
 
 

મહ��મ શાખા-૨/વાહન પેશગી :-  

બોડ� /સરકાર�ી �ારા િનમ�ુકં પામેલ અિધકાર�/કમ�ચાર�ઓની વાહન પશેગી બાબતે.  
 

૧: વાહન પેશગી સરકાર�ીના િનયમો�સુાર મ�ુંર   કરવામા ં આવે છે. � માટ� 

નાણા ં િવભાગના િનયત ન�નુાના અર�ના ફોમ�મા ં સબંિંધત ઝોન/વ� ુ�ળ 

કચેર�ની ભલામણસહ દરખા�ત બોડ� કચેર�મા ં મોકલવાની હોય છે.��ુ ં ફોમ� 

નાણા ંિવભાગના િનયત કર�લ ફોમ�મા ંર�ુ કરવા�ુ ંહોય છે. પરં� ુહાલમા ંવાહન 

પેશગી મેળવવા માટ�ની દરખા�તો આવતી નથી 
 

૨: અગાઉ બોડ� �ારા � વાહન પેશગી મ�ુંર કરવામા ંઆવલે છે, તેના ં“ના-�હ�ણા ં

�માણપ�” �ગનેી દરખા�તો �ેિ�ય કચરે�ઓમાથંી ભલામણસહ આવ ેછે. 

-    “ના-�હ�ણા ં �માણપ�” મેળવવા માટ�ની દરખા�ત સાથે િવગત/ મા�હતી �રુ� 

પાડવા માટ� બોડ� કચરે�ના તા:૨૮/૦૩/૨૦૦૬ના પ�રપ�મા ં�પ�ટતા કરવામા ં

આવેલ છે.(� વબેસાઇટ ઉપર �કુવાનો થાય.)  

 

- આ પ�રપ�મા ં �ચુ�યા �જુબ િવગત/મા�હતી �રુ� પાડ�લ છે ક� ક�મ? તેની  

ચકાસણી કરવામા ંઆવ ેછે. અને મા�હતી �રુ� પાડ�લ હોય તેમજ વાહન પશેગી 

પેટ�ની સ�ંણુ� રકમ વ�લુાત થઇ ગયેલ હોય તો “ના-�હ�ણા ં �માણપ�” 

આપવામા ંઆવે છે 

- તા:૨૮/૦૩/૨૦૦૬ના પ�રપ�મા ં�ચુ�યા �જુબની મા�હતી/િવગત �રુ� પાડ�લ  

ન હોય તો જ�ર� �પ�ટતા કરવા માટ� બોડ� કચેર� �ારા ર�માક�સ લેવામા ંઆવ ે

છે. 
 

૩:     બોડ� કચેર� ખાતે ફરજ બ�વતા ંવગ�-૪ના કમ�ચાર�ઓએ તહ�વાર પેશગી/અનાજ 

પેશગી સરકાર�ી ના િનયમો�સુાર મ�ુંર કરવામા ંઆવ ેછે. � માટ� સરકાર�ીએ 

િનયત કર�લા અર� ફોમ�મા ંઅર� કરવાની હોય છે.  
 

૪: બોડ� હ�ત�ની �ેિ�ય કચરે�ઓના મકાન/ગોડાઉન ખાલી કરવા/ભાડ� રાખવા/ 

ભાડામા ં વધારો કરવા બાબત ે �.ુઇ.�ી/અ.ઇ.�ીઓન ે નાણાકં�ય સ�ા સ�પવા 

બાબત ે બોડ� કચરે�ના પ�રપ� �માકં:મકમ શાખા-૨/મ.ભા/૫૭૦, 

તા:૨૨/૦૧/૦૮ થી કાય�વાહ� કરવા જણાવેલ છે. � પ�રપ� વેબસાઇટ �િસ�ધ 

કરવાનો થાય.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

મહ�કમ-૨ :- 

બોડ� �ારા િનમ�ુકં પામેલ અિધકાર�/કમ�ચાર�ઓના સી.પી.એફ. બાબત. 

 

      �જુરાત પાણી �રુવઠા અને ગટર �યવ�થા બોડ� �ારા કો�����શુન  �ો. ફંડ 

ર���લુેશન -૧૯૮૩ થી પોતાના િનયમો ઘડવામા ંઆવેલ છે.  
 

� િનયમો હ�ઠળ બોડ� �ારા િનમ�ુકં પામેલ અિધકાર�/કમ�ચાર�ઓ સી.પી.એફ. 

પેશગી/પાટ�  ફાઇનલ/રા�ના� ુ ં મ�ુંર થયે આખર� ઉપાડ/િન��ૃ થયે આખર� 

ઉપાડ/અવસાનના �ક�સામા ંઆખર� ઉપાડ મ�ુંર કરવા બાબતના �ુદા �ુદા ફોમ� ઉકત 

એકટમા ં સમાવેશ કરવામા ં આવેલ છે. � �ગે ઉક� ્ એકટ વેબસાઇટ ઉપર �િસ�ધ 

કરવાનો થાય. 
 

-    ઉકત  એકટ ૧૯૮૩- બાદ સરકાર�ી �ારા �.પી.એફ/વિધ�ત  ફંડમા ં� �ધુારા 

વધારા કરવામા ંઆવે છે,તેનો અમલ બોડ� �ારા સી.પી.એફ. યોજનામા ંઆપોઆપ લા� ુ

પાડવામા ંઆવે છે. 
 

-  �.ુપા.�.ુઅને ગ.�ય.બોડ� ,ગાધંીનગરના કા.આ.�માકં:મકમ શાખા-૨/સ�ા સ�પણી 

/૧૬૦૧,તા:૦૧/૦૩/૨૦૦૦ થી બોડ�ની ��ુય કચેર� તેમજ બોડ� હ�ઠળની �ેિ�ય કચેર�ઓ 

�વી ક� ઝોન કચેર�/વ� ુ�ળ કચેર�/િવભાગીય કચેર�ઓને વગ�-૧ થી ૪ ના 

અિધકાર�/કમ�ચાર�ઓના સામા�ય ભિવ�યિનિધ(�.પી.એફ.)વિધ�ત ભિવ�ય િનિધ 

(સી.પી.એફ.)મ�ુંર કરવા સ�ાઓ આપવામા ંઆવેલ છે.� કાયા�લય આદ�શ વેબસાઇટ પર  

�કુવાનો થાય. 
 

-    �.ુપા.�.ુઅને ગ.�ય.બોડ� હ�તક ફરજ બ�વતા ં સરકાર�ી �ારા િનમ�ુકં પામેલ 

અિધકાર�/કમ�ચાર�ઓને સરકાર�ીના �.પી.એફ.ના િનયમો લા� ુ પાડવામા ંઆવે છે.� 

સરકાર�ીની વેબસાઇટ પર ઉપલ�ધ છે. 
 

-  �.ુપા.�.ુઅને ગ.�ય.બોડ� ,ગાધંીનગર તેમજ  બોડ� હ�તકની ઝોન કચેર�/ વ� ુ�ળ 

કચેર�/િવભાગીય કચેર�/પેટા િવભાગીય કચેર�ઓમા ં ફરજ બ�વતા ં વગ�-૩ના હંગામી 

�ાયવર કમ�ચાર�ઓ તેમજ વગ�-૪ના હંગામી કમ�ચાર�ઓને સરકાર�ીના 

ધારાધોરણ/ઠરાવો �જુબ ગરમ ગણવેશ/�િુનફોમ�/છ�ી/ર��નકોટ આપવામા ંઆવે છે. � 

સરકાર�ીની વેબસાઇટ પર ઉપલ�ધ છે. 

 
 


