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નાનાજી દેળમખુ આલાસ મોજના હઠે ભકાન સહામ ભાટેની અયજી કયેર છે. હુાં ગજુયાત ભકાન અને 

અન્મ ફાાંધકાભ શ્રભમોગી કલ્માણ ફોડગ ભાાં રાબાથી તયીકે નોંધામેર છાં. ઉયોક્ત અયજી ભેં 

લાાંચી/સાાંબી છે તથા મોજના અંગેના મનમભોની ભને જાણ છે. અયજીભાાં બયેર તભાભ મલગતો સાચી 
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ફને છે તેની ભને જાણ છે. જો ખોટી મલગતો યજુ કયીને નાણાકીમ રાબ ભેલીળ તો ભાયી સાભે જે 

કામગલાહી થળે તે ભને કબરુ/ભાંજુય છે. તેભજ તે યત ચકુલલા હુાં રેલખત ફાાંહધેયી આપુાં છાં.  
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નોંધ: જો અંગઠુો કયેર હોમ તો અંગઠુો                            રાબાથી શ્રમભકની સહી અથલા અંગઠુો  
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(૬)   સ્થામનક ભહાનગયાલરકાનુાં ટેક્ષ ફીરની નકર  

(૭)   ફે પોટા  



 
 
 

શ્રી નાનાજી દેશમખુ આવાસ યોજના 
ચેક ીસ્ટ 

 
 

ક્રમ વવગત હા ના આ અંગે નો પરુાવો 
સામે છે કે કેમ? 

 

૧ વદયહુ શ્રમભક ફાાંધકાભ શ્રમભક છે કે કેભ?    

૨ 

 
( ઉકત શ્રમભક ની નોંધણી ફાાંધકાભ ફોડડ ભાાં થમરે છે કે કેભ?  

નોધણી અંગે આધાય/પયુાલાાં યજુ કયલા 
   

૩ ઓખકાડડ યીન્ય ુકયાલરે છે કે કેભ?     

૪ નોધામરે શ્રમભકન ેોતાનુાં યશલેાનુાં ઘય છે કે કેભ?     

૫ ફાાંધકાભ શ્રમભક ગયીફી યેખા થી ઉયના છે કે કેભ?    

૬ ળશયેી મલકાવ અન ેળશયેી ગશૃ મનભાડણ મલબાગ દ્વાયા ચારતી પ્રલતડભાન 
આલાવ મોજનાઓ શઠેના આમથિક યીત ેનફા લગડ ના રોકો ભાટેની 
EWS અન ેઓછી આલક ધયાલતા રોકો ભાટેની LIG આલાવ મોજના 
યાજ્મ વયકાય/ સ્થામનક સ્લયાજ ની વાંસ્થા/સ્થામનક વતાભાંડ દ્વાયા 
અભરીકયણ ભાાં ળશયેીમલકાવ અન ેળશયેીગશૃ મનભાડણ મલબાગના 
પ્રલતડભાન ઠયાલ મજુફના તભાભ રાબો આલાભાાં આલ ેછે કે કેભ?  

   

૭ ળશયેી મલકાવ અન ેળશયેી ગશૃ મનભાડણ મલબાગના ચાલ ુઆલાવ 
મોજનાઓભાાં આમથિક યીત ેનફા લગડ ના રોકો ભાટે EWS આલાવ 
મોજના તભેજ ઓછી આલક ધયાલતા રોકો ભાટે LIG આલાવ 
મોજનાઓભાાં ફાાંધકાભ શ્રમભકોન ેણ આમથિક વશામ ભી યશ ેત ેભાટે 
આલા રાબાથીઓન ેળશયેી મલકાવ અન ેળશયેીગશૃ મનભાડણ મલબાગ/કેન્ર 
વયકાયની ાત્રતા ધયાલતા શોમ તો ભલાાત્ર પ્રલતડભાન વશામ ળશયેી 
મલકાવ અન ેળશયેી ગશૃ મનભાડણ મલબાગન ેફાાંધકાભ ફોડડ દ્વાયા યીએમ્ફવડ 
કયી આલાભાાં આલળ.ે અન ેજે ફાાંધકાભ શ્રમભક આલક ભમાડદાન ેકાયણ ે
આલી ાત્રતા ધયાલતા ના શોમ તને ેવભાનતા ના ધોયણ ેતટેરીજ 
વશામ ફાાંધકાભ ફોડડ દ્વાયા ળશયેીમલકાવ અન ેળશયેીગશૃ મનભાડણ મલબાગન ે
ચકુલલાભાાં આલળ.ે 

   

૮ જુદી જુદી આલાવ મોજનાઓ અંતગડત ફાાંધકાભ શ્રમભકોન ેભકાન 
પાલલાભાાં આલ ેત્માયે જો ફાાંધકાભ શ્રમભકોની આલક ભમાડદા જે ત ે
મોજનાન ેઅનરુૂ શોમ તો EWS તભેજ LIG મોજના શઠે તને ે
ભલાાત્ર વશામની યકભ ફાાંધકાભ ફોડડ દ્વાયા ળશયેી મલકાવ અન ેળશયેી 
ગશૃમનભાડણ મલબાગ ભાયપત ેજે ત ેવાંસ્થાન ેયીએમ્ફવડ કયી આલાભાાં 
આલળે. 

   



 

૯ જે કકસ્વાભાાં ફાાંધકાભ શ્રમભકની આલક ભમાડદા EWS/LIG ળશયેી મલકાવ 
અન ેળશયેી ગશૃમનભાડણ મલબાગની ાત્રતા કયતા લધાયે શોમ તલેા 
કકસ્વાઓભાાં પાલામરેા ભકાન અંગેની EWS/LIG ભલાાત્ર વશામના 
વભાનતાના ધોયણ ેવશામ ચકૂલલાની યશળે.ે  

   

૧૦ EWS/LIG ળશયેી મલકાવ અન ેળશયેી ગશૃમનભાડણ મલબાગની ાત્રતા કયતા 
લધાયે રાબાથીની આલકન ેઆધાયે નક્કી કયલાની યશ ેછે જમાયે 
ફાાંધકાભ શ્રમભક ભાાં કકસ્વાભાાં શ્રમભકની ાત્રતા ઓખકાડડના આધાયે 
નક્કી કયલાભાાં આલી છે કે કેભ? 

   

૧૧ આ અંગેની ખયાઈ જે ત ેલડની ફજેટ જોગલાઈ અન ેનાણા મલબાગ દ્વાયા 
પાલામરેા ગ્રાન્ટની ભમાડદાભાાં કયલાનો યશ ેછે ત ેઅંગે ખયાઈ કયેર છે 
કે કેભ?  

   

૧૨ આ અંગે કયલાના થતા ખચડ અંગે નાણાકીમ ઔચચત્મના મવદ્ાાંતોનુાં 
ારન કયલાભાાં આલરે છે કે કેભ? 

   

૧૩ આ અન્લમ ેપાલરે ગ્રાન્ટનો અન્મ ભાટે ઉમોગ કયલાનો નથી તથા 
ફચત યશતેી યકભ ખચડ આળયે વયેન્ડય કયલાની છે. તો આ ફાફતો 
અંગે ખયાઈ કયેર છે કે કેભ? 

   

૧૪ પ્રલતડભાન મોજનાના નોભવડઅન ેવશામની યકભોભાાં જો પેયપાય કયલાનો 
થતો શોમ તો ત ેઅંગે યાજ્મની વયકાયના આદેળો ભેલરે છે કે કેભ? 

   

૧૫ આ મોજના અન્લમ ેકયલાની થતી ખયીદી અંગે યાજ્મ વયકાયની 
પ્રલતડભાનખયીદનીતીની જોગલાઇઓનુાં  ચસુ્તણ ેારન કયલાભાાં 
આલરે છે કે કેભ? 

   

૧૬ આ મોજના અભરીકયણના ભશકેભ અન ેલશીલટીનો ખચડ ભકાન અન ે
અન્મ ફાાંધકાભ શ્રભમોગી કલ્માણ ફોડડ( યોજગાય મનમભન અન ેવલેાની 
ળયતો) અમધમનમભ,૧૯૯૬ થી કરભ ૧૪(૩) શઠેની જોગલાઈ મજુફ 
આ મોજનાના ખચડના ૦.૫% કયતા લધ ેનકશ. તનેીકાજી યાખરે છે કે 
કેભ? 

   

 
 



શ્રી નાનાજી દેમખુ આળાસ યોજના અંગેના નનયમો 

(૧) શ્રી નાનાજી દેમખુ આળાસ યોજના માાં ફક્ત હરેી ગરીબો માટેજ છે. 

(૨) શે્ર નાનાજી દેમખુ આળાસ યોજનામાાં ાભ મેલળળા માટે બાાંધકામ શ્રનમકને  


