પંડિત ડિનિયાળ ઉપાધ્યાય યોજના અંગે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (FAQS)
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આ યોજનાનો લાભ કોને મળવાપાત્ર છે ?
સામાજજક અને શૈક્ષજિક રીતે ૫છાતવગગ, આર્થગક ૫છાતવગગ તથા જવચરતી જવમુકત જાજતના ઘર જવહોિા
ઈસમોને શહેર અને ગામિામાં વસવાટની મુશ્કેલીઓ િૂર કરવા માટે જે મના નામે પોતાની માજલકીનો પ્લોટ
અથવા સરકારી મફત પ્લોટ મળેલ હોય તેવા ઈસમોને આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર છે .
કેવી જમીન હોય તો મકાન બાંધકામની સહાય મળી શકે ?
(૧)
સ્વ માજલકીનો પ્લોટ/ ઘરથાળની જમીન
(૨)
વારસાઇથી પ્રાપ્ત કરેલ જમીન ધરાવનાર
(૩)
રાવળા હક્કની અને ઇનામી જમીનના કાયિા હેઠળ જમલકત ધરાવનાર
આ યોજનાનો લાભ કઇ રીતે મળી શકશે.
આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે esamajkalyan.gujarat.gov.in પોટગલ પર જઇને પંડિત ડિન િયાળ
ઉપાધ્યાય આવાસ યોજનાનું ફોમગ ભરવું પિે અને તેમાં જિાવ્યાનુસાર આધારો રજુ કરવાના રહે.
આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે કેવા આધાર પુરાવા જોિવા પિે ?
આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે નીચે મુજબના આધાર પુરાવા જોિવા પિે.
(૧) ગ્રામ પંચાયતનું આકારિી પત્રક
(૨) બાંધકામ રજા જચજઠઠ
(૩) જાજત તથા આવકના સક્ષમ સત્તાજધકારીના િાખલા
આ યોજનાનમાં સહાયનું ધોરિ શું હોય છે ? સહાય એક સામટી મળે ?
આ યોજના હેઠળ કુલ રૂ.૧.૨૦ લાખ સહાય મળે છે . સહાય ત્રિ હપ્તામાં મળે. જે માં પ્રથમ હપ્તો
રૂ.૪૦,૦૦૦/- (વહીવટી મંજુરીના હુ કમ સાથે) બીજો હપ્તો રૂ.૬૦,૦૦૦/- (લીન્ટલ લેવલે પહોંચ્યા
બાિ) તથા ત્રીજો હપ્તો રૂ. ૨૦,૦૦૦/- ( શૌચાલય સજહત આવાસનું બાંધકામ પૂિગ થયેથી) મળી શકે છે .
બીજો હપ્તો/ત્રીજો હપ્તો મેળવવા માટે શું કરવું પિે
બીજો હપ્તો મેળવવા માટે (૧) અરજીપત્રક તથા (૨) મકાન લીન્ટલ લેવલે પહોંચ્યા સુધીનો ફોટોગ્રાફ
શું મકાન તૈયાર હોય તો સહાય મળી શકે ?
ના, અગાઉથી તૈયાર થયેલ મકાન ઉપર સહાય મળી શકે નહીં.
શૌચાલય માટે અલગથી સહાય મળે ?
હા, શૌચાલય સહાય માટે રૂ.૧૨,૦૦૦/- તથા મનરેગા હેઠળ રૂ.૧૬૯૨૦/- મળી કુલ રૂ.૧,૪૮,૯૨૦/સહાય મળવાપાત્ર થાય છે . મનરેગા તથા શૌચાલયનો લાભ ગ્રામ પંચાયત મારફત તાલુકા પંચાયતમાંથી
મેળવવાનો રહેશે.
આ યોજના માટે કોઇ અગ્રતા નું ધોરિ અખત્યાર કરવામાં આવેલ છે .
હા, સહાયની અરજીનું ધોરિ નીચે મુજબ છે .
(૧) જવચરતી-જવમુક્ત જાજત (૨) અજતપછાત (૩) વધુ પછાત (૪) જવધવા મજહલા
મકાન બાંધકામ પૂિગ થાય એટલે કઇ કાયગવાહી કરવાની રહે ?
ઓવશીયરનું મકાનની અંિાજીત કકંમત સાથેનું મકાન પૂિગ થયા અંગેનું પ્રમાિપત્ર રજૂ કરવું પિે અને મકાન
ઉપર જનયત નમુના મુજબ તકતી લગાવવાની રહે છે .
આવાસ બાંધકામ માટે કોઇ ટોચમયાગિા નક્કી કરવામાં આવેલ છે .
હા, ગ્રામ્ય જવસ્તાર માટે રૂ.૫.૦૦ લાખ અને શહેરી જવસ્તાર માટે રૂ.૭.૦૦ લાખ મકાનની ટોચ મયાગિા
(કકંમત) નક્કી થયેલ છે .
આ યોજના હેઠળ તૈયાર મકાન પુરા પાિવામાં આવે છે ?
ના, મકાન બાંધકામ કરવા માટે જ સહાય મળવાપાત્ર છે .
મકાન બાંધકામ પૂિગ કરવાની સમયમયાગિા શું હોય છે .
મકાન બાંધકામ પૂિગ કરવાની સમયમયાગિા બે વર્ગ છે .
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