
          નમૂના નં.૫ 
      નવ ં બારકોરે્ડર્ડ રશેનકાર્ડડ  વવભાજનથી મેળવવા  માટેન ં અરજી ફોમડ (વવનામ લ્યે) 

પ્રવિ,                                                                                           િારીખ:-     /     /૨૦ 

મામલિદારશ્રી/ઝોનલ ઓફીસરશ્રી, 

િાલ કો/ઝોન.......................................... 

જીલ્લો.............................. 

હાલ અમો શ્રી.............................સાથે રવહએ છીએ.અમારુ રશેનકારૅ્ડ શ્રી..................... 

નામે બારકોરે્ડર્ડ રશેનકારૅ્ડ નં..............................ઘરાવીએ છીએ ક ટંૂબમાં.....સભ્યો છે.િેમાંથી  

નીચે મ જબના સભ્યો................................કારણોસર અલગ થયા છીએ. 

ક્્રમ  સભ્યન ં નામ સભ્યનો ક્રમ નં 

   

   

   

 

૧.અમો ક ટ ંબમાં અલગ થયેલ ક ટ ંબના સભ્યો સાથે નીચેના સરનામે  નવા સ્થળે હાલ રહીએ છીએ. 

૧.૧ સરનામ :ં-........................................................................................... 

૧.૨ રહેઠાણન ં સ્થળ     ભાર્ડાન ં     ઝંૂપર્ડપટ્ટીન ં  

૩.૦ રાંઘણગેસ કનેક્શન ધરાવો છો કે કેમ ? હા  ના  

૪.૦ બેંક એકાઉન્ટની વવગિ 

     બેંકન ં નામ............................................. અને એકાઉન્ટ નંબર.............................................. 

     આઇ.એફ.એસ. કોર્ડ................................................. 

     બેંકન ં સ્થળ............................................................. 

બીર્ડાણ કરવાના પ રાવા 

    ૧.અસલ રશેનકારૅ્ડ 

    ૨.રહેણાંકના પ રાવાની નકલ. 

    ૩.માલીકીના વકસ્સામાં આકારણીપત્રક/વમલકિ વરેાની પહોચં/પ્રોપટી કારૅ્ડની નકલ રજ  કરવી.  

    ૪.ભાર્ડાના વકસ્સામાં ભાદા કરાર,મકાન માવલકની સંમિી િથા વમલકિનો પ રાવો રજૂ કરવો 

    ૫.ઝ ંપર્ડપટ્ટીનાં વકસ્સામાં આધારકાર્ડડ  કે ચૂંટણીકાર્ડડની નકલા રજૂ કરવી 

નોધં-િમામ પ રાવાની સ્વયં પ્રમાણીિ ઝેરોક્ષ નકલ આપવાની ફરજીયાિ છે પરંિ  કોઇ એફીરે્ડવીર્ડ  કરવાની 

રહેશે નવહ 

   ................................................... 

(અરજદારની સહી/અંગ ઠાન ં વનશાણ) 

                                     
 

                                      -:એકરાર:- 

હ ં  અરજદાર મારા ધમડના સોગંદ પર પ્રવિજ્ઞાપૂવડક એક્રાર કરી આપી જણાવ ં છ ં  કે ઉપર દશાડવેલ વવગિો 

સાચી છે અને આ વવગિો જો ખોટી સાવબિ ઠરસે િો હ ં  સજાને પાત્ર થઇશ. 
 
 

   ................................................... 

(અરજદારની સહી/અંગ ઠાન ં વનશાણ) 

નામ:-............................................... 

                                 (કચેરીના ઉપયોગ માટે) 

................................................................................................................................ 
૧.અરજી મંજૂર/નામંજૂર 

૨.મંજૂર કરલે કાર્ડડનો પ્રકાર AAY          BPL     APL-
1 

    APL-2  

અરજદારનો  

પાસપોટૅ 

સાઇઝ 

નોફોટો  

 



:- 

3.અરજી નામંજૂર કયાડના કારણો  
 
 
 

                                                                                                                      મામલતદાર/ઝોનલ અધિકારીની 

સહી 

                                                                     તારીખ.................................... 

                                                                     નામ........................................ 

નોધં :- 

૧. અરજીન ં ફોમડ શહેરી વવસ્િારમાં ઝોનલ કચેરી/જનસેવા કેન્ર/ATVTમાં મળશે અને િે ભરીને ઝોનલ 

કચેરી/જનસેવા        

   કેન્ર/ATVTમાં આપવાન ં રહેશે,ફી અરજી સાથે રોકરે્ડથી ભરવાની રહેશે. 

૨. ફીન ં ધોરણ  

      APL 1                                રૂ ૨૦/- 

      APL 2                               રૂ ૪૦/- 

      BPL-AAY                         વન:શ લ્ક  

૩.અરજી મંજ ર કરવાની સિા મામલિદાશ્રી/ઝોનલ અવધકારીશ્રીને છે.  

 

 
 

 

 
 
 
 

                                                                         
 

                                           પત્રક-૧ 
ગ્રામ્ય વવસ્િારમાં બારકોરે્ડર્ડ રશેનકાર્ડડ  મેળવવા માટે અરજદાર આપવાની માવહિીન ં પત્રક 

ક્રમ વવગિ હા કે ના 

૧ ક ટ ંબ યાંવત્રક રીિે ચાલિ ં ૩ કે ૪ પૈર્ડાન ં વાહન ધરાવે છે ?  

૨ ક ટ ંબ યાંવત્રક માછીમારીની બોટ ધરાવે છે ?  

૩ ક ટ ંબ કોઇપણ સભ્ય સરકારી કમડચારી છી ?  

૪ ક ટ ંબનો કોઇપણ સભ્ય માવસક રૂ.૧૦,૦૦૦ થી વધ  આવક ધરાવે છે 

? 

(જો ના િો આવકા દાખલો રજૂ કરવો) 

 

૫ ક ટ ંબનો કોઇપણ સભ્ય આવકવેરો કે વ્યવસાય વેરો ચૂકવે છે ?  

૬ ક ટ ંબ પાંચ એકર કે િેથી વધ , બે કે િેથી વધ  વસઝનમા પાક લેિી 

વપયિવાળી જમીન ધારણ કર ેછે ? 

(જમીન ધરાવિા ક ટ ંબે ૭/૧૨ નો ઉિરો રજ  કરવો) 

 

૭ ક ટ ંબ ૭.૫ એકર કે િેથી જમીન સાથે વપયિ માટેન ં સાધન કર ેછે 

(જમીન અંગે ૭/૧૨ નો ઉિારો રજ  કરવો) 

 

૮ ક ટ ંબના વર્ડા િરીકે સગીર વ્યવિ છે,એટલે કે ક ટ ંબના કોઇપણ 

સભ્ય ૧૮ વર્ડ કે િેથી વધ  ઉંમરના નથી ? 

 

૯ ક ટ ંબના પ ખ્િવયના િમામ કમાિા સભ્યો અશિ છે ?  

૧૦ ક ટ ંબના પ ખ્િવયાના સભ્યો ગંભીર બીમારી ધરાવે છે. 

(જો હા,િો ક યા પ્રકાની ગંભીર બીમારી છે િેન ં ર્ડોક્ટરી સટીફીકેટ 

 



રજ  કરવ ) 

૧૧ ક ટ ંબના િમામ સભ્ય/સભ્યો ૬૫ વર્ડથી વધ  ઉંમર ધરાવે છે,?  

 

એકરાર 

         આથી હ ં  પૂવડક જાહેર કરૂ છ ં  કે,માવહિી પત્રકમાં આપેલ માવહિી અને પ રાવઓ સાચા અને ખરા છે.અને 

જો કોઇ માવહિી કે પ રાવા ખોટા જાહેર થશે િો માવહિી આધાર ેમેળવેલ બારકોરે્ડર્ડ રશેનકાર્ડડ  રદ કરવા માટે 

કાયદેસરની કાયડવાહી કરી શકો છે િેની બાંહેધરી આપ ં છ ં . 

 

િારીખ.............................    

                                                                    અરજદારશ્રીની સહી 

                                   

 

                                            પત્રક-૨ 
શહેરી વવસ્િારમાં બારકોરે્ડર્ડ રશેનકાર્ડડ  મેળવવા માટે અરજદાર આપવાની માવહિીન ં પત્રક 

ક્રમ વવગિ હા કે ના 

૧ ક ટ ંબ ઘર/મકાન વવહોણ ં છે ?  

૨ ક ટ ંબ પ્લાસ્ટીક કે પોલીથીનની વદવાલ અને છાપરાવાળ  મકાન/ઘર 

ધરાવે છે ? 

 

૩ ક ટ ંબ ઘાસક શ,વાંસ.છાણ, કાચી ઇટ કે લાકર્ડાની વદવાલ અને 

ઘાસક શ,વાંસ.છાણ કાચી ઇટ કે લાકર્ડાની છિવાળ  એક ઓરર્ડો કે 

િેથી ઓછ  મકાન/ઘર ઘારણ કર ેછે. ? 

 

૪ ક ટ ંબનો કોઇપણ સ્ત્રોિમાંથી આવક ધરાવિ ં નથી. 

 

 

૫ ક ટ ંબનો કોઇપણ સભ્ય (બાળક સવહિ) ભીખારી,કચરો 

ઉપાર્ડનાર,ઘરકામ કરનાર (જઓેને ખરખેર વળિર ચ કવામાં આવિ ં 

હોય) અને સફાઇ કામદાર/કચરો વાળનાર કે માળી િરીકેના કામમાં 

રોકાયેલ છે ?(જો હા િો વવગિ આપવી) 

 

૬ ક ટ ંબ પ ખ્િવયના બઘા કમાિા સભ્યો રોજમદાર છે  કે અવનયવમિ 

વળિજ મેળવે છે.? 

(જો હા િો વવગિ આપવી) 

 

૭ ક ટ ંબના વર્ડા િરીકે સગીર વ્યવિ છે,એટલે કે ક ટ ંબના કોઇપણ 

સભ્ય ૧૮ વર્ડ કે િેથી વધ  ઉંમરના નથી ? 

 

૮ ક ટ ંબના વર્ડા િરીકે સગીર વ્યવિ છે,એટલે કે ક ટ ંબના કોઇપણ 

સભ્ય ૧૮ વર્ડ કે િેથી વધ  ઉંમરના નથી ? 

 

૯ ક ટ ંબના પ ખ્િવયના િમામ કમાિા સભ્યો અશિ છે ?  

૧૦ ક ટ ંબના પ ખ્િવયાના સભ્યો ગંભીર બીમારી ધરાવે છે. 

(જો હા,િો ક યા પ્રકાની ગંભીર બીમારી છે િેન ં ર્ડોક્ટરી સટીફીકેટ 

રજ  કરવ ) 

 

૧૧ ક ટ ંબના િમામ સભ્ય/સભ્યો ૬૫ વર્ડથી વધ  ઉંમર ધરાવે છે,?  

એકરાર 

         આથી હ ં  પૂવડક જાહેર કરૂ છ ં  કે,માવહિી પત્રકમાં આપેલ માવહિી અને પ રાવઓ સાચા અને ખરા છે.અને 

જો કોઇ માવહિી કે પ રાવા ખોટા જાહેર થશે િો માવહિી આધાર ેમેળવેલ બારકોરે્ડર્ડ રશેનકાર્ડડ  રદ કરવા માટે 

કાયદેસરની કાયડવાહી કરી શકો છે િેની બાંહેધરી આપ ં છ ં . 



િારીખ............................. 

                                                                       અરજદારશ્રીની સહી 

                                                  

                                                                           


