
 
Division of Family and  
 Children Services લાભો માટ'ની અર, 
 
તમાર' . ૂણ1 કર'લ અર, તમાર3 4થાનીક કાઉ7ટ3 ઓ9ફસ પર =બ= લઈ જવી જોઈએ, અથવા ફ'Cસ ક' મેલ Eારા મોકલવી જોઈએ. જો 
તમન ેઆ અર, ભરવામા ંક' અમાર3 સાથ ેવાતHચત કરવામા ંમદદની જ=ર હોય, તો અમન ે.છુો અથવા 1-877-423-4746 પર 
ફોન કરો. જો સાભંળવામા ંતકલીફ હોય અથવા સાભંળ3 શકતા ન હો, તો 711 પર GA 9રલેને ફોન કરો. અમાર3 સેવાઓ િનઃSTુક 
આપવામા ંઆવ ેછે.

 અમે પ9રવાર અને બાળ સેવાઓના િવભાગ (DFCS)મા ંકઈ સેવાઓ આપીએ છ3એ? 
DFCS નીચેની સેવાઓ આપ ેછે:  
ખાW સહાય 
ખાW 9ટ9કટો એ લાભો છે Xનો ઉપયોગ તમ ેEBT/Quest 
HચYવાળા કોઈ પણ 4ટોરમાથંી ખોરાક ખર3દ3 કર3 શકો છો. અમ ે
તમારા Zડ 4ટ'\પ ખાતામાથંી તમાર3 ખોરાક ખર3દ3ની 9ક]મત બાદ 
કર3 નાખીSુ.ં 

રોકડ સહાય/રોજગાર3 સહાય સેવાઓ 
જ=9રયાતમા ં ^ુ_ંુબો માટ' કામચલાઉ સહાય (TANF) આિ`ત 
બાળકોવાળા પ9રવારને મયા19દત સમય માટ' રોકડ સહાય . ૂર3 પાડ' 
છે. અaદુાનમા ંસમાવલે માતા ક' િપતા અથવા કાળ, લેનારાઓએ 
કાય1bમમા ં ભાગ લેવો જ=ર3 છે. રોકડ સહાય કાય1bમ શરણાથી 
પ9રવારો ક' Xઓ TANF કાય1bમ માટ' લાયક ન હોય તેઓને પણ 
આિથcક સહાય .રૂ3 પાડ' છે. 

• deડપૅરghસ ર'Hઝ]ગ deડHચTjન (GRG) જ=ર3 સહાય kદાન કરશે 
Xથી બાળકોનો સભંાળ તેમના દાદા દાદ3ના ઘરોમા ંકર3 શકાય 

તબીબી સહાય 
Xઓ લાયક છે તેઓને મે9ડક-એઈડ (Medicaid) તબીબી 
Hબલો, ડૉCટરની nલુાકાતો અન ે Medicare (મે9ડક'ર) 
kીિમયમો oકૂવવામા ંમદદ કર3 શક' છે. 
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વારાવંાર .છૂાતા સવાલો 
લાભો મળવામા ં ક'ટલો સમય લાગશે? 
Zડ 4ટ'\પ: 30 9દવસ pધુી  
TANF: 45 9દવસ pધુી  
તબીબી સહાય: 10 થી 60 9દવસ 
 
જો તમે લાયક ઠરો તો તમે 7 9દવસની sદર ખાW 9ટ9કટો મેળવી શકો 
છો. પાન 5 tુઓ. 
 
મને ક'ટલા લાભો મળશ?ે 
તમાર3 આવક, સસંાધનો અને પ9રવારa ુ ંકદ લાભની રકમ નu3 કર' છે. 
એક વાર અમે તમાર3 લાયકાત નu3 કર3 લઈએ પછ3 અમે તમને ચોuસ 
મા9હતી આપી શક3S ુ.ં 
 
મને મારા લાભો કઈ ર3તે મળશ?ે 
ખાW 9ટ9કટો માટ', તમન ેતમારા લાભો મેળવવા ઇલેCwોિનક બેિન9ફટ 
wા74ફર (EBT) કાડ1 મળશ.ે TANF માટ' તમન ેEPPIC ડ'Hબટ મા4ટર કાડ1 
તમારા લાભ મેળવવા માટ' મળશ.ે મે9ડક-એઈડ માટ' દર'ક લાયક સxય માટ' 
તમન ેમે9ડક-એઈડ કાડ1 મળશ.ે 



 
Division of Family and  
 Children Services 

લાભો માટ'ની અર,

 

સnદુાય પહyચ સેવાઓ 
માર' કઈ મા9હતી આપવી પડશ?ે 

સnદુાય પહyચ સેવાઓ િવશ ે વz ુ મા9હતી માટ', ^ૃપા કર3 
http://dfcs.dhs.georgia.gov પર અમાર3 વબેસાઇટની nલુાકાત લો અથવા 
1-877-423-4746 નબંર પર ફોન કરો. 
 
લાભો માટ' |ુ ંઅર, કઈ ર3ત ેક}ંુ? 
 
પગ~ુ ં1. અર,aુ ંપ�ક ભરો. 
 
k�ોન ે�યાનથી વાચંો અને એકદમ સચોટ મા9હતી આપો. અર, પર સહ3 
કરો અને તાર3ખ લખો. 
 
પગ~ુ ં2. અર, તમાર3 4થાિનક ઓ9ફસ પર મોકલો. 
 
તમાર' પાન 1-2, 14-16 કાઢ3 નાખવા પડશ ેઅન ેતેન ેપોતાના માટ' રાખો. 
આ અર,ના પાન 3-13 પ9રવાર અને બાળ સેવાઓના (DFCS) કાયા1લયને 
મેલ કરો, ફ'Cસથી મોકલો ક' =બ= લાવો. તમે તમાર3 4થાિનક ઓ9ફસ 
http://dfcs.dhs.georgia.gov/countyoffices પર શોધી શકો છો. 
 
જો તમે અથવા તમે X �ય�Cત માટ' અર, કર3 ર�ા છો તે લાભો માટ' લાયક 
હોય, તો અમને તમારા નામ, સરનામા ંઅને તેના પર સહ3 સાથ ેઅર, મળે 
તે જ તાર3ખથી તમને ખાW 9ટ9કટો અથવા TANF લાભો .રુા પાડવામા ં
આવશ.ે 
જો તમે Zડ 4ટ'\પ, અને/અથવા Medicaid માટ' અર, કરતા હો તો તમે 
મા� તમારા નામ, સરનામા અને સહ3 સાથ ેજ લાભો માટ' અર, કર3 શકો 
છો. પરં� ુ,જો તમે આ�ુ ંપ�ક ભરો તો તમાર3 અર,ની k9bયા ઝડપી 
કરવામા ંઅમને મદદ મળશ .ે તમે આ પ�કનો ઉપયોગ ફCત એક કરતા 
વz ુkોdામ માટ' અથવા Zડ 4ટ'\પ kોdામ (FS) માટ' સ�ંCુત અર, કરવા 
માટ' કર3 શકો છો. તમાર3 અ7ય કોઈ kોdામ માટ'ની અર, નકારવામા ં
આવી હોય તો મા� તેના આધાર' FS અર, નકારાશ ેનહ�. અમે તમાર3 
FS અર,a ુ ંઅલગથી લાયકાત િનધા1રણ કર3S ુ.ં જો તમે કોઈ સ4ંથામા ં
હોવ અને એક સાથ ેZડ 4ટ'\�સ અને એસએસઆઈ (SSI) માટ' અર, કર3 
ર�ા હો, તો તમાર3 અર, દાખલ કરવાની તાર3ખ, સ4ંથામાથંી તમાર3 
�ટા થવાની તાર3ખ હશ .ે 
 
પગ~ ુ ં3. અમાર3 સાથ ેવાત કરો. 
તમાર' ક'સ કમ1ચાર3 સાથ ેઇ7ટર�� ૂ.રૂો કરવો પડ3 શક' છે. જો તે� ુ ંબન,ે તો 
અમે તમન ેમળવાનો સમય આપીSુ.ં આ ઇ7ટર�� ૂફોન પર .રૂો થઈ શક' છે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Form 297 (Rev. 03-19) Gujarati 

નીચ ેnજુબની મા9હતી આપો તો સા}ંુ રહ'શ:ે 
• • જો Zડ 4ટ'\�સ અન/ેઅથવા TANF માટ' અર, કરતા 

હોવ તો અરજદારની ઓળખનો .રુાવો. જો તબીબી સહાય 
માટ' અર, કરતા હોવ તો દર'ક �ય�Cત માટ' ઓળખના 
.રુાવા એક ઓળખપ� (ID) અથવા jાયવરa ુ ંલાયસ7સ 
(DL).  

• • લાભો માટ' િવનતંી કરનાર દર'ક માટ' અમે9રકાની 
નાગ9રકતા/લાયક 4થળાતં9રત દર��નો .રુાવો. જો તમે 
મા� ઇમરજ7સી તબીબી સેવાઓ માટ' અર, કર3 ર�ા હો, 
તો તમાર' તમાર3 ઇિમdેશન �4થિત િવશ ેમા9હતી અથવા 
તમારો એસએસએન (SSN) .રૂો પાડવાની જ=ર નથી. 

• • સહાય માટ' િવનતંી કરનાર દર'કના સામા�જક pરુ�ા 
નબંરો  

•  • આવકની સાHબતી Xમ ક', પગારની કાપલીઓ, બાળ 
સહાય o ૂકવણીઓ, અન ેઆવક િનધા1રણ પ�ો 

• • બાળ સભંાળની રસીદો, તબીબી Hબલો, તબીબી પ9રવહન 
ખચા1, અન ેબાળ સહાય oકૂવણી Xવા ખચા1ના .રુાવા. 

કોઈ પણ મા9હતી અમારા કાયા1લયે પરત કરવા માટ' તમન ેસમય 
આપવામા ંઆવશ.ે જો તમને આ મા9હતી મેળવવામા ંમદદ જોઈતી હોય 
તો ^ૃપા કર3ને અમને કહો. 
 
અમે અરજદારની sગત મા9હતીનો કઈ ર3તે ઉપયોગ કર3એ છ3એ? 
લાભો માટ' અર, કરવા માગતી �ય�Cતઓ માટ' તમાર' મા� સામા�જક pરુ�ા 
નબંરો (SSN) અને નાગ9રકતા અથવા 4થળાતં9રત દર�જો .રૂો પાડવાનો છે. 
આ મા9હતીનો ઉપયોગ આવક અને લાયકાત ખરાઈ પ�િત (IEVS)ન ેતપાસવા 
માટ' કરવામા ંઆવશ.ે તમાર3 આવક અને લાયકાતની ચકાસણી કરવા, 
વતેનની મા9હતી અને કામની k�િૃ�ઓમા ંસહભાHગતાન ેw'ક કરવા, અમ ે
તમાર3 મા9હતી ફ'ડરલ, રા�ય અને 4થાિનક એજ7સીઓ સાથ ેપણ મેચ કર3Sુ ં
.જો પ9રવારનો કોઈ સxય તેમના SSN, નાગ9રકતા, અથવા 4થળાતં9રત 
દર��ની મા9હતી આપવા ન માગે તો પણ પ9રવારના અ7ય સxયોને લાભો 
મળ3 શક' છે. જો તમ ેમા� ઇમરજ7સી તબીબી સેવાઓ માટ' અર, કર3 ર�ા 
હો તો, તમાર' તમાર3 ઇિમdેશન �4થિત િવશ ેમા9હતી અથવા તમારો 
એસએસએન (SSN) .રૂો પાડવાની જ=ર નથી. 
 
Sુ ંમારા વતી બી, કોઈ �ય�Cત અર, કર3 શક'? 
હા, ખાW 9ટ9કટો અને Medicaid માટ', તમે તમારા વતી અર, કરવા 
કોઈને કહ3 શકો છો.  
TANF માટ', કોઈ પણ અર, કર3 શક' છે પરં� ુમાતા ક' િપતા અથવા 
કાળ, લેનારનો ઇ7ટર�� ૂલેવો જ=ર3 બને છે. 
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Division of Family and  
 Children Services લાભો માટ'ની અર, 

 
(આ અર, .ણૂ1 કરો અન ેતેને તમાર3 4થાિનક કાઉ7ટ3ની DFCS ઓ9ફસમા ંપરત કરો.)  
 
|ુ ંશનેા માટ' અર, કર3 ર�ો/રહ3 �?ં લા� ુપડતા તમામ િવકTપો પર િનશાની કરો:  
r Zડ 4ટ'\પ 

Zડ 4ટ'\પ kોdામ ઓછ3 આવક વાળા પ9રવારોને ખોરાકની 9ક]મત oકૂવવામા ંસહાય કરવા માટ' માિસક લાભો kદાન કર'  છે. આ kોdામ પોષણ િશ�ણ .}ંુૂ 

પાડ' છે અને યો�ય ખોરાક અને પોષણ જ=9રયાતોને પહyચી વળવા માટ' પા� પ9રવારોની મદદ પણ કર'  છે. 

r જ=9રયાતમદં પ9રવારો માટ' કામચલાઉ સહાયતા (TANF) 
જ=9રયાતમદં પ9રવારો માટ' કામચલાઉ સહાયતા (TANF) બાળકોવાળા લાયક પ9રવારોન ેમજ�તૂ કરવા દર મ9હને કામચલાઉ ર3તે રોકડ 

oકૂવણી, એકલી રોકડ oકૂવણી અથવા અ7ય સહાય સેવાઓ .રૂ3 પાડ' છે. જો તમે બાળકના માતા ક' િપતા હો અથવા સારસભંાળ લેનાર 

�ય�Cત હો અને આ અનદાનમા ંસામેલ થવાa ુ ંપસદં કરતા હો તો અમે ઈ�છ3એ ક' તમે કાય1bમમા ંભાગ લો. 
r de7ડપૅરghસ ર'Hઝ]ગ deડHચTjન (GRG) 

de7ડપૅરghસ ર'Hઝ]ગ deડHચTjન (GRG) વધારાની રોકડ oકુવણીઓ kદાન કરશ ેXથી બાળકોનો સભંાળ તેમના દાદા દાદ3ના ઘરોમા ંકર3 શકાય. 

અરજદારોએ GRG માટ' પા� થવા માટ' TANF માટ' અર, કરવી આવ�યક છે. 

r શરણાથ� રોકડ સહાય 

શરણાથ� રોકડ સહાય કાય1bમ TANF કાય1bમ માટ' લાયક ન હોય તેવા શરણાથ� પ9રવારોને આિથcક સહાય .રૂ3 પાડ' છે. શરણાથ� 

શ�દમા ંશરણાથ�, �બુન/હ�િતન kવશેકો, ગેરકાયદ'સર માનવ વપેારના પી9ડતો, અમેર'િશયનો, અને કોઈના સાથ વગરના શરણાથ� 

સગીરોનો સમાવશે થાય છે. 

r Medicaid - મે9ડક-એઈડ 
Medicaid ��ૃ, sધ અથવા િવકલાગં .�ુત �ય�Cતઓ, સગભા1 મ9હલાઓ, બાળકો અને પ9રવારોને તબીબી આવરણ .}ંુૂ પાડ' છે. �યાર' તમે 

અર, કરો �યાર' અમે તમામ Medicaid કાય1bમો જોઈSુ ંઅને નu3 કર3Sુ ંક' તમે કયા કાય1bમ મેળવવા માટ' લાયક છો. 

અરજદાર િવશ ેઅમને કહો 

અમાર3 સાથે સદં'શા�યવહાર કરતી વખતે અરજદાર ક' અરજદાર વતી અર, કરતી �ય�Cતન ેસહાયની જ=ર છે? જો હા તો લા� ુપડ� ુ ં

તમામ િનશાની કરો. 

( ) TTY ( )  ેઇલ ( ) મોટ3 િk7ટ ( ) ઇ-મેલ ( ) િવ9ડયો 9રલે  (    ) સાકં'િતક ભાષાના ¡ુભાિષયા____________________ (    ) િવદ'શી ભાષાના 
¡ુભાિષયા (ભાષા જણાવો) ______________________ (    ) અ7ય _______________________ 

 
 

^ૃપા કર3ને અરજદાર િવશ ેનીચેa ુ ંકો¢ટક ભરો. 
નામ,  મ�ય kથમા�ર,  અટક,  k�યય 

 
તમે રહ'તા હો તે શરે3a ુ ંસરનાn ુ ં-  એપાટ1મે7ટ 

 

શહ'ર  રા�ય  Hઝપ કોડ 
 

ટપાલa ુ ંસરનાn ુ ં(જો અલગ હોય તો) 
 

શહ'ર  રા�ય  Hઝપ કોડ 
 

n�ુય ટ'Hલફોન નબંર  અ7ય સપંક1 નબંર  ઇ-મેલ સરનાn ુ ં(વકૈ¤Tપક)  
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Division of Family and  
 Children Services લાભો માટ'ની અર, 
  
|ુ ંમાર3 �ણકાર3 અને મા7યતાના આધાર' સોગદં ખાઇન ેખોટ3 સા�ીના દંડ કાયદા હ'ઠળ �હ'ર ક}ંુ � ંક' X �ય�Cત(ઓ) માટ' |ુ ંઅર, કર3 ર�ો 
�/ંતેઓ �એુસના નાગ9રક(કો) છે અથવા �નુાઇટ'ડ 4ટ'hસમા ંકાયદ'સર ર3ત ેહાજર છે. વzમુા ં|ુ ં4પ¢ટ કરવા મા�ુ ં� ંક' આ અર, પ�કમા ં
આપેલી તમામ મા9હતી માર3 �ણકાર3 kમાણ ેસાચી અને યો�ય છે. |ુ ંમાaુ ં� ંઅને સમંત થા¥ � ંક' DHS-DFCS,DCH અને મા7યતા kા�ત 
ફ'ડરલ એજ7સી આ અર, પ�કમા ંમ¦ આપેલી મા9હતીની ચકાસણી કર3 શક' છે. §તૂ.વૂ1 અથવા વત1માન કમ1ચાર3ઓ પાસેથી મા9હતી મેળવી શક' 
છે. |ુ ંસમtુ ં� ંક' માર3 મા9હતી વતેનની મા9હતી અને કામની k�િૃ�ઓમા ંમાર3 સહભાHગતાન ેw¨ક કરવા માટ' ઉપયોગમા ંલેવાશ.ે ©ડ 
4ટ'\પ/Medicaid અને/અથવા TANF kોdામની જ=9રયાતોન ેઆધાર' |ુ ંમાર3 �4થિતમા ંકોઇપણ kકારના ફ'રફાર sગે pચૂના આપીશ. જો કોઇ 
મા9હતી ખોટ3 હશ ેતો લાભમા ંઘટાડો કરાશ ેઅથવા નકારવામા ંઆવશ ેઅને ઇરાદા.વૂ1ક ખોટ3 મા9હતી આપવા બદલ |ુ ંફોજદાર3 કાય1વાહ3 
અથવા DHS કાય1bમમા ંગેરલાયક ઠરવાને આિધન �.ં |ુ ંસમtુ ં� ંક' જો |ુ ંખોટ3 મા9હતી આપીશ અથવા મા9હતી �પાવીશ તો માર3 સામે 
કાય1વાહ3 કર3 શકાય છે. |ુ ંસમtુ ં� ંક' જો |ુ ંDHS-DFCSને માર3 અર, અથવા 9ર7�અુલ ઇ7ટર�� ૂsગેના મારા ક'ટલાકં ખચ1 sગે �ણકાર3 
આપવામા ંિન¢ફળ ર|ુ ંઅને /અથવા તેની ખાતર3 કરાવવામા ંિન¢ફળ ર|ુ ંતો મારા ©ડ 4ટ'\પ લાભની ગણતર3મા ંDHS-DFCS તે ખચ1ને 
�યાનમા ંલેશ ેનહ�. 
 
 
_____________________________________________ __________________________ 

સહ3   તાર3ખ 
 
 
______________________________________________ ___________________________ 

જો “X” Eારા સહ3 કરવામા ંઆવી હોય તો સા�ી સહ3  તાર3ખ 

 
 
Sુ ં|ુ ંકોઇ અ7ય �ય�Cતને પસદં કર3 શ^ંુ Xઓ મારા માટ' Zડ 4ટ'\પ ક' મે9ફક-એઈડની અર, કર3 શક'?  

આ િવભાગ ફCત �યાર' જ ભરવો �યાર' તમાર' કોઇ અ7ય �ય�Cત પાસે તમાર3 અર, ભરાવવાની હોય, તમારો ઇ7ટર�� ુકરાવવો 
હોય અને/અથવા તમારા EBT કાડ1નો ઉપયોગ ખાW પદાથª ખર3દવા કરવો હોય �યાર' તમે 4ટોરમા ંજઈ શકવા સ�મ ન હો. જો 
તમે મે9ડક-એઈડની અર, કરતા હો, તો તમે એક કરતા વz ુ�ય�Cતઓને તમારા વતી તબીબી સહાયતા માટ' અર, કરવા પસદં 
કર3 શકો છો. 

નામ: ______________________________________________ ફોન: ____________________________________ 

સરનાnુ:ં ______________________________________________    એપાટ1મે7ટ:  ____________________________________ 

શહ'ર: ______________________________________________    રા�ય: ________ Hઝપ: _______________________ 
 
 

નામ: ______________________________________________ ફોન: ____________________________________ 

સરનાnુ:ં ______________________________________________    એપાટ1મે7ટ:  ____________________________________ 

શહ'ર: ______________________________________________    રા�ય: ________ Hઝપ: _______________________ 
 
 
Medicaid માટ', Sુ ંતમ ેઈ�છો છો ક' આ �ય�Cત પાસ ેતમારા Medicaid કાડ1ની એક નકલ હોય? � q હા q ના 
 
 
For Office Use Only Date Received: ___________________________ 

(મા� કાયા1લયના ઉપયોગ માટ') (અર, મ«યાની તાર3ખ:) 
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Division of Family and  
 Children Services લાભો માટ'ની અર, 
  
Sુ ં|ુ ંZડ 4ટ'\પ મેળવવા માટ' વz ુઝડપથી લાયક ઠર3 શ^ંુ �?ં  
 

તમે 7 9દવસની sદર Zડ 4ટ'\પ મેળવી શકો છો ક' નહ� ત ેજોવા અરજદાર અન ેપ9રવારના તમામ સxયો િવશ ેઆ k�ોના જવાબ 
આપો. 

 

1.   1. Sુ ંતમે ક' પ9રવારના કોઈ સxય 4થળાતં9રત અથવા ઋ� ુઆધા9રત કામદાર છો? � હા � ના 

જો હા, તો કોણ _____________________________________  
 
 
 
 
2. 2. આ મ9હને મળનાર3 ^ુલ કમાયેલી આવક $______________ 

રોજગાર આપનારaુ ંનામ __________________________________  

રોજગાર શ= થયાની તાર3ખ  _____________                   રોજગાર .રૂો થયાની તાર3ખ  _______________  

oકૂવણીનો દર         _____________ અઠવા9ડયામા ંક'ટલા કલાક કામ ક� ુ      _____________ અઠવા9ડય/ેપખવા9ડયે/મ9હનામા ં
બે વાર/મ9હને (એક પર વ� ુ1ળ દોરો)  

 
 

3. આ મ9હન ેમળનાર3 ન કમાયેલી ^ુલ રકમ: $______________ 

ન કમાયેલી આવકનો kકાર____________ રકમ________અઠવા9ડય/ેપખવા9ડયે/મ9હનામા ંબે વાર/મ9હને (એક પર વ� ુ1ળ દોરો) 

ન કમાયેલી આવકનો kકાર____________ રકમ________અઠવા9ડય/ેપખવા9ડયે/મ9હનામા ંબે વાર/મ9હને (એક પર વ� ુ1ળ દોરો) 
 
 
 
 
4.  આ મ9હના માટ' ^ુલ કમાયેલી અન ેન કમાયેલી આવક: 3.25            
 
 
 
 
 
5. તમે અને તમારા પ9રવારના તમામ સxયો પાસે રોકડ અથવા બeકમા ંક'ટલા ંનાણા ંછે?  
 
 
 
 
 
6. તમે માિસક ભાડા અથવા મોગ®જ, િમલકત વરેા અન/ેઅથવા હોમઓનસ1 ઇ7�યોર7સ માટ' ક'ટ~ ુ ંoકુવો છો?     

 

 

 

7. તમ ેઇલે¯Cwક, પાણી, ગેસ અને/અથવા અ7ય સવલતો માટ' આ મ9હન ેક'ટલી oકૂવણી કર3?        

 (§તૂકાળની બાક3 અને લેટ ફ3 રકમોન ે^ુલ રકમમા ંગણવી નહ�) 
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Division of Family and  
 Children Services લાભો માટ'ની અર, 
  
અમને અરજદાર અને પ9રવારના તમામ સxયો િવશે કહો  

^ૃપા કર3ને અરજદાર અને પ9રવારના તમામ સxયો િવશે નીચેના કો¢ટકમા ંિવગતો ભરો. નીચેના સઘંીય કાયદાઓ અને િનયમનોઃ ખાW 
અને પોષણ ધારો, 2008 (The Food and Nutrition Act of 2008), 7 U.S.C. $ 2011-2036, 7. C.F.R. $ 273.2, 45 C.F.R. 
$ 205.52, 42 C.F.R. $ 435.910 અને 42 C.F.R. $ 435.920, DFCSને તમારા પ9રવારના સxયોના સામા�જક pરુ�ા નબંર(રો) 
માગવાની સ�ા આપે છે. જો કોઇપણ તમારા પ9રવારમા ંરહ'� ુ ંહોય અને લાભ મેળવવા માટ' અર, ના કર� ુ ંહોય તો તે �ય�Cતને Hબન-
અરજદાર તર3ક' ગણવામા ંઆવશ.ે Hબન-અરજદારોએ અમને તેઓના સામા�જક pરુ�ા નબંર, નાગ9રકતા અથવા દ'શાતંરવાસી �4થિત 
િવશએ મા9હતી આપવી જ=ર3 નથી અને લાભ માટ' લાયકાત ધરાવતા નથી. પ9રવારના અ7ય સxયો, જો તેઓ અ7ય ર3તે લાયક હોય, તો 
તેઓ લાભો મેળવવા હtુ પણ હકદાર બની શક' છે. પ9રવારના કોઇ સxય લાભો માટ' લાયક છે ક' નહ� તે અમે નu3 કર3એ તેમ તમે 
ઇ�છતા હો તો તમાર' હtુ પણ તેમના નાગ9રકતા અથવા પરદ'શગમન દર�� િવશ ેઅમને કહ'� ુ ંજ=ર3 છે અને તેઓના સામા�જક pરુ�ા 
નબંર (SSN) આપવો જ=ર3 છે. તમાર' હtુ પણ અમને તેઓની આવક અને સસંાધનો િવશ ેકહ'વાની જ=ર છે Xનાથી પ9રવારની લાયકાત 
અને લાભaુ ં4થર નu3 થઇ શક'. જો તેઓ અમને તેમના નાગ9રકતા અથવા 4થળાતંર દર�� નહ� આપે તો �ય�Cતઓ િવશ ેઅમે9રકાની 
નાગ9રક�વ અને 4થળાતં9રત સેવાઓ (USCIS)અિધકારો માટ' પ�િતસર િવદ'શી ખરાઇ (SAVE) kણાલીને �ણ નહ� કરાય. જોક' જો તમાર3 
અર,મા ં4થળાતંર દર��ની મા9હતી .રૂ3 પડાઇ હશ ેતો આ મા9હતી SAVE kણામી મારફતે ખરાઇને આધીન રહ'શ ેઅને તે પ9રવારની 
લાયકાત અને લાભના 4તરને અસર કર3 શક' છે, અમે તમાર3 આવક અને લાયકાતની ચકાસણી કરવા માટ' તમાર3 મા9હતી અ7ય સઘંીય, 
રા�ય અને 4થાિનક એજ7સી સાથ ેસરખાવીSુ.ં કાયદાની પકડથી ભાગી �ટ'લા લોકોને પકડવા માટ' કાયદાa ુ ંઅમલીકરણ કરતા ં
અિધકાર3ઓને પણ અમે તમાર3 મા9હતી આપી શક3એ છ3એ. જો તમારા પ9રવારના ©ડ 4ટ'\પ Cલેઇમ હશ ેતો SSN સ9હત આ અર, પ�કની 
મા9હતી ફ'ડરલ અને 4ટ'ટ એજ7સીઓ અને kાઇવટે Cલેઇ\સ કલેકશન એજ7સીઓને આપી શકાય તેમ છે, Xથી તેઓ Cલેમ એક� કરવામા ંઆનો ઉપયોગ કર3 
શક'. પ9રવારના અ7ય સxયો તેમના SSN, નાગ9રક�વ અથવા ઇિમdેશન 4ટ'ટસ આપવામા ંિન¢ફળ રહ' તો અમે અરજદારના પ9રવારના સxયોને લાભ 
આપ�ુ ંનકાર3Sુ ંનહ�.  

 
નામ 

 
kથમ મ�ય અ�ર અટક 

તમાર3 
સાથ ે
સબંધં 

આ �ય�Cત 
લાભો માટ' 
અર, કર3 
રહ3 છે? 
 
(હા/ના)  

જ7મ 
તાર3ખ 
 
 
માળ�ુ ં(-
-/--/--) 

સામા�જક 
pરુ�ા 
નબંર 
 
(મા� 
અરજદાર 
જ) 

Hલ]ગ 

(./ુ°ી) 

9હ4પેિનક/ 
લે9ટનો?  

 

(વેક¤Tપક)  

(હા/ના) 

^ુળનો કોડ  

(વેક¤Tપક)  
(હા/ના) 

Sુ ંતમે 
અમે9રકાના 
નાગ9રક, 
લાયક 
એHલયન/ 
4થળાતં9રત 
છો? (મા� 
અરજદાર જ( 
(હા/ના)  પોત ે        

         
         
         
         
         
         

વશંીય nળૂનો કોડ (લા� ુપડતા તમામ પસદં કરોઃ 
AI- અમે9રક3 ઇ¯7ડયન/ અલા4કાના વતની AS -એિશયન BL- અ±ેત/ આ9²ક3 અમે9રક3 
HP – હવાઇના વતની/ પેિસ9ફક ટા.નુા વતની WH- ±ેત 
 

^ંુળ/ વશંીયતાની મા9હતી આપીને તમે અમને અમારા કાય1bમોનો વહ3વટ િન¢પ� ર3તે થાય તેમા ંમદદ કરશો. તમારા પ9રવારના 
સxયોએ આ મા9હતી અમને આપવાની જ=ર નથી અને તેનાથી તમાર3 લાયકાત અથવા લાભના 4તરને અસર નહ� પડ'.  
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Division of Family and  
 Children Services લાભો માટ'ની અર, 
 
અરજદાર અને પ9રવારના તમામ સxયો િવશે અમને વz ુકહો  

લાભો માટ' કોણ લાયક છે તે નu3 કરવા માટ' અરજદાર અને પ9રવારના તમામ સxયો િવશ ેઅમાર' વz ુમા9હતી જોઇએ છે. ^ૃપા 
કર3ને તમે X લાભો મેળવવા માગતા હો મા� તે િવશનેા k�ોના નીચેના પાના પર જવાબ આપો.  

1.  Sુ ંકોઇએ અ7ય કાઉ7ટ3 ક' રા�યમા ંકોઇ લાભો મેળ�યા છે? qહા qના 

જો હાઃ 

કોણઃ_________________________________________  

³ાઃ _________________________________________  

³ાર' _________________________________________  

2. 8/22/96 પછ3 એક કરતા વz ુિવ4તારોમા ંઅનેક FS લાભો મેળવવા માટ' Sુ ંકોઇ તે ³ા ંરહ' છે અને તે કોણ છે તેના િવશ ેખોટ3 
મા9હતી આપવા માટ' દોષી ઠ�ુ છે?  qહા qના 

જો હાઃ 

કોણઃ_________________________________________  

³ાઃ _________________________________________  

³ાર' _________________________________________  

3.  અર,ની તાર3ખ 30 9દવસની sદર Sુ ંતમારા પ9રવારમા ંકોઇએ 4વૈ¤�છક ર3તે નોકર3 છોડ3 દ3ધી છે અથવા 4વૈ¤�છક ર3તે 
તેના/તેણીના કામકાજ ઘટાડ3ને સ�તાહના 30 કલાકથી ઓછા કર3 ના�યા છે? qહા qના 

જો હા, તો કોણે છોડ3 દ3ધી? ___________________________________________  

શા માટ' તેણે/તેણીએ છોડ3 દ3ધી?  __________________________________________  

4. Sુ ંકોઇ સગભા1 છે?*જો ઉપલ�ધ હોય તો ^ૃપા કર3ને ગભા1વ4થાનો .રુાવો આપો.  qહા qના 

(આ k� મા� Zડ 4ટ'\પ માટ' અર, કરતા અરજદારોને લા� ુપડતો નથી.) 

કોણ: ________________________________________________ 

kિસ�નૂી તાર3ખ: _________________________________________  

5.  તબીબી સહાય માટ', કોઇના છેTલા3 માસના તબીબી Hબલો oકૂવવાના બાક3 છે? qહા qના 

(આ k� મા� Zડ 4ટ'\પ અથવા TANF માટ' અર, કરતા હોય તેવા અરજદારોને લા� ુપડતો નથી.)  

6.  Sુ ંકોઇ Zડ 4ટ'\પ અથવા TANF કાય1bમ માટ' ગેરલાયક ઠ� ુ છે? qહા qના 

જો હાઃ  

a. કોણઃ ____________________________________  

b. ³ા ં____________________________________  

7.Sુ ંકોઇ અપરાધ માટ' કાય1વાહ3 ક' Xલ ટાળવા kયાસ કર3 ર´ુ ંછે? (મા� Zડ 4ટ'\પ અને TANF માટ') qહા qના 

જો હા, કોણ:______________________________________ 
 
 
8.Sુ ંકોઇ kોબેશન ક' પેરોલની શરતોa ુ ંઉTલઘંન કર3 ર´ ુ ંછે? (મા� Zડ 4ટ'\પ અને TANF માટ' જ) qહા qના 

જો હા, તો કોણ: _______________________________________ 
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Division of Family and  
 Children Services લાભો માટ'ની અર, 

9. 8/22/96 પછ3 િનયિં�ત jગ પદાથ1 (દા.ત. jગ �નુાખોર3) ઉપયોગ અથવા િવતરણ સબંિંધત વત1ન qહા qના 

(મા� Zડ 4ટ'\�સ અને TANF માટ') અથવા 9હ]સક અપરાધ (મા� TANF) ના કારણો દોષી ઠ�ુ છે? 

જો હા: 

કોણ: _______________________________________ 

³ાર': _______________________________________ 

a)Sુ ંતમે jગ �નુાખોર3ના oુ̂ ુદાને પ9રણામે મળેલ સ�ને લગતી kોબેશનની કોઇપણ શરતોaુ ંપાલન કરો છો?(મા� Zડ 4ટ'\�સ અને 
TANF)  �હા �ના 

b)Sુ ંતમે jગ �નુાખોર3ના oકુાદાને પ9રણામે મળેલ કોઇપણ સ� સબંિંધત પરોલની શરતોaુ ંપાલન કરો છો? (મા� Zડ 4ટ'\�સ અને 
TANF માટ') �હા �ના 

c) Sુ ંતમે કોઇપણ jગ સબંિંધત oકુાદાને લગતી kોબેશન અથવા પરોલની તમામ શરતો યો�ય ર3તે .ણૂ1 કર3 છે? (મા� Zડ 4ટ'\�સ અને 
TANF) �હા �ના 
 
 
10. 8/22/96 પછ3 j�સ માટ' Zડ 4ટ'\પના લાભોનો સોદા કરતા તમે ક' પ9રવારa ુ ંકોઇ સxય દોષી ઠયા1 છો? qહા qના 

(મા� Zડ 4ટ'\પ માટ') 

જો હા: 

કોણ: _______________________________________ 

³ાર': _ ______________________________________ 
 
 

11. 8/22/96 પછ3 $500 થી વz ુZડ 4ટ'\પના લાભોને ખર3દવા ક' વચેવા માટ' તમે ક' પ9રવારના કોઇ સxય દોષી qહા qના 

ઠયા1 છો? (મા� Zડ 4ટ'\પ માટ')  
જો હા: 

કોણ: _______________________________________ 

³ાર': _ ______________________________________ 
 

 

12. Sુ ંતમે ક' પ9રવારaુ ંકોઇ સxય 8/22/96 પછ3 બ¡ૂંકો, દા=ગોળા ક' િવ4ફોટકો માટ' Zડ 4ટ'\પના લાભોનો qહા qના 

સોદો કરવા માટ' દોષી ઠયા1 છે? (મા� Zડ 4ટ'\પ માટ') 
જો હા: 

કોણ: _______________________________________ 

³ાર': _ ______________________________________ 
 

13. Sુ ંકોઇને નીચેના �યવસાયો, દા=ના 4ટોર, ક'િસનો, પોકર =મ, .�ુત વય માટ'ના મનોરંજન 

�યવસાય, �મીનના બો7ડ, નાઇટ Cલબ, સ~નૂ/ ટ'વન1, Hબ]ગો હોલ, ર'સ w'ક, બ¡ૂંક/ દા=ગોળાના 

4ટોર, µઝ િશપ, સાઇ9કક 9રડર, z¶ૂપાનની ¡ુકાનો, ટ'_ંુ/ િપઅિસ·ગ અને 4પા/ મસાજ સ~નૂમા ં

TANF નાણા ંઅથવા EPPIC કાડ1નો ઉપયોગ કયª છે? (મા� TANF માટ')  qહા qના 

જો હા: 

કોણ: _______________________________________ 

³ાર': _ ______________________________________ 
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Division of Family and  
 Children Services લાભો માટ'ની અર, 
 
અર, કરનાર અને ઘરના તમામ સxયોની આવક sગે અમને જણાવો  

Sુ ંતમે અથવા કોઇપણ �ય�Cત ક' Xના માટ' તમે અર, કર3 ર�ા છો તે કોઇપણ �તની આવક મેળવ ેછે, Xમક'ઃ પગાર, ટ3�સ, બોનસ, 
�તકમાઇ, સોિશયલ િસ³ો9રટ3/ ર'ઇલ રોડમાથંી િન�િૃ�, અ7ય અપગંતા, વીએ (VA) આવક, પ¦શન, બેરોજગાર3, બાળકની મદદ 
(બાળકનો ટ'કો), િનભાવ ધનમાથંી મળતી આવક, બી� માણસો પાસેથી મળતા પૈસા, કામદારને બદલે આપવામા ંઆવતા લાભો, 
અથવા બી, કોઇ આવક?   

આવકની સાથે 
ઘરના સxયોaુ ં
નામ 

આવકનો 
kકાર 

નોકર3એ 
રાખનારaુ ં
નામ/આવકનો 
°ોત 

મીિસક 
રકમ 
(કપાત 
પહ'લા)ં 

oકૂવણીનો 
ગાળો (માિસક, 
પખવા9ડક, 
અઠવા9ડક)  

kિત 
કલાક' 
પગાર 

kિત 
અઠવા9ડક 
કલાકો 

oકૂવણી
ની તાર3ખ 
(તાર3ખો)  

        
        
        
        

અર, કરનાર ઘરના બધા જ સxયોના ખચ1 િવશે અમને જણાવો  

Sુ ંતમે ઘરના કોઇ આિ`ત બાળકની સભંાળ અથવા ઘરના અપગં વય4ક સxય માટ' oકૂવણી કરો છો? હાqનાq  

જો હા હોય તો નીચેaુ ંકો¢ટક ભરો. (જો માિસક રકમ $200 કરતા ંવz ુહોય તો Zડ 4ટ'\�સ માટ' સાHબતી આપો)  

�ય�Cત ક' Xને 
સભંાળની જ=ર છે 

સભંાળ માટ' 
oકૂવણી 
કરનાર �ય�Cત 

સભંાળaુ ંકારણ kદાતાa ુ ં
નામ/ સ�ંયા 

kદાતાને 
oકૂવણી કર'લ 
રકમ 

oકૂવણી ક'ટલીવાર 
કરવામા ંઆવે છે 

      
      
      
      

Sુ ંતમે આિ`ત બાળક અથવા ઘરના અપગં વય4ક સxય માટ' પ9રવહન ખચ1 oકૂવો છો? હા qનાq 

Sુ ંઆ ખચ1 આિ`ત સભંાળના ખચ1મા ંશામેલ છે? હા qનાq 
જો ના, તો આ k�નો જવાબ આપોઃ એક અઠવા9ડયામા ંચલાવાયેલ ^ુલ માઇલ:________________________  
 
Sુ ંકોઇ 60 વષ1 ક' વધારાની ¥મરના અથવા અપગં �ય�Cત માટ' સારવારનો ખચ1 છે? હા qનાq જો હા તો નીચેનો કો¢ટક ભરો. 

ઘરના સxયaુ ંનામ 
Xનો ખચ1 થયો છે 

ખચ1નો kકાર 
(ડૉCટરની nલુાકાત, 
દવાખાનાની nસુાફર3, 
િk4b3�સનની દવાઓ/ 
મેડ3ક'ર અથવા આરો�ય 
વીમાa ુ ંkીમીયમ, ચ�મા) 

બાક3 રકમ Sુ ંહ, પણ 
રકમ બાક3 
છે? હા/ના 

oકૂવણીની તાર3ખ Sુ ંિવમો તેનો ખચ1 
oકૂવશ?ે હા/ના 

      
      

      

Sુ ંકોઇ 60 વષ1ક' વધારાની ¥મરના અથવા અપગં �ય4ક માટ' સારવાર માટ' nસુાફર3નો કોઇ ખચ1 છે હા qનાq જો હોય તો નીચેનો કો¢ટક ભરો  
nસુાફર3નો હ'� ુ
(તબીબ અથવા દવાખાનાની nસુાફર3, ફામ1સી પીક અપ) 

nસુાફર3ના ^ુલ માઇલ ટ'Cસી, બસ, પાક¸ગ અથવા જ�યાનો ખચ1ઃ  
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Division of Family and  
 Children Services લાભો માટ'ની અર, 

અરજદાર અને પ9રવારના તમામ સxયોના ખચા1ઓ િવશે અમને વz ુમા9હતી આપો. 

Sુ ંપ9રવારમાથંી કોઇપણ �ય�Cત એવી કોઇ �ય�Cતને બાળ સહાય oકૂવ ેછે X ઘરની બહાર રહ'� ુ ંહોય? હા qનાq જો હા હોય તો નીચેનો કો¢ટક ભરો 
 

oકૂવણી કરવા 
જવાબદાર પ9રવાર 
સxય 

બાળકa ુ ંનામ Xના 
માટ' સહાય 
oકૂવણી થઇ 

oકૂવવા યો�ય 
રકમ 

oકૂવેલ 
વા4તિવક રકમ 

બાળ સહાયની 
oકૂવણી કોને 
કરવામા ંઆવી? 

     

     

Sુ ંતમારા અથવા ઘરના કોઇપણ સxયના આ`ય ખચા1 છે? હા qનાq 

જો હા હોય તો નીચેa ુ ંકો¢ટક ભરો 

ખચ1 રકમ ક'ટલી વાર?  કોણે oકૂવણી કર3? 
ભા¹ુ/ંગીરો 
 

   

િમલકત વરેો    

િમલકત વીમો 
 

   

વીજળ3    

ગેસ 
 

   

કચરો    

ટ'Hલફોન 
 

   

અ7ય    

 

Sુ ંતમે ઘરનો માિસક ખચ1 કોઇની સાથ ેભાગમા ંકરો છે? હા qનાq 

જો હા, તો કોણ? ____________________________________________  

9ટ�પણી/ દ4તાવજે િવગતો__________________________________________________________________  

કોને oકૂ�યા __________________ oકૂવેલ રકમ� $_______________ દ3ઠ ____________ મકાન માHલકaુ ં

નામ_________________________  

મકાન માHલકaુ ં સરનાnુ:ં _______________________________________  

      _______________________________________  

Sુ ંતમને છેTલા 12 મ9હનામા ંકોઇ ઉ�1 સહાય મળ3 છે? હા qનાq જો હા, તો મળેલી રકમ $________________  

Sુ ંઆમાથંી ઘરના કોઇપણ Hબલો તમાર' માટ' કોઇ અ7ય �ય�Cત oકૂવ ેછે? ? હા qનાq જો હા તો નીચેa ુ ંકો¢ટક ભરો. 
Hબલ કોઇ oકૂવ ેછે? કયા Hબલ oકૂવવામા ંઆ�યા? 

ક'ટલી રકમ oકૂવવામા ંઆવી? આ �ય�Cત Hબલ કોને oકૂવ ેછે? 
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Division of Family and  
 Children Services લાભો માટ'ની અર, 

Zડ 4ટ'પ કાય1bમ દંડ 

�ણી જોઇને ખોટ3 મા9હતી .રૂ3 પાડવા બદલ તમે લાભો �મુાવી શકો છો અથવા તમાર3 સામે ફોજદાર3 કાય1વાહ3 થઇ શક' છે. 

• તમારા પ9રવારને ન મળવા જોઇએ તેવા લાભો મેળવવા ખોટ3 મા9હતી ન આપો ક' મા9હતી �પાવો નહ�.  

• તમારા ન હોય તેવા Zડ 4ટ'\પ ક' EBT કાડ1નો ઉપયોગ ના કરો અને બી�ને પણ તમારા Zડ 4ટ'\પ ક' EBT કાડ1નો ઉપયોગ ના કરવા દો.  

• આTકોહોલ ક' િસગાર'ટ ખર3દવા ક' b'9ડટ કાડ1 oકૂવણી કરવા માટ' Zડ 4ટ'\પ લાભોનો ઉપયોગ ના કરો.  

• બ¡ૂંર, દા=ગોળા ક' િનયિં�ત વ4�ઓુ (ગેરકાયદ'સર j�ઝ) Xવી ગેરકાયદ'સર ચીજો માટ' Zડ 4ટ'\પ EBT કાડ1નો સોદો ના કરો ક' વચેો નહ�.  

પ9રવારના કોઇ પણ સxય જો હ'�સુર ખાW 9ટ9કટોના િનયમો પૈક3 કોઇપણ િનયમ તોડ' તો તેઓને Zડ 4ટ'\પ કાય1bમમાથંી એક વષ1થી માડં3ન ેકાયમી 
pધુી kિતબિંધત કર3 શકાય છે. $250,000 pધુીનો દંડ, 20 વષ1 માટ' Xલ અથવા બનંે થઇ શક' છે. તેણી/ તેઓ સઘંીય અથવા રા�યના લા� ુ
પડતા કાયદાઓ હ'ઠળ કાય1વાહ3ને આિધન બની શક' છે. જો અદાલત આદ'શ આપે તો તેણીને/ તેમને વz ુ18 માસ માટ' Zડ 4ટ'\પ કાય1bમમાથંી 
kિતબિંધત કર3 શકાય છે.  
પ9રવારના કોઇપણ સxય જો ઇરાદા.વૂ1ક િનયમો તોડ' તો તેઓને પહ'લા �નુા માટ' એક વષ1 માટ' Zડ 4ટ'પ નહ� મળ3 શક', બી� �નુા માટ' બે વષ1 
pધુી અને �ી� �નુા માટ' કાયમી ધોરણે Zડ 4ટ'\પ નહ� મળ3 શક'.  
જો કાaનૂી અદાલત તમને ક' પ9રવારના કોઇપણ સxયને િનયિં�ત ત�વોના વેચાણને સાકંળતા �યવહારમા ંખાW 9ટ9કટોના લાભોનો ઉપયોગ કરતા 
તે મેળવતા હોવાa ુ ં�ણે તો પહ'લી વારના �નુા માટ' તમે ક' પ9રવારના સxય બે વષ1 માટ' લાભો મેળવવા મટ' લાયક નહ� રહો અને બી,વારના 
�નુા માટ' કાયમી લાયક નહ� રહો.  
જો કાaનૂી અદાલત તમને ક' પ9રવારના સxયને બ¡ૂંકો, દા=ગોળા ક' િવ4ફોટકોને સાકંળતા �યવહારમા ંલાભોનો ઉપયોગ કરતા ક' મેળવતા �ણશે 
તો તમે ક' પ9રવારના સxય આ ર3તના ઉTલઘંનના પહ'લીવારના �નુા માટ' જ કાયમી ધોરણે Zડ 4ટ'\પકાય1bમમા ંભાગ લેવા લાયક નહ� રહો.  
જો કાaનૂી અદાલત માને ક' પ9રવારના કોઇ સxયને $500 ક' તેથી વz ુરકમ માટ' લાભોનો ગેરકાયદ' વેપારના દોષી �ણશે તો તમે ક' પ9રવારના 
તે સxય આ ઉTલઘંનના kથમ �નુા માટ' જ Zડ 4ટ'\પ કાય1bમમા ંભાગ લેવા માટ' ગેરલાયક ઠરશે.  
જો તમે ક' પ9રવારના કોઇપણ સxય અનેક Zડ 4ટ'\પના લાભો મેળવવા માટ' ઓળખ (તેઓ કોણ છે) અથવા િનવાસaુ ં4થળ (તેઓ ³ા ંરહ' છે) ના 
સદંભ1મા ંબનાવટ3 િનવેદન અથવા રtૂઆત કરતા �ણશો તો તમે ક' પ9રવારનો તે સxય 10 વષ1 માટ' Zડ 4ટ'\પ કાય1bમમા ંભાગ લેવા ગેરલાયક 
ઠરશે.  

TANF કાય1bમ દંડઃ 

TANFkોdામમા,ં IPV (કાય1bમaુ ંઇરાદા.વૂ1ક ઉTલઘંન) એ એક �ય�Cત Eારા ખોટ3 અથવા ગેરમાગ® દોરનાર3 મા9હતી .રૂ3 પાડ3ને અથવા મા9હતી 

�પાવીને AU ની પા�તા 4થાિપત કરવાa ુ ંઅથવા AU ના લાભો વધારવાa ુ ંક' ઘટાડો એટકાવવાa ુ ંઇરાદા.વૂ1ક કાય1 છે.  
• ઘરના કોઇપણ સxય ક' X મા9હતી �પાવ ેછે અને ફ'રફારોની સમયસર �ણ કરતા નથી અથવા સ�ય નથી કહ'તા તે kથમ ઉTલઘંન માટ' 

છ મ9હના, બી� ઉTલઘંન માટ' બાર મ9હના અને �ી� ઉTલઘંન માટ' કાયમી ધોરણે TANF ના લાભો �મુાવશ .ે રોકડા સહાય ભડંોળ અથવા 
TANF ડ'Hબટ કાડ1નો ઉપયોગ ક'િસનો, દા=ના 4ટોર, .�ુત વય માટ'ના મનોરંજનની ફ'સેHલટ3 “4w3પ Cલબ”, પોકર =મ, �મીન બૉ7ડ, નાઇટ Cલબ/ સ~નૂ/ 
ટાવને1, Hબ]ગો હોલ, ર'સ w'ક, ગેિમ]ગ મથકો, બ¡ૂંક/ દા=ગોળાના 4ટોર, µફ િશપ, સાઇ9કક 9રડર, z¶ૂપાનની ¡ુકાનો, ટ'_/ૂ િપઅિસ·ગ ¡ુકાનો, અને 4પા/ મસાજ 
સ~નૂોમા ંખચ1વા પર કડક kિતબધં છે અ તેઓ TANF ના લાભો kથમ ઉTલઘંન પર છ મ9હના pધુી, બી� ઉTલઘંન પર બાર મ9હના pધુી અને �ી� 
ઉTલઘંન પર કાયમી ધોરણે �મુાવશ.ે  

• જો કાયદાની કોટ1 અ અથવા િપરવારના સxયોને મા9હતી �પાવતા જોશ ેઅથવા તમે ફ'રફારોની સમયસર �ણ ના કરો ક' સાo ુ ંના કહો અને દોષી ઠરો, તો 
kથમ ઉTલઘંન માટ' 12 મ9હના pધુી અને બી� ઉTલઘંનના કારણે કાયમ માટ' TANF નહ� મેળવી શકો.  

• જો કાયદાની કોય1 �ણશ ેક' તમે અથવા કોઇ પણ પ9રવારજન એક કરતા વz ુરા�યમા ંલાભ મેળવી શકો તે ટ' તમે ³ા ંિનવાસ કરો છો તે sગે ખોટ3 મા9હતી 
આપવા િવશ ે�નુેગાર ઠરશ ેતો તમારા પર 10 વષ1નો kિતબધં ફરમાવવામા ંઆવશ.ે 

•  

જો 1/1/97 પછ3 કાયદાની કોટ1મા ંતમે jગ સબંિંધત ચાº િનયિં�ત પદાથ1 અથવા ગભંીર 9હ]સક મહા અપરાધમા ંદોિષત ઠરશો તો તમે અથવા ઘરનો તે સxય લાયક રહ'શ ેનહ� 
અને/ અથવા કાયમી ગેરલાયક રહ'શ.ે  
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Division of Family and  
 Children Services લાભો માટ'ની અર, 
   
તમામ Medicad, Zડ 4ટ'\પ અને TANF અરજદારો માટ'  :  
 

|ુ ંમાર3 �ણકાર3 અને મા7યતાના આધાર' ખોટ3 સા�ીના દંડ કાયદા હ'ઠળ �હ'ર ક}ંુ � ંક' X �ય�Cત(ઓ)ની અર, |ુ ંઆપી ર�ો � ંતેઓ �એુસના 

નાગ9રક(કો) છે અથવા �નુાઇટ'ડ 4ટ'hસમા ંકાયદ'સર હાજર છે. વzુમંા ં|ુ ં4પ¢ટ કરવા મા�ુ ં� ંક' આ અર, પ�કમા ંઆપવામા ંઆવલેી તમામ મા9હતી માર3 

�ણકાર3 kમાણે સાચી અને યો�ય છે. |ુ ંમાa ુ ં� ંઅને સમંત થા¥ � ંક' DHS-DFCS, DCH અને મા7યતા kા�ત ફ'ડરલ એજ7સી મ¦ આ અર, પ�કમા ંઆપેલી 

મા9હતીની ચકાસણી કર3 શક' છે. |ુ ંસમtુ ં� ંક' માર3 મા9હતી વતેનની મા9હતી અને કામની k�િૃ�ઓમા ંમાર3 સહભાHગતાને w'ક કરવા માટ' ઉપયોગમા ંલેવાશ.ે  

Zડ 4ટ'\પ/ Medicaid અને/અથવા TANF kોdામની જ=9રયાતોને આધાર' |ુ ંમાર3 �4થિતમા ંકોઇપણ kકારના ફ'રફાર sગે pચૂના આપીશ. જો કોઇ મા9હતી ખોટ3 હશ ેતો 

લાભમા ંઘટાડો કરાશ ેઅથવા નકાર3 દ'વામા ંઆવશ ેઅને �ણી જોઇને ખોટ3 મા9હતી આપવા બદલ |ુ ંફોજદાર3 કાય1વાહ3 અથવા DHS-DFCS કાય1bમમા ંગેરલાયક ઠરવાને 

આિધન �.ં |ુ ંસમtુ ં� ંક' જો |ુ ંખોટ3 મા9હતી આપીશ અથવા મા9હતીને �પાવીશ તો માર3 સામે કામ ચલી શક' છે. |ુ ંસમtુ ં� ંક' જો |ુ ંDHS-DFCSને માર3 અર, અથવા 

9ર7�અુલ ઇ7ટર�� ુsગેના મારા ક'ટલાકં ખચ1 sગે �ણકાર3 આપવામા ંિન¢ફળ ર|ુ ંઅને/અથવા તેની ખાતર3 કરવામા ંિન¢ફળ ર|ુ ંતો મારા Zડ 4ટ'\પ લાભની ગણતર3મા ંDHS-

DFCS તે ખચ1ને �યાનમા ંલેશ ેનહ�.  

 

_________________________________________________ 

અરજદારની સહ3 

 

_____________________________________________________     

અિધ^ૃત kિતિનિધની સહ3 

 

_________________________________________________________ 

ક'સ મેનેજરa ુ ંનામ અને સહ3 
(Case Manager’s Name and Signature) 
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Division of Family and  
 Children Services લાભો માટ'ની અર, 

(આ દ4તાવેજો તમાર3 મા9હતી માટ' રાખો)  
આ સ4ંથા �િત, રંગ, રા¢w3યnળૂ, અપગંતા, ¥મર, Hલ]ગ અને ક'ટલાક 9ક4સાઓમા ંધમ1 અથવા રાજક3ય મા7યતાઓના આધાર' ભેદભાવથી kિતબિંધતછે. �.ુએસ. 
9ડપાટ1મે7ટ ઓફ એdીકTચર પણ USDA Eારા હાથ ધર'લ અથવા ભડંોળના કોઈપણ kોdામ અથવા k�િૃ�મા ંઅગાઉના નાગ9રક અિધકાર સબંિંધત k�િૃ� માટ' 
�િત, રંગ, રા¢w3યnળૂ, Hલ]ગ, ધાિમcક મા7યતા, અપગંતા, ¥મર, રાજક3ય મા7યતાઓ અથવા બદનામી અથવા બદલાવના આધાર' ભેદભાવને kિતબિંધત કર' છે. 
કાય1bમની મા9હતી માટ' અપગં �ય�Cતઓએ X સદં'શા�યવહારના વૈક¤Tપક માગ1 (દા.ત.  ેઇલ, મોટ3 િk7ટ, ઓ9ડયો ટ'પ, અમે9રક3 સાકં'િતક ભાષા, વગેર') 
ની જ=ર હોય તેઓએ �યા ંલાભ માટ' અર, કર3 હોય તે એજ7સી (રા�ય અથવા 4થાિનક) નો સપંક1 કરવો જોઇએ. X �ય�Cતઓને સાભંળવામા ંતકલીફ 
હોય, ઓ� ંસભંળા� ુ ંહોય અથવા બહ'રા હોય અથવા બોલવામા ંn�ુક'લી હોય તેઓ (800) 877-8339 નબંર પર સઘંીય kસારણ સેવા Eારા 
USDAનો સપંક1 કર3 શક' છે. વzમુા,ં કાય1bમની મા9હતી sdે, િસવાયની અ7ય ભાષાઓમા ંઉપલ�ધ કરાવવામા ંઆવી શક' છે.  
કાય1bમમા ં ભેદભાવની ફ9રયાદ દાખલ કરવા માટ' તમે ઓનલાઇન http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html પર 
USDAProgramDiscrimination Complaint Form, (AD-3027) ભરો અથવા USDA ના કોઇપણ કાયા1લયમા ંઅથવા USDA ના સરનામા પર 
ફોમ1મા ંમાગંેલી તમામ િવગતો એક પ�મા ંલખીને મોકલી શકો છો. ફોમ1ની કોપી મેળવવા (866) 632-9992 નબંર પર કરો. ભર'~ ુ ંફોમ1 અથવા 
પ� USDAને નીચે nજુબ મોકલોઃ 

1) મેઇલઃ U.S. Department of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410 or  

2) ફ'કસ: (202) 690-7442; અથવા 
3) ઇમેલ: program.intake@usda.gov.  

 
.રૂક પોષણ સહાય કાય1bમના (Supplemental Nutrition Assistance Program -SNAP) n»ુા સાથ ેઅ7ય કોઇ �ણકાર3 મેળવવા માટ', 
�ય�Cતઓએ  USDA SNAP હોટલાઇન નબંર (800) 221-5689 પર સપંક1 કરવો અથવા State Information/Hotline Numbers પર ફોન કરવો 
જોઇએ (4ટ'ટ હોયલાઇન નબંરની યાદ3 માટ' Hલ]ક પર ¤Cલક કરો) X http://www.fns.usda.gov/snap/contact_info/hotlines.htm પર જોવા 
મળશે.  
�.ુએસ. આરો�ય અને માનવ સેવા (હ'Tથ અને ´મુન સિવcસીસ, HHS) િવભાગ Eારા સઘંીય નાણાક3ય સહાય kા¤�તના કાય1bમ sગે 
ભેદભાવની ફ9રયાદ નyધાવવા માટ', લખોઃ  HHS Director, Office for Civil Rights, Room 515-F, 200 Independence Avenue, S.W., 
Washington, D.C., 20201 અથવા ફોન કરો  (202) 619-0403 (voice) અથવા (800) 537-7697 (TTY)। 

આ સ4ંથા એક સરખી તક .રૂ3 પાડ' છે. 

તમે ભેદભાવની ફ9રયાદ અહ� સપંક1 કર3ને પણ નyધાવી શકો છોઃ (DFCS Civil Rights Program), Two Peachtree Street, N.W., Suite 19-
248, Atlanta, Georgia 30303 અથવા ફોન કરો (404) 657-3735 અથવા ફ'Cસ કરો (404) 463-3978 sdે,મા ંમયા19દત િન.ણુતા ધરાવનાર 
અને સવંદેના�મક ર3તે અશCત લોકોની સેવાઓ માટ' સપંક1 કરો, DSH Limited English Proficiency and Sensory Impaired Program, Two 
Peachtree Street, N.W., Suite 29-103, Atlanta, Georgia 30303 અથવા ફોન કરોઃ (404) 657-5244 અથવા ફ'Cસ કરો. (404) 651-6815. 

સમાજ આરો�ય મ�ંાલય 9ડપાટ1મે7ટ (9ડપાટ1મે7ટ ઓફ કો\�િુનટ3 હ'Tથ, DCH) ની નીિત હ'ઠળ. ^ુળ, ¥મર, Hલ]ગ (સેCસ), િવકલાગંતા, રા¢w3યતાaુ ં
nળૂ અથવા રાજક3ય ક' ધાિમcક મા7યતાઓના આધાર' તમને Medicaid ની લાયકાત ક' લાભોનો ઇનકાર કર3 શકાય નહ�. Medicaidની લાયકાત ક' 
તે .રૂ3 પાડનારના ભેદભાવની �ણ કરવા �યો�ºયા સમાજ આરો�ય મ�ંાલયના kૉdામ ઇ¯7ટHdટ3 કાયા1લય (4થાિનક 404-463-7590) (િનઃSTુક) 800-533-
0686 પર ફોન કરો.  

આ અર,મા ંવપરાયેલા શ�દોના અથ1 Sુ ંથાય છે?  
આ કો¢ટક આ અર,પ�મા ંઅમે વાપર'લા શ�દો સમ�વ ેછે. 
સભંાળ લેનાર માતા ક' િપતા, સગા ક' કાaનૂી વાલી Xઓ તેમની ક' તેણીની સભંાળમા ંરહ'લા બાળકો માટ' અર, કર' અને TANF મેળવ .ે 

અaદુાન મેળવનારના સબંધંી માતા ક' િપતા, સગા ક' કાaનૂી વાલી Xઓ બાળકો વતી તેમના ક' તેણીના નામે અર, કર' અને TANF મેળવ .ે  

ગેરલાયક કોઇ �ય�Cતને Zડ 4ટ'\પ અથવા TANF ક'સમાથંી કાઢ3 નાખવાની કાય1વાહ3 કારણ ક' તેઓએ સ�ય ન ક´ ુ ંઅને તેઓને ન મળવા જોઇએ તેવા લાભો તેઓએ મેળ�યા. 

ઇલેCwોિનક લાભ હ4તાતરણ 

(EBT) 
Zડ 4ટ'\પ માટ' લાયક હોય તેવી �ય�Cતઓને લાભો oકૂવવા માટ' �યો�ºયામા ંઉપયોગમા ંલેવાતી પ�િત, સહાય મેળવતી �ય�Cતઓને EBTડ'Hબટ કાડ1 આપવામા ંઆવ ેછે 

Xનો ઉપયોગ તેઓના Zડ એકાઉ7ટમા ંપહyચ .રૂ3 પાડવા માટ' થાય છે.  

  

 
 
 
 
Form 297 (Rev. 03-19) Gujarati 13 



 
Division of Family and  
 Children Services 

 

लाभोके^लएआवेदन

 
 
 
 
Form 297 (Rev. 03-19) Gujarati 14 

EPPICard-ડ'Hબટ મા4ટર 

કાડ1 

�યો�ºયામા ંરોકડ સહાય મેળવતી �ય�Cતઓ માટ' ઝેરોCસે નવા ડ'Hબટ કાડ1 બહાર પાડયા છે. મા4ટરકાડ1 4વીકાય1 હોય તેવી તમામા જ�યાઓએ ખર3દ3 અને રોકડ ઉપાડ 

માટ' EPPI કાડ1 ડ'9કટ મા4ટર કાડ1 4વીકારવામા ંઆવશ .ે  

પ9રવારના સxયો તમારા ઘરમા ંરહ'તી �ય�Cતઓ, ખાW 9ટ9કટો માટ', X �ય�Cતઓ સાથ ેરહ'તી હોય અને પોતાનો ખોરાક સાથ ેખર3દતી અને બનાવતી હોય.  

આવક વતેન, પગાર, કિમશન, બH�સ, કામદારa ુ ંવળતર, િવકલાગંતા, પે7શન, િન�િૃ�ના લાભો, �યાજ બાળ સહાય અથવા અ7ય કોઇપણ =પે મળતા ંનાણાનંી 

oકૂવણીઓ. 

^ુલ આવક વરેા અને અ7ય કપાતો ગણતર3મા ંલેતા પહ'લા ં�ય�Cતની ^ુલ આવક. 

4થાળાતં9રક ^ૃિષ કામદારો X �ય�Cતઓ ઋ� ુઆધા9રત ખેતી કામદારો હોય અને Xઓ કામ કરવા માટ' ખેતી કામ શોધવા એક ઘર'થી બી� ઘર' કરતા રહ'.  

સસંાધનો રોકડ, સપંિ� અથવા અ4કયામતો Xવી ક' બ¦ક ખાતા,ં વાહનો, 4ટોક, બૉ7ડ અને ,વન વીમો. 

ઋ� ુઆધા9રત ખેતી 

કામદારો 

X �ય�Cતઓ વષ1ના ચોuસ સમયે વાવણી, લણણી અને ઉ�પાદનaુ ંપે9ક]ગ Xવા કામો કરતી હોય. ખેતરમા ંિનયિમત ધોરણે Xટલા કામદારોને કામ પર રખાયા હોય તેના કરતા ં

વધાર' �ય�Cતની જ=ર કામ માટ' પડ' �યાર' આવા કામદારોને કામચલઉ ધોરણે કામ પર રાખવામા ંઆવે છે.  

2012 નો મ�યમ વગ�ય 

કર રાહત ધારો 

 

આ ધારો ક'સીનોમા,ં Hલકર 4ટોરમા,ં વય4કલ�ી મનોરંજન સવલતો, પોકર =\સ, બેઇલ બો7¼સ, રાિ� Cલબો/ સ~7ુસ / વીશી, બ�7ગો હોTસ, ર'ઇTસ w'કો, tુગાર 
મથકો, બ¡ૂંક/ દા=ગોળાના મથકો, ½ઇઝ િશ�સ, માનિસક વાચંકો, 4મોક�ગ શો�સ, ટ'_ુ/ વધેન શો�સ અને 4પા/ મસાજ સ~નુોમા ંરોકડ સહાય ભડંોળ અથવા 
TANF ડ'Hબટ કાડ1 Eારા રોકડ ઉપાડ અથવા �યવહારો કરવાની મનાઈ ફરમાવે છે. આ �યવસાયોમા ંરોકડ સહાય અથવા  TANF ડ'Hબટ કાડ1નો ઉપયોગ એ મેળવનારના ભાગે ¾તરરા¢w3ય 

ઉTલઘંન (છેતરિપ]ડ3)aુ ંિનમા1ણ કર' છે.  

અરજદાર 
�હ'ર સહાયતા/ લાભો માટ' અર, કરવા અથવા �હ'ર સહાયતા/ લાભો મેળવવાaુ ંપસદં કરનાર �ય�Cત 

Hબનઅરજદાર 
�હ'ર સહાયતા/ લાભો માટ' અર, કરવા અથવા �હ'ર સહાયતા/ લાભો મેળવવાaુ ંપસદં ન કરનાર �ય�Cત; Hબનઅરજદારોએ SSN, નાગ9રક ક' 4થળાતં9રત દર�જો 

.રૂો પાડવો જ=ર3 નથી.  

સહાયતા એકમ 
સહાયતા એકમમા ંએવી પા� �ય�Cતઓનો સમાવશે થાય છે Xઓ સાથ  ેરહ'તી હોય અને �હ'ર સહાયતા / લાભો મેળવતી હોય. 

SNAP/Zડ 4ટ'\પ 
કાય1bમમા ંગેરકાયદ' 
વેપાર 

SNAPલાભોના ગેરકાયદ' વપેારનો અથ1 થાય છેઃ  

(1) EBT કાડ1, કાડ1 નબંરો અને PIN નબંરો અથવા હ4તHલHખત વાઉચર અને સહ3 Eારા �હ'ર કરાતા અને મેળવાતા SNAPલાભોની રોકડ અથવા લાયક 

ખાW સામdી િસવાયના કોઇ kકારના વળતર મટ', કા ંતો k�ય� ર3તે અથવા તો પરો� ર3તે, બી� સાથ ેિમલીભગત કર3ને અથવા બી� સાથ ેસાઠંગાઠં 

કર3ને અથવા એકલપડં', ખર3દ�ુ,ં વચે�ુ,ં ચોર�ુ ંઅથવા અ7ય ર3તે િવિનમય કરવો ક' બદલ�ુ;ં (2) બ¡ૂંકો, દા=ગોળો, િવ4ફોટકો અથવા િનયિં�ત 

ત�વોનો િવિનયમ; (3) ઉ�પાદન ફgક3 દઇ, 9ડપોઝીટ રકમ માટ' ક7ટ'ઇનરaુ ંપા� ંઆપીને રોકડ રકમ મેળવવામા ંઇરાદા SNAPલાભો સાથaે ુ ંઉ�પાદન 

Xમા ંક7ટ'ઇનર હોય અને જમા 9ડપોઝીટ પાછ3 મળતી હોય તે ખર3દ�ુ ંઅને જમા રકમ માટ' ઇરાદા.વૂ1ક ક7ટ'ઇનર પા� ંઆપ�ુ;ં(4) ઉ�પાદનaુ ં.નુઃવેચાણ 

કર3ને લાયક ખાW સામdી કરતા ંરોકડ ક' વળતર મેળવવાના ઇરાદા સાથે SNAPના લાભો સાથaે ુ ંઉ�પાદન ખર3દ�ુ ંઅને તે પછ3 લાયક ખાW સામdી કરતા રોકડ 

અથવા વળતર માટ' SNAPના લાભો સાથaે ુ ંખર3દ'લા ઉ�પાદનaુ ંઇરાદા.વૂ1ક .નુઃવચેાણ કર�ુ;ં (5) nળૂ SNAPના લાભો સાથ ેખર3દ'લા ઉ�પાદનોને 

ઇરાદા.વૂ1ક ખાW સામdી કરતા ંરોકડ ક' વળતર માટ' ખર3દવા, (6) ખર3દ3, વચેાણ, ચોર3 અથવા અ7ય કોઇપણ kકાર' આપવામા ંઆવલેા SNAP 

લાભોને અસર કરવાનો kયાસ તેમજ ઇલેCwોિનક બેિન9ફટ, wા7સફર (EBT) કાડ1, કાડ1 નબંર અને પસ1નલ આઇડ'¯7ટ9ફક'શન નબંર (પીઆઇએન), અથવા 

મે7�અુલ વાઉચર અને સહ3, રોકડ માટ' અથવા લાયક ભોજન કરતા ંઅ7ય બાબતોને �યાને લેવી, k�ય� ક' પરો� ર3તે, .ણૂ1 ર3તે અથવા અ7ય સાથ ે

¾િશક ર3તે, અથવા અલગ રહ3ને કામ કર�ુ.ં  

લાયક એHલયન/ 
4થળાતં9રત 

લાયકાત ધરાવતી એHલયન/4થળાતં9રત એવી �ય�Cત X અમે9રકામા ંકાયદ'સર રહ'તી હોય અને નીચેની `ણેીઓ પૈક3ની એકમા ંઆવતી હોયઃ 4થળાતંર અને 
રા¢w3યતા ધારા (INA) હ'ઠળ કાયમી િનવાસ માટ' કાયદ'સર kવશેલે (LPR) �ય�Cત; 1988 ના િવદ'શી કામદ3ર3ઓ, િનકાસ િધરાણ અને સબંિંધત કાય1bમ ઉપયોગ 
ધારાની કલમ 584 હ'ઠળ અમેર'િશયન 4થળાતં9રત;  INAની કલમ 208 હ'ઠળ આ`ય મેળવનાર �ય�Cત ;  INAની કલમ 207 હ'ઠળ kવશેલેા શરણાથ�ઓઃ  INAની કલમ 

212(d)(5) હ'ઠળ અમે9રકામા ંઓછામા ંઓછા એક વષ1 માટ' પેરોલ પર ¿ટ'લી �ય�Cતઃ 1 એિkલ, 1997 પહ'લા અમલમા ંહોય તેમ  INAની કલમ 243 (h) અથવા 
pધુાયા1 kમાણે  INAની કલમ 241(b)(3) હ'ઠળ Xનો દ'શવટો મો^ફૂ રખાયો હોય તેવી �ય�Cતઃ 1 એિkલ, 1980 પહ'લા ંઅમલમા ંહોય તેમ  INAની કલમ 

203(a)(7) હ'ઠળ Xને શરતી kવશે આપવામા ંઆ�યો હોય તેવી �ય�Cત; શરણાથ� િશ�ણ સહાય ધારા, 1980ની કલમ 501(e) હ'ઠળ �યા�યા nજુબ, �બુન 
અથવા હ�તીયન 4થળાતં9રતો; ગેરકાયદ' વપેારના પી9ડતોની pરુ�ા ધારા 2000 ની કલમ 107(b)(1) હ'ઠળ ગેરકાયદ'સર માનવ વપેારના પી9ડતો; �ય�Cતગત 
જવાબદાર3 અને કામની તક મેળાવધારા, 1996 ની કલમ 431 (c) pધુાર'લી હોય તેમા ંઆપેલી શરતો .રૂ3 કરતા હોય તેવા સ� પામેલા 4થળાતં9રતો; 
INAની કલમ 101 (a)(27) (િન9દÀ¢ઠ શરતોને આધીન) હ'ઠળ િવશષે 4થળાતં9રતનો દર�જો પામેલા અફઘાની અથવા ઇરાક3 4થળાતં9રતો; INAની કલમ 289 
હ'ઠળ ક'નેડામા ંજ7મેલા અમે9રકામા ંરહ'તા અમે9રક3 ને9ટવ ઇ¯7ડયન અથવા ભારતીય 4વિનધા1રણ અને િશ�ણ સહાય ધારાની કલમ 4(e) હ'ઠળ સઘંીય ર3તે 
મા7યતા kા�ત ભારતીય �િતના Hબનનાગ9રકો અને હમyગ અથવા હાઇલે7ડ લાઓ9ટયન �િતના સxયો Xમણે િવયેતનામ �ગુ (8/05/1964- 
05/07/1975) દરિમયાન સેના અથવા સહાય કામગીર3મા ંભાગ લઇને અમે9રકાના જવાનોને સહાય કર3 હોય.  

 


