
રાજ્ય સરકારના તેમજ પંચાયત 
સેવાના કમમચારીઓ અન ે પેન્શનરોના 
તબીબી ભથ્થામાં વધારો કરવા બાબત 

 
ગુજરાત સરકાર 
નાણા વિભાગ 

ઠરાવ ક્રમાંક: પગર/૧૦૨૦૨૨/ ઓ-૩૬૨/પગાર એકમ (ચ) 

સવિિાલય, ગાાંધીનગર 

તા. ૨૪/૦૯/૨૦૨૨ 

વંચાણે લીધા : 
(૧) આરોગ્ય અને પરરિાર કલ્યાણ વિભાગ ઠરાિ ક્રમાાંક: એમએજી/૧૦૮૧/૨૦૯૭(૮૨)ઘ,  
       તા.૩૧/૦૩/૧૯૮૨ 

(૨) નાણા વિભાગ ઠરાિ ક્રમાાંક: િલભ/૧૭૯૦/૧૨૫૭/જ, તા.૨૫/૦૭/૧૯૯૦ 

(૩) નાણા વિભાગ ઠરાિ ક્રમાાંક: પગર-૧૦૯૮-૧૨-મ, તા.૨૨/૦૧/૧૯૯૮ 

(૪) નાણા વિભાગ ઠરાિ ક્રમાાંક: પગર-૨૦૧૨-૩૪૫-િ, તા.૦૩/૧૦/૨૦૧૨ 
 

ઠરાવ 
 

 રાજ્ય સરકારના તેમજ પાંિાયત સેિાના કમમિારીઓ અને પેન્શનરોને ઉપર િાંિાણ ે લીધેલ 
ક્રમ-(૪) પરના તા.૦૩/૧૦/૨૦૧૨ ના ઠરાિથી નક્કી થયા મુજબ તબીબી ભથ્થુ હાલમાાં         
પ્રવત માસ રૂ.૩૦૦/- (અાંકે રૂવપયા ત્રણસો પુરા) િુકિિામાાં આિે છે. આ તબીબી ભથ્થાની રકમમાાં 
િધારો કરિાની બાબત સરકારશ્રીની વિિારણા હેઠળ હતી.  
 

 રાજ્ય સરકાર દ્વારા પુખ્ત વિિારણા બાદ હાલમાાં મળતા તબીબી ભથ્થાની રકમમાાં િધારો 
કરીને પ્રવત માસ રૂ.૧૦૦૦/- (અાંકે રૂવપયા એક હજાર પુરા) િુકિિાનુાં નીિેની શરતોએ ઠરાિિામાાં 
આિે છે. 
 

(૧) આ હુક્મ રાજ્ય સરકાર/પાંિાયત સેિાના કમમિારીઓ તેમજ પેન્શનરોને લાગુ પડશે. 
(૨) િકમિાજમ કમમિારીઓ કે જમેણે સળાંગ એક િર્મની નોકરી પૂણમ કરી હોય તેઓને લાગુ પડશે. 
(૩) નાણા વિભાગના તા.૦૩/૧૦/૨૦૧૨ ના ઠરાિની અન્ય શરતો યથાિત રહેશે. 
(૪) રહસાબી પધ્ધવત તેમજ વિકલ્પ આપિા અાંગેની બીજી શરતો આરોગ્ય અને પરરિાર કલ્યાણ 

વિભાગના તબીબી સારિાર વનયમો, ૨૦૧૫ મજુબની રહેશે. 
(૫) આ હુક્મનો અમલ તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૨ થી કરિાનો રહેશે. 
 

  ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુક્મથી અને તમેના નામે,  

                                                                                                      
(જીનલ એન. િૌધરી) 

સેક્શન અવધકારી 
                    નાણા વિભાગ 

પ્રવત, 

* માન. રાજ્યપાલશ્રીના સવિિશ્રી, રાજભિન, ગાાંધીનગર. 
માન. મુખ્ય માંત્રીશ્રીના સવિિશ્રી, રાજભિન, ગાાંધીનગર 
માન.માંત્રીશ્રીઓ/રાજ્ય કક્ષાના માંત્રીશ્રીઓ/સાંસદીય સવિિશ્રીઓના અાંગત સવિિશ્રી,                 
માન.વિરોધ પક્ષના નેતાશ્રીના અાંગત સવિિશ્રી 



*સવિિશ્રી, ગુજરાત વિધાનસભા સવિિાલય, ગાાંધીનગર. 
*સવિિશ્રી, ગુજરાત જાહેર સેિા આયોગ, ગાાંધીનગર. 
*સવિિશ્રી, ગુજરાત તકેદારી આયોગ, ગાાંધીનગર. 
*રજીસ્ટ ર્ ારશ્રી, ગુજરાત હાઈકો મ્ , અમદાિાદ. 
સવિિશ્રી, ગુજરાત મુલ્કી સિેા ર્ ીબ્યુલનલ, ગાાંધીનગર. 
સવિિશ્રી, ગુજરાત ગૌણ સિેા પસાંદગી માંડળ.ગાાંધીનગર 
સવિિાલયના સિે વિભાગો/સિે ખાતાના િડાઓ/કિરેીઓના િડાઓ 

એકાઉન્્ન્્ જનરલ-૧ (ઓડી્) ગુજરાત રાજ્ય, અમદાિાદ/રાજકો્ 

એકાઉન્્ન્્ જનરલ-૨ (એ. એન્ડ ઈ. ) ગુજરાત રાજ્ય, અમદાિાદ/રાજકો્ 

વનરીક્ષકશ્રી, સ્ટથાવનક ભાંડોળ રહસાબ/સિે જીલ્લા સહાયક વનરીક્ષકશ્રીઓ  
સિે જીલ્લા કલેક્રશ્રીઓ/સિે જીલ્લા વિકાસ અવધકારીશ્રીઓ 

વનયામકશ્રી, પેન્શન અને પ્રોવિડન્્ ફાંડની કિેરી, ગાાંધીનગર 

પેન્શન િુકિણા અવધકારી, અમદાિાદ 

સિે જીલ્લા વતજોરી અવધકારીશ્રીઓ/પે્ા વતજોરી અવધકારીશ્રીઓ 

પગાર અને રહસાબી અવધકારી, અમદાિાદ/ ગાાંધીનગર  
પગાર અને રહસાબી અવધકારીશ્રી, નમમદા યોજના, ગાાંધીનગર/િડોદરા 
બોડમ/વનગમ/રાજ્ય સરકારના જાહેર સાહસો. 
નાણા વિભાગના સિે અવધકારીઓ/સિે શાખાઓ 
પસાંદગી ફાઈલ   
આઈ્ી કોઓડીને્ર-નાણા વિભાગ- આ ઠરાિ નાણા વિભાગની િેબસાઈ્ ઉપર અપલોડ કરિાની 
વિનાંતી સાથ.ે 
 
----------------------------- 
 
* પત્ર દ્વારા 


