ુ રાત આ�દ�િત િવકાસ િવભાગ,ગાંધીનગર
�જ

વાડ� યોજના
અર� ફોમર્
1. લાભાથ�� ંુ નામ: ________________________________________________________
2. સરના� ંુ : ગામ _____________ તા�કુ ો _________________ �લ્લો ______________
3. લાભાથ�ની ઉમર ____________ �િત_______________ APL/BPL _________________
4. જમીનની િવગત : ૧ ખાતાની / જ ંગલ જમીન :_________________________________
5. વાડ�યોજનાનમાં િપયત �િુ વધા: ___�ુ વો __બોરવેલ ___હ�ન્ડપમ્પ____ ચેકડ�મ____ અન્ય
6. વાડ� યોજના હ�ઠળ �બાની �ુ લ કલમ જ��રયાત ____________________
િનયમો:
•

�ું નીચે સહ� કરનાર આજ રોજ FRA વાડ� પ્રો�કટના લાભાથ� તર�ક� સ્વૈ�ચ્છક ર�તે કાયર્ક્રમમાં
ભાગીદાર બ� ંુ �ં.

•

ુ ાર આ કામ � ૂણર્ કર��.ંુ
�ું ____________________________યોજના ના િનયમ અ�સ

•

�ું ___________________________ યોજના ના બધા િનયમો માન કર��ંુ

•

�ું અને મારા �ુ �ંુ બી જનો આ કામ કર��ંુ વાડ� અને સંસાધનોને �ળવી રાખી�ંુ

•

�ું યોજના ની દર� ક િમટ�ગ માં ભાગીદાર થઈશ.
�ું ઉપર જણાવેલ િનયમો સાથે સમંત �ં. આ િનયમો મારા પર અને મારા �ુ �ંુ બી જનો પર
લા� ુ પડ� છે . જો મારા અથવા મારા �ુ �ંુ બી જનો દ્વારા આ િનયમો� ંુ ઉલ્લંઘન થાય તો સંસ્થા
ુ મં�ુર રહ�શે.
� િનણર્ય લે તે અમો ને ક�લ
•

FRA અિધકાર પત્ર/ ૭/૧૨ ૮અની નકલ,રાશનકાડર્ , �ટ
ંુ ણીકાડર્ , આધારકાડર્
ઉપરોક્ત દસ્તાવેજ ફોમર્ સાથે સામેલ રાખવા
લાભાથ�ની સહ�
અથવા
ુ ાં� ંુ િનશાન)
( અ�ઠ

કાયાર્ લયે ભરવાની િવગત
અરજદારશ્રી એ હ�ુ ં કર� લ િવગતો જમીનની િવગતો અમારો દ્વારા �બ� સ્થળ
ચકાસણી કર� લ છે
ર�ુ ં કર� લ આધારો અને સ્થળ�સ્થિત આધા�રત જ�ર�યાત જોતો સદર�ુ ં
લાભાથ�ને વાડ� યોજનાનો લાભ આપવાપાત્ર હોવાનો અમારો સ્પષ્ટ અ�ભપ્રાય છે /
નથી વ�ુમાં સદર�ુ ં લાભાથ�એ સરકારની અન્ય કોઇ યોજના હ�ઠળ ”વાડ�” નો લાભ
મેળવેલ ન હોવાથી ખાત્રી કરવામાં આવેલ છે .

ગ્રામ સેવક / િવસ્તરણ અિધકાર� ખેતી
તા.પંચાયત ___________

લાભાથ�એ ર�ુ કર� લ આધારો અને ગ્રામસેવક / િવસ્તરણ અિધકાર� ખેતીની
�બ� સ્થળ ચકાસણીની િવગતો જોતા શ્રી. __________________ નો “વાડ� યોજના”
હ�ઠળ �ુલ- _________ ક્ષેત્રફળ જમીનમાં __________ કલમો વાળ�ને વાડ� ઉછે રનો
લાભ મં�ુર કરવામાં આવે છે .

પ્રાયોજના વહ�વટદાર

