સાતમા પગાર પંચ મુજબનું પ ક - ૨
સરકારી વસવાટ મેળવવા માટે સરકારી કમચારી કે અિધકારી ીએ કરવાની અર
૧.

નામ (પુરેપુ )
િત (

૨.

ી/પુ ષ)

:
:

(અ) હો ો

:

(બ) પોતે કચેરી/િવભાગના વડા છે કે કે મ ?

:

(અ) િવભાગ/કચેરીમાં નોકરી કરતાં હોય તેનું નામ

:

(બ) જયાંથી બદલી થઇને આ યા હોય/
િતિનયુ કત ઉપર આ યા હોય યાં નો હો ો તથા
કચેરીનું નામ (બદલી/ િતિનયુ કતના આદેશની :
માણીત નકલ િબડાણ કરવી)
(ક)
નવી િનમણૂંક હોય તો કઇ તારીખથી
(િનમણૂંકના આદેશની માણીત નકલ િબડાણ :
કરવી)
(ડ) વતન
:
૩.

સરકારી નોકરીમાં મૂળ િનમણૂંક તારીખ

૪.

(સાતમા પગાર પંચ મુજબ મૂળપગાર તથા
પગારધોરણ દશાવવું) પે બે ડ `.
લેવલ `.
સાતમા પગાર પંચ મુજબનો મૂળપગાર `.

૫.

(અ) પરિણત/અપરિણત
(બ) પરિણત હોય તો બાળકોની સં યા
(ક) ફે મીલી લાન ગ અપનાવેલ છે કે કે મ ?
હા, તો કઇ તારીખથી ?
(અ) પહે લાના થળે યુિનવિસટીએ વસવાટની
:
સવલત આપી હોય તો મકાનની િવગત
(બ) મકાનનો નંબર તથા કે ટેગરી

૬.

(ક) માિસક ભાડુ ં . `.

:

:

(ડ) યુિનવિસટીનું મકાન મળતાં ઉપર દશાવેલ
મકાન યુિનવિસટીને પરત કરવામાં આવશે કે :
કે મ ?

૭.

૮.

૯.

૧૦.

૧૧.

૧૨.
૧૩.

૧૪.

અગાઉ મકાન મેળવવા માટે અર કરવામાં આવી
હોય તો તેની િવગત જણાવવી અને મકાન ફાળવેલ
હોય તો તારીખ, લોક િવગેરેની આધાર સ હતની
મા હતી આપવી
અનુ.
િત અથવા અનુ. જન િતના
અિધકારી/કમચારી હોય તો તેમણે િવગત આપવી
તથા કચેરીના વડાનું માણપ સામેલ કરવું
યુિનવિસટીના કવાટરમાં હાલ રહે તાં હોય તો
કોની સાથે, તેમની સાથેનો સંબંધ (સગાઇ) અને
મકાનની િવગત
માતા/િપતા, પિત/પ ની વગેરે લોહીની સગાઇ જે વા
સંબંધને મકાન ફાળવેલ છે કે કે મ ? હા, તો તેની
િવગત જે વી કે નામ, મકાન નંબર વગેરે
બદલી થઇને આવેલ હોય તો પોતે જે ક ાનું
વસવાટ મેળવવાપા હોય તે ન મળે યાં સુધી
નીચેની ક ાનું વસવાટ ફાળવી આપવા સંમિત છે .
હા/ના
યુિનવિસટી વખતોવખત મકાન ફાળવણી અંગે જે
સૂચનાઓ બહાર પાડે તેનું પાલન કરવા હુ ં સંમત છુ .ં
કમચારીની બદલી એક િવભાગમાંથી બી િવભાગમાં
થાય અથવા અ ય થળે થાય તો તે અંગેની ણ
તુરત જ કરીશ.
કમચારીએ પોતાના કે પોતાના પિત/પ નીના નામે
પોતાની માિલકીનું મકાન નોકરીના થળથી ૧૦
ક.મી. આજુ બાજુ નથી તેવું માણપ અર સાથે
રજુ કરે લ છે.

:

:
:
:

:
:
:

:

કમચારીની સહી o
o

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

નામ

o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

હો ો

o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

oo માણપ oo
આથી હું નીચે સહી કરનાર ........................................................................................................
હો ો............................................. માણપ આપું છું કે મારા નામે કે મારા પિત/પ નીના નામે પોતાની માિલકીનું
મકાન નોકરીના થળથી ૧૦ ક.મી.ની આજુ બાજુ મકાન ધરાવતો નથી.

કમચારીની સહી o PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
નામ o
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
હો ો o
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

િવભાગ/કચેરીના વડાનો અિભ ાય
(૧)

આશન-૪માં દશાવેલ પગાર બરાબર છે ?

(૨)

કમચારી કાયમી/હં ગામી વકચાજ છે ?

(૩)

કમચારી િતિનયુ કત પર આવેલ છે ?
હા, તો કે ટલા સમય માટે ?
કમચારીની નોકરી એક વષ કરતાં વધુ છે?

(૪)

o
o
o
o

(૫)

(અ) નવી િનમણૂંક અંગે અર મોક યાની તારીખથી એક
o
વષથી વધુ નોકરીમાં ચાલું રહે શે ?
(બ) કમચારી પી.એસ.સી. મારફત/સીલેકશન કિમટી
મારફત આવેલ છે (ઓડરની નકલ સામેલ કરવી)
o
(ક) િનમણૂંકના આદેશ િનયિમત છે ?
o

(૬)

કમચારી તા.PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPના રોજ
ફરજ પરના થળે હાજર થયેલ છે (હાજર રીપોટની નકલ
સામેલ કરવી)
સદર કમચારીની સેવાપોથી મુજબ અર ની તારીખે સાતમા
પગાર પંચ પગારની િવગત
કમચારીને પોતાના કે પિત/પ નીના નામે પોતાની માિલકીનું
મકાન નથી. તે અંગેનું માણપ
કચેરીનો ફોન નંબર/ઇપીબીએકસ નંબર

(૭)
(૮)
(૯)

o
o

પગાર ધોરણઃ
મૂળ પગારઃ

o
o

ન ધ o (૧) મકાન મેળવવા માટે ની અર તેમની કચેરી મોકલતાં પહે લા કમચારીને વગર નોટીસે છુ ટા કરી
શકાય તેમ હોય તો અર તેમની કચેરીમાં જ દફતરે કરવી. અર મોકલતી વખતે કમચારીને
ખરે ખર મળતા પગારની િવગતો જે કમચારીએ આશન-૪માં દશાવી છે તેની સેવાપોથીમાં
ચકાસણી કરીને મોકલવી.

(૨) ઉપરોકત કોલમમાં માં યા મુજબ િનમણૂંક ઓડર/બદલી ઓડરની નકલ તથા હાજર રીપોટની નકલ
સાથે િબડાણ કરવી.
(૩) સદર કમચારી પોતાના નામે કે પ નીના નામે પોતાની માિલકીનું મકાન નોકરીના થળથી ૧૦
ક.મી.ની. આજુ બાજુ મકાન ધરાવતાં નથી. જે ની મ તે ખરાઇ કરે લ છે.

િવભાગીય વડાની સહી

યુિનટ અિધકારીની સહી

િત,
કાયપાલક ઇજનેર ી,
આણંદ કૃ િષ યુિનવિસટી,
આણંદ.
કે ટેગરી

સાતમા પગાર પંચ
મુજબ મૂળ પગાર

ે ફળ વપરાશ િવ તાર
(કુ લ એરીયા ચો.મી.)

૧

૨

૩

‘એ‘

૧૪૮૦૦ થી
૧૯૮૯૯

‘બી‘
‘બી-૧‘
‘સી‘
‘ડી‘
‘ડી-૧‘

‘ઇ‘
‘ઇ-૧‘
‘ઇ-ર‘

માિસક
વસુલાતનો
દર `.
૪

૨૯ ચો.મી.

`. ૮૦-૦૦

૧૯૯૦૦ થી ૨૫૪૯૯
૨૫૫૦૦ થી ૨૯૧૯૯

૩૦ થી ૩૫ ચો.મી.
૩૬ થી ૪૨ ચો.મી.

`. ૧૪૦-૦૦
`. ૨૦૦-૦૦

૨૯૨૦૦ થી
૫૩૦૯૯
૫૩૧૦૦ થી ૫૬૦૯૯
૫૬૧૦૦ થી ૭૮૭૯૯

૪૩ થી ૫૫ ચો.મી.

`. ૩૦૦-૦૦

૫૬ થી ૬૪ ચો.મી.
૬૫ થી ૭૯ ચો.મી.

`. ૪૦૦-૦૦
`. ૪૮૦-૦૦

૭૮૮૦૦ થી ૧૨૩૦૯૯ ૮૦ થી ૧૨૦ ચો.મી.

`. ૬૦૦-૦૦

૧૨૩૧૦૦ થી
૧૨૧ થી ૧૫૦ ચો.મી.
૧૪૪૧૯૯
૧૪૪૨૦૦ અને તેથી ૧૫૧ થી તેની ઉપર
ઉપર

`. ૮૦૦-૦૦
`. ૧૦૪૦-૦૦

મળવાપા કવાટસ ટાઇપ

૫

વેટરનરી-ડી, ઇ/ યુ-ઇ/ઓ ડઇ, ગે ટહાઉસ ખાનસમા
એટે ડ ટ કવાટસ
યુ -ડી/‘બી‘ ટાઇપ ફલેટસ
કે ટેગરી સી-૧/ઓ ડ ડી/એએસકયુ/ટીચસ હો ટે લ
ઓ ડ-સી/વેટરનરી-સી/ યુસી/કે ટેગરી-૪/ આઇડીસીએફ
‘ઓ ડ-બી‘ ટાઇપ કવાટસ
યુ-બી/વેટરનરીબી/આઇડીસી ફામ
મેનેજર/આઇડીસી-ઇ
વેટરનરી ડીન બંગલો/ યુએ/કે ટેગરી-૫/ઇ-૭
ઓ ડ-એ/વેટરનરી-એ/ઇ-૧
કવાટસ
વી.સી.બંગલો

