નમ ૂનો નં:- ૩
ચાલ ુ કૌટંુ બિક િારકોડેડ રે શનકાડડ માં નામ ઉમેરવા માટે ન ંુ અરજી ફોમડ (વવનામ ૂલ્યે)
તારીખ:

/

/૨૦૧
પ્રવત,
મામલતદારશ્રી/ઝોનલ અવિકારીશ્રી,
તાલુકો/ઝોન:.......................................................જિલ્લો : ...................
મારા નામે ............................ ............................................................
અટક

નામ

વિતા/િવતનું નામ

!P! 5]~ ;ZGFD]ov 3ZG\PqGFD ovPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

!PZ X[ZLqDCM<,MqO/Lયુqં સોસાયટીનું નામovPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
!P# JM0" નં ovPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP!P$ \ UFDqXC[ZG\] GFD P ovPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
૧.૫ તાલુકો :- ..............૧.૬ જીલ્લો: ................... !P૭ 5LG કોડ G\AZ ov
૧.૮ ઇ-મેઇલ આઇડી : ......................... િારકોડેડ રે શનકાડડ નંિર

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

કુ ટંુ િના ............. સભ્યોસભ્યોનું રે શનકાડડ ઘરાવીએ છીએ આ િત્રકમાં દશાડ વેલ સભ્યનો અમારા કુ ટંુ િમાં ઉમેરો
થયેલ હોઇ અમારા કાડડ માં નામ ઉમેરવા વવનંતી છે . અસલ કાડડ સામેલ છે .

અટક

નામ

મોિાઇલ નંિર

આિાર કાડડ નંિર

ચટ
ં ૂ ણી ઓળખકાડડ નંિર

સાથે સંિિ
ં .

કુ ટંુ િના મુખ્ય મહહલા

સ્ત્રી/પુરૂષ/ ટ્રાન્સજેન્ડર

નામ

િન્મ તારીખ

ઉમેરવાના નામોની વવગત નીચે મુિિ છે .

અ.નં



વિતા/િવતનું નામ

૧
૨
૩

વવશેષ માહહતી (નોંિ 3 માટે ) :
અગાઉનું સરનામું -:
૨P!

5]~ ;ZGFD]ov 3ZG\PqGFD ovPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

૨PZ

X[ZLqDCM<,MqO/Lયુqં સોસાયટીનું નામovPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

૨P#

JM0" નં ovPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP૨P$ \ UFDqXC[ZG\] GFD P ovPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

૨.૫ તાલુકો :- .............. ૨.૬ જીલ્લો: ................... ૨P૭ 5LG કોડ G\AZ ov


જે િારકોડેડ રે શનકાડડ માં નામ છે તે િારકોડેડ રે શનકાડડ નો નંિર ...................................... -:

નોંિ:1. કુ ટુંિના ૨૦ વષડથી વધ ુ ઉંમરના સભ્યોના ચટ
ં ૂ ણી ઓળખકાડડ આિવ ંુ ફરજિયાત છે .
2. આિારકાડડ નંિર કે ચટ
ં ૂ ણી ઓળખકાડડ નંિર આિેલા હોય તે વ્યક્તતની િન્મ તારીખની વવગત
આિવી મરજીયાત છે . તે વસવાય વ્યક્તતની િન્મ તારીખની વવગત આિવી.
3. લગ્નના કારણે નામ ઉમેરવાનાં પ્રસંગે અગાઉ િારકોડેડ રે શનકાડડ નો નંિર અને અગાઉના
રહેણાંકની વવગત વવશેષ માહહતીમાં ફરજિયાત આિવાની રહેશે.
ુ ાવાની સ્વયં પ્રામાણીત ઝેરોક્ષ નકલ આિવાની ફરજીયાત છે . િરં ત ુ કોઇ એફીડેવીટ
4. તમામ પર
કરવાની રહેશે નહહ.
ુ વવાની રહેશે નહહ.
5. નામ ઉમેરવા માટે કોઇ ફી ચક

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

vo V[SZFZ ov
હું અરિદાર મારા િમડના સોગંદ ઉિર પ્રવતજ્ઞાપ ૂવડક એકરાર કરી આિી િણાવ ંુ છં કે ઉિર
દશાડ વેલ વવગતો સાચી છે અને આ વવગતો િો ખોટી સાબિત ઠરશે તો હું સજાને િાત્ર થઇશ.

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
sVZHNFZGL ;CLqV\ગ9FG\
ૂ
] lGXFGf
GFD ov PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP……..

(કચેરીના ઉિયોગ માટે)

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
1. VZÒ મંજૂર qનામંજૂર
2. મંજૂર કરે લ કાડડ નો પ્રકાર:- AAY

BPL

APL

APL2

3. અરજી નામંજૂર કયાડ ના કારણો

DFD,TNFZqhMG, VlWSFZLGL ;હી
TFZLB ov
નામ

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

