
 

:: સોંગધનામુ :: 

આથી અમો નીચે સહી કરનાર ...............................................................ઉ.….........વર્ષ 

ધમ.ે.............. ધધંો............ રહે.......................................................ગામ................... તા.................. 

જિ.................આથી આિરોિ તારીખ .............ના રોિ અમો ધમષના સોંગદ લઈ પ્રજતજ્ઞા પૂવષક જાહેર કરીએ છીએ ક,ે 

અમો ગિુરાત સરકારશ્રીની ડૉ.આંબેડકર આવાસ યોિના હેઠળ અમારી માજલકીના ખલુ્લા પ્લોટમાં / કાચુ ંમકાન / િિષરીત / 

કાચંુગાર માટીનું રહેવાલાયક ન હોય તેવુ ંમકાનની િગ્યાએ પાકું મકાન બનાવવા સહાય મેળવવા માટ ેનીચે મુિબનુ ંસોગંદનામુ ં

જાહેર કરીએ છીએ. કે.....   

(૧) અમો કે અમારા કુટુબંના કોઇપણ સભ્યએ છેલ્લા ૨૦ વર્ષમાં આ જવભાગ કે અન્ય કોઇ જવભાગ  હસ્તકની 

કોઇપણ સરકાર કે સરકાર માન્ય આવાસ યોિના હેઠળ સહાય મેળવેલ નથી.  

(૨) હાલમાં મારા ક ેઅમારા કુટુંબના કોઇપણ સભ્યના નામ ેઅમારા ગામમાં ક ેઅન્ય કોઇ પણ  િગ્યાએ વસવાટ કરવા 

લાયક પાકુ ંમકાન અમો ધરાવતા નથી કે ભજવષ્યમાં પણ અમારા  વાલી-વારસા તરફથી અમોને ક ેઅમારા કુટુબંના કોઇપણ 

સભ્યન ેવસવાટ કરવા લાયક પાકું  મકાન હોવા અગંેની વાત આ કચેરીના ધ્યાન ે આવશે તો અમોન ે મળેલ બધી રકમ 

 સરકારશ્રીમાં પરત કરવા અમો બાહંેધરી આપીએ છીએ. 

(૩) હંુ પોત ેક ેમારા કુટુબંના કોઇપણ સભ્ય હાલમા ંસરકારી નોકરી કરતા નથી િેની અમ ેબાંહધેરી  આપીએ છીએ.  

(૪) સરકારશ્રીની આ યોિના હેઠળ સહાય મિુંર કરવામાં આવશ ેતો સરકારશ્રીના નીજત-જનયમો  મુિબ ગ્રામ 

પંચાયત/સક્ષમ અજધકારી દ્વારા આપવામા ંઆવેલ પરવાનગીવાળી િગ્યાએ િ  જનયત ચતુસીમા પ્રમાણ ે પાયા લેવલથી િ 

જસમેન્ ટ, રેતી અન ેઈંટથી મકાન બાંધકામ કરીશંુ.  લીન્ ટલ (અભેરાઇ) લેવલ સધુીનુ ંમકાનનુ ંબાંધકામ પણૂષ થયેથી જનયત થયેલ 

ફોમષ, ફોટો  કચેરીએ આપી બીિો હપ્તો મેળવવા જાણ કરીશંુ. મકાનનુ ંબાંધકામ પૂણષ થતાં શૌચાલયના  બાંધકામ 

સજહતનો ફોટો  કચેરીમાં રિુ કરીશંુ. િુના મકાનનુ ંરીપેરીંગ કામ કોઇપણ સિંોગોમા ં કરીશંુ નહીં. ગ્રામ્ય જવસ્તારમા ં

રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- (અંક ેરૂજપયા પાચં લાખ પૂરા) અને શહેરી  જવસ્તારમા ં રૂ.૭,૦૦,૦૦૦/- (અંક ે રૂજપયા સાત લાખ પૂરા)થી 

વધનુી રકમનો ખચષ આ  મકાન બાંધકામ પણૂષ  કરવા કરીશંુ નહી. આ સહાયમાથંી મકાન બનાવી તેનો ઉપયોગ 

ફક્ત  અમારા કુટુંબના રહેવા  માટ ેકરીશંુ િેની અમ ેબાંહેધરી આપીએ છીએ. 

(૫) મકાન પણૂષ થયેથી અમો મકાનના આગળના ભાગે જનયત નમુનાની તકતી લગાવીશંુ. 

  

 અમોએ ઉપર િણાવેલ તમામ હકીકતો તદ્દન સાચી છે ત ેસમજી જવચારીન ેસોગદંનામું કરેલ છે. ભજવષ્યમા ંકોઇપણ 

જવગત / માજહતી ખોટી િણાશે અથવા અમોએ આપેલી બાંહધેરી મિુબનું મકાનનું કામ નજહ કરીએ તો સરકારશ્રી દ્વારા િે 

કોઇપણ સજા ક ેદંડ કરવામા ંઆવશે ત ેભોગવવા અમો બંધાયેલા છીએ. ખોટુ ંસોગધંનામ ુકરવુ ંત ેફોિદારી ગનુો બન ેછે તનેી 

અમોને સપંૂણષ જાણકારી છે. 

સ્થળ :  

તારીખ :           સોગંધનામુ ંકરનારની સજહ  

સાક્ષીની સજહ અને સરનામું :  

૧) 

૨) 

 

  



અરિદારને મકાન સહાય મંિુર કરવા માટે ગ્રામ પંચાયતના તલાટી કમ મંત્રી/ સીટી-તલાટી-કમ-મંત્રી/ સકષલ ઇન્ સ્પેક્ટરે 

આપવાનુ ંપ્રમાણપત્ર 

(ફક્ત કચરેીના ઉપયોગ સારૂ)  

    

(૧) આથી પ્રમાણપત્ર આપવામા ંઆવે છે કે,  શ્રી......................................................................... 

 મુ.....................તા................. જિ............... એ તથા કટુુંબના અન્ય સભ્યએ છેલ્લા ૨૦ વર્ષમાં  આ 

જવભાગ ક ેઅન્ય કોઇ જવભાગ હસ્તકની કોઇપણ સરકાર ક ેસરકાર માન્ય આવાસ યોિના  હેઠળ સહાય મેળવેલ 

નથી.  

(૨) અરિદાર પોતે ક ેપોતાના કુટુંબના અન્ય સભ્યના નામે ગામમાં અન્ય િગ્યાએ કાચંુ/પાકુ ં મકાન/રહવેાલાયક મકાન 

ધરાવતા નથી.  

(૩) અરિદાર ગામમા ં................. વર્ષથી વસવાટ કરે છે.  

(૪) અરિદાર િે ખલુ્લા પ્લોટમા/ંકાચા મકાન/િિષરીત/કાચુ ગાર માટીનુ ંરહેવાલાયક ન હોય તેવુ ં મકાન પર નવુ ં

આવાસ બાંધવા માંગ ેછે ત ેગ્રામપચંાયતના ચોપડે નોંધાયેલ છે. િેનો  આકારણી નંબર................ છે. ત ે કોઇ દબાણ ક ે

નડતરરૂપ થાય તે રીતે આવેલ નથી. 

(૫) અરિદાર િે િગ્યા પર આવાસ બાંધવા માગંે છે તેનો ચતુર્દષશાનો નક્શો નીચે મિુબ છે.  

 

નક્શો અજહ રિુ કરવો 

 ઉત્તર  

 

 

 

                          પજચચમ                                પવૂષ   

 

દજક્ષણ 

તારીખ : …………………….           સહી/જસક્કો 

સ્થળ : ......................               તલાટી કમ મતં્રી 


