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યાજ્મના ગયીફ તેભજ ફીીએર રાબાથીઓના ઈત્કસ ભાટે ઘય લયાળના લીજજોડાણો
લીના મલ્ુ મે અલા યાજ્મ વયકાયશ્રી ધ્લાયા ઝુંડટ્ટી લીજીકયણ મોજના અંતગસ ત નાંણાકીમ વશામ
ગ્રાન્ટ રૂે પાલલાભાં અલે છે .

 ઝૂં૫ડ૫ટી લીજીક૨ણ મોજનાના શેઠ ઘયલયાળ નાં લીજજોડાણ અંગે ની
રૂયે ખા :
૧.

યાજમના કોઇ ૫ણ વલસ્તા૨ભા અલેરા તભાભ જાવતના ને ગ્રામ્મ વલકાવ વલબાગની લેફવાઆટ
www..ruraldev.gujarat.gov.in ઈય દળાસ લેર કોભન લરસ્ટ ય ઈરબ્ધ ફીીએર
રાબાથીઓ ને ગયીફ કુ ટંુ ફો કે જેઓની ભશત્તેભ લાવિક અલક રૂ. ૪૭૦૦૦/- ગ્રામ્મ ને
રૂા. ૬૮૦૦૦ /- ળશેયી વલસ્તાય - શોમ તેઓને લીજીકયણની સવુ લધાથી અલયી રેલાભાં અલળે.
ઈયાંત વયકાયશ્રીની વલવલધ મોજનાઓ અંતગસત પાલલાભા અલેર ાકા અલાવોભાં યશેતા
શોમ તેલા ફીીએર રાબાથીઓ ને ગયીફ કુ ટુફોની ઈયોક્ત અલક ભમાસ દા શેઠ અલતા
શોમ તેઓને ણ ઝૂંડા લીજીકયણ મોજના શેઠ અલયી રેલાભાં અલે છે .
વદય મોજના શેઠ ગયીફ કુ ટંુ ફોને વનઃશલ્ુ ક ઘયલયાળન ંુ વલજજોડાણ અલાભાં અલે છે .

૨.

ગ્રાભ ંચામતો / વ૨કા૨ની / નગ૨ ારીકાની / મ્યવુ નવવ૫ર કોોયે ળનની

જભીન ઈ૫૨

અલેર ઝૂં૫ડ૫ટી ને અ મોજના શેઠ અલયી ળકાળે. ૫યં ત ુ અલા ઝૂં૫ડાઓભા લીજીક૨ણ
ભજૂ૨ ક૨તા ૫શેરા લીજીક૨ણની સવુ લધાથી રાબાથી

, જભીનની ભારીકીની કામદે વ૨તા

વાફીત કયી ળકળે નહશ.
૩.

ોતાની ખાનગી ભારીકીની જભીન ૫૨ જો રાબાથીએ ઝૂં૫ડુ ફનાલેર શોમ તો એને વદ૨
મોજનાનો રાબ ભી ળકે. ૫યં ત ુ ન્મની જભીન ૫૨ ઈબા કયામેર ઝુ૫ડાભા અ મોજના શેઠ
લીજીક૨ણ ભંજૂ૨ કયી ળકાળે નહશ.

૪.

જે ઝૂં૫ડાઓ વરાભતીની દ્રષ્ટટએ લીજીક૨ણ ક૨લા મોગ્મ શોમ ને એની ઉંચાઇ વાત ફૂટ
ક૨તા લધાયે શોમ એલા તભાભ ઝું૫ડાઓને અ મોજના શેઠ લીજીક૨ણભા અલયી રઇ
ળકાળે. ભીટ૨ યાખલાની વ્મલસ્થા એટરે કે રાકડાના ફોડસ ૫૨ ાણી ન ૫ડે એલી વ્મલસ્થા
શોલી જરુયી છે . ૫યં ત ુ પ્રાસ્ટીક કે લાંવથી ફનાલેર કાચા
મોજનાનો રાબ ભી ળકળે નહશ.
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- ડધા ાકા ઝૂં૫ડાઓને અ

૫.

જુથભા અલેર ઝૂં૫ડાઓને ગ્રીભતાના ધો૨ણે રાબ અ૫લાનો થામ છે . છૂટા છલામા
ઝૂં૫ડાઓને ત્મા૨ ફાદ અલ૨લાભા અલે છે .

૬.

સ્થાવનક કક્ષાએ તાલકુ ા ંચામત / મ્યવુ નવવરીટી / નગ૨ ારીકાએ ઝૂં૫ડ૫ટી લીજીક૨ણ
ભાટે ની

રાબાથીઓની માદી તૈમા૨ કયી

ુ ાંગીક
અનવ

લીજ

ક૫નીઓને પયુ ી ાડલાની

૨શેળે.
૭.

અ મોજના શેઠ રાબાથીઓને

કુ હટ૨ જમોવત મોજનાની

જેભજ એક ોઆન્ટા લામયંગ કયી,

ભીટ૨ મ ૂકી , વીએપએર ફલ્ફ વાથે લીજ જોડાણ અ૫લાભા અલળે ને અ ભાટે ટે સ્ટ યીોટસ
અ૫લો જરુયી નથી. અ મોજના શેઠ જરુ૨ જણામ ત્મા

નલી રાઇન કે પીડયો નાખંલા

કે

ુ ભેન્ટના કાભો ણ કયી ળકાળે.
ક્ષભતા લધાયો કયી ળકામ. વીસ્ટભ આમ્રલ
૮.

ફીીએર રાબાથી ઓને પ્રવતભાવ ફીરની યકભભાં પ્રથભ ૩૦ યવુ નટભાં રૂા. ૧.૫૦ ૈવાના
યાશત દયે લીજ ફીરની અકાયણી કયલાભાં અલે છે .

૯.

અ મોજના અંતગસત રાબાથીની માદી ગ્રામ્મટ વલસ્તા૨ ભાટે વભાજ કલ્માણ વલબાગ
લીજ વલતયણ કં નીઓને ઉરબ્ધ કયલાભાં અલે છે ,

જમાયે ળશેયી વલસ્તા૨ ભાટે મોજના

અંતગસત રાબાથીની માદી ળશેયી વલકાવ ને ળશેયી ગૃશ વનભાસ ણ વલબાગ
અલે છે .
લસ ૨૦૧૬-૧૭ ભાં ૭૦૦૦ ઘયલયાળના લીજ જોડાણો અલાન ંુ અમોજન છે .
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ધ્લાયા

ધ્લાયા અલાભાં

