
  

પેન્શનના મુડીકૃત રૂપાાંતર કરાયેલા 
ભાગનુાં ૧૩ વર્ષ બાદ પુન:સ્થાપન 
કરવા બાબત  
 

                                                                        
ગુજરાત સરકાર 

નાણા વવભાગ 

ઠરાવ ક્રમાાંકઃનવત/૧૦૨૦૧૦/ડી/૬૬/પી(પેન્શન સેલ) 

સવિવાલય, ગાાંધીનગર. 
તારીખઃ૨૪-૦૯-૨૦૨૨ 

 

વંચાણે લીધાાઃ 
 

(૧)  નાણા વવભાગનો તા.૦૬.૧૨.૧૯૮૯નો ઠરાવ ક્ર: નવત/૧૧૮૬/૩૦૪૧/પી.૧ 
(૨) નાણા વવભાગનો તા.૦૩.૦૪.૧૯૯૦નો ઠરાવ ક્ર: નવત/૧૧૮૬/૩૦૪૧/પી.૧ 
(૩) ગુજરાત મુલ્કી સેવા (પેન્શન) વનયમો, ૨૦૦૨નો વનયમ-૧૦૧ 
(૪) નાણા વવભાગનો તા.૦૨.૧૧.૨૦૧૦નો ઠરાવ ક્ર: નવત/૧૦૨૦૧૦/ડી/૬૬/પી 
 

આમુખ :  

 વાંિાણ હેઠળના ક્રમાાંક (૧), (૨) અને (૪) પરના અનુક્રમે તા.૦૬.૧૨.૧૯૮૯, 

તા.૦૩.૦૪.૧૯૯૦ તેમજ તા.૦૨.૧૧.૨૦૧૦ના ઠરાવો અને વાંિાણ હેઠળના ક્રમાાંક (૩) 
પરના ગુજરાત મુલ્કી સેવા (પેન્શન) વનયમો, ૨૦૦૨ના વનયમ-૧૦૧ની જોગવાઇન ે
આધીન પેન્શનના મુડીકૃત રૂપાાંતર કરાયેલા ભાગનુાં ૧૫ વર્ે પુન:સ્થાપન કરવામાાં આવે છે. 

રાજ્યના વવવવધ કમષિારી સાંગઠનો અને પેન્શનર માંડળો દ્વારા પેન્શનના મુડીકૃત 
રૂપાાંતર કરાયેલા ભાગનુાં પુન:સ્થાપન કરવાની સમયમયાષદા ઘટાડવા રજૂઆતો કરેલ હતી. જ ે
સરકારશ્રીની સક્રક્રય વવિારણા હેઠળ હતી. 
 

ઠરાવ :   

પુખ્ ત વવિારણાને અાંતે ગુજરાત મુલ્કી સેવા (પેન્શન) વનયમો, ૨૦૦૨ના       
વનયમ-૧૦૧ અાંતગષત પેન્શનના મુડીકૃત રૂપાાંતર કરાયેલા ભાગનુાં ૧૩ વર્ષ બાદ 
પુન:સ્થાપન કરવાનુાં ઠરાવવામાાં આવે છે. 

 આ ઠરાવનો અમલ ઠરાવ પ્રવસધ્ધ થયાની તારીખથી કરવાનો રહેશે. હાલ જ ે
પેન્શનરોએ પેન્શનનુાં મુડીકૃત રૂપાાંતર કરાવેલ છે તેઓને પણ આ જોગવાઇનો લાભ 
આપવાનો રહેશે પરાં તુ જ ેપેન્શનરના મુડીકૃત રૂપાાંતરને ૧૩ વર્ષ કે તેથી વધુ સમય થયેલ છે 
તેઓના વકસ્સામાાં ઠરાવ પ્રવસધ્ધ થયાની તારીખના પછીના માસથી પેન્શનનુાં પુન:સ્થાપન 
કરવાનુાં રહેશે.  



  

ગુજરાત મુલ્કી સેવા (પેન્શન) વનયમો, ૨૦૦૨ના વનયમ-૧૦૧માાં ઉકત સુધારો હવે 
પછી જાહેરનામા દ્વારા આમેજ કરવામાાં આવશે. આ બાબતને લગતા અન્ય વનયમો તેમજ 
સૂિનાઓ યથાવત રહેશે.   
  ગુજરાતના રાજયપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે, 

 
 

(ક્રદપલ હડીયલ) 

નાયબ સવિવ 

નાણા વવભાગ 
 

નકલ રવાના:- 

 માન. રાજયપાલના સવિવશ્રી, રાજભવન, ગાાંધીનગર 

માન.મુખ્યમાંત્રીશ્રીના મુખ્ય અગ્ર સવિવશ્રી, સ્વવણષમ સાંકુલ, સવિવાલય, ગાાંધીનગર 

માન. નાણા માંત્રીશ્રીના અાંગત સવિવશ્રી, સ્વવણષમ સાંકુલ, સવિવાલય, ગાાંધીનગર 
માન. માંત્રીશ્રીઓ/રાજય કક્ષાના માંત્રીઓના અાંગત સવિવશ્રીઓ  

માન. વવરોધ પક્ષના નેતાના અાંગત સવિવશ્રી, ગુજરાત વવધાનસભા, સવિવાલય,  
ગાાંધીનગર 
સવિવાલયના સવે વવભાગો/તમામ ખાતાના વડાઓ/તમામ કિેરીના વડાઓ,  

 સવિવશ્રી, ગુજરાત તકેદારી આયોગ, ગાાંધીનગર 

 સવિવશ્રી, ગુજરાત વવધાનસભા સવિવાલય, ગાાંધીનગર 

 રજીસ્ટર ારશ્રી, ગુજરાત હાઇકોટષ , અમદાવાદ 

 સવિવશ્રી, ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ, ગાાંધીનગર 

 સવિવશ્રી, ગુજરાત ગૌણ સેવા પસાંદગી માંડળ ગાાંધીનગર 

 સવિવશ્રી, ગુજરાત મુલ્કી સેવા ટર ીબ્યુનલ, ગાાંધીનગર 

તમામ કલેકટરશ્રીઓ, તમામ વજલ્લા વવકાસ અવધકારીશ્રીઓ 

એકાઉન્ટન્ટ જનરલશ્રી (એ એન્ડ ઇ) ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ/રાજકોટ 
એકાઉન્ટન્ટ જનરલશ્રી (ઓક્રડટ-૧, ૨), અમદાવાદ/રાજકોટ 
વનયામકશ્રી, ક્રહસાબ અને વતજોરી, ગાાંધીનગર 
વનયામકશ્રી, પેન્શન અને પ્રોવવડન્ટ ફાંડ, ગાાંધીનગર 
વનક્રરક્ષકશ્રી, સ્થાવનક ભાંડોળ ક્રહસાબની કિેરી, ગાાંધીનગર 

સવે વજલ્લા સહાયક વનક્રરક્ષકશ્રીઓ 
તમામ વતજોરી અવધકારીઓ/તમામ પેટા  વતજોરી અવધકારીઓ 
પગાર અને ક્રહસાબી અવધકારીઓ, અમદાવાદ/ગાાંધીનગર/નમષદા/વડોદરા 
સ્થાવનક ઓક્રડટ અવધકારી, અમદાવાદ/ગાાંધીનગર. 
તમામ બોડષ/ કોપોરેશન/વનગમો.  
નાણા વવભાગના સવે અવધકારીશ્રીઓ 

નાણા વવભાગની તમામ શાખાઓ 

વસસ્ટમ મેનેજર, નાણા વવભાગની વેબસાઇટ પર પ્રવસધ્ધ કરવાની કાયષવાહી માટે 

વસલેકટ ફાઇલ પેન્શન સેલ શાખા 

 પત્ર દ્વારા 


