ુ રાત આ�દ�િત િવકાસ િવભાગ,ગાંધીનગર
�જ

આ�દ�િતના ખે�ુતોને વેલાવાળા પાકો માટ� મંડપ બનાવવા માટ� સાધન સહાય યોજના
અર� ફોમર્ ( વષર્-૨૦

-૨૦

)

•

ુ ુ નામ – .....................................................................................................
અરજદાર� ુ ��

•

સરના� ુ –

ગામ ...........................................................................................................
ફળ�� ુ ...........................................................................................................
ુ ો ...........................................................................................................
તા�ક

•

મોબાઇલ નંબર ................... ............................... ફોન નંબર ..........................................

•

અરજદારની �િત – ............................................�ુ �ુંબની વાિષ�ક આવક ............................

•

અરજદારનો પ્રકાર- બી.પી.એલ / એફ.આર.એ/ પી.ટ�.� ......................................................
( બીપીએલ દાખલો /એફઆરએ અિધકાર પત્ર/ �િતનો દાખલો જોડવો)

•

બીપીએલ નંબર ..................................................................સ્કોર .....................................

•

અરજદારનો વ્યવસાય –......................................................................................................

•

ુ ા નંબર ૭ ,૮-અ નકલ જોડવી )
અરજદારની જમીનની િવગત (ગામ ન�ન
સવ� નંબર .................................................ક્ષેત્રફળ:–�ઠ
ંુ ા .....................................................

•

પીયતની �િુ વધા ( બોર,�ુ વો,ચેકડ�મ,અન્ય) ........................................................................

•

ુ ણીકાડર્ /આધારકાડર્ & ર� શનકાડર્ )......................................................................
ઓળખકાડર્ :(�ટ

•

અરજદારની બ�ક ખાતા ની િવગત:બ�ક ખાતેદાર� ુ નામ :- …………………………………………..............................................................
બ�ક� ુ નામ

:-………………………………………………..........................................................

શાખા

:-………………………………………………..........................................................

ખાતા નંબર

:-………………………………………………...........................................................

તાર�ખ -

/

/૨૦

લાભાથ�ની સહ� .............................................

ન�ધ –
ુ � િવગતે મળે લ અર� માન્ય
૧. ઉપરોકત ફોમર્ની તમામ િવગતો સ્પષ્ટ ભરવાની રહ�શે.અ�ર
કરવામાં આવશે નહ�.
ુ ાવાઓ ફર�યાત ર�ુ કરવાના
૨. ઉપરોકત માંગવામાં આવેલ તમામ સાધનીક કાગળો/�ર
ુ ા �ર
ુ ાવાવાળ� અર� માન્ય કરવામાં આવશે નહ�.
રહ�શે.અ�ર
૩. યોજના હ�ઠળ આ�દ�િતના ખેતી ધરાવતા ખાતેદારના નામે અર� કરવાની રહ�શે.
૪. સદર યોજના માટ� ૧૦ �ઠ
ંુ ા ખેતી લાયક જમીન અિનવાયર્ છે .(એફ.આરએ લાભાથ� િસવાય )

અર� ચકાસણી �ગે કમર્ચાર�/ અિધકાર�નો અ�ભપ્રાય
શ્રી...............................................................................................રહ�.....................................
તા�કુ ો .................................... �જલ્લોબનાવવા સાધન

ને

વેલાવાળા પાકો માટ� મંડપ

સહાય યોજના માટ� ની અર� ચકાસણી કર� લ છે .� મં�ુર કરવા પાત્ર છે .

તેઓને આ યોજના માટ� �ુ. ........................... સહાય મં�ુર કરવા સ્પષ્ટ અ�ભપ્રાય છે .
તાર�ખ ....................................
સ્થળ ......................................
ચકાસણી કરનાર અિધકાર�/ કમર્ચાર�ની સહ� /હોદો

કચેર� મં�ુર� �ક
ુ મ
શ્રી...............................................................................................રહ�.....................................
તા�કુ ો ....................................�જલ્લોબનાવવા સાધન

ને વેલાવાળા પાકો માટ� મંડપ

સહાય યોજના માટ� ની અર� ચકાસણી કર� લ છે .� મં�ુર કરવા પાત્ર

છે .તેઓને આ યોજના માટ� �ુ. ..................................... નાણાંક�ય સહાય / સાધન સહાય મં�ુર
કરવામાં આવે છે .

લાભ મં�ુર કયાર્ તાર�ખ / વષર્ .......................................
લાભાથ� ર�સ્ટર નંબર .................................................

પ્રો�કટ મેનેજર ,ડ�-સેગ

પ્રાયોજના વહ�વટદાર

