


મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગના તા.૦૭/૦૯/૨૦૨૦ના પહિપત્ર ક્રમાાંક નિસ/૧૦૨૦૧૨/૬૭૪/અ (પા.ફા.)ન ાં બબડાણ 

 
વિના મલૂ્ યે       અરજી નબંર................................................. 
 

 

મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ, ગજુરાત રાજય, ગાધંીનગર 
ગાંગા સ્િરૂપા આવથિક સિાય યોજના અંતગગત સિાય મેળિિા 

માટેન  અિજી પત્રક 

અરજદારનો 
તાજેતરનો 

પાસપોર્ટ  સાઈઝનો 
ફોર્ો 

 
પ્રવત,             અરજી કયાટની તારીખઃ ....................................... 
મામલતદાિશ્રી, ............................. 
તાલ કો .......................................... 
જજલ્ લો ........................................... 
 

હ ાં નીચે સિી કિનાિ ..................................................................................................... આથી મહિલા 
અને બાળ વિકાસ વિભાગની ગાંગા સ્િરૂપા આવથિક સિાય યોજના િઠેળ આવથિક સિાય મેળિિા માટે અિજી કર ાં છાં અને 
તે સાંબ ાંધમાાં નીચેની વિગતો આપ ાં છાં, જે માિી જાણ મ જબ સાંપણૂગ સાચી છે. 
૧. નામ: ...................................... પવતન ાં નામ: …….......................................... અટક: ................................... 

વપતાન ાં નામ: ................................................................... પવતના અિસાનની તાિીખ: ................................ 
૨. કાયમી સિનામ : ઘિ નાંબિ ................. સોસાયટીન ાં નામ ................................................................................. 

િોડગ નાં. …...... ગામ ..................... તાલ કો .................. જજલ્ લો ..................... પીનકોડ નાંબિ ........................... 
૩. અિજદાિન ાં ક ટ ાંબ B.P.L. યાદી િઠેળ નોંધાયલે છે ?         િા          ના    

(જો િા તો નમ ના નાં-૨ મ જબનો દાખલો સામેલ છે તે મ જબ આપિો.)  
૪. મોબાઇલ નાં.: ...................................................... અન્ય સાંપકગ નાં. ................................................................. 
૫. અિજદાિનો આધાિ નાંબિ ............................................................................................................................ 

આધાિ મ જબ નામ (અંગ્રેજીમાાં) ……………………………………………………………………..…........................... 
૬. ઉંમિ િર્ગઃ ............... જન્ મ તાિીખઃ ............................... ઓળખન ાં વનશાન ...................................................... 
૭. જ્ઞાવતઃ અન .જાવત        અન .જનજાવત        સા.શૈ.પ.િ.        સામાન્ય        અન્ય 

લઘ મતી જાતીમાાં  સમાવિષ્ટ થાય છે કે કેમ?  િા         ના    
૮. અિજદાિની કૌટ ાંબબક િાવર્િક આિક રૂ. ......................................................................................................... 
૯.  જો અપાંગ િોય તો તેનો પ્રકાિ .............................................................. અને ટકાિાિી …………… (આ માહિતી 

આપિી ફિજીયાત નથી પિાંત   આપિી િોય તો અપાંગતા અંગને ાં પ્રમાણપત્ર પણ અિજી સાથે આપિાન ાં િિશેે.) 
૧૦. િેશનકાડગ નાંબિ: …………………………………………………………………………………………………………….… 
૧૧. િાષ્રીયકૃત બેંક અથિા પોસ્ટ ઓફીસ બચત ખાતાની વિગત (પાસબ કની નકલ સામેલ િાખિી) 

બેન્ક/પોસ્ટ ઓફીસન ાં નામ. ............................................................. IFSC CODE ………………………........... 
ખાતા નાંબિ……………………………………………………………………………………………………………………… 

૧૨. ગ જિાત િાજયમાાં કયાિથી િસિાટ કિે છે ? કાયમી /............................િર્ગથી 
(પાછળ) 



- એકરારનામુ ં- 
(૧) આથી હ ાં નીચે સિી કિનાિ માિા ધમગ પ્રમાણે સોગાંદ લઇ એકિાિ કર  છાં કે, ઉપિોક્ત િકીકત સાંપ ણગ સત્ય છે અને 

તેમાાં કોઇ ફેિફાિ ભવિષ્યમાાં થશે તો તેની જાણ કિિા બાિેંધિી આપ ાં છાં. ખોટ  એકિાિનામ ાં કિવ ાં તે ફોજદાિી ગ નો 
બને છે તેની સમજ મને છે. 

(૨) હ ાં ૧૮ થી ૫૦ િર્ગની િયજ થની િોય, હ ાં વનયત સમયમાાં સિકાિ માન્ય તાલીમ સાંસ્થામાાં જોડાઇ તેની જાણ કિીશ. 
જો તેમ ન થાય તો માિી સિાય બાંધ કિિા ખાત્રી આપ ાં છ. (લાગ  ન પડત ાં િોય તો છેકી નાખવ ાં) 

(૩) હ ાં આ યોજનાનો લાભ લિેા અને ઓળખ માટે આધાિ નાંબિનો ઉપયોગ કિિા ગ જિાત સિકાિને સાંમવત આપ  છાં. 
 
તાિીખ-............................                      અિજદાિની સિી/અંગ ઠાન ાં નીશાન......................................... 
 

અરજી સાથે નીચેના પરુાિા રજુ કરિાના રિશેે (ચેક લીસ્ર્) 
 
(૧) અિજદાિની ઉંમિનો પ િાિો (શાળા છોડયાન ાં પ્રમાણપત્ર/ જન્મનો દાખલો/ PHC,CHC અથિા વસિીલ 

સર્જન પૈહકના કોઇપણ એક સિકાિી ડોક્ટિન ાં પ્રમાણપત્ર/ આધાિ કાડગ/ ચ ાંટણી ઓળખ કાડગ/ ડ્રાઇવિિંગ 
લાઇસેન્સ/ પાન કાડગ પૈકી કોઈ પણ એક પ િાિો) 

 
 

(૨) ક ટ ાંબની આિકન ાં પ્રમાણપત્ર/ દાખલો (ચીફ ઓફીસિ/ મામલતદાિ /ટી.ડી.ઓ./ તલાટી પૈકી કોઈ પણ 
એકનો દાખલો) (અિજી સાથે તેમજ સિાય માંજ િ થયા બાદ જ લાઇ ૨૦૨૨માાં અન ેત્યાિબાદ દિ ત્રણ િર્ ે
જ લાઇ માસમાાં િજ  કિિાન ાં િિશેે) 

 
  

(૩) િિઠેાણ અંગે પ િાિો. (િેશનકાડગ, ચ ાંટણીકાડગ, આધાિકાડગ, લાઈટ બીલ, ગેસ બીલ, પાણી બીલ પૈકી કોઇ 
પણ એક પ િાિો) 

 
  
(૪) વિધિા અને પ ન:લગ્ન અંગને ાં પ્રમાણપત્ર (નમ ના નાં-૧ મ જબ ચીફ ઓફીસિ/ મામલતદાિ /ટી.ડી.ઓ./ 

તલાટી પૈકી કોઈ પણ એકનો દાખલો) 
(અિજી સાથે તમેજ સિાય માંજ િ થયા બાદ દિ િરે્ જ લાઇ માસમાાં િજ  કિિાન  િિશેે) 

 
  

(૫) પવતના અિસાન અંગેનો દાખલો.  
(૬) અિજદાિના આધાિ કાડગની નકલ.  
(૭) બેંક અથિા પોસ્ટ ઓફીસ બચત ખાતા પાસબકૂની નકલ (તાજેતિની નિી પાસ બ ક આપિી)  
(૮) અિજદાિના િેશનકાડગની નકલ.  
(૯) બી.પી.એલ સ્કોિ અંગેનો દાખલો (નમ ના નાં-૨ મ જબ ચીફ ઓફીસિ/ મામલતદાિ /ટી.ડી.ઓ./ તલાટી 

પૈકી કોઈ પણ એકનો દાખલો) 
 
 

 
નોંધ:-  
૧.  િાષ્રીય સામાજીક સિાય કાયગક્રમ(NSAP) િઠેળની ઇન્દીિા ગાાંધી િાષ્રીય વિધિા પેન્શન યોજના (IGNWPS) 

અંતગગત (બી.પી.એલ) લાભાથી જેમની ઉમિ ૪૦ િર્ગથી િધ  િોય તેિી વિધિા સ્ત્રી પણ આ યોજના અંતગગત 
આ ફોમગમાાં અિજી કિી શકશે. 

૨. યોજના અંતગગત સિાયનો લાભ જે માસમાાં અિજી કિેલ િશે તે માસથી મળિાપાત્ર થશે. 
૩. આ અિજીના નામાંજ િી આદેશ સામે અિજદાિને િાાંધો િોય તો ૬૦ હદિસમાાં પ્રાાંત અવધકાિીશ્રીને અપીલ કિી 

શકાશે. 
૪. વિધિા સિાય મેળિતા લાભાથીન  અકસ્માતે મતૃ્ય  થતાાં સિકાિશ્રીની ગ જિાત સામ હિક જ થ (જનતા) 

અકસ્માતિવિમા યોજના અંતગગત િાિસદાિને રૂ.૧.૦૦ લાખ મળિાપાત્ર છે. 



મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગના તા.૦૭/૦૯/૨૦૨૦ના પહિપત્ર ક્રમાાંક નિસ/૧૦૨૦૧૨/૬૭૪/અ (પા.ફા.)ન ાં બબડાણ 

 
(નમનુા ન-ં૧) 

વિધિા અને પનુ:લગ્ન અંગેનુ ંપ્રમાણપત્ર 

આથી પ્રમાબણત કિિામાાં આિે છે કે, અિજદાિ ...................................................................... 

……………………. િિ ે ..................................... તાલ કા ……...……..……… જજલ્લા ................................... 

ના િતની છે. તેઓએ ગાંગા સ્િરૂપા આવથિક સિાય યોજના િઠેળ અિજી કિેલ છે. તેઓ ...............િર્ગ અને  

.............. માસથી વિધિા છે. તેઓએ વિધિા સિાય મેળિિા માટે માિી સમક્ષ િજ  કિેલ પ િાિા/આધાિોની મે 

ચકાસણી કિેલ છે. અને િહકકતે અિજદાિ વિધિા મહિલા છે અને પ ન:લગ્ન કિેલ નથી તેની અમોને ખાત્રી છે. 

મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગની ગાંગા સ્િરૂપા આવથિક સિાય યોજના િઠેળ મળતી આવથિક સિાય માંજ િ કિિા 

ભલામણ કરૂ છ.   

 
સ્થળ:-               સિી 
 
તાિીખ:-                  પ્રમાણપત્ર આપનાિ અવધકાિી ન  નામ/િોદ્દો/વસક્કો  
 

 
(નમનુા ન-ં૨) 

બી.પી.એલ સ્કોર અંગેનો દાખલો (લાગ  પડતા અિજદાિ માટે)  
 

આથી પ્રમાબણત કિિામાાં આિે છે કે,  અિજદાિ .......................................................................... 
.................................................. િિ ે............................................. તાલ કા ......................................... 
જજલ્લા ................................... ના િતની છે. તેઓએ ગાંગા સ્િરૂપા આવથિક સિાય યોજના િઠેળ અિજી 
કિેલ છે.  તેઓ છેલ્લા ................... િર્ગથી ગ જિાતમાાં િસિાટ કિે છે. તેઓનો બી.પી.એલ કાડગ 
નાંબિ ................................................. છે. તેઓ ગિીબી િેખા િઠેળ જે યાદી િાલમાાં પ્રિતગમાન છે તે યાદી 
ક્રમ નાંબિ ......................... ઉપિ નોંધાયેલ બી.પી.એલ ક ટ ાંબમાાં સમાવિષ્ટ લાભાથી છે. અને તેઓનો સ્કોિ 
નાં .............. છે. (ગ્રામ્ય વિસ્તાિ માટે)   

 
 

સ્થળ:-           સિી 
 
તાિીખ:-                 પ્રમાણપત્ર આપનાિ અવધકાિી ન  નામ/િોદ્દો/વસક્કો 
 


