
પરિશિષ્ટ-૧ 

આવક અંગેન ું પ્રમાણપત્ર મેળવવા બાબત. 

૧. જોગવાઈ:         : ૧) ગજુરાત સરકારના પચંાયત, ગ્રામ ગહૃ નનમાાણ અને ગ્રામ નવકાસ નવભાગ,  
                               ગાધંીનગરના તા.૨૬/૦૭/૨૦૧૯ ના ઠરાવ ક્રમાકં:આઈટીપી/ ૧૦૨૦૧૯/૧૮૮૧૦૨/  
                               આઈટી 
૨. અરજી કોને કરવી : તલાટી કમ મતં્રીશ્રીન,ે પરરનિષ્ટ-૩ મજુબ  
૩. નનકાલ માટેના  

સત્તાનધકારીઓ    : જોગવાઈ (૧) મજુબ તલાટી કમ મતં્રીશ્રી  
૪. નનકાલની મયાાદા :  તલાટી કમ મતં્રીશ્રી- ૧ રદવસ  
        કુલ – ૧ રદવસ  
  અરજદારશ્રીઓ અરજીમા ંસપંણૂા નવગતો સ્પષ્ટ રીતે વાચંી િકાય તેવી રીતે ભરવાની રહિેે. તેમજ 

અરજી સાથે માગં્યા મજુબના તમામ પરુાવાઓની પ્રમાણણત નકલ બીડવાની રહિેે. આ ઉપરાતં અરજી સાથે 
આપેલ ચેકલીસ્ટમા ંતમામ મદુ્દાઓના જવાબ અવશ્ય આપવાના રહિેે. જો એક પણ નવગત અધરુી હિે કે 
પરુાવા રજુ કરેલ નહીં હોય તો અરજીપત્રક સ્વીકારવામા ંઆવિે નહીં.  

  અરજી ફોમા સાથે નીચે મજુબના પરુાવાઓની પ્રમાણણત નકલો સામેલ કરવાની રહિેે.  
૧. કુટંુબના સભ્યોની નવગતો દિાાવત ુ ંપત્રક (પરરનિષ્ટ ૪)  
૨. જમીની નવગત દિાાવત ુ ંપત્રક (પરરનિષ્ટ ૬)  
3. દૂધ ઉત્પાદન આવક દિાાવત ુ ંપત્રક (પરરનિષ્ટ ૫) 
૪. અરજદારનો જવાબ (પરરનિષ્ટ ૭) 
૫. પચંનામુ ં(પરરનિષ્ટ ૮) 
૬. રહઠેાણનો પરુાવો (ચાલ ુવર્ાની ધરવેરા પાવતી, આધાર કાડા, રેિનકાડા તમામની નકલ)  
૭. જમીન ધારણ કરતા ંહોય તો ૮-અ નો ઉતારો ૧.૦૦ (એક) લાખથી વધ ુઆવકના પ્રમાણપત્ર માટે ૮-અ, 

૭/૧૨ ના ઉતારા તથા છેલ્લા નાણાકીય વર્ાના ખતેીની આવકના ણબલો  
૮. છેલ્લા માસનુ ંલાઈટબીલ  
૯. નોકરી કરતા ં હોય તો આવકનો પરુાવો (નોકરી રાખનાર ખાતા/કંપની/પેઢીનો દાખલો, પગાર સ્લીપ/ 

ઈન્કમટેક્ષ રીટ્રન નવ.)  
૧૦. પેન્િનની આવક હોય તો સબટે્રઝરી /ટે્રઝરીનો દાખલો  
૧૧. ધધંો/વ્યવસાયના આવકના છેલ્લા વર્ાના સરવૈયાની નકલ તથા ઈન્કમટેક્ષની નકલ  
૧૨. ૧.૦૦ (એક)લાખથી વધ ુઆવકના પ્રમાણપત્ર માટે સોગધંનામુ ંફરજજયાત રજુ કરવાનુ ંરહિેે.  
 
અગત્યની નોંધ : ૧. અરજદારને ફોટા સાથે પ્રમાણપત્ર આપવાનુ ંહોવાથી અરજદારે રૂબરૂમા ંજ આવવાનુ ંરહિેે.  

૨. અસલ રેિન કાડા સાથે લાવવાનુ ંરહિેે.  
3. અરજદાર દ્વારા જે ગામ/નવસ્તારના ંરહઠેાણના ંપરુાવા રજુ કરવામા ંઆવે તે ગામ/ નવસ્તારને 

સબનંધત તલાટી-કમ-મતં્રીશ્રી દ્વારા આવકનુ ંપ્રમાણપત્ર આપવાની કાયાવાહી કરવાની રહિેે.  
 
 

 
 



પરિશિષ્ટ-૨ 
ચેક લીસ્ટ   

આવક અંગેન ું પ્રમાણપત્ર મેળવવા બાબત 
(અરજદારે અરજી ફોમા સાથે રજુ કરવાનુ ંરહિેે.) 

અ.નું. શવગત હા/ના/લાગ  પડત  ું નથી 
૧ આવક અંગેનુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેની અરજી (પરરનિષ્ટ -૩)  
૨ કુટંુબના સભ્યોની નવગતો દિાાવત ુ ંપત્રક (પરરનિષ્ટ -૪)  
૩ દૂધ ઉત્પાદન આવક દિાાવત ુ ંપત્રક (પરરનિષ્ટ -૫)  
૪ જમીની નવગત દિાાવત ુ ંપત્રક (પરરનિષ્ટ -૬)  
૫ અરજદારનો જવાબ (પરરનિષ્ટ -૭)  
૬ પચંનામુ ં(પરરનિષ્ટ -૮)  
૭ રહઠેાણનો પરુાવો (ચાલ ુ વર્ાની ધરવેરા પાવતી, આધાર કાડા, રેિન કાડા-

તમામની નકલ)  
 

૮ છેલ્લા માસનુ ંલાઈટ બીલ   
૯ નોકરી કરતા ંહોય તો આવકનો પરુાવો (નોકરી રાખનાર ખાતા/કંપની પેઢીનો 

દાખલો, પગાર સ્લીપ/ઈન્કમટેક્ષ રીટના નવ.)  
 

૧૦ પેન્િનની આવક હોય તો સબટે્રઝરી/ટે્રઝરીનો દાખલો  
૧૧ ઘરવેરાની ચાલ ુવર્ાની પાવતીની નકલ / ભાડા ણચઠ્ઠી   
૧૨ ધધંો/વ્યવસાયના આવકના છેલ્લા વર્ાના સરવૈયાની નકલ તથા ઈન્કમટેક્ષની  

નકલ  
 

૧૩ ૧.૦૦ (એક) લાખથી વધ ુઆવકના પ્રમાણપત્ર માટે સોંગદનામુ ં  
 

સ્થળ    : 
તાિીખ  : 

                   અરજદારનુ ંનામ /સહી/અંગઠુાનુ ંનનિાન  
 

નોંધ:  ચેકલીસ્ટના કોલમ ન.ં -૩ મા ં‘‘હા/ના અથવા લાગ ુપડતુ ંનથી.’’ તેમ સ્પષ્ટ દિાાવવુ ંતથા સામેલ કરેલ  
પરુાવા કયા પાન નબંર ઉપર છે તે પણ દિાાવવુ ંઆ પૈકીના એક પણ મદુ્દાની પતૂાતા બાકી હિે તો અરજી  
પત્રક સ્વીકારવામા ંઆવિે નહીં જેની ખાસ નોંધ લવેી.  

 
અરજીપત્રક સ્વીકાર્ુું 

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

 
તલાટી કમ મતં્રી 

................................ ગ્રામ પચંાયત 
 

 



પરિશિષ્ટ-૩ 

આવક અંગેનુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેની અરજી 

    અરજદારનુ ંનામ:............................................. 

              સરનામુ:ં.......................................................... 

     આધાર કાડા નબંર.............................................. 

     મોબાઇલ નબંર:................................................ 

      તારીખ:       /        / 

પ્રનત, 

તલાટી કમ મતં્રીશ્રી, 
......................................ગ્રામ પચંાયત કચેરી, 
તાલકુો:-                       જજલ્લો :   

      નવર્ય :- આવક અંગેનુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવવા બાબત. 

 ઉપર્ુાક્ત નવર્ય પરત્વે જણાવવાનુ ં કે, અમો ઉપરોક્ત દિાાવેલ સરનામે રહીએ છીએ. અમો લોન 
માટે/અભ્યાસ/અન્ય....................................................... હતે ુ સારૂ આવકનો દાખલો લેવાની જરૂરીયાત 
ઉપસ્સ્થત થયેલ છે. મારી નવગતો નીચે મજુબ છે. 

૧. અરજદારનુ ંનામ    : 

૨. રહઠેાણનુ ંસરનામુ ં    : 

૩. મળૂ વતનનુ ંસરનામુ ં   : 

૪. ધધંો/વ્યવસાયની નવગતો   : 

૫. ધધંો/વ્યવસાયનુ ંસરનામુ ં   : 

૬. કુટંુબના સભ્યોની નવગતો   : 

૭. કુટંુબના કમાનાર સ્ભ્યોની સ ંયા  : 

૮. દૂધ મડંળીના સભ્ય છો? તેની આવક  : 

૯. કુટંુબની કુલ વાનર્િક આવક ( તમામ  
   ધધંા અને વ્યવસાયમાથંી થતી તમામ 
   કુલ આવક દિાાવવી )   : 
 
 



૧૦. સરેરાિ વાનર્િક ટેલીફોન બીલ  : 

૧૧. સરેરાિ વાનર્િક વીજળી બીલ          : 

૧૨. ટેલીવીઝન છે? ચેનલ કનેક્િન છે?  : 

૧૩. કેબલ ઓપરેટરને કેટલો ચાર્જ ચકુવો છો? : 

૧૪. ઘરમા ંસાધનો કેટલા છે?  

    (જેવા કે કાર/ટુવ્હીલર/થ્રી વ્હીલર/રેફ્રીજરેટર/ 

      વોિીંગ મિીન/એ.સી) 

૧૫. કયા હતેસુર પ્રમાણપત્રની જરૂર છે?  : 

 

-: એકિાિ :- 

 અમો અરજદાર અમારા ધમાના સોગદં ઉપર પ્રનતજ્ઞાપવૂાક એકરાર કરી આથી જણાવીએ છીએ કે, ઉપર 

અરજીમા ં જણાવેલા તમામ નવગતો/હકીકત અમારી જાણ તેમજ માનવા મજુબ ખરી અને બરાબર છે. ચાલ ુ

નાણાકીય વર્ામા ંઅમોએ કોઇ આવકનો દાખલો મેળવલે નથી, તેમજ અમારી તમામ સ્ત્રોતોમાથંી થતી કુલ આવક 

અમોએ જે દિાાવી છે તે ખરી અને બરાબર છે. જો અરજીમા ંજણાવેલ હકીકત ખોટી જણાય કે અમોએ જાણી બઝુીને 

ખોટી હકીકત/નવગત રજુ કરેલ હોવાનુ ં ધ્યાને આવે તો ખોટા દસ્તાવેજો રજુ કરવા બદલ સપંણૂા જવાબદારી 

અમારી રહિેે તથા અમારી સામે કાયદેસરની કાયાવાહી હાથ ધરી િકાિે. તેમજ ખોટી હકીકત રજુ કરવી તે ફોજદારી 

ગનુ્હો બને છે. તે હકીકત અમો સારી રીતે જાણીએ છીએ. 

 

સ્થળ :        .................................. 

તારીખ :        (અરજદારની સહી/નામ)   

 

 

 

 

 



પરિશિષ્ટ - ૪ 

કુટંુબના સબ્યોની નવગત દિાાવત ુ ંપત્રક 
અ.ન.ં નામ ઉ.વ. સબંધં  આધારકાડા નબંર ધધંો વાનર્િક આવક  
૧       
૨       
૩       
૪       
૫       
૬       
૭       
૮       
૯       
૧૦       

 

સ્થળ :              .................................................... 

તારીખ :          (અરજદારની સહી/નામ)  

................................................................................................................................ 
પરિશિષ્ટ- ૫ 

અરજદાર તથા તેના કુટંુબના સભ્યની દૂધ ઉત્પાદનથી થતી આવકનુ ંપત્રક 
દૂધ મુંડળી ના પ્રમ ખ / મુંત્રી નો અભિપ્રાય 

   આથી પ્રમાણપત્ર આપવામા ંઆવે છે કે અરજદાર શ્રી ............................................................     ના 

પરીવારમાથંી શ્રી......................................................... એ અમારી.................................દૂધ ઉત્પાદક મડંળીના 

સભાસદ છે/નથી અને તેમનો સભાસદ નબંર ................................છે. અને તેઓની સને ............................... 

ના વર્ાની દૂધ ઉત્પાદનની આવક ................................( અંકે રૂનપયા .......................................) થયેલ છે જેની 

અમોએ મડંળીના રેકડાથી ખાત્રી કરી સદર પ્રમાણપત્ર આપવામા ંઆવેલ છે.  

સ્થળ : 
તારીખ :  
           ( પ્રમખુ/મતં્રી)  
     .............................દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મડંળી લી. 

 

 

 



પરિશિષ્ટ- ૬ 

અરજદાર તથા તેના કુટંુબના સભ્યોએ ધારણ કરેલ જમીનની નવગતો દિાાવત ુ ંપત્રક 

ગામ તાલકુો જીલ્લો ખાતા નબંર સવે નબંર ક્ષેત્રફળ વાનર્િક આવક 

       
       
       
       
       

અમો અરજદાર અમારા ધમાના સોગદં ઉપર પ્રનતજ્ઞાપવૂાક એકરાર કરી આથી જણાવીએ છીએ કે, ઉપર 

(પરરનિષ્ટ-૬) મા ંજણાવેલ તમામ નવગતો/હકીકત અમારી જાણ તેમજ માનવા મજુબ ખરી અને બરાબર છે. જો 

અરજીમા ંજણાવેલ હકીકત ખોટી જણાય કે અમોએ જાણી બઝુીને ખોટી હકીકત/નવગત રજુ કરેલ હોવાનુ ંધ્યાને 

આવે તો ખોટા દસ્તાવેજો રજુ કરવા બદલ સપંણૂા જવાબદારી અમારી રહિેે તથા અમારી સામે કાયદેસરની 

કાયાવાહી હાથ ધરી િકાિે. તેમજ ખોટી હકીકત રજુ કરવી તે ફોજદારી ગનુ્હો બને છે. ત ેહકીકત અમો સારી રીતે 

જાણીએ છીએ. 

સ્થળ: 

તારીખ:              ............................. 

                                           અરજદારનુ ંનામ/સહી/અંગઠુાનુ ંનનિાન 

  



પરિશિષ્ટ - ૭ 

અિજદાિનો રૂબરૂ જવાબ 

હુ ં નીચ ે સહી કરનાર શ્રી/શ્રીમતી/કુમારી ............ ............................... ..........................  
ઉ.વ. ................ધધંો…………………… રહવેાસી:........................................આજ રોજ રૂબરૂ પછુવાથી જણાવુ ંછ ં
કે,  આવકનુ ં પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે મેં અરજી કરેલ છે જેમા ં મારી સહી છે. 

 મારા કુટંુબમા ંકુલ..............વ્યસ્ક્તઓ છે. જે પૈકી કમાનાર વ્યસ્ક્તઓની સ ંયા ..........છે. અમો/અમારા 
કુટંુબના વ્યસ્ક્ત ..............................સરકારી નોકરી કરે છે/ કરતા નથી, અમો ટેલીફોન/મોબાઇલ ધરાવીએ 
છીએ/ધરાવતા નથી. જેનુ ંમાનસક બીલ રૂ/.....................ચકૂવીએ છીએ. તેમજ ઘરમા ંટેલીનવઝન તેમજ કેબલ 
કનેકિન છે/નથી. જેના માનસક રૂ/........................ચાર્જ ઓપરેટરને આપીએ છીએ. લાઇટબીલ માનસક 
રૂ/........................ ભરીએ છીએ. તેમજ ઘરમા/ંઘરના સભ્યો પાસ ે
કાર/સ્કુટર/રરક્ષા/મોટરસાઇકલ/ફ્રીજ/એરકંડીિનર/ઘરઘટંી/ગીઝર/વોિીંગ મિીન છે/નથી. (લાગનુા પડત ુ
હોય ત ેછેકી નાખવુ)ં આ તમામ બાબતનો માનસક ખચા .......................થાય છે. અને અમારી સન ે...................ના 
વર્ાની તમામ સ્ત્રોતની વાનર્િક આવક રૂ/................................અંકે રૂનપયા..........................................છે. અમો 
ઉપર બતાવેલ જવાબ મારા લખાવ્યા પ્રમાણે બરાબર છે જે વાચંી સમજીને સહી કરેલ છે. 
 

સ્થળ: 

તારીખ:              ............................. 

                                                        અરજદારનુ ંનામ/સહી/અંગઠુાનુ ંનનિાન 

 

રૂબરૂ 

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

તલાટી કમ મતં્રી 
................... ગ્રામ પચંાયત 

  



પરિશિષ્ટ - ૮ 

પુંચનામ ું 
 

અ.નું.    નામ                            ઉ.વ.  ધુંધો  િહવેાસી 

૧........................................................          ..............     ..............       .................   

૨......................................................           ..............     ..............       .................      

૩......................................................           ..............     ..............       .................   
 અમો નીચે સહી કરનાર પચંો આજ રોજ રૂબરૂ પછુવાથી લખાવીએ છીએ કે, 

શ્રી......................................................................................................એ તારીખ ....................... ના રોજ આવકનુ ં
પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે અરજી કરેલ છે. જે અંગે તમામ બાબતો અમો પચંો જાત ખાતરી કરી જણાવીએ છીએ કે અરજદારનો 
જવાબ અમારી રૂબરૂમા ંલેવામા ંઆવેલ છે. અરજદારના કુટંુબમા ંકુલ................વ્યસ્ક્તઓ છે. તે પૈકી કમાનાર.............વ્યસ્ક્ત 
છે. અને તેઓએ તેમના રહઠેાણ અંગેના પરુાવા તરીકે..........................................રજુ કરેલ છે. 
૧. ખેતીની જમીન ધારણ કરે છે/ નથી હા તો વાનર્િક આવક ...................... 
૨. પશધુન છે હા/નથી જો હોય તો દુધ ઉત્પાદનની વાનર્િક આવક .................... 
૩. સરકારી/ખાનગી નોકરી કરતા હોય તો છેલ્લા નાણાકંીય વર્ાનો કુલ પગાર/આવક.............. 
૪. અન્ય કોઇ આવક ધરાવતા હોય તો તેની આવક.................... 
૫. જે ધધંા/વ્યવસાય/રોજગારમાથંી આવક થતી હોય તે...............તેની વાનર્િક આવક:..........    

૬. મોબાઇલ/ટેલીફોન જોડાણ ધરાવે છે./નથી. ટેલીનવઝન છે/ નથી. જો હોય તો તેનો અંદાજીત માનસક        
   ખચા.................. ચકુવે છે. 
૭. અરજદાર કે તેમના કંુટંુબના વ્યસ્ક્ત...............સરકારી નોકરી કરે છે/કરતા નથી. 
૮. નીચે દિાાવેલ સાધનો ધરાવે છે. 
   (કાર/ સ્કુટર/ રરક્ષા/ મોટરસાઇકલ/ ફ્રીજ/ એરકંડીિનર/ ઘરઘટંી/ ગીઝર/ વોિીંગ મિીન નવગેરે)  

       તમામ બાબતનો માસીક ખચા ........................... થાય છે. 
૯. પોતાના અથવા કુટંુબના સભ્યના નામે ગામે નમલ્કત ન.ં.................... મા ંરહ ેછે. 
   અથવા જો ના હોય તો ...................................... ના મકાનમા ંભાડેથી રહ ેછે 

 ઉપરોક્ત બાબતે જવાબ અમારા પચંોના લખાવ્યા પ્રમાણે બરાબર છે, અને તેમની વાનર્િક આવક રૂનપયા 
......................................હોવાનુ ંજણાઇ આવે છે, સદર પચંનામુ ંઅમો પચંોએના લખાવ્યા પ્રમાણે બરાબર છે. ખોટંુ પચંનામુ ં
લખાવવુ ંએ ગનુ્હો છે. તે હકીકતથી અમો સભાન છીએ. જે બદલ અમો પચંોએ નીચે સહી કરેલ છે. 
 

સ્થળ:        ૧.................................................... 

તારીખ:       આધાર કાડા ન.ં.............................. 

       ૨.................................................... 

આધાર કાડા ન.ં................................ 

       ૩.................................................... 

આધાર કાડા ન.ં................................ 


