( વલના મુલ્મ )
આદિજાતિ કલ્યાણ ખાિાના જમીન તળહોણા ખેિ મજુરોને ખેિીના સાધન સામગ્રીની ખરીિીની સહાયની
યોજનાન ુંુ અરજી ત્રક
___________________________________________________________________________
1. અયજદાયનુ ું ુરૂ નાભ

:

2. અયજદાયનુ ું ુરૂ વયનામુ ું
3. જાવિ અને ેટાજાવિ
4. અયજદાયનો ધભમ

:
:

:

5. ઉભય િથા જન્ભ િાયીખ

:

6. અયજદાયના ોિાના કુટુુંફની વુંખ્મા

:

7. િે ૈકી ભજુયી કાભ કયનાયની વુંખ્મા

:

8. વાધનોની ખયીદીની કકિંભિ વાથે માદી
િથા ાકા બફરો જોડલા

:

(ાકા બફરો યજુ કયલા )
9. સ્ત્રી કેવભાું િેઓના વિ શુ ું વ્મલવામ કયે છે? :
10. આ મોજનાભાું અગાઉ વશામ ભેલેર છે કે કેભ :
ુ ય વશામ
અથલા અન્મ કચેયી િયપથી આ શેતવ
ભેલેર છે કે કેભ ? ભેલી શોમ િો ક્યાયે,
કેટરી યકભ, અને કઈ કચેયી ભાયપિે સ્ષ્ટ
દળામલો.
આ મોજનાના િભાભ વનમભો ભને ભુંજુય છે વનમભોનો બુંગ કયીળ િો વયકાયે ભને આેર વશામ
ુ ાટે આલી કોઈ વશામ ભે ર નથી િેની હુ ું ફાુંશધ
ે યી
િભાભ યકભ યિ બયાઈ કયલા િેભજ આ શેતભ
આુ છું. આ મોજનાના રાબ ભાટે મોજનાને રગિા દાખરાઓ િથા વાધવનક કાગો યજુ કયલા હુ ું
ફુંધામેરો છું. અધુયી અને ખોટી વલગિો લાા અયજીપોભમ યદ ગણાળે િેની ભને જાણકાયી છે.

વાક્ષીની વશી :- ___________________
(

_____________________________
અયજદાયની વશી / અંગુઠાનુ ું વનળાન)

આ યોજના હેઠલ ાત્રિા માટેની તળગિો :1. અયજદાય ુખ્િ ઉભયનો અને ખેિ ભજુયી ઉય ગુજયાન કયિો શોલો જોઈએ.
2. અયજદાય જભીન વલશોણા , ખેિ ભજુય વલધલા , ત્મકિા કે વનયાધાય ખેિ ભજુયને પ્રથભ વુંદગી
આલાભાું આલળે.
3. અયજદાયના ફધા વાધનોભાુંથી લાવિક આલક રૂ. ૧૧,૦૦૦/- થી લધુ શોલી ન જોઈએ.
4. ખેિ ભજુયોના વાધનોની ખયીદીના ૫૦ ટકા અથલા લધુભાું લધુ રૂ. ૭૫૦/- સુધી રાબ ભી ળકળે.
5. ખેિ ભજુયીના વાધનો આ પ્રભાણે છે . :- કોદાી, ાલડા, િગાયા, દાિયડા, ખયચી, કયફડી, વિકભ,
કોવ, શથોડી, ઘાવ કાલાની િરલાયી, લાડકાલાની કાિયો લગેયે.
6. યે ળનકાડમ નકર િથા વાધન વાભગ્રી ખયીદીનુ ાકુ ફીર રૂ. ૧૫૦૦/- અથલા લધુન ુ ું
નોંધ : અયજદાયની જાવિ, આલક િથા ખાિીના દાખરો નીચે ઠયાલેર વ્મક્તિભાુંથી એક વ્મક્તિનો દાખરો
યજુ કયલો.
1. િભાયા વલસ્િાયના રોક વબા અથલા વલધાનવબાના વભ્મો.
2. વક્ષભ અવધકાયી
3. ગાભના િરાટી કભ ભુંિી
4. યે ળનકાડમ ની નકર

-: જાતિ / આળક િેમજ ખાત્રીનો િાખો :___________________________________________________________________________
આથી દાખરો આલાભાું આલે છે કે , શ્રી ................................................ ગાભ ..........................
િા. ........................... જજ............................. ને ઓખુ છું . િેઓ ....................................... જાવિના છે .
િેઓ ભદદને રામક છે . િેભની ઉંભય ............ લમ છે . િેઓના કુુંટુુંફની ગિ લમની કુર લાવિક આલક
રૂ....................... છે . િેભજ િેઓ જભીન વલશોણા ખેિ ભજુયો છે અને િેઓ ખેિ ભજુયી ય ગુજયાન ચરાલે
છે . િેભજ િેઓ ખેિ ભજુયીના આનુાુંબગક વાધનોની ખયીદી કયે ર છે.

સ્થ :- ..................................

દાખરો આનાયની વશી િથા શોદ્દો

િાયીખ : .................................
____________________________________________________________________________
શ્રી

...............................................................

યશે. ...................

િા. .............................

જજ........................ ને ખેિ ભજુયોના વાધનો ખયીદી કયલાની અયજીની વઘી ભે જાિે જ સ્થ ચકાવણી
કયે ર છે . િે ફયાફય ભાલ ૂભ ડેર છે . જેથી િેઓને આ વશામ ભાટે રૂ. ....................
આલા ભાયો સ્ષ્ટ અબબપ્રામ છે .

સ્થ :- ..................................

ભ.વ.ક. અવધ. શ્રી, વ.ક.વન.શ્રી

િાયીખ : .................................
____________________________________________________________________________

ભદદનીળ વભાજ કલ્માણ અવધકાયી / વભાજ કલ્માણ વનયીક્ષકશ્રીએ ચકાવણી કયી ભુંજુય કયલા
બરાભણ કયે ર છે િે મુજફ ભુંજુય કયલાભાું આલેર છે.

િકેદાયી અવધકાયી
(આકદજાવિ વલકાવ )

