કચેર નો

વક નંબર-

તાર ખ-

િવધવા હોવા
આથી

માણપ

ગે ંુ

માણપ

આપવામાં આવે છે ક અરજદાર--------------------------------------------------------

ુ ો------------------------- જ લો------------------------------રહવાસી---------------------------તા ક
એ પોતે િવધવા હોવા
િવધવા હોવા

ગેની અર

ગે મારા સમ

કરલ છે . તા.-------------------------- ના રોજ તેઓ િવધવા થયેલ છે . તેઓએ

ર ુ કરલ

ુ ાવા િવગતો ની ચકાસણી કરલ છે . અને તેણી િવધવા મ હલા છે અને તેણી એ
ર

ુ ઃલ ન કરલ નથી તેની મને ખાતર થયેલ છે .
ન

કચેર નો રાઉ ડ
સીકકો

અિધકાર ની સહ તથા સીકકો

s!f

lJWJF YI[, K[ VG[ 5]Go ,uG SZ[, GYL T[ AFATG]\ ;1FD VlWSFZL s S,[S8ZzL q 0[%I]8L S,[S8ZzL q HL<,F lJSF;

sZf
s#f

VlWSFZL qTF,]SF lJSF; VlWSFZL qDFD,TNFZ f G]\ RF,] JQF"G]\ 5|DF65+ SR[ZL GF VFp8J0" G\AZ અને TFZLB
;FY[ ZH] SZJFG]\ ZC[X[P
D[Z[H ;8L"lOS[8 ZH] SZJFG]\ ZC[X[P ( લ નનો રુ ાવો )
5lTGF VJ;FG G]\ 5|DF65+ ZH] SZJFG]\ ZC[X[P

કચેર નો

વક નંબર-

તાર ખ-

અનાથ બાળક હોવા
આથી

માણપ

ગે ંુ

માણપ

આપવામાં આવે છે ક અરજદાર--------------------------------------------------------રહવાસી--------

ુ ો------------------------- જ લો-------------------------------------------------તા ક
એ પોતે અનાથ બાળક હોવા

ગેની અર

કરલ છે . તેઓએ અનાથ બાળક હોવા

ર ુ કરલ

ગે મારા સમ

રુ ાવા

િવગતો ની ચકાસણી કરલ છે . અને તેણી અનાથ બાળક છે તેની મને ખાતર થયેલ છે .
અિધકાર ની સહ તથા સીકકો
કચેર નો રાઉ ડ
સીકકો

ુ રાત સરકાર ના સમાજ ક યાણ િવભાગના ઠરાવ
જ

માંક સશપ/૧૪૯૪/૧૪૪૦(૧)અ, સ ચવાલય ગાંધીનગર તા.૨૨-૩-૧૯૯૫

બાળકનાં માતા િપતા નથી તેમજ વાિષક આવક . ૧૧,૦૦૦/- (અગીયાર હ

રથી ઓછ ) હોય તેવા બાળકને શૈ

ણક સં થાઓમાં

ુ બ
જ
વેશના

હ ુ માટ “અનાથ બાળક” ગણવા ું રહશે.

 અનાથ ઉમેદવારના ફોમમાં જોડવાના જ ર


અનાથ હોવા ંુ

માણપ ો

;1FD VlWSFZLzLG]\ s S,[S8ZzL q 0[%I]8L S,[S8ZzL q HL<,F lJSF; VlWSFZL qTF,]SF lJSF; VlWSFZL

qDFD,TNFZ f G]\ RF,] JQF"G]\ 5|DF65+ SR[ZL GF VFp8J0" G\AZ અને TFZLB ;FY[ SZJFG]\ ZC[X[
 માતા-િપતાના

ૃ ન
ુ ો દાખલો

 ઉમેદવારની આવકનો દાખલો

