જાહેરખબર

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા ધિભાગ,
ધનયામક, ધિકસતી જાધત કલ્યાણ,

બ્લોકનં.૪, ત્રીિો માળ, ડૉ.જીિરાિ મહેતા ભિન,ગાંિીનગર.

પંડડત ડિનિયાળ ઉપાધ્યાય આિાસ યોિના (િર્ષ ૨૦૨૨-૨૩)
નિયામક, નિકસતી જાનત કલ્યાણિી કચેરી, ગાાંધીિગર દ્વારા પાંડિત ડિિિયાળ ઉપાધ્યાય આિાસ યોજિા હેઠળ રાજ્યિા સામાજજક અિે
શૈક્ષણણક રીતે પછાત િગગ, આનથિક રીતે પછાત િગગ અિે નિચરતી- નિમુક્ત જાનતઓિા ઘર નિહોણા ઈસમોિે મકાિ સહાય આપિાિી યોજિા
અમલમાાં છે . સિરહુ યોજિા હેઠળ લાભ મેળિિા ઇચ્છતા અિે સરકારશ્રીએ ઠરાિેલ માપિાં િોિી પાત્રતા ધરાિતા અરજિારો પાસેથી
esamajkalyan.gujarat.gov.in પોર્ગ લ પર તા.૧૬/૦૬/૨૦૨૨ થી તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૨ સુધી ઓિલાઇિથી અરજીઓ માંગાિિામાાં આિે છે .
િાણાાંડકય િર્ગ ૨૦૨૧-૨૨િી આ યોજિાિી ઓિલાઈિ અરજીઓિી સાંખ્યા અમુક જજલ્લામાાં લાંક્ષ્યાક કરતા િધારે પ્રમાણ હોિાથી
ે જજલ્લાઓમાાં
સરકારશ્રી દ્રારા આિી માંજુર કરિાપાત્ર અરજીઓ િર્ગ ૨૦૨૨-૨૩ માાં ચાલુ રાખિાિો નિણગય કરે લ છે . જે ધ્યાિે લેતા િીચે િશાગિલ
લાંક્ષ્યાક સામે પુરતા પ્રમાણમાાં જાનતિાઈઝ અરજીઓ મળે તે માર્ે તે જજલ્લાઓમાાં સાંબનાં ધત જાનતિા અરજિારોએ ઓિલાઈિ અરજી કરી શકશે.
જેિી ખાસ િોંધ લેિી.


સામાજજક અિે શૈક્ષણણક રીતે પછાતિગગ માર્ે િાહોિ,પાટણ, બનાસકાંઠા, ભાિનગર, સાબરકાંઠા, અરિલ્લી અને મડહસાગર
જજલ્લામાાં િર્ગ ૨૦૨૧-૨૨િી આ યોજિાિી મળે લ અરજીઓ પૈકી માંજુર કરિાપાત્ર બાકી અરજીઓ િર્ગ ૨૦૨૨-૨૩ લાંક્ષ્યાક સામે
પયાગપ્ત હોઈ આ જજલ્લાઓમાાં ઓિલાઈિ અરજીઓ માંગાિિાિી થતી િથી. આ ૭ (સાત) જજલ્લા નસિાયિા જજલ્લાઓિા
સામાજજક અિે શૈક્ષણણક રીતે પછાતિગગિા અરજિારો અરજી કરી શકશે.



આનથિક પછાતિગગ અિે નિચરતી-નિમુક્ત જાનતિા િરે ક જજલ્લાિા અરજિારો ઓિલાઈિ અરજી કરી શકશે.નિચરતી-નિમુક્ત
જાનત માર્ે લાંક્ષ્યાક પુણગ િ થાય તયાાં સુધી ઓિલાઈિ પોર્ગ લ ચાલુ રાખિામાાં આિશે.



આ સમયગાળા િરમ્યાિ જે જજલ્લામાાં લાંક્ષ્યાક સામે અરજીઓ િ મળે તો ઉક્ત સમયગાળો લાંબાિિામાાં આિશે. જેથી
અરજિારો ઓિલાઈિ પોર્ગ લ જોતા રહેવ.ુાં

(૧)

િર્ગ ૨૦૨૧-૨૨માાં જે અરજિારો અરજી કરે લ હતી અિે જરૂરી િોક્યુમન્ે ર્ ઓિલાઇિ અપલોિ કરે લ િ હતા તેિી અરજીઓ જજલ્લા કચેરી
દ્રારા પુતત
ગ ા કરિા માર્ે જે અરજિારિે સેન્િબેક કરે લ હતી અિે અરજિારે આ અરજીિી પુતગતા કરીિે જજલ્લા કચેરીિે ઓિલાઈિ
મોકલેલ િથી તેિી સેન્િબેક અરજીઓ અરજિારે ડિિ-૧૦ પુતત
ગ ા કરીિે ઓિલાઈિ પરત મોકલિાિી રહેશ.ે તયારબાિ આ અરજીઓ
આપોઆપ રિ ગણિામાાં આિશે.

(૨)

પાંડિત ડિિિયાળ ઉપાધ્યાય આિાસ યોજિામાાં સહાય મેળિિિા માર્ે િી અરજી ઓિલાઇિથી જ કરિાિી રહેશ.ે અરજી સાથેિા જરૂરી
િોક્યુમન્ે ર્ પણ ઓિલાઇિથી અપલોિ કરિાિા રહેશ.ે

(૩)

અરજીમાાં સાંપ ૂણગ માગેલ નિગતો ભરે લ િહી હોય અથિા અઘ ૂરા િસ્તાિેજો િાળી અરજી હશે તો તે આપોઆપ રિ (િામાંજુર) ગણાશે.

(૪)

અરજિાર મુળ ગુજરાત રાજ્યિા િતિી હોિા જોઇએ.

(૫)

અરજિારિા કુ ટુાંબિી િાનર્િક આિક ગ્રામ્ય નિસ્તાર માર્ે રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/- અિે શહેરી નિસ્તાર માર્ે રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- થી િધુ હોિી જોઇએ
િહી.

(૬)

અગાઉિા િર્ોમાાં અરજિાર કે તેમિા કુ ટુાંબિા સભ્યોએ આ ખાતા દ્વારા કે ગુજરાત રાજ્યિા અન્ય કોઇ ખાતામાાંથી આ પ્રકારિી સહાય
મેળિેલ હોિી જોઇએ િડહ.

(૭)

આ યોજિિો લાભ કુ ટુાંબમાાંથી કોઇ એક જ વ્યક્ક્તિે એક જ િાર મળિાપાત્ર છે .

(૮)

જરૂર જણાયે જજલ્લા કચેરીિા અનધકારીશ્રી/કમગચારીશ્રી દ્વારા જ્યારે ઓરીઝિલ િોક્યુમન્ે ર્ માાંગિામાાં આિે તયારે બતાિિાિા/ આપિાિા
રહેશ.ે

(૯)

ઓિલાઈિ અરજીમાાં અરજિારે પોતાિા અથિા પોતાિા કુ ાંર્ાંબિા વ્યક્ક્તિો મોબાઈલ િાંબર આપિાિો રહેશ.ે અન્ય વ્યક્ક્તિો િાંબર
આપેલ હશે અથિા એક જ િાંબરથી િધુ અરજીઓ આિેલ હશે તો આિી અરજીઓ રિ ગણિામાાં આિશે.

(૧૦)

અરજિાર દ્વારા ઓિલાઇિ કરે લ અરજીનુાં સ્ર્ે ર્સ જાણિા િેબસાઇર્ જોતા રહેવ.ુાં

(૧૧)

અરજી માંજુર કરિાિી સત્તા જજલ્લા અનધકારીશ્રીિી રહેશ.ે જે અંગે બીજો કોઇ હક્કિાિો કરી શકાશે િહીં.

(૧૨)

ે છે . જેિો
પાંડિત ડિિિયાળ ઉપાધ્યાય આિાસ યોજિામાાં સહાય મેળિિા અંગેિી નિગતો esamajkalyan.gujarat.gov.in પર િશાગિલ
ુ ગ અભ્યાસ કરી અરજિારે ઓિલાઇિ અરજી કરિાિી રહેશ.ે તેમજ નિશેર્ માડહતી જજલ્લાિા િાયબ નિયામકશ્રી/ જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ
સાંપણ
અનધકારીશ્રી, (નિકસતી જાનત)િી કચેરીમાાંથી પણ મળી રહેશ.ે

(૧૩)

પાંડિત ડિિિયાળ ઉપાધ્યાય આિાસ યોજિામાાં સહાય મેળિિા બાબતે કોઇ પ્રશ્ન ઉપક્સ્થત થશે તો નિયામક, નિકસતી જાનત કલ્યાણ
ખાત,ુ ગુજરાત રાજ્ય, ગાાંધીિગરિો નિણગય આખરી રહેશ.ે

સ્થળ:- ગાાંધીિગર
તા.૧૪/૦૬/૨૦૨૨

(એિ.એ.નિિામા
નિયામક

IAS)

નિકસતી જાનત કલ્યાણ

ગુજરાત રાજય, ગાાંધીિગર

