
 ફોર્મ  

 સામાજીક ન્યાય અને અધિકારીતા ધિભાગ 

(ધનયામક સમાજ સરુક્ષા) ગજુરાત રાજ્ય 

રાષ્ટ્રીય કુટુુંબ સહાય (સુંકટ ર્ોચન ) યોજનાનુું અરજીપત્રક 

સચૂનાઓ:- 

૧.રાષ્ટ્રીય સામાજીક સહાય કાયયક્રમ હઠેળની રાષ્ટ્રીય કુટુુંબ સહાય યોજના અંતગયત ગરીબી રેખા હઠેળ નોંિાયલેા 

(બી.પી.એલ.) લાભાર્થી જેમની ઉમર ૧૮ િર્યર્થી િધ ુહોય અને ૬૦ િર્યર્થી ઓછી હોય તેિા મખુ્ય કમાનાર 

સ્ત્રી/પરુુર્નુું અિસાન ર્થાય તો આ યોજના અંતગયત સહાય મેળિિા નીચનેા ફોરમમાું અરજી કરી શકશ.ે  

૨. આ અરજીના નામુંજૂરીના આદેશ સામ ે૬૦ દદિસમાું પ્ાુંત અધિકારીશ્રીને અપીલ કરી શકશ.ે  

૩. આ સહાય કુદરતી કે અકસ્માતે મતૃ્ય ુપામનાર કુટુુંબને માત્ર એકિાર રૂ.૨૦૦૦૦/-ની મળિાપાત્ર છે. 

 
પ્રતિ, 

ર્ાર્લિદારશ્રી,  

ર્ાર્લિદાર કચેરી, 

િા....................જીલ્લો.............. 

ઉપરોક્િ “ભારિ સરકારની રાષ્ટ્રીય કુુંટુુંબ સહાય યોજનાની સહાય” રે્ળવવા ર્ારી તવગિો નીચે મજુબ છે. 

૧. અરજદારનુું પરુુ નામ:-  ............................................................................................................ 

૨. પરુુ સરનામુું:-............................................................................................................................ 

૩. અરજદારની ઉંમર:- ......... 

૪. જાધત:- .........(i) અનસુચુચત જાધત (ii) જનજાધત (iii) અન્ય  

૫. મતૃ્ય ુપામનારનુું નામ:- .......................................................................................................... 

૬. મતૃ્ય ુર્થયા તારીખ:- ................................................................................................................. 

૭. બી.પી.એલ.ની યાદીમાું દશાયિેલ ક્રમાુંક:-  .................................................................................. 

૮. અિસાન પામનાર વ્યક્તત શુું કરતાું હતાું:- ................................................................................. 

૯. મતૃ્ય ુકુદરતી છે કે અકસ્માતર્થી:- ............................................................................................... 

૧૦. અરજદારનો મતૃ્ય ુપામનાર સાર્થ ેસુંબુંિ:- .................................................................................. 

તવના મલુ્યે 

Free of charge 

તાજેતરનો 

પાસપોર્ય  

સાઈઝનો  ફોર્ો 
ચોંર્ાડિો 



૨ 

૧૧. હાલમાું સહાય માુંગનાર શુું પ્વધૃત કરે છે:- .......................................................................... 

૧૨. અકસ્માતર્થી મતૃ્ય ુઅંગે પોલીસ ફરીયાદ નોંિાયેલી હોય તો પોલીસ સ્રે્શનનુું નામ:- 

ફરીયાદ નુંબર અન ેતારીખ:- .................................................................................................... 

૧૩. અમો ઉપરોતત સરનામે પદરિાર સાર્થ ેરહીએ છીએ. અમારા કુુંટુુંબના મખુ્ય કમાનાર 

સભ્યશ્રી.........................................તારીખ .............................ના રોજ અકસ્માત/કુદરતી રીતે અિસાન પામેલ 

છે. અમો તેઓના સીિા આધશ્રત છીએ. આ અંગેનુું નીચે મજુબનુું સોગુંદનામુું રજુ કરીએ છીએ.   

 
સોગુંદનામુું 

  આર્થી હુું નીચે સહી કરનાર મારા િમય પ્માણે સોગુંદ લઇ એકરાર કરૂ છું કે, ઉપરોતત હકીકત સુંપણુય સત્ય છે અન ે

તેમાું કોઇ ફેરફાર ભધિષ્ટ્યમાું ર્થશે તો તેની જાણ કરિા બુંિાઉ છું. ખોટુું સોગુંદનામુું કરવુું તે ફોજદારી ગનુો બને છે. 

તેની સમજ મને મળી છે.  

 

(અરજદારની સહી અર્થિા અંગઠુાનુું ધનશાન) 
 

અરજદારે અમારી રૂબરૂ સહી અર્થિા અંગઠુાનુું ધનશાન કરેલ છે.  

સાક્ષીઓ નાર્ િથા પરુુ સરનામ ુ સહી 

૧.   
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ગરીબી રેખા હઠેળ નોંિાયેલ (બી.પી.એલ.) લાભાર્થી હોિા અંગેનો દાખલો 

(ગ્રામીણ ક્ષેત્રના લાભાર્થીઓ મારે્ કેન્ર  સરકારના ગ્રામીણ ધિકાસ મુંત્રાલયની માગયદશયક સચુનાનસુાર રાજ્ય 

સરકાર દ્વારા સામાજીક અન ે આધર્થિક સિેક્ષણના આિારે તૈયાર કરિામાું આિેલ ગરીબી રેખા નીચેની યાદીમાું 

સમાધિષ્ટ્ર્ ર્થતાું લાભાર્થીઓ અન ેશહરેી ધિસ્તારના લાભાર્થીઓ મારે્ કેન્ર સરકારના અબયન હાઉધસિંગ એન્ડ પોિર્ી 

એલીિીએશન મુંત્રાલય દ્વારા તૈયાર કરેલ યાદી) 
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પ્રર્ાણપત્ર 
આર્થી પ્માણીત કરિામાું આિે છે કે “ભારત સરકારની રાષ્ટ્રીય કુુંટુુંબ સહાય યોજના” 

અંતગયત સહાય મેળિિા અરજી કરનાર અરજ્દારશ્રી/શ્રીમતી................................ (ધપતા/પધતનુું નામ) 

.............................. અર્ક ........................ રહ ે ................................. તા ................................. જજ 

................................... ના િતની છે અન ેછેલ્લા ....... િર્યર્થી ગજુરાતમાું િસિાર્ કરે છે. તેઓ ગરીબી રેખા હઠેળ જે 

યાદી હાલમાું પ્િતયમાન છે તે યાદીમાું ક્રમ નુંબર ................................... ઉપર નોિાયેલ બી.પી.એલ. કુુંટુુંબમાું 

સમાધિષ્ટ્ર્ લાભાર્થી છે. 

નોંધ:- બી.પી.એલ. યાદીની પ્માચણત નકલ બીડિી (તલાર્ી કમ મુંત્રી)  

તારીખ ...................           સહી- .................................... 

સ્ર્થળ ...................... પ્માણપત્ર આપતા સક્ષમ અિીકારીનુું 

નામ અન ેહોદ્દો સ્પષ્ટ્ર્ જણાિિા 

(............................................................) 

નોંધ- ૧. ઉપરોતત પ્માણપત્ર ગ્રામ્ય ધિસ્તાર મારે્ તલાર્ી કમ મુંત્રી/તાલકુા ધિકાસ અધિકારી, નગરપાચલકા 

ધિસ્તાર મારે્ ચીફ ઓફીસર અન ેશહરેી  ધિસ્તાર મારે્  ય.ુસી.ડી. પ્ોજેકર્ કચેરીના સક્ષમ અધિકારી આપી શકશ.ે 

          
 
 
                     

 
 

અરજદારની અરજીપત્રકમાું દશાયિેલ હકીકત જોતાું ગજુરાતમાું િસિાર્, ઉંમર, બી.પી.એલ. લાભાર્થી 

હોિા અંગેની ચકાસણી કરતા અરજદારન ેસમાજ સરુક્ષા ખાતાની ભારત સરકારની રાષ્ટ્રીય કુુંટુુંબ સહાય યોજના 

મારે્ની અરજીર્થી મુંજુર કરિામાું આિે છે / આિતી નર્થી. (અરજી નામુંજુર કરિાનુું કારણ નીચે દશાયિવુું)   

 

તારીખ:- 

સ્ર્થળ :-      

(સહાય મુંજુર કરનાર અધિકારીનુું નામ અન ેસહી 

તર્થા ધસક્કો) 

સહાય ર્ુંજૂર કરનાર કચેરીના ઉપયોગ ર્ાટે 

અરજી ઇનિડય નુંબર/તારીખ........................ 

નોંિણી તલાકયની સહી..................................... 

સહાય ર્ુંજૂર કરનાર અતધકારીની નોંધ 

અરજી તપાસ પણૂય ર્થઈ  તા............... 

અરજી ધનકાલની તારીખ........................ 

સહાય શરૂ કરિાનો સમય........................ 

 

 

  



૪ 
અરજી સાથે બબડવાના થિાું દાખલા અને આપવાની થિી ર્ાહહિી અંગેની ખાસ સચૂનાઓ- 

(અ) (૧) અરજદાર બી.પી.એલ. લાભાર્થી હોિા અંગેનો દાખલો.  

(૨) કુુંટુુંબના મખુ્ય કમાનાર વ્યક્તતનુું અિસાન ર્થયાનો દાખલો.  

(૩) કુુંટુુંબના મખુ્ય કમાનાર વ્યક્તતનો જન્મનો દાખલો અન ે 

(૪) અકસ્માતર્થી મતૃ્ય ુઅંગે પોલીસ ફરીયાદ નોંિાયેલી હોય તો પોલીસ સ્રે્શનનુું નામ અન ેફરીયાદની નકલ. 
(બ) અરજદારે પોતાના રહઠેાણ સુંબુંિી નીચે દશાયિેલ એક પરુાિો રજુ કરિાનો રહશેે. 

(૧) રેશનકાડયની નકલ અર્થિા રહઠેાણનો પરુાિો  

(૨) ચુુંર્ણી ઓળખકાડયની નકલ 
(ક) અરજી ક્ાું કરિી ?  

(૧) અરજદારના સુંબુંધિત ધિસ્તારની મામલતદાર કચેરીમાું અરજી કરિાની રહશેે.  

 
નું.સસખુા/નિપ/૧૯-૨૦/૬.૮/૬૨૦૧ 

 


