


ગજુરાત સરકારના વર્ગ-૪ ના 
કર્ગચારીઓને વર્ગ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ ર્ાટે 
એડહોક બોનસ ચકુવવા બાબત 

 
ગજુરાત સરકાર 
નાણા વવભાર્ 

ઠરાવ ક્રર્ાાંક:- બનસ-૧૦૨૦૧૩/જીઓઆઇ/૧૨/ચ 
સચચવાલય, ર્ાાંધીનર્ર 
તા. ૨૫/૧૦/૨૦૨૧   

 

// ઠરાવ // 
 

રાજ્ય સરકાર દ્વારા સાતર્ા, છઠ્ઠા અને પાાંચર્ા પર્ારપાંચર્ાાં વર્ગ-૪ ના સાંવર્ગર્ાાં 
વનયવર્ત પર્ાર ધોરણર્ાાં ફરજ બજાવતા કર્ગચારીઓને સને ૨૦૨૦-૨૦૨૧ ના હહસાબી વર્ગ 
ર્ાટે ૩૦ (ત્રીસ) હિવસના વેતન જેટલુાં એડહોક બોનસ ચકુવવાનો વનણગય કરેલ છે. એડહોક 
બોનસની રકર્ની ર્હત્તર્ ર્યાગિા રૂ. ૩૫૦૦/- ની રહશેે. આ હુકર્ના હતે ુર્ાટે:  

(૧) પર્ાર એટલે ગજુરાત મલુ્કી સેવા વનયર્ો, ૨૦૦૨ ના વનયર્ ૯(૫૩) ર્ાાં વ્યાખ્યા 
કયાગ પ્રર્ાણેનો પર્ાર. 

(૨) જગ્યાનો પર્ાર અથવા પર્ારધોરણ એટલે ગજુરાત રાજ્ય સેવા (પર્ાર સધુારણા) 
વનયર્ો ૨૦૧૬, ગજુરાત રાજ્ય સેવા (પર્ાર સધુારણા) વનયર્ો ૨૦૦૯ ર્ાાં તેર્જ ગજુરાત 
રાજ્ય સેવા (પર્ાર સધુારણા) વનયર્ો ૧૯૯૮ ર્ાાં વનયત થયેલ અને સધુારવાર્ાાં આવેલ 
પર્ાર અથવા પર્ાર ધોરણ. 

૨. એડહોક બોનસનો લાભ નીચેની શરતોને આધીન રહીને ર્ળવાપાત્ર થશે.  

(૧) એડહોક બોનસનો લાભ ફક્ત વર્ગ-૪ ના કર્ગચારીઓને ર્ળવાપાત્ર થશે.  

(૨) તા. ૩૧/૩/૨૦૨૧ ના રોજ નોકરીર્ાાં ચાલ ુહોય અને ૨૦૨૦-૨૦૨૧ ના વર્ગ િરમ્યાન 
જેર્ણે ઓછાર્ાાં ઓછી ૬(છ) ર્હહનાની સળાંર્ નોકરી કરી હોય તે કર્ગચારીઓ આ 
હુકર્ અન્વયે કરેલ નોકરીના પ્રર્ાણર્ાાં ચકુવણીને પાત્ર બનશે  પાત્રતાનો ર્ાળો 
નોકરીર્ાાં ર્હહનાને સાંખ્યા (નજીકના આખા ર્હહનાર્ાાં) ના આધારે ર્ણવાર્ાાં આવશે.  

(૩)  આ હુકર્ો હઠેળ ર્ળવાપાત્ર એડહોક બોનસનુાં પ્રર્ાણ તારીખ ૩૧/૩/૨૦૨૧ ના રોજ   

        ર્ળવાપાત્ર ર્ળતરના આધારે રહશેે.  



(૪)  એડહોક બોનસની ર્ણતરી સરેરાશ પર્ાર/ર્ણતરી ર્ાટેની ર્યાગિા એ બે ર્ાાંથી જે 

ઓછી હોય તે મજુબ નક્કી કરવાની રહશેે. એક હિવસની એડહોક બોનસની ર્ણતરી 
ર્ાટે એક વર્ગના ર્ળતરને ૩૦.૪ થી ભાર્વાનુાં રહશેે. ત્યારબાિ જેટલા હિવસનુાં 
એડહોક બોનસ ર્ાંજુર કરેલ હોય તેટલાએ તેનો ગણુાકાર કરવાનો રહશેે. િા.ત. 
પાાંચર્ા, છઠ્ઠા અને સાતર્ા પર્ારપાંચ મજુબ જ્યાાં રૂ.૩૫૦૦/- થી વધ ુપર્ાર હોય 
ત્યાાં ર્હત્તર્ ર્યાગિા રૂ. ૩૫૦૦/- ધ્યાને લેતાાં, ૩૦ હિવસનુાં એડહોક બોનસ X ૩૦ ÷ 
૩૦.૪ = રૂ. ૩૪૫૩.૯૪ (પરુા રૂવપયાર્ાાં ૩૪૫૪/-) થશે. 

(૫) ત્રણ વર્ગ કે તેથી વધ ુવર્ગ સધુી િરેક વર્ગ ર્ાટે ઓછાર્ાાં ઓછા ૨૪૦ હિવસ ર્ાટે 
કાર્ કરેલ હોય તેવા છુટક ર્જુરો આ એડહોક બોનસની ચકુવણી ર્ાટે હક્કિાર બનશે. 
ખરેખર ર્ાવસક વેતનને ધ્યાનર્ાાં લીધા વસવાય રૂ. ૧૨૦૦/- કાલ્પવનક વેતનના 
આધારે આ રકર્ ચકુવવાર્ાાં આવશે. ચકુવવા પાત્ર એડહોક બોનસની રકર્ રૂ. ૧૨૦૦ 
X ૩૦ ÷ ૩૦.૪ = રૂ. ૧૧૮૪.૨૧ (આખા રૂવપયાર્ાાં ૧૧૮૪/-) થશે. જે હકસ્સાર્ાાં ખરેખર 
ર્ાવસક ર્ળતર રૂ. ૧૨૦૦/- કરતાાં ઓછુ હોય તો રકર્ની ર્ણતરી ખરેખર ર્ાવસક 
ર્ળતર ઉપર ર્ણવાની રહશેે.  

(૬) આ હુકર્ો હઠેળની બધી ચકુવણી નજીકના આખા રૂવપયાર્ાાં ર્ણવાર્ાાં આવશે.  

(૭) ઉપર્ુગક્ત જોર્વાઇઓ કશ ુજણાવતી ન હોય તેવી બાબતર્ાાં તા. ૨૦/૫/૧૯૮૯ ના 
ઠરાવ ક્ર. બનસ-૧૦૮૯-૧૫૬૫-ચ થી બહાર પાડેલ સ્પષ્ટીકરણાત્ર્ક હુકર્ો અર્લર્ાાં 
રહશેે.  

૩. ૨૦૨૦-૨૦૨૧ ના વર્ગ િરવર્યાન બોડગ અને વનર્ર્ર્ાાં પ્રવતવનર્કુ્ક્ત પર હોય તેવા 
વર્ગ-૪ ના કર્ગચારીઓ પણ સાંબાંવધત બોડગ/વનર્ર્ોર્ાાંથી એડહોક બોનસ ર્ેળવવાને 
પાત્ર થશે. તેર્ણે સાંબાંવધત બોડગ/વનર્ર્ોના હુકર્ો હઠેળ એડહોક બોનસનો લાભ 
રે્ળવેલ હશે તેવા કર્ગચારીઓને આ હુકર્ો અન્વયે એડહોક બોનસ ર્ળવાપાત્ર થશે 
નહીં.   

૪. આ હુકર્ો હઠેળની ચકુવણી જે તે વવભાર્ના સાંબાંવધત વવભાર્ના અનિુાન હઠેળના 
વેતન હઠેળના વવર્તવાર સિર બોનસ ખાતે ઉધારવાનુાં રહશેે.  

૫. રાજ્ય સરકાર હસ્તકના બોડગ/કોપોરેશનોર્ાાં ફરજ બજાવતા વર્ગ-૪ ના કર્ગચારીઓન ે

પણ આ હુકર્ો લાગ ુ પડશે. પરાંત ુ બોનસ એક્ટ હઠેળ જે બોડગ/કોપોરેશનર્ાાં જે 
કર્ગચારીઓને બોનસ ચકુવવાર્ાાં આવતુાં હશે તેઓને આ હુકર્ર્ાાં જણાવ્યા મજુબનુાં 
એડહોક બોનસ ચકુવવાનુાં રહશેે નહીં.  



૬. ઉપર્ુગક્ત હુકર્ો વર્ગ-૪ ના રાજ્ય સરકારના, પાંચાયતના અને પર્ારભથ્થાની ૧૦૦%  
સહાયક અનિુાન રે્ળવતી સાંસ્થાઓ કે જેના વર્ગ-૪ ના કર્ગચારીઓન ેસરકારશ્રીની 
ર્ાંજુરીથી અર્ાઉ બોનસ અપાયેલ હોય તેવી સાંસ્થાના વર્ગ-૪ ના કર્ગચારીઓને લાગ ુ
પડશે.  

૭. ઉપર-૫ ર્ાાં િશાગવેલ અનિુાન રે્ળવતી સાંસ્થાઓ ર્ાટે આ હુકર્થી થત ુખચગ સહાયક 

        અનિુાનના વનયત ઢાાંચા પ્રર્ાણે અનિુાન ર્ાન્ય ખચગ તરીકે ર્ણવાનુાં રહશેે. 

૮. ર્ાંત્રીર્ાંડળના ર્હકેર્ ઉપરના વર્ગ-૪ ના કર્ગચારીઓને પણ ખાસ હકસ્સાર્ાાં આ લાભ   

        આપવાનો રહશેે.   

   ગજુરાત રાજ્યના રાજ્યપાલશ્રીના હુકર્થી અને તેર્ના નારે્.  

                                                      
( જીનલ એન. ચૌધરી) 

સેક્શન અવધકારી 
નાણા વવભાર્ 

 
પ્રવત,  
- ર્ાન. રાજ્યપાલશ્રીના સચચવશ્રી, રાજભવન, ર્ાાંધીનર્ર.  
- ર્ાન. મખુ્ય ર્ાંત્રીશ્રીના અગ્ર સચચવશ્રી, ગજુરાત રાજ્ય, ર્ાાંધીનર્ર. 
- ર્ાન. ર્ાંત્રીશ્રીઓ/રાજ્ય કક્ષાના ર્ાંત્રીશ્રીઓ/સાંસિીય સચચવશ્રીઓના અંર્ત સચચવશ્રીઓ. 
- ર્ાન. વવરોધપક્ષના નેતાના અંર્ત સચચવશ્રી, ગજુરાત વવધાનસભા સચચવાલય,   
  ર્ાાંધીનર્ર.  
- સચચવશ્રી, ગજુરાત વવધાનસભા સચચવાલય, ર્ાાંધીનર્ર.  
@ સચચવશ્રી, ગજુરાત તકેિારી આયોર્, ર્ાાંધીનર્ર.  
@ રજીસ્રારશ્રી, ગજુરાત હાઇકોટગ , અર્િાવાિ.  
@ સચચવશ્રી, ગજુરાત મલુ્કી સેવા રીબ્ર્નુલ, ર્ાાંધીનર્ર.  
@ સચચવશ્રી, ગજુરાત જાહરે સેવા આયોર્, ર્ાાંધીનર્ર.  
@ સચચવશ્રી, ગજુરાત ર્ૌણ સેવા પસાંિર્ી ર્ાંડળ, ર્ાાંધીનર્ર. 
@ રજીસ્રારશ્રી, ગજુરાત લોકાર્કુ્ત કચેરી, લોકાર્કુ્ત ભવન, ર્ાાંધીનર્ર.  
- સચચવાલયના સવે વવભાર્ો. 
- એકાઉન્ટન્ટ જનરલશ્રી, ઓડીટ-૧, ગજુરાત, બહુર્ાળી ભવન, લાલિરવાજા, અર્િાવાિ. 



- એકાઉન્ટન્ટ જનરલ (A&E), ગજુરાત, પો.બો. નાં. ૨૨૦, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧.  
- એકાઉન્ટન્ટ જનરલશ્રી (A&E), ગજુરાત, અર્િાવાિ. 
- એકાઉન્ટન્ટ જનરલશ્રી, (ઓડીટ) ગજુરાત, એનેક્ષી બીલ્ડીંર્, પો.બો. નાં. ૨૭,      
  રાજકોટ/અર્િાવાિ. 
- સવે ખાતાના વડાઓ/કચેરીના વડાઓ/કલેક્ટરશ્રીઓ/જીલ્લા વવકાસ અવધકારીશ્રીઓ. 
- પર્ાર અને હહસાબી અવધકારીશ્રી, ર્ાાંધીનર્ર/અર્િાવાિ.  
- સવે જીલ્લા વતજોરી અવધકારીશ્રીઓ/પેટી વતજોરી અવધકારીશ્રીઓ. 
- પર્ાર અને હહસાબી અવધકારીશ્રી, નર્ગિા યોજના, ર્ાાંધીનર્ર/વડોિરા.  
- સવે સહાયક વનહરક્ષકશ્રીઓ.  
  સ્થાવનક ભાંડોળ હહસાબ, ડી. એ. ટી. ર્ાાંધીનર્ર.  
- વનવાસી તપાસણી અવધકારીશ્રી, ર્ાાંધીનર્ર/અર્િાવાિ.  
- તર્ાર્ વનર્ર્/બોડગ/ર્વુનવવસિટી/રાજ્ય સરકારના તર્ાર્ જાહરે સાહસો. 
  સવે ર્ાન્ય ર્ાંડળો (પાંચાયત સેવાના ર્ાંડળો સહીત). 
  નાણા વવભાર્ની સવે શાખાઓ.  
 
@ પત્ર દ્વારા. 


