજુબ 

એન્રીલેિ

લ પે 

છઠ્ઠા પગારપાંચ 

મજુબ ભથ્થા 

કોલિ(૩) + 

કોલિ(૪) ની 

ગણતરી મજુબ 

િળિાપાત્ર પગાર 

૧૮/૧/૧૭ 

ના ઠરાિથી 

આપેલ 

પગાર 

તિાિત 

(પ્રમત િાસ 

નકુ્શાન) 

 

િેબ્ર-ુ૧૭ થી િે-

૧૮ સધુી કુલ-

૧૫ િફિનાન ુ

નકુ્શાનની 

રકિ(fix Pay) 

અંદાજીત ફુલ 

પે 

(પ્રમત િાસ) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 

૪૪૪૦-૭૪૪૦ 

ગે્રડ પે-૧૩૦૦ 
૧૪૮૦૦ ૧૪૨૪ 

 

૧૬૨૨૪ 
- - - ૧૬,૯૬૪/- 

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ 

ગે્રડ પે-૧૮૦૦ 
૧૮૦૦૦ ૧૯૫૦ 

 

૧૯૯૫૦ 
૧૬૨૨૪ ૩૭૨૬ ૫૫,૮૯૦/- ૨૦,૮૫૦/- 

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ 

ગે્રડ પે-૧૯૦૦ 
૧૯૯૦૦ ૨૦૫૦ ૨૧૯૫૦ 

૧૯૯૫૦ 

 

૨૦૦૦ ૩૦,૦૦૦/- ૨૨,૯૪૫/- 

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ 

ગે્રડ પે-૨૪૦૦ 
૨૫૫૦૦ ૨૧૦૦ ૨૬૭૦૦ ૬૭૫૦ ૧,૦૧,૨૫૦/- ૨૮,૮૭૫/- 

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ 

ગે્રડ પે-૨૮૦૦ 
૨૯૨૦૦ ૨૧૪૦ 

૩૧૩૪૦ 
 

૩૧૩૪૦ 

 

૦ ૦ ૩૨,૮૦૦/- 

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ 

ગે્રડ પે-૪૨૦૦ 
૩૫૪૦૦ ૨૬૯૦ 

૩૮૦૯૦ 
૬૭૫૦ ૧,૦૧,૨૫૦/- ૩૯,૮૬૦/- 

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ 

ગે્રડ પે-૪૪૦૦ 
૩૯૯૦૦ ૨૭૧૦ ૪૨૬૧૦ 

૩૮૦૯૦ 

૪૫૨૦ ૬૭,૮૦૦/- ૪૪,૬૦૫/- 

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ 

ગે્રડ પે-૪૬૦૦ 
૪૪૯૦૦ ૨૭૩૦ ૪૭૬૩૦ ૯૫૭૦ ૧,૪૩,૫૫૦/- ૪૯,૮૭૫/- 



 જે મિત્રોને પગાર િધિાની ખશુી થયેલ તેિને જણાિિાન ુ કે, કોલિ-૭ િાાં દશાગિેલ પગાર જે ખરેખર 

િળિાપાત્ર િતો તે િળેલ નથી અને આજની તારીખે પણ પ્રમત િફિનો તિને કોલિ-૬ િાાં દશાગિેલ રકિન ુ

નકુ્શાન થાય જ છે. એટલે જે જાિરેાત કરેલી કે, ફિક્સ પે કિગચારીઓને ભથ્થા સફિત રકિ ચકૂિિાિાાં આિે છે તે 

અધગ િકીકત છે. ભથ્થા સફિત પગાર ચકૂિાય છે પરાંત ુપોતાના થી નીચેના સાંિગગ ના પગાર ચકૂિિાિાાં આિે છે, 

આ મિસાંગતતા દૂર કરિા આગાિી સિયિાાં રજુઆત કરિાની છે. 

(૨) સેિા સળાંગના લાભો-  

 સરકારે તા.૧૮/૦૧/૧૭ ના ઠરાિથી સરકારે તા.૧૬/૦૨/૨૦૦૬ થી ફિક્સ પગારિાાં નોકરીિાાં લાગ્યા િોય 

તે તિાિ કિગચારીઓને નોકરીના પ્રથિ ફદિસથી જ સેિા સળાંગના લાભ આપિાની જાિરેાત કરી િતી.  

 આ જાિરેાત મજુબ ફિક્સ પગારની નોકરી ને પ્રથિ ફદિસથી ગણી, જેિણે ૫ િર્ગની સેિા પણૂગ કરેલ િતી 

તેિણે ૫ ઇજાિા ની િાાંગણી કરી પરાંત ુતેિને એિો જિાબ કરિાિાાં આવ્યો કે,"સેિા સળાંગનો લાભ િાત્ર અને 

િાત્ર ઉ.પ.ધો., બઢતી, પ્રિરતા અને મનવમૃિ મિર્યક લાભો િાટે જ આપિાન ુઠરાિેલ િોઇ, ૫ ઇજાિાની િાાંગણી 

્િીકારી શકાય તેિ નથી." 

 િધિુાાં, જેિણે નોકરીિાાં ૫ િર્ગ પણૂગ કરેલ િતા, તેિણે મનયિોનસુાર જિીન ની િાાંગણી કરિાિાાં આિી 

િતી પરાંત ુ તેઓને પણ જિીનની િાળિણીના લાભ િતે ુ સેિા સળાંગનો લાભ આપિાિાાં આિેલ નથી એિ 

જણાિીને આ દરખા્તનો પણ અ્િીકાર કરિાિાાં આિેલો,  

 બઢતી અને પ્રિરતા િાટે સેિા સળાંગ ગણિા િાાં પણ સા.િ.મિ. એ તા.૨૦/૧/૧૮ ના રોજ કરેલ ઠરાિથી 

િાત્ર ૧૬/૦૨/૨૦૦૬ થી ૨૦૧૨ અથિા તે પિલેાની બેચિાાં મનિણકૂ પાિેલ ફિક્સ પગારના કિગચારીઓને જ 

લાગ ુકરેલ છે. ૨૦૧૨ પછી જે મિત્રો ફિક્સ પગારની નીમતિાાં જોડાયેલ છે તેિને પ્રિરતા/બઢતીનો લાભ આપિા 

િાટે કોઇ ઠરાિ થયેલ નથી અને અમકુ કચેરીઓને બાદ કરતાાં, કોઇ પણ મિભાગ/કચેરીએ ફિક્સ પગારના 

કિગચારીઓની સેિા સળાંગ ગણી બઢતીઓ આપી નથી. જે બાબતે પણ રજુઆત કરિાની છે.  

 તા.૧૮/૦૧/૧૭ ના ઠરાિિાાં જણાવ્યા મજુબ, સેિા સળાંગનો લાભ િાત્ર ઉ.પ.ધો., બઢતી, પ્રિરતા અને 

મનવમૃિ મિર્યક લાભો િાટે ગણાય છે. ઉ.પ.ધો. િાટે પણ ૧૨ િર્ગની નોકરી િાટે ૧૨ ઇજાિા િળેલા િોિા 

િરજજયાત છે, જ્યારે ફિક્સ પગારના કિગચારીને ૧૨ િર્ગ પણૂગ થશે ત્યારે તેને તેના ફિક્સ પે ના સિયગાળાના ૫ 

ઇજાિા નફિ િળેલ િોય અને ત્યારબાદ પ્રમત િર્ગ ૧ ઇજાિો ગણતાાં િાત્ર ૬ જ ઇજાિા િળેલા િશે તો સરકારી 

મનયિોનસુાર તેિને ૧૨ િર્ગની નોકરી થયેલ િશે પરાંત ુ૧૨ ઇજાિા ન િળેલ િોિાથી, તેઓને ઉ.પ.ધો. નો લાભ 

િળશે નફિ. આ બાબતે સરકારે િજુ સધુી કોઇ િાગગદશગન કે સચૂના બિાર પાડલે ન િોઇ, આ બાબતે પણ 

રજુઆત કરિાની છે. 



 ઠરાિિાાં મનવમૃિ મિર્યક લાભો આપિાન ુ પણ ઠરાિેલ છે, મનવમૃિ સિયે પેન્શન,જૂથ મિિો તથા 

ગે્રજ્યઇુટીની રકિ િળિાપાત્ર થાય. પરાંત ુ ફિક્સ પગારના કિગચારીને ફિક્સ પગારના સિયગાળા દરમ્યાન જૂથ 

મિિા, જીપીએિ ની કોઇ કપાત થતી ન િોિાથી આ સિયગાળા િાટેન ુ પેન્શન કે જૂથ મિિાની રકિ મનવમૃિ 

સિયે િળશે કે નફિ તે બાબતે સરકારે િજુ સધુી કોઇ િાગગદશગન કે સચૂના બિાર પાડલે ન િોઇ, આ બાબતે પણ 

રજુઆત કરિાની છે. 

(૩) તબીબી સેિાઓ -  

 રાજ્યના અન્ય કિગચારીઓ િાટે જે િેફડકલ પોલીસી બનાિેલ છે, તેિી પોલીસી ફિક્સ પગારના 

કિગચારીઓને લાગ ુપડતી નથી, તેિને િા િાત્સલ્ય યોજના િાિક લાભો આપિાન ુસરકારે મનણગય કરેલ છે. જે 

બાબતે સરકારના અન્ય કિગચારીઓની જેિ જ િેડીકલ પોલીસી બનાિિાિાાં આિે તે બાબતે રજુઆત કરિાની 

છે. 

(૪) િેફડકલ રજાઓ - 

 રાજ્ય સરકારના અન્ય કિગચારીઓ ની િાિક ફિક્સ પગારના કિગચારીઓને પણ ૧૦ િામર્િક િેફડકલ રજા 

આપિાનો મનણગય કરેલ છે પરાંત ુઆ રજાઓ િાત્ર ને િાત્ર કિગચારીની જ ગાંભીર ચબિારીના ફક્સાિાાં િળે છે. 

જ્યારે રાજ્યના અન્ય કિગચારીઓને તેિના કુટુાંબીજનોની ચબિારીના ફક્સાિાાં પણ આ રજા િાપરી શકાતી િોઇ, 

ફિક્સ પગારના કિગચારીઓને પણ તેિના પફરિારજનોની ચબિારીના ફક્સાિાાં આ રજા િાપરિા િળે, તે િાટે 

રજુઆત કરિાની છે.  

(૫) ખાસ રજા :- 

 સરકારે િામર્િક ૧૫ ખાસ રજાઓ ફિક્સ પગારના કિગચારીને આપિા તથા િક્ક રજાઓની જેિ િાપરી 

શકાસે તેિો મનણગય કરેલ છે, જે િધિુાાં િધ ુ૩૦ રજાઓ ની િયાગદાિાાં જિા થાય છે. રાજ્યના અન્ય કિગચારીઓને 

િામર્િક ૩૦ રજાઓ િળે છે અને ૩૦૦+૧૫ ની િયાગદાિાાં જિા થાય છે. િધિુાાં મનવમૃિ સિયે આ રજાઓન ુ

રોકડિાાં રૂપાાંતર પણ કરિાિાાં આિે છે. જ્યારે ફિક્સ પગારના કિગચારીઓને આ પ્રકારે કોઇ લાભ િળતો ન િોઇ, 

આ બાબતે પણ રજુઆત કરિાની છે.  

(૬) િાતતૃ્િ રજા - 

 ૧ િર્ગની ફિક્સ પગારિાાં નોકરી પણૂગ કરેલ ન િોય, તેિી િફિલા કિગચારીઓને અગાઉ અન્ય જગ્યાએ 

સરકારી સેિાિાાં િોય તો પણ તેિને ૧૮૦ ફદિસની પ્રસમુત રજાને ચબન પગારી રજા ગણિાિાાં આિે છે અને 

તેિનો આ ચબન પગારી રજાનો સિયગાળો ૫ િર્ગના કરારીય સિયગાળાિાાં લાંબાિિાિાાં આિે છે, જેના િાટે 

પણ રજુઆત કરિાની છે.  

  



 

(૭) કાયિી મનિણકૂ -  

 ૪ િર્ગની સેિા પણૂગ થયે થી સાંબાંમધત કિગચારીને કાયિી કરિાની પ્રફિયા િાથ ધરિા તા.૧૮/૦૧/૧૭ ના 

ઠરાિિાાં જણાિેલ છે, જેથી જે ફદિસે કિગચારીને ૫ િર્ગ પરૂા થાય તે જ ફદિસે તેિને કાયિી કયાગનો હકુિ િળી 

જાય. પરાંત ુતાજેતરિાાં નાયબ િાિલતદારો ને ૬ િર્ગની ફિક્સ પગારિાાં નોકરી થયી િોિા છતાાં તેઓને કાયિી 

કરિાિાાં આિેલા નથી કે કાયિી કિગચારી જેટલો પગાર ચકૂિાયેલ નથી. અન્ય ઘણી કચેરીઓિાાં પણ ૫ િર્ગ 

પણૂગ થતાની સાથે જ કાયિી કરિા અંગેના હકુિો આપિાિાાં આિતા નથી. જે બાબતે પણ રજુઆત કરિાની છે.  

(૮) ફિક્સ પગારની ૨ નોકરીને સેિા સળાંગ ગણિા બાબત -  

 િાલિાાં ઘણા ફિક્સ પે ના કિગચારીઓ છે કે જેઓ ૨ કે તેથી િધ ુ ફિક્સ પગારની સેિાિાાં િરજ બજાિી 

ચકેૂલ છે. આ સેિા સળાંગ ન ઘણાિાના કારણે એક કિગચારીએ ૧ નોકરીિાાં ગિે તેટલા િર્ગની નોકરી પણૂગ કરેલ 

િોય તેિ છતાાં નિી ફિક્સ પગારની નોકરીિાાં િરીથી ૫ િર્ગ પરૂા કરિા જ પડ ેછે. જેના કારણે ઘણા મિત્રો એિા 

પણ છે કે ૧૦ થી િધ ુિર્ગથી ફિક્સ પગારિાાં જ છે. તિે પણ ભમિષ્યિાાં ઓછા પગારિાળી નોકરી િાાંથી િધ ુ

પગારધોરણ િાળી નોકરીિાાં જશો તો તિને પણ આ જ પફરસ્્થમતનો સાિનો કરિો પડી શકે છે. જેથી આ બાબતે 

પણ તાત્કાચલક રજુઆત કરિાની છે.  

****************************************************************************** 



એરીયસગ :- 
 સરકારી કિગચારી તરીકે તિને બધાને ખબર જ િશે કે, ઇજાિો અટકાિિો એ ગજુરાત મલુ્કી 

સેિા મનયિો(મશ્ત અને અપીલ) મજુબ મશક્ષા ગણિાિાાં આિે છે. જ્યારે ફિક્સ પગારની સેિાિાાં તો ૫ 

િર્ગ સધુી તિારા ઇજાિા ભમિષ્યની અસરથી અટકાિેલા િોઇ, તિને એક પ્રકારની સજા જ થયેલ છે. જે 

મિત્રોએ ૫ િર્ગની ફિક્સ પગારની સેિા પણૂગ કરેલ છે, એિનો એ સિયગાળો તો પરત આિી શકે તેિ 

નથી પરાંત ુ આ સિયગાળા દરમિયાન જે આમથિક નકુ્શાન થયેલ છે તેના િાટે દરેક ફિક્સ પે ના 

કિગચારીએ સિયોગ આપિો જોઇએ એવ ુઅિારુ િાનવ ુછે. આપના િાટે Fixpay Team દ્વારા અંદાજજત 

આપને કેટલ ુએરીયસગ િળિા પાત્ર છે તેની ગણતરી કરેલ છે. જે નીચે દશાગિી છે.  

  GRADE PAY Fixed Pay Full_Pay Diff/month 
Appointment 

year wise  Arears 

2006 

5200-20200 (G.P1900) 2500 5580 3080 1106844
* 

5200-20200 (G.P2400) 2500 6900 4400 1463640
*
 

5200-20200 (G.P2800) 3500 7595 4095 1040148
*
 

9300-34800 (G.P.-4200) 3500 8290 4790 2172096
*
 

9300-34800 (G.P.-4400) 4500 8985 4485 2155836
*
 

9300-34800 (G.P.-4600) 4500 10375 5875 2444196
*
 

2007 

5200-20200 (G.P1900) 2500 5763 3263 1069884
*
 

5200-20200 (G.P2400) 2500 7140 4640 1410840
*
 

5200-20200 (G.P2800) 3500 7865 4365 991008
*
 

9300-34800 (G.P.-4200) 3500 8590 5090 2114616
*
 

9300-34800 (G.P.-4400) 4500 9315 4815 2102016
*
 

9300-34800 (G.P.-4600) 4500 10765 6265 2373696
*
 

2008 5200-20200 (G.P1900) 2500 5946 3446 1030728
*
 



5200-20200 (G.P2400) 2500 7380 4880 1355160
*
 

5200-20200 (G.P2800) 3500 8135 4635 938628
*
 

9300-34800 (G.P.-4200) 3500 8890 5390 2053536
*
 

9300-34800 (G.P.-4400) 4500 9645 5145 2044236
*
 

9300-34800 (G.P.-4600) 4500 11155 6655 2298516
*
 

2009 

5200-20200 (G.P1900) 2500 11209 8709 989376
*
 

5200-20200 (G.P2400) 2500 11904 9404 1296600
*
 

5200-20200 (G.P2800) 3500 12460 8960 883008
*
 

9300-34800 (G.P.-4200) 3500 20105 16605 1988856
*
 

9300-34800 (G.P.-4400) 4500 20383 15883 1982496
*
 

9300-34800 (G.P.-4600) 4500 20661 16161 2218656
*
 

2010 

5200-20200 (G.P1900) 4500 12345 7845 884868
*
 

5200-20200 (G.P2400) 4500 13120 8620 1183752
*
 

5200-20200 (G.P2800) 5000 13740 8740 775488
*
 

9300-34800 (G.P.-4200) 5000 22265 17265 1789596
*
 

9300-34800 (G.P.-4400) 6000 22575 16575 1791900
*
 

9300-34800 (G.P.-4600) 6000 22885 16885 2024724
*
 

2011 

5200-20200 (G.P1900) 5300 13268 7968 790728
*
 

5200-20200 (G.P2400) 5300 14108 8808 1080312
*
 

5200-20200 (G.P2800) 9400 14780 5380 670608
*
 

9300-34800 (G.P.-4200) 9400 24020 14620 1582416
*
 

9300-34800 (G.P.-4400) 10000 24356 14356 1593000
*
 

9300-34800 (G.P.-4600) 10000 24692 14692 1822104
*
 



2012 

5200-20200 (G.P1900) 5300 14262 8962 695112
*
 

5200-20200 (G.P2400) 5300 15172 9872 974616
*
 

5200-20200 (G.P2800) 9400 15900 6500 606048
*
 

9300-34800 (G.P.-4200) 9400 25910 16510 1406976
*
 

9300-34800 (G.P.-4400) 10000 26274 16274 1420728
*
 

9300-34800 (G.P.-4600) 10000 26638 16638 1645800
*
 

2013 

5200-20200 (G.P1900) 5300 15540 10240 587568
*
 

5200-20200 (G.P2400) 5300 16540 11240 856152
*
 

5200-20200 (G.P2800) 9400 17340 7940 528048
*
 

9300-34800 (G.P.-4200) 9400 28340 18940 1208856
*
 

9300-34800 (G.P.-4400) 10000 28740 18740 1225440
*
 

9300-34800 (G.P.-4600) 10000 29140 19140 1446144
*
 

2014 

5200-20200 (G.P1900) 7800 16747 8947 464688
*
 

5200-20200 (G.P2400) 7800 17832 10032 721272
*
 

5200-20200 (G.P2800) 13500 18700 5200 432768
*
 

9300-34800 (G.P.-4200) 13500 30635 17135 981576
*
 

9300-34800 (G.P.-4400) 13700 31069 17369 1000560
*
 

9300-34800 (G.P.-4600) 13700 31503 17803 1216464
*
 

2015 

5200-20200 (G.P1900) 10000 17599 7599 357324
*
 

5200-20200 (G.P2400) 10000 18744 8744 600888
*
 

5200-20200 (G.P2800) 15000 19660 4660 370368
*
 

9300-34800 (G.P.-4200) 15000 32255 17255 775956
*
 

9300-34800 (G.P.-4400) 15500 32713 17213 792132
*
 



9300-34800 (G.P.-4600) 15500 33171 17671 1002828
*
 

2016 

5200-20200 (G.P1900) 10000 23628 13628 266136
*
 

5200-20200 (G.P2400) 10000 29900 19900 495960
*
 

5200-20200 (G.P2800) 15000 34044 19044 314448
*
 

9300-34800 (G.P.-4200) 15000 40988 25988 568896
*
 

9300-34800 (G.P.-4400) 15500 46028 30528 585576
*
 

9300-34800 (G.P.-4600) 15500 51628 36128 790776
*
 

2017 

5200-20200 (G.P1900) 19950 24225 4275 102600
*
 

5200-20200 (G.P2400) 19950 30665 10715 257160
*
 

5200-20200 (G.P2800) 31340 34920 3580 85920
*
 

9300-34800 (G.P.-4200) 31340 42050 10710 257040
*
 

9300-34800 (G.P.-4400) 38090 47225 9135 219240
*
 

9300-34800 (G.P.-4600) 38090 52975 14885 357240
*
 

2018 

5200-20200 (G.P1900) 19950 24225 4275 51300
*
 

5200-20200 (G.P2400) 19950 30665 10715 128580
*
 

5200-20200 (G.P2800) 31340 34920 3580 42960
*
 

9300-34800 (G.P.-4200) 31340 42050 10710 128520
*
 

9300-34800 (G.P.-4400) 38090 47225 9135 109620
*
 

9300-34800 (G.P.-4600) 38090 52975 14885 178620
*
 

* yearly increment not included in amount.  (Approx. Calculation) 

  

 



 ઉપરના ટેબલને આ રીતે સિજીએ. 

  ૨૦૧૨ િાાં એક કિગચારી ગૌણ સેિા પસાંદગી િાંડળ દ્વારા જુ. ક્લાકગ  તરીકે પસાંદગી પાિેલ છે 

અને ફિક્સ પગારની નોકરીિાાં જોડાય છે. તો તેને કેટલ ુએરીયસગ િળિાપાત્ર થાય? 

 તો, જુ.ક્લાકગન ુ પગારધોરણ ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ અને ગે્રડ પે-૧૯૦૦ નો છે. જે બીજી કોલિિાાં 

દશાગિેલ છે. અને મનિણકૂ ન ુિર્ગ ૨૦૧૨ છે. જે પિલેી કોલિિાાં બતાિેલી છે. એટલે પિલેી કોલિન ુ

િર્ગ ૨૦૧૨ અને પગારધોરણ ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ અને ગે્રડ પે-૧૯૦૦ ની સાિે છેલ્લી કોલિ જે પીળા 

કલરની છે એિાાં દશાગિેલ રકિ રૂ. 6, 95,112/- + પાાંચ ઇજાિા તિારા એરીયસગની રકિ છે. એજ રીતે િર્ગ-

૨૦૦૯ િા મનિણુાંક પાિેલા કલાકગ  મિત્રોની એરીયસની રકિ 9,89,376/- + પાાંચ ઇજાિા થાય છે. 

 િર્ગ-૨૦૧૦ િા મનિણકુ પાિેલા રેિન્ય ુ તલાટીશ્રીઓની એરીયસની રકિ 8,84,868/- + પાાંચ 

ઇજાિા થાય છે. 

 ૨૦૧૨ િાાં લાગેલ ના.સે.અ. તથા નાયબ િાિલતદારોને અંદાજીત રૂ. 14, 20,728/- + પાાંચ ઇજાિા 
એરીયસગ ની રકિ િળિાપાત્ર છે.  

તિારી એરીયસગની ગણતરી નીચે મજુબ કરો 

(૧) મનિણકૂ ન ુિર્ગ પિલેી કોલિિાાં જુઓ 

(૨) તિારી મનિણકૂ ના િર્ગની બાજુિાાં તિારી પો્ટ/સાંિગગન ુપગારધોરણ બીજી કોલિિાાં જુઓ  

(૩) એ જ િરોળિાાં છેલ્લી પીળા રાંગની કોલિિાાં લખેલ રકિ તિને િળિાપાત્ર એરીયસગની લઘતુિ 
અંદાજીત રકિ છે. 

 આ રકિ લઘતુિ અંદાજીત રકિ છે. આ ગણતરીિાાં દર િરે્ કિગચારીઓને જે િામર્િક ઇજાિા િળે છે, એ 

ઇજાિાને ગણતરીિાાં લીધેલ નથી. જો આ ઇજાિો ગણતરીિાાં લેિાિાાં આિે તો એરીયસગની રકિિાાં  િજુ િધે તેિ 

છે.  

 તિે કરેલ નોકરીના િળતરિાાં તિને ન ચકૂિાયેલ રકિ એટલે કે તિારા િકની રકિ િાટે જો કોઇ ૧ 

કિગચારી સપુ્રીિકૉટગિાાં જાય, તો સપુ્રીિકૉટગના િકીલોની િી સાાંભળીને જ કેસ લડિાન ુપડત ુમકેુ, આપણી તિાિ 

ફિક્સ પગારના કિગચારીઓની યમુનટીના કારણે જ આપણે સપુ્રીિકોટગિાાં પીટીશનર તરીકે જોડાઇ શક્યા છીએ.  



 તિારી સિયોગ રામશની રકિ જોિા જઇએ તો એરીયસગની રકિની સાપેક્ષિાાં આ રકિ કશ ુજ ગણી ન 

શકાય. આપણે આપણા િકનો ૧ રૂ. પણ જતો કરિાનો નથી એટલા િાટે જ આપ સૌ ટીિ સાથે જોડાઓ અને 

અિે નફિ પણ આપણે િળીને આ નીમતને દૂર કરિા િાટે પ્રયત્ન કરીશ ુતો ચોક્ક્સ સિળ થઇશ.ુ  

ભાગ-૩ 

 સપુ્રીિ કૉટગિાાં સરકાર તરિે એટની જનરલ સફિત ૫૦ જેટલા નાિાાંફકત િકીલો આ કેસિાાં િાજર થયેલ 

છે જ્યારે આપણી તરિે કેસ સનુાિણી િાટે શ્રી એિ.આર.આનાંદને રોકિાિાાં આિેલ િતા. તેિની ઉંિર ૭૫ િર્ગ 

થી િધ ુથયેલ છે અને દર મદુતિાાં અિદાિાદ થી ફદલ્િી તેિને જિાિાાં તચબયત સાથ આપતી ન િોિાથી િિે 

આગાિી સિયિાાં તેઓએ કેસ લડિા િાટે અસિથગ છે. િધિુાાં સપુ્રીિકૉટગિાાં સરકાર તરિે નાિાાંફકત િકીલ 

િોિાથી, તેઓ મદુતની િાાંગણી કરે અથિા પાસ ઓિર િાગે તો તેિને સિલેથી તારીખ િળી જાગ છે તેવ ુ

જણાય છે. જેથી આપણી તરિે જો કોઇ િોટો િકીલ િોય અને તે ઓબ્જેક્શન ઉઠાિે તો િારાંિાર પડતી મદુતોની 

સિ્યા િલ થઇ શકે તેિ છે. આ બાબતે આપણી ટીિ િતી નાિાાંફકત િકીલ રોકિા બાબતે અિે તિાિ ફિક્સ 

પગારના મિત્રોને મિમિધ િેસેજ અને િાધ્યિોથી જાણ કરેલ છે. નાિાાંફકત િકીલો ની િી િધ ુપડતી િોઇ, આ 

બાબતે આપ સૌ ફિક્સ પગારના કિગચારીઓનો સિકાર જોઇએ છે. તિારે તિારો કેસિા જ સિયોગ કરિાનો છે 

કારણ કે આપણા બધાની મનકણુાંક SLP 14124-14125 ને આધીન થઇ છે. િાલિાાં, રાજ્યભર િાાંથી સપુ્રીિકૉટગિાાં 

નિો િકીલ રોકિા બાબતે સિયોગ એકમત્રત કરિાની કાિગીરી શરૂ થઇ ગયેલ છે. ફિક્સ પગારની નીતી દૂર 

કરિાનો આ એક છેલ્લો અને અમત િિત્િની તક છે. રાજ્યના તિાિ કિગચારીઓ અિારી આ મિૂિેન્ટ િાાં 

સિભાગી બને અને ટીિ ફિક્સ પે દ્વારા નક્કી કરેલ રકિ મજુબ પોતાની કેસની સિયોગ રાશી જિા કરાિે એિી 

અિારી નમ્ર મિનાંતી છે.  

આપનો સિયોગ આપિા મનચેની લીંક પર click કરો. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbbEO9Qx_cW1VYkmGOkUncMJ4PHoVQ-

SPasPk23bwTEH79YA/viewform                     

   આપ સૌના સિકારની આશા.                                          

  આપનો આભાર, 

  ટીિ ફિક્સ પે  

Follow us on Twitter @FixpayTeam  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbbEO9Qx_cW1VYkmGOkUncMJ4PHoVQ-SPasPk23bwTEH79YA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbbEO9Qx_cW1VYkmGOkUncMJ4PHoVQ-SPasPk23bwTEH79YA/viewform

