
રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
ડો. બેડકર ભવન, ઢબરભાઈ રોડ, રાજકોટ-360 001 

-: અખબાર  યાદ :- 

ગગંા વ પ બહનો માટ યો યેલ વોડ વાઈઝ િવધવા 

સહાય ક પમા ં ુલ 3498 બહનોને લાભ ા ત થયો 
 

 તાર ખ: 10-01-2020 

 સરકાર ી ારા ગગંા વ પ બહોનો માટ િવધવા સહાય યોજના અમલમા ં કુવામા ં

આવેલ છે, આ યોજનામા ં પા તા ધરાવતા િવધવા બહોનોને આ વન દર મ હને િપયા 

1,250/- ( ક એક હ ર બસો પચાસ રુા/-) ની સહાય મળવા પા  છે. આ યોજનામા ં

પા તા ધરાવતા બહનો બહોળ  સં યામા ંલાભ લઇ શક તેવા હ થુી જ લા વહ વટ  તં એ 

રાજકોટ મહાનગરપા લકાની વોડ ઓફ સ ખાતે તાર ખ: 01-01-2020 થી તાર ખ: 08-01-

2020 ધુીમા ં િવધવા સહાય ક પ ુ ંઆયોજન ક  ુહ ુ.ં મા ંપા તા ધરાવતા ુલ 3498 

બહનોએ લાભ લીધો હતો. 

  સરકાર ી ારા ના ય તગત ોના થળ પર જ િનકલ થાય તે હ  ુઅનેક લોક 

ઉપયોગી યોજનાઓ અમલમા ં કુવામા ંઆવે છે. તેના જ એક ભાગ પે નવા વષની એક ભેટ 

વ પે માન. ુ યમં ી ીની સરકાર ારા િનરાધાર બહનો માટ વોડ વાઈઝ ગગંા વ પ બહનો 

માટ િવધવા સહાય યોજના અમલમા ં કુલ છે. આ યોજનામા ંપા તા ધરાવનાર લાભાથ ને 

આ સહાય આ વન મળવાપા  છે. આ લાભ મેળવવા માટનો ખાસ ક પ યોજવામા ંઆ યો 

હતો. તે વોડમા ંયો યેલા આ ક પમા ંવોડના કોપ રટર ીઓએ લુાકાત લીધી હતી અને 

બહનોને આ યોજના હઠળ મળતા લાભો ગે મા હતગાર પણ કયા હતા. 

 આ ક પમા ંલાભ મેળવવાથી વંચત રહ  ગયેલા ગગંા વ પ બહનો હ ુ પણ અર  

કર ને લાભ મેળવી શક છે. આ માટ શહરના પિ મ ઝોન હઠળના બહનોએ કાલાવડ રોડ પર 

આ મીય કોલેજ સામે આવેલ મામલતદાર કચેર એ સહાય શાખા, દ ણ ઝોન હઠળના 

બહનોએ પી.ડ . માલિવયા કોલેજ પાસે આવેલ મામલતદાર કચેર એ સહાય શાખા તથા વૂ 

ઝોન હઠળના િવ તારના િવધવા બહનોએ ૂની કલેકટર કચેર એ સહાય શાખામા ંઅર  કર  

શક છે.  

સરકાર ી ારા ગગંા વ પ બહનો માટ િવધવા સહાય યોજના અમલમા ં કુલ છે, આ 

યોજનામા ં પા તા ધરાવનાર લાભાથ ઓની ઉમર તથા ુ / ુ ીઓના ઉમરનો કોઈ બાધ 

નથી. આ સહાય આ વન મળવાપા  છે. અને સમ  ુ ુંબની ુલ વાિષક આવક . 

1,50,000/- (એક લાખ પચાસ હ ર) ધુીની હોય તેવા ગમે તે ઉમરના િવધવા બહનો આ 

લાભ મેળવી શક છે. 



આ ક પનો લાભ લેવા લાભાથ એ પોતાની સાથે નીચેની િવગતે જણાવેલ જ ર  

ઓળખના આધાર રુાવા સાથે રાખવાના રહશે. 

 1. રશન કાડ 

2. પાસપોટ સાઈઝનો ફોટો ાફ 1 

3. રશનકાડમા ંનામ હોય તે બાધાના આધાર કાડ 

4. લાભાથ ુ ં ૂટંણી કાડ, આધાર કાડ 

5. કોપ રટરનો આવકનો દાખલો 

6.  પિતના અવસાનનો દાખલો 
 

ઉપરના તમામ કાગળોની ઝેરો  નકલો ર ુ કર ને આ લાભ મેળવવા માટ ુ ંફોમ ભર  શકાશે. 

 િવધવા બહનો ક ઓએ આગાઉ આ ફોમ ભરલ ન હોય તેવા બાક  રહતા તમામ બહોનોએ 

આ યોજનાનો લાભ લેવા મામલતદાર કચેર નો સપંક કરવા િવનતંી કરવામા ંઆવે છે. રાજકોટ 

મહાનગરપા લકાની ો ટ શાખા ારા સરકાર ીની િવિવધ યોજનાઓ ગે લોકોને 

મા હતગાર કર  તેનો લાભ લેવા ણવામા ંઆવ ુ ંહોય છે. 
  
  

તાર ખ  વોડ નબંર  લાભ મેળવેલ બહનોની સં યા  ુલ 

01-01-2020 

2 226 

432 
4 35 

14 91 

17 100 

03-01-2020 

3 150 

870 

5 145 

8 47 

12 305 

13 223 

07-01-2020 

1 350 

1027 
6 302 

7 180 

18 195 

08-01-2020 

9 220 

1169 

10 157 

11 272 

15 157 

16 363 

ુલ...                3498 

  
(જન સપંક અિધકાર ) 


