ગધ
ાં ીનગર શહેરી વિક સ સત્ત માંડળ – ગ ધ
ાં ીનગર
બ્લોકનાં.૧૮,૪થો મ ળ ,ઉદ્યોગભિન ,સેકટર નાં.૧૧,ગ ાંધીનગર ફોનનાં.૨૩૨૪૯૦૧૭/૧૮

પરરવશષ્ટ-૨
આવથિક રીતે નબળ િગગ (EWS-II) મ ટે રહેઠ ણની યોજન હેઠળ આિ સ મેળિિ મ ટે ની અરજી મ ટે ની શરતો
(૧)

અરજદારના કે તેના કુ ટુુંબના સભ્યોના નામે મકાન/ પ્લોટ/ ફલેટ ન હોવો જોઈએ.


અરજદારે પોતાની માલલકીનુ ું મકાન/પ્લોટ ન હોવા બાબતનુ ું રૂ.૧૦૦/- ના સ્ટે મ્પ પેપર ઉપર સોગુંદનામુ રજુ
કરવાનુ ું રહેશે તથા અરજદાર ગુજરાતમાું છે લ્લા દસ(૧૦) વર્ષથી વસવાટ કરતા હોવાું જોઇએ.




(૨)

અરજદાર ભાડુ આત હોવાના કકસ્સામાું, અરજદારે ભાડા કરાર (જાહેરાતની તારીખ પહેલાનો) જમા કરાવવાનો
રહેશે, તથા સદર ભાડા કરાર સુંલગ્ન વવસ્તારની પોલીસ કચેરી દ્વારા વેરીફાય/સટીફાય થયેલ હોવો જોઇએ.

અરજદાર દ્વારા જમા કરાવવામાું આવનાર લાઇટ બીલ તથા મ્યુ.ટે ક્ષ બીલ અરજીફોમષમાું દશાષ વ્યા મુજબના
સરનામાનુ ું હોવુ ું જોઇએ.

અરજદારના કુ ટુુંબના નાણાુંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ (તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ થી ૩૧/૦૩/૨૦૧૮ સુધી) મહત્તમ વાવર્િક
આવક રૂ! ૩,૦૦,૦૦૦/-(અંકે રૂવપયા ત્રણ લાખ પુરા) ની મયાષ દામાું હોવી જોઈએ (આવક અંગે મામલતદારશ્રી/ તાલુકા
વવકાસ અવધકારીશ્રી/ સક્ષમ સરકારી અવધકારીશ્રીનુ ું પ્રમાણપત્ર અથવા નાણાુંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ના ઈન્કમટે ક્ષના

રીટષ નની ખરી નકલ રજુ કરવી) આવકના હેત ુ માટે “કુ ટુુંબમાું” અપરણીત/ વવધવા/ વવધુર હોયતો અરજદાર અન્યથા
(૩)

પરણીત હોવાના કકસ્સામાું પવત, પત્ની તથા સગીર બાળકોનો સમાવેશ કરવામાું આવશે.

અરજદાર જો પવત/પત્નીના સુંયક્ુ ત નામે આવાસ મેળવવા માુંગતા હોય તો અરજીપત્રકમાું પવત/પત્ની બુંનેએ

અરજદાર તરીકે સહી કરવાની રહેશે. સત્તામુંડળ પ્રથમ નામે સીધો પત્ર વ્યવહાર કરશે. આવાસની ફાળવણી તથા
વમલ્કત ધારણ કરવાના હક્કોનો દસ્તાવેજ સુંયક્ુ ત નામે મળશે.અરજી કયાષ બાદ સુંયક્ુ ત નામે ફાળવણી કરવા સુંબધ
ું ે

(૪)
(૫)

રજુ આત કરવામાું આવશે તો તે બાબતે વનણષયનો સત્તામુંડળનો અબાવધત અવધકાર રહેશે.

અરજદાર અને તેના કુ ટુુંબના સભ્યની તમામ વવગત અરજીપત્રક માું દશાષ વેલ છે તેને કાયમ ગણવામાું આવશે. તેમાું
કાયદાકીય અવધકૃતતા વસવાયનો કોઇ પણ પ્રકારનો ફેરફાર માન્ય રાખવામાું આવશે નહીં.

આ અરજી સાથે તમામ પુરાવાઓ રજુ કરવાના રહેશે અને ત્યારબાદ કોઈ પણ તબક્કે અરજદારને આ અરજી સુંબધે

કોઈ પુરાવા રજુ કરવાની કે બદલવાની તક આપવામાું આવશે નકહ. તેમજ અરજદારે અરજી સાથે પોતે હાલમાું જયાું
રહેતાું હોય તે સ્થળનુ ું ઈલેકટ્રીક બીલ અથવા મ્યુનીસીપલ પ્રોપટી ટે ક્ષ લબલ/ પુંચાયત વેરા લબલ, અરજદારના
ચ ુંટણીકાડષ ની નકલ રે શનકાડષ ની નકલ અને પાનકાડષ / આધાર કાડષ ની નકલ અરજી સાથે અવશ્ય લબડવાની રહેશે. સદર

(૬)

બાબતમાું ચુક જણાશે તો અરજી રદ થવાના કકસ્સામાું સુંપણષ જવાબદારી અરજદારની રહેશે.
કેન્ર તથા રાજય સરકારની સહાય બાદ કયાષ બાદ

થતી

નીચેની વવગતો મુજબની રકમ અરજદાર દ્વારા ભરપાઇ

કરવાની રહેશે. જેની ઉપર કોઇ પણ પ્રકારનુ ું વ્યાજ મળવાપાત્ર રહેશે નકહ. અરજદાર અરજી સમયે જમા કરાવવાની

નોંધણી ફી રૂ. ૭,૫૦૦/- (અંકે રૂવપયા સાત હજાર પાુંચસો પુરા) તથા ત્યારબાદ નીચે જણાવેલ કોષ્ટક અનુસારની
ચુકવવા પાત્ર રકમ “ગાુંધીનગર શહેરી વવકાસ સત્તામુંડળ” ની તરફેણમાું લખેલ તથા ગાુંધીનગર ખાતે ચુકવવા પાત્ર
બેંકસષ ચેક, પે ઓડષ ર, ડીમાન્ડ ડ્રાફટથી જમા કરાવી શકશે. સદર રકમ જમા થયાની પહોંચ કહસાબી શાખા દ્વારા
આપવામાું આવશે.
ક્ર્મ નાં.

વિગત

સમયગ ળો (એલોટમેન્ટ હુકમથી)

આિ સ મ ટે નો લ ભ થી
ફ ળો(રૂ.)

૧

અરજી સમયે

-

૭,૫૦૦/-

૨

પ્રથમ હપ્તો

૨ માસ

૫૫,૫૦૦/-

૩

બીજો હપ્તો

૩ માસ

૫૭,૦૦૦/-

૪

ત્રીજો હપ્તો

૬ માસ

૮૫,૦૦૦/-

૫

ચોથો હપ્તો

૯ માસ

૮૫,૦૦૦/-

૬

પાુંચમો હપ્તો

૧૨ માસ

૮૫,૦૦૦/-

૭

છઠ્ઠો હપ્તો

૧૫ માસ

૮૫,૦૦૦/-

(૭)

૮

સાતમો હપ્તો

૯

કુ લ જમા કરવાની રકમ

૧૮ માસ

૯૦,૦૦૦/-

(અંકે રૂવપયા પાુંચ લાખ પચાસ હજાર પુરા)

૫,૫૦,૦૦૦/-

આ સાથે સામેલ પકરવશષ્ઠ-૫ મુજબ સત્તામુંડળ દ્બારા વનધાષ રીત કચેરીએ કે બેંક માુંથી કોરા ફોમષ/અરજીપત્રક આપવા
માટે તથા તે જરૂરી દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરવા અવધકૃ ત કરવામાું આવેલ છે . અરજદ રશ્રીએ અરજીપત્રક,જરૂરી
દસ્ત િેજો અને રજીસ્રે શન ફી ની રકમ વનધ ગ રરત કરે લ સાંબવાં ધત બેંકોમ ાં (જે બેંક શ ખ મ થ
ાં ી ફોમગ મેળવ્ુાં હોય તે બેંક

(૮)

શ ખ મ ાં જમ કર િિ નુાં રહેશે.) વનધ ગ રરત કરે લ ત રીખ તથ સમય સુધીમ ાં રજૂ કરિ ન રહેશે.
કોમ્પ્્ુટરર ઇઝડ ડ્રોથી પ્ર યોરીટી ય દી નક્કી થય પછી રદન-૩૦મ ાં અરજ્દ ર ઇચ્છે તો સદર યોજન ની ફ ળિણી રદ
કરિ અરજી કરી શકશે તથ આિ રકસ્સ મ ાં ડીપોઝીટની રકમ રૂ. ૭૫૦૦/- (અંકે રૂવપય સ ત હજાર પ ચ
ાં સો પુર )
મથ
ાં ી સત્ત માંડળનો િહીિટી ખચગ રૂ. ૧,૦૦૦/-(અંકે રૂવપય એક હજાર પુર ) બ દ કરીને બ કીન રૂ. ૬૫૦૦/-( અંકે

રૂવપય છ હજાર પ ચ
ાં સો પુર ) વય જ વસિ ય પરત ચુકિિ મ ાં આિશે. ફ ળિણી રદ થત ાં પ્ર યોરીટી ય દીમ ાં તેઓનો
હક્ક ક્રમ ક
ાં આપોઆપ રદ થશે. સત્ત માંડળ દ્વ ર ભવિષ્યમ ાં થન ર આવથિક રીતે નબળ િગગ ની સ્કીમ મ ટે નક્કી થયેલ
પ્ર યોરીટી ય દી પુણગ ન થ ય તય ાં સુધી નિેસરથી કોઇપણ અરજીઓ માંગ િિ મ ાં આિશે નહી. ડ્રો ન ૩૦ રદિસ પછી

આિ સની ફ ળિણી રદ કર િિ કર યેલ અરજીન રકસ્સ મ ાં ભરે લ ડીપોઝીટન ન ણ ાં જ્ત કરી આિ સની ફ ળિણી
રદ કરિ મ ાં આિશે. જોકે એક િખત ડ્રોમ ાં આિ સ ફ ળિણી થય બ દ અરજદ ર દ્વ ર આિ સની ફ ળિણી રદ
(૯)

કર િશે તો ભવિષ્યમ ાં થન ર આિ સ યોજન ન ડ્રોમ ાં અરજદ ર ગે રલ યક ઠરશે.

આવાસના ફાળવણી પત્રમાું જણાવેલ હપ્તાની રકમ ભરવાની સમયમયાષ દામાું વવલુંબ થશેતો તે બાબતે સત્તામુંડળ દ્વારા

જે દુંડનીય રકમ વનયત કરવામાું આવે તે જમા કરાવાની રહેશે. સળુંગ ત્રણ હપ્તા ભરવામાું વવલુંબ થશે તો આવાસની

ફાળવણી આપો-આપ રદ ગણાશે તથા ભરે લ નોંધણી ફી રૂ. ૭,૫૦૦/- (અંકે રૂવપયા સાત હજાર પાુંચસો પુરા) જ્પપ્ત
(૧૦)

કરી ભરે લ હપ્તાની રકમ વ્યાજ વસવાય પરત ચુકવવામાું આવશે.

આવાસ પેટે નક્કી થયેલ કકિંમત ઉપરોકત વનયત હપ્તામાું અને વનયત સમયમાું રકમ ભરપાઈ થયા બાદ જ
અરજદારને તેને ફાળવવાપાત્ર આવાસ નો કબજો સોંપવામાું આવશે. આવાસનો કબજો સોંપ્યાબાદ અરજદારની

(૧૧)

વવનુંતીથી આવાસની ફાળવણી રદ કરવામાું આવશે નહીં. તથા જમા કરાવેલ કોઈ રકમ પરત કરવામાું આવશે નહીં.
આ યોજના હેઠળ જે અરજદાર દ્વારા રજ કરવામાું આવેલ માકહતી તથા આધારો સાચા ન હોવાનુ ું પુરવાર થાય તેવા
અરજદારના કકસ્સામાું આવાસ ફાળવણી રદ કરવા અંગેનો વનણષય થયા બાદ ઉપરોકત રૂ. ૭,૫૦૦/-(અંકે રૂવપયા સાત

(૧૨)

હજાર પાુંચસો પુરા) તથા અન્ય જમા કરે લ રકમ જપ્ત કરવામાું આવશે અને પરત મળવાપાત્ર થશે નકહિં .
અરજદારે આવાસના લાભાથી ફાળાની વનયત કરે લ રકમ કકિંમત રૂ. ૫,૫૦,૦૦૦/- (અંકે રૂવપયા પાુંચ લાખ પચાસ
હજાર પુરા) અથવા ગુડા દ્વારા વનયત કરે લ તે રકમની સુંપણષ ચુકવણી થયેથી પ્રથમ બે વર્ષ માટે મેઈન્ટે નન્સ પેટે
રૂ.૫૦,૦૦૦/-(અંકે રૂવપયા પચાસ હજાર પુરા) અલગથી ગુડા કચેરીએ જમા કરાવવાના રહેશે. ત્યારબાદ સભ્ય તથા

(૧૩)

વારસદારની બાયોમેટ્રીક રજીસ્ટ્રે શનની કાયષવાહી પણષ થયેથી આવાસનો કબજો સોંપવામાું આવશે .
લાભાથીનુ ું અવસાન થાય અને જો તેમના વારસદારો મકાન મેળવવા ઈચ્છે તો તેઓના કાયદે સર (સીધીલીટીના)
વારસદારોને ફાળવવામાું આવશે. આવા વારસદારના કે સમાું જે નવુ ું કુ ટુુંબ અસ્સ્તત્વમાું આવશે તેની આવકની મયાષ દા
જળવાતી નકહ હોય તો ફાળવણી રદ કરી રૂ.૧૦૦૦/- (અંકે રૂવપયા એક હજાર પુરા) વહીવટી ખચષ બાદ કરી બાકીની

(૧૪)
(૧૫)

રકમ પરત ચુકવવામાું આવશે.
કોમ્પ્યુટરાઈઝ ડ્રો દ્વારા અરજદારને જે સ્થળે તેમજ કોઈપણ માળે તેમજ કોઈપણ બ્લોકમાું મકાન ફાળવવામાું આવશે.
તે ફાળવેલ મકાન વસવાય અન્ય સ્થાને કે માળે ટ્રાન્સફર કરી આપવાની કોઈ માુંગણી ગ્રાહ્ય રાખવામાું આવશે નહી.
અરજદાર ડ્રો માું સફળ થાય તેથી મકાન ફાળવણી અંગે એનો હક્ક થતો નથી પરું ત ુ ગુડાના આ અંગેના વનયમોનુસાર
અવધકૃત હશે તે અને જરૂરી રકમો આપેલ મુદ્દતમાું ભરે લ હશે તો જ તેઓની અરજી મકાન ફાળવણી માટે વવચારણામાું

(૧૬)

લેવામાું આવશે.
સત્તામુંડળ દ્વારા યોજના હેઠળના બધા જ આવાસની કબજા સોંપણી થયા બાદ આવાસની કકિંમત સાથે વસુલવામાું

આવેલ મેઈન્ટે નન્સ કડપોઝીટની રકમ યોજના અંતગષતની કોમન સગવડો તબદીલ કરતી વેળાએ રજીસ્ટર થયેલ
સોસાયટીના ખાતામાું જમા કરાવવામાું આવશે , જે રકમ માુંથી સામાન્ય સગવડોની વ્યવસ્થા સોસાયટીએ કરવાની
રહેશે. સોસાયટીની રચના અને તેનો વહીવટ સુંભાળવા બાબત, મુંડળી રજીસ્ટર કરવી તથા અન્ય જવાબદારીઓ
સોસાયટીના સભ્યોની રહેશે તથા કોમન સુવવધાઓની જવાબદારી સોસાયટીની રહેશે અને જે અરજદારને આવાસ
(૧૭)

ફાળવવામાું આવેલ હોય તેઓએ ફરજીયાત આ સોસાયટીના સભ્ય થવાનુ ું રહેશે.
રાજય સરકારની વખતો વખતની સુચના તેમજ વનકાલના વવવનયમો ધ્યાને લઈને આવાસની ફાળવણી કરવામાું
આવશે. ફાળવણી અંગેની વનવતવનયમો, ધોરણો વવગેરે સુંપણષપણે સત્તામુંડળના વનણષયને આધીન રહેશે અને તે સબુંધે

(૧૮)

સત્તામુંડળનો વનણષય આખરી ગણાશે.
આ મુજબ આવાસ મેળવનારે , વેરા સકહતનો તમામ આનુર્લું ગક ખચષ ભોગવવાનો રહેશે. લાભાથી એ સરકારે વનયત
કરે લ તમામ પ્રકારના વેરા તથા વીજળીના માવસક વપરાશના ચાજીસ ભરવાના રહેશે . તેમજ આવાસના રજીસ્ટ્રે શન

(૧૯)
(૨૦)

તથા નોંધણી સુંબવું ધત તમામ ખચષ લાભાથીએ ભોગવવાનો રહેશે.
ગાુંધીનગર શહેરી વવકાસ સત્તામુંડળ (ગુડા) દ્વારા આ આવાસો માટે તૈયાર કરે લ રહેણાુંક સુંકુલમાું કોઈ પણ પ્રકારની
ગુંદકી ન થાય, સ્વચ્છતા જળવાય તે લાભાથીએ જોવાનુ ું રહેશે તથા આ જગ્યાની હરીયાળી સુરલક્ષત રાખવાની રહેશે.
આ મુજબ આવાસો લેનાર વ્યકકત આવાસોની ઉપર કે આસપાસ કોઈ પણ પ્રકારનુ ું હુંગામી કે સ્થાયી બાુંધકામ કરી
શકશે નહીં. આ આવાસોના ઉપરના માળે કોઈ પણ બાુંધ કામનો હક્ક ગાુંધીનગર શહેરી વવકાસ સત્તામુંડળ (ગુડા) પાસે

(૨૧)

અબાવધત રહેશે.
આ આવાસોની ગાુંધીનગર શહેરી વવકાસ સત્તામુંડળ (ગુડા) દ્વારા ફાળવણી કયાષ બાદ આવાસો કે સુંકુલ કે તેના કોઈ
ભાગને કુ દરતી અથવા કૃવત્રમ કારણોસર નુકશાન થાય તો તે અંગેની જવાબદારી ફલેટ ધારક વ્યકકતની રહેશે તથા આ

(૨૨)

અંગે સત્તામુંડળ સામે કોઈ પણ જાતનો નુકશાનનો હક્ક દાવો કરી શકાશે નહીં.
આ મુજબ આવાસ મેળવનારે વપરાશ પોતે જ કરવાનો રહેશે તે આ હક્ક કોઈ અન્યને ૭ િર્ગ પહેલ ભ ડે, િેચ ણ કે
અન્ય કોઈ રીતે તબદીલ કરી શક શે નહીં. જે સમયગ ળ

બ દ સત્ત માંડળ દ્વ ર

વનયત કરે લ પધ્ધવતનુસ ર

સત્ત માંડળની માંજૂરી મેળિીને જ તબદીલી કરિ ની રહેશે. જે મ ટે નો સમયગ ળો કબજો સાંભ ળ્ય ની ત રીખથી
ગણિ મ ાં આિશે. શરતચુક થિ ન રકસ્સ મ ાં ભરે લ ન ણ ાં જ્ત કરી તેમજ આિ સની ફ ળિણી રદ કરી કબજો ગુડ
(૨૩)

હસ્તક લેિ મ ાં આિશે.
આ વમલકતોના ફાળવણી કરાર અંગેની કોઈપણ બોલી કે શરતોનો ભુંગ થવાના કકસ્સામાું અથવા તો આ વમલકતોનો
કોઈપણ રીતે અનઅવધકૃ ત, ગેરવાજબી, ગેરકાયદે સર કે વવવાદસ્પદ ઉપયોગ થવાના કકસ્સામાું આવાસ ના કબજેદાર

(૨૪)

(વેચાણ) રાખનાર તેના કૃત્ય બદલ સુંપણષપણે જવાબદાર રહેશે.
સદર અરજી સ્વીકાર કે અસ્વીકાર બાબતે તથા અન્ય આ અંગેની શરતો અથવા તો પ્રકિયા બાબતે વવવાદ થવાના
કકસ્સામાું મુખ્ય કારોબારી અવધકારી શ્રી, ગાુંધીનગર શહેરી વવકાસ સત્તામુંડળનો વનણષય આખરી ગણાશે . જે અરજદારને

(૨૫)

તથા વાલી-વારસાને બુંધનકતાષ રહેશે.
આ આવાસોના યુવનટ પ્લાન, સ્થળ સ્સ્થવત વવગેરે ધ્યાને લઈ તેમા ફેરફારની સુંભાવના રહેશે. જે બાબતે અરજદારોનો
હક્ક દાવો, રજુ આતો શુધ્ધાું ગ્રાહ્ય રાખવામાું આવશે નહીં. આ યોજનામાું ફેરફાર કરવા અથવા મુલત્વી રાખવાનો

(૨૬)
(૨૭)
(૨૮)
(૨૯)

સત્તામુંડળનો અબાવધત અવધકાર રહેશે.
આ અંગેની શરતો, પ્રકિયા તથા પુરાવા બાબતે વવવાદ થવાના કકસ્સામાું મુખ્ય કારોબારી અવધકારી, ગુડા, ગાુંધીનગર
નો વનણષય આખરી ગણાશે.
આ અંગે ન્યાયનુ ું ક્ષેત્ર ગ ધ
ાં ીનગર રહેશે.
અરજદારે અરજીપત્રકમાું જણાવેલ પ્રથમ િમાુંકવાળા મોબાઇલ નુંબર ઉપર “ડ્રો” અંગેની જાણકારી એસ.એમ.એસ.થી
મોકલવામાું આવશે.

આ ફોમગ ભરીને પરત કરિ ની છે લ્લી ત રીખ

૧૧/૦૨/૨૦૧૯

છે .

અમો અરજદાર તથા અમારા વાલી-વારસાએ ઉપરોકત તમામ શરતો/વનયમો વાુંચી રાજીખુશીથી તથા સભાનપણે
સમજીવવચારીને તે અંગે સુંમવત આપવા બદલ નીચે સહી કરે લ છે .

(અરજદ રની સહી)
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