આદદજાવત વિકાસ વિભાગ,ગાુંધીનગર
આદિજાતિ ખેડુિો માટે ક્રુતિ વૈતવધ્યકરણ યોજના હેઠળ સહાયક યોજાનાનો લાભ
મેળવવા માટે ન ુંુ અરજી પત્રક
પ્રવત

પાસપોટડ સાઈઝ
ફોટોગ્રાફ

પ્રાયોજના િહીિટદારશ્રી……………………………………………..

૧)અરજદારન ું નામ(અટક પહેલા)
૨)વપતાન ું નામ (અટક પહેલા)
૦૩)અરજદારન સરનામ

ગામ

ફળીયાન ું નામ

તાલકો

જીલ્લો

પીન કોર્ નુંબર

ઈ-મેલ

મોબાઈલ નુંબર
૦૪)સ્ત્રી
પરૂર્
૦૫) અભ્યાસ

જન્મ તારીખ

ઉમર (પરા િર્ડમાું)

જન્મ તારીખ

ઉમર (પરા િર્ડમાું)

પ્રાથવમક વિક્ષણ સધી

માધ્યવમક વિક્ષણ

૦૬)જાવત/પેટા જાવત

ઉચ્ચતર માધ્યવમક તથા ઉચ્ચ વિક્ષણ

જાવત પ્રમાણ પત્ર

૦૭)બી.પી.એલ. સ્કોર

ઈશ્ય તારીખ

૦૭)બી.પી.એલ.કાર્ડ નુંબર

૦૮)આધાર કાર્ડ નુંબર
બેંકન નામ

૦૯)બેંકની વિગત

બ્રાન્ચન ું નામ

એકાઉન્ટ નુંબર
૧૦) જમીનનો ક્ષેત્રફળ

હેક્ટર

આરે [

૧૧)વપયતનો પાણીનો સ્ત્રોત
૧૨) મખ્ય પાકોની વિગત

ચો.મી.
નોંધ સ્ત્રોિના સમયગાળામાું વિષમાું

સ્ત્રોતનો સમયગાળો
ઉનાળો

વિયાળો

કેટલો સમય પાણી મળે જણાવવુું

ચોમાસ

૧૩) આઈ.દકિાન પોટડ લમા રજીસ્રે િન કરાિેલ છે . જો હા તો નુંબર
૧૪) ચાલ િર્ડમા ક્યા પાકન િાિેતર કરે લ છે . અથિા કરિ માુંગો છો?
ક્રુવર્ િૈવિધ્યકરણ યોજના હેઠળ પાકના િાિેતર માટે ના બિયારણની સહાય (કોઈ પણ એક બિયારણ પસુંિ કરવુ)
૧.મકાઈ

૨.કારે લા

૩.ટામેટા

૪.ભભિંર્ા

૫.દરિંગણ

૬.દધી

હ ું આથી ઉપર જણાિેલ……………………………………………..યોજનાનો લાભ મેળિિા માટે જોર્િાના થતા ચેકલીસ્ટ
મજબના આધારો સામેલ કરે લ છે તે સત્ય છે . આ યોજના અથિા આ પ્રકારની અન્ય ખાતાની યોજનાનો લાભ અગાઉ મે/મારા
કટુંબ ના સભ્યોએ લીધો નથે. જે હ ખાત્રી પિડક જાહેર કર છુ.
તારીખ:……………………………
સ્થળ :……………………………..

અરજદારની સહી,/અંગઠાન ું વનિાન

અરજી સ્થળ/ ચકાસણી અંગે કમષચારી/અતધકારીનો અબભપ્રાય
શ્રી……………………………………………રહે………………………તાલકો………………જીલ્લો……………… ને યોજના માટે ની
અરજી/સ્થળ ચકાસણી કરે લ છે . જે મુંજર કરિા પાત્ર છે /નથી. તેઓને આ યોજના માટે રૂ……………………………...સહાય મુંજર
કરિા સ્પષ્ટ અભભપ્રાય આપેલ છે .
તારીખ:………………….
સ્થળ:…………….

ચકાસણી કરનાર કમડચારી/અવધકારીની સહી/હોદો

કચેરી મુંજુરી હુકમ
શ્રી……………………………………………રહે………………………તાલકો………………જીલ્લો……………ને…………………… . .

………………………………………….યોજનામાું……………………………………..માટે ની અરજી ચકાસણી કરતા વનયમોનસાર સહાય
મુંજર કરિ પાત્ર છે . તેમને યોજનાદકય સહાય રૂ…………………………….માટે ની અરજી/સ્થળ ચકાસણી કરે લ છે .જે મુંજર કરિા
પાત્ર છે ./નથી. તેઓને આ યોજના માટે રૂ……………..નાણાદકય સહાય/સાધન સહાય મુંજર કરિામા આિે છે .
લાભ મુંજર કયાડ તારીખ /િર્ડ……………………………………..
લાભાથી રજીસ્રે િન નુંબર………………………………………………

સુંબધીત કમડચારીની સહી

કચેરી અવધક્ષકની સહી

પ્રાયોજના િહીિટદારશ્રીની સહી

અરજી ફોમષ સાથે બિડાણ કરવાના આધાર પરુ ાવાઓ
1.

જાવતનો દાખલો (તાલકા વિકાસ અવધકારી/મામલતદાર અથિા અથિા અન્ય સક્ષમ અવધકારીનો દાખલો

2. રહેઠણ અંગેના પરાિો(રે િન કાર્ડ , િીજળી બીલ, મતદાર ઓળખ કાર્ડ , આધાર કાર્ડ કોઈ એક પરાિો રજ કરિો)
3. જમીન હોિા અંગેના ૭/૧૨ તથા ૮ અ નો દાખલો. .
4. બી.પી.એલ.હોિા અંગેનો દાખલો.
5. અરજદારના પાસપોટડ સાઈઝના ૨ ફોટોગ્રાફ

ખાસ નોંધ
1. મકાઈના પાક માટે ના જીલ્લાઓ બનાસકાઠા,સાબરકાઠા,અરિલ્લી, મહીસાગર, પુંચમહાલ, દાહોદ અને છોટાઉદે પર
2. િાકભાજીના પાકો માટે ન જીલ્લાઓ નમડદા,ભરચ, સરત, તાપી, નિસારી, ર્ાુંગ, અને િલસાર્
Z

