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oo પ ક - ૨ oo 

સરકાર  વસવાટ મેળવવા માટ સરકાર  કમચાર  ક અિધકાર ીએ કરવાની અર  

૧. નામ ( રુ ુ ુ) o  

 િત ( ી/ ુ ષ) o  

 (અ) હો ો o  

 (બ) પોતે કચેર /િવભાગના વડા છે ક કમ ? o  

૨. (અ) િવભાગ/કચેર મા ંનોકર  કરતા ંહોય તે ુ ંનામ 

(બ) જયાથંી બદલી થઇને આ  યા હોય/ િતિન ુ કત ઉપર 
આ  યા હોય  યા ં નો હો ો તથા કચેર ુ ં નામ (બદલી/ 
િતિન ુ કતના આદશની માણીત નકલ બડાણ કરવી) 

(ક) જો નવી િનમ ૂકં હોય તો કઇ તાર ખથી (િનમ ૂકંના 
આદશની માણીત નકલ બડાણ કરવી) 
(ડ) વતન 

o 
 
o 
 
 
 
 
o 
 
 
o

 

૩. સરકાર  નોકર મા ં ળૂ િનમ ૂકં તાર ખ o  

૪. (પાચંમા ંપગાર પચં જુબ ળૂપગાર તથા પગારધોરણ 
દશાવ ુ)ં 

o
 

 (અ) પગારનો  કલ િવગતવાર આપવો. o  

 (બ) ખરખર મળતો પગાર o  

 (૧) પાચંમા ંપગાર પચં જુબ પગાર ધોરણ 
 

(ર) ળૂપગાર `. 
o

 

    

૫. (અ) પરણત/અપરણત o  

(બ) પરણત હોય તો બાળકોની સં  યા o

(ક) ફમીલી  લાન ગ અપનાવેલ છે ક કમ ? 

જો હા, તો કઇ તાર ખથી ? 

o

૬. (અ) પહલાના  થળે િુનવિસટ એ વસવાટની સવલત 
આપી હોય તો મકાનની િવગત 

o  

(બ) મકાનનો નબંર તથા કટગર  o

(ક)  માિસક ભા ુ .ં `. 
o

(ડ) િુનવિસટ ુ ં મકાન મળતા ં ઉપર દશાવેલ મકાન 
િુનવિસટ ને પરત કરવામા ંઆવશે ક કમ ? 
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૭. અગાઉ મકાન મેળવવા માટ અર  કરવામા ંઆવી હોય 
તો તેની િવગત જણાવવી અને મકાન ફાળવેલ હોય તો 
તાર ખ,  લોક િવગેરની આધાર સ હતની મા હતી આપવી 

o

 

૮. અ .ુ િત અથવા અ .ુ જન િતના અિધકાર /કમચાર  
હોય તો તેમણે િવગત આપવી તથા કચેર ના વડા ુ ં
માણપ  સામેલ કર ુ ં

o

 

૯. જો િુનવિસટ ના કવાટરમા ં હાલ રહતા ં હોય તો કોની 
સાથે, તેમની સાથેનો સબંધં (સગાઇ) અને મકાનની 
િવગત 

o

 

૧૦. માતા/િપતા, પિત/પ  ની વગેર લોહ ની સગાઇ વા 
સબંધંને મકાન ફાળવેલ છે ક કમ ? જો હા, તો તેની 
િવગત વી ક નામ, મકાન નબંર વગેર  

o

 

૧૧.  પોતે  ક ા ુ ંવસવાટ મેળવવાપા  હોય તે ન મળે  યા ં
ધુી નીચેની ક ા ુ ંવસવાટ ફાળવી આપવા સમંિત છે. 

હા/ના 
o

 

૧૨. િુનવિસટ  વખતોવખત મકાન ફાળવણી ગે  
ચૂનાઓ બહાર પાડ તે ુ ંપાલન કરવા ુ ંસમંત .ં 

o
 

૧૩. કમચાર ની બદલી એક િવભાગમાથંી બી  િવભાગમા ં
થાય અથવા અ  ય  થળે થાય તો તે ગેની ણ રુત જ 
કર શ. 

o

 

૧૪. કમચાર એ પોતાના ક પોતાના પિત/પ  નીના નામે 
પોતાની મા લક ુ ં મકાન નોકર ના  થળથી ૧૦ ક.મી. 
આ ુબા ુ નથી તે ુ ં માણપ  અર  સાથે ર ુ કરલ છે. 

o

 

 
 

                   કમચાર ની સહ  o  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

                   નામ o                   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

         હો ો o                   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
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oo માણપ  oo 
 
  આથી ુ ંનીચે સહ  કરનાર ી......................................................................................... 
હો ો............................................. માણપ  આ ુ ં  ંક મારા નામે ક મારા પિત/પ  નીના નામે પોતાની 
મા લક ુ ંમકાન નોકર ના  થળથી ૧૦ ક.મી.ની આ ુબા ુ મકાન ધરાવતો નથી. 
                    

           કમચાર ની સહ  o  PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

             નામ o                   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 

             હો ો o                   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP  
 
  

િવભાગ/કચેર ના વડાનો અભ ાય 

 

(૧) આશન-૪મા ંદશાવેલ પગાર બરાબર છે ?  o  

(૨) કમચાર  કાયમી/હગંામી વકચા  છે ? o  

(૩) કમચાર  િતિન ુ કત પર આવેલ છે ? 

જો હા, તો કટલા સમય માટ ? 
o

 

(૪) કમચાર ની નોકર  એક વષ કરતા ંવ  ુછે ? o  

(૫) (અ) નવી િનમ ૂકં ગે અર  મોક  યાની તાર ખથી 
એક વષથી વ  ુનોકર મા ંચા ુ ંરહશે ? 

o
 

(બ) કમચાર  પી.એસ.સી. મારફત/સીલેકશન કિમટ  
મારફત આવેલ છે (ઓડરની નકલ સામેલ કરવી) 

 
o

(ક)  િનમ ૂકંના આદશ િનયિમત છે ? o

(૬) કમચાર  તા.PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPના રોજ ફરજ 
પરના  થળે હાજર થયેલ છે(હાજર ર પોટની નકલ 
સામેલ કરવી) 

o

 

(૭) સદર કમચાર ની સેવાપોથી જુબ અર ની તાર ખે 
પાચંમા ંપગાર પચં જુબ પગારની િવગત 

પગાર ધોરણ :  

ળૂ પગાર : 

(૮) કમચાર ને પોતાના ક પિત/પ  નીના નામે પોતાની 
મા લક ુ ંમકાન નથી. તે ગે ુ ં માણપ  

o
 

(૯) કચેર નો ફોન નબંર/ઇપીબીએકસ નબંર 

 
o

 

 



HOUSE REGSTRATION FORM Date  17.10.15 
 
 

ન ધ o (૧) મકાન મેળવવા માટની અર  તેમની કચેર  મોકલતા ંપહલા જો કમચાર ને વગર નોટ સે ટા કર  

શકાય તેમ હોય તો અર  તેમની કચેર મા ંજ દફતર કરવી. અર  મોકલતી વખતે કમચાર ને 

ખરખર મળતા પગારની િવગતો  કમચાર એ આશન-૪મા ં દશાવી છે તેની સેવાપોથીમા ં

ચકાસણી કર ને મોકલવી. 

        (૨) ઉપરોકત કોલમમા ંમાં  યા જુબ િનમ ૂકં ઓડર/બદલી ઓડરની નકલ તથા હાજર ર પોટની 

નકલ સાથે બડાણ કરવી. 

        (૩)  સદર કમચાર   પોતાના નામે ક પ  નીના નામે પોતાની મા લક ુ ંમકાન નોકર ના  થળથી ૧૦ 

ક.મી.ની આ ુબા ુ મકાન ધરાવતા નથી. ની મ તે ખરાઇ કરલ છે. 
 

         

િવભાગીય વડાની સહ          િુનટ અિધકાર ની સહ  

 

િત, 
કાયપાલક ઇજનેર ી, 
આણદં ૃ િષ  િુનવિસટ ,  
આણદં. 
કટગર  પાચંમા ંપગાર 

પચં જુબ પગાર 
ુથ 

ે ફળ વપરાશ 
િવ  તાર ( ુલ 
એર યા ચો.મી.) 

માિસક 
વ લુાતનો દર 

`. 

મળવાપા  કવાટસ ટાઇપ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 
ÔએÔ ૩૨૦૦ ધુી ૨૯ ચો.મી. `. ૮૦-૦૦ વેટરનર -ડ , ઇ/  -ુઇ/ઓ  ડ-ઇ, ગે  ટહાઉસ 

ખાનસમા એટ  ડ  ટ કવાટસ  
ÔબીÔ ૩૨૦૧ થી ૩૯૯૯  ૩૦ થી ૩૫ ચો.મી.  `. ૧૪૦-૦૦   ુ-ડ /ÔબીÔ ટાઇપ ફલેટસ 

Ôબી-૧Ô ૪૦૦૦ થી ૪૯૯૯ ૩૬ થી ૪૨ ચો.મી.  `. ૨૦૦-૦૦ કટગર  સી-૧/ઓ  ડ -ડ /એએસક /ુટ ચસ હો  ટલ 

ÔસીÔ ૫૦૦૦ થી ૬૪૯૯ ૪૩ થી ૫૫ ચો.મી.  `. ૩૦૦-૦૦ ઓ  ડ-સી/વેટરનર -સી/  -ુસી/કટગર -૪/ 
આઇડ સીએફ  

Ôડ Ô ૬૫૦૦ થી ૮૮૯૯ ૫૬ થી ૬૪ ચો.મી.  `. ૪૦૦-૦૦ Ôઓ  ડ-બીÔ ટાઇપ કવાટસ 

Ôડ -૧Ô ૯૦૦૦ થી ૧૨૦૦૦ ૬૫ થી ૭૯ ચો.મી. `. ૪૮૦-૦૦  -ુબી/વેટરનર -બી/આઇડ સી ફામ 
મેનેજર/આઇડ સી-ઇ 

ÔઇÔ ૧૨૦૦૦ થી ૧૩૯૯૯ ૮૦ થી ૧૨૦ ચો.મી. `. ૬૦૦-૦૦ વેટરનર  ડ ન બગંલો/  -ુએ/કટગર -૫/ઇ-૭ 

Ôઇ-૧Ô ૧૪૦૦૦ થી ૧૭૯૯૯ ૧૨૧ થી ૧૫૦ ચો.મી. `. ૮૦૦-૦૦ ઓ  ડ-એ/વેટરનર -એ/ઇ-૧ કવાટસ 

Ôઇ-રÔ ૧૮૦૦૦ અને તેથી 
ઉપર 

૧૫૧ થી તેની ઉપર `. ૧૦૪૦-૦૦ વી.સી.બગંલો 

 


