
ગુજરાત સરકાર
સામાજીક ન્યાય અને અિધકારીતા િવભાગ

િવકલાંગ િવધવા બહેનોને મકાન સહાયનું અજીપ ક

િત,
િજલ્લા સમાજ સુરક્ષા અિધકારી ી
િજલ્લોઃ- ........................

જયભારત સાથે જણાવવાનુ્ કે હંુ ી ....................................................................  ઉંમર
વષર્ઃ-  ...........................  જાિત ..................................  રહે
.............................................   .....................................................  તા.............................  િજલ્લો
....................................  રાજ્ય સરકાર ીની િવકલાંગ િવધવા બહેનોને મકાન સહાય હેઠળ નવું મકાન બાંધવા સહાય
મેળવવા માંગુ છંુ. મારી હકીકત નીચે જણાવ્યા મુજબ છે.

૧. પુરૂ નામ
૨. પિતનું નામ
૩. િપતાનું નામ
૪. િવકલાંગતાનો કાર .................................... ઓળખકાડર્ નંબર ............................
૫. કુટુંબના સભ્યોની િવગત

મ નામ ઉંમર સંબંધ

૧.

૨.

૩.

૪.

૬. જન્મ તારીખ ..........................................   ૭. જન્મ સ્થળઃ- ...............................
૮. જાિત-પેટા જ્ઞાિત
૯. પિત/િપતાના નામે રહેણાંકનંુ મકાન છે ?

િવના મુલ્યે



જો હા, તો ક્યાં અને મકાન વારસાઇમાં તમારા

કુટુંબમાં કોને મળશે અથવા મળેલ છે ?  તેની

િવગત આપવી.
૧૦. આવકના બધા સાધનોમાંથી થતી કુટુંબના

તમામ સભ્યોની કૂલ એકંદરે આવક રૂ.
૧૧. બી.પી.એલ. યાદીનો મ નંબરઃ (જો હોય તો)
૧૨. રેશન કાડર્ નંબરઃ

હું જે જમીન ઉપર કે હાલના કાચા મકાનની જગ્યાઓ આ યોજના હેઠળ સહાય મેળવી મારા

કુટંુબના જ મા  રહેણાંક માટે મકાન બાંધવા માંગુ છંુ, તે જમીન મહેસૂલ િનયમ અનુસાર નીચે મુજબ છે (લાગુ

પડતું હોય તે સામે ・ કરવું)

૧. ામ પંચાયત ચોપડે ન ધાયેલ છે. પણ ત ન કાચુ ગાર-માટીનું ઘાસ, પુળાનું કુબા ટાઇપનું મકાન ધરાવુ

છંુ.

૨. ામ પંયાતના રેવન્યુ / સવ નંબર અથવા બ્લોક નંબર હેઠળની જમીનનો ખુલ્લો પ્ટોલ ધરાવું છંુ અને

તેના િનયતવેરો વષર્ ...................... સુધી ભરેલો છે. તે ખુલ્લો પ્લોટ ઉપર આ સહાયમાંથી મકાન

બાંધકામ કરવા માંગુ છંુ.

૩. રેવન્યુ/સીટી સવ/બ્લોકની જમીન સવ નંબરઃ ................................................  નો પ્લોટ ી

.......................................  ની રહે

............................................  .............................................  તાલુકો

......................... ની માલીકીનો હતો તે વેચાણ દસ્તાવેજો રૂ. ......................... માં મે તારીખ

......................... ના રોજ ખરીદ કરેલ છે અને તે પ્લોટ હવે સરકારી દફ્તર ઉપર મારા નામે છે. તે

ખુલ્લા પ્લોટ ઉપર આ સહાયમાંથી મકાન બાંધકામ કરવા માંગુ છંુ.

૪. મારા િપતાના અમો કૂલ .............  ભાઇઓ તથા કૂલ ..............  બહેનો સંતાન તરીકે વારસદારો

છીએ. તેમાં મારા િપતાની વડીલો પા ત ગામતળની જમીનનો પ્લોટ મારા િપતાએ તથા મારા ભાઇ-



બહેનોએ રહેણાંકનું મકાન બાંધવા મારી તરફેણમાં સંમિત આપી હોઇ,  આ ખુલ્લી જગ્યામાં આ

યોજના હેઠળ મકાન બાંધકામ કરવા માંગુ છંુ.

હુ ......................................,  િવકલાંગ પૈકીની .............................  કેટેગરીમાં

આવુ છંુ, તો મને આ યોજના હેઠળ મકાન  બાંધકામ સહાય અ તાના ધોરણે આપવા માંગણી કરુ છંુ.

.....................................
અરજદારની સહી



બાંહેધરી
હું ી .............................................................

રહે.  ....................  ........................................................  તાલુકો .............................................
િજલ્લો ................................... િવકલાંગ િવદવા બહેનોને મકાન સહાય મલવા માંગણી કરી છે. તે માટે નીચે મુજબ
બાંહેધરી આપીએ છીએ ક.ે...
૧. આ યોજના હેઠળ સહાય મળશે તો મકાન બાંધવા માટે ખુટતી રકમ વ્યિક્તગત રીતે જોડીશું.
૨. રાજ્ય સરકારના િનયમો /  શરતો અને વખતો-વખતની સુચનાઓ માણે અરજી જમીનના આધારો,  રેશનકાડર્

પાસપોટર્ સાઇઝના ફોટા, આકારણી પ ક, વેરાની પહ ચ, ૨૫ ચો.મી. / ૪૦ ચો.મી. / કે ................... ચો.મી. ના
શહેરી ગરીબ યોજનાના મકાન / ખુલ્લા પ્લોટ / એલોટમેન્ટ લેટર / મકાનનો કાચો નક્શો, મકાનની ખુલ્લી જમીનની
ચતુઃ સીમા બતાવતો નક્શો,  મકાન બાંધકામ માટેની મંજૂરી પ  તેમજ અન્ય કોઇ જગ્યાએથી સહાય મળેલ ન
હોવાનો દાખલો, જમીનની માિલકી હક્કના પુરાવા, જાિત તથા આવકના દાખલા વગેરે રજુ કરવાની બાંહેધરી આપું
છંુ.

૩. રાજ્ય સરકારના િનયમો માણે મકાન બાંધકામમાં સહાય પેટે હપ્તા પેટે રૂ.....................  બીજા હપ્તા પેટે
રૂ.......................... તથા ીજા હપ્તા પેટે રૂ............................ માણે લેવા સંમત છંુ અને તે હપ્તાની રકમ

માણે નક્કી થયેલ તબક્કા માણે બાંધકામ કરવા બાંહેધરી આપુ છંુ.
૪. રાજ્ય સરકારના િનયમો માણે બે વષર્ સુધીમાં કે બને તેટલંુ વહેલુ મકાન બાંધકામ પૂણર્ કરવા બંધાઉ છંુ.
૫. મકાન બાંધકામ યોજના હેઠળ મારી અરજી મંજુર થયેથી હું .................................................  બકમાં મારુ

ખાતું ખોલાવી તેની િવગતો રજુ કરીશ અને મારી સહાયની રકમ તે ખાતામાં જમા કરાવીશ અને તેમાંથી મકામ
બાંધકામનું જે ખચર્ કરવા બાંહેધરી આપુ છુ અન્ય કોઇ હેતુ માટે આ સહાય વાપરીશ નહ .

૬. મકાન સહાય મંજુર થયા પછી મકાન બાંધકામ શરુ કયાર્ની,  મકાન બાંધકામ છત સુધી બંધાયાની તેમજ મકાન
બાંધકામ પૂણર્ થયાની જાણ અિધકૃત માણપ ો સાથે સમયાંતરે કરવા બાંહેધરી આપુ છંુ.

૭. સમય મયાર્દામાં બાંધકામનું કામ શરૂ ન કરૂ તો, સમય મયાર્દામાં બાંધકામનું કામ પણૂર્ ન કરૂ તો, મને સહાય પેટે ચુકવેલ
સઘળી રકમ એક સામટી દંડનીય વ્યાજ સહીત વસુલ કરા બાંહેધરી આપુ છંુ અને આ રકમ મારી િમલકત કે અન્ય
કોઇપણ િમલ્કતની જાહેર હરાજી કરી વસુલ લેવા રાજ્ય સરકારને હક્કદાર ઠરાવું છંુ.

૮. આ યોજના હેઠળ સહાય મળવા માટે રજુ કરેલ લેિખત હકીકત, જમીનના આધારો, આકના દાખલાઓ, અંદાજપ  કે
વખતોવખતની લેિખત માિહતી ખોટી હશે / બનાવટી પુરવાર થશે તો મને મળેલ આ સહાય મુ ા નં. ૭ માં જણાવ્યા

માણે વસુલ લેવા રાજ્ય સરકાર હક્કદાર રહેશે કે અન્ય કાનુની કાયર્વાહી કરવા અને તે પછી રાજ્ય સરકાર ઠરાવે
તેટલા સમયે / વષ  સુધી મને કોઇપણ યોજના હેઠળ નાણાંકીય સહાય માટે રાજ્ય સરકાર ગેરલાયક ઠરાવી શકશે.

૯. ામ્ય િવસ્તારમાં રૂ.૫૦,૦૦૦/- તથા શહેરી િવસ્તારમાં રૂ.૭૦,૦૦૦/- ની િકમતની ટોચમયાર્દા નક્કી થયેલ છે. તે હું
જાણંુ છંુ અને તે ટોચમયાર્દા મુજબ મકાન બાંધકામ કરીશ તેની ખા ી આપું છંુ. વધુ રકમનું મકાન બનાવીશ તો મળેલ



સહાયની રકમ પરત કરવાની રહેશ,ે જેની ખા ી આપું છંુ. 
૧૦. હું બંધાઉ છંુ કે ......................................................  ગામ ............................................  સવ

નં. .................................................. ની જમીન પર જે મકાન બંધાવીશ તે ભાડે,  વેચાણ કે ગીરો આપીશ
નહ .

૧૧. મારા કુટંુબના રહેણાંકના ઉપયોગ િસવાય મકાનનો બીજો કોઇ ઉપયોગ કરીશ નહ .
૧૨. મને અને મારા કુટંુબના સભ્યોને રાજ્ય સરકારની િવિવધ યોજનાઓ હેઠળ અત્યાર સુધીમાં નીચે મુજબ નાણાંકીય

સહાય મળેલ છે. 



મ યોજનાનું નામ લાભ મેળવનારનું
નામ

સંબંધ સહાયની રકમ વષર્ િવશેષ ન ધ

૧

૨

૧૩. આ તમામ બાંહેધરીઓ અને આ મકાન સહાયની યોજનાની શરતો / જોગવાઇઓનું પાલન કરવા બાંહેધરી આપું છંુ.

.....................................
અરજદારની સહી

સાક્ષીઓના નામ અને સરનામા અને સહી

મ નામ સરનામું સહી

૧

૨

અરજદારને મકાન સહાય બાબતમાં મામલતદાર / ામ પંચાયત / તલાટી કમ મં ી આપવાનું માણપ
૧. આથી માણપ  આપવામાં આવે છે કે,  ી ..............................................................,  ગામ

.............................. ના નામે કે અરજદારને નામે અન્ય કોઇ યોજના હેઠળ મકાન સહાય આ અગાઉ મંજુર
થયેલ નથી કે ચુકવવામાં આવેલ નથી.

૨. અરજદારને ખુલ્લા પ્લોટ પર રહેણાંક વસવાટના હેતુ માટે ત ન નવું મકાન બનાવવા માટેની મંજૂરી /  ામ
પંચાયતની / નગરપાિલકાની રજા ચીઠ્ઠી આપેલ છે. જે આ સાથે જોડવામાં આવે છે. 

તારીખઃ- સહીઃ-

(મામલતદાર/ ામ પંચાયત/તલાટી
કમ-મં ી)



સ્થળ તપાસણી અહેવાલ

આથી હું િજલ્લા સમાજ સુરક્ષા અિધકારી ી િજલ્લો ............................ તપાસ અહેવાલ આપુ છંુ કે, મે

આવાસ યોજના હેઠળ નાણાંકીય સહાય મેળવવાની અરજી કરનાર ી .................................. ...................ની સાધિનક

કાગળો / આધારોની સ્થળ ઉપર પુરતી ચકાસણી કરી છે. જરૂરી માણપ ો તેના સહી/િસક્કા યોગ્ય અિધકૃત અધઇકારીના /

કમર્ચારીના જ હોવાની ખાતરી કરેલ છે. સાથે અરજદારની હકીકત સ્થળ ઉપર તપાસમાં સંપુણર્ સાચી જણાવેલ છે / નથી.

તો અરજદારને િવકલાંગ િવધવા મકાન સહાય બાંધકામ સહાયના લાભાથ  તરીકે નાણાંકીય સહાય મંજુર કરવા મારો સ્પ

અિભ ાય આપું છંુ.

મારો સ્પ  અિભ ાય અરજી મંજુર / નામંજુર કરવાપા  થાય છે. િવગતવાર સ્થળ-િસ્થિતનું િનવેદન મારી

સહીનું પંચનામું મારા આધારો તપાસ્યા હોવાથી માિણત કરી શેરા સાથે રજુ કરંુ છંુ.

સ્થળઃ- સહીઃ- ............................................
તારીખઃ- હો ોઃ-

અરજી સાથે રજુ કરવાના આધારોઃ-
૧. િવકલાંગ િવધવા હોવાનું સક્ષમ અિધકારીનું માણપ
૨. પાસપોટર્ સાઇઝનો ફોટો
૩. િવકલાંગ ઓળખકાડર્ની ઝેરોક્ષ

૪. ખુલ્લો પ્લોટ / કાચા મકાનની માિલકી હક્ક અંગે આકારણી પ કની નક અને વેરા ભયાર્ની પહ ચ
૫. મકાન બાંધકામ કરવાની રજા ચીઠ્ઠી
૬. ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા કુટંુબના લાભાથ  હોય તો તે અંગે સક્ષમ અિધકારીનો દાખલો
૭. રેશન કાડર્ની ઝેરોક્ષ નકલ
૮. મકાન બાંધકામનો નક્શો.
૯. મકાન બાંધકામનો અંદાજીત ખચર્, િવગતવાર
૧૦. ખુલ્લો પ્લોટ / કાચું મકાન વારસાઇમાં મળેલ હોય તો તેના આધારોની નકલ.
૧૧. સહાયના બીજા અને ીજા હપ્તાની ચુકવણી સમયે રજુ કરવાના સક્ષમ અિધકારીનું માણપ .


