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                   ામ પચંાયત ની િુવધા 

                         ામ પચંાયત વાપર 

 

                    મા  નામ તરશીભાઇ ઠાકરશીભાઇ છે ુ વાપર 

. ગામની િુવધા  િવશે વાત ક  સરકાર ારા આપવામા આવેલ ઇ 

અમારા ગામના લોકોને ઘણો બધો ફાયદો થાય છે

િુવધામા પહલા અમાર GEB 

ારા લેવામા આવે છે. તેમજ અ ય ઘણી િુવધાઓ આપવામા આવે છે મા જોઇએ તો 

અમારા ગામમા ઘણા બધા લોકોનો ુ ય યવસાય ખેતી છે

આપવામા આવતી િુવધાના મક 

ફોમ , તેમજ સરકારની સહાયના ફોમ પણ ભર  આપવામા આવે છે

 િુવધા તા કુ આપવામા આવે છે મક આ ષુમાનકાડ

િવધવા સહાય , િનરાધાર ધૃસહાય

િવ.સી.ઇ ારા આપવામા આવે છે

ામ ક  ખાતે ામ પચંાયત મા ઘર ગણેજ ગામ લોકોને આવી યોજનાનો લાભ મળે છે 

............. ફર  થી સરકાર ી તેમજ ઇ ામ ક  નો બુ બુ આભાર

- ામ ો ટની સ સેસ ટોર

ામ પચંાયત ની િુવધા  

ામ પચંાયત વાપર (ટં) તા:-  ટંકારા  જ લો:- મોરબી 

મા  નામ તરશીભાઇ ઠાકરશીભાઇ છે ુ વાપર 

િવધા  િવશે વાત ક  સરકાર ારા આપવામા આવેલ ઇ 

અમારા ગામના લોકોને ઘણો બધો ફાયદો થાય છે.તેમજ અમારા ગામના વી

GEB ના બલ ભરવા ટંકારા જ  ુપડ  ુતે અમારા ગામના િવ

તેમજ અ ય ઘણી િુવધાઓ આપવામા આવે છે મા જોઇએ તો 

અમારા ગામમા ઘણા બધા લોકોનો ુ ય યવસાય ખેતી છે. સરકાર ારા ખે ુતો ને 

આપવામા આવતી િુવધાના મક i-khedut portal ના ફોમ , ચણાના ફો

તેમજ સરકારની સહાયના ફોમ પણ ભર  આપવામા આવે છે

 િુવધા તા કુ આપવામા આવે છે મક આ ષુમાનકાડ, આવકના દાખલા

િનરાધાર ધૃસહાય, વયવદંના વગેર બધી િુવધા આમારા ગામના  

આવે છે. ુ સરકાર ીનો બુ બુ આભાર ય ત ક ુ  

ામ ક  ખાતે ામ પચંાયત મા ઘર ગણેજ ગામ લોકોને આવી યોજનાનો લાભ મળે છે 

ફર  થી સરકાર ી તેમજ ઇ ામ ક  નો બુ બુ આભાર

ામ ો ટની સ સેસ ટોર  

મોરબી  

મા  નામ તરશીભાઇ ઠાકરશીભાઇ છે ુ વાપર (ટં) ગામનો રહવાસી 

િવધા  િવશે વાત ક  સરકાર ારા આપવામા આવેલ ઇ – ામ િુવધા થી 

તેમજ અમારા ગામના વી.સી.ઇ. ારા 

ના બલ ભરવા ટંકારા જ  ુપડ  ુતે અમારા ગામના િવ.સી.ઇ 

તેમજ અ ય ઘણી િુવધાઓ આપવામા આવે છે મા જોઇએ તો 

સરકાર ારા ખે ુતો ને 

ચણાના ફોમ , મગફળ ના 

તેમજ સરકારની સહાયના ફોમ પણ ભર  આપવામા આવે છે. સોટમા વાત કર એતો 

આવકના દાખલા,  રશન કાડ, 

વયવદંના વગેર બધી િુવધા આમારા ગામના  

ુ સરકાર ીનો બુ બુ આભાર ય ત ક ુ  ,ક ઇ 

ામ ક  ખાતે ામ પચંાયત મા ઘર ગણેજ ગામ લોકોને આવી યોજનાનો લાભ મળે છે 

ફર  થી સરકાર ી તેમજ ઇ ામ ક  નો બુ બુ આભાર. 



 


