
                         મહ�કમ–૨/એચ.બી.એ શાખા 

બોડ� તેમજ �ેિ�ય કચેર�માં ફરજ બ�વતા અિધકાર�/કમ�ચાર�ઓએ બોડ� ક�ાએથી લીધેલ મકાન 

પેશગીના � યાજની ગણતર�,!!ના � હ�ણાં �માણપ�!! િશ�ા� મક દંડ,મકાન ગીરો�કુત કરવા તેમજ દ� તાવેજો 

પરત કરવા �ગેની કાય�વાહ�ની િવગત 

 

કોને લાભ મળ� શક�  

બોડ�/સરકાર�ી દવારા ભરતી કરવામા ંઆવેલ બોડ� ક�ાએ તેમજ બોડ�  હ� તકની �ેિ�ય કચેર�ઓમા ંફરજ 

બ�વતા કાયમી અિધકાર�/કમ�ચાર�ઓને મકાન પેશગી મળવાપ� થાય.પરં� ુ અ� યાર� પેશગી મ�ુંર 

કરવાની કાય�વાહ� બોડ� ક�ાએથી બધં કર�લ છે.પરં� ુ � અિધકાર�/કમ�ચાર�ઓએ તૈયાર મકાન/મકાન 

બાધંકામ પેશગી લીધેલ હોય તેવા અિધકાર�/કમ�ચાર�ઓની મકાન પેશગીની ��ુલ �ણુ� થતા ં � યાજ 

ગણતર� કર� � યાજના આદ�શ કરવા તેમજ દ� તાવેજો ર�ુ કર�લ ન હોયતો િશ�ા� મક દંડકરવાની કાય�વાહ� 

તથા ��ુલ તેમજ � યાજ �ણુ� થયેલ હોય તેવા અિધકાર�/કમ�ચાર�ઓને !!ના � હ�ણા ં�માણપ�!! તેમજ 

અસલ દ� તાવેજો પરત કરવાની કાય�વાહ� તથા ��ૃ � ુ પામેલ કમ�ચાર�ની મકાન પેશગીની બાક� રકમ 

માડંવાળ કરવાની કાય�વાહ� કરવામા ંઆવે છે. 

દરખા� ત કરવાની ���યા 

બોડ� તેમજ �ેિ�ય કચેર�એથી � તે અિધકાર�/કમ�ચાર�ઓની મકાન પેશગીની ��ુલ �ણુ� થયેલ હોય 

તેવાઅિધકાર�/કમ�ચાર�ઓની દરખા� ત � તે કચેર�એથી ઝોન/વ� ુ�ળ કચેર� મારફતે ભલામણસહ આ� યેથી 

�થમ �હસાબી શાખામા ં��ુલ �રુ��રુ� ભરપાઇ થયેલ છે ક� ક�મ?તે �ગેની ચકાસણી કર� � યારબાદ મકાન 

પેશગીના દ� તાવેજો ર�ુ કર�લ છે ક� ક�મ? તેની ચકાસણી કયા� બાદ � યાજ તેમજ દંડનીય � યાજની ગણતર� 

કર� �હસાબીશાખામા ંખરાઇ કરાવી ��ુ ય વહ�વટ� અિધકાર��ીની મ�ુંર� મેળવી � યાજના આદ�શ કરવામા ં

આવે છે. 

!!ના � હ�ણાં પમાણપ�,િશ�ા� મક દંડ,દ� તાવેજો પરત કરવા �ગેની કાય�વાહ� �ગ ે

!!ના � હ�ણા ં �માણપ�!!ની � તે ઝોન/વ� ુ�ળ કચેર� મારફતે ભલામણ સહ દરખા� ત આવે 

અિધકાર�/કમ�ચાર�ની ��ુલ,� યાજ તેમજ દંડનીય � યાજની સ�ંણુ� રકમ ભરપાઇ થયેલ છે ક� ક�મ?તેની 

ચકાસણી �હસાબી શાખા પાસેથી કરાવી � યારબાદ ��ુ ય વહ�વટ� અિધકાર��ીની મ�ુંર� મેળવી!!ના � હ�ણા ં

�માણપ�!! તેમજ અસલ દ� તાવેજો પરત કરવામા ંઆવે છે. 

� અિધકાર�/કમ�ચાર�ઓએ મકાનના દ� તાવેજો ર�ુ કર�લ ન હોય તેવા અિધકાર�/કમ�ચાર�નો �લુાસો 

ખાતા મારફતે મેળવી પેશગીની રકમના ૨.૫૦ ટકા લેખે િશ�ા� મક દંડના આદ�શ ��ુ ય વહ�વટ� 

અિધકાર��ીની સહ�થી કરવામા ંઆવે છે.તે રકમ બોડ� કચેર�મા; ભરપાઇ કયા� બાદ!!ના � હ�ણા ં�માણપ�!! 

તેમજ અસલ દ� તાવેજો પરત કરવામા ંઆવે છે. 

 
 
 



મકાન પેશગીની રકમ માંડવાળ કરવા બાબત 

��ૃ �નુા �માણપ� સાથેની � તે અિધકાર�/કમ�ચાર�એ મકાન પેશગીની લીધેલ હોય તેવા 

અિધકાર�/કમ�ચાર�� ુ ંઆ�ક� મક અવસાન થાય � યાર� ખાતા મારફતે દરખા� ત આવે તેમજ પેશગી લીધા 

બાદ મકાન ખર�દ�/બાધંકામ � હ��સુર મકાન પેશગી મ�ુંર કરવામા ંઆવેલ હોય તે �જુબ દ� તાવેજો ર�ુ 

કર�લ હોય તેવા િઅધકાર�/કમ�ચાર�ની બાક� ��ુલ,� યાજની �હસાબી શાખા પાસેથી ચકાસણી કરાવી બાક� 

��ુલ તેમજ � યાજની રકમ માડંવાળ કરવા ��ુ ય વહ�વટ� અિધકાર��ીની સહ�થી આદ�શ કરવામા ંઆવ ે

છે.� રકમ બોડ�ની �હસાબી શાખાએથી સરભર કયા� બાદ !! ના � હ�ણા ં�માણપ� !! તેમજ દ� તાવેજો પરત 

કરવામા ંઆવે છે.��ૃ � ુપામેલ કમ�ચાર�એ દ� તાવેજો ર�ુ કર�લ ન હોય તો બાક� રહ�તી પેશગીની રકમ 

કમ�ચાર�ને મળતા અ� ય લાભોમાથંી વ�લુ કરવાના આદ�શ કરવામા ંઆવે છે. 

મકાન ગીરો�કુત કરવા માટ� 

� અિધકાર�/કમ�ચાર�ઓને મકાન પેશગીની��ુલ તેમજ � યાજની સ�ંણુ� રકમ ભરપાઇ થઇ ગયેલ હોય 

અને !!ના � હ�ણા ં�માણપ�!! આપવામા ંઆવેલ હોય તેવા અિધકાર�/કમ�ચાર�ઓએ મકાન સબ.ર�� �ાર 

કચેર�મા ંગીરોખત કર�લ હોય તે મકાન ગીરો�કુત કરવા માટ� ફોમ� ન.ં૨૪મા ંસ�ંણુ� િવગત ભર� ખાતા 

મારફતે ભલામણ સહ દરખા� ત મોકલવાની થાય.(સદર ફોમ� ન.ં૨૪ વેબ સાઇડ ઉપર �કુવા� ુ ંથાય)�મા ં

��ુ ય વહ�વટ� અિધકાર��ીના સહ�સીકકા તેમજ ��ુ ય વહ�વટ� અિધકાર�ી વતી � તે કચેર�ના કમ�ચાર�ન ે

િન�કુત કર� � તે સબ.ર�� �ાર ની.કચેર�મા ંદરખા� ત કરવામા ંઆવે છે. 

આ સાથે પેન �ાઇવમા ં ૧ થી ૫ લોટમા ં મ�ુંર કર�લ અિધકાર�/કમ�ચાર�� ુ ં લી� ટ �મા ં !!ના લહ�ણા ં

�માણપ�!! દ� તાવેજો પરત કર�લ તેમજ બાક� રહ�લ અિધકાર�/કમ�ચાર��ુ ં લી� ટ તા.૨૩/૮/૨૦૧૩ 

�ધુી� ુ ંકો� � �ટુર શાખામા ંઆપવામા ંઆવે છે. 


