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સેવા

અર  કયા તારીખ
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અર  સાથે ના િબડાણો
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: ગંગા વ પા આ થક સહાય યોજના ( ામ પંચાયત)
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અર  કયા વષ 2021

સેવા શુ ક ! પુરા ા ત થયેલ છે.0 સહી -

( ઑપરેટર )અરજદાર ીને પોતાની અર  નું ટેટસ અને અર ના િનકાલ અંગેની િવગત મોબાઇલનં   9638319084  પર  SMS થી મળશે.
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તારીખ:  04/04/2021

મામલતદાર અને એિ ઝ ુિટવ મેિજ ટેટની કચેરી, 
મામલતદાર કચેરી, મોરબી

ગંગા વ પા આ થક સહાય યોજના ( ામ 
પંચાયત) અંગે મંજૂરી હુકમ
Sanction No.:GJ-S-03710965

અરજદાર ી,   BADHIBEN SAMATBHAI PARMAR     રહે. સરનામુ:- 23, AMRAN     ગામ/વોડ નંબર:-AAMRAN       તાલુકો:-  
MORBI  
િજ લો:- MORBI   પીનકોડ નંબર:- 363655   જ મ તારીખ:-   01/01/1940 મર વષ:- 81   િત:-   અનુસૂિચત િત  
વારા    ગંગા વ પા આ થક સહાય યોજના ( ામ પંચાયત)     હેઠળ સહાય  મેળવવા તા:- (04/04/2021) થી અર  કરેલ છે.

Courtesy :: National Informatics Centre, Gujarat  Print Date : 23/02/2022 ApplicationNo:-202118000291413

1. અરજદારની અ ય િવગત નીચે મુજબ છે.

રેશન કાડ નંબર બી.પી.એલ. ના

મોબાઇલ નંબર 9638319084 આધાર નંબર 35xxxxxx6767

ખાતા નંબર 93380100003385 IFSC કોડ BARB0DBAMRN

2. ઉ ત અરજદાર ીની અર ની ચકાસણી કરાવતા િવધવા સહાય યોજનાની વતમાન જોગવાઇઓ મુજબ પા તા ધરાવતા હોવાથી અર ની તારીખથી 
એટલે કે તા. (04/04/2021) થી બીજો હુકમ ન થાય યાં સુધી અથવા આ વન અથવા પુન:લ ન  ન કરે યા સુધી માસીક .૧૨૫૦/- સહાય મંજુર કરવા 
આદેશ કરવામાં આવે છે.

3.લાભાથ એ પુન:લ ન કરેલ નથી તે મતલબનું માણપ  તલાટી/મામલતદાર ી/તાલુકા િવકાસ અિધકારી ીનું મેળવી   દર જુલાઇ માસમાં અ ેની કચેરીમાં 
રજુ કરવાનું રહેશે. આવું માણપ  રજુ કરવામાં નહી આવે તો સહાય બંધ કરવામાં આવશે.

4.લાભાથ એ આવકનું માણપ  દર ણ વષ જુલાઇ માસમાં અ ેની કચેરીમાં રજુ કરવાનું રહેશે. આવું માણપ  રજુ કરવામાં નહી આવે તો સહાય બંધ 
કરવામાં આવશે.

5.  લાભાથ  પોતાના ખાતામાંથી સતત છ માસ સુધી સહાય ઉપાડશે નહી તો સહાય ચુકવવાનું બંધ કરવામાં આવશ.ે જમા રકમ ઉપાડવા દેવી કે કેમ તથા 
પુન:સહાય ચાલુ કરવી કે નહી તે અંગે અ ેની કચેરીનો િનણય આખરી રહેશે.

6. ૫૦ વષથી ઓછી મરના લાભાથ એ મંજુરીની તારીખથી બે વષમાં સરકાર ી વારા મંજુર કરવામાં આવે તે સં થામાં તાલીમ મેળવી લેવાની રહેશે.
7. લાભાથ એ ખોટી માિહતી આપી સહાય મેળવેલ હશે તો ચુકવાયેલ રકમની વસુલાત ઉપરાંત ફોજદારી કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. 

મામલતદારિત,
BADHIBEN 
SAMATBHAI 
PARMAR

23,AMRAN

નકલ સિવનય રવાના:-
(૧) ી મદદનીશ/નાયબ કલેકટર સાહેબ ી, ……………...............................તરફ ણ સા .
(૨) િજ લા મિહલા અને અને બાળ અિઘકારી ી,.........................................      

 નકલ રવાના  :-                        
(૧)  િસલેકટ ફાઇલે.

AAMRAN,MORBI,MORBI,363655

મામલતદાર કચેરી, મોરબી
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