
 

ફોર્મ 
સાર્ાજીક ન્યાય અને અધિકારીતા ધિભાગ 

(ધનયાર્ક સર્ાજ સરુક્ષા) 
ગજુરાત રાજ્ય 

ધનરાિાર વધૃ્િો અને ધનરાિાર દિવયાાંગોના ધનભાિ ર્ાટે નાણાાંકીય સહાય 
 

સચુના:- આ અરજી પત્રકર્ાાં તેના બિડાણ સાથે નકલર્ાાં ર્ોકલાિિાનુાં રહશેે યોજના નીચે ૬૦ કે તેથી િધ ુ
િર્મના હોય તેિા સ્ત્રી/પરુૂર્ જેર્ને ૨૧ િર્મથી િધ ુિયનો પતુ્ર ન હોય જેર્ની સર્ગ્ર િાધર્િક આિક 
શહરેી ધિસ્તારર્ાાં રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- ગ્રાધર્ણ ધિસ્તારર્ાાં રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/- થી ઓછી હોય અને ૧૦ િર્મથી 
ગજુરાતર્ાાં રહતેાાં હોય તેઓ અરજી કરિાને પાત્ર છે. ધનરાિાર દિવયાાંગો ર્ાટે આ િય ર્યામિા ૪૫ 
િર્મની છે. આ અરજીની નાર્ાંજુરીના આિેશ સારે્ ૬૦ દિિસર્ાાં પ્ાાંત અધિકારીશ્રીને અપીલ કરી 
શકાશે. 

 

પ્ધત, 
ર્ાર્લતિારશ્રી, 
ર્ાર્લતિાર કચેરી, 

તા........................જજ...................... 
       

આથી ધનયાર્ક સર્ાજ સરુક્ષા કચેરીની ધનરાિાર વધૃ્િો અને ધનરાિાર દિવયાાંગોના ધનભાિ 

ર્ાટે નાણાાંકીય સહાય ર્ાટેની અરજી કરુાં  છાં તે સાંિાંિર્ાાં નીચેની ધિગતો આપુાં છાં. 

૧. પરુૂાં  નાર્ ........................................ધપતાનુાં નાર્ ........................... અટક................................... 

૨. સ્ત્રી/પરુૂર્ ............................................. િર્મ................................................................................  

૩. જ્ઞાધત: અન.ુજાધત / અન.ુજનજાધત/સા.શૈ/ અન્ય પછાત િગમ/ િાકીના............................................... 

૪. ઉંર્ર િર્મ ..........................., જન્ર્ તારીખ ......................., ઓળખનુાં ધનશાન .............................  

૫. પાકુાં સરનામુાં .......................................................................................................... .................... 

ઘર નાંિર ......................, શેરી ........................, ર્હોલ્લો .........................., ગાર્ ....................... 

તાલકુો .............................................જજલ્લો .................................. પીન કોડ .............................  

૬. ગજુરાત રાજ્યર્ાાં ............................... િર્મથી કાયર્ી િસિાટ કરુાં  છાં.  

ધિના મલુ્યે 

Free of charge 

તાજેતરનો  
પાસપોટમ  

સાઇઝના ફોટોગ્રાફ 



૨ 

૭. જો અરજિાર દિવયાાંગ હોગ તો દિવયાાંગતાની ટકાિારી ................% છે અને દિવયાાંગતાનો પ્કાર 

............................................... છે.  

૮. અરજિાર પોતાની િાધર્િક આિક  

૧. ખેતી રૂ............................................ 

૨. ઉદ્યોગ રૂ. ........................................ 

૩. નોકરી રૂ.......................................... 

૪. ઘરભાડુાં રૂ........................................ 

૫. વયાજ/ ડીિીડન્ડ રૂ............................. 

૬. પેન્શન રૂ......................................... 

૭. અન્ય આિક રૂ.................................. 

કુલ આિક રૂ......................................... 

 

કુટુાંિની આધથિક સ્સ્થધત  

ક્રર્ નાર્ ઉંર્ર 

અરજિાર 
સાથે 

સગપણ 

અભ્યાસ 
આિકનુાં 
સાિન 

િાધર્િક 
આિક 

કુલ 
આિક 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 

૧ અરજિાર  પોતે     

૨        

૩        

૪        

૫        

૬        
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સોગાંિનામ ુ

આથી ર્ારા િર્મ સોગાંિનામુાં લઇ/ એકરાર કરી જણાિવુાં છે કે, ઉપરોક્ત હકીકત 

સાંપણૂમ સત્ય છે અને ફેરફાર ભધિષ્યર્ાાં થશે તો તેની જાણ કરિા િાંિાઉં છાં. ખોટુાં સોગાંિનામુાં કરવુાં તે 

ફોજિારી ગનુ્હો છે. તેની સર્જ ર્ને ર્ળી છે. 
 

તારીખ:- 

સ્થળ:-                          અરજિારની સહી અથિા  

 અંગઠુાનુાં ધનશાન  

 

ર્ારી રૂિરૂ સહી અથિા અંગઠુાનુાં ધનશાન કર્ુું છે. 

 સાક્ષીઓ:-             નાર્                   પરુૂાં  સરનામુાં        

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

 

 

(૨) ..................................................   .........................................................................  

 

તારીખ:- 

સ્થળ:-  

  

    આ સોગાંિનાર્ાને સ્ટેમ્પ ડયટુીર્ાાંથી ર્હસેલુ ધિભાગના તા.૧૨/૧૨/૧૯૭૮ નાાં હકુર્ 
ક્રર્ાાંક: જજ.એચ.એર્./૭૮/૪૧૬/એર્.એસ.ટી.પી./ ૪૫૯ દ્વારા મસુ્ક્ત આપિાર્ાાં આિેલ છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



૪ 

આિક અંગેન ુપ્ર્ાણપાત્ર 

            આથી પ્ર્ાબણત કરિાર્ાાં આિે છે કે, ર્ારી જાણ તથા ર્ાન્યતા મજુિ ધનરાિાર વધૃ્િો 

અને ધનરાિાર દિવયાાંગોના ધનભાિ ર્ાટેની નાણાાંકીય સહાય ર્ાટે અરજિાર 

શ્રી/શ્રીર્તી..........................................................., રહ.ે ગાર્ ....................................................... 

તાલકુો ……………………………, જજલ્લો........................................ ની િાધર્િક આિક નીચે મજુિ છે.  

 અરજિારની િાધર્િક આિક સને............................િર્મની કુલ આિક 

રૂ।.....................................અંકે.......................................................

..................................રૂધપયા પરુા ઉપરોક્ત આિક અંગેના મખુ્ય આિાર 

ઘરકાર્/ખેતી/ઉિોગ/ઘરભાડુાં/વયાજ/દડધિડન્ડ/પેન્શન કે અન્ય જે કોઇ આિકનુાં સાિન હોય તેની 

ધિગત નીચે આપિી. 

 આિક સાિનની ધિગત ટુાંકર્ા........................................................................... 

        

સહી ..................................................... 

       પ્ર્ાણપત્ર આપતા અધિકારીન ુનાર્ અને હોદ્દો 

       પરુૂાં  નાર્:-..................................................... 

 

પ્ર્ાણપત્ર 

આથી પ્ર્ાબણત કરિાર્ાાં આિે છે કે, શ્રી/શ્રીર્તી ............................................................... 

રહિેાસી ................................... તાલકુા .................................., જજલ્લો ...................................... 

રેશનકાડમ િરાિે છે, અને છેલ્લા ૧૦ (િસ) િર્મથી ગજુરાતર્ાાં િસિાટ કરે છે. 

       સહી: 

       પ્ર્ાણપત્ર આપતા અધિકારીનુાં નાર્ અને હોદ્દો 

પરુૂાં  નાર્:-..................................................... 

આ પ્રમાણપત્ર મામલતદારશ્રી/તાલકુા વિકાસ અવિકારી, રાજ્ય/કેંન્દ્ર સરકારના રાજ્ય પવત્રત અવિકારી/મ્યવુનવસપલ 
કોપોરેશનના મેયર તથા મ્યવુનવસપલ કોપોરેટર, તાલકુા/જિલ્લા પચંાયતના પ્રમખુ આપી શકશે.  
  

 

 



 

૫ 

ફક્ત કચેરીના ઉપયોગ ર્ાટે                                      ર્ાંજુર કરનાર અધિકારીની નોંિ 

અરજી નાંિર  :                                                   અરજી ર્ળ્યાની તારીખ   :- 

તાલકુો ................. જજલ્લો:........................                      અરજી ધનકાલની તારીખ  :-  

                   અરજિારની હકીકત જોતાાં ગજુરાતર્ાાં િસિાટ, ઉંર્ર, િાધર્િક આિકની 

ચકાસણી કરતાાં અરજિાર ધનયાર્ક સર્ાજ સરુક્ષાની ધનરાિાર વધૃ્િો અને દિવયાાંગોના ધનભાિ ર્ાટે 

નાણાાંકીય  સહાય ર્ાટે યોગ્ય ગણાિિાર્ાાં આિે છે./આિતા નથી. 

 કચેરીનો ગોળ ધસક્કો :                                             ર્ાંજુર/નાર્ાંજુર : 

 તારીખ :-                                                          સહી           : 

                                                                     હોિો      :                                                                                                        

(કાયમિાહી પરૂી થયા િાિ ર્ાર્લતિાર/પ્ાાંત કચેરી/કલેક્ટર કચેરી/ધનયાર્કશ્રી સર્ાજ સરુક્ષા ખાતા, 

ગાાંિીનગરને અરજીની એક નકલ ર્ોકલશે.) 

નકલ રિાના  :                                                          ક્રર્ાાંક    : 

ધનયાર્કશ્રી સર્ાજ સરુક્ષા ખાત,ુ                                         તારીખ  : 

ગ.ુરા., ગાાંિીનગર-૧.  ર્ાર્લતિાર તાલકુા : 

ધનરાિાર વધૃ્િો અને  ધનરાિાર દિવયાાંગોના આધથિક ધનભાિ ર્ાટેની નાણાાંકીય સહાય 
          અરજી સાથે બિડિાના થતા િાખલા અને આપિાની થતી ર્ાદહતી અંગે ખાસ સચુનાઓ 
૧. ઉંર્ર અંગેનો િાખલો : 
    અરજિારે પોતાની ઉંર્ર તથા પોતાના પતુ્રોની ઉંર્રની ચકાસણી ર્ાટે નીચે િશામિેલ પ્ર્ાણપત્ર પૈકી 

કોઇપણ એક િાખલો િે નકલર્ાાં રજુ કરિો. 
(૧) શાળાન ુપ્ર્ાણપત્ર  
(૨) જન્ર્નો િાખલો 
(૩) પ્ાથધર્ક આરોગ્ય કેન્ર અથિા મ્ર્ધુનધસપલ કોપોરેશન હસ્તકના કે સરકારી િિાખાના સધુપ્ડને્ટનો 
ઉર્ર અંગેનો િાખલો. 

૨. આિક અગેનો િાખલા અંગે ફોર્મ સાથે જોડલે ધનયત નમનુાના પ્ર્ાણપત્રર્ાાં જોતાાં િશામિેલ અધિકારીઓ 
પૈકી કોઇપણ એક અધિકારી પાસેથી પ્ર્ાણપત્રર્ાાં રે્ળિી િે નકલર્ાાં રજુ કરવુાં.  

૩. ગજુરાતર્ાાં િસિાટ અંગેનુાં પ્ર્ાણપત્ર ફોર્મ સાથે જોડલે ધનયત નમનુાર્ાાં િે નકલર્ાાં રજુ કરવ.ુ  
૪. રેશનકાડમ  અરજિારે પોતાની રેશનકાડમની પ્ર્ાબણત કરેલ અરજી સાથે િે નકલર્ાાં સારે્લ રાખિી. 
૫. ૨૧ િર્મથી િધ ુઉંર્રનો પતુ્ર હોય,પરાંત ુજો શારીદરક રીતે અપાંગ હોય તો અપાંગતાની ટકાિારી િશામિત ુાં 

અસ્સ્થર ધિર્ય ધનષ્ણાાંત તિીિનુાં/ટી.િી. કેન્સરથી પીડાતો હોય તો સીિીલ સર્જનનુાં પ્ર્ાણપત્ર અરજી 
સાથે રજુ ાં કરવુાં.    



૬. અરજિાર દિવયાાંગ હોય તો દિવયાાંગતાનુાં પ્ર્ાણપત્ર (સીિીલ સર્જનનુાં પ્ર્ાણપત્ર) 
ન.ંસસખુા/નિપ/૧૯-૨૦/૬.૮/૬૨૦૧ 


