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ભધ્મ  ગજુયાત લીજ કંની રીભીટેડ
વયદાય ટેર વલદ્યતુ બલન યેવકોવસ લડોદયા – ૩૯૦૦૦૭. 

 

CIN :U40102GJ2003SGC042907  

પેકવ નં ૦૨૬૫ ૨૩૩૭૯૧૮,૨૩૩૮૧૬૪ 
            પોન નં ૦૨૬૫  ૨૩૧૦૫૮૩ થી ૮૬
             આભેઆર :  cetech.mgvcl@gebmail.com 

                   આભેઆર :  ceproj.mgvcl@gebmail.com

 
 યાજ્મના ગયીફ તેભજ ફીીએર રાબાથીઓના ઈત્કસ ભાટે ઘય લયાળના લીજજોડાણો 
લીના મલુ્મે અલા યાજ્મ વયકાયશ્રી ધ્લાયા ઝુડંટ્ટી લીજીકયણ મોજના અંતગસત નાણંાકીમ વશામ 
ગ્રાન્ટ રૂે પાલલાભા ંઅલે છે. 
 
 ઝૂ૫ંડ૫ટી લીજીક૨ણ મોજનાના શઠે ઘયલયાળ ના ંલીજજોડાણ અંગેની 

રૂયેખા : 
૧. યાજમના કોઇ ૫ણ વલસ્તા૨ભા અલેરા તભાભ જાવતના ને ગ્રામ્મ  વલકાવ વલબાગની લેફવાઆટ 

www..ruraldev.gujarat.gov.in ઈય દળાસલેર કોભન લરસ્ટ ય ઈરબ્ધ  ફીીએર 
રાબાથીઓ  ને ગયીફ કુટંુફો  કે જેઓની  ભશતે્તભ લાવિક અલક  રૂ. ૪૭૦૦૦/- ગ્રામ્મ ને 
રૂા. ૬૮૦૦૦ /- ળશયેી વલસ્તાય - શોમ તેઓને લીજીકયણની સવુલધાથી અલયી રેલાભા ંઅલળે.  
ઈયાતં  વયકાયશ્રીની વલવલધ મોજનાઓ અંતગસત પાલલાભા અલેર ાકા અલાવોભા ં યશતેા 
શોમ તેલા ફીીએર રાબાથીઓ ને ગયીફ કુટુફોની ઈયોક્ત અલક ભમાસદા શઠે અલતા 
શોમ તેઓને ણ  ઝૂંડા લીજીકયણ મોજના  શઠે અલયી રેલાભા ંઅલે છે.  
વદય મોજના શઠે ગયીફ કુટંુફોને વનઃશલુ્ક ઘયલયાળનુ ંવલજજોડાણ અલાભા ંઅલે છે.  

૨. ગ્રાભ  ચંામતો  / વ૨કા૨ની / નગ૨ ારીકાની  / મ્યવુનવવ૫ર કોોયેળનની   જભીન ઈ૫૨ 
અલેર  ઝૂ૫ંડ૫ટી ને અ મોજના શઠે અલયી ળકાળે. ૫યંત ુઅલા ઝૂ૫ંડાઓભા લીજીક૨ણ 
ભજૂ૨ ક૨તા ૫શરેા લીજીક૨ણની સવુલધાથી રાબાથી , જભીનની ભારીકીની કામદેવ૨તા 
વાફીત કયી ળકળે નહશ.  

૩. ોતાની ખાનગી ભારીકીની જભીન ૫૨ જો રાબાથીએ ઝૂ૫ંડુ ફનાલેર શોમ તો એને વદ૨ 
મોજનાનો રાબ ભી ળકે. ૫યંત ુન્મની જભીન  ૫૨ ઈબા કયામેર ઝુ૫ડાભા અ મોજના શઠે 
લીજીક૨ણ ભજૂં૨ કયી ળકાળે નહશ.  

૪. જે ઝૂ૫ંડાઓ વરાભતીની દ્રષ્ટટએ લીજીક૨ણ ક૨લા મોગ્મ શોમ ને એની ઉંચાઇ વાત ફૂટ 
ક૨તા લધાયે શોમ એલા તભાભ ઝુ૫ંડાઓને અ મોજના શઠે લીજીક૨ણભા અલયી રઇ 
ળકાળે.  ભીટ૨ યાખલાની વ્મલસ્થા એટરે કે રાકડાના ફોડસ ૫૨ ાણી ન ૫ડે એલી વ્મલસ્થા 
શોલી જરુયી છે. ૫યંત ુપ્રાસ્ટીક કે લાવંથી ફનાલેર કાચા  - ડધા ાકા ઝૂ૫ંડાઓને અ 
મોજનાનો રાબ ભી ળકળે નહશ.   
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૫. જુથભા અલેર ઝૂ૫ંડાઓને ગ્રીભતાના ધો૨ણે રાબ અ૫લાનો થામ છે. છૂટા છલામા 
ઝૂ૫ંડાઓને ત્મા૨ ફાદ અલ૨લાભા અલે છે.  

૬. સ્થાવનક કક્ષાએ તાલકુા ચંામત  / મ્યવુનવવરીટી  / નગ૨ ારીકાએ ઝૂ૫ંડ૫ટી લીજીક૨ણ 
ભાટેની  રાબાથીઓની માદી તૈમા૨ કયી   અનવુાગંીક  લીજ  ક૫નીઓને પયુી  ાડલાની 
૨શળેે.  

૭. અ મોજના શઠે રાબાથીઓને   કુહટ૨ જમોવત મોજનાની   જેભજ  એક ોઆન્ટા લામયંગ કયી, 
ભીટ૨ મકૂી, વીએપએર ફલ્ફ વાથે લીજ જોડાણ અ૫લાભા અલળે ને અ ભાટે ટેસ્ટ યીોટસ  
અ૫લો જરુયી નથી. અ મોજના શઠે જરુ૨ જણામ ત્મા   નલી રાઇન કે પીડયો  નાખલંા   કે 
ક્ષભતા લધાયો કયી  ળકામ. વીસ્ટભ આમ્રલુભેન્ટના કાભો ણ કયી ળકાળે.  

૮. ફીીએર રાબાથી ઓને પ્રવતભાવ ફીરની યકભભા ંપ્રથભ ૩૦ યવુનટભા ંરૂા. ૧.૫૦ ૈવાના 
યાશત દયે લીજ ફીરની અકાયણી કયલાભા ંઅલે છે.  

૯. અ મોજના અંતગસત  રાબાથીની માદી ગ્રામ્મટ વલસ્તા૨ ભાટે વભાજ કલ્માણ વલબાગ  ધ્લાયા 
લીજ વલતયણ કંનીઓને ઉરબ્ધ કયલાભા ંઅલે છે,  જમાયે ળશયેી વલસ્તા૨ ભાટે મોજના 
અંતગસત  રાબાથીની માદી ળશયેી  વલકાવ ને ળશયેી ગશૃ વનભાસણ વલબાગ ધ્લાયા અલાભા ં
અલે છે. 

 
લસ ૨૦૧૬-૧૭ ભા ં૭૦૦૦ ઘયલયાળના લીજ જોડાણો અલાનુ ંઅમોજન છે. 
 


