
                                                                     

                ગજુરાત સરકાર                            વિના મલુ્યે       
     સામજજક ન્યાય અને અવિકારી વિભાગ 
     વિકલાાંગ વિધિા બહનેોને મકાન સહાયન ાં અરજી પત્રક. 
પ્રવત, 
જજલ્લા સમાજ સરુક્ષા અવિકારીશ્રી, 
જજલ્લો:................................................ 
 

 જયભરત સાથે જણાિિાનુું કે હુ ું શ્રી ......................................................................................................... 
ઉંમર િર્ષ : ...........................જાવત : ............................રહ.ે :............................................................................... 
........................................................તા. : .................................જજલ્લો :. ........................................................... 
રાજ્ય સરકારશ્રીવન વિકલાુંગ વિિિા બહનેોને મકાન સહાય હઠેર નવ ુમકાન બાુંિિા સહાય મેળિાન ુમાુંગ ુછું 
મારી હકીકત વનચે જણાવ્યા મજુમ છે. 
૧. પરુુ : નામ :.......................................................................................................................................... 
૨.  પવતનુું નામ :........................................................................................................................................ 
૩.  વપતાનુું નામ :..................................................................................................................................... 
૪.  વિકલાુંગતાનો પ્રકાર : ................................................ ઓળખકાર્ષ નુંબર : ....................................... ...... 
૫.  કુટુુંબના સભ્યોની વિગત. 
 
ક્રમ નામ  ઉમર  સુંબિ. 
૧    

૨    

૩    

૪    

 

૬.   જન્મ તારીખ :                 ૭.    જન્મ સ્થળ : 
૮.   જાવત/પેટા જાવત : 
૯.   પવત/વપતાના નામે રહણેાુંકન ુમકાન છે ? 
     જો હા, તો કયાું અને મકાન િારસાઇમાું 
     તમારા કુટુુંબમાું કોને મળશે અથિા મળેલ છે ? 
     તેની વિગત આપિી. 
૧૦. આિકના બિા સાિનોમાુંથી થતી કુટુુંબના તમામ સભ્યોની કુલ  એકુંદર આિક રૂ!. 
૧૧. બી.પી.એલ. યાદીનો ક્રમ નુંબર : (જો હોય તો) 
૧૨. રેશનકાર્ષ નુંબર :...............................................આિારકાર્ષ  નુંબર................................................................. 
 
 

૧૩. બેંક/પોષ્ટ ખાતાની વિગત :  

     બેંક/પોષ્ટ ઓફીસ નુું નામ :........................................શાખાનુું નામ ............................................... 
     એકાઉન્ટ નુંબર...................................................................IFSC કોર્ નું.......................................................... 

 
 



 

  હુું જે જમીન ઉપર કે હાલના કાચા મકાનની જગ્યાએ આ યોજના હઠેળ સહાય મેળિી મારા કુટુુંબના 
જ માત્ર રહણેાુંક માટે મકાન બાુંિિા માુંગુું છું. તે જમીન મહસેલુ વનયમ અનસુાર વનચે મજુબ છે.( લાગ ુપર્તુું હોય તે 
સામે  __ કરવ.ુ (ટીક કરવુું)  

૧. ગ્રામ પુંચાયત ચોપરે્ નોંિાયેલ છે. પણ તદ્દન કાચ ુગાર-માટીનુું િાસ-પળુાનુું કુબા ટાઇપનુું મકાન િરાવ ુછું.  

    તે જગ્યાએ આ સહાયમાુંથી મકાનનુું બાુંિકામ કરિા માુંગ ુછું 
૨.  ગ્રામ પુંચાયત રેિન્ય/ુસિે નુંબર અથિ બ્લોક નુંબર હઠેળની જમીનનો ખલુ્લો પ્લોટ િરાવુું છું અને તેના              

    વનયતિેરો િર્ષ :..........................સિુી ભરોલો છે, તે ખલુ્લો પ્લોટ ઉપર આ સહાયમાુંથી મકાન બાુંિકામ કરિા     

    માુંગ ુછું. 
૩. રેિન્ય/ુસીટી સિે/બ્લોકની જમીન સિે નુંબર : ............................................................................નો પ્લોટ શ્રી 
    ......................................................................ની રહ ે:................................................................................. 
    તાલકુો : ..................................ની માલીકીનીનો હતો તે િેચાણ દસ્તાિેજો રૂ!...............................................માું 
    મેં તારીખ.....................................ના રોજ ખરીદ કરેલ છે અને તે પ્લોટ હિે સરકારી દફતર ઉપર મારા નામે છે.      

    તે ખલુ્લા પ્લોટ ઉપર આ સહાયમાુંથી મકાન બાુંિકામ કરિા માુંગ ુછું. 
 

૪. મારા વપતાના અમો કુલ ..............ભાઇઓ તથા કુલ.............................બહનેો સુંતાન તરીકે િારસદોરો છીએ. તેમાું 
   મારા વપતાની િર્ીલો પાજીત ગામતળની જમીનનો પ્લોટ મારા વપતાએ તથા મારા ભાઇ-બહનેોએ રહણેાુંકન ુમકાન    

   બાુંિિા મારી તરફેણમાું સ ુંમવત આપી હોઇ, આ ખલુ્લી જગ્યામાું આ યોજના હઠેળ મકાન બાુંિકામ કરિા માુંગ ુછું. 
 
 

 હુું......................................................,વિકલાુંગ પૈકીની............................................................................. 
કેટગેરીમાું આવ ુછું, તો મને આ યોજના હઠેળ મકાન બાુંિકામ સહાય અગ્રતાના િોરણે આપિા માુંગણી કરુું છું. 
 
 
 

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



 

                                                                                                       બાાંહધેરી 
હુું શ્રી.......................................................................................................રહ ે:...................................................... 
......................................................................................તાલકુો : ....................................................................... 
જજલ્લો : ......................................................વિકલાુંગ વિિિા બહેનોન ેમકાન સહાય મળિા માુંગણી કરી છે. ત ેમાટે 

વનચ ેમજુબ બાુંહિેરી આપીએ છીએ. કે.. 
૧.   આ યોજના હઠેળ સહય મળશે તો મકાન બાુંિિા માટે ખટુતી રકમ વ્યક્તતગત રીત ેજોર્ીશુું. 
૨.    રાજ્ય સરકારના વનયમો/શરતો અન ેિખતો િખતની સચુનાઓ પ્રમાણે અરજી સાથ ેજમીનના આિારો, રેશનકાર્ષ, 
   પાસપોર્ષ સાઇઝ ફોટા, આકારણી પત્રક, િરેાની પહોંચ, ૨૫ચો.મી./૪૦ ચો.મી./કે..........................ચો.મી.ના.શહરેી 
   ગરીબ યોજનાના મકાન/ખલુ્લા પ્લોટ/અલોટમને્ટ લટેર / મકાનનો કાચો  નતશો,મકાનની ખલુ્લી જમીનની ચત ુ: 
   સીમા બતાિતો નક્કો, મકાન બાુંિકામ માટેની  મુંજુરી પત્ર તેમજ અન્ય કોઇ જગ્યાએથી સહાય મળેલ ન હોિાનો        

   દાખલો, જમીનની માલલકી હક્કના પરુાિા, જાવત તથા આિકના દાખલા િગેરે રજુ કરિાની બાુંહિેરી આપુું છું. 
૩. રાજ્ય સરકારના વનયમો પ્રમાણ ેમકાન બાુંિકામમાું સહાય પટેે હપ્તા પ્રમાણ ેપ્રથમ રૂ!.......................................... 
    લબજા હપ્તા પટેે રૂ!.................................તથા વત્રજા હપ્તા પટેે રૂ!..........................પ્રમાણ ેલિેા સુંમત છું. અન ેતે 
    હ્પ્તપ્તાની રકમ પ્રમાણ ેનક્કી પથલે તબક્કા પ્રમાણ ેબાુંિકામ કરિા બાુંિિેરી આપુું છું. 
૪. રાજ્ય સરકારના વનયમો પ્રમાણ ેબ ેિર્ષ સિુીમાું કે બુંન ેતટેલ ુિહલે ુમકાન બાુંિકામ પણુષ કરિા બુંિાઉ છું. 
૫. મકાન બાુંિકામ  યોજના હઠેળ મારી અરજી મુંજુર થયેથી હુું........................................................બેંકમાું મારૂ ખાત ુ

   ખોલાની તનેી વિગતો રજુ કરીશ. અન ેમારી સહાયની રકમ ત ેખાતામાું જમા કરાિીશ અન ેતેમાથી મકાન     

   બાુંિકામ જ ખચષ કરિા બાુંહિેરી આપુું છ અન્ય કોઇ હતે ુમાટે આ સહાય િાપરીશ નહીં. 
૬. મકાન સહાય મુંજુર થયા પછી મકાન બાુંિકામ શરૂ કયાષની, મકાન બાુંિકામ છત સિુી બુંિાયાની તમેજ મકાન  

    બાુંિકામ પણુષ થાયની જાણ અવિક્રુત પ્રમાણપત્રો સાથ ેસમયાુંતરે કરિા બાુંહિેરી આપુું છ.  

૭. સમય મયાષદામાું બાુંિકામનુું કામ શરૂ ન કરૂ તો, સમય મયાષદામાું બાુંિકામનુું કામ પણુષ ન કરૂ તો, મન ેસહાય પટેે  

    ચકુિલે સિળી રકમ એક સામટી દુંર્નીય વ્યાજ સહીત િસલુ કરિા બાુંહિેરી આપ ુછ અન ેઆ રકમ મારી  

     વમલકત કે અન્ય કોઇપણ વમલકતની જાહરે હરાજી કરી િસલુ લિેા રાજય સરકારને હતક્કદાર ઠરાવુું છ.  

૮. આ યોજના હઠેળ સહાય મળિા માટે રજુ કરેલ લલેખત હકીકત, જમીનના આિારો, આિકના દાખલોઓ, અંદાજપત્ર  

    કે િખતો િખતની લલેખત ખોટી હશ/ેબનાિટી પરુિાર થશે તો મન ેમળેલ આ સહાય મદુ્દા નું.૭ માું જણાવ્યા  

    પ્રમાણ ેિસલુ લેિા રાજય સરકાર હકકદાર રહશે ેકે અન્ય કાનનુી કાયષિાહી કરિા અન ેત ેપછી રાજય સરકાર   

    ઠરાિ તટેલા સમય/ેિર્ો સિુી મન ેકોઇપણ યોજના હઠેળ નાણાુંકીય સહાય માટે રાજય સરકાર ગેરલાયક ઠરાિી  

    શકશ.ે  

૯. ગ્રામ્ય વિસ્તારમાું રૂ! ૫૦,૦૦૦/- તથા શહરેી વિસ્તારમાું રૂ! ૭૦,૦૦૦/- ની કકમતની ટોચ મયાષદા નક્કી થયેલ છે,  

    ત ેહુું જાણુું છું અન ેત ેટોચ મયાષદા મજુ્બ મકાન બાુંિકામ કરીશ તનેી ખાત્રી આપ ુછ. િધ ુરકમનુું મકાન બનાિીશ  

    તો મળેલ સહાયની રકમ પરત કરિાની રહશે,ે જેની ખાત્રી આપ ુછ.  

૧૦. હુું બુંિાઉ છું કે ............................................................................... ગામ: .................................................. 
     સિે નું:..................................................... ની જમીન પર જે મકાન બુંિાિીશ તે ભારે્, િચેાણ કે ગીરો આપીશ 
     નહી.  

૧૧. મારા કુટુુંબના રહણેાકના ઉપ્યોગ વસિાય મકાનનો બીજો કોઇ ઉપયોગ કરીશ નહી.  

૧૨. મન ેઅન ેમાર કુટુુંબના સભ્યોન ેરાજય સરકારની વિવિિ યોજનાઓ હઠેળ અત્યાર સિુીમાું નીચ ેમજુબ નાણાુંકીય  

      સહાય મળેલ છે.  

ક્રમ યોજનાન ાં નામ લાભ મેળિનારન ાં 
નામ 

સાંબાંધ સહાયની રકમ િર્ષ વિશેર્ નોંધ 

 
 

      

 
 

      



 

૧3. આ તમામ બાુંહિેરીઓ અને આ મકાન સહાયની યોજનાની શરતો/ જોગિાઇઓનુું પાલન કરિા બાુંહિેરી આપ ુ 

      છું.  

        ........................................................ 
         અરજદારની સહી  
સાક્ષીઓના નામ અને સરનામા અને સહી 
ક્રમ નામ સરનામ ાં સહી 

  
 

  

  
 

  

અરજદારન ેમકાન સહાય બાબતમાું મામલતદાર/ગ્રામ પુંચાયત/ તલાટી ક્રમ મુંત્રી આપિાનુું પ્રમાણપત્ર.  

૧) આથી પ્રમાણપત્ર આપિામાું આિ ેછે કે, શ્રી .................................................., ગામ: .......................................  
    ના નામ ેકે અરજદારન ેનામ ેઅન્ય કોઇ યોજના હઠેળ મકાન સહાય આ અગાઉ મુંજુર થયેલ નથી કે ચકુિિામાું  

    આિલે નથી.  

૨) અરજદારન ેખલુ્લા પ્લોટ પર રહણેાુંક િસિાટના હતે ુમાટે તદ્દન નવુું મકાન બનાિિા માટેની મુંજુરી/ગ્રામ  

    પુંચાયતની/નગરપાલલકાની રજા લચઠ્ઠિ આપલે છે. જે આ સાથ ેજોર્િામાું આિ ેછે.  

તારીખ:                                        સહી:  

 

       (મામલતદાર/ગ્રામ પુંચાયત/તલાટી-કમ-મુંત્રી)  

 

                                                                               સ્થળ તપાસણી અહિેાલ. 
             આથી હુું જજલ્લા સમાજ સરુક્ષા અવિકારી શ્રી, જજલ્લો:.................................................. તપાસ અહિેાલ આપ ુછું કે, મેં 
આિાસ યોજાન હઠેળ નાણાુંકીય સહાય મેળિિાની અરજી કરનાર શ્રી............................................ની સાિવનક કાગળો/ 
આિારોની સ્થળ ઉપર પરુતી ચકાસણી કરી છે. જરૂરી પ્રમાણપત્રો તેના સહી.વસક્કા યોગ્ય અવિક્રુત અવિકારીના/ કમષચારીના જ 
હોિાની ખાતરી કરેલ છે. સાથ ેઅરજદારની હકીકત સ્થળ ઉપર તપાસમાું સુંપણુષ સાચી જણાિેલ છે/નથી તો અરજદારન ેવિકલાુંગ 
વિિિા મકાન બાુંિકામ સહાયના લાભાથી તરીકે નાણાુંકીય સહાય મુંજુર કરિા મારો સ્પષ્ટ અલભપ્રાય આપ ુછું.  

          મારો સ્પષ્ટ અલભપ્રાય અરજી મુંજુર/નામુંજુર કરિાપાત્ર થાય છે. વિગતિાર સ્થળ-ક્સ્થવતનુું વનિદેન મારી સહીનુું પુંચાનમ ુ
મારા આિારો તપાસ્યા હોિાથી પ્રામાલણત કરી શરેા સાથ ેરજુ ું કરુું છ.  

 

સ્થળ:         સહી: ..................................................... 
તારીખ:         હોદ્દો:  

 

અરજી સાથ ેરજુ કરિાના આિારો:  

૧. વિકલાુંગ વિિિા હોિાનુું સક્ષમ અવિકારીનુું પ્રમાણપત્ર.  

૨. પાસપોટષ સાઇઝનો ફોટો.  

૩. વિકલાુંગ ઓળખકાર્ષની ઝરેોક્ષ.  

૪. ખલુ્લો પ્લોટ/કાચા મકાનની માલીકી હકક અંગે આકારણી પત્રકની નકલ અન ેિરેા ભયાષની પહોંચ.  

૫. મકાન બાુંિકામ કરિાની રજા લચિી.  

૬. ગરીબી રેખા હઠેળ જીિતા કુટુુંબના લાભાથી હોય તો ત ેઅંગે સક્ષમ અવિકારીનો દાખલો.  

૭. રેશનકાર્ષની ઝરેોક્ષ નકલ  

૮. મકાન બાુંિકામનો નકશો.  

૯. મકાન બાુંિકામનો અંદાજીત ખચષ, વિગતિાર.  

૧૦. ખલુ્લો પ્લોટ/ કાસ્ચ ુમકાન િારસાઇમાું મળેલ હોય તો તનેા આિારોની નકલ.  

૧૧. સહાયના બીજા અન ેત્રીજા હપ્તાની ચકુિણી સમય ેરજુ કરિાના સક્ષમ અવિકારીનુું પ્રમાણપત્ર 




