
 

 

ਫਾਰਮ ਨੰ: ਸ.ਸ.—2 

ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ  

 

ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ: 
ਵ ਧ ਾ ਅਤੇ ਵਨਆਸਵਰਤ ਔਰਤਾਂ   ਆਸ਼ਵਰਤ ਬਿੱ ਵਿਆ ਂ  ਅਪੰਗ ਵ ਅਕਤੀਆ ਂ 

ਨ ੰ  ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ  ਨ ੰ  ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨ ੰ  ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ  
 

ਵਿਲ੍ਹਾ ............................ਬਲ੍ਾਕ/ ਾਰਡ ਦਾ ਨਾਂ..........................ਵਪੰਡ/ਸ਼ਵਹਰ ਦਾ ਨਾਂ................................... 

1.   ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ  Mr/Mrs/Ms.  

2.  ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ  
(ਸਮੇਤ ਸਿੂਤ)   

 

3.  ਬਿਤਾ/ਿਤੀ  ਦਾ ਨਾਮ Mr. 

4.  ਿੂਰਾ ਿਤਾ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ ..................ਗਲ੍ੀ ਨੰਬਰ ................. 
 ਾਰਡ ਨੰਬਰ .................ਵਪੰਡ ਸ਼ਵਹਰ................... 

5.  ਸਮਾਬਿਕ ਕੈਟਾਗਰੀ (ਿਨਰਲ, 

ਅਨੁਸੂਬਿਤ ਿਾਤੀ/ ਿਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) 
 

6.  ਮੋਿਾਇਲ ਨੰਿਰ  

7.  ਿੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਿਰ  

8.  ਿੈਂਕ ਿਰਾਂਿ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ  IFSC code  

9.  ਅਧਾਰ ਨੰਿਰ ( UID )  

10.  ਸਾਰੇ ਵਸੀਬਲਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60,000 ਿਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ  60,000 ਤੋਂ  ਿੱ ਧ 

  
11.  ਲਾਭਿਾਤਰੀ ਵੱਲੋਂ  ਸਵੈ—ਘੋਸ਼੍ਣਾ i) ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਿਾਂ ਪਰਾਈ ੇਟ ਨੌਕਰੀ ਵ ਿੱ ਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। 

ii) ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸ ੈ—ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
iii) ਮੇਰੀ ਸਲ੍ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸਮੇਤ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਕਰਾਏ ਿਾਂ ਵ ਆਿ ਤੋਂ 60,000/- 

ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
iv)  ਮੇਰੇ ਕੋਲ੍ ਵਕਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ  ਪਾਰਕ ਪਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
v) ਮੇਰੇ ਕੋਲ੍ ਸ਼ਵਹਰੀ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱ ਿ 200  ਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ 

ਨਹੀਂ ਹੈ। 
vi) ਮੈਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 
vii) ਮੈਂ  ੈਟ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਵਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। 
viii) ਮੈਂ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ੍ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। 
ix) ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਮੋਬਾਇਲ੍ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਾਉਂਟ ਨੰਬਰ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ 

ਪਵਹਿਾਣ, ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ  ੰਡ ਲ੍ਈ  ਰਤਣ ਦੀ ਸਵਹਮਤੀ 
ਵਦੰਦਾ/ਵਦੰਦੀ ਹਾਂ। 

x) ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵਕ ਮੇਰੇ  ਿੱ ਲੋ੍ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਉਪਰੋਕਤ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਸਹੀ  ਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ  ੀ ਤਿੱ ਥ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀ ਵਗਆ, ਿੇਕਰ ਇਹ 
ਸ ਿਨਾ ਗਲ੍ਤ ਪਾਈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ ਾਂਗਾ/ਹੋ ਾਂਗੀ। 
 

  

 

    (ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ (ਬਨਸ਼੍ਾਨ ਅੰਗੂਠਾ) 
 

 

  
  
  

ਵਬਨੈਕਾਰ 

ਦੀ ਫੋਟ ੋ

 

 

  



 

 

ਕੇ ਲ੍ ਬਾਲ੍ ਵ ਕਾਸ ਪਰੋਿੈਕਟ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਲ੍ਈ 

 ਇਹ ਬਿਨੈ—ਿੱਤਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਡਾਇਰੀ ਨੰਿਰ ................ਬਮਤੀ ..........................ਰਾਹੀਂ ਿਰਾਿਤ ਹੋਇਆ, ਵਾਬਿਆ ਬਗਆ 

ਅਤੇ ਿੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਬਨਯਮਾਂ/ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 

  

         ਯੋਗ ਹੈ ਅਯੋਗ ਹ?   

        
      (ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਵੱਿ ਕਾਰਣ ਸਿਸ਼੍ਟ ਹੋਵੇ ਬਿਵੇਂ   

      ਬਕ ਉਮਰ ਘੱਟ, ਆਮਦਨ ਵੱਧ, ਿਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ    
          ਸਿਸ਼੍ਟ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ)                

ਡੀਬਲੰਗ ਕਲਰਕ/ਸਹਾਇਕ     ਿਾਲ ਬਵਕਾਸ ਿਰੋਿੈਕਟ ਅਫਸਰ  
ਬਮਤੀ        ਸਮੇਤ ਮਹੋਰ ਅਤੇ ਬਮਤੀ 
 
  ਕੇਵਲ ਬਿਲਹਾ ਸਮਾਬਿਕ ਸੁਰੱਬਖਆ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 

  ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ੍ ਬਾਲ੍ ਵ ਕਾਸ ਪਰੋਿੈਕਟ ਅਫਸਰ ........................ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ੍ ਵਰਪੋਰਟ 

ਅਤੇ ਵਨਯਮਾਂ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲ੍ਈ ਯੋਗ        ਅਯੋਗ            ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ।  

  ਮੰਨਿ ਰੀ ਵਹਿੱ ਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਿੀ। 

 

 ਡੀਬਲੰਗ ਕਲਰਕ/ਸਹਾਇਕ  ਸੁਿਰਡੰਟ ਗਰੇਡ—2   ਬਿਲਹਾ ਸਮਾਬਿਕ ਸੁਰੱਬਖਆ ਅਫਸਰ 

         ਸਮੇਤ ਮੋਹਰ  ਅਤੇ ਬਮਤੀ    
PLA No.   

          

ਵ ਧ ਾ ਅਤੇ ਵਨਆਸਵਰਤ ਔਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਆਵਸ਼ਰਤ ਬਿੱ ਵਿਆਂ ਨ ੰ  ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਵ ਅਕਤੀਆ ਂਨ ੰ  ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪਾਤਰਤਾ 

ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਤਰਤਾ 

ਬਵਧਵਾ ਅਤੇ ਬਨਆਸਬਰਤ 
ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਬਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ  
 
ਆਸ਼੍ਬਰਤ ਿੱਿੇ  
 
 

ਅਿੰਗ ਬਵਅਕਤੀ  

58 ਸਾਲ੍ ਤੋ 21 ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਵ ਧ ਾ ਅਤੇ ਵਨਆਸਵਰਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 30 ਸਾਲ੍ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਉਮਰ 
ਦੀਆਂ ਅਣ—ਵ ਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ   
 
21 ਸਾਲ੍ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅਵਿਹੇ ਬਿੱਿੇ ਵਿਹੜੇ ਮਾਵਪਆਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਿਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਸਰੀਰਕ/ਮਾਨਵਸਕ ਅਪੰਗਤਾ ਕਾਰਨ ਦੇਖਭਾਲ੍ ਤੋਂ  ੰਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ।  
 
50% ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਅਪੰਗਤਾ  ਾਲੇ੍ ਵ ਅਕਤੀ ਜ਼ੋ ਵਕ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਿੱਥ ਹੋਣ। 

ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 
ਲਈ 

ਆਮਦਨ 60,000/-ਰੁਪਏ ਸਲ੍ਾਨਾ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਵਿਸ ਵ ਿੱ ਿ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਕਰਾਇਆ ਅਤੇ 

ਵ ਆਜ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ੍ ਹੈ। 

ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 
ਲਈ 

 

ਉਮਰ ਦੇ ਸਬ ਤ  ਿੱ ਿੋਂ ਕੋਈ ਇਿੱਕ ਸਬ ਤ 

 ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ 

  ੋਟਰ ਕਾਰਡ  
  ੋਟਰ ਸ ਿੀ  
 ਦਸ ੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ  
 ਰਵਿਸਟਰਾਰ ਿਨਮ ਤੇ ਮੌਤ  ਿੱ ਲ੍ੋਂ  ਿਾਰੀ ਿਨਮ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ 

ਸਵੈ—ਘੋਸ਼੍ਣਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪਵਹਲੇ੍ ਪੰਨੇ ਤੇ ਅੰਵਕਤ ਹੈ।  

         
 

 

   

 

 

 


