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-: સચૂનાઓ અને શરતો :- 
(૧)  રહઠેાણના પરુાવા (લાઇટ બિલ/વેરા પાવતી/ રેશનકાર્ડ) અને ઉમરના પરુાવા ( શાળા છોર્યાનો દાખલો / 

ર્ોકટરનુું પ્રમાણપત્ર / સોગુંદનામ ુ/ જન્મ નોંધણીનુું પ્રમાણપત્ર) ની પ્રમાબણત નકલો રજૂ કરવાની રહશેે. 

(૨)  અરજીફોમડ જે વ્યક્તતને આપવામાું આવેલ છે, તે વ્યક્તતએ જ તેનો ઉપયોગ કરવાનો રહશેે. 

(૩)  આ યોજનાનો લાભ ફતત સફાઇ કામદારો અને તેના આશ્રિતોને જ આપવામાું આવશે. તે માટે સક્ષમ 

અશ્રધકારીનો દાખલો અરજી સાથે રજૂ કરવાનો રહશેે. 

(૪)  અરજદારની ઉંમર ઓછામાું ઓછી ૨૧ વર્ડની રહશેે.  

(૫)  કોઇ પણ સરકારી / અધડસરકારી / એજન્સી / શ્રનગમ કે સુંસ્થા પાસેથી અગાઉ લીધેલ શ્રધરાણ/ સહાયની 

શ્રવગત આપવી. 

(૬)  ગજુરાત ગ્રામ ગહૃ શ્રનમાડણ િોર્ડ, ગજુરાત હાઉસીંગ િોર્ડ, ગજુરાત સ્લમ તલીયરન્સ િોર્ડ, ગજુરાત હળપશ્રત 

અને જમીન શ્રવહોણા ખેત મજુરોનુું હાઉસીંગ િોર્ડ, મહાનગરપાબલકાઓ / નગરપાબલકાઓ / શહરેી શ્રવકાસ 

સત્તા મુંર્ળો, હરુ્કો ઉપરાુંત સરકારી કે સરકાર માન્ય એજન્સીની પ્રવતડમાન યોજના હઠેળ લાભાથી મકાન 

િનાવવા/ મકાન ખરીદવા માુંગે તો સુંિુંશ્રધત િોર્ડ કે એજન્સીની અરજી કરવાથી િોર્ડ કે એજન્સીની 

દરખાસ્તના આધારે મકાન સહાય અને લોન મુંજુર કરવામાું આવશે અને મુંજુર કરેલ રકમ સીધી સુંિુંશ્રધત 

િોર્ડ/ એજન્સી હસ્તક મકુવામાું આવશે. જ્યારે ખટુતી રકમ જે તે લાભાથીએ પોતે ભોગવવાની રહશેે. આમ 

કરતાું પહલેાું યોજનાની અન્ય શરતો ધ્યાને લવેાની રહશેે. 

(૭)  ર્ાડ. આંિેર્કર સફાઇ કામદાર આવાસ યોજના હઠેળ િનેલ મકાન પર લાભાથીએ " રાજ્ય સરકારની ર્ાડ.  

આંિેર્કર સફાઇ કામદાર આવાસ યોજના" એ મજુિની તકતી િનાવી લગાર્વાની રહશેે. 

(૮)  અરજદારે રજૂ કરેલા આશ્રિત માટેની વ્યાખ્યાના કારણો અંગ ે કોઇ મદુ્દો ઉપક્સ્થત થાય તો તેનો મુંજુરી/ 

નામુંજુરીનો આખરી શ્રનણડય શ્રનગમ કક્ષાએથી લેવામાું આવશે. 

(૯)  અરજદારે પ્રમાણપત્રો મજુિ અરજીમાું નામ લખવાનુું રહશેે, તેમજ તે જ પ્રમાણ ેઅરજીમાું જે સહી કરવામાું 

આવે તે જ પ્રમાણેની સહીનો નમનૂો અશ્રધકૃત ગણાશે. 

(૧૦)  અરજી ઓનલાઇન થયા િાદ અરજીની િ-ેનકલો અરજદારે જીલ્લા કચેરીએ જમાું કરાવવાની રહશેે.  

(૧૧)  ર્ાડ. આંિેર્કર આવાસ યોજના, ર્ાડ. આંિેર્કર સફાઇ કામદાર આવાસ યોજના કે સરકારિીની અન્ય કોઇ 

આવાસ સહાયની યોજનાઓ હઠેળ લાભાથી કે લાભાથીનાું પશ્રત-પત્નીએ અગાઉ આવાસ સહાયનો લાભ 

લીધેલ હશે તો અરજી નામુંજુર કરવામાું આવશે.  

(૧૨)   આવાસ સહાયનો પ્રથમ હપ્તો મળ્યાિાદ લાભાથીએ આવાસનુું કામ એક વર્ડમાું પણૂડ કરવાનુું રહશેે.  

(૧૩) ઉપરનાું શ્રનયમો અને શરતો મેં ધ્યાન પવૂડક વાુંચેલ છે અને તે મને તેમજ મારા વુંશ વાલી વારસોને કબલૂ 

મુંજુર છે તેવી કબલૂાત અને ખાત્રી આપુું છું.  

 

સાક્ષીની સહી .....................................................  

સાક્ષીનુું નામ ......................................................  

લાભાથીની સહી .....................................................  

લાભાથીનુું નામ ......................................................  
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-: િાુંહધેરી પત્રક/સોગુંદનામ ુ:- 
 આથી અમો નીચે સહી કરનાર ...................................................................... ઉં............... વર્ડ ધમે …………….., 
ધુંધો........................... રહ.ે.................................................................. ગામ..............................., તા.................................. 
જજ.......................................... આથી આજરોજ તારીખ ............................... નાું રોજ અમો ધમડનાું સોંગદ લઇ પ્રશ્રતજ્ઞા પવૂડક 
જાહરે કરીએ છીએ કે અમો ગજુરાત સરકારિીની ર્ાડ. આંિેર્કર સફાઇ કામદાર આવાસ યોજના હઠેળ અમારી માલીકીનાું ખલુ્લા 
પ્લોટમાું/કાચ ુમકાન જર્જરીત મકાન/કાચ ુગાર માટીનુું રહવેા લાયક ન હોય તેવાું મકાનની જગ્યાએ પાકુું મકાન િનાવવા માટે 
ર્ાડ. આંિેર્કર સફાઇ કામદાર આવાસ યોજના હઠેળ સહાય મેળવવા નીચે મજુિનુું  સોગુંદનામુું કરીએ છીએ.   
 
(૧)  આથી હુું પ્રમાબણત કરૂ છું અને ખાતરી આપુું છું કે આ અરજીમાું જે કુંઇ શ્રવગતો/દાખલા આપેલ છે, તે મારી જાણ પ્રમાણે 

સુંપણૂડ સાચી છે, તેમાું કોઇપણ શ્રવગત સાચી ન હોવાનુું સાબિત થાય તો મળેલ સહાયની રકમ વ્યાજ સાથે એકસામટી 
ભરપઇ કરવા િુંધાઉં છું.  

(ર)  ગજુરાત સફાઇ કામદાર શ્રવકાસ શ્રનગમ તરફથી જે સહાય મકાન િનાવવા માટે મુંજુર કરી છે, તે મારા અને મારા 
કુટુુંિનાું રહઠેાણ માટે મકાન િુંધાવવાનાું હતે ુમાટે જ પરેુપરુી વાપરીશ.  

(૩)  મારા નામે તેમજ મારી પત્નીના નામે હાલમાું િીજુ ું કોઇ મકાન નથી.  
(૪)  જે મકાન િુંધાવીશ તે ભારે્, વેચાણ કે ગીરવે આપીશ નહહિં.  
(પ)  મારૂ મકાન સરકારિીએ શ્રનયત કરેલ સમય-મયાડદામાું સીમેન્ટ, રેતી અને ઇંટોથી િનાવીશ. લીન્ટલ લેવલ સધુીનુું 

મકાનનુું િાુંધકામ પણૂડ થયેથી શ્રનયત થયેલ ફોમડ ફોટો કચેરીએ આપી િીજો હપ્તો મેળવવા જાણ કરીશુું. મકાનનુું 
િાુંધકામ શૌચાલય સહહત પણૂડ થતાું ફોટો તેમજ જરૂરી પરુાવા કચેરીએ રજુ કરીશુું.  

(૬)  અમોએ કે અમારા પશ્રત/પત્નીએ છેલ્લાું ૨૦ વર્ડમાું આ શ્રવભાગ કે કોઇ અન્ય કોઇ શ્રવભાગ હસ્તકની કોઇપણ સરકારી કે 
સરકાર માન્ય આવાસ યોજના હઠેળ સહાય મેળવેલ નથી.  

(૭)  અમોએ ઉપર જણાવેલ હકીકતો તદ્દન સાચી છે તે સમજી શ્રવચારીને સોગુંદનામુું કરેલ છે. ખોટુું સોગુંદનામુું કરવુું તે 
ફોજદારી ગનુો િને તેની અમોને સુંપણૂડ જાણકારી છે.  

 
 

_________________________________ 
અરજદારની સહી 

સ્થળ : 
તારીખ : 

 
સાક્ષીનુું નામ  :_______________________________________________________________________ 
સરનામુું  :_______________________________________________________________________ 
સાક્ષીની સહી  :_______________________________________________________________________ 
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