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યાજ્મના ગયીફ તેભજ ફીીએર રાબાથીઓના ઉત્કસ ભાટે ઘય લયાળના લીજજોડાણો
ુ ચુ િત જાવત ેટામોજના અંતગસ ત નાંણાકીમ વશામ
લીના મલ્ુ મે અલા યાજ્મ વયકાયશ્રી ધ્લાયા નસ
ગ્રાન્ટ રૂે પાલલાભાં અલે છે .

ુ ચુ િત જાવત ેટા મોજના શેઠ નસ
ુ ચુ િત જાવતના વલસ્તાયોભાં ઘયલયાળ
 નસ
નાં લીજજોડાણ અંગે ની રૂયે ખા :
૧.

ુ ચુ િત જાવત ેટા મોજના શેઠ નસ
ુ ૂચિત જાવતના વલસ્તાયોભાં લીજીકયણ ળશેયી તેભજ
નસ
ગ્રામ્મ એભ ફંને વલસ્તાયોને રાગ ુ ડે છે .યાજ્મના વભગ્ર

ુ ચુ િત જાવતના વલ સ્તાયોભાં
નસ

ુ ચુ િત જાવતના ગયીફ કુ ટંુ ફોને વનઃશલ્ુ ક ઘયલયાળન ંુ વલજજોડાણ અલાભાં અલે
અલેર નસ
છે .
૨.

ુ ૂચિત જાવતના વલસ્તાયો કે જે વલસ્તાયોન ંુ વલજીકયણ પકત શલા દફાણની રાઆનથી
નસ
કયલાન ંુ ળકમ શોમ તે વલસ્તાય ભાટે ઉબી કયલી ડતી લીજયે ાનો  ૂયે  ૂયો ખિસ અ મોજના
શેઠ અલયી રેલાભાં અલે છે .

૩.

આન્દીયા અલાવ, આન્દીયાનગય, ૧૦૦ િોયવલાયના પ્રોટ કે ભપત પ્રોટ કે અલી નલી
ુ ૂચિત જાવતના રોકોની લસ્તી તે વલસ્તાયની કુ ર લસ્તી કયતા ૪૦ ટકા કે
લવાશતો કે જમાં નસ
તેથી લધ ુ શોમ તેલા વલસ્તાયને અ મોજનાભાં અલયી રેલાભાં અલે છે .

૪.

ગ્રામ્મ તેભજ ળશેયી વલસ્તાયના અલા લીજીકયણ ભાટે ઉબી કયલી ડતી બાયે /શલા
દફાણની રાઆન ને લીજ વલતયણ કેન્રનો ખિસ ણ અ મોજના શેઠ અલયી રેલાભાં અલે
છે . યં ત ુ ટ્રાન્વપોભસય વેન્ટય ઉભ ંુ કયલા ભાટે ૨૦ કે તેથી લધ ુ રાબાથીઓની ભાંગણી શોલી જરૂયી
છે . જે ૈકી ૪૦ ટકા રાબાથીઓ ન.ુ જાવતના શોલા જરુયી છે .

૫.

વદય મોજના શેઠ નંધણી પી, ટેસ્ટય યીોટસ ની પી તથા લીજફીર નાભતની યકભ રાબાથી
ુ લાભાં અલતી નથી.
ાવેથી લસર

૬.

રાબાથીએ વભાજ કલ્માણ વલબાગ ભાયપત થલા વ્મકકતગત કકસ્વાભાં વભાજ કલ્માણ
વલબાગ ાવેથી જાવત અંગે ન ંુ પ્રભાણત્ર ભેલી યજી કયલાની યશેળે.

લસ ૨૦૧૬-૧૭ ભાં ૫૦૦ ઘયલયાળના લીજ જોડાણો અલાન ંુ અમોજન છે .
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