
સર્ટિફી કેશન સ્ટેટમેન્ટ 
હંુ અહિં યા  પ્રમાણિ ત કરૂં  છંુ કે આ અરજીમાં  આપેલી  મા હિતી  સા ચી  અને સંપૂર્ણ પણે મા રી  
જાણકારીના  આધા રે છે, અને હંુ મદદનીશને વિ નંતી  કરૂં  છંુ કે આ રકમનંુ વળતર વીમા   કે અન્ય 
કોઈપણ સ્રોતોથી  નથી  મળવા નંુ. અરજીમાં  અપા યેલી  મા હિતીની  ખા તરી  મા ટે જો  કોઈ અન્ય 
દસ્તાવેજો  મા ટે વિ નંતી  કરવામાં  આવશે તો  તે પણ હંુ આપવા  મા ટે સંમત થા ઉં છંુ.   

હંુ સમજી  શકંુ છંુ કે કર્મચા રી  રાહત ફંડ અને મી ડવેસ્ટવા કો  વ્યવસ્થિત રીતે ટેકનિ કલ અને ભૌ તિ ક 
સંરક્ષકો  કર્મચા રીઓની  વ્યક્ તિગત મા હિતીના  સંરક્ષણ મા ટે રાખશે જેથી  કર્મચા રીઓની  મા હિતી  
ખો વાઈ ન જાય અથવા  તો  તેનો  કોઈ દુરુ પયોગ, અનધિ કૃત ઍક્સેસ, જા હેરાત મા ટે ઉપયોગ કે તેને 
બદલવાની  કોશિ શ ક ન કરી  શકે. હંુ મા રી  વ્યક્ તિગત અને જે મા રી  ઉપર આશ્રિત છે તેમની  અંગત 
મા હિતીનો  ઉપયોગ કરવાની  સંમતિ  ફક્ ત અમુક અધિ કૃત લો કો  જે કર્મચા રી  રાહત ફંડ અથવા  
મી ડવેસ્ટવા કો  સા થે જો ડા યેલા  છે તેમને જ મા રી  ગ્રાન્ટ અરજીની  આકારણી  અને ઍવો ર્ડ ચૂકવણી ની  
પ્રક્રિયા  મા ટે જ્યાં  જરૂ રી  હોય ત્યાં  તેનો  ઉપયોગ કરવાની  સંમતિ  આપંુ છંુ. 
  

કર્મચા રીની  સહી  અને તા રીખ

કૃપા  કરી  તમા રંુ  નામ, સરના મંુ, ફોન નંબર, કર્મચા રી  ID અને Westrock સ્થળ મો ટા  અક્ષરોમાં  ની ચે 
લખો :

કૃપા  કરી  તમા રી  અરજી  (ઍપ્લિકેશન ટૅબ)માં  ઉમેરો  અને મો કલી  આપો :
Liz Horton
Corporate Giving Specialist 
ખા નગી  ફેક્ સ:  +001-804-386-0789
ખા નગી  ઇમેઇલ: employeerelieffund@westrock.com
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કર્મચા રી  રાહત ભંડોળ અરજી

1 કૃપા  કરી  તમા રી  લગભગ વા ર્ષિક ચો ખ્ખી  આવક (વેરા  અને કપાતો  બા દ કર્યા પછી ) લખો .

2 ઘરની  વધા રાની  કુલ આવક (પતિ /પત્ની/સા થી દારની  આવક, પેન્શન, વગેરે) લખો . 0
અન્ય સરકારી  સહાય/ટેકો  (રોજગા ર વીમો , બેકારી , ફૂડ સ્ટૅમ્પ, અપંગતા , સા માજિ ક સલામતી , વગેરે) 0
બા ળક/પતિ /પત્ની મા ટેનો  ટેકો , ભા ડાની  આવક, આવકના  અન્ય તમા મ સ્રોત. 0

કુલ 0

3
હોના રતના  કારણે થયેલા  અને તેની  સા થે સી ધેસી ધો  સંબંધ ધરાવતા  તમા મ ટંૂકાગા ળા ના  ખર્ચની  યા દી  બના વો . 
તેના  ઉદાહરણો માં  આ બા બતો  આવી  શકે છેઃ  કામચલાઉ રહેણાં ક, સતત થતા  નુકસા નને ઘટાડવાનો  ખર્ચ 
(નુકસા નનંુ ઉપશમન), જેનરેટરો , કપડાં  અને ભો જન સંબંધી  તા ત્કાલિ ક જરૂ રિયા તો , ઇન્શ્યોરન્સ ડિડક્ટિબલ તેમ 
જ અન્ય એકવા રના /અણધા ર્યા ખર્ચ. (જો  જરૂ ર પડે, તો  કૃપા  કરી  મુદ્દાવા ર યા દી  બના વો .) ખર્ચનો  પ્રકાર:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

કુલ 0

4 જો  તમે કોઇ સહાય મેળવી  હોય તો  તે લખો  (દા . ત. વીમો , રેડ ક્રૉસ, ફેમા  (FEMA) કે પછી  હોના રત સંબંધી  કોઇ 
પણ લાભો )

સહાય પૂરી  પા ડના ર સંગઠનનંુ 
ના મ:

0
0
0

કુલ 0

5 કૃપા  કરી  ની ચેની  જગ્યાનો  ઉપયોગ કરી  એ મા હિ તી  આપો  જેમ કે શંુ થયંુ હતંુ અને તમા રા  કુટંુબને તેની  શી  અસર 
થઇ. હોના રત, સંબંધિ ત ગૌણ મા હિ તી , વધા રાની  હાલા કી  વગેરે જેવી  બા બતો નંુ સર્વસા મા ન્ય નિ રીક્ષણ સમા વી  
લેવા  અંગે વિચા ર કરી  જુઓ. (જો  જરૂ ર પડે, તો  વધા રાનંુ પા નંુ  જો ડો .)

6 તમા મ આશ્રિતો  વિ ષે લખો :
ના મ: અરજદાર સા થે સંબંધ: ઉંમર:
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7 હોના રત સા થે સી ધેસી ધો  સંબંધ ધરાવતા  લાં બા ગા ળા ના  તમા મ નાણાં કીય ખર્ચ લખો , જેમ કે વીમો  ન હોય/ ઘરને 
ખા સ્સંુ નુકસા ન થયંુ હોય, અસ્ક્યામતો , ઘરની  વસ્તુઓ કે અન્ય મિ લકત ખો વાઇ હોય. ખર્ચનો  પ્રકાર:

0
0
0

કુલ 0

8 વીમા ની  કોઇ અપેક્ષિત મળવાપા ત્ર રકમ કે હોના રતથી  સંબંધિ ત કોઇ ચૂકવણી પા ત્ર પૈસા /અનુદાન મળ્યા હોય 
(જેમ કે રાજ્યના  અનુદાન, સરકારી  સહાય, વગેરે) જે ઉપરોક્ ત નુકસા ન વાળી  શકે એવા  હોય તો  તેમના  વિ ષે 
લખો . આમનાથી  ચૂકવણી  અપેક્ષિત છે:

0
0
0

કુલ 0

9 વધા રાની  ટિ પ્પ્ણીઓ:

કૃપા  કરી  આ પત્રક, સહી  કરેલા  પ્રમાણન દસ્તાવેજ સહિત, ફેક્ સ કરો :
Liz Horton
Corporate Giving Specialist 
ખા નગી  ફેક્ સ:  +001-804-386-0789
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