અરજદારનો

ફોમર્ .ન ૧

િવના � ૂલ્ ય

તા�તરનો

િનયામક સમાજ �ુરક્ષા ખ,ા� �ુજરાત રાજય.ગાધ
ં ીનગર

ુ ઃ વસવાટ માટ� આથ�ક સહાય યોજના
િનરાધાર િવધવા મ�હલાઓના �ન

પાસપોટર ્ સાઈઝનો
ફોટો

અર� પત્.
અર� કયાર ્ની તાર�ખઃ.........................................
પ્ર,
મામલતદારશ્, ..............................
તા�ુકો ............................. �જલ્ લ ...................................
�ુ ં નીચે સહ� કરનાર ......................................................................................................... આથી સમાજ
�ુરક્ષા ખાતાની ઉપરોકત યના હ�ઠળ આિથ�ક સહાય મેળવવા માટ� અર� ક�ું �ં અને તે સંબધ
ં માં નીચેની િવગતો આ�ુ ં �ં.
� માર� �ણ �ુજબ સં� ૂણર્ સાચી છ .
૧. �ુ�ું નામઃ (અટક) ......................... નામ ................................... પિત�ુ ં નામ ................................................
િપતા�ુ ં નામ ..........................................................પિતના અવસાનની તાર�ખ ---------------૨. જ્ઞાિ(અ�ુ.�િત/અ�ુ.જન�િત/સા.શૈ.પ.વ./અન્ ય ..................... (લા�ુ ન પડ�ુ ં હોય તે છે ક� નાખ�ુ.)
ં
૩. �મર વષર્ઃ............... જન્  તાર�ખઃ .......................... ઓળખ�ુ ં િનશાન ................................
૪. પા�ુ સરના�ુઃ- ઘર નંબર .............શેર�ઃ ...............................................................વોડર ્ ન..............ગામ .......................
તા�ુકો ................ �જલ્ લ ..................... પોસ્  ઓફ�સઃ ................... પીનકોડ નંબર ........................
૫. �ુજરાત રાજયમાં કયારથી વસવાટ કર� છે ? – કાયમી /............................વષર્થી
૭. અરજદારની પોતાની આવક ખેતી, ઉધોગ, નોકર�, ઘરભા�ુ ,ં વ્ યજ, �ડિવડન્ , પેન્ ન, અન્  આવક િવગેર�થી થતી
(ઘરકામ િસવાય)ની �ુ લ વાિષ�ક આવક `........................... �ક� `.............................................................

૮. અરજદાર�ુ ં �ુ �ુંબ B.P.L. યાદ� હ�ઠળ ન�ધાયેલ છે ?

હા / ના

(લા�ુ ન પડ�ુ ં હોય તે છે ક� નાખ�ુ.)
ં

જો હા હોય તો તેની િવગત -(૧) િવસ્તાર-

શહ�ર�/ગ્રા

(૨) ગ્રામ્ય િવસ્તારમાં હોયતો  સ્ક.
�ુ �ુંબ યાદ�નો ક્રમ .............................સભ્ ની યાદ�નો ક્રમ ............................................

(૩) વષર્-

(૪) શહ�ર� િવસ્તાર હોયતો:
�ુ �ુંબ યાદ�નો ક્રમ .............................સભ્ ની યાદ�નો ક્રમ ........................................

વષર્-

�ુ �ંુ બના સભ્ યની િવગત તેમજ આિથ�ક િસ્ િત
(માતા, િપતા, પોતાના ક� સાવકા �ુત્ર તથા �ુત્રી પણ જણ)
ક્

નામ

�મર

અરજદાર

અભ્ યસ

આવક�ું સાધન

સાથે� ંુ સગપણ
૧

૨

૩

૪

૫

૬

�ુ લ વાિષ�ક

�મરનો આધાર

આવક `

(દા.ત. જન્ નો દાખલો)

૭

૮

૧
૨
૩
૪
૯. અગાઉ આ યોજના હ�ઠળ આિથ�ક સહાય મળે લ છે ક� ક�મ ? તેની િવગત.

હા / ના

૧૦. અરજદાર� પોતાની �મર તથા સાથે રહ�તા બાળકોની �મર બાબતે નીચે જણાવેલ દાખલાઓ પૈક� ગમે તે
એક ર�ુ કરવો..
૧. શાળાના પ્રમાણપત્રમાં જણાવેલ  તાર�ખ.
૨. જન્ નો દાખલો.
૩. ર� શનકાડર ્ અથવા મતદાર યદ�માં દશાર ્વેલ �મરનો દાખલ.
ર� શનકાડર ્ નંબ............./મતદાર યાદ� ભાગ નંબર/યાદ� નંબર..............� ૂટણી કાડર ્ નંબ...............................
૪. અન્  કોઈ દાખલો ન મળે તો મ્ િ� નિસપલ મેડ�કલ ઓફ�સર અથવા આરોગ્  ક� ન્ ના ડોકટર�ુ ં �મર �ગે� ુ ં પ્રમાણપ
૧૧. અર�પત્રક સાથ(૧) આવક�ુ ં પ્રમાણપ(૨) િવધવા હોવા �ગે� ુ ં પ્રમાણપત્ર આ સાથે જોડ�લ િનયત ન�ુનાઓમાં
દશાર ્વેલ અિધકાર�ઓ પૈક� કોઈ એક અિધકાર� પાસેથી મેળવીને ર�ુ કર�ુ.
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૧૨. અરજદારના પિતના અવસાન�ુ ં પ્રમાણપત્ર અર� પત્રક સાથે વા�ુ ં રહ�શે.
૧૩. અરજદારને ૨૧ વષર્થી વ�ુ �મરનો �ુત્ર હોય પરં�ુ -પોષણ કરવા સક્ષમ ન હોય �મ ક� પાગલ,
શા�રર�ક અપંગતા, આ�વન કારાવાસ અથવા � ૃત્ � થયેલ હોય તેમણે અર� સાથે યોગ્  સ�ા ધરાવતા
અિધકાર�ના દાખલા ર�ુ કરવા.
દાખલો આપનાર અિધકાર�નો હોદો........................તાર�ખ......................અપંગતાના �કસ્ સમાં ટકાવાર�....................%
૧૪. અરજદાર ૧૮થી ૪૦ વષર્ની વય�ૂથના હોય તો આિથ�ક ર�તે પગભર થવા માટ� કયા પ્રકારની સરકાર મા તાલીમ
લેવા માંગે છે ? તાલીમ કઈ સરકાર માન્  સંસ્ થ મારફતે લેશે ? તેની િવગતો �ુંકમાં જણાવો. આ અગાઉ કોઈ
તાલીમ મેળવી છે ? અથવા કોઈ ધંધો શ� કરવા ઈચ્ છ છે ? હા તો કયો ધંધો ? તેના માટ� નો અ�ુભવ છે ?............
.............................................................................................................................................................................
સોગદ
ં ના�ું
૧. આથી �ુ ં નીચે સહ� કરનાર મારા ધમર્ પ્રમાણે સોગંદ લઈ એકરાર ક�ુ �ં ક� ઉપરોકત હક�કત સં�ૂણર્  છે અને તેમાં
કોઈ ફ�રફાર ભિવષ્ માં થશે તો તેની �ણ કરવા બંધા� �ં. ખો�ું સોગંદના�ુ ં કર�ુ ં તે ફોજદાર� �ુનો બને છે , તેની
સમજ મને મળ� છે .
૨. �ુ ં ૧૮થી ૪૦ વષર્ની વય�ૂથની હો, �ુ ં િનયત સમયમાં સરકાર માન્  તાલીમ સંસ્ થમાં જોડાઈ તેની �ણ કર�શ. જો
તેમ ન થાય તો માર� આિથ�ક સહાય બંધ કરવા ખાત્રી આ�ુ . (લા�ુ પડ�ુ ં ન હોય તો છે ક� નાખ�ુ.)
ં
તાર�ખ:

(અરજદારની સહ� અથવા �� ૂઠા�ુ ં િનશાન)

અરજદાર� અમાર� �બ� સહ� અથવા �� ૂઠા�ુ ં િનશાન કર� લ છે .
સાક્ષ

નામ અને � ૂ�ુ સરના�ું

સહ�

૧.
૨.

આવક �ગે� ંુ પ્રણપત
આથી પ્રમા�ણત કરવામાં આવે છે , માર� �ણ તથા માન્ તા �ુજબ િવધવા અરજદાર..............................
રહ�વાસી.......................વોડર ્ ન..................તા�ુકો..................�જલ્ લ...............ની વ્ �કતગત/કૌ�ું�બક આવક નીચે �ુજબ છે .
(૧) અરજદારની પોતાની સને..............વષર્ની વ્�કતગત વાિષ�ક આવક `.......................�ક� `......................................છે .
અથવા

(૨) અરજદારની કૌ�ું�બક વાિષ�ક આવક સને............. વષર્ આવક`.................�ક� `......................................................છે .
(ઘરકામની આવક િસવાય) (લા�ુ ન પડ�ુ ં હોય તે છે ક� નાખ�ુ.)
ં

ઉપ�ુ્કત આવક નીચેના સ્ 
ર
તમાંથી થાય છે .
[(૧) ખેતી, (૨) ઉધોગ, (૩) સ્ થવર/જગમ
ં
િમલ્ તમાંથી ભા�ુ , (૪) વ્ યજની આવક, (૫) ડ�વીડન્ , (૬) પેન્ ન, (૭) ઘરભા�ુ ,
(૮) અન્ .] (લા�ુ ન પડ�ુ ં હોય તે છે ક� નાખ�ુ.)
ં
આવકના સાધનની િવગત �ુંકમાં,................................................................................................................
સ્ ળ

સહ�ઃ

તાર�ખ

મામલતદાર / તા�ુકા િવકાસ અિધકાર�
તા�ુકો -

�જલ્ લ -

(ઉપરોકત આવક �ગે� ુ ં પ્રમાણપત્ર મામલ/તા�ુકા િવકાસ અિધકાર�શ્રી આપી શ.ક )

િવધવા હોવા �ગે� ંુ પ્રમાણ
આથી પ્રમા�ણત કરવામાં આવે છે , અરજદાર.....................................................................
રહ�................................. વોડર ્ ન..................તા�ુકો..........................�જલ્ લ...................એ િનરાધાર િવધવા આિથ�ક સહાય
યોજના હ�ઠળ અર� કર� લ છે તેણી તા.......................ના રોજ િવધવા થયેલ છે . તેણીએ િવધવા સહાય લેવા �ગે માર� સમક્
ર�ુ કર� લ �ુરાવા/િવગતોની મ� ચકાસણી કર� લ છે અને તેણી િવધવા મ�હલા છે અને �ુન:લગ્ન કર�લ નથ. તેની મને ખાતર�
થઈ છે . સમાજ �ુરક્ષા ખાતાની િનરાધાર િવધવા મ�હલાની �ુનઃ વસવાટ યોજના તળે આિથ�ક સહાય મં�ુર કરવા ભલણ ક�ું
�ં.
સ્ ળ

સહ�ઃ

તાર�ખ

મામલતદાર / તા�ુકા િવકાસ અિધકાર�
તા�ુકો -
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(ઉપરોકત પ્રમાણપત્ર મામલ/તા�ુકા િવકાસ અિધકાર�શ્, આપી શકશે.)

કચેર�ના ઉપયોગ માટ�
(૧)

અરજદારની અર� મળ્યાની તાર�

(૨)

અર�ની ચકાસણી કયાર ્ની તાર�

(૩)

અર� મં�ુર કયાર ્ની તાર�

-

મં�ુર કર� લ રકમ `.............

-

(૫)

-

સહાય બંધ થવાની તાર�ખ

-

સહ�

-

સહ�

-

-

સહ�

-

સહ�

(૬)

અર� સબંિધત અરજદાર/પોષ્ટ ઓ�ફ/હ�ડ પોષ્ટ ઓ�ફ/�.સ.�ુ.અ.ને રવાના કયાર ્ તાર�ખ-

(૭)

અરજદાર ૪૦ થી ૬૪ વષર્ની વય�ૂથના B.P.L. યાદ�ના લાભાથ� હોય તો ભારત સરકારના કોમ્ પ્ટર પ્રોગ્રામ
લાઈનમાં ડ�ટા ફ�ડ કયાર ્ તાર�

(૮)

-

-

સહ�

અરજદાર ૪૦ થી ઓછ� વયના હોય અને B.P.L. યાદ�ના લાભાથ� હોય તો ૩૯ વષર્ �ૂણર્ થયાની તાર�-
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