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સફાઇ કામદાર / સફાઇ કામદારનાું આતશ્રત હોવા અંગેન ું પ્રમાણપત્ર
(આ પ્રમાણપત્ર છે કછાક વગર ભરવ ું)
શ્રી ....................................................................................................... મકામ....................................................,
તા................................, જી.................................... ના રહેવાસી છે , તેઓ ............................................. માું સફાઇ
કામદાર તરીકે .................. વર્ષથી ફરજ બજાવે છે .
શ્રી .............................................................................. તેઓશ્રી ..................................................................... ના
પત્ર/પત્રી/પતત/પત્ની છે અને હાલ તેમનાું આતશ્રત છે .
સ્થળ :
તારીખ :
અતિકૃ ત સત્તાતિકારીની સહી અને તસક્કો

(૧)

પ્રમાણણત કરનાર અતિકારીની સહી/તસક્કો

સરકારશ્રીનાું સામાજીક ન્યાય અને અતિકારીતા તવભાગનાું તા. ર૮/૦૫/૨૦૦૪ નાું ઠરાવ ક્રમાુંક :
એસસીડબલ્ય/૧૦૦૨-૧૯૩૫-ગ થી "સફાઇ કામદાર અને તેઓનાું આતશ્રતો " હોવા અંગેનાું નીચે પ્રમાણેનાું
તવસ્તાર મજબ સક્ષમ અતિકારીશ્રીનાું દાખલા રજ કરવાનાું રહેશે.

(૨)

સરકારશ્રીનાું સામાજીક ન્યાય અને અતિકારીતા તવભાગનાું તા. ૧૨/૦૬/૨૦૦૩ નાું ઠરાવ ક્રમાુંક :
એસસીડબલ્ય/૧૦૦૨-૧૯૩૫-ગ થી નક્કી થયા મજબ માતા અથવા તપતાનાું આતશ્રત અને માતા અને તપતા
બન્ને હાયત ન હોય તેવા કકસ્સામાું દાદા-દાદી કે મોટાભાઇનાું આતશ્રત હોય અને સાથે રહેતાું હોય તેવાું
અરજદારો જ માન્ય રાખવાપાત્ર ગણાશે.
સફાઇ કામદાર/સફાઇ કામદારનાું આતશ્રત હોવા અંગે પ્રમાણપત્ર આપનાર સત્તાતિકારી

ક્રમ
૧

કાયષક્ષેત્રનો તવસ્તાર

દાખલો આપનાર અતિકારી

મહાનગરપાણલકા

રાજયપતત્રત

અથવા

તેની

પ્રતત સહી કરનાર અતિકારી
-

સમકક્ષ અતિકારી
૨

નગરપાણલકા/બરો/નોટીફાઇડ

ચીફ ઓકફસર

-

તલાટી-કમ-મુંત્રી

તાલકા

એરીયા/નગરપુંચાયત
૩

ગ્રામ પુંચાયત

તવકાસ

અતિકારી/

મામલતદાર/એકઝીકયટીવ
મેજીસ્રે ટ
૪

સરકારી/અિષસકારી/કેન્ર

સરકાર/

જાહેર સાહસોની કચેરી

રાજયપતત્રત
અથવા

તેની

અતિકારી

-

સમકક્ષ

અતિકારી/કચેરીના વડા
૫

શહેરી અને ગ્રામ્ય તવસ્તારોની ખાનગી
સુંસ્થાઓ/િુંિાનાું

સ્થળો/મહોલ્લા,

નોકરીદાતા / કામે રાખનાર

રાજયપતત્રત મહેસ ૂલી અતિકારી/
ચીફ

ઓકફસર/તાલકા

સોસાયટી/કોન્રાકટર/પાટષ ટાઇમ/છૂટક

અતિકારી/મામલતદાર/

અથવા કામન ું સ્થળ નક્કી ન હોય તેવા

એકઝીકયટીવ

સફાઇ કામદારો

અકફસર (રે વન્ય ું)

તવકાસ

મેજીસ્રે ટ/સકષલ

