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િવકસતી �િત ક�યાણ ખા� ુ,ં �જુરાત રા�ય ગાધંીનગર 

સામા�જક અને શૈ��ણક ર�તે ૫છાતવગ� ના કલાકારોને કલા કૌશ�ય યોજના હ�ઠળ સહાય 

મેળવવા માટ�� ુ ંઅર�પ�ક  

 
 

 

 

૧. અરજદાર�ુ ં�રુ���ુ નામ  

ર. અરજદાર�ુ ં�રુ���ુ સરના�ઃુ  

 (ટ��લફોન નબંર સ�હત) 

૩. ઉમર  

૪. �િત અને પેટા�િત  

૫. �ુ�ંુબના �ુલ સ�યો (નાના / મોટા )   ��ુતવયના કમાનાર સ�યોઃ 

૬. અરજદારના �ુ�ંુબની તમામ સાધનોમાથંી 

 થતી ગત વષ�ની �ુલ આવકઃ 

૭. બી.પી.એલ. કાડ� ધરાવે છે ક� ક�મ?     હા/ના    બી.પી.એલ નબંરઃ.............. 

૮. અરજદાર શેમા ંકલા કૌશ�ય ધરાવે છે ? 

  તેની િવગત  

૯. કલા કૌશ�ય વારસાગત છે ક� ક�મ? 

૧૦. આ માટ� ક�વા �કારના સાધનોની જ�ર�યાત છે? 

 

        અરજદારની સહ�ઃ  

                  અગર ��ઠુા�ુ ંિનશાન. 

 

પાસપોટ�   

ફોટાની કોપી 

                  િવના ��ુયે  
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એકરારના� ુ

 

 આથી �ુ નીચે સહ� કરનાર �ી ................................................... બાહં�ધર� આ� ુ� ક� મને  � 

�યવસાય માટ� સહાય આ૫વામા ંઆવશે તેનો � ુ તે જ હ�� ુમાટ� ઉ૫યોગ કર�શ અને મ�/ મારા �ુ�ંુબના 

અ�ય કોઈ સ�યોએ આવી  બી� કોઈ સરકાર� યોજનાનો લાભ મેળવેલ નથી. જો આ બાબત ખોટ� ઠરશે 

તો સરકાર�ી તરફથી મ�ુંર થયેલ રકમ િનયત હ�તાઓથી ૫રત ભરપાઈ કરવાની લે�ખત બાહં�ધર� 

આ� ુ�. 

 

�થળ                 અરજદારની સહ�ઃ 

તાર�ખ                                                                     અગર ��ઠુા� ુિનશાન. 

 

સા�ીની સહ�ઃ                

(૧) ............................................ (ર)..............................................  

       (��ુ નામ/સરના�)ુ              (��ુ નામ/સરના�)ુ 

 

 

�માણપ�  

 

 આથી દાખલો આ૫વામા ં આવે છે ક� અરજદાર�ી ............................................ 

ગામ/શહ�ર......................... તા�કુો................... �જ�લો.....................ના રહ�વાસી છે. અને અરજદાર�ી 

કલા કૌશ�ય યોજના હ�ઠળ ............................ના ધધંા માટ� લોન/ સહાય મેળવવા અર� કર�લ છે. � 

અર�મા ંજણાવેલ ............................... નો ધધંો કર� છે. અરજદારના �ુ�ંુબના કોઈ ૫ણ સ�ય સરકાર� ક� 

અધ�સરકાર� નોકર� કરતા નથી. અરજદારએ અ�ય સરકાર� એજ�સી તરફથી કલા કૌશ�ય યોજના હ�ઠળ 

સહાય મેળવેલ નથી./ છે  

 �થળઃ                                                                             તલાટ� કમ મ�ંીના 

                                                                                    સહ�/ િસકકો 

તાર�ખઃ- 

 

 

રાઉ�ડ શીલ                                                         

 અર� સાથે નીચેની િવગતો ર�ુ કરવાની રહ�શે.     

૧. �િત/ આવકના �માણ૫�ો (સ�મ અિધકાર��ીના) 

૨. સાધન ખર�દ��ુ ં �ગે� ુકવોટ�શન. 

૩. જો અરજદાર બી.પી.એલ. હોય તો દાખલો ર�ુ કરવો 

૪.      સહાય મ�ુંર થયા બાદ સાધન ખર�દ�� ુપા�ુ �બલ ર�ૂ કરવા� ુરહ�શે.  
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સમાજ ક�યાણ િનર��ક�ી, મદદનીશ સમાજ ક�યાણ અિધકાર��ી નો ‘‘ કલા કૌશ�ય’’ યોજનાનો તપાસ 

અહ�વાલ. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

૧. અરજદાર� ુનામ/ સરના�ઃુ 

 ગામ   ઠ�ઃ  તા�કુો   �જ�લોઃ 

    

ર. �િત અને પેટા �િત  

૩.  અરજદાર કયા ધધંા માટ� સહાયની 

 માગંણી કર�લ છે ? 

૪. અરજદાર ગામમા ંધધંો કર� છે? હા /  નાઃ 

૫. આ �કારનો લાભ આ૫વા પા� છે ક� ક�મ? 

૬. અરજદાર� સાધનોની ખર�દ� કર�લ છે? હા/ના 

૭. સાધનોની સ�ં��ત િવગત  

 ઉ૫ર �માણેની હક�કતો મે �તે �થળ ઉ૫ર જઈ ચકાસણી કર�લ છે અને તે બરાબર હોઈ 

અરજદારને �...................................ની સહાય આ૫વામા ંમારો � ૫�ટ અ�ભ�ાય છે./ થતો નથી. 

 

�થળઃ       સમાજ ક�યાણ િનર��ક/ મદદનીશ સમાજ    

                                                      ક�યાણ અિધકાર�ની સહ�. અને િસકકો 

તાર�ખઃ       . 

 

 

 �ી .....................................................................ની ..................................... ધધંા / �યવસાય 

માટ�ની અર�ની ચકાસણી કરતા ં બરાબર મા�મુ ૫ડ�લ છે, તો તેને �ક� �િપયા 

................................................ ની સહાય િનયમો�સુાર �કુવવા આથી મ�ુંર� આ૫વામા ંઆવે છે. 

 

 

�જ�લા ક�ાએ યોજનાક�યઃ 

કામ કરતા ંકમ�ચાર�ની સહ�ઃ    મ�ુંર કરનાર અિધકાર�ની સહ�/ િસકકો  


