ક્રર્ દસ્તાવેજન ું નાર્

ર્ાન્ય આધાર-પરાવાની વવગત
આધારકાર્ડ / પાસપોર્ડ / વીજળી બિલ / પાણી બિલ /ચર્ૂં ણી કાર્ડ / રે શન કાર્ડ /
જો ઉપર મુજિનાૂં આધાર પૈકી કોઈ એક આધાર હોય તો, રજીસ્ર્ર્ડ ભાર્ા કરારની જરૂર રહેતી
નથી.

1 રહેઠાણ નો પુરાવો

જો ઉપર મુજિનાૂં આધાર પૈકી એક પણ આધાર ન હોય તેવા સૂંજોગોમાૂં રજીસ્ર્ર્ડ ભાર્ા કરાર ગુજરાત સ્ર્ેમ્પ એક્ર્ ૧૯૫૮ મુજિ નોંધાયેલ ભાર્ાકરાર તથા સિૂંધધત પોલીસ સ્ર્ેશનમાૂં જમા
કરાવ્યાના આધાર સાથેનો માન્ય ગણવામાૂં આવશે.
(નોટોરાઈઝ્ડ ભાડા કરાર ર્ાન્ય ગણાશે નહીં)

2 વાલીનુ ૂં જાતીનુ ૂં પ્રમાણપત્ર
3 જન્મનુ ૂં પ્રમાણપત્ર
4 ફોર્ોગ્રાફ

મામલતદારશ્રી અથવા સમાજ કલ્યાણ અધધકારી, તાલુકા ધવકાસ અધધકારી અથવા સક્ષમ
સત્તાધધકારીનુ ૂં પ્રમાણપત્ર
ગ્રામ પૂંચાયત/નગર પાબલકા , મહાનગર પાબલકા, જન્મ/હોસ્સ્પર્લ નોંધણી પ્રમાણપત્ર /
આંગણવાર્ી , િાલવાર્ી નોંધણી પ્રમાણપત્ર /માતા-ધપતા કે વાલીનુ ૂં નોર્ોરાઈઝર્ સોગૂંદનામુ ૂં
પાસપોર્ડ સાઈઝ કલર ફોર્ોગ્રાફ
જુનો આવકનો દાખલો હોય તો મામલતદારશ્રી , તાલુકા ધવકાસ અધીકારી અથવા સક્ષમ
સત્તાધીકારીનુ ૂં પ્રમાણપત્ર માન્ય રહેશે. નવો આવકનો દાખલો માત્ર જનસેવા કેન્ર નો જ માન્ય

5 વાલીની આવકનુ ૂં પ્રમાણપત્ર

ગણાશે.
(તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૯ પછીનો)
ગ્રામ્ય કક્ષાએ ઈ ગ્રામ પૂંચાયતનો તલાર્ી દ્વારા આપવામાૂં આવેલ તાજેતરનો (તા.
૦૧/૦૪/૨૦૨૧ પછીનો) આવકનો દાખલો જ માન્ય ગણવામાૂં આવશે.
૦ થી ૨૦ આંક સુધીની BPL કેર્ેગરીમાૂં આવતા વાલીએ ગ્રામ્ય ધવસ્તાર માર્ે તાલુકા ધવકાસ
અધધકારી અથવા ધનયામકશ્રી, જજલ્લા ગ્રામ ધવકાસ એજન્સીનો દાખલો રજુ કરવાનો રહેશે જ્યારે
શહેર ધવસ્તાર માર્ે મહાનગરપાબલકાના કકસ્સામાૂં નાયિ મ્યુધનધસપલ કધમશ્નર અથવા મહાનગર

6 િીપીએલ

પાબલકાએ અધધકૃત કરે લ સક્ષમ અધધકારીનો દાખલો, નગરપાબલકા ધવસ્તારમાૂં નગર પાબલકાના
ચીફ ઓકફસરનો દાખલો અને નોર્ીફાઈર્ ધવસ્તારમાૂં મુખ્ય કારોિારી અધધકારી અથવા વહીવર્ી
અધધકારીનો દાખલો રજુ કરવાનો રહેશે. જે શહેરી ધવસ્તારમાૂં 0 થી ૨૦ આંક (સ્કોર) ધરાવતા
િી.પી.એલ કેર્ેગરીના લાભાથીઓની યાદી ન હોય તેવા ધવસ્તારમાૂં િી.પી.એલ યાદીમાૂં સમાવેશ

ફોર્મ ભરવા
ર્ાટે ના
આવશ્યક
દસ્તાવેજો

થયેલ લાભાથીએ જે-તે સક્ષમ અધધકારીનુ ૂં િી.પી.એલ યાદી નૂંિર વાળૂં પ્રમાણપત્ર રજ કરવાનુ ૂં
રહેશે. BPL રે શનકાર્ડ BPL આધાર તરીકે માન્ય ગણાશે નકહ.

7 ધવચરતી જાધતઓ અને ધવમુકત જનજાધતઓ

મામલતદારશ્રી અથવા સમાજ કલ્યાણ અધધકારી, તાલુકા ધવકાસ અધધકારી અથવા સક્ષમ
સત્તાધધકારીનુ ૂં પ્રમાણપત્ર

8 અનાથ િાળક

જે તે જીલ્લા ની ચાઈલ્ર્ વેલ્ફેર કધમર્ી (CWC) નુ ૂં પ્રમાણપત્ર

9 સૂંભાળ અને સૂંરક્ષણની જરૂકરયાતવાળૂં િાળક

જે તે જીલ્લા ની ચાઈલ્ર્ વેલ્ફેર કધમર્ી (CWC) નુ ૂં પ્રમાણપત્ર

10 િાલગૃહ ના િાળકો

જે તે જીલ્લા ની ચાઈલ્ર્ વેલ્ફેર કધમર્ી (CWC) નુ ૂં પ્રમાણપત્ર

11 િાળમજર / સ્થળાૂંતરીત મજુરના િાળકો

જે તે જીલ્લાના લેિર અને રોજગાર ધવભાગનુ ૂં શ્રમ અધધકારીનુ ૂં પ્રમાણપત્ર

12 સેરેબ્રલી પાલ્સી વાળા િાળકો

ધસધવલ સર્જન પ્રમાણપત્ર

13 ખાસ જરૂકરયાત વાળા િાળકો (કદવ્યાૂંગ)

ધસધવલ સર્જન નુ ૂં પ્રમાણપત્ર (લઘુતમ 40%)

14 (ART) એન્ન્ર્-રે ટ્રોવાયરલ થેરેપીની સારવાર લેતા િાળકો

ધસધવલ સર્જન પ્રમાણપત્ર

15 શહીદ થયેલ જવાનના િાળકો

સૂંિધૂં ધત ખાતાના સક્ષમ અધધકારીનો દાખલો
ગ્રામ્ય ધવસ્તાર માર્ે તલાર્ી કમ મૂંત્રીશ્રી, નગરપાબલકા ધવસ્તાર માર્ે ચીફ ઓકફસર અને

16 સૂંતાનમાૂં એક માત્ર દીકરી હોય તે કેર્ેગરી માર્ે

મહાનગરપાબલકા ધવસ્તાર માર્ે સક્ષમ અધધકારીનો એક માત્ર (ધસિંગલ ગલડ ચાઈલ્ર્) હોવાનો
દાખલો

17 સરકારી આંગણવાર્ીમાૂં અભ્યાસ કરતાૂં િાળકો

સરકારી આંગણવાર્ીમાૂં ઓછામાૂં ઓછા 2 વર્ડ અભ્યાસ કરે લ હોય અને ICDS-CAS વેિપોર્ડ લ પર
જે ધવદ્યાથીઓના નામ નોંધાયેલ હોય તેવા ધવદ્યાથીઓએ જે તે આંગણવાર્ીમાૂં અભ્યાસ કરે લ છે તે

મતલિનુ ૂં સિૂંધધત આંગણવાર્ીનાૂં આંગણવાર્ી વકડ ર અથવા સરકારશ્રી દ્વારા વખતોવખત નક્કી
કરવામાૂં આવેલ સક્ષમ અધધકારીનો પ્રમાબણત કરે લ દાખલો રજુ કરવાનો રહેશે
18 િાળકનુ ૂં આધારકાર્ડ

િાળકના આધારકાર્ડ ની નકલ

19 વાલીનુ ૂં આધારકાર્ડ

વાલીના આધારકાર્ડ ની નકલ

20 િેંકની ધવગતો

િાળક કે વાલીના િેંક ખાતાની પાસબુકની ઝેરોક્ષ

