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 ડાકસ ઝોન ્ મોજના શેઠ કુ લાઓન ંુ લીજીકયણ :
યાજ્મભા

ડાકસ ઝોન મોજના અંતગસત કૃવ વલમક લીજ જોડાણો રેલા ઘણી અયજીઓ ડતય છે .

વદય મોજના શેઠ ગ્રાશકો ાવેથી એચટી / એરટી રાઇન તેભજ ટ્રાન્વકપોભસયવેન્ટડયલગે યેની યકભ
ુ લાભા આલતી નથી. વદય ખચસ લીજ વલતયણ કં નીઓ ઉઠાલતી શોમ છે . યાજમ વયકાય દ્વાયા,
લસર
ડાકસ ઝોન મોજના શેઠ ખેતી વલમક લીજ જોડાણોની ડતય અયજીઓનો વનકાર રાલલા, લધાયે
ુ યાત ઉર્જસ વલકાવ વનગભ રી. ને
કુ લાના વલજીકયણ કયી ળકામ તે ભાટે થનાય ખચસ ભાટે ની યકભ ગજ
ળેય મ ૂડી તયીકે નાણાકીમ વશામ આલાભાં આલે છે .
૧. ડાકસ ઝોન મોજના યાજમભાં આદદર્જવત વલસ્તાલયોવવલામ તથા ડાકસ ઝોન વલસ્તાયોભા અભરી છે .
૨. વદય મોજના ભાટે વયકાયશ્રી તેભજ લીજ વલતયણ કં ની ધ્લાયા નાંણાકીમ જોગલાઈ કયલાભાં
આલી છે .
૩. વદય મોજના શેઠ ખેતી વલમક લીજ જોડાણ ભેલલા રાબાથીએ યજીસ્ટ્રે જળન ચાજીવસ બયી
જભીનના જરુયી દસ્તાજલેજો વાથે વંરગ્નો લીજ વલતયણ કં ની ની વફડીલીઝન કચેયી ખાતે
અયજી કયલાની યશે છે .
૪. વદય મોજના શેઠ રાઇન ચાજીવ, ટ્રાન્વાપોભય વેન્ટીયના ચાજીવ, વલીવસ કનેકળન ચાજીવના
ફદરે અયજદાય ાવેથી

ુ યાત લીજ વનમભન ંચ ધ્લાયા નક્કી કયામેર
વાભાન્મ દયે ક ગજ

પીકવ ચાજીવ લસ ૂરલાભાં આલે છે .
ુ યાત લીજ વનમભન ંચના એલોડસ મજ
ુ ફ લસર
ુ કયલાભા આલે છે .
૫. વીકયયુ ીટી ડીોઝીટ ગજ
૬. કાભગીયી પ ૂણસ થમા ફાદ અયજદાય તયપથી ટેસ્ટ યીોટસ આલાનો શોમ છે . ફે ભાવની વભમ
ભમાસદાભા ટે સ્ટ યીોટસ યજૂ ન થામ તો ઓછાભા ઓછુ (ભીનીભભ) ફીર આકાયલાભા આલે છે .
૭. વદય મોજના શેઠ ભીટય મ ૂકીને, પ્રવત યવુ નટ રેખે ભાત્ર ૬૦/- ૈવાના

ના દયે

લીજ ફીર

આકાયલાભાં આલે છે .
ુ ફ પયજીમાત
૮. ડાકસ ઝોન વલસ્તાયભાં નંધામેર અયજદાય દ્વાયા ડાકસ ઝોન મોજનાના ધાયા-ધોયણ મજ
સક્ષ્ુ ભ વમત ધ્ધવત સ્લીકાયલાની યશેળે.
લસ ૨૦૧ ૬-૧૭ ભાટે ડાકસ ઝોન મોજના શેઠ કર
ૂ ૨૭૦૦
કયલાન ંુ આમોજન છે .
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કવૃ  વલમક લીજ જોડાણોન ુ લીજીકયણ

