
         ડૉ. બેડકર આવાસ યોજના 
                                        જુરાત સરકાર 

        કચેર ના ઉપયોગ માટ 
મયોગી િવધવા િવકલાગં અિત પછાત િત 

 
 

   

                                                    લા  ુપડ ુ ંહોય યા ંખ  કર .ુ 
                                        અ .ુ િત ક યાણ ખા ુ ં
                      ન  ુમકાન બનાવવા માટ સહાય મેળવવા ગે ુ ંફોમ 

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

િત, 
(૧) જ લા પછાતવગ ક યાણ અિધકાર ી              ૧) ફોમ આ યા તાર ખ........................... 
(૨) જ લા સમાજ ક યાણ અિધકાર ી                  ૨) પરત આ યા તાર ખ.......................... 
                                                          ૩) ન ધણી નબંર.................................... 
માનનીય સાહબ ી, 
      િવનતંી સાથે જણાવવા ુ ંક માર રહવા માર  /મારા ુ ં ુબના ં સ યોની 
મા લક ુ ંમકાન નથી તેથી મકાન બનાવવા માટ ુ ંઅર  ક ુ ,ં આમ આ  
મકાન ુ ં ૂલ ખચ િપયા.........................થનાર છે. માર  િવગતોની મા હતી 
નીચ ે માણે છે.  
(૧) અરજદાર ુ ં ૂ ું નામ                :- 
    (અટક સાથે) 
(૨) અરજદારના ંપિત/પ ની ુ ં ૂ ું નામ :-    
     (અટક સાથે)  
(૩) અરજદાર ુ ં રૂ ૂ ું સરના ુ ં         :- 
ગામ................................ઠકા ુ.ં........................................................................................ 
પો ટ..............................તા કુો...................................... જ લો......................................... 
ટ.ન.ં........................મો.............................  

(હાલ ુ ંસરના ુ)ં                     :-      

ગામ................................ઠકા ુ.ં........................................................................................ 
પો ટ..............................તા કુો...................................... જ લો......................................... 
ટ.ન.ં........................મો.............................     

(૪) િત અને પેટા િત                 : 

 
 
 
અરજદારનો ફોટો 



(૫) મર                                :- 
મરના ં રુવા માટ શાળા છોડ ાના માણપ  જ મનો દાખલો/અરજદાર અભણ હોય તો મરના ં
રુાવા માટ મે ડકલ ઓફસર ીનો દાખલો/મતદાર યાદ ની નકલ/મતદાર ઓળખપ ) 

(૬) રશનકાડ નબંર                        :- 
(૭) ુ ુ ંબના સ યોની ુલ સં યા           :- 
(૮) અરજદારનો યવસાય /ધધંો          :- 
(૯) ુલ વાિષક આવક                      :- 
     (નાણાક ય વષની) 
(૧૦) અરજદાર મયોગી હોય તો,       :- 
      ામપચંાયતના ઠરાવની નકલ 
      અને તલાટ -કમ-મં ી ીનો દાખલો 
      બીડવો. 
(૧૧) અરજદાર જો િવકલાગં  હોય તો       :- 
      જ લા િસિવલ સ ન અથવા સ મ 
      અિધકાર ીનો દાખલો બીડવો. 
(૧૨) અરજદાર ી હોય અને િવધવા હોય તો :- 
      પિતના મરણના દાખલાની નકલ 
      તેમજ નુ:લ ન કર ુ ંનથી તે ગેનો 
      તલાટ -કમ-મં ી ી/ચીફ ઓફસર ી/ 
      મામલતરદાર ીનો દાખલો બીડવો. 
(૧૩) અરજદારનો ગર બીરખા હઠળ ની  
      યાદ મા ંસમાવેશ થયો હોય તો         :- 
      જ લા ામ િવકાસ એજ સીની યાદ  
      માકં:........................ 
      (શહર  િવ તાર માટ સ મ-  
      અિધકાર ીનો દાખલો બીડવો) 
 
(૧૪) હાલ ુ ંમકાન પોતા ુ ંછે ક ભાડા ુ ં     :- 
      કટલા વષથી રહ છે ? જો પોતા ુ ંમકાન હોય 
      તો તે રહવા લાયક છે ક કમ ?  
      મકાન ગારમાટ ુ ંછે ક કમ ?  



(૧૫) લોટ ખર દલો છે ? ક સરકાર તરફથી 
       મળેલો છે ? ક વારસાગત છે ?         :- 
 
 
             ઉપરની િવગતો સાચી છે.આ િવગતો ખોટ  સા બત થાય તો સરકાર  સહાય પરત 
આપવા બધંા  .ં તથા સરકાર ન  કરલ િનયમો ુ ંપાળવા બધંા  .ં 
 
 
થળ :                                        અરજદાર ુ ંનામ : 

 
તાર ખ :                                      સહ / ઠુા ુ ંિનશાન 
 
 
ન ધ:- આ અર મા ંજ ર  િવગતો ભર  આધાર- રુાવા સહ ા ય િવ તાર માટ જ લા સમાજ 
ક યાણ અિધકાર ી (૫) અને શહર  િવ તાર માટ જ લા પછાતવગ ક યાણ અિધકાર ીને અર  
મોકલવાની રહશે. 
 
અર  સાથે બીડવાના કાગળો : 
(૧) સ મ અિધકાર ી  પાસેથી મેળવેલા જતી અને વાિષક આવકના ં માણપ ો 
(૨) મકાન માટના લોટનો ચ :ુસીમા દશાવતો નકશો. 
(૩) લે આઉટ લાન 

(૪) મકાનનો નકશો. 
(૫) ૭ અને ૧૨ નો ઉતારો તથા ગામના ન નૂા ન.ં૮ (અ) અને ૬ નો ઉતારો તથા આકારણી પ ક  

(૬) મકાન બાધંકામ માટની સ મ સ ાિધકાર  પાસેથી મેળવેલી પરવાનગી   
(૭) મં ૂર કરનાર સ ાિધકાર ી તરફથી માગંવામા ંઆવે તે તમામ, મા હતી જ ર  આધાર / 
રુાવા સાથે 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                         એકરારના ુ ં
 
    ુ.ં..................................................................................... તે...................................... 
ગામ................................તા કુા.................................. જ લો.............................આથી ક લૂ 
થા   ંક જ લા પછાતવગ ક યાણ અિધકાર ી / જ લા સમાજ ક યાણ અિધકાર ી, જ લા 
પચંાયત ............................તરફથી જુરાત સરકાર ીએ મકાન બનાવવા માટ  સહાય મં ૂર 
કર  છે, તે મારા અને મારા ુ ુ ંબના રહઠાણ માટ મકાન બાધંવાના હ  ુમાટ જ રૂ રૂ  વાપર શ. 
 
(૧)  મારા નામે તેમજ માર  પ ની તથા મારા આિ તોના નામે હાલમા ંબી ુ  ંકોઇ મકાન નથી 
      તેની ખાતર  આ  ુ .ં 
 
(૨)  ુ ંએમ પણ બધંા   ંક .............................ના ગામે ....................................... 
      સવ નબંર....................ની જમીન ઉપર  મકાન બધંાવીશ તે ભાડ/વેચાણ ક ગરવે 
      આપીશ નહ  

(૩)  રહણાકના ઉપયોગ િસવાય મકાનનો બીજો કોઇ ઉપયોગ કર શ નહ . 
(૪)  મકાન મા લક તર ક થતા તમામ વેરા થાિનક પચંાયત / નગરપા લકાને આપવાના થતા 
      તમામ કારના વેરાઓ ભરવાની જવાબદાર  માર  છે. 
(૫)  મા ું મકાન સરકાર િનયત કરલી સમયમયાદામા ંબનાવીશ. 
(૬)   મકાનની  સહાય આપવામા ંઆવશે તેમાથંી મકાન ણૂ નહ  થાય તો બાક ની રકમ ુ ં 
      ઉમેર ને મકાન બાધંકામ ૂ ું કર શ ણૂ થઇ ગયેલા મકાનની કમત ઓછ  આકારાશે તો 
      બાક ની રકમ પરત કરવા બધંા  .ં 
(૭)  અગાઉ મ સમાજ ક યાણ ખાતા તરફથી અથવા અ ય ખાતા તરફથી આ હ  ુમાટ કોઇપણ 
      કારની સહાય / લોન મેળવેલ નથી તેની ખાતર  આ ુ ં .ં 
(૮)   ઉપરની શરતો ુ ંપાલન નહ  ક ું તો સહાયની રકમ ુ ંસરકાર ીમા ંપરત કરવા બધંા  .ં 
       અગર મહ લૂી રાહ વ લૂ આપવા બધંા  .ં     
 થળ :                                          અરજદાર ુ ંનામ : 
 તાર ખ :                                         સહ / ઠુા ુ ંિનશાન 

    એકરારનામામા ંઅમાર  બ ુમા ંસહ  કર  આપી છે. 
    સા ીઓના ંનામ સરનામા ંઅને સહ  

 ૧ 
 ૨              



 
 
 

આવક ગેનો દાખલો 
 
 

 આથી દાખલો આપવામા આવે છે. ક , ી ...................................... રહવાસી 
.........................................ગામ.........................તા કુો........ જ  લો ...............................છે. 
તેઓના ુ ુ ંબની ગત વષની સને ર૦૦૪-ર૦૦પ ના વષની બધી મળ ને ુલ આવક 
......................... ક િપયા ...........................................છે. અરજદાર ના નામે રહવા લાયક 
મકાન પોતાની માલીક ુ ંનથી.  ગે ખાતર  આપવામા ંઆવે છે. 
 
 થળ          

તાર ખ 
 
 

માણ પ  
  
 ી....................................ગામ.............................................તા કુો..............................
ાિત .......................................એ  મફત ઘરથાળ યોજના હઠળ ૧૦૦ ચોરસ વારનો  લોટ 

ફાળવવામા ંઆ યો છે / નથી. અરજદારને  અગાઉ મકાન બાધંકામ અથ તા કુા પચંાયત 
મારફત અમલમા આવતી મકાન બાધંકામ સહાયની યોજના હઠળ લોન , સહાય અપાયેલી નથી. 
ની ખાતર  બદલ આ માણપ  આપવામા ંઆવે છે.  

 
તલાટ  કમ મં ી ી      તા કુા િવકાસ અિધકાર  
 
ામ પચંાયત કચરે      તા કુા પચંાયત કચરે  

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

 


