
યોજનાન ું નામ :-  

                           ગ જરાત અન સચૂિત જાતત તિકાસ કોર્પોરેશન 

બ્લોક નું.૧૦, બીજો માળ, ડો. જીિરાજ મહતેા ભિન, ગાુંધીનગર 

========================================================= 
 
 
1. આધાર નબંર  

2. પરેૂપરૂ ં  નામ 

(અટક પહલેા લખવી) 
 

3. ફોટો અને સહી 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ઓળખનો પ રાવો 
(૧) આધારા કાડડ (૨) ચ ુંટણી કાડડ (૩) ર્પાન કાડડ (૪) ડ્રાઇિીંગ લાયસન્સ રૈ્પકી કોઇર્પણ 
એકની નકલ રજ  કરિી. જેની નકલ રજ  કરો તેનો નુંબર લખો. 
 

5. Gender   સ્ત્રી / પ ર ષ 6. Caste (અરજદારની જાતિ) SC-અન સચૂિત જાતત 
7. પેટા જાતિ  8. જાતિ પ્રમાણપત્ર નબંર અને વષષ  
9. જાતિ પ્રમાણપત્ર જાતિ પ્રમાણપત્રની નકલ રજ  કરવી 
10. ઈ-મેલ  11. જન્મ િારીખ  

12. ઉંમરનો પ રાવો 
(૧) લીિીંગ સટીફિકેટ (L.C.) (૨) S.S.C. માકડશીટ (૩) જન્મનો દાખલો રૈ્પકી કોઇર્પણ 
એકની નકલ રજ  કરિી. 

13. ઉંમર  14. મોબાઇલ નુંબર  
15. જીલ્લો  16. િાલ કો  17. ગામ  
18. સરનામ  ં  19. પીન કોડ  

20. રહઠેાણનો પ રાવો 
(૧) ચ ુંટણી કાડડ (૨) આધાર કાડડ (૩) ડ્રાઇિીંગ લાયસન્સ (૪)તિજળી ચબલ, 
(૫)ર્પાસર્પોટડ , (૬) રેશન કાડડ (૭) ભાડા કરાર રૈ્પકી કોઇર્પણ એકની નકલ રજ  કરિી. 
જેની નકલ રજ  કરો તેનો નુંબર લખો. 

21.ક્ા ંતવસ્િાર માથંી 
આવો છો? 

ગ્રામ્ય કે શહરેી 
22. ક લ આવક (ક ટ ંબના સભ્યોની 
વાતષિક આવક રૂ.) 

 

23. િાલ કા તવકાસ અતધકારી અથવા મામલિદારએ ઇસ્ય  કરેલ આવકના દાખલોની નકલ રજ  કરવી 

24. આવક પ્રમાણપત્ર 
નબંર અને િારીખ 

 
25. તવકલાગં જો હા િો 
માહહિી 

હા કે ના, જો હા હોય તો ટકાિારી 
............................ 
તિકલાુંગન ું સરકારશ્રીન ું 
ઓળખર્પત્રની નકલ રજ  કરિી. 

તાજેતરનો 

અરજદારનો િોટો. 

અરજદારે િોટા ર્પર 

સહી કરિી નહી. 

 

 

 

અરજદારે ઉર્પર ખાનામાું સહી 

કરિી. 

 

 



26. Tallyની કોઈ ટે્રનીગ 
લીધેલ છે? (લેર્પટોર્પની 
યોજના માટે) 

હા કે ના  
હા હોય તો સટીફિકેટની 
નકલ રજ  કરિી. 

27. લેપટોપની કંપની 
(લેપટોપની યોજના માટે) 

DELL / LENOVO / HP     

/ ANY 

શૈક્ષણણક લાયકાિ 

લાગ  ર્પડત   ભરવ   
ડીગ્રી બોડષ/ય તનવતસિટીન  ંનામ પ્રવાહ વષષ ટકા 

HSC     
GRADUATION     

POST 

GRADUATIO     

લાગ  ર્પડતા તમામ સફટિફિકેટની નકલો રજ  કરિી. 
ફક્િ વાહનની યોજના માટે 

(અ) વાહન ચલાવવાનો 
અન ભવ છે કે કેમ ? 

(બ) લાયસન્સ નબંર અને 
ઇસ્ય  / રીન્ય  િારીખ 

(ક) ઓથોરાઈઝેશન/બેઝ 
નબંર અને િારીખ 

હા તો કેટલા સમયનો  
 
નુંબર ................................................... , તારીખ ..................................... 
 
 

નુંબર ................................................... , તારીખ ..................................... 
 
ડ્રાઇિીંગ લાયસન્સ તેમજ ઓથોરાઈઝેશન/બેઝની નકલ રજ  કરિી. 

 

 અરજીફોમષ ભરીને આધારપ રાવા સાથ ેસબંતધિ જીલ્લાના જીલ્લા મેનેજરશ્રીની કચરેીમા ંજમા 
કરાવવાન   ંરહશે.ે

યોજનાઓના નામ
૧ લરે્પટોર્પ ( એકાઉન્ટીંગ , GST  અન ેTally સોફ્ટિરે સાથ ે)(રાજ્ય સરકાર સહાતયત ) 
૨ નાના ર્પાયાની યોજના (રાજ્ય સરકાર સહાતયત ) 
૩ ર્પશ ર્પાલનની યોજના (રાજ્ય સરકાર સહાતયત ) 
૪ નાના ર્પાયાના વ્યિસાય (લેધર સુંબતધત ઉત્ર્પાફદત વ્યિસાય માટે ) (NSFDC સહાતયત) 

૫ નાના ર્પાયાના વ્યિસાય (બટેરી સુંિાચલત રીક્ષા- ઇ-રીક્ષા) (NSFDC સહાતયત) 

૬ નાના ર્પાયાના વ્યિસાય ( થ્રી વ્હીલર આઇસ્ક્રીમ સાયકલ - રેફ્રીજરેટર ય તનટ સાથ ે)(NSFDC સહાતયત) 

૭ ટે્રક્ટર િીથ ટ્રોલી / કલ્ટીિટેર / રોટાિટેર અન ેથ્રસેર (NSFDC સહાતયત) 

૮ િોર વ્હીલર માલ િાહક િાહન (NSFDC સહાતયત) 

૯ િોર વ્હીલર ર્પસેને્જર ટેક્ષી ઇકો િાન ( NSFDC સહાતયત) 

૧૦ મોબાઇલ ફુડ કોટડ િાન (ફુડ અન ેકેટરીંગ ધુંધા માટે) (NSFDC સહાતયત) 



NSFDC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ગ જરાત અન સચૂિત જાતત તિકાસ કોર્પોરેશન ગાુંધીનગર

જીલ્લા કિેરીના સરનામા 
જીલ્લાન  ંનામ ક્ચેરીન  ંસરનામ  ંઅને ફોન નબંર 

અમદાિાદ 
કોર્પોરેશન,બ્લોક-એ,બીજો માળ,બહ માળી ભિન, લાલ દરિાજા, અમદાિાદ -િોન નું ૦૭૯-
૨૫૫૦૮૮૩૭ 

અમરેલી બહ માળી ભિન,બ્લોક-સી/૩,રૂમ નું.૩૧૦,અમરેલી. િોન.નું.૦૨૭૯૨-૨૨૩૨૯૨ 

બનાસકાુંઠા 
ઢ ુંઢીયાિાડી,જ્જના બુંગલા ર્પાછળ,કોઝી તસનેમા, ર્પાસે,ર્પાલનપ ર,જજ,બનાસકાુંઠા.િોન નું ૦૨૭૪૨-
૨૫૩૧૦૮ 

ભરૂિ/નમડદા ય તનટ નું.૮, એ-૮ સ ર્પર માકેટ,રૂમ નું.૪,સ્ક્ટેશનરોડ, ભરૂિ.િોન.નું. ૦૨૬૪૨-૨૬૦૭૯૩ 

ભાિનગર/બોટાદ 
બહ માળી ભિન. એસ.ટી.બસ સ્ક્ટેન્ડ ર્પાસે. ઝેરોક્ષ સેન્ટરની બાજ માું, ભાિનગર.િોન.નું.૦૨૭૮-
૨૫૧૦૪૭૪ 

ગાુંધીનગર સહયોગ સુંક લ,સી-બ્લોક,ર્પહલેો માળ,સેક્ટર-૧૧, ૧૧,ગાધીંનગર.િોન નું૦૭૯-૨૩૨૩૧૯૭૦ 

જામનગર/દ્રારકા જજલ્લા સેિા સદન-૪ રૂમ નું.૩૨, રાજકોટ રોડ, જામનગર િોન નું.૦૨૮૮-૨૫૭૨૦૬૦ 

જૂનાગઢ/ર્પોરબુંદર/ 

ગીરસોમનાથ 
કોટેિા કોમશીયલ સેન્ટર,જયશ્રી તસનેમા રોડ, જ નાગઢ.િોન નું ૦૨૮૫-૨૬૨૫૪૦૧  

ક્્છ ૧૨૨ બહ માળી ભિન ,ભોયતચળયે, ભ જ-ક્છ, િોન નું.૦૨૮૩૨-૨૨૩૦૧૩ 

ખેડા/આણુંદ 
બહ માળી ચબલલ્ડિંગ,સી-બ્લોક,૩૦૭, ત્રીજો માળ, સરદાર ર્પટેલ ભિન,નફડયાદ,જજ.ખેડા િોન 

નું.૦૨૬૮-૨૫૬૭૫૩૨ 

મહસેાણા/ર્પાટણ 
બહ માળી ભિન,બ્લોક નું-૨ ર્પહલેો માળ, રાજમહલે કુંર્પાઉન્ડ, કલેકટર કિેરી, મહસેાણા, િોન 

નું.૦૨૭૬૨- ૨૨૧૯૩૬ 

ર્પુંિમહાલ/દાહોદ/ 
મફહસાગર 

 

જજલ્લા સેિાસદન-૨,પ્રથમ માળ,રે્પનલ નું.૪૮થી૫૦, ક્લેક્ટર કિેરી કુંમ્ર્પાઉન્ડ માું 
ગોધરા,જી,ર્પુંિમહાલ.ર્પી-૩૮૯૦૦૧ િોન નું.૦૨૬૭૨-૨૪૦૯૮૪ 

રાજકોટ/મોરબી 
જીલ્લા સેિાસદન -૩ બ્લોક નું.૧ ર્પહલેો માળ, સરકારી પે્રસની બાજ માું, રાજકોટ, િોન નું.૦૨૮૧-
૨૪૭૫૪૨૧,  

સાબરકાુંઠા/અરિલ્લી 
બહ માળી ભિન બ્લોક નું. એ/૩૦૭ ત્રીજોમાળ, ફહિંમતનગર. જજ,સાબરકાુંઠા,,િોન નું ૦૨૭૭૨-
૨૪૯૧૪૮ 

સ રત/તાર્પી બહ માળી ભિન ,સી-બ્લોક, આઠમો માળ, નાનપ રા,સ રત િોન નું ૦૨૬૧-૨૪૭૮૬૬૬ 

સ રેંદ્રનગર 
બહ માળી ભિન,એ-૨૦૧,ખેરાળી રોડ, રાજકોટ હાઈિે, મ .રતનર્પર, ર્પો.જોરાિરનગર, 

જજલ્લો.સ રેન્દ્રનગર. િોન.નું.૦૨૭૫૨-૨૮૪૧૫૨ 

િડોદરા/છોટા ઉદેપ ર નમડદા ભ િન, રૂમ નું. ૨૦૩, બીજો માળ,સી-બ્લોક,જેલ રોડ, િડોદરા,િોન નું ૦૨૬૫-૨૪૨૬૦૯૬ 

િલસાડ/નિસારી જીલ્લા સેિા સદન -૨, ભોંયતળીયે, તતથલ રોડ, િલસાડ 


