
 
 

વર્ગ-૩ના કરાર આધારે ફીક્સ 
પર્ારના કર્ગચારીઓની પ્રવરતા 
નક્કી કરવા તથા પ્રવરતા યાદી 
પ્રસસધ્ધ કરવા બાબત. 

  ગજુરાત સરકાર 
  સાર્ાન્ય વહિવટ સવભાર્ 
ઠરાવ ક્રર્ાાંક: સીએનઆર/૧૦૨૦૧૭/૨૫૪૫૦૨/ર્.૫ 
  સચચવાલય, ર્ાાંધીનર્ર 
  તા.૨૦/૦૧/૨૦૧૮  

વચંાણે લીધા:- 
(૧) નાણા સવભાર્નોતા.૧૬.૦૨.૨૦૦૬ નો ઠરાવ ક્રર્ાાંક:-ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/ઝ-૧ 
(૨) સા.વ.સવનો તા.૨૨.૦૧.૨૦૦૯નો  ઠરાવ  ક્રર્ાાંક:  એસએનઆર/૧૦૨૦૦૮/ 
     ૪૮૭૪૩૧/ર્.૫ 
(૩) સા.વ.સવ.નો તા.૩૦.૦૧.૨૦૧૪નો  ઠરાવ ક્રર્ાાંક:- એસએનઆર/૧૦૨૦૦૮/ 
     ૪૮૭૪૩૧/ર્.૫  
(૪) સા.વ.સવ.નો તા.૩૦.૦૧.૨૦૧૪નો  ઠરાવ ક્રર્ાાંક:- એસએનઆર/૧૦૨૦૦૮/ 
     ૪૮૭૪૩૧(૧)/ર્.૫ 
(૫)  નાણા સવભાર્ના તા.૨૦.૧૦.૨૦૧૫અને તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૬ના ઠરાવ ક્રર્ાાંક:- 
     ખરચ/ ૨૦૦૨/૫૭ (પાટગ-૨)/ઝ-૧ 
(૬) સા.વ.સવ.નો ત.૨૩/૧૦/૨૦૧૫નો ઠરાવ ક્રર્ાાંક:-સીઆરઆર/૧૧/૩૧૨૯૧૧/ર્.૫ 
(૭) નાણા સવભાર્નો તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૬નો ઠરાવ ક્રર્ાાંક:-ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/ 
     (પાટગ-૩)/ઝ.૧  
(૮) નાણા સવભાર્નો તા.૧૮.૦૧.૨૦૧૭નો ઠરાવક્રર્ાાંક:-ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/ 
     (પાટગ-૩)/ઝ.૧  
 
ઠરાવ :-  
 સાંદભગ(૧)ર્ાાં વાંચાણે લીધેલ નાણા સવભાર્ના તા.૧૬/૦૨/૨૦૦૬ના ઠરાવથી 
વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ સાંવર્ગની જગ્યાઓ ઉપર પાાંચ વર્ગના કરાર આધારે અને ફીક્સ 
પર્ારથી સનર્ણ  ાંક આપવાની નીસત અર્લર્ાાં છે. વાંચાણર્ાાં લીધેલ ક્રર્ાાંક (૨) થી (૪) 
ના તા.૨૨/૦૧/૨૦૦૯ તથા તા.૩૦/૦૧/૨૦૧૪ના ઠરાવોથી પ્રવરતા યાદી તૈયાર 
કરવાની સ  ચનાઓ પ્રસસધ્ધ કરવાર્ાાં આવી છે. રાજ્ય સરકારની કરાર આધાહરત અન ે
ફીક્સ પર્ારની નીસત અન્વયે સનર્ણ  ાંક રે્ળવતા કર્ગચારીઓ ર્ાટે સા.વ.સવના 



 
 

તા.૪/૬/૨૦૦૯ના ઠરાવથી કરારની શરતો અને બોલીઓ મજુબ કરારીય સર્ય 
દરમ્યાન ૧૨ પરચ  રણ રજા સસવાય અન્ય કોઇ રજા ર્ળવાપાત્ર નથી. આવા 
કર્ગચારીઓની  કરારીય મદુત પરુી થયેથી જે તે સાંવર્ગર્ાાં સનયસર્ત પર્ાર ધોરણર્ાાં 
સનર્ણ  ાંક ર્ેળવે તે તારીખથી પ્રવરતા ર્ળવાપાત્ર થાય છે. ત્યાર બાદ વાંચાણે લીધેલા 
ક્રર્ાાંક(૭) ના નાણા સવભાર્ના તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૬ના ઠરાવથી કરારની શરતો અન ે
બોલીઓ નક્કી કરવાર્ાાં આવી છે. વાંચાણે લીધેલ ક્રર્ાાંક(૮)ના નાણા સવભાર્ના 
તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭ના ઠરાવથી કરાર આધારે અને  ફીક્સ પર્ારથી સનર્ણ  ાંક ર્ેળવનાર 
કર્ગચારીઓની કરારીય સર્યર્ાળાની સેવાઓને બઢતી અને પ્રવરતાના િતે ુર્ાટે ધ્યાને 
લેવાની સ  ચનાઓ પ્રસસધ્ધ થયેલ છે. આ બાબતને લક્ષર્ાાં લેતા કરાર આધારે ફીક્સ 
પર્ારથી સનર્ણ  ાંક ર્ેળવનાર કર્ગચારીઓના હકસ્સાર્ાાં વાંચાણ ે લીધેલ ક્રર્ાાંક (ર) થી 
(૪)ના ઠરાવોને લક્ષર્ાાં લઈ પ્રવરતાર્ાાં સ્થાન આપવા બાબતે નીચે મજુબની 
સ  ચનાઓ પ્રસસધ્ધ કરવાર્ાાં આવે છે. 
(૧)  કરાર આધારે ફીક્સ પર્ારથી સનર્ણ  ાંક રે્ળવનાર કર્ગચારી કરારીય સેવાર્ાાં 
જોડાય તે તારીખ અને સા.વ.સવના તા ૨૨/૧/૨૦૦૯ના ઠરાવના ફકરા-૧૦,૧૧ અન ે
૨૨ની સ  ચનાઓ લક્ષર્ાાં લઇ સ્પધાગત્ર્ક પરીક્ષાર્ાાં ર્ેળવેલ ર્ેરીટના ક્રર્ અનસુાર 
પ્રવરતા યાદીર્ાાં ર્ોઠવવાના રિશેે 
(૨)  આવા કર્ગચારીઓ જ્યાાં સધુી કરારીય સર્યર્ાળા ઉપર ફરજ બજાવતા િોય 
ત્યાાં સધુી કાર્ચલાઉ  પ્રવરતા યાદીના રીર્ાક્સગ કોલર્ર્ાાં “કરારીય સર્યર્ાળા ઉપર 
ફરજ બજાવે છે" તેર્ દશાગવવાનુાં રિશેે.  
(૩) કરાર આધારે હફક્સ પર્ારથી સનર્ણ  ાંક ર્ેળવનાર કર્ગચારી કરારીય સવેાર્ાાં 
જોડાય તે તારીખ અને સ્પધાગત્ર્ક પરીક્ષાર્ાાં રે્ળવેલ રે્રીટના ક્રર્ અનસુાર પ્રવરતા 
ર્ોઠવવાની આ સ  ચનાઓ પ્રસસધ્ધ થયા પિલેાાં જે કર્ગચારીઓની પ્રવરતા કરારીય 
સર્યર્ાળા બાદની સનયસર્ત સનર્ણ  ાંકની તારીખને લક્ષર્ાાં લઈ ર્ોઠવવાર્ાાં આવી િોય, 
તેવા હકસ્સાર્ાાં ઉપરના મદુ્દા નાં (૧) મજુબ નવેસરથી પ્રવરતાર્ાાં સ્થાન આપવાનુાં રિશેે 
અને તે મજુબ પ્રવરતા યાદી  તૈયાર કરવાની રિશેે 
 કરાર આધારે ફીક્સ પર્ારે ફરજ બજાવતા કર્ગચારીઓની પ્રવરતા નક્કી કરતી 
વખત ે ઉપરોક્ત સ  ચનાઓ તથા સાર્ાન્ય વહિવટ સવભાર્ના તા.૨૨/૧/૨૦૦૯ તથા 
તા.૩૦/૧/૨૦૧૪ના ઠરાવોથી નક્કી કરાયેલ પ્રવરતા યાદીની સ  ચનાઓ પણ લક્ષર્ાાં 
લેવાની રિશેે.  
 નાણા સવભાર્ના તા.૧૬/૦૨/૨૦૦૬ની ફીક્સ પર્ારની નીસત અન્વયે અને સને 
૨૦૧૨ અથવા તે પિલેાની બેચર્ાાં સનર્ણ  ાંક ર્ેળવેલ િોય અને જેઓનો કરારીય 




