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િવના �લૂ  ય               

િન ામક સમાજ �રુકા ાાખ ુન,  �જુરાત રાજ .ગાનધીનગર 

ફોમર નન.૧ 

િનરાધાર િવધવા મ�હલાઓના �નુઃ વસવાટ માટ� આથ�ક સહા   ોજના 

અર� પતક. 

અર� ક ારની તારરાઃ ......................................... 

પિત, 

મામલતદારશ્, .............................. 

તા�કુો ............................. �જલ લો ................................... 
 

�ુ ંન્ચ ેસહ� કરનાર ......................................................................................................... આથ્ સમાજ 

�રુકા ાાતાન્ ી રોકત યોજના હ�ઠળ આિથ�ક સહાય મેળવવા માટ� અર� ક�ંુ � ંઅને તે સબંધંમા ંન્ચને્ િવગતો આ�ુ ં�.ં 

� માર� �ણ �જુબ સ�ંણૂર સાચ્  ે. 
 
૧.  ��ંુુ નામઃ (અટક) ......................... નામ ...................................  િત�ુ ંનામ ................................................       

    િ તા�ુ ંનામ .......................................................... િતના અવસાનન્ તાર�ા ---------------- 

૨.  જાિતઃ(અ�.ુ�િત/અ�.ુજન�િત/સા.શૈ. .વ./અન યઃ ..................... (લા� ુન  ડ�ુ ંહોય તે  ેક� નાા�ુ.ં) 

૩.  �મર વષરઃ ............... જન મ તાર�ાઃ .......................... ઓળા�ુ ંિનશાન ................................ 

૪.   ા�ુ સરના�ઃુ- ઘર નબંર .............શેર�ઃ ...............................................................વોડર ન.ં.............ગામ ....................... 

    તા�કુો ................ �જલ લો .....................  ોસ ટ ઓફ�સઃ ...................  ્નકોડ નબંર ........................ 

૫.  �જુરાત રાજયમા ંકયારથ્ વસવાટ કર�  ે ? – કાયમ્ /............................વષરથ્  

૭.  અરજદારન્  ોતાન્ આવક ાતે્, ીધોગ, નોકર�, ઘરભા�ુ,ં વ યાજ, �ડિવડન ડ,  ેન શન, અન ય આવક િવગેર�થ્ થત્                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    (ઘરકામ િસવાય)ન્ �ુલ વાિષ�ક આવક `........................... �ક� `............................................................. 

૮.  અરજદાર�ુ ં�ુ�ંુબ B.P.L. યાદ� હ�ઠળ ન�ધાયેલ  ે ?        હા / ના   (લા� ુન  ડ�ુ ંહોય તે  ેક� નાા�ુ.ં)                    

    જો હા હોય તો તેન્ િવગત  -- 

    (૧)  િવસતારઃ-    શહ�ર�/ગારય   

    (૨)  ગારય િવસતારમા ંહોયતો  સકોર ન.ં     

    (૩)  વષરઃ-             �ુ�ંુબ યાદ�નો કમ ન.ં............................સભ યન્ યાદ�નો કમ ન.ં........................................... 

    (૪) શહ�ર� િવસતાર હોયતો :   

       વષરઃ-       �ુ�ંુબ યાદ�નો કમ ન.ં............................સભ યન્ યાદ�નો કમ ન.ં.......................................                  

(માતા, િપતા, પોતાના ક� સાવકા �તુ તથા �તુી પર જરાવવા) 

�ુ�ુનબના સભ  ોની િવગત તયમજ આિથ�ક િસ થિત 

કમ નામ �મર અરજદાર               

સાથય� ુન સગપર 

અભ  ાસ આવક�ુન સાધન �ુલ વાિષ�ક              

આવક ` 

�મરનો આધાર 
(દા.ત. જન મનો દાાલો) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 

૧        

૨        

૩        

૪        

૯.  અગાી આ યોજના હ�ઠળ આિથ�ક સહાય મળેલ  ે ક� ક�મ ? તેન્ િવગત.     હા / ના 

૧૦.  અરજદાર�  ોતાન્ �મર તથા સાથે રહ�તા બાળકોન્ �મર બાબતે ન્ચ ેજણાવેલ દાાલાઓ  ૈક� ગમે તે    

    એક ર�ુ કરવો.. 

    ૧.  શાળાના પમાણ ણમા ંજણાવેલ જન મ તાર�ા. 

    ૨.  જન મનો દાાલો. 

    ૩.  ર�શનકાડર અથવા મતદાર યાદ�મા ંદશારવેલ �મરનો દાાલો.  

        ર�શનકાડર નબંર............./મતદાર યાદ� ભાગ નબંર/યાદ� નબંર..............�ટૂણ્ કાડર નબંર............................... 

    ૪.  અન ય કોઈ દાાલો ન મળે તો ર  િુનિસ લ મેડ�કલ ઓફ�સર અથવા આરોગ ય ક�ન  ના ડોકટર�ુ ં�મર �ગે�ુ ંપમાણ ણ  

૧૧. અર� ણક સાથે (૧) આવક�ુ ંપમાણ ણ (૨) િવધવા હોવા �ગે�ુ ંપમાણ ણ આ સાથે જોડ�લ િનયત ન�નુાઓમા ં      

     દશારવેલ અિધકાર�ઓ  ૈક� કોઈ એક અિધકાર�  ાસેથ્ મેળવ્ને ર�ુ કર�ુ.ં 

અરજદારનો 

તા�તરનો 

પાસપોટર  સાાઈનો 

ફોટો 
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૧૨. અરજદારના  િતના અવસાન�ુ ંપમાણ ણ અર�  ણક સાથે ર�ુ કરવા�ુ ંરહ�શે. 

૧૩. અરજદારને ૨૧ વષરથ્ વવ ુ�મરનો �ણુ હોય  રં� ુભરણ- ોષણ કરવા સકમ ન હોય �મ ક�  ાગલ ન,    

     શા�રર�ક અ ગંતા, આ�વન કારાવાસ અથવા �તૃ   ુથયેલ હોય તેમણ ેઅર� સાથે યોગ ય સ�ા ધરાવતા 

     અિધકાર�ના દાાલા ર�ુ કરવા. 

દાાલો આ નાર અિધકાર�નો હોદો........................તાર�ા......................અ ગંતાના �કસ સામા ંટકાવાર�....................% 

૧૪. અરજદાર ૧૮થ્ ૪૦ વષરન્ વય�ૂથના હોય તો આિથ�ક ર�તે  ગભર થવા માટ� કયા પકારન્ સરકાર માન ય તાલ્મ     

     લવેા માગેં  ે ? તાલ્મ કઈ સરકાર માન ય સસં થા મારફતે લશેે ? તેન્ િવગતો �ંુકમા ંજણાવો. આ અગાી કોઈ    

     તાલ્મ મેળવ્  ે ? અથવા કોઈ ધધંો શ� કરવા ઈચ  ે  ે ? હા તો કયો ધધંો ? તેના માટ�નો અ�ભુવ  ે ?............ 

............................................................................................................................................................................. 

૧.  આથ્ �ુ ંન્ચે સહ� કરનાર મારા ધમર પમાણ ેસોગદં લઈ એકરાર ક�ુ � ંક� ી રોકત હક�કત સ�ંણૂર સત ય  ે અને તેમા ં   

સોગનદના�ુન 

    કોઈ ફ�રફાર ભિવષ યમા ંથશે તો તેન્ �ણ કરવા બધંા� �.ં ાો�ંુ સોગદંના�ુ ંકર�ુ ંતે ફોજદાર� �નુો બને  ે, તેન્     

    સમજ મને મળ�  ે.  

૨.  �ુ ં૧૮થ્ ૪૦ વષરન્ વય�ૂથન્ હોો, �ુ ંિનયત સમયમા ંસરકાર માન ય તાલ્મ સસં થામા ંજોડાઈ તેન્ �ણ કર�શ. જો  

    તેમ ન થાય તો માર� આિથ�ક સહાય બધં કરવા ાાણ્ આ� ુ�.ં (લા� ુ ડ�ુ ંન હોય તો  ેક� નાા�ુ.ં) 
 
તાર�ા:         (અરજદારન્ સહ� અથવા ��ઠૂા�ુ ંિનશાન) 

અરજદાર� અમાર� �બ� સહ� અથવા ��ઠૂા�ુ ંિનશાન કર�લ  ે. 

સાકીઓ નામ અનય ��ુૂ સરના�ુન સહર 

૧.   

૨.   

 

     આથ્ પમામણત કરવામા ંઆવે  ે ક�, માર� �ણ તથા માન યતા �જુબ િવધવા અરજદાર.............................. 

આવક �ગય�ુન પમારપત 

રહ�વાસ્.......................વોડર ન.ં.................તા�કુો..................�જલ લો...............ન્ વ ય�કતગત/કૌ�ંુમબક આવક ન્ચ ે�જુબ  ે. 

(૧) અરજદારન્  ોતાન્ સને..............વષરન્ વ ય�કતગત વાિષ�ક આવક `.......................�ક� `...................................... ે. 

અથવા 

(૨) અરજદારન્ કૌ�ંુમબક વાિષ�ક આવક સને............. વષર આવક `.................�ક� `...................................................... ે. 

(ઘરકામની આવક િસવા ) (લા� ુન  ડ�ુ ંહોય તે  ેક� નાા�ુ.ં) 

[(૧) ાતે્, (૨) ીધોગ, (૩) સ થાવર/જગંમ િમલ કતમાથં્ ભા�ુ, (૪) વ યાજન્ આવક, (૫) ડ�વ્ડન ડ, (૬)  ેન શન, (૭) ઘરભા�ુ, 

(૮) અન ય.] (લા� ુન  ડ�ુ ંહોય તે  ેક� નાા�ુ.ં) 

ી  ુરકત આવક ન્ચેના સ ણોતમાથં્ થાય  ે. 

આવકના સાધનન્ િવગત �ંુકમા,ં................................................................................................................ 
 
સ થળ                        સહ�ઃ 

તાર�ા                                                                  મામલતદાર / તા�કુા િવકાસ અિધકારર 

તા�કુો  -              �જલ લો  - 

 
(ી રોકત આવક �ગે�ુ ંપમાણ ણ મામલતદાર/તા�કુા િવકાસ અિધકાર�શ્ આ ્ શકશે.) 

આથ્ પમામણત કરવામા ંઆવે  ે ક�, અરજદાર..................................................................... 

રહ�................................. વોડર ન.ં.................તા�કુો..........................�જલ લો...................એ િનરાધાર િવધવા આિથ�ક સહાય 

યોજના હ�ઠળ અર� કર�લ  ે તેણ્ તા.......................ના રોજ િવધવા થયેલ  ે. તેણ્એ િવધવા સહાય લેવા �ગે માર� સમક 

ર�ુ કર�લ �રુાવા/િવગતોન્ મ� ચકાસણ્ કર�લ  ે અને તેણ્ િવધવા મ�હલા  ે અને �નુ:લગન કર�લ નથ્. તેન્ મને ાાતર� 

થઈ  ે. સમાજ �રુકા ાાતાન્ િનરાધાર િવધવા મ�હલાન્ �નુઃ વસવાટ યોજના તળે આિથ�ક સહાય મ�ુંર કરવા ભલામણ ક�ંુ 

�.ં 

સ થળ                        સહ�ઃ 

તાર�ા                                                                 મામલતદાર / તા�કુા િવકાસ અિધકારર 

િવધવા હોવા �ગય�ુન પમારપત 

તા�કુો  -              �જલ લો  - 
 



D / MPP 11-12 / િવધવા સહાય�ુ ંઅર� ફોમર Page 3 

 

 
(ી રોકત પમાણ ણ મામલતદાર/તા�કુા િવકાસ અિધકાર�શ્, આ ્ શકશે.) 

 
 

 

કચયરરના ઉપ ોગ માટ� 

(૧) અરજદારન્ અર� મળયાન્ તાર�ા   -   -   સહ� 
 
(૨) અર�ન્ ચકાસણ્ કયારન્ તાર�ા   -   -   સહ� 
 
(૩) અર� મ�ુંર કયારન્ તાર�ા   -   -   સહ� 

 મ�ુંર કર�લ રકમ `.............   - 
 
(૫) સહાય બધં થવાન્  તાર�ા                    -                    -   સહ� 
 
(૬)     અર� સબિંધત અરજદાર/ ોષટ ઓ�ફસ/હ�ડ  ોષટ ઓ�ફસ/�.સ.�.ુઅ.ને રવાના કયાર તાર�ાઃ- 
 
(૭)     અરજદાર ૪૦ થી ૬૪ વષરની વ યૂથના  B.P.L.  ાદરના લાભાથ� હો  તો ભારત સરકારના કોમ   ્ ટુર પોરામ ઓન  

         લાાનમાન ડ�ટા ફરડ ક ાર તારરા   -   -   સહ� 
 
(૮)     અરજદાર ૪૦ થ્ ઓ � વયના હોય અને  B.P.L. યાદ�ના લાભાથ� હોય તો ૩૯ વષર �ણૂર થયાન્ તાર�ાઃ- 

 


