
સ્થાનિક વળતર ભથથાાં(CLA) િા 
દરમાાં વધારો કરવા બાબત  

                                                                        
                                                        ગુજરાત સરકાર 

નાણા વિભાગ 

ઠરાવ ક્રમાાંક : પગર/૧૦/૨૦૨૨/ઓ-૩૬૦/પગાર એકમ (ચ) 

સવિિાલય, ગાાંધીનગર. 
તારીખ: ૨૪/૦૯/૨૦૨૨ 

  
વાંચાણે લીધા: 
(૧) નાણા વિભાગનો તા.૨૦/૦૧/૧૯૯૮ નો ઠરાિ ક્રમાાંક: પીજીઆર/૧૦૯૮/૧૦/મ 

(૨) નાણા વિભાગનો તા.૧૬/૦૫/૨૦૦૮ નો ઠરાિ ક્રમાાંક: િલભ/૧૦૨૦૦૭/૨૦૧૬/િ 

(૩) નાણા વિભાગનો તા.૨૭/૦૨/૨૦૦૯ નો ઠરાિ ક્રમાાંક: પીજીઆર/૧૦૦૯/૭/પે સેલ (મ) 

(૪) ગુજરાત રાજ્ય સેિા (પગાર સુધારણા) વનયમો, ૨૦૧૬ જાહેરનામા તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૬ 

 

આમુખ: 
 નાણા વિભાગના તા.૧૬/૦૫/૨૦૦૮ ના ઠરાિથી રાજ્યના શહેરોન ે અ-૧, અ, બ-૧,       
બ-૨ તમેજ ક િગગમાાં િગીકૃત કરિામાાં આિેલ હતા. ગુજરાત રાજ્ય સેિા (પગાર સુધારણા)          
વનયમો, ૨૦૦૯ ના અમલ બાદ નાણા વિભાગના તા.૨૭/૦૨/૨૦૦૯ ના ઠરાિથી આ શહેરોન ે“X”, 

“Y”, તથા “Z”  મુજબ િગીકૃત કરિામાાં આિેલ હતા તથા સ્થાવનક િળતર ભથથાાં (CLA) ના દરની 
સુધારણા કરિામાાં આિેલ હતી. આ િગીકરણના આધારે રાજ્ય સરકારના કમગિારીઓને સ્થાવનક િળતર 
ભથથુાં (CLA) હાલમાાં િકુિિામાાં આિે છે. 
 

        ગુજરાત રાજ્ય સિેા (પગાર સુધારણા) વનયમો, ૨૦૧૬ અમલમાાં આિતા રાજ્ય સરકારના 
કમગિારીઓના વકસ્સામાાં સ્થાવનક િળતર ભથથાાં (CLA) ના દરની સુધારણા કરિાની બાબત 

સરકારશ્રીની વિિારણામાાં હતી. 
 

ઠરાવ 
 

પુખ્ત વિિારણાને અાંતે, રાજ્ય સરકારના કમગિારીઓના વકસ્સામાાં સ્થાવનક િળતર ભથથાાં 
(CLA) ના દરની નીિે મુજબ સુધારણા કરિાનુાં ઠરાિિામાાં આિે છે.  

 

૧. સ્થાવનક િળતર ભથથુાં (CLA) નીિે દશાગિેલ દર મુજબ મળિાપાત્ર થશે. 
 

ક્રમ પે-મેટ્ર ીક્સમાાં પગારિુાં 
લેવલ  

શહેરોિા વગીકરણ મુજબ સ્થાનિક વળતર 
ભથથાાંિી માનસક રકમ  

X  Y/Z અિે અન્ય  

૧. લેિલ-૪ અને તેનાથી ઉપર ૩૬૦ ૨૭૦ 

૨. લેિલ-૧ થી ૩ ૨૨૦ ૧૭૦ 

૩. લેિલ-૧ થી નીિે ૧૪૦ ૧૧૦ 

 



૨. સ્થાવનક િળતર ભથથુાં (CLA) િૂકિિાના હેતુ માટે શહેરોનુાં િગીકરણ કરતા હુકમો હિે પછી 
બહાર પાડિામાાં આિશે. 
 
 

૩. સ્થાવનક િળતર ભથથાાં (CLA) ની  માંજૂરી સાંદભેની અન્ય લાગ ુપડતી જોગિાઇઓ તથા ગુજરાત 
મુલ્કી સેિા (પગાર આધારરત ભથથાાં) વનયમો, ૨૦૦૨ માાં દશાગિેલ અન્ય જોગિાઇઓ યથાિત રહેશે. 
 

૪. આ હુકમો પાંિાયત સેિાના કમગિારીઓ તેમજ ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ સાંસ્થાના કમગિારીઓ કે 
જઓેને ગુજરાત રાજ્ય સેિા (પગાર સુધારણા) વનયમો, ૨૦૧૬ મજુબના પગાર ધોરણ સુધારણાના  
લાભ સરકારશ્રીની સ્પષ્ટ માંજૂરીથી આપિામાાં આિેલ હોય તેઓને પણ સમાન રીતે લાગુ પડશે. 
 

૫. આ ઠરાિનો અમલ તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૨ થી કરિાનો રહેશે. 
  
  ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે, 

                                                                                                 
 

(જીનલ એન. િૌધરી) 

સેક્શન અવધકારી 
નાણા વિભાગ 

િકલ રવાિા: 
પ્રવત, 
*માન. રાજ્યપાલશ્રીના સવિિશ્રી, રાજભિન, ગાાંધીનગર 
*માન. મુખ્ય માંત્રીશ્રીના અગ્ર સવિિશ્રી, સવિિાલય, ગાાંધીનગર 

માન.માંત્રીશ્રીઓ/રાજ્યકક્ષાના માંત્રીશ્રીઓના અાંગત સવિિશ્રી, સવિિાલય, ગાાંધીનગર 

માન. વિરોધપક્ષના નેતાશ્રીના અાંગત સવિિશ્રી, ગુજરાત વિધાનસભા સવિિાલય, ગાાંધીનગર. 
*સવિિશ્રી, ગજુરાત વિધાનસભા સવિિાલય, ગાાંધીનગર. 
*રજીસ્ટર ારશ્રી, ગજુરાત હાઇકોટગ , અમદાિાદ. 
*સવિિશ્રી, ગજુરાત રાજ્ય તકેદારી આયોગ, ગાાંધીનગર. 
*સવિિશ્રી, ગજુરાત જાહેર સેિા આયોગ, ગાાંધીનગર. 
*અધ્યક્ષશ્રી, ગજુરાત મુલ્કી સેિા ટર ીબ્યુનલ, ગાાંધીનગર. 
*સવિિશ્રી, ગજુરાત ગૌણ સેિા પસાંદગી માંડળ, ગાાંધીનગર. 
સવિિાલયના તમામ વિભાગો/સિે ખાતાના િડાઓ/સિે કિેરીઓના િડાઓ. 
સિે વનગમ/બોડગ/યુવનિવસગટીઓ/રાજ્ય સરકારના જાહેર સાહસો. 
એકાઉન્ટન્ટ જનરલશ્રી(ઓડીટ/એ.એન્ડ ઇ.), ગુજરાત રાજ્ય, અમદાિાદ/રાજકોટ. 
પગાર અને રહસાબી અવધકારીશ્રી, સ.સ.ન.વનગમ લી. અમદાિાદ/ગાાંધીનગર/િડોદરા  

વનિાસી ઓડીટ અવધકારીશ્રી, અમદાિાદ/ગાાંધીનગર. 
વનયામકશ્રી, રહસાબ અને વતજોરીની કિેરી, લેખાનુભિન, ગાાંધીનગર. 
વનયામકશ્રી, પેન્શન અને પ્રોવિડન્ટ ફાંડની કિેરી, લેખાનભુિન, ગાાંધીનગર. 
વનયામકશ્રી, સ્થાવનકભાંડોળ રહસાબ, ગાાંધીનગર. 
સિે જીલ્લા વતજોરી અવધકારીશ્રીઓ/સિે જીલ્લા સહાયક વનરીક્ષકશ્રીઓ 
નાણા વિભાગના સિે અવધકારીશ્રીઓ/શાખાઓ 
સીસ્ટમ મેનજેરશ્રી, નાણા વિભાગ..... િેબસાઇટ ઉપર મુકિા સારૂ.  /વસલેક્ટ ફાઇલ 
 

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

*પત્ર દ્વારા 


