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પગાર અને પગાર આધા રત ભ થાંઓ 

િવગત કોઈપણ કારની ર  પર 
ન હોય કે ા  ર  પર 
હોય કે પાંત રત ર  પર 
હોય યારે  

અધ પગારી ર  પર 
હોય કે િબન જમા ર  
પર હોય યારે 

અસાધારણ ર  પર 
હોય યારે  

ફરજ મોકૂફી પર હોય 
યારે  

ફરજ મોકૂફી િનયમ-
૬૯(૪) મુજબના .પ  
િવના ન ચૂકવી શકાય   

સુિત ર  પર હોય 
યારે  

પગાર 
(Pay) 

મૂળ પગાર મળે 
ા  ર -ર  િનયમ-૬૭(૧) 
પાં. ર -ર  િનયમ-૬૭(૩)   

મૂળ પગારના અડધા 
દરે પગાર મળે 
ર  િનયમ-૬૭(૨) 

પગાર ન મળે 
ર  િનયમ-૬૭(૪)  

મૂળ પગારના ૫૦% 
અથવા ૭૫% િનવાહ 
ભ થંુ મળે 
ફરજ મોકૂફી િનયમ-૬૮ 

અડધો કે પૂરો પગાર 
મળે  
ર  િનયમ-૬૯(૩) 

મ ઘવારી 
ભ થંુ 
(DA)-પગાર 
ભ થાં િનયમ-૬૦ 

મળવાપા  પગાર પર 
વતમાન દરે મળે 

પગાર ભ થાં િનયમ- ૫૯(૧) 
અને ૫૯(૨)  

મળવાપા  પગાર પર 
વતમાન દરે મળે 

પગાર ભ થાં િનયમ-
૫૯(૨) 

મ . ભ થું ન મળે 
 
પગાર ભ થાં િનયમ-
૫૯(૧) 

િનવાહ ભ થાં પર 
વતમાન દરે મળે 

ફરજ મોકૂફી િનયમ-
૬૮(૧) અને ૬૮(૧)(૩) 
પગાર ભ થાં િનયમ-૬૪ 

મળવાપા  પગાર પર 
વતમાન દરે મળે 

પગાર ભ થાં િનયમ-
૫૯(૧) અને ૫૯(૨) 

થાિનક 
વળતર ભ થું 
(CLA) 

શહેરના વગ કરણ  અને 
પગારના દરના આધારે 
મળે 
પગાર ભ થાં િનયમ-૧૨, ૧૩ 
અને નાણા િવભાગનો  
તા. ૧૦/૦૭/૦૯ તથા  
તા. ૨૭/૦૨/૨૦૦૯નો ઠરાવ   

૧૮૦ દવસની ર  
સુધી પૂરા દરે મળે 
યારબાદની ર  માટે 

ન મળે 
પગાર ભ થાં િનયમ-
૨૫(૧) અને િનયમ-
૩૪(૧) મુજબનંુ માણપ  

૧૮૦ દવસ સુધી 
મળે 
પગાર ભ થાં િનયમ-
૨૫(૧) અને િનયમ-
૩૪(૧) મુજબનંુ 
માણપ  

સ મ સ ાિધકારી 
મંજૂર કરે તો મળે  
ફરજ મોકૂફી િનયમ-
૬૮(૧)(૪) 
પગાર ભ થાં િનયમ-૨૮ 
અને િનયમ-૩૪(૧) 
મુજબનંુ માણપ  

૧૮૦ દવસ સુધી પૂરા 
દરે મળે 
પગાર ભ થાં િનયમ-
૨૫(૧)  
(ર  લંબાવે તો લંબાવેલ 
સમય માટે ન મળે પરંત ુ
િનયમ-૨૫(૨)ની 

ગવાઈ મુજબ તબીબી 
માણપ ના આધારે 

લંબાવેલ ર  માટે આઠ 
માસ સુધી મળે તેથી વધુ 
સમયગાળા માટે ર  
મંજૂર કરનાર અિધકારી 
લંબાવેલ સમયગાળા માટે 
મંજૂરી આપી શકે છે)  

ઘરભાડા ભ થું 
(HRA) 

શહેરના વગ કરણ  અને 
ટકાવારીના આધારે પગાર 
પર મળે 
પગાર ભ થાં િનયમ-૧૪, ૧૫ 
અને નાણા િવભાગનો  
તા. ૨૭/૦૨/૨૦૦૯નો ઠરાવ   

૧૮૦ દવસની ર  
સુધી પૂરા દરે મળે 
યારબાદની ર  માટે 

ન મળે  
પગાર ભ થાં િનયમ- 
૨૫(૧) અને િનયમ-
૩૪(૨) મુજબનું માણપ  

૧૮૦ દવસ સુધી 
મળે 
પગાર ભ થાં િનયમ- 
૨૫(૧) અને િનયમ-
૩૪(૨) મુજબનંુ 
માણપ  

સ મ સ ાિધકારી 
મંજૂર કરે તો મળે 
ફરજ મોકૂફી િનયમ-
૬૮(૧)(૪) 
પગાર ભ થાં િનયમ-૨૮ 
અને િનયમ-૩૪(૨) 
મુજબનંુ માણપ  

પ રવહન 
ભ થંુ 
(TA) 

શહેરના વગ કરણ  અને 
પગારના દરના આધારે 
મળે 
મુસાફરી ભ થાં િનયમ-
૪૦(૧) થતા નાણા િવભાગનો 
તા. ૦૩/૧૦/૨૦૧૨નો ઠરાવ   

મુસાફરી ભ થાં િનયમ-૪૦(૨)(૫) મુજબ ફરજ પરથી ૩૦ કરતા વધુ દવસ ગેરહાજર(ર , વાસ, 
તાલીમ વગેરે) રહેતા કમચારીને આગળ પાછળ ડેલી ર ઓ સ હતના સમયગાળા માટે આ ભ થું 
મળવાપા  નથી.  
      પરંતુ, ફરજ મોકૂફી હેઠળના કમચારીને ર  મળવાપા  ન હોય આ ગવાઈ લાગુ પડતી નથી. 
ફરજ મોકૂફી િનયમ-૬૭     

તબીબી ભ થું 
(MA) 

ગુજરાત રા ય સેવા(તબીબી સારવાર) િનયમો-૨૦૧૫ના િનયમ-૧.૨.૨ તથા િનયમ-૩ મુજબ ર  કે ફરજ 
મોકૂફી પરના કમચારીને આપેલ િવક પ મુજબ તબીબી ભ થંુ કે તબીબી ખચ ભરપાઈ થઈ શકતો હોઈ, માિસક 
. ૩૦૦ લેખે મળે.  

HRA/CLA 
માટે શહેરનંુ 
વગ કરણ  

નાણા િવભાગના તા. ૧૬/૦૫/૨૦૦૮નો ઠરાવ માંક: વલભ-૧૦૨૦૦૭-૨૦૧૬-ચ તથા તા. ૨૭/૦૨/૨૦૦૯ના 
ઠરાવ માંક: PGR/1009/7/Pay Cell(M) મુજબ: X- નીલ, Y-અમદાવાદ, સુરત, ગાંધીનગર, 
વડોદરા, રાજકોટ, ભાવનગર, મનગર, Z- અ ય 
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પગાર બીલમાંથી કપાત 

કપાતની િવગત /ઈડીપી કોડ/ હસાબી સદર  સંબંિધત િનયમ/ઠરાવ/પ રપ   
આવકવેરાની કપાત(9510) 
૮૬૫૮-૦૦-૧૧૨-૦૦ 

          ગુજરાત િત રી િનયમ-૧૪૬ અને આવકવેરા અિધિનયમ-
૧૯૬૧ના વખતોવખતના સુધારા મુજબ આવકવેરાની કપાત કરવી. 

          નાણા િવભાગના તા. ૦૬/૧૧/૨૦૦૭ના પ રપ  માંક. 
તજર/૧૦૨૦૦૭/૧૨૮૮/ઝ ની ગવાઈ મુજબ ઉપાડ 
અિધકારીએ કમચારીનું નામ, પાન નબંર વગેરે િવગતો સ હતનું 
િશ ુલ પગાર બીલ સાથે સામેલ રાખવાનું રહે છે. 
           હસાબ અને િત રી િનયામકની કચેરી, ગાંધીનગરના તા. 
૧૬/૦૯/૨૦૧૧ના પ રપ  માંક: હિતિન/ટીસી/ફા. 
૧૧/૮૨૬૦/૬૨૭૫-૬૩૦૩ થી આવકવેરા કપાતના પ કનો 
નમૂનો(ફોમ-૨૪- ) બહાર પાડેલ છે.    

સામા ય ભિવ ય િનિધનો ફાળો  
લાસ-૪(9531) ૮૦૦૯-૦૧-૧૦૧-૦૧ 

વક ચાજડ (9532) ૮૦૦૯-૬૦-૧૦૩-૦૨ 
રોજમદાર(9533) ૮૦૦૯-૬૦-૧૦૩-૦૪ 

      ગુજરાત િત રી િનયમ-૧૪૫ મુજબ ોિવડ ટ ફંડની પગાર 
બીલમાંથી કપાત કરવાની જવાબદારી બીલ આકારનાર યિ તની 
છે. 
      નાણા િવભાગના તા. ૨૯/૦૩/૧૯૯૩ના ઠરાવ માંક: 
પીએફઆર/૧૦૯૩/૫૩/મ ની ગવાઈ મુજબ મૂળ પગારના 
૧૦% રકમ ફાળા તરીકે જમા કરાવવી ફરિજયાત છે.  
     નાણા િવભાગના તા. ૨૦/૦૯/૨૦૧૪ના ઠરાવ માંક: 
પીએફઆર/૧૦૨૦૧૪ /૬૦૭/ચ ની ગવાઈ મુજબ મળતરના 
૫૦% થી વધુ રકમ કપાત કરાવી શકે ન હં. 
      મુંબઈ જનરલ ો. ફંડ િનયમો-૧૯૬૦ના િનયમ-૩૧ અન ે
નાણા િવભાગના તા. ૧૨/૦૫/૧૯૮૬ના ઠરાવ મુજબ 
અિધકારી/કમચારીની િનવૃિ ના ણ માસ અગાઉ પીએફની 
કપાત ફરિજયાત બંધ કરવાની રહે છે.   
     નાણા િવભાગના તા. ૧૧/૦૨/૨૦૦૮ના ઠરાવ માંક: તજર-
૧૦૨૦૦૮-૭૩-ઝ તથા તા. ૨૬/૦૯/૨૦૦૮ના પ રપ  માંક: 

પીએફ-૧૦૨૦૦૮-ઓ-૮૯૪-ઝ મુજબ કપાતના ચલણોમાં 
નામ, પીએફ નંબર, કપાતનો માસ વગેરે િવગતો દશાવવી.  

નવી વિધત પે શન યોજનાની કપાત  
(9534) ૮૩૪૨-૦૦-૧૧૭-૦૧-કમચારીનો ફાળો 
Annexure-III 
 
 
 
(9535) ૮૩૪૨-૦૦-૧૧૭-૦૨-સરકારનો ફાળો 
Annexure-IV 

          નાણા િવભાગના તા. ૦૬/૦૬/૨૦૦૫ના ઠરાવ માંક: 
નપન-૨૦૦૩/ ઓઆઈ/૧૦/પી ની સુચના નબંર- ૨, ૧૨ અને 
૧૩ મુજબ પગાર + મ ઘવારી ભ થાંના ૧૦% રકમ કાયમી પે શન 
ખાતા નંબરની ફાળવણી થયા બાદ િનમણૂકના માસ પછીના માસથી 
કપાત કરવાની રહે છે.  
     સુચના નં. ૩૩ મુજબ િતિનયુિ ત પર હોય કે થાિનક 
મંડળ/ ા ટ ઈન એઇડ સં થાના કમચારીના ક સામાં જ સરકારનો 
ફાળો જમા કરવાનો થાય છે. 



    Jayesh Parmar, Dy. Accountant, ICDS-HOD.                                          M-963 89 89 612                

   નાણા િવભાગના તા. ૧૫/૦૯/૨૦૧૭ના પ રપ  માંક:પશન-
૧૦૨૦૧૬-ડી-૫૪૧-પી મુજબ NPS હેઠળના કમચારીઓની 
વયિનવૃિ ની તારીખ પહેલાંના છે ાં ણ માસની કપાત કરવાની 
રહેતી નથી.  

મકાન ભાડંુ(9550)-૦૨૧૬-૦૧-૧૦૬-૦૧-અ ય માટે  
મકાન ભાડંુ(9560)-૦૨૧૬-૦૧-૧૦૭-૦૦-પોલીસ ખાતું  

      ગુજરાત િત રી િનયમ-૧૪૮ મુજબ કચેરીના વડાએ 
ઘરભાડાની પગાર બીલમાંથી કપાત કરવાની રહે છે. 
     માગ અને મકાન િવભાગ, ગાંધીનગરના તા. ૩૧/૦૧/૨૦૧૫ના 
ઠરાવ માંક : એસીડી/૧૦/૨૦૧૩/૯૯૮/(૪૧)/ન-૧ મુજબ 
વાટરની ક ાને અનુ પ માિસક ભાડંુ કપાત કરવાનું રહે છે.   

યવસાય વરેો(9570)-૦૦૨૮-૦૦-૧૦૭-૦૧ નાણા િવભાગના તા. ૦૮/૦૪/૨૦૨૨ના હેરનામા માંક: 
GHN-35-PFT-2022-5.3(2)(10)-Th મુજબ તા. 
૦૧/૦૪/૨૦૨૨થી માિસક પગાર/મજૂરી . ૧૨૦૦૦ કરતા વધુ 
હોય તો માિસક . ૨૦૦/-ની કપાત કરવાપા  છે.( . ૧૨૦૦૦ 
સુધી શૂ ય)  

જૂથ વીમા યોજનાનો ફાળો 
(9581)-વીમા ફંડ-૮૦૧૧-૦૦-૧૦૭-૦૧ 
(9582)-બચત ફંડ-૮૦૧૧-૦૦-૧૦૭-૦૩ 

     ગુજરાત િત રી િનયમ-૧૪૫ મુજબ વીમો, ોિવડ ટ ફંડ અને 
બી  ફંડને કારણે પગાર બીલમાંથી કરવાની યો ય કપાત કરવાની 
જવાબદારી બીલ આકારનાર યિ તની છે. 
     જૂથ વીમા યોજના-૧૯૮૧ના ફકરાં નં. ૫.૨/ફકરાં નં. ૬/ ફકરાં 
નં. ૯.૫ મુજબ ફાળાની વસલૂાત પગારમાંથી કરવાની રહે છે. 
     ફકરાં નં. ૯.૫ મુજબ આ એક ફરિજયાત કપાત છે. તેથી 
કમચારી ફરજમોકૂફી પર હોય યારે પણ આ કપાત કરવાની રહે છે.  

IAS વીમા યોજના હેઠળ કપાત  
(9583)- વીમા ફંડ-૮૬૫૮-૦૦-૧૨૩-૦૦  
(9584)-બચત ફંડ-૮૬૫૮-૦૦-૧૨૩-૦૦ 

અિખલ ભારતીય સેવા(જૂથ વીમા) િનયમો-૧૯૮૧ના િનયમ-
૫.૨, િનયમ-૯.૩ અને િનયમ-૯.૫ મુજબ ઉપાડ અિધકારીએ 
અિખલ ભારતીય સેવાના અિધકારી ફરજ પર, ર  પર કે 
ફરજમોકૂફી પર હોય માિસક . ૧૨૦ ફાળા પેટે કપાત કરવાની રહે 
છે. (વીમા ફંડના . ૩૬ અને બચત ફંડના . ૮૪ લેખે) 

મકાન પેશગીની કપાત(મુ લ અને યાજ) 
(9591)-૭૬૧૦-૦૦-૨૦૧-૦૧-AIS 
              ૭૬૧૦-૦૦-૨૦૧-૦૨-અ ય  

ગુજરાત નાણાકીય િનયમો ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૦૦ અન ે નાણા 
િવભાગના તા. ૩૧/૦૩/૨૦૦૦ના ઠરાવ માંક: ઘબપ-૨૦૦૦-
૮૦-૩-ઝ-૧ ના ફકરાં નં. ૩૮ મુજબ િનયત થયેલ હ ામાં 
વસૂલવાની રહે છે. 

વાહન પેશગીની કપાત(મુ લ અને યાજ) 
(9592)-૭૬૧૦-૦૦-૨૦૨-૦૦ 

ગુજરાત નાણાકીય િનયમો ૧૯૭૧ના િનયમ-૧૦૭ અન ે નાણા 
િવભાગના તા. ૦૯/૦૩/૨૦૨૦નો ઠરાવ માંક: નનપ/૧૦૨૦૧૪ 
/૧૧૮૩/ઝ(પાટ-૧) ના ફકરાં નં. ૪ મુજબ િનયત થયેલ હ ામાં 
વસૂલવાની રહે છે. 

IAS-સામા ય ભિવ ય િનિધ 
(9620)-૮૦૦૯-૦૧-૧૦૪-૦૧ 

      ગુજરાત િત રી િનયમ-૧૪૫ મુજબ ોિવડ ટ ફંડની પગાર 
બીલમાંથી કપાત કરવાની જવાબદારી બીલ આકારનાર યિ તની 
છે. 
     અિખલ ભારતીય સેવા( ોિવડ ટ ફંડ) િનયમો-૧૯૫૫ના 
િનયમ-૩(૨) મુજબ નવી પે શન યોજના િસવાયના દરેક સ યએ 
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માિસક ફાળો જમા કરવાનો રહે છે, િનયમ-૬(૧) મુજબ 
ફરજમોકૂફીના સમય દરિમયાન ફાળાની કપાત કરવાની નથી તેમજ 
િનયમ-૬(૧એ)(એ) મુજબ િનવિૃ  અગાઉના છે ાં ણ માસ 
કપાત કરવાની રહેતી નથી. િનયમ-૬(૩)(બી) મુજબ ઓછાંમાં 
ઓછી મળતરના ૬% અને વધુમાં વધુ મળતર જટેલી રકમ ફાળા 
તરીકે કપાત કરી શકાય છે.   
       નાણા િવભાગના તા. ૧૧/૦૨/૨૦૦૮ના ઠરાવ માંક: તજર-
૧૦૨૦૦૮-૭૩-ઝ તથા તા. ૨૬/૦૯/૨૦૦૮ના પ રપ  માંક: 

પીએફ-૧૦૨૦૦૮-ઓ-૮૯૪-ઝ મુજબ કપાતના ચલણોમાં 
નામ, પીએફ નંબર, કપાતનો માસ વગેરે િવગતો દશાવવી.  

સામા ય ભિવ ય િનિધ-વગ-૪ િસવાય 
(9670)-૮૦૦૯-૦૧-૧૦૧-૦૧  

      ગુજરાત િત રી િનયમ-૧૪૫ મુજબ ોિવડ ટ ફંડની પગાર 
બીલમાંથી કપાત કરવાની જવાબદારી બીલ આકારનાર યિ તની 
છે.      
      નાણા િવભાગના તા. ૨૯/૦૩/૧૯૯૩ના ઠરાવ માંક: 
પીએફઆર/૧૦૯૩/૫૩/મ ની ગવાઈ મુજબ મૂળ પગારના 
૧૦% રકમ ફાળા તરીકે જમા કરાવવી ફરિજયાત છે.  
     નાણા િવભાગના તા. ૨૦/૦૯/૨૦૧૪ના ઠરાવ માંક: 
પીએફઆર/૧૦૨૦૧૪ /૬૦૭/ચ ની ગવાઈ મુજબ મળતરના 
૫૦% થી વધુ રકમ કપાત કરાવી શકે ન હં. 
      મુંબઈ જનરલ ો. ફંડ િનયમો-૧૯૬૦ના િનયમ-૩૧ અન ે
નાણા િવભાગના તા. ૧૨/૦૫/૧૯૮૬ના ઠરાવ મુજબ 
અિધકારી/કમચારીની િનવૃિ ના ણ માસ અગાઉ પીએફની 
કપાત ફરિજયાત બંધ કરવાની રહે છે.   
     નાણા િવભાગના તા. ૧૧/૦૨/૨૦૦૮ના ઠરાવ માંક: તજર-
૧૦૨૦૦૮-૭૩-ઝ તથા તા. ૨૬/૦૯/૨૦૦૮ના પ રપ  માંક: 

પીએફ-૧૦૨૦૦૮-ઓ-૮૯૪-ઝ મુજબ કપાતના ચલણોમાં 
નામ, પીએફ નંબર, કપાતનો માસ વગેરે િવગતો દશાવવી.  

ફરિજયાત કપાતો, વૈકિ પક કપાતો અન ેબી  કપાતો: 
 

ગુજરાત મુ કી સવેા(ફરજ પર ડાવાના સમય, ફરજમોકૂફી વગેરે) 
િનયમો, ૨૦૦૨ના િનયમ-૬૯(૨) મુજબ 

ફરિજયાત કપાતો:િનવાહ ભ થાંમાંથી ફરિજયાત કરવાની રહે છે. 
૧) આવકવેરો, ૨) યવસાય વેરો, ૩) ઘરભાડંુ અને ૪) સરકાર પાસથેી 
લીધેલ પેશગીઓ(HOD નકકી કરે તે દરે) 
વકૈિ પક કપાતો: કમચારીની લેિખત સંમિત િવના િનવાહ ભ થાંથી 
કપાત કરી શકાય ન હં.૧) કો ઓપરે ટવ ેડીટ સોસાયટીની લેણી રકમો 
અને ૨) .પી.એફ.માંથી ઉપાડેલ પેશગીઓનો ફાળો 
બી  કપાતો: િનવાહ ભ થાંમાંથી કપાત કરી શકાશે ન હં. 
૧) પીએફનો માિસક ફાળો અને ૨)કમચારી જવાબદાર હોય તેવા 
નુકસાનની ભરપાઈ રકમ 

ન ધ: પગાર બીલમાંથી કપાત કરવામાં આવે યારે સંબંિધત ઈડીપી કોડના કોલમમાં કપાતની રકમ દશાવવી અને  ચલણથી જમા 

કરવામાં આવે તો ચલણ પર સંબંિધત હસાબી સદર દશાવવું.  


