
  

 

 

અરજી નબંર 

____________________ 
 

સામાજિક ન્યાય અન ેઅજિકારરતા જિભાગ (ગિુરાત સરકાર) 

જનયામક, જિકસતી જાજત કલ્યાણ પ્રભાગ 

પંરિત દીન દયાળ ઉપાધ્યાય આિાસ યોિના 
સા.શ.ૈપ.િ.ના પરંિત દીન દયાળ ઉપાધ્યાય આિાસ યોિના મકાન સહાય મેળિિા અંગનેુ ંફોમમ 

વ્યજતતગત માજહતી :                                                                                                    અરિદારનો ફોટો 

અરિદારનંુ પુરુ નામ : ____________________________________ 

અરિદારનાં પત્ની/પજતનંુ નામ :  ____________________________________ 

અરિદારની જાજત :  ____________________________________ 

અરિદારની પેટા જાજત : ____________________________________ 

 

 

અરિદારની િન્મ તારીખ:       _____________________________________      ઉંમર :            _____________________________ 

અરિદારનંુ લ ંગ :                 ____________________________________       મોબાઈ  નંબર : _____________________________ 

ઈ-મેઇ  :                          ____________________________________         ફોન નંબર :     ______________________________ 

અરિદારનંુ હા નુ ંસરનામંુ :   ________________________________________________________________________________ 

અરિદારનંુ કાયમી સરનામંુ :   ________________________________________________________________________________ 

અરજીની જિગતો : 

અરિદારનો વ્યિસાય / િંિો :                                                                                _____________________________________ 

અરિદારની કુ  િાર્ષમક આિક :                                                                              _____________________________________ 

કૂટુંબના સભ્યોની કુ  સંખ્યા :                                                                                _____________________________________ 

અરિદાર પોતાની માજ કીનાં પ્ ોટ ઉપર મકાન બાંિકામ કરિા માંગે છે કે કાચા આિાસ ઉપર ?   _____________________________________ 

િે િગા પર નિુ મકાન બનાિિાનંુ છે તે સ્થળનંુ જિગતિાર સરનામંુ :                                  _____________________________________ 

નિા મકાન બાંિકામ પાછળ થનાર અંદાજિત ખચમની રકમ રૂ. :                                          _____________________________________ 

કેટ ા િષમથી રહે છે?                                                                                           _____________________________________ 

પ્ ોટની માજહતી  (િારમાં) :                                                                                 _____________________________________ 

 

અરિદારની બેંકની જિગતો : 

બેંક/ પોસ્ટનંુ નામ  : ___________________________________ શાખાનું નામ :              _______________________________ 

IFSC  કોિ નંબર: ___________________________________ બેંક/ પોસ્ટએકાઉન્ટ નંબર : _______________________________ 

   

 



 

િૉતયમુને્ટની જિગતો :  

ક્રમ િૉતયમુેન્ટનુ ંનામ િૉતયમુેન્ટનો નબંર ફરજિયાત છે? 

1 
આિાર કાિમ  હા 

2 
રેશનકાિમ  હા 

3 

અરિદારની જાજત/પેટા જાજતનો દાખ ો, અરિદારનંુ  ીિીંગ સટીફીકેટ(જશજિત 

હોય તો) 
 હા 

4 
આિકનો દાખ ો  હા 

5 

રહેઠાણનો પુરાિો (િીિળી જબ /  ાઇસન્સ/ ભાિાકરાર/ ચુંટણી કાિમની નક  

પૈકી કોઈપણ એક)  હા 

6 

કોઈ ગરીબી આિાસ યોિના હેઠળ તૈયાર મકાન મળે  હોય તો ફાળિણીના 

હુકમની નક , એ ોટમેન્ટ  ેટરની પ્રમાજણત નક .  ના 

7 

િમીન માજ કીનો આિાર - દસ્તાિેિ/અકારણી પત્રક/હકક પત્રક/સનદ ( િે 

 ાગુ પિતુ હોય તે )  હા 

8 
મકાન બાંિકામ કરિાની રજા જચઠ્ઠી   હા 

9 

મકાન સહાય મંિુર કરિા માટે ત ાટી તમ મંત્રી / સીટી ત ાટીએ આપિાનંુ 

પ્રમાણપત્ર તેમિ ચતુર્દમશાનો દાખ ો (જનયત નામૂનામાં)  હા 

10 
BPL નો દાખ ો (િો હોય તો)  ના 

11 પજતના મરણ નો દાખ ો (િો જિિિા હોય તો)  ના 

12 બેંક ખાતાની જિગત દશામિતી પાસબુકના પાનની નક  અથિા કેન્સ  ચેક  હા 

13 િેરા પાિતી  હા 

14 સોગંદનામંુ (જનયત નમૂનામાં)  હા 

15 

ખુલ્ ા પ્ ોટનો ફોટો / ઝઝમરીત અથિા કાચુ ગારમાટીનંુ મકાન પાિીને તે િ 

સ્થળે મકાન બનાિિાનંુ હોય તો તેના ફોટો  હા 

16 સંયુતત નામે પ્ ોટ / કાચુ મકાન હોય તો તેની સંમજત  ના 

     સ્થળ : ________________       અરિદારની સહી : ________________                     તારીખ :________________ 
 

 

 


