
પ�ંડત દ�ન દયાળ ઉપા� યાય આવાસ યોજના  

(મકાન સહાય મેળવવા માટ�� ુ ંઅર� ફોમ�) 

(િવકસતી �િત ક�યાણ ખા� ુ,ં �જુરાત રા�ય ગાધંીનગર) 

......................................................................................................... 

અર� મ�યા તાર�ખ :...................  અરજદાર�ુ ંનામઃ................................................ 
અર� �મ :- ............................  પ� � યવહાર�ુ ંસરના�ઃુ ..................................... 

      .........................................................................  
મોબાઇલ નબંર(જો હોય તોઃ).............................. 

લે�ડ લાઇન ન.ં (કોડ ન.ં સ�હત) 

તા.    /     /  

�િત, 

�જ� લા નાયબ િનયામક�ી (િવ.�)/�જ� લા સમાજ ક� યાણ અિધકાર��ી (િવ.�), 

�જ............................. 
 

િવષયઃ  પ�ંડત દ�ન દયાળ ઉપા� યાય આવાસ યોજના હ�ઠળ મકાન સહાય 

મેળવવા બાબત. 
 

જયભારત સાથે જણાવવા�ુ ંક� �ું �ી............................................................... �.ુ..................... 

તા.................. �જ.......................�મર(વષ�).................. રાજય સરકાર�ીની પ�ંડત દ�ન દયાળ 

ઉપા� યાય આવાસ યોજના હ�ઠળ ન� ુમકાન બાધંવા મકાન સહાય મેળવવા માર� નીચે �જુબની હક�કત 

ર�ુ ક� �. � � યાને લઇ િનયમો�સુાર મકાન સહાય મ�ુંર કરવા િવનતંી છે.  

૧.  અરજદાર�ુ ં��ુ નામ.......................................................................... 

૨. િપતા/પિત�ુ ં��ુ નામ.......................................................................... 

૩.  �િત/પેટા �િત.................................. 

૪.  અરજદારનો ધધંો/� યવસાય.....................૫ .�ુ�ંુબની �ુલ વાિષ�ક આવક. �........................ 

૬.  �ુ�ંુબના સ� યની િવગત. 

�મ            નામ                                   �મર                          સબંધં 

  ૧. 

    ૨ 

  ૩. 

 ૪. 

૭.  અરજદારના હાલના રહ�ઠાણની િ� થિતઃ  

   કા� ુગારમાટ��ુ.ં..............�ુબા ટાઇપ�ુ,ં ઘાસના �ળુા�ુ.ં............જ�ર�ત........... ભાડા�ુ.ં.............. 

૮.  અરજદાર પોતાની મા�લક�ના ં� લોટ ઉપર મકાન બાધંકામ 

    કરવા માગેં છે ક� કાચા આવાસ ઉપર  ? 

૯. � જગા પર ન� ુમકાન બનાવવા�ુ ંછે તે �થળ�ુ ંિવગતવાર સરના�ુ ં: 

૧૦. નવા મકાન બાધંકામ પાછળ થનાર �દા�જત  ખચ�ની રકમ �. ..................  

૧૧.  અરજદાર/�ુ�ંુબના અ� ય સ� યના નામે ખેતી/ બીન ખેતીની જમીન છે? હા/ના 

જો હા તો ક�ટલી ? તેના આધાર ર�ુ કરવા  

૧૨. ર�શન કાડ� ધરાવો છો ક� ક�મ ? જો હા તો, બી.પી.એલ./એ.પી.એલ  

અરજદારનો  

તા�તરનો પાસપોટ�   

સાઇઝનો ફોટો 


 

             િવના ��ૂયે  



૧૩.  બી.પી.એલ યાદ�મા ંનામ છે ક� ક�મ ? જો હા તો, 

      બી.પી.એલ.યાદ�નો �મ નબંર..............બી.પી.એલ નબંર...............�ણુાકં ................. 

૧૪. બ�કમા ંખા� ુ ંધરાવો છો ક� ક�મ ? જો હા તો,                                 

     બ�ક�ુ ંનામ..............................................  શાખા�ુ ંનામ/ગામ...............................................  

     ખાતા નબંર........................................................  

 ઉપર જણાવેલ તમામ િવગતો સાચી અને ખર� છે. ખોટ� િવગતો આપવી એ કાયદ�સર �નુો છે 

તેની મને �રૂ��રૂ� �ણકાર� છે.  

        અરજદાર પિત/પ� નીની સહ� 

        ૧....................................... 

        ૨. ....................................... 

 

બાયંધર� 

 �ું  �ી..................................................... �.ુ.............. તા.................... �જ............................. 

પ�ંડત દ�ન દયાળ ઉપા� યાય આવાસ યોજના હ�ઠળ સહાય મેળવવા ભર�લ અર� ફોમ� સદંભ�  બાયંધર� 

આ� ુ� ક�.... 

૧. પ�ંડત દ�ન દયાળ ઉપા� યાય આવાસ યોજના હ�ઠળ મ�ુંર થયેલ આવાસ સહાયનો ઉપયોગ �ુ ં

મકાન બાધંકામ માટ� જ કર�શ. અ� ય કોઇ હ�� ુમાટ� આ સહાયનો ઉપયોગ કર�શ નહ�. 

૨. મકાન સહાય મ�ુંર થયેથી �તુ�જ મકાન બાધંકામ શ� કર�, બાધંકામ લી� ટલ લેવલે (છત �ધુી) 

તેમજ મકાન બાધંકામ �ણૂ� થયાની (શૌચાલય સ�હત) અિધ�ૃત �માણપ�ો સાથે સમયાતંર� �ણ 

કરવા બાયંધર� આ� ુ�.  

૩. સરકાર�ીએ િનયત કર�લ સમય મયા�દામા ંમકાન બાધંકામ શ� કર�શ નહ� ક� �ણૂ� કર�શ નહ� તો 

મને મકાન સહાય પેટ� �કુવાયેલ સઘળ� રકમ એક સામટ� સરકાર�ીમા ંજમા કરાવીશ અને જો 

જમા ન કરા�ુ ં તો સરકાર�ી આ રકમ ર�વ�� ુ રાહ� પણ વ�લુાત કર� શકશે �ની �ુ ં

બાયંધર�/સમંિત આ�ુ ં�ં.  

૪. � �થળે મકાન બાધંકામ કરવાની મ�ૂંર� મળ� છે તે જ �થળે /જગાએ મકાન બનાવીશ. 

૫. નવા મકાન બાધંકામ માટ� મળેલ સરકાર� સહાય ઉપરાતં � કાઇં વધારો નો ખચ� થશેતે �ું પોતે 

ભોગવીશ. (�મફાળા સ�હત)  

૬. મકાન �ણૂ� થયેથી મકાનનો ઉપયોગ મારા પોતાના રહ�ઠાણ માટ� જ કર�શ. મકાન ભાડ� આપીશ 

નહ� ક� વેચાણ કર�શ નહ� ક� ગીરો �કુ�શ નહ�. 

૭. આવાસ�ુ ંબાધંકામ �ણૂ� થયેથી મારા �ુ�ંુબ સાથે આવાસનો ફોટો પાડ� સબિંધત અિધકાર��ીને 

ર�ુ કર�શ અને આ �ગેની ન�ધ �ામ પચંાયતના દફતર� કરાવીશ. 

૮. આવાસ�ુ ંબાધંકામ �ણૂ� થયેથી ‘‘ પ�ંડત દ�નદયાળ ઉપા�યાય આવાસ યોજનાની વષ� ............. 

હ�ઠળની નાણાક�ય સહાયમાથંી ’’ તે�ુ ંબોડ�/તકતી ઓસર�ના ��ુય દરવા� પર લગાવીશ  

૯. અગાઉ મને ક� મારા �ુ�ંુબના સ� યને કોઇ અ� ય યોજના હ�ઠળ મકાન સહાય મળેલ નથી. અને 

મારા ક� �ુ�ંુબના કોઇપણ સ� યના નામે મકાન સહાય માટ� અ� ય કોઇ ખાતામા ંઅર� કર�લ નથી.  

૧૦. �ું મારા ક� મારા �ુ�ંુબના સ�યોના નામે ગામમા ંઅ� ય જગાએ કા�/ુપા�ુ મકાન ધરાવતો નથી. 

           અરજદાર પિત/પ� નીની સહ� 

        ૧....................................... 

        ૨. .......................................

 

માર� �બ�મા ંસહ�  

તલાટ� કમ મ�ંી અથવા �ામ સેવક  



અરજદારને મકાન સહાય મ�ુંર કરવા માટ� ગા્મપચંાયતના તલાટ� કમ મ�ંી/સીટ�-તલાટ�-કમ-

મ�ંી/સક�લ ઇ� � પેકટર�  આપવા�ુ ં�માણપ�.                           (ફ�ત કચેર�ના ઉપયોગ સા�) 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                 આથી �માણપ� આપવામા ંઆવે છે ક�,  

(૧) �ી................................................�.ુ.......................તા......................�જ.....................એ તથા 

�ુ�ંુબના અ� ય સ� યએ આ અગાઉ રાજય સરકાર/ ક�� � સરકારની કોઇપણ આવાસ યોજના 

હ�ઠળ સહાય મેળવેલ નથી. 

(૨) અરજદાર પોતે ક� પોતાના �ુ�ંુબના અ� ય સ� યના નામે ગામમા ં અ� ય જ� યાએ કા�/ુ પા�ુ 

આવાસ ધરાવતા નથી. 

(૩) અરજદાર ગામમા.ં....................વષ�થી વસવાટ કર� છે. 

(૪) અરજદાર � કાચા આવાસ પર ન�ુ ં આવાસ બાધંવા માગેં છે તે �ામપચંાયતના ચોપડ� 

ન�ધાયેલ છે. �નો આકારણી નબંર ............. છે. અરજદાર�ુ ંહાલ�ુ ંકા� ુઆવાસ કોઇ દબાણ 

ક� નડતર�પ થાય તે ર�તે આવેલ નથી તેઓ હાલ કાચા આવાસનો રહ�ઠાણ તર�ક� ઉપયોગ કર� છે. 

અથવા 

(૫) અરજદાર પોતાના મા�લક�ના � લોટ ઉપર ન�ુ ંઆવાસ બાધંવા માગેં છે તે �ામપચંાયતના 

ચોપડ� ન�ધાયેલ છે. �નો આકારણી નબંર ............. છે. તે કોઇ દબાણ ક� નડતર�પ થાય તે 

ર�તે આવેલ નથી. 

(૬) અરજદાર�ીનો બી.પી.એલ. યાદ�નો �મ ન ં....... બી.પી.એલ. ન.ં........ તથા �ણુાકં .......... છે.  

(૭) અરજદાર � જગા પર આવાસ બાધંવા માગેં છે તેનો ચ��ુદ�શાનો નકશો નીચે �જુબ છે.  

                                         નકશો અહ� ર�ુ કરવો      

 
 
   

 
 તાર�ખ : .................                                                                  સહ�/િસકકો                                                              

�થળ: .......................         તલાટ� કમ મ�ંી 

: અર� સાથે ર�ુ કરવાના આધારો : 

૧. �િત-આવક�ુ ંસ�મ અિધકાર��ુ ં�માણપ� (કચેર�ના �વક-નબંર તાર�ખ સાથે). 

ર.  ��ુ લો � લોટ/કાચા મકાનની મા�લક� હકક �ગે આકારણી પ�કની નકલ અને વેરો ભયા�ની પહ�ચ.  

૩.  મકાન બાધંકામ કરવાની ર��ચ�ી (�વક નબંર, તાર�ખ સાથે). 

૪. ગર�બી ર�ખા હ�ઠળ �વતા �ુ�ંુબના લાભાથ� હોય તો તે �ગે સ�મ અિધકાર�નો દાખલો. 

પ.  ર�શન કાડ�ની ઝેરો� નકલ/� ૂટંણીકાડ�ની નકલ.. 

૬. શહ�ર� ગર�બી આવાસ યોજના હ�ઠળ જમીન/તૈયાર મકાન મળેલ હોય તે ફાળવણીના �કુમની,  

એલોટમે� ટ લેટરની �મા�ણત નકલ.  

૭. પાસપોટ�  સાઇઝનો ફોટો.



: � થળ તપાસણી અહ�વાલ : 

        (ફ�ત કચેર�ના ઉપયોગ સા�) 

 
 આથી  �ંુ સમાજ ક� યાણ િનર��ક તા�કુો................./મદદનીશ સમાજ ક� યાણ અિધકાર�  

�જ........................એ �ી ............................................................ની પ�ંડત દ�નદયાળ 

ઉપા�યાય આવાસ યોજના હ�ઠળ નાણાક�ય સહાય મેળવવા �ગેની અર� સદંભ� 

તા.................ના રોજ �થળ �લુાકાત લીધેલ છે. તેઓએ અર� સાથે ર�ુ કર�લી હક�કત  �થળ 

ઉપર તપાસતા સ�ંણૂ� સાચી જણાયેલ છે. તેમજ અર� સાથે ર�ૂ કર�લા કાગળો /આધારોની 

ચકાસણી કરતા અિધ�ૃત અિધકાર�/ કમ�ચાર�ના જ હોવાની ખાતર� કર�લ છે. �થી સદર 

અરજદારને પ�ંડત દ�નદયાળ ઉપા�યાય આવાસ યોજનાના લાભાથ� તર�ક� નાણાક�ય સહાય 

મ�ુંર કરવા મારો �પ� ટ અ�ભ�ાય થાય છે. આ �ગે�ુ ં�થળ ��થિત�ુ ંપચંના� ુકર�લ છે. � આ 

સાથે સામેલ  છે. 

  

� થળ  : 

તાર�ખ  : 

સહ�  : 

(                  )                             

હોદો : સ.ક.િન./મ.સ.ક.અિધકાર� 

(િવ.�.)  

 

ન�ધ :- અર� નામ�ુંર કરવા પા� થતી હોય તો તેના જ�ર� કારણોની ન�ધ કર� �જ�લા કચેર�ને 

�ણ કરવાની રહ�શે. 

૧. 

૨. 

૩.  

 


