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નિયમો 

• અમલ  જી પી એફ નિયમો 01-10-1936 થી અમલમાાં આવ્યા 
છે  

• ઉદેશ  કમમચારીિી બચતમાાં વધારા દ્વારા તેમિા િાણાાં તેમિી 
મુશ્કેલીમાાં ઉપયોગી બિવાિો છે 

• જીપીએફ ઉપાડ, પેશગી , લીંક ઇન્સ્યુરન્સસ દરેક માટે નિયત ફોમમિો જ 
ઉપયોગ કરવો  
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1. 8009-State Provident Fund other than 

  01-Civil 

  101-GPF/GPF of Class-4/GPF Class-4 

2. 8009-State Provident Fund 

  01-Civil 

  104-All India Service Provident Fund  

3. 2235- Social Security and Welfare 

  60-Other Social Security Welfare   
        Programme 
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જીપીએફિુાં સદર 



વિયમ 2 વ્યાખ્યા (23-06-2000િો 
િાણાાં વિભાગિો ઠરાિ) 

• વિયકુ્તી માટેિી વ્યાખ્યા  
– કુાંટુાંબ :-  
જૂથ -1  

– પવત/ પત્નિ 
– અપરણણત પતુ્ર 
– પરણણત પતુ્ર 
– અપરણણત પતુ્રી 
– પરણણત પતુ્રી 
– મનૃય ુપામેલ પતુ્રિા બાળકો 
– વિિિા પતુ્રી, 
– અગાઉ અિસાિ પામેલ પતુ્રિી વિિિા 
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કુાંટુાંબ-૨ :-  
 

• જૂથ -2 
–18 િર્ષથી વિચેિા ભાઇ 
–અપરરણીત બહિેો 
– વિિિા બહિેો 
– વપતા-માતા 
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વિયમ 4  
સભ્યપદ કોિે મળશે ? 

• કાયમી પેન્શિપાત્ર- ણબિ પેન્શિપાત્ર સેિાિા તમામ 
કમષચારીિ ે

• હાંગામી કમષચારીિ ેએક િર્ષિી િોકરી પરુી કયાષ બાદ 
• વિયવમત ખાલી જગા પર વિમણકૂ પામેલ કમષચારીિી 

વિમણકૂ એક િર્ષથી િધ ુસમય ચાલ ુરહિેાર હોય તો 
િોકરીનુાં એક િર્ષ પરુુ થયા પહલેા 

• ત્રણ િર્ષિી િોકરી પણૂષ કરેલ કમષચારી માટે સભ્યપદ 
અિે ફાળાિી કપાત ફરજીયાત  

• સીપીએફ માાં ફાળો ભરિાર જીપીએફ િો સભ્ય થઇ શકે 
િરહ 

• કમષચારી જીપીએફ િો સભ્ય બન્યો કે િરહ તે જોિાિી 
ફરજ કચેરીિા િડાિી છે 
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સભ્યપદ કોિે મળશ-ે૨ ? 

• િૈકલ્પીક િોમીિીિી જોગિાઇ 
• િોમીિેશિ કચેરીિા િડાિે મળે તે તારીખથી 

અમલ (િાણા વિભાગિા 23-06-2000 િા 
ઠરાિ ક્રમાાંક 4(4)) 

• વિવવૃત સમયે િિી વિયકુ્તી આપી શકશે 
• િોવમિેશિ ફોમષિા બે પાિા છે જે આગળ-

પાછળ છાપેલા હોિા જરુરી છે 
• િોમીિેશિ સવિિઁસબકુ માાં િોંિિાનુાં જરુરર છે 

 
9 March 2017 7 



 
 

વિયમ 7 : (િોમીિેશિ) વિયકુ્તી  
 • િોમીમેશિ એટલે કમષચારીિા મનૃય ુપ્રસાંગે તેિા 

ખાતાિી બચત રકમ કોિે ચકુિિી તે દશાષિતો 
પત્ર 

• િોમીિેશિ સમયે કુાંટુાંબિી વ્યાખ્યા મજુબ જૂથ 
1 િા સભ્ય હોયતો તેિી તરફેણમાાં િોમીિેશિ 
ફરજીયાત 

• જૂથ -1 િા સભ્ય િ હોય તો જૂથ 2 િા સભ્યિી 
તરફેણમાાં િોમીિેશિ થઇ શકે જે જૂથ-1 િા 
સભ્ય કુાંટુાંબમાાં દાખલ થયે રદ થશે 
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ફાળાિી શરતો અિે દર  
(વિયમ 8 થી 12) 

• કમષચારીિા પગારમાાંથી ફાળાિી કપાત  
     ક્યારે િ થઇ શકે ? 

– એક માસ કે િધ ુસમયિી અસાિારણ રજા દરમ્યાિ 
– ફરજ મોકફૂી દરમ્યાિ  

• કમષચારીિા પગારમાાંથી ફાળાિી ફરજીયાત કપાત ક્યારે 
થાય ? 
– રજા પગારમાાંથી 
– ફરજ મોકફૂી પરથી પરત લેિાતા ફરજ મોકફૂીિા સમય 

દરમ્યાિિી ચડેલ ફાળાિી મહતમ રકમ કરતા િિે િરહ 
એટલી રક્મ  એક સાથે અથિા હપ્તાથી  

– પગાર સિુારણા વિયમ 1998, 2006 અન્િયે મળિાપાત્ર 
તફાિતિી પરેુપરુી રકમ  
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ફાળાિી શરતો અિે દર-૨ 
(વિયમ 8 થી 12) 

• ફાળાિી રકમ 
– આખા રુવપયામા 
– મળુ પગારિા ઓછામા ઓછા 10% રકમ 
– ફાળો િર્ષ દરમ્યાિ  

• એકિાર ઘટાડી શકાય 
• બે િાર િિારી શકાય 
• ઉપર મજુબ િિારી ઘટાડી શકાય 

– મોંઘિારી ભથ્થામાાં જેટલીિાર િિારો મળે 
એટલીિાર જી પી એફમાાં  જમા કરાિી શકાય 
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વિયમ 13 : વ્યાજ  

• જીપીએફ પર ઓછામાાં ઓછાં 4% વ્યાજ મળશે  
• હાલ વ્યાજિો િો દર 8% છે  
• જે માસમાાં ફાળો જમા કરાિિામાાં આિે તે 

માસિો પહલેો રદિસ જમા તારીખ ગણાશે 
• મોંઘિારી ભથ્થાિી રકમ જે તારીખથી જમા 

કરાિિામાાં આિશે તે તારીખથી વ્યાજ મળશે 
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વિયમ 13 : વ્યાજ-૨ 

• રજા પગાર/ ફરજ પગાર આકારિામાાં મોડુાં થય ુ
હોય તો જે માસિો પગાર હશે તે માસમાાં જ 
ફાળો જમા થયેલ છે તેમ માિી તેિા પર વ્યાજ 
ચકુિાશે 

• જમા વસલક કરતા િધ ુઉપાડ થયેલ હશે તો જે 
રીતે વ્યાજ જમા અપાય છે તે રીતે િસલુ 
લેિામાાં આિશે 
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વિયમ 14 : જીપીએફ માાંથી પેશગી  

• કોણ માંજુર કરે? 
– કચેરીિા િડા  હાથ વિચેિા ણબિ રાજપત્રીત 

કમષચારી માટે 
– ખાતાિા િડા  હાથ વિચેિા રાજપત્રીત કમષચારી 

માટે 
– િહીિટી વિભાગ ખાતાિા િડા સરહત 

રાજપત્રીત/ણબિ રાજપત્રીત કમષચારી માટે  
• ખાસ રકસ્સામાાં પોતાિા હાથ િીચે કામ કરતા રાજપત્રીત 
અવિકારીિી પેશગી િહીિટી અવિકારી માંજુર કરી શકે 
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કેટલી પેશગી માંજુર કરી શકાય ? 

• ત્રણ માસિો પગાર 

• જમા રકમિા 50%       } ત્રણમાાંથી ઓછી રકમ  

• જરુરી રકમ  
 
• ખાસ રકસ્સામાાં 75% પેશગી મળી શકે 
• પેશગી પરુી થયા બાદ 3 માસ બાદ જ િિી પેશગી મળે 
• ખાસ રકસ્સામાાં અગાઉિી બાકી રહલે પેશગી સરભર કરી િિી 

પેશગી માંજુર કરી શકાય 
• િસલુાત 12 કે 24 હપ્તામાાં પરાંત ુખાસ રકસ્સામા 36 હપ્તા 
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!P !$s!fsSf! DF\NUL VG[ T[ V\U[ 5|JF; Bચષ  

ZP !$s!fsSfZ VFZMuIqlX1F6 DF8[ lJN[X 5|JF; 

#P  !$sZvSfS lX1F6 BR"  lJN[XDF\ 8[SGLS, W\WFNFZL    

  jIJ;FILS VeIF; 

$P  !$sZvSfB lX1F6 BR" EFZTDF\ CF.:S], 5KLGF #    

 JQF"YL JW]GF VeIF; S|D DF8[P  

5P        !$s#f SD"RFZLGF મMEFG[ VG]~5 ~-LUT  lZJFHM4 ,uG4   

 DZ64 DM;F/]\4  RF{,SD" lJU[Z[            

&P        !$s$f SFG]GL SFI"JFCL DF8[4 OZHGF V5S'tI DF8[ lX1FF V\U[   

 ;ZSFZGL lJ~wW SM8"DF\ SFI"JFCL SZJF 5[XUL G D/[[P 

*P !$s5f  U[ZJT"6\}S DF8[ ;ZSFZ[ OZLIFN SZL CMI TM ARFJ DF8[ 

 (P  !$s&f  CH IF+FGF BR" DF8[P  
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• !P !5sSfsZfsSf! lX1F6 BR" lJN[XDF\ 8[SGLS,4 W\WFNFZL4 jIJ;FILS VeIF; 

• ZP  !5sSfsZfsSfZ  lX1F6BR" EFZTDF\ CF.:S], 5KL # JQF" S[  T[YL JW]GM VeIF; NZ ;+  

    sK DF;f DF\ ! JBT  

• #P  !5sSfsZfsBf  lJJFCq,uG  

• $P  !5sSfsZfsUf  DF\NUL VG[ T[ V\U[ 5|JF; BR" 

• 5P !5sSfsZfswFf HDLGGL lS\DT ;lCT DSFG AF\WSFD4 OZL  AF\WSFD S[ ;]WFZFvJWFZF  

• &P !5sSfsZfsRf DSFG DF8[ HDLG BZLNJF v!Z DF; VUFp  VF C[T] DF8[ ,LW[, ,MG 5ZT  

   EZ5F. DF8[ 

• *P  !5sSfsZfsKf  sRfYL BZLN[, DSFG 5Z HDLG AF\WJF  

• (P   !5sSfsZfsHf  U|FD U'C lGDF"6 AM0"q;CSFZL D\0/LG\] DSFGq O,[8 BZLNJF  

• )P  !5sSfsZfswFf  SD"RFZL 5MTFG\]q5ltGG\] S[ ;ULZ AF/SMGF GFD[ DSFG G CMJ\] HM.V[P 5Z\T]  

              YL sHf  GLR[GF  lS:;FDF\ ;ZSFZ XZTM C/િL SZL XSX[P  

  v UFDDF\ DSFG CMI VG[ XC[ZDF\ ZC[JF DFUTF CMIP  

 v   ;\I]ST DSFG CMI VG[ 5MTFG\] :JT\+ DSFG AF\WJ\] CMI  

 v   VgI V;FWFZ6 ;\HMUMDF\ 
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વિયમ 15 અંશત: આખરી ઉપાડ 

 
• સરકારી કમષચારીિે 15 િર્ષિી િોકરી બાદ 
 
• મકાિ િા હતે ુમાટે 10 િર્ષિી િોકરી બાદ 
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કેટલી રકમ માંજુર કરી શકાય ? 

• 50% રકમ    
• 6 પગાર પૈકી બે માાંથી જે ઓછાં હોય તે રકમ 

  ખાસ રકસ્સામાાં 75% રકમ માંજુર કરી શકાય 
તા.૧૧-૪-૨૦૦૧ િા ઠરાિ અનસુાર  
 મકાન બાધંકામ પેટે એચ બી એ, જીપીએફ બાંન્ને મળી 50 મળુ 

પગાર રુ. 3,00,000  -૬૫૦૦૦૦ 
• 50 મળુ પગાર ૩૦૦૦૦૦  
 થી િધ ુપરાંત ુ૫૦૦૦૦૦ થી ઓછા -૧૧૦૦૦૦૦ 
• 50 મળુ પગાર ૫૦૦૦૦૦ થી િધ ુ -૧૮૦૦૦૦૦  
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આખરી ચકુિણા માાં વિલાંબ વિિારિા માટે નુાં  R[S ,L:8v! 

તા.Z5v5v)& GF GF6F lJEFUGF 5lZ5+GL ;FY[G\] HM0F6 

s!f K[<,[ SF5[, HLP5LPV[OP OF/FGL ZSD JFpRZ G\P4 AL,GL S], ZSD4 D]bI ;NZ4 S], ZSD VG[ RMbBL ZSD 

sZf HLP5LPV[OP BFTF G\P4 R]SJ6FG\] :Y/  

s#f VJ;FGGF lS:;FDF\ K[<,F 5F\R JQF"GL HL5LV[O :,L5 

s$f GMSZL KM0JFGF lS:;FDF\ K[<,F 5F\R JQF" NZdIFG D\H]Z SZJFDF\ VFJ[, 5[XUL S[ p5F0GL lJUTM 

s5f K[<,F !Z DF; NZdIFG C\UFDL p5F0 S[ V\XTo VFBZL p5F0 V\U[GL lJUTM 
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આખરી ચકુિણા માાં વિલાંબ વિિારિા માટે નુાં R[S ,L:8v૨ 

,[lBT AF\C[WZL v JW] R}SJ6\] CX[ TM 5]Go EZ5F. SZJFDF\VFJX[P  

ZFHFGFDFGF lS:;FDF\ HM ZFHI ;ZSFZ C:TSGF HFC[Z ;FC;M S[ S[gN= ;ZSFZGL GMSZLDF\ HM0FIF CMI TM T[ AFAT 

5|DFl6T SZL T[GF HL5LV[OGF lC;FAM ZFBGFZ VlWS'T VlWSFZLGM CMN'M :5Q8 NXF"JJMP 

prRTZ V\U[GL DFlCTL NXF"JJL 

HM 8=[hZLDF\YL R}SJ6\] D[/JJF .rKTF CMI TM ;CLGM GD}GM4 VM/BlRCG VG[ ZC[9F6GF ;ZGFDFGL lJUT :5Q8 

NXF"JJLP 
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આખરી ચકુિણા માાં વિલાંબ વિિારિા માટે નુાં R[S ,L:8v૩ 

VJ;FGGF lS:;FDF\ OMD"v;L DF\ lJUTM ZH} SZJLP  

V[,8L;L GF SFZ6[ HL5V[ODF\ HDF YI[, ZSDDF\YL p5F0 SZ[, K[ S[ S[D T[ DT,AG\] 5|DF65+ 

VgI SM. HuIFV[ 5[XUL ,LW[, CMI T[G\] R}SJ6\] AFSL GYL T[J\] 5|DF65+ 

HLPVMP GF lS:;FDF VZHL V[RVM0L DFZOT 

AWF N:TFJ[HM RSF;LG[ BFTFGF J0FV[ 5|DFl6T SZLG[ DMS,JF 
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જુદા જુદા ઠરાિો દ્વારા ઉપાડ-1 

 
• 03-12-1968 પોતા અથિા પોતા પર  
    આિારીત કોઇપણ વ્યક્ક્તિા 

   લગ્િ,ઉતરરક્રયા અથિા બીજી 
   વિવિ માટે 

 01-02-1971 વશક્ષણ ખચષ માટે 
 
• 16-09-1990ગાંભીર માાંદગી કે પ્રસવુત માટે 
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જુદા જુદા ઠરાિો દ્વારા ઉપાડ-2 

• 09-06-1995 િામીક સ્થળે યાત્રા (િોકરી દરમ્યાિ એક િખત 
  
• 28-02-2005  સાંતાિોિા અભ્યાસ માટે  

• િો.10        િો.11              િો 12 
• 20000      30000     40000 

• િાણા વિભાગિા તા. 09-03-2005 િા ઠરાિ અન્િયે િો 12 
(માકષશીટ રજુ કરિી ) પછી િા ત્રણ િર્ષિા અભ્યાસ માટે રુ. 
150000 િી રકમ અથિા ¾ રકમ મળિા પાત્ર છે.  
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જુદા જુદા ઠરાિો દ્વારા ઉપાડ-૨ 

• 01-05-1997 િપરાશી ચીજ િસ્તઓુ-ટીિી, િીસીઆર, 
િોશીંગમશીિ, કૂાંકીંગ રેંજ, કોમ્પટુર િગેરે ખરીદિા રકમ રુ. 
30000/- 

• 06-11-1999 વિવવૃતિા 12 માસ દરમ્યાિ બચતિા િાણા િા 
આયોજિ માટે 90% સિુી ઉપાડ કોઇપણ કારણ આપ્યા વસિાય 
ઉપાડી શકાય  
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મોટરકાર માટે પેશગી અથિા અંશત: 
આખરી ઉપાડ 

• 15-07-2004 િા ઠરાિ અન્િયે   
• કાર પેશગી – 
 જો મળુપગાર રુ. 10000 થી િધ ુહોય તો મળિાપાત્ર રકમ  
 િધમુા િધ ુ250000/બેલેન્સિા ¾ રકમ   
• સ્કુટર,મોટર સાયકલ પેશગી-  
 જો મળુપગાર રુ.4600 થી િધ ુહોય તો મળિાપાત્ર રકમ  
 િધમુાિધ ુરુ.30000/બેલેન્સિા ¾ રકમ/6 મળુ પગાર  
• મોપેડ પેશગી-  
 જો મળુપગાર રુ. 3000 થી િધ ુહોય તો મળિાપાત્ર રકમ  
  િધમુા િધ ુરુ.15000/બેલેન્સિા ¾ રકમ  
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આખરી ચકુ્િણી 
• વિવતૃી/અિસાિ/ રાજીિામાિા પ્રસાંગે 
• આખરી ચકુિણીિી અરજી િખતે છેલ્લી 

સ્લીપનુાં બેલેન્સ, ફાંડમાાં જમા કરાિામાાં આિેલ 
છેલ્લા ફાળાિા િાઉચર િાં દશાષિિાિા રહ ે

• આખરી ઉપાડિી અરજી મોકલ્યા બાદ કોઇ 
ઉપાડ કે પેશગી માંજુર કરી ચકુિી શકાય િરહ 
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રહસાબો અિે પાસબકુ 

• જીપીએફિા રહસાબો 
– િગષ-3 અિે તેથી ઉપરિા અવિકારી/કમષચારીમાટે એકાઉન્ટન્ટ જિરલ 

રાજકોટ િી કચેરી દ્વારા વિભાિિામા આિે છે 
– િગષ-4 અિે રોજમદાર, િકષચાર્જ િા જીપીએફિા રહસાબો વિયામક, 

પેન્શિ અિે પ્રો. ફાંડિી કચેરી દ્વારા વિભાિિામાાં આિે છે  
– બચતદારિે િાણાકીય િર્ષિે અંતે બચરદારિી શરુ બાકી + બચત – 

ઉપાડ + વ્યાજ િી ગણતરી કરી સ્લીપ આપિામાાં આિે છે. 
– તે જ રીતે દરેક કચેરીએ દરેક કમષચારીિી પાસબકુ વિભાિિાિી હોય છે 

જેમા કમષચારીિી શરુ બાકી િર્ષ દરમ્યાિ બચત અિે જો કોઇ ઉપાડ 
હોય તો તેિી િોંિ પાસબકુ માાં કરિાિી હોય છે  

– જે તે િાણાકીય િર્ષિી સ્લીપ મળ્યા બાદ પાસબકુ અિે સ્લીપ િચ્ચે જો 
કોઇ તફાિત આિતો હોય તો તે દૂર કરિામાટે જરુરી એ જી સાથે જરુરી 
પત્રવ્યિહાર કરી દૂર કરિાિો રહ ેછે. 
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ઉપાડ િખતે તકેદારી 
• િાણાાં વિભાગિા તા. 29/12/2009 િા ઠરાિ અન્િયે 

ઉપાડ માંજુર કરતી િખતે િીચેિી બાબતો ધ્યાિે લઇિે 
જ ઉપાડ માંજુર કરિો જોઇએ 
– જી પી એફ િારકિી જમા બેલેન્સ 
– કચેરી દ્વારા વિભાિાતી પાસબકુ 
– એ જી કચેરી દ્વારા આપિામાાં આિતી જી પી એફ સ્લીપ 

• જો બેલેન્સ કરતા િધ ુઉપાડ થયેલ જણાશે તો 
સાંપણુષપણે જિાબદારી ઉપાડ અિે િહેંચણી અવિકારીિી 
ગણાશે અિે તેમિી સામે કાયષિાહી કરિામાાં આિશે. 
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જીપીએફ લીન્ક ઇન્સ્યોરન્સ સ્કીમ  

• અમલ 01-04-1976 
• જે કમષચારીિી 
• 1. 5 િર્ષિી સેિા પરૂી કરેલ હોય 
• 2. ચાલ ુિોકરી દરમ્યાિ અિસાિ થાય અિે 
• 3. મનૃય ુઅગાઉિા 36 માસ દરમ્યાિ 

જી.પી.એફ.એકાઉન્ટમાાં ન્યિૂતમ વસલક રાખી હશે તો  
 
લીન્ક ઇન્સ્યોરન્સ સ્કીમિો લાભ મળશ ે
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• તા. 01-04-76 થી 31-12-92 િા સમયગાળાિી 
િોકરી દરમ્યાિ અિસાિ પામતા કમષચારીિા ખાતામા 
અિસાિ પહલેાિા ત્રણ િર્ષિી સરેરાશ જમા રકમ 
હોય તેટલી (િધમુા િધ ુ10000) િીચેિી શરતો િે 
આવિિ આપિામાાં આિે છે. 
– અિસાિ પહલેાિા ત્રણ િર્ષમાાં ન્યિૂતમ જમા રકમ  
િગષ -1 5000   િગષ -2 3000 
િગષ -3  1500   િગષ -4 1000  
- િોકરી ઓછામાાં ઓછી 5 િર્ષિી હોિી જોઇએ  
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ઉદાહરણ  

• અ િામિો  િગષ -3 િા કમષચારી તા. 31-03-1991 િા 
રોજ અિસાિ પામે છે  તેિા જિરલ પ્રો. ફાંડ ખાતામાાં 
01-04-88 થી 31-03-89 સિુીિી બાકી રુ. 5000 હતી 
તા. 01-04-89 થી 31-03-1990 સિુીિી બાકી રુ. 
4000 હતી અિ ે તા. 01-04-1990 થી 31-03-1991 
સિુીિી બાકી રુ. 3000 હતી. તેિા ખાતામાાં છેલ્લા 
ત્રણ િર્ષ દરમ્યાિ કોઇ માસમા બાકી રુ. 1500 થી 
ઓછી થયેલ િથી. તો તેિા િારસદારિે મળિાપાત્ર 
રકમિી ગણત્રી કરો. 

9 March 2017 31 



ગણત્રી 
• તા. 01-04-1988 થી 31-03-1989 

– રુ. 5000  *   12        =        60,000 
• તા. 01-04-1989 થી 31-03-1990 

– રુ. 4000  *   12        =        48,000 
• તા. 01-04-1990 થી 31-03-1991 

– રુ. 3000  *   12        =        36,000
       ---------
       1,44,000 

– રુ. 1,44,000/ 36 (સરેરાશ)   = રુ. 4000 
– માટે મળિાપાત્ર લીંક ઇન્સરુન્સિી રકમ રુ. 4000 
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01-04-1993 તથા 31-12-2000  
િચ્ચે મનૃય ુપામતા કમષચારી માટે 

• િધમુાાં િધ ુ30000 
• અિસાિ પહલેાિા 36 માસ દરમ્યાિ  િીચે 

દશાષિેલ રકમ કરતા ઓછી િ હોિી જોઇએ 
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ક્રમ  પગાર  મીનીમમ 
બેલેન્દ્સ 

1 રુ. 4000 કે તેથી િધ ુઅવિકતમ પગાર હોય તેિી 
જગાિા િારકો માટે 

12000 

2 રુ. 2900 કે તેથી િધ ુપરાંત ુ4000 થી ઓછો 
અવિકતમ પગાર હોય તેિી જગાિા િારકો માટે 

7500 

3
  

રુ. 1152 કે તેથી િધ ુપરાંત ુ2900 થી ઓછો 
અવિકતમ પગાર હોય તેિી જગાિા િારકો માટે 

4500 

4 રુ. 1151 થી ઓછો અવિકતમ પગાર હોય તેિી 
જગાિા િારકો માટે 

3000 



ઉદાહરણ  

• બ િામિા  િગષ -2 િા કમષચારી તા. 31-03-1999 િા 
રોજ અિસાિ પામે છે  તેિા જિરલ પ્રો. ફાંડ ખાતામાાં 
01-04-96 થી 31-03-97 સિુીિી બાકી રુ. 8000 હતી 
તા. 01-04-97 થી 31-03-1998 સિુીિી બાકી રુ. 
8500 હતી અિ ે તા. 01-04-1998 થી 31-03-1999 
સિુીિી બાકી રુ. 9000 હતી. તેિા ખાતામાાં છેલ્લા 
ત્રણ િર્ષ દરમ્યાિ કોઇ માસમા બાકી રુ. 7500 થી 
ઓછી થયેલ િથી. તો તેિા િારસદારિે મળિાપાત્ર 
રકમિી ગણત્રી કરો. 
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ગણત્રી 
• તા. 01-04-1996 થી 31-03-1997 

– રુ. 8000  *   12        =         96,000 
• તા. 01-04-1997 થી 31-03-1998 

– રુ. 8500  *   12        =        1,02,000 
• તા. 01-04-1998 થી 31-03-1999 

– રુ. 9000  *   12        =        1,08,000
       ---------
       3,06,000  

– રુ. 3,06,000/ 36 (સરેરાશ)   = રુ. 8500 
– માટે મળિાપાત્ર લીંક ઇન્સરુન્સિી રકમ રુ. 8500 
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01-01-2000  કે નયાર પછી મનૃય ુપામતા કમષચારી માટે િાણા 
વિભાગિા તા.13-07-2001િા િોટીફીકેશિ અન્િયે  

• િધમુાાં િધ ુ60000 
• અિસાિ પહલેાિા 36 માસ દરમ્યાિ  િીચે 

દશાષિેલ રકમ કરતા ઓછી િ હોિી જોઇએ 
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ક્રમ  પગાર  મીનીમમ 
બેલેન્દ્સ 

1 રુ. 12000 કે તેથી િધ ુઅવિકતમ પગાર હોય તેિી 
જગાિા િારકો માટે 

25000 

2 રુ. 9000 કે તેથી િધ ુપરાંત ુ12000 થી ઓછો 
અવિકતમ પગાર હોય તેિી જગાિા િારકો માટે 

15000 

3
  

રુ. 3500 કે તેથી િધ ુપરાંત ુ9000 થી ઓછો 
અવિકતમ પગાર હોય તેિી જગાિા િારકો માટે 

10000 

4 રુ. 3500 થી ઓછો અવિકતમ પગાર હોય તેિી 
જગાિા િારકો માટે 

6000 



ઉદાહરણ  

• क િામિા  િગષ -1 િા કમષચારી તા. 31-03-2005 િા 
રોજ અિસાિ પામે છે  તેિા જિરલ પ્રો. ફાંડ ખાતામાાં 
01-04-02 થી 31-03-03 સિુીિી બાકી રુ. 28000 
હતી તા. 01-04-03 થી 31-03-04 સિુીિી બાકી રુ. 
28500 હતી અિ ે તા. 01-04-04 થી 31-03-05 
સિુીિી બાકી રુ. 29000 હતી. તેિા ખાતામાાં છેલ્લા 
ત્રણ િર્ષ દરમ્યાિ કોઇ માસમા બાકી રુ. 27500 થી 
ઓછી થયેલ િથી. તો તેિા િારસદારિે મળિાપાત્ર 
રકમિી ગણત્રી કરો. 
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ગણત્રી 
• તા. 01-04-02 થી 31-03-03 

– રુ. 28000  *   12        =        3,36,000 
• તા. 01-04-03 થી 31-03-04 

– રુ. 28500  *   12        =        3,42,000 
• તા. 01-04-04 થી 31-03-05 

– રુ. 29000  *   12        =        3,48,000
       ---------
       10,26,000  

– રુ. 10,26,000/ 36 (સરેરાશ)   = રુ. 28500 
– માટે મળિાપાત્ર લીંક ઇન્સરુન્સિી રકમ રુ. 28500 
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ઉદાહરણ  

• ડ  િામિા  વગમ -4 િા કમમચારી તા. 31-03-2005 િા રોજ અવસાિ પામ ેછે  
તેિા જિરલ પ્રો. ફાંડ ખાતામાાં 01-04-02 થી 31-03-03 સુધીિી બાકી રુ. 
8000 હતી તા. 01-04-03 થી 31-03-04 સુધીિી બાકી રુ. 8500 હતી 
અિે તા. 01-04-04 થી 31-03-05 સુધીિી બાકી રુ. 9000 હતી. તેિા 
ખાતામાાં છેલ્લા ત્રણ વર્મ દરમ્યાિ કોઇ માસમા બાકી રુ. 4500 થી ઓછી થયેલ 
છે. તો તેિા વારસદારિે મળવાપાત્ર રકમિી ગણત્રી કરો. 
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