રૂ.૧૦૦/- ના સ્ટે મ્પ ઉપર નોટરી મારફતે નીચે દર્ાા વેલ નમુના મુજબ સોગંદનામુ કરી અલગથી રજુ કરવાનું રહેર્ે

સોગંધનામામાં કોઇપણ પ્રકારનો ફેરફાર ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવર્ે નહીં. ફેરફારવાળા સોગંધનામાના કકસ્સામાં કરે લ
અરજી રદ કરવામાં આવર્ે.)

પરિશિષ્ટ-૩

સોગંદનામં
આથી હ ું નીચે સહી કરનાર શ્રી/ શ્રીમતી/ કું. .......................................................................................................
વર્ષ

આશરે

.......................

વ્યવસાય.

..........................................

ઉંમર

રહેવાસી.

.............................................................................. ......................... તા.જી. ગાુંધીનગર. પીન કોડ નું. .......................
મો.નું............................................
આથી આ સોગુંદનામા દ્વારા નીચે પ્રમાણે અંત:કરણપ ૂવષક ાહહેર કું ું ું ું નને પ્રિત્ાપ ૂવષક ણણાું  ું ું ું. કે,
(૧)

ગાુંધીનગર મહાનગરપાલિકા તથા ગાુંધીનગર શહેરી િવકાસ સત્તામુંડળ િવસ્તારમાું મારા કે / મારી પત્ની/ પિત કે
કટુંબના કોઈપણ સભ્યના નામે રહેણાુંકન ું મકાન કે ફ્િેટ સરકારી કાયદા હેઠળ રચાયેિ કોઈ કો.ઓ. સોસાયટીમાું કે
નન્ય રીતે ભાડા ખરીદ યોણના હેઠળ માલિકીન ું મકાન કે ફ્િેટ નથી.

(૨)

મારી તથા મારા કટુંબની સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮ ની બધા સાધનોમાુંથી મળી કિ વાિર્િક આવક રૂ............................છે .

(૩)

મારો નનસ ૂલચત ાહતી/ નનસ ૂલચત ણનાહતી/ બક્ષીપુંચ/ ડીફે ન્સ/ દદવ્યાુંગ/

નન્ય કેટેગરીમાું સમાવેશ થાય છે

નને હ ું નનસ ૂલચત ાહતી/ નનસ ૂલચત ણનાહતી/ બક્ષીપુંચ/ ડીફેન્સ/ દદવ્યાુંગ/ નન્ય કેટેગરીમાું નરજી કું ું ું ું.ગડા
તરફથી આિથિક રીતે નબળા વગષના(E.W.S.-II) િોકો માટે ફાળવવામાું આવનાર મકાનો અંગે જે નીિત િનયમો નક્કી
કરવામાું આવ્યા છે તે મને બુંધનકતાષ છે નને ભિવષ્યમાું તેમાું જે કોઈ ફેરફારો કરવામાું આવશે તે પણ મને
બુંધનકતાષ રહેશે.
(૪)

ગડા તરફથી મને જે મકાન ફાળવવામાું આવશે તેની દકિંમતને િગતાું િનયત હપ્તાની રકમ દુંડ કે દુંડનીય વ્યાણ,
વેરો કે ઈતર રકમ

રજીસ્રે શનનો

ખચષ/રકમ તે હ ું સત્તામુંડળને નથવા સત્તામુંડળ નક્કી કરે તે નિધકૃત સુંસ્થાને

િનયત સમયમાું ભરવા બુંધાઉ ું ું.
(૫)

આિથિક રીતે નબળા વગષના (E.W.S.-II) િોકોની આ યોણના હેઠળ રચવામાું આવતા એસોશીએશનનો હ ું સભ્ય થવા
સુંમત થાઉ ું ું નને તેના નીિત િનયમોન ું પાિન કરીશ.

(૬)

E.W.S.-II આવાસ યોણનાના મારા નરજીપત્રકમાું દશાષ વ્યા મણબ હ ું ભાડે રહ ું ું ું/ માતા-િપતા સાથે રહ ું ું ું તે િવગતો
ખરી છે .

(૭)

હ ું ભારતભરમાું મારી માલિકીન ું પાકું મકાન/ફિેટ કોઈ ણગ્યાએ ધરાવતો/ધરાવતી નથી.

(૮)

મેં સરકારી કે નધષ સરકારી સુંસ્થા દ્વારા આપવામાું આવેિ રહેણાુંકના મકાનનો િાભ નગાઉ મેળવેિ નથી.

(૯)

નમોને ફાળવવામાું આવેિ મકાન નન્ય કોઈપણ વ્યદકતને ૭ વર્ષ સધી વેચાણ, ગીરો, બાનાખાત, પાવર ઓફ
એટષ ની, ભાડે નથવા નન્ય કોઈપણ પ્રકારે નમો તબદીિ કરીશ ું નહીં કે મકાનનો ભોગવટો કામચિાઉ કે કાયમી રીતે
નન્યને સપ્રત કરીશ ું નહીં. તેમણ તેમા કસરવાર થયે નમોને ફાળવવામાું આવેિ મકાનનો કબણો પરત િઈ નમોને
ફાળવેિ મકાન/ ફિેટની ફાળવણી રદ્દ કરવાની તથા નમો દ્વારા ભરપાઈ કરવામાું આવેિ તમામ નાણાું ણપ્ત કરી
ફોણદારી/ કાનની કાયષવાહી કરવાની સુંપ ૂણષ સત્તા સત્તામુંડળને છે જે નમો ાહણીએ તથા કબિીએ છીએ.

(૧૦)

મને ફાળવવામાું આવેિ મકાનનો ઉપયોગ માત્ર રહેણાુંકના હેુ માટે ણ કરીશ. નન્ય ઉપયોગ કરીશ નદહ તેની
બાુંહધ
ે રી આપ ું ું ું.

(૧૧)

ણો મને ડ્રોમાું મકાન ફાળવવામાું આવે નને પછી ણો હ ું સભ્ય પદ રદ કરવા નરજી કું ું તો ભિવષ્યમાું થનાર આવાસ

યોણનાના ડ્રોમાું મારો હક્ક દાવો રહેશે નદહ તેની ખાતરી આપ ું ું ું.
(૧૨)

સદરહ યોણના હેઠળ મને ફાળવવામાું આવેિ મકાન સુંબધ
ું ે ગડા ના વખતો વખતના પ્રધાન મુંત્રી આવાસ યોણના
સુંબધ
ું ી નીિત િનયમોન ું પાિન કરવા હ ું બુંધાયેિ ું ું. ગડા દ્વારા નક્કી કરે િ નીિત- િનયમોન ું હ ું ઉલ્િુંઘન કરીશ, તો
ગડા દ્વારા જે કોઈ કાયષવાહી કરવામાું આવશે/િનણષય િેવામાું આવશે તે મને કબિ/મુંજર નને બુંધનકતાષ રહેશે.

(૧૩)

ઉપરોક્ત િવગતો પૈકી કોઈ િવગતો ખોટી ઠરે તો ગાુંધીનગર શહેરી િવકાસ સત્તામુંડળ જે કોઈ િનણષય કરશે તે મને
કબિ મુંજર નને બુંધનકતાષ રહેશે.

ગાુંધીનગર શહેરી િવકાસ સત્તામુંડળને ઉપર ણણાવેિ હકીકત સુંપ ૂણષ સમણદારી પ ૂવષક કોઈ પણ ાહતના
દબાણ વગર સભાન નવસ્થામાું તથા શધ્ધ બધ્ધ્ધથી તથા મારી ાહણ નને માન્યતા પ્રમાણે સાચી/ ખરી નને
કાયદે સરની છે . જે મને તથા મારા વુંશવાિી વારસોને પણ બુંધનકતાષ રહેશે. ખોટું સોંગધનામ ું કરું  ું એ ગનો બને છે
જેની મને ાહણ છે .

ફોટો

નામ :- ....................................................................
સહી :- ..................................
સ્થળ :- .................................
તારીખ :- ..............................

