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પ્રધાનભંત્રી આલાવ મોજના
“વૌના ભાટે ઘય”

લડોદયા ળશેય બાયત વયકાયની આલાવ મોજના શેઠન ં મભળન વીટી છે .
વાંસ્કૃમતક અને ળૈક્ષણિક લાયવાનક
ં ેન્દ્વ ણફિંદ એવ લડોદયા ળશેય સ્ભાટટ વીટીની
શયીપાઇભાં અગત્મની શયોભાં સ્થાન પ્રસ્થામત કયલા જઇ યહ્ય છે , ત્માયે
બાયત વયકાય વાયા આયં બ કયલાભાં આલેર "પ્રધાનભંત્રી આલાવ મોજના”
શેઠ એક ભશત્લકાંક્ષી નીમત મનમભો વશના પ્રોજેકટન ં અભરીકયિ કયલાન ં છે .
જેભાં વને ૨૦૨૨ સધીભાં આઝાદીના ંચોત્તેયભાં લટની ઉજલિી ળરૂ થામ
ત્માં સધીભાં દયે કની ાવે આલાવ શોમ એલા રક્ષમાંક વાથેની આ મોજનાભાં
લડોદયા ળશેયના યશીળ તયીકેના તેભના યશેઠાિના આધાયભ ૂત યાલા વશ
નીચે મજફની જદી જદી મોજનાભાં યવ ધયાલતા રાબાથી ભાટે મનમત કયે ર
પોભટ ભેલી મલગતો બયીને નીચે જિાલેર કચેયીના વયનાભે વભમ ભમાટદાભાં
રૂફરૂ જભા કયાલલા જિાલલાભાં આલે છે .
અયજીત્રક બયલા ભાટેના ાત્રત્તાનામનમભો.
(અ) EWS કટં ફની લામિક આલક ભમાટદા રૂ. ૩ રાખ સધીની યશેળે.
(ફ) LIG કટં ફની લામિક આલક ભમાટદા રૂ. ૩ થી ૬ રાખ સધીની યશેળે.
(ક) લડોદયા ળશેયના યશીળ શોલા જોઇએ.
(ડ) વભગ્ર બાયત દે ળભાં અયજદાયશ્રી કે તેભના વભ્મના નાભે કોઇ
આલાવ/મભલ્કતશળે તેઓ અયજી કયી ળકળે નશીં.
(ઇ) વયકાયશ્રીની કોઇ િ એક જ મોજનાભાં અને એક જ લાય રાબ ભી
ળકળે.
અયજી કયલા ભાટેની ભશત્લકાંક્ષી મોજનાઓ.
૧) EWS અને LIG મોજના શેઠ આલાવ ભાટેની રોન ભેલલા ઇચ્છતા
રાબાથીઓને ક્રેડીટ રીંક મોજના શેઠ રોન ય ૬.૫% ના દયથી ૧૫ લટ
અથલા રોનની મદત ફે ભાંથી જે ઓછં શોમ તે મજફ વફવીડીનો રાબ
ભલાાત્ર યશેળે. વ્માજ વફવીડીની ગિતયી (NPV) નેટ પ્રેઝન્દ્ટ લેલ્યના ૯%
યાશત દય મજફ ગિાળે.
૨) એપોડેફર શાઉવીંગ (ોવામ તેલા આલાવ) વયકાય વાયા અથલા પ્રાઇલેટ
ણફલ્ડય વાયા ફાંધલાભાં આલેર શોમ તેલી આલાવ મોજનાનો રાબ ભેલલા
ઇચ્છતા રાબાથીઓને રૂ. ૧.૫૦ રાખ સધીની વફવીડી/વશામ ભળે.
૩) વ્મક્તતગત યીતે EWS મોજના શેઠ ૩૦ ચો.ભી. ના કાયેટ એયીમા મજફ
નલીન ફાંધકાભ કયલા ઇચ્છતા અથલા શમાત ભકાનભાં લધાયાન ં કાભ કયલા
ભાટે રાબાથીઓને વયકાયની રૂ. ૧.૫૦ રાખ સધીની વશામ ભેલલા ઇચ્છતા
રાબાથીઓ અયજી કયી ળકળે.
નોંધ:- આ પોભટ ભાંગિી વલે ભાટે જ છે .ોરીવીના મનમભ મજફ ાત્રતા
ધયાલતા રાબાથીએ પાઇનર થમા ફાદ મનમત નમનાભાં અયજી કયલાની
યશેળે.
જાશેયાત પ્રમવધ્ધ થમેથી ૧ ભહશનાની અંદય અયજી કયલાની યશેળે.
અયજી પોભટ મલનામલ્મે જે તે મલસ્તાયની નજીકની લોડટ ઓહપવભાં તા.૧૪/૯/૧૫
થી વલાયના ૧૧ થી ૫ દયમભમાન ભી ળકળે. તદયાંત www.vmc.gov.in
લેફવાઇટ યથી ભેલી બયીને જરૂયી વાંધમનક કાગોની નકર વશ જે તે
લોડટ ઓપીવભાં જભા કયાલલાના યશેળે.
લધ ભાહશતી ભાટે નીચેની કચેયીના વયનાભે ગ્રાઉન્દ્ડપરોય ય રૂભ નં.૧,
ઓપીવ ટાઇભભાં રૂફરૂ આલી વંકટ કયલા મલનંતી છે .
વયનામ ં :કામટારક ઇજનેયશ્રીની કચેયી, લડોદયા મ્યમનમવર કોોયે ળન,
કન્દ્મા ળાા નં.૩, પ્રતા યોડ,યાલયા, લડોદયા – ૩૯૦ ૦૦૧
ી.આય.ઓ.નં. ૫૫૦/૧૫-૧૬
મ્યમનમવર કમભળનય

ળડોદરા મષાનગર શેળા શદન
પ્રધાનમંત્રી ગૃષ યોજના અંતગગત
આળાશ મેલળળા માટે ની અરજી ત્રક (વળના મલ્ુ યે)
ળડોદરા ષેરમાં ફનાળળામાં આળનાર પેટ ટાઇ મકાનોમાં શળે માટે ન ંુ અરજીત્રક

1. અરજદારન ંુ પરુ ં ુ નામ :
(અટક ષેા ખળી)

ત્નીનો

વતનો

ષાનો પોટો

ષાનો પોટો

(૧) ત્ની ...............................................................................
(૨) વત ................................................................................

2. અરજદાર વત / વતાન ંુ નામ :
ુ પરુ ાળા શાથે : ................................................
3. ળડોદરા ખાતેન ંુ ષાન ંુ શરનામ ંુ આધારભત
(રે ન કાડગ /ાઇટ ફી/ઇેકન કાડગ /આધાર કાડગ /અવધળાશનો મામતદારનો દાખો)
............................................................................................................................. ........
કેટા ળવગથી રષે છે . ..............................
ુ પરુ ાળા શાથે : ........................................................
4. કાયમી રષેઠાણન ંુ શરનામ ંુ આધારભત
(રે ન કાડગ /ાઇટ ફી/ઇેકન કાડગ /આધાર કાડગ /અવધળાશનો મામતદારનો દાખો)
.....................................................................................................................................
5. જ્ઞાવત / ેટા જ્ઞાવત : ....................................
6. જન્મ તારીખ તેમજ ઉંમર (ળવગમાં) : ોતે (ત્ની / વત) :
(વત/ વતા) :
7. નોકરી / ધંધાની વળગત શરનામા શહષત : .......................................................................
............................................................................................................................. ........
ુ ી:
8. આળક મયાગદા EWS ફાંધકામન ંુ ક્ષેત્રપલ માટે 3 ાખ સધ

૩૦ ચો.મી.

ુ ી:
આળક મયાગદા LIG ફાંધકામન ંુ ક્ષેત્રપલ માટે 3 થી ૬ ાખ સધ

૬૦ ચો.મી.

9. પોન નંફર / મોફાઇ નંફર
10. આધાર કાડગ ની નોંધણી નંફર (૧) ત્ની .........................................................................
(૨) વત ...........................................................................
11. કુ ટંુ ફના શભ્યો તથા કુ  ળાવવિક આળકની વળગત (મામતદારનો આળકનો દાખો) : .........
સ્થલ : ળડોદરા
તારીખ :
નોંધ : ઇેકન કાડગ , રે ન કાડગ , ફેંક ાશબકુ તેમજ અન્ય જરુરી દસ્તાળેજની નક આ શાથે
શામે કરળા.

