મમખખ્ય મમંતત્રી ગ ગહ ખ્યયોજનન


શહહરરી ગમજરનતનને ઝમંપડપટત્રી મમકત બનનવવનનયો સમંકલપ કહનન્દ્રમનમં રનખત્રી ગમજરનત સરકનર દનરન
જમલનઇ-૨૦૧૩મનમં મમખખ્ય મમંતત્રી ગ ગહ

(Gujarat Rural Urban Housing) ખ્યયોજનન
નનનત્રી

જાહહરનત

કરવનમનમં આવત્રી છને.


આ ખ્યયોજનન

અંતરર્ગત (૧) જાહહર જમત્રીનયો પર આવનેલ ઝમંપડપટત્રીઓનમ મં પબલત્રીક પનઇવનેટ

પનટર્ગનરશત્રીપ(PPP) દનરન તને જ સસ્થળને પમન:વસન કરવનમનટહ નત્રી નત્રીતત નકરી કરવનમનમં આવનેલ છને .
(૨) જેમન આતસ્થર્થિકરરીતને નબળન વરર્ગનન લયોકયો(EWS) મનટહ આવનસયો બનનવવન મનટહ રનજખ્ય સરકનર
સહનખ્યનત્રી ખ્યયોજનન, (૩) ઓછરી આવક ધરનવતન વરર્ગનન લયોકયો(LIG) મનટહ આવનસયો બનનવવન મનટહ
રનજખ્ય સરકનરનત્રી સહનખ્યનત્રી ખ્યયોજનન તસ્થન (૪) આતસ્થર્થિક રરીતને નબળન વરર્ગનન તસ્થન ઓછરી આવક
ધરનવતનવરર્ગનન લયોકયો નને આવનસ મનટહ નત્રી વખ્યનજ સહનખ્યનત્રી ખ્યયોજનનઓ અમલ મનમં મમકવનમનમં
આવનેલ છને.


મમખખ્ય મમંતત્રી ગહગ ખ્યયોજનન અંતરર્ગત રનજખ્ય સરકનરહ

જાનનમઆરરી-૨૦૧૪મનમં એફયોડર બલ હનઉસસીંર

અંરનેનત્રી તનતત્રી જાહહર કરહ લ છને આ તનતત્રી હહઠળ નત્રીચને મમજબનન તણ મયોડહલ રનજખ્ય સરકનર દનરન
અમલમનમં મમબવનમનમં આવનેલ છને.


મયોડહલ-૧ : જાહહર જમત્રીન પર જાહહર એજનસત્રી (Green Field Development)



મયોડહલ-૨: જાહહર જમત્રીન પર ખનનરત્રી તવકનસકનર



મયોડહલ-૩: ખનનરત્રી જમત્રીન પર ખનનરત્રી તવકનસકનર



મમખખ્ય મમંતત્રી ગહગ ખ્યયોજનન અંતરર્ગત મહનનરર પનલલકનઓ, સતનમમંડળયો તસ્થન ગમજરનત હનઉસસીંર
બયોડર્ગ દનરન સનને-૨૦૧૩-૧૪મનમં
 ૭૯૦૨૧ આવનસયોનમ મં આખ્યયોજન કરવનમનમં આવનેલ.
 જે પપૈકરી ૭૬૮૨ આવનસયો આખ્યયોજન હહઠળ છને.
 ૨૦૪૧૬ આવનસયો ટહ નડર હહઠળ છને.
 ૪૯૯૨૩ આવનસયો પરતત હહઠળ છને. ૧૦૦૦ પમણર્ગ સ્થખ્યનેલ છને.
 તનેમજ ૨૩,૦૭૭ આવનસયોનત્રી ફનળવણત્રી કરવનમનમં આવનેલ છને.



ખનત મમહમતર્ગ : ૪૭,૮૧૯ આવનસયો – રન.૪૮૮૯.૦૫ કરયોડ



લયોકનપર્ગણ : ૮૨૯૦ આવનસયો- રન. ૧૯૭.૩૮ કરયોડ



કમલ: ૫૬,૧૦૯ આવનસયો- રન.૫૦૮૬.૪૩ કરયોડ

-: ગગહ તનમનર્ગણ : રનજખ્યનત્રી આવનસયોનત્રી જરરરીખ્યનતનને ધખ્યનનને લઇનને શહહરરી રરરીબયો મનટહ આવનસયો

ઉભન કરવન ગમજરનત હનઉસસીંર બયોડર્ગનત્રી ગગહ તનમનર્ગણનત્રી મમંદ પડહલ પવ ગતતનને વરર્ગ
૨૦૧૩-૧૪મનમં પમન:કનખ્યર્ગનનવત કરવનમનમં આવનેલ છને.
 આ મનટહ નત્રીચને મમજબ બને હનઉસસીંર પયોલત્રીસત્રી જાહહર કરવનમનમં આવનેલ છને.

(૧) મમખખ્યમમંતત્રી ગગહ(Gujarat Rural Urban Housing) ખ્યયોજનન અંતરર્ગત
જાહહર જમત્રીનયો પર આવનેલ ઝમંપડપટત્રીઓનમમં પબલત્રીક પનઇવનેટ પનટર્ગનરશત્રીપ
(PPP) દનરન તને જ સસ્થળને પમન:વસન કરવન મનટહનત્રી નત્રીતત.
(૨) મમખખ્યમમંતત્રી ગગહ ખ્યયોજનન અંતરર્ગત એફયોડરબલ હનઉસસીંર પયોલલસત્રી,
જાનનમઆરરી- ૨૦૧૪.
 આ બને નવત્રી હનઉસસીંર નત્રીતતઓ હહઠળ આરનમત્રી પનમંચ વરર્ગમનમં

શહહરરી

તવસતનરયોમનમં કમલ ૨૨ લનખ આવનસયોનમમં તનમનર્ગણ કરવનનયો લકનમંક તનધનર્ગરરત
કરવનમનમં આવખ્યયો છને.
 વરર્ગ ૨૦૧૩-૧૪મનમં એફયોડરબલ હનઉસસીંર મત્રીશન તનેમજ તવતવધ સતરહ

તપસસનઇબડ ઓસ્થયોરરીટરીઓનત્રી રચનન કરહલ છને.
 વરર્ગ ૨૦૧૩-૧૪મનમં BSUP, IHSDP,RAY, મમખખ્યમમંતત્રી ગગહ ખ્યયોજનન, સલમ

રરીહહબત્રીલનેશન (PPP) ખ્યયોજનન, એફયોડરબલ હનઉસસીંર ખ્યયોજનન (ખનનરત્રી તવકનસકનરયો
ધવનરન)- વરનેરહનન મળરીનને કમલ-૨,૮૯,૨૮૬ મકનનયોનયો લકનમંક તનધનર્ગરરત સ્થખ્યનેલ છને.
 તને પપૈકરી ૧,૦૭,૪૫૫ આવનસયો બમંધનઇ ચ ચકન છને અનને બનકરીનન આવનસયો અલર

અલર તબકનએ પરતત હહઠળ છને.

