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�ક૨ણ-૧૪ (િનયમ સ�ંહ -૧૩) 

આપેલ રાહતો,૫૨મીટ ક� અિધ�ૃત મેળવના૨ ની િવગતો. 

૧૪. ૧. કાય��મ�ુ ંનામ :- સીધા િધરાણની યોજના 

 ૨. �કા૨:-  (રાહત / ૫૨મીટ / અિધ�તૃ ) 

 (સીધા િધરાણની યોજનામા ંલોન) 

 ૩.       ઉ�ેશઃ- િનગમનો ઉ�ેશ અને હ�� ુસામા�ક અને શ�ૈ�ણક ર�તે ૫છાત વગ�ના નાગર�કોની 

ઉ�િત માટ� આિથ�ક અને નાણાકં�ય મદદ કર� �વરોજગાર� �રુ� પાડવાનો છે. 

 ૪. ન�� કર�લ લ�યાકંઃ        વષ�ઃ-૨૦૨૦-૨૧ 

 

�માંક યોજના� ુ ંનામ ભૌિતક લ�યાંક નાણાંક�ય લ�યાંક (�ા.લાખમાં ) 

૧ સીધા િધરાણની યોજના 

(રાજય સરકાર) 

૪૯૪ ૧૦૯૦.૭૩ 

ર સીધા િધરાણની યોજના 

(રા���ય િનગમ) 

૧૨૦ ૨૦૦.૭૯ 

  

 ૫. પા�તાઃ- 

  સીધા િધરાણની યોજનાઃ- 

 (૧) અ૨જદા૨ સામા�ક અને શૈ��ણક ર�ત ે૫છાત વગ�ના હોવા જોઇએ.  

 (૨) અરજદારની �મ૨ ૨૧ વષ�થી વ� ુઅન ે૪૫ વષ� �ધુીની હોવી જોઈએ. 

 (૩) અરજદારના �ુ�ંુંબની �ુલ વાષ�ક આવક �. ૩,૦૦,૦૦૦/-થી વ� ુ ન હોવી જોઇએ. 

  ૫રં� ુ �.૧,૫૦,૦૦૦/- �ઘુીની આવક ઘરાવતા અરજદારોને અ�તા આ૫વામા ં

આવશે.  (૪) અ૨જદા૨ને ધધંા/�યવસાય�ુ ં�ાન હો�ુ ંજોઈએ. 

૬. મા૫ દંડો :- ઉ૫૨ �જુબ. 

૭. અ�ેના િનગમ �વારા અર�દારો પાસથેી દ� િનક ૫�મા ં�હ�રાત આપી ઓનલાઇન અર�ઓ 

મગંાવવામા ંઆવે છે. � અર�ઓ ��લા નાયબ િનયામક�ી (િવ.�.) / ��લા સમાજ 

ક�યાણ અિઘકાર��ી (િવ.�.)ની કચરે�એથી ચકાસણી થઇ ઓનલાઇન ૫�ઘિતથી િનગમના 

લોગઇન આવે છે.  
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૮. �યા૨બાદ અરજદાર�ીના ડોક�મુે�ટની ખરાઇ કયા� બાદ િનગમની લાભાથ� ૫સદંગી સિમિત 

સમ� અર�ઓ �કુવામા ંઆવે છે. � તે �યવસાય માટ� તમેની �મતા જોઇ લાભાથ� ૫સદં 

કર� અર� મ�ુંર કરવામા ંઆવ ેછે. 

 ૯. રાહતની સમય મયા�દા :- ૪ થી ૧૦ વષ�      

 ૧૦. અ૨� ફોમ�ની  ફ� :- ઓનલાઇન ૫��ઘિતથી. 

 ૧૧. ઓનલાઇન અર� કરવા માટ� https://gbcdconline.gujarat.gov.in ઉપર ઉપ�બધ થઇ 

શકશે. 

 ૧૨. �બડાણોની યાદ� :-સામા�ક શ�ૈ�ણક ર�ત ે ૫છાત વગ��ુ ં �માણ૫�, આવકનો દાખલો, 

�મ૨ �ગેના આધારોમા ં��ુલ લીવ�ગ સટ�ફ�ક�ટ/જ�મ તાર�ખ �ગે જ�મનો �રુાવો, અન ે

આધાર કાડ� . ર�શન કાડ�, મતદા૨ યાદ� કાડ�, અ૨જદા૨નો ફોટો. 

 ૧૩. �બડાણોનો ન�નૂો :-   --  

 ૧૪.    લાભાથ�ઓની યાદ� િનગમની કચેર�એથી ઉ૫લ�ઘ થઇ શકશે. 

 ૧૫.    આપલે લાભની િવગત :- 

  સીધા િધરાણની યોજનામા ં�ક૨ણ ૧૩.(૧) થી ૧૩.(૯) 

 ૧૬. લાભો�ુ ંિવત૨ણ :-  િનગમ ક�ાએથી.  

 

 

 

 


