
  

 

 

અરજી નબંર 

____________________ 
 

ગજુરાત સફાઇ કામદાર વિકાસ વનગમ 

બ્લોક નંબર-૧, બી-૧ િીંગ, ત્રીજો માળ, કમમયોગી ભિન, સેકટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર 

વ્યવતતગત માવિતી :                                                                                                   અરજદારનો ફોટો 

અરજદારનંુ પુરુ નામ : ____________________________________ 

અરજદારનાં પત્ની/પવતનંુ નામ :  ____________________________________ 

અરજદારના વપતા/પવતનંુ નામ : ____________________________________ 

અરજદારની જાવત :  ____________________________________ 

અરજદારની પેટાજાવત : ____________________________________ 
 

 

અરજદારની જન્મ તારીખ :        ____________________________________    ઉંમર :              ______________________________ 

અરજદારનંુ લલંગ :                   ____________________________________    મોબાઈલ નંબર :  ______________________________ 

ઈ-મેઇલ :                             ____________________________________    ફોન નંબર :        ______________________________ 

અરજદારનંુ િાલનુ ંસરનામંુ :       ________________________________________________________________________________ 

અરજદારનંુ કાયમી સરનામંુ :       ________________________________________________________________________________ 

અરજીની વિગતો : 

અરજદાર નો વ્યિસાય / ધંધો :  ___________________________________ 

અરજદારની કુલ િાર્ષમક આિક : ___________________________________ 

કૂટુંબના સભ્યોની કુલ સંખ્યા :   ___________________________________ 

અરજદારનંુ ઘર :                  ___________________________________  કેટલા િષમ થી રિે છે ? _______________________________ 

પ્લોટ ની માવિતી  (િાર માં) : ___________________________________________________________________________________    

ગરીબી રેખા િેઠળ નોંધાયેલ કુટુંબ છે? _____________________  BPL સ્કોર :  ___________________________ 

અરજદાર સફાઈ કામદાર તરીકે નોકરી કરે છે? : ____________________   નોકરીનો પ્રકાર : ___________________ 
 

અરજદારની બેંકની વિગતો : 

બેંક/ પોસ્ટનંુ નામ  : ___________________________________ શાખાનું નામ :                _______________________________ 

IFSC કોડ નંબર: ___________________________________ બેંક/ પોસ્ટ એકાઉન્ટ નંબર : _______________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ડૉતયુમેન્ટની વિગતો :  

ક્રમ ડૉતયમુેન્ટનુ ંનામ ડૉતયમુેન્ટનો નબંર ફરવજયાત છે? 

1 અરજદારનંુ આધાર કાડમ  િા 

2 અરજદારનંુ રેશનકાડમ  િા 

3 ચૂંટણી પંચનુ ંઓળખપત્ર   િા 

4 
અરજદાર સફાઈ કામદાર કે તેના આવિત િોિા અંગેનો સક્ષમ અવધકારીનો 

દાખલો  
 િા 

5 ખુલ્લી જમીનના માવલકી િકના પુરાિા / આકારણી પત્રક :  િા 

6 
મકાન બાંધકામ િાળી જમીનના સિે નંબર અને કે્ષત્રફળ દશામિતા રેકડમની નકલ / 

ચતુર્દમશાના નકશાની નકલ 
 િા 

7 મકાન બાંધકામ પરિાનગી, રજા વચઠ્ઠી :  િા 

8 બેંક પાસબૂકની પ્રથમ પાનાની નકલ / રદ કરેલ ચેક (અરજદારના નામનંુ)   ના 

9 બાંિેધરી પત્રક :  િા 

10 અન્ય જગ્યાએથી સિાય મળેલ નથી તે અંગેનંુ પ્રમાણપત્ર   િા 

11 

અરજદાર સ્ત્રી િોય અન ેવિધિા િોય તો પવતના મરણનો પુરાિો તેમજ પુન: 

લગ્ન કરેલ નથી તે અંગેનો તલાટી-કમ-મંત્રીિી / ચીફ ઓફફસરિી / 

મામલતદારિીનો દાખલો : 

 િા 

સ્થળ : ________________                                   અરજદારની સિી : ________________      તારીખ :  ________________  
 

 

 


