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નમસ્કાર સારસ્િત તમત્રો, 

હાલમાાં સળાંગ નોકરી ગણાતા દરેક જજલ્લાઓમાાં  ઉચ્ચત્તર પગારધોરણની કામગીરી ચાલ ુછે. આિા 
સમયે ઘણા કમમચારીઓને સિાલ થાય કે ઉચ્ચત્તર પગાર ધોરણની ગણતરી કઈ રીતે થાય? ઉ.પ.ધો. 
મળતા પોતાનો કેટલો પગાર થાય? અને ઉ.પ.ધો. સ્િીકારિા માટે કયો તિકલ્પ યોગ્ય રહ?ે આપને 
આ દરેક પ્રશ્નોનાાં ઉત્તર મળે એ માટે આ ફાઈલ તૈયાર કરેલી છે.આશા છે આપને ઉપયોગી બનશે. 

નોંધ: અહહયા આપિામાાં આિેલ દરેક ગણતરી સરકારશ્રીનાાં પરીપત્રોનો આધાર લઈને જ કરિામાાં આિી છે 
જે આ ફાઈલ સાથે અંતમાાં સામેલ છે. 

 ઉચ્ચત્તર પગાર ધોરણની ગણતરી કઈ રીતે થાય? 

(૧) ઉ.પ.ધો. મળિાપાત્ર તારીખે કમમચારી જે લિેલ(ગ્રેડ પે)માાં છે તે જ લેિલમાાં એક ઇન્ક્રીમેંટ 
આપિામાાં આિે છે.(સાંદર્મ: પહરપત્ર-૧માાં 12(i) પેજ નાં.9) 
(૨) ત્યારબાદ તેને મળિાપાત્ર ઉ.પ.ધો. લેિલ(ગે્રડ પે)માાં તે સમાન અથિા ઉપરના સેલ માાં લઇ 
જિામાાં આિે છે. (સાંદર્મ: પહરપત્ર-૧માાં 12(i) પજે નાં.9) નીચેના ઉદાહરણમાાં 2400માાંથી2800 
પ્રોમોશન કઈ રીતે થાય તેનો નમનુો આપેલો છે. 
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નોંધ: અહહયા આપેલા દરેક ઉદાહરણો સમજિા માટે સાતમા પગારપાંચ પે મેહિકનુાં 
કોષ્ટક સાથે રાખવુાં. જે આ ફાઈલના અંતમાાં આપેલ છે. 

ઉદાહરણ:૧ 

જો કોઈ કમમચારી લિેલ-૧(1800GP) માાં 20900 પગાર ધરાિ ેછે. જો તેને લિેલ-
૨(૧૯૦૦) માાં પ્રમોશન આપિામાાં આિે તો તેની ગણતરી આ મજુબ થાય. 

 20900ને તનેા જ લિેલમાાં એક ઇન્ક્રીમેંટ ઉમેરતાાં 21500 થાય. 
 હિે લેિલ-૨(૧૯૦૦)માાં પ્રમોશન થત ુાં હોઈ 21500 કે તેના પછીનુાં સેલ 21700નુાં 

છે જેથી તેને ઉ.પ.ધો. મળ્યા બાદ 21700 પગાર મળે. 

 

ઉદાહરણ:૨ 

જો કોઈ કમમચારી લેિલ-૨(1900GP) માાં 21100 પગાર ધરાિે છે. જો તેને લેિલ-
૪(2400) માાં પ્રમોશન આપિામાાં આિે તો તેની ગણતરી આ મજુબ થાય. 

 21100ને તેના જ લેિલમાાં એક ઇન્ક્રીમેંટ ઉમેરતાાં 21700 થાય. 
 હિે લેિલ-૪(2400)માાં પ્રમોશન થત ુાં હોઈ 21700 કે તેના પછીનુાં સેલ 25500નુાં 

છે જેથી તેને ઉ.પ.ધો. મળ્યા બાદ 25500 પગાર મળે. 
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તિકલ્પ-૨ ની સમજ 

 

હિે જો કોઈ કમમચારી ઈચ્છે તો તે પોતાનુાં ઉ.પ.ધો. તેના તરત પછીનાાં ઈજાફાની 
તારીખથી સ્િીકારિાનો  તિકલ્પ આપી શકે છે.આ તિકલ્પને તિકલ્પ-૨ તરીકે 
ઓળખિામાાં આિે છે.આની ગણતરી નીચે મજુબ થાય.(સાંદર્મ: નીચનેો પરીપત્ર-૨) 

(૧)કમમચારીને એક રેગ્યલુર ઈજાફો કમમચારી જે લેિલ(ગે્રડ પ)ેમાાં છે તે જ લેિલમાાં ( 
કે જે િાતષિક તનયતમત રીતે મળે જ છે) તે આપિામાાં આિે છે. 
(૨)ત્યારબાદ એક ઉ.પ.ધો.નો ઈજાફો કમમચારી જે લેિલ(ગે્રડ પે)માાં છે તે જ લેિલમાાં 
(જે ઉપરની તિકલ્પ-૧ િાળી રીતમાાં પણ આપેલો છે) આપિામાાં આિે છે. 
(૩) ત્યારબાદ તેને મળિાપાત્ર ઉ.પ.ધો. લિેલ(ગે્રડ પ)ેમાાં તે સમાન અથિા ઉપરના 
સેલ માાં લઇ જિામાાં આિે છે.  
નીચેના સ્રીન શોટમાાં લેિલ-૪ નુાં પ્રમોશન લેિલ-૫ માાં બીજો તિકલ્પ લઈને કરિા 
માાં આિે તો કઈ રીત ેગણતરી કરિી તે સમજાિિામાાં આિેલુાં છે. 
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ઉદાહરણ:૧ 

જો કોઈ કમમચારી લિેલ-૧(1800GP) માાં 20900 પગાર ધરાિ ેછે. જો તેને લિેલ-
૨(૧૯૦૦) માાં પ્રમોશન હિે પછીનાાં ઈજાફાની તારીખથી  આપિામાાં આિે તો તેની 
ગણતરી આ મજુબ થાય. 

 20900ને તેના જ લેિલમાાં એક રેગ્યલુર િાતષિક  ઇન્ક્રીમેંટ ઉમેરતાાં 21500 થાય. 
 21500ને તેના જ લેિલમાાં ઉ.પ.ધો.નુાં ઇન્ક્રીમેંટ ઉમરેતાાં 22100 થાય. 
 હિે લેિલ-૨(૧૯૦૦)માાં પ્રમોશન થત ુાં હોઈ 22100 કે તેના પછીનુાં સેલ 22400નુાં 

છે જેથી તેને ઉ.પ.ધો. મળ્યા બાદ 22400 પગાર મળે. 
ઉદાહરણ:૨ 

જો કોઈ કમમચારી લેિલ-૨(1900GP) માાં 21100 પગાર ધરાિે છે. જો તેને લેિલ-
૪(2400) માાં પ્રમોશન હિે પછીનાાં ઈજાફાની તારીખથી  આપિામાાં આિે તો તેની 
ગણતરી આ મજુબ થાય. 

 21100 તેના જ લેિલમાાં એક રેગ્યલુર િાતષિક ઇન્ક્રીમેંટ ઉમેરતાાં 21700 થાય. 
 21700ને તેના જ લેિલમાાં એક ઉ.પ.ધો.નુાં ઇન્ક્રીમેંટ ઉમેરતાાં 22400 થાય. 
 હિે લેિલ-4(૨૪૦૦)માાં પ્રમોશન થત ુાં હોઈ 22400 કે તેના પછીનુાં સેલ 25500નુાં 

છે જેથી તેને ઉ.પ.ધો. મળ્યા બાદ 25500 પગાર મળે. 
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તફાિત 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ઉપરના ઉદારહણમાાં તિકલ્પ-૧ કરતા તિકલ્પ-૨ માાં એક ઈજાફાનો ફાયદો થાય 
છે.પરાંત ુઆવુાં દરેક ઉદાહરણ માાં શક્ય નથી એ માટે નીચે ની ગણતરી જુઓ. 

તિકલ્પ-૧ 

Promotion date: 11/2/2016 

મળૂ પગાર- 20900- લેિલ-૧ 

તે જ સેલમાાં એક ઈજાફો આપતા = 21500 

લેિલ-૨ માાં પ્રોમોશન આપિાનુાં થત ુાં હોિાથી ૨૧૫૦૦ કે તે 
પછીનુાં સેલ= ૨૧૭૦૦થાય. 

૧૧/૨/૧૬ =૨૧૭૦૦ 

૧/૭/૨૦૧૬=૨૧૭૦૦ 

૧/૧/૨૦૧૭=૨૨૪૦૦(ઈજાફો) 

 

તિકલ્પ-૨ 

Promotion date: 11/2/2016 

મળૂ પગાર- 20900- લેિલ-૧ 

તે જ સેલમાાં એક ઈજાફો રેગલુર અને એક ઉ.પ.ધો.નો 
ઈજાફો આપતાઆપતા = 22100 

લેિલ-૨ માાં પ્રોમોશન આપિાનુાં થત ુાં હોિાથી 22100 કે તે 
પછીનુાં સેલ= 22400થાય. 

૧/૭/૨૦૧૬=22400 

૧/૧/૨૦૧૭=22400 

૧/૭/૨૦૧૭= ૨૩૧૦૦(ઈજાફો) 
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ઉપરોક્ત ઉદાહરણનો અભ્યાસ કરતા જણાશે કે તિકલ્પ-૨ કરતા તિકલ્પ-૧ િધ ુ
લાર્દાયી છે. 
ઘણા લોકોનુાં માનવુાં હોય છે કે ૨/૧ થી ૧/૭ સધુીમાાં પ્રમોશન કે ઉ.પ.ધો. મળિાપાત્ર 
કમમચારીઓએ તિકલ્પ-૨ લેિો જોઈએ.પરાંત ુઆમ ૨/૧ થી ૧/૭ સધુીમાાં પ્રમોશન કે 
ઉ.પ.ધો. મળેિતા દરેક હકસ્સામાાં બીજો તિકલ્પ લાર્દાયી નથી. 

  આમ દરેક કમમચારી ઉ.પ.ધો. સમયનાાં મળૂ પગાર પરથી નક્કી કરી શકે છે કે 
કયો તિકલ્પ સ્િીકારિો યોગ્ય રહશેે. 

 તશક્ષકોને હાલમાાં ૯ િષ ેપ્રથમ ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મળિાપાત્ર છે  જેમાાં 
૨૦૦૭માાં  ર્રતી થયેલ તશક્ષકોમાાં તિકલ્પ લેિા બાબતે મતમતાાંતર છે જેમાાં 
બાંને તિકલ્પોની સરખામણી જોઈએ. 

 

તિકલ્પ-૧ 

Promotion date: 11/2/2016 

પ્રોમોશન  લેિલ ૨ માાંથી લેિલ ૪ 

મળૂ પગાર- 21100- લેિલ-૨ 

તે જ સેલમાાં એક ઈજાફો આપતા = ૨૧૫૦૦ 

લેિલ-૪ માાં પ્રોમોશન આપિાનુાં થત ુાં હોિાથી ૨૧૫૦૦ કે તે 
પછીનુાં સેલ= ૨૫૫૦૦ થાય. 

૧૧/૨/૧૬ =૨૫૫૦૦ 

૧/૭/૨૦૧૬=૨૫૫૦૦ 

૧/૧/૨૦૧૭=૨૬૩૦૦(ઈજાફો) 

 

તિકલ્પ-૨ 

Promotion date: 11/2/2016 

પ્રોમોશન  લેિલ ૨ માાંથી લેિલ ૪ 

મળૂ પગાર- ૨૧૧૦૦- લેિલ-૨ 

તે જ સેલમાાં એક ઈજાફો રેગલુર અને એક ઉ.પ.ધો.નો ઈજાફો 
આપતા=૨૨૪૦૦ 

લેિલ-૪ માાં પ્રોમોશન આપિાનુાં થત ુાં હોિાથી ૨૨૪૦૦ કે તે 
પછીનુાં સેલ= ૨૫૫૦૦ થાય. 

૧૧/૨/૧૬ =૨૧૧૦૦ 

૧/૭/૨૦૧૬=૨૫૫૦૦ 

૧/૧/૨૦૧૭=૨૫૫૦૦ 

૧/૭/૧૭= ૨૬૩૦૦(ઈજાફો) 
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આ ગણતરી જોતા માલમુ પડશે કે માચમ-૨૦૦૭માાં ર્રતી થયેલા કમમચારી માટે 
તિકલ્પ-૧ િધ ુફાયદાિાળો છે. આ જ તનયમ એતપ્રલ ૨૦૧૦માાં થયેલી ર્રતીને લાગ ુ
પાડી શકાય. 
આિી ગણતરી કરિા માટે નીચેની લીંક પર ક્ક્લક કરીને પગારની ગણતરી કરીને 
નક્કી કરી શકો છો કે કયો તિકલ્પ સ્િીકારિો યોગ્ય છે. 
Click Here to Go to Calculater 

તિકલ્પ-૧ 

Promotion date: ૧૨/૩/૨૦૧૬ 

પ્રોમોશન  લેિલ ૪ માાંથી લેિલ ૬ 

પ્રમોશન સમયે મળૂ પગાર- ૨૭૯૦૦- લેિલ-૪ 

તે જ સેલમાાં એક ઈજાફો આપતા = ૨૮૭૦૦ 

લેિલ-૬ માાં પ્રોમોશન આપિાનુાં થત ુાં હોિાથી ૨૮૭૦૦ કે તે 
પછીનુાં સેલ= ૩૫૪૦૦ થાય. 

૧૨/૩/૧૬ =૩૫૪૦૦ 

૧/૭/૨૦૧૬=૩૫૪૦૦ 

૧/૧/૨૦૧૭=૩૬૫૦૦(ઈજાફો) 

 

તિકલ્પ-૨ 

Promotion date: ૧૨/૩/૨૦૧૬ 

પ્રોમોશન  લેિલ ૪ માાંથી લેિલ ૬ 

પ્રમોશન સમયે મળૂ પગાર- ૨૭૯૦૦- લેિલ-૪ 

તે જ સેલમાાં એક ઈજાફો રેગલુર અને એક ઉ.પ.ધો.નો ઈજાફો 
આપતા=૨૯૬૦૦ 

લેિલ-૬ માાં પ્રોમોશન આપિાનુાં થત ુાં હોિાથી ૨૯૬૦૦ કે તે 
પછીનુાં સેલ= ૩૫૪૦૦ થાય. 

૧૨/૩/૧૬ =૨૭૯૦૦ 

૧/૭/૨૦૧૬=૩૫૪૦૦ 

૧/૧/૨૦૧૭=૩૫૪૦૦ 

૧/૭/૧૭= ૩૬૫૦૦(ઇજાફો) 
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Calculater Help 
1.તમારો હાલનો ગે્રડ પે(લેિલ) તસલેક્ટ કરો 
2.ઉ.પ.ધો. મળિાપાત્ર છે તે તારીખે બેઝીક પગાર 

3.જે લેિલમાાં ઉ.પ.ધો. મળિાપાત્ર છે તે ગે્રડ પે(લિેલ) 

4. એમાાં એક િખત Promotion Date  અને બીજીિાર Date of next Increment પસાંદ 
કરવુાં. 
5. હાલમાાં મળતા ઈજાફાની તારીખ લખિી. 
6.કેલ્યલુેટ પર ક્ક્લક કરિાથી નિા પેજ માાં ગણતરી આિશે તે નોંધો. 
Promotion Date કે Date of next Increment જે તિકલ્પ માાં િધ ુપગાર બતાિે ત ે
તિકલ્પ પસાંદ કરિાથી ફાયદો થશે. 
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આ ડોયમુેન્ક્ટની દરેક ગણતરી ચીિટથી કરિામાાં આિેલ છે છતાાં કોઈ 
ક્ષતત જણાય તો ધ્યાન દોરશો. 
આર્ાર 

 

બબડાણ 

 પહરપત્ર ૧(Download) 

 પરીપત્ર ૨(Download) 

 પે મેિીક્સ કોષ્ટક(પહરપત્ર-૧માાં પેજ નાં-૧૧) 
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