ુ રાત રા�ય
�જ
આ�દ�િત િવકાસ િવભાગ

આ�દ�િત િવસ્તારમાં ઉદવહન િસ�ચાઈની દરખાસ્ત માટ� � ંુ ફોમર્
યોજના� ંુ નામ :-...................................................................................................................................
યોજના� ંુ સ્થળ :-...................................................................................................................................
ગામ

ુ ો:-..................................... �લ્લો:-...............................
:-..................................... તા�ક

પાણીનો �ોત

:-...................................................

યોજના હ�ઠળ સમાિવષ્ટ િવસ્તાર:- .......................... (હ�ક્ટરમાં)
યોજનાના ખચર્ના િવગત :ક્રમ

િવગત

�િુ નટ/જથ્થો

�દા�ત ખચર્ની રકમ

�ુ લ �દા�ત ખચર્
ુ ા
 લાભાથ�ના ખેતરનો સેટ�લાઈટ મેપ પર યોજનાના �ડઝાઈન તૈયાર કર� ર�ુ કરવી.(સામેલ ન�ન
ુ બ)
�જ
ુ ાનો નક્શો તથા િવગતવાર ખચર્ �ગે � ંુ એસ્ટ�મેન્ટ ર�ુ કરવા� ંુ રહ�શે.
 યોજનાના સ્થળ દશાર્ વતો તા�ક
 સદર યોજના અન્ય યોજના હ�ઠળ બેવડાતી નેથી તે� ુ પ્રમાણ પત્ર.

યોજના હ�ઠળ લાભાં�ન્વત લાભાથ�ની િવગત
ક્રમ

લાભાથ�� ંુ નામ

�ુ લ જમીન
(હ�ક્ટર માં )

સવ� નં

હાલનો

ટપક િસ�ચાઈનો

િપયતનો �ોત

ઉપ્યોગ કર� છે ક� ક�મ

 યોજના હ�ઠળ લાભાથ�ની સંખ્યા ઓછામાં ઓછ� ૧૧ ખે�ુત ખાતેદારની હોવી જોઈએ.
 યોજના હ�ઠળના લાભાથ� દ્વારા ટપક િસ�ચાઈનો અમલ કરવાનો રહ�શે. � �ગે ની બાહ�ધર� લેવાની રહ�શે.
 લાભાથ� �ુથ િપયત મંડળ� તર�ક� ન�ધણી કરવાની રહ�શે.

ઈજનેરશ્રી િસ�ચાઈ/પંચાયત
�....................

પ્રાયોજના વહ�વટદારશ્રી
�....................
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આ�દ�િત િવસ્તારમાં ચેકડ�મની દરખાસ્ત માટ�� ંુ ફોમર્
યોજના� ંુ નામ :-...................................................................................................................................
યોજના� ંુ સ્થળ :-...................................................................................................................................
ગામ

ુ ો:-..................................... �લ્લો:-...............................
:-..................................... તા�ક

પાણીનો �ોત

:-...................................................

યોજના હ�ઠળ સમાિવષ્ટ િવસ્તાર:- .......................... (હ�ક્ટરમાં)
યોજનાના ખચર્ના િવગત :ક્રમ

િવગત

�િુ નટ/જથ્થો

�દા�ત ખચર્ની રકમ

�ુ લ �દા�ત ખચર્
ુ ા
 લાભાથ�ના ખેતરનો સેટ�લાઈટ મેપ પર યોજનાના �ડઝાઈન તૈયાર કર� ર�ુ કરવી.(સામેલ ન�ન
ુ બ)
�જ
ુ ાનો નક્શો તથા િવગતવાર ખચર્ �ગે � ંુ એસ્ટ�મેન્ટ ર�ુ કરવા� ંુ રહ�શે.
 યોજનાના સ્થળ દશાર્ વતો તા�ક
 સદર યોજના અન્ય યોજના હ�ઠળ બેવડાતી નેથી તે� ુ પ્રમાણ પત્ર.

યોજના હ�ઠળ લાભાં�ન્વત લાભાથ�ની િવગત
ક્રમ

લાભાથ�� ંુ નામ

�ુ લ જમીન
(હ�ક્ટર માં )

સવ� નં

હાલનો

ટપક િસ�ચાઈનો

િપયતનો �ોત

ઉપ્યોગ કર� છે ક� ક�મ

 યોજના હ�ઠળ લાભાથ�ની સંખ્યા ઓછામાં ઓછ� ૧૧ ખે�ુત ખાતેદારની હોવી જોઈએ.
 યોજના હ�ઠળના લાભાથ� દ્વારા ટપક િસ�ચાઈનો અમલ કરવાનો રહ�શે. � �ગે ની બાહ�ધર� લેવાની રહ�શે.

ઈજનેરશ્રી િસ�ચાઈ/પંચાયત
�....................

પ્રાયોજના વહ�વટદારશ્રી
�....................

