
  

 

 
અર� નબંર 

____________________ 

સામાિજક ન્ા્ અનન અિિકારરીા િિવાા (ાજુરાી સરકાર) 
ાજુરાી રાજ્  �દ્ાાં નાના ંઅનન િિકાસ િનામ 

દ્િિીાી નાના ાિર્જાારના િિંાં મા ન ટ્ન ્્જના 
 

દ્િિીાી માિહીર :                                                                                                   અરજ�ારન્ ફ્ ્ 

અરજ�ારનંુ પુ� નામ : ____________________________________ 

અરજ�ારનાં િપીા/પિીનંુ નામ :  ____________________________________ 

અરજ�ારનર જનમ ીારરખ :  ____________________________________ 

�મર : ____________________________________ 

�ટંા : ____________________________________ 

અરજ�ારનર �િી : ____________________________________ 

અરજ�ારનર પન ા�િી : ____________________________________ 

મ્બાઈટ નંબર :   ____________________________________ 

ફ્ન નંબર :         ____________________________________ 

ઈ-મનઇટ : ____________________________________ 

અરજ�ારનંુ હાટનંુ સરનામંુ ____________________________________ 

અરજ�ારનંુ કા્મર સરનામંુ :      ____________________________________ 
 

 

 �દ્ાાંીા નર િિાી :

 �દ્ાંાીાન્  કાર : 

       

____________________________________________________________________ 

 �દ્ાંાીાનર  કાિારર  :  ____________________________________________________________________ 

અર�નર િિાી્ :

અરજ�ારનર હાટનર  િૃિી : 

       

____________________________________________________________________ 

િંિાનંુ ા્થ  :  ____________________________________________________________________ 

કુ ુંબનર િા�ષરક  િક :  ____________________________________________________________________ 

ટ્ન ટનિા મા નનર ્્જનાન્  કાર : ____________________________________________________________________ 

જન ્્જના મા ન ટ્ન ટનિા ઈચ ન્ ન્ ીન મા ન 
ીાટરમ ટરિનટ ન્? : ____________________________________________________________________ 

જન ્્જના મા ન ટ્ન ટનિા ઈચ ન્ ન્ ીનન્ 
અનુવિ ટરિનટ ન્? : ____________________________________________________________________ 

અરજ�ારનર પન ા�િી : ____________________________________________________________________ 

અરજ�ાર અ્િા િપીા/િાટર/પિીના નામન 
ક્ઈ િમટકી ન્? : ____________________________________________________________________ 

અરજ�ાર જ્ બનર્જાાર ન્ અનન ીનમનંુ 
નામ ર્જાાર કચનરરમાં ન્િા્નટ ન્? : ____________________________________________________________________ 

અરજ�ાર કન ીનંના કુ ુંબના અન્ સસ્્ 
અાાઉ ાુજરાી સરકારના અન્ 
િનામ્/અન્ સરકારર ્જનસર મારફી 
ટ્ન/સહા્ મનથિનટ ન્? : 

____________________________________________________________________ 

ટ્નનર રકમ : ____________________________________________________________________ 
 

 



 

બ�કનંુ નામ : 

બ�કનર િિાી્ : 
____________________________________________________________________ 

શાખાનું નામ :  ____________________________________________________________________ 

IFSC ક્ડ નંબર : ____________________________________________________________________ 

બ�ક ્કાઉન  નંબર : ____________________________________________________________________ 

 

�મ 
અર�નર િિાી્ : 

શાથા /્િુનિ�સર ર /બ્ડનુ� નામ પાસ ક્ારનું િષર  કાિારર 

1 ____________________________________ _________________ ______________________ 

 

રનશન કાડર નબંર : _________________ 
રનશન કાડરનર િિાી : 

�મ નામ રનશન  ઈડર નબંર અરજ�ાર સા્નન્ સંબિં 

1 ____________________________________ _________________ ______________________ 

 
ડૉિ્મુનન નર િિાી્ :  

�મ ડૉિ્મુનન નુ ંનામ ડૉિ્મુનન ન્ નંબર ફરિજ્ાી ન્? 

1 અરજ�ારનું  િાર કાડર - હા 

2 રનશનકાડરનર નકટ - હા 

3 શાથા ્્ડ્ાન્ �ાખટ્ /�મરન્ પુરાિ્/જનમ ીારરખન્ �ાખટ્ - હા 

4 અરજ�ારન્ િસિિટ સજરન નું   �દ્ાંાીાનું �ાખટાનર  માિની નકટ - હા 

5  �દ્ાંાીાનંુ ંથખપપ - હા 

6 બ�ક પાસબુકનર  ્મ પાનાનર નકટ અ્િા ર� કરનટ ચનક (અરજ�ારના નામનંુ) - હા 

7 અનુવિનંુ  માનપપ - હા 

8 ચૂં નર કાડર - હા 

9 
રહનઠાનન્ પુરાિ્ (િરજથર િબટ/ટાઇસનસ/વાડાકરાર/ચુ ંનર કાડર પપકર ક્ઈ પન 
્ક) - હા 

   ા્થ : ________________                                                                                 ીારરખ :________________ 

 

 
 

 


