
 

વિના મલૂ્ ય ે                                                               અરજી નબંર................................................. 
મવિલા અન ેબાળ વિકાસ વિભાગ, ગજુરાત રાજય, ગાંધીનગર.  
                                       ગંગા સ્િરૂપા આર્થિક સિાય યોજના અંતગિત 

સિાય મેળિિા માટનેુ અરજી પત્રક  અરજી પત્રક. 
 

સુચના:- 
૧.  રાષ્ટ્રીય સામાજીક સિાય કાયિક્રમ(NSAP) િેઠ્ળની ઇન્દીરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વિધિા પેન્શન યોજના(IGNWPS) અંતગિત (બી.પી.એલ) લાભાથી જેમની 

ઉમર ૪૦ િર્િથી િધુ િોય તેિી વિધિા સ્ત્રી આ યોજના અંતગિત નીચેના ફોમિમાં અરજી કરી શકશે. 
૨. ગુજરાત સરકારની વનરાધાર વિધિા પેન્શન યોજના(DWPS) અંતગિત લાભાથી જેમની ઉમર ૧૮ થી ૪૦ િર્િની િચ્ચે િોય અને ૪૦થી િધુ ઉપરના 

બી.પી.એલ ન ધરાિતા િોય તેિી વિધિા લાભાથી આ યોજના અંતગિત નીચેના ફોમિમાં અરજી કરી શકશે. 
૩. ૧૮ થી ૫૦ િય જુથ ના લાભાથી  એ વનયત સમય મયાિદામાં  વનરાધાર વિધિાઓ ના પુનઃસ્થાપન માટેની યોજના િેઠળ  સરકારશ્રીએ વનયત કરેલ 

માન્ય સંસ્થામાંથી તાલીમ મેળિિાની રિેશે જો વનયત સમયમાં જે લાભાથી તાલીમ નિી મેળિે તેની સિાય બંધ કરિામાં આિશે.  
૪. આ અરજીના નામંજુરી આદેશ સામે અરજદારને િાંધો િોય તો ૬૦ દદિસમાં પ્ાંત અવધકારીશ્રીને અપીલ કરી શકાશે.  
 

અરજી કયાિની તારીખઃ ............................... 
પ્વત,          

મામલતદારશ્રી, .............................. 
તાલુકો .............................  
વજલ્ લો ................................... 
 

િું નીચે સિી કરનાર .........................................................................................................આથી મવિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગની ગંગા સ્િરૂપા 
આર્થિક સિાય યોજના િેઠળ આર્થિક સિાય મેળિિા માટે અરજી કરં છંુ અને તે સંબંધમાં નીચેની વિગતો આપંુ છંુ. જે મારી જાણ મુજબ સંપૂણિ સાચી છે. 

 

૧.   નામ  .................................. પવતનુ નામ .....................................................................અટક......................................       વપતાનંુ નામ ..................................................................... પવતના અિસાનની તારીખ ................................................ 
૨.   કાયમી સરનામુઃ- ઘર નંબર ................સોસાયટીનંુ નામ.....................................................................િોર્િ નં............... ગામ ...........................તાલુકો .................... વજલ્ લો ........................ પીનકોર્ નંબર ......................... 

 ૩.  અરજદારનંુ કુટુંબ B.P.L. યાદી િેઠળ નોંધાયેલ છે ?        િા          ના    
 (જો િા તો નમુના નં-૨ મુજબનો દાખલો સામેલ છે તે મુજબ આપિો.) 

૪.   મોબાઇલ નંબર-.....................................................અન્ય સંપકિ નંબર ................................................... 
૫.  અરજદારનો આધાર નંબર............................................આધાર મુજબ નામ અંગ્રેજીમાં.................................................... 
 (િું આ યોજનાનો લાભ લેિા અને ઓળખ માટે આધાર નંબરનો ઉપયોગ કરિા મવિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગને સંમવત આપુ છંુ.)   
૬.   ઉંમર િર્િઃ ............... જન્ મ તારીખઃ .......................... ઓળખનંુ વનશાન .......................................................................  (પાછળ)  (પ 

૭        જ્ઞાવતઃ અનુ.જાવત       અનુ.જનજાવત       સા.શ.ૈપ.િ.         સામાન્ય        અન્ય       લઘુમતી જાતીમાં  સમાવિષ્ટ થાય છે કે કેમ?       િા           ના    
૮  અરજદારની કૌટુંવબક િાર્ર્િક આિક રૂ............................... 
૯.  જો અપંગ િોય તો તેનો પ્કાર .......................... અને ટકાિારી …………………….. ( જો િાય તો અપંગતા અંગેનંુ પ્માણપત્ર)  
૧૦  રેશનકાર્િ નંબર ……………………………………..         
૧૧.  રાષ્ટ્રીયકૃત બેંક અથિા પોસ્ટ ખાતાની વિગત ( પાસબુકની નકલ સામેલ રાખિી)   

બેન્ક/પોસ્ટનંુ નામ................................ IFSC CODE ....................................... ખાતા નંબર…………………………….  
૧૨.   ગુજરાત રાજયમાં કયારથી િસિાટ કરે છે ? – કાયમી /............................િર્િથી 
 

એકરારનામુ ં(૧)   આથી િું નીચે સિી કરનાર મારા ધમિ પ્માણે સોગંધ લઇ એકરાર કર છંુ કે, ઉપરોક્ત િકીકત સંપુણિ સત્ય છે અને તેમાં            કોઇ ફેરફાર ભવિષ્યમાં થશે તો તેની જાણ કરિા બાિેધરી આપુ છુ. ખોટુ એકરારનામંુ કરિું તે ફોજદારી ગુનો બને છે. 

         તેની સમજ મને છે. (૨)  િું ૧૮ થી ૫૦ િર્િની િયજુથની િોય, િું વનયત સમયમાં સરકાર માન્ય તાલીમ સંસ્થામાં જોર્ાઇ તેની જાણ કરીશ. જો તેમ       ન થાય તો મારી સિાય બંધ કરિા ખાત્રી આપંુ છુ. 
તારીખ-...........................                    અરજદારની સિી/અંગુઠાનંુ નીશાન........................................................... ................................................................................................................................................................................. 
                              અરજી સાથ ેનીચનેા પરુાિા રજુ કરિાના રિશે ે(ચેક લીસ્ટ) 

 

અરજદારનો 
તાજેતરનો 

પાસપોટિ સાઈઝનો ફોટો 
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 (૨)  અરજદારની ઉંમરના પુરાિા માટે નીચે દશાિિેલ પૈકી કોઈ પણ એક પુરાિો રજુ કરિો  (I) શાળા છોડ્યાનુ પ્માણપત્ર/(II) જન્મનો દાખલો/(III) PHC,CHC અથિા વસિીલ સજિન પૈદકના કોઇપણ એક 

સરકારી ર્ોક્ટરનંુ પ્માણપત્ર/આધાર કાર્િ/ ચુટણી ઓળખ કાર્િ/ ડ્રાઇવિંગ લાઇસેન્સ/ પાન કાર્િ (૨)  કુટુંબની આિકનંુ પ્માણપત્ર (દાખલો) નીચેના પૈકી કોઈ પણ એકનો દાખલો  (I) ચીફ ઓફીસર / (II) મામલતદાર  (સિાય મંજુર થયા બાદ દર ત્રણ િર્ે જુલાઇ માસમાં કુટુંબની આિકનંુ પ્માણપત્ર (દાખલો) રજુ કરિાનો રિેશે ) (૩)  રિેઠાણ અંગે કોઇપણ એક પુરાિો. ( રશેનકાર્િ, ચુટણીકાર્િ, આધારકાર્િ, લાઈટ બીલ, ગેસ બીલ, પાણી બીલ )  (૪)  વિધિા અને પુન:લગ્ન અંગેનંુ પ્માણપત્ર (નમુના નં-૧)       (અરજી સાથે તેમજ સિાય મંજુર થયા બાદ દર િર્ે જુલાઇ માસમાં રજુ કરિાનુ રિેશે)  (૫)  પવતના અિસાન અંગેનો દાખલો.  (૬)  અરજદારના આધાર કાર્િની નકલ.  (૭)  બેંક અથિા પોસ્ટ ખાતાની નકલ (તાજેતરની નિી પાસ બુક આપિી)  (૮)  અરજદારના રેશનકાર્િની નકલ.  (૯)  બી.પી.એલ સ્કોર અંગેનો દાખલો (નમુના નં-૨)  

 

નોંધ:-  વિધિા સિાય મળેિતા લાભાથીન ુઅકસ્માત ેમતૃ્ય ુથતા ંસરકારશ્રીની ગજુરાત સામવુિક જુથ (જનતા) અકસ્માત     વિમા યોજના અતંગિત 
િારસદારન ેરૂ.૧.૦૦ લાખ મળિાપાત્ર છે. 

 

 

 

 

 

 

 

(નમુના ન-ં૧) 

વિધિા અન ેપનુ:લગ્ન અગંનેુ ંપ્માણપત્ર 

આથી પ્માવણત  કરિામાં આિે છે કે, અરજદાર........................................................................................ 
રિે....................................તાલુકા………………………જીલ્લા ....................................ના િતની છે. તઓે એ ગગંા સ્િરૂપા આર્થિક સિાય યોજના 
િેઠળ અરજી કરેલ છે.  તેઓ .................................િર્િ અન ે ....................માસથી વિધિા છે. તેઓએ વિધિા સિાય મેળિિા માટ ેમારી સમક્ષ 
રજુ કરેલ પુરાિા/ આધારોની મ ેચકાસણી કરેલ છે. અન ેિદકકત ેઅરજદાર વિધિા મવિલા છે અન ેપુન:લગ્ન કરેલ નથી તનેી અમોન ેખાત્રી છે. 
મવિલા અન ેબાળ વિકાસ વિભાગની ગંગા સ્િરૂપા આર્થિક સિાય યોજના િેઠળ મળતી આથીક સિાય મંજુર કરિા ભલામણ કરૂ છુ.   
 

સ્થળ:-           સિી 
 

 

તારીખ:-       પ્માણપત્ર આપનાર અવધકારી ન ુનામ/િોદ્દો/વસક્કો  
 

 

 (નમુના ન-ં૨) 

બી.પી.એલ સ્કોર અગંનેો દાખલો (લાગુ પર્તા અરજદાર માટે)  
 

 

આથી પ્માવણત  કરિામા ં આિ ે છે ક,ે અરજદાર....................................................................................... 
રિે....................................તાલુકા.................................વજલ્લા..................................ના િતની છે. તેઓ એ ગગંા સ્િરૂપા આર્થિક સિાય યોજના 
િેઠળ અરજી કરેલ છે.  તેઓ છેલ્લા ...................િર્િથી ગુજરાતમા ં િસિાટ કરે છે. તેઓનો બી.પી.એલ કાર્િ 
નંબર ............................................................. છે.  તેઓ ગરીબી રેખા િેઠળ જે યાદી િાલમાં પ્િતિમાન છે ત ે યાદી ક્રમ 
નંબર............................................ ઉપર નોંધાયેલ બી.પી.એલ કટુુંબમા ંસમાવિષ્ટ લાભાથી છે. અન ેતઓેનો સ્કોર ન ં.............. છે. (ગ્રામ્ય વિસ્તાર 
માટે)   
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સ્થળ:-             સિી 
 

 

તારીખ:-       પ્માણપત્ર આપનાર અવધકારીનુ નામ/િોદ્દો/વસક્કો  
 

 

 

 

 

 

 (નમુના ન-ં૩) 

અરજદારના પવતન ુપઢેીનામ ુ

 
 

 

 

 

 

  

 

ઉપર મજુબનું પેઢીનામ ુ મારા લખાવ્યા મુજબનું તૈયાર કરેલ છે. જેમાં દશાિિેલ  
શ્રી ..................................................... ના કુલ.................. સીધી લીટીના િારસદારો છે. તે વસિાય બીજા કોઈ િારસદારો નથી છતા ભવિષ્યમા ં
કોઈ િારસદાર ઉપસ્થીત થાય કે ઉપર પેઢીનામામાં બતાિેલ િારસદારો માંથી કોઈ ખોટો િારસદાર સાવબત થાય તો તનેી તમામ જિાબદારી 
મારી રિેશે. ખોટુ  પેઢીનામુ તૈયાર કરાિિુ ક ેલખાિિ ુએ ફોજદારી ગનુ્િો બન ેછે. આ પેઢીનામ ુફક્ત ગગંા સ્િરૂપા આર્થિક સિાય યોજના િઠેળ 
આર્થિક સિાય મેળિિા પુરત ુજ માન્ય રિેશે.  

 

સ્થળ:-             સિી 
 

તારીખ:-                 પ્માણપત્ર આપનાર 
અવધકારી/કમિચારીન ુ               નામ/િોદ્દો/વસક્કો  

 

 

નોંધ:- ગુજરાત સરકારના મિેસૂલ વિભાગના તા:- ૧૪/૦૫/૨૦૧૪ ના પરીપત્ર ક્રમાક: િકપ/૧૦૨૦૨૪/૭૫૬/જ થી  
પેઢીનામા માટે સોગંદનામુ રજુ કરિા જણાિેલ છે. તે સુચના ફકત િારસાઈ કે જમીનના િક્ક બાબતો માટે લાગુ પર્શે. આ પેઢીનામુ ફક્ત ગંગા 
સ્િરૂપા આર્થિક સિાય યોજના િેઠળ આર્થિક સિાય મેળિિા પુરતુજ માન્ય િોઈ સોગંધનામુ (એફીરે્િીટ) ની જરૂરીયાત રિેશે નિી.    
અરજદારની અરજીપત્રકમાં દશાિિેલ િકીકત જોતા ગુજરાતમાં િસિાટ, ઉંમર, આિક, બી.પી.એલની વિગતો ચકાસતા અરજદાર ગંગા સ્િરૂપા 

આર્થિક સિાય યોજના (DWPS          IGNWPS         ) િેઠળ આર્થિક સિાય મેળિિા પાત્રતા ધારાિ ેછે/ ધરાિતા નથી. આથી અરજદારની ગંગા સ્િરૂપા 
આર્થિક સિાય યોજના માટેની અરજી તા:........................થી મંજુર કરીને માિે...............................થી સિાય ચુકિણી શર કરિા આદેશ કરિામાં આિે 
છે/કરિામાં આિતા નથી.  

સ્થળ:-                     સિી 
 

 

તારીખ:-                             પ્માણપત્ર આપનાર અવધકારી/કમિચારીન ુ    નામ/િોદ્દો/વસક્કો  

સિાય મજુંર કરનાર કચરેીના ઉપયોગ માટ ે

અરજી ઇનિર્િ નંબર અને તારીખ................................................................નોંધણી કલાકિની સિી..................................... 
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