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હાલ અમો શ્રી ..................................... સાથે રહીએ છીએ. અમારં રે શનકાડડ શ્રી ................................... નામે
બારકોડેડ રે શનકાડડ નં ...................................... ઘરાિીએ છીએ. કટં બમાં ........ સભ્યો છે . તેમાંથી નીચે મજબના
સભ્યો ............................................... કારણોસર અલગ થયા છીએ.

ક્રમ

સભ્યન ં નામ

!P અમો

સભ્યનો ક્રમ નં

કટં બમાં અલગ થયેલ કટં બના સભ્યો સાથે નીચેના સરનામે નિા સ્થળે હાલ રહીએ છીએ. વિભાજીત

ક ટં બ ના સભ્યોની વિગત સામે લ પત્રકમાં રજૂ કરં છં .
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૧.૫ તાલકો :- ..............૧.૬ જીલ્લો: ................... !P૭ 5LG કોડ G\AZ ov

!P૮ મોબાઇલ નંAZPPPPPPPPPPPPP......... ૧.૯ ઇ-મેઇલ આઇડી : .........................
૧.૯ રહેઠાણન ં સ્થળ : -

માલલકીન ં

૨.૦ રાંધણગે સ કનેકશન ધરાિે છે કે કે મ ?

ભાડાન ં

CF

ઝંપડપટ્ટીન ં

GF

૨.૧ ગેસ એજ ંન્સી નામ:-............................ ૨.૨ ગામન ં નામ:- ..........................
૨.૩ ગેસ કનેકશન નંબર:-

૩.૦
૩.૧

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

A[\S V[SFpg8ની વિગત
A[\SG\] GFDPPPPPPPPPPPPPPPPPP ૩.૨ V[SFpg8 G\AZPPPPPPPP………………………

૩.૩ A[\SG\] :Y/ ovPPPPPPPPPPPPPPPP ૩.૪ આઇ.એફ.એસ કોડ ...........................

બીડાણ કરિાના પરાિા

1. અસલ રે શનકાડડ

2. રહેણાંકના પરાિાની નકલ. 3. માલલકીના કકસ્સામાં આકારણીપત્રક/વમલકત િેરાની પહોંચ/

પ્રોપટી કાડડ ની નકલ રજૂ કરિી. 4. ભાડાના કકસ્સામાં ભાડા કરાર, મકાન માલલકની સંમવત તથા વમલકતનો પરાિો રજૂ
કરિો. 5. ઝંપડપટ્ટીનાં કકસ્સામાં આધારકાડડ કે ચટ
ં ૂ ણીકાડડ ની નકલ રજૂ કરિી.
નોંધ: તમામ પરાિાની સ્િયં પ્રમાણીત ઝેરોક્ષ નકલ આપિાની ફરજીયાત છે પરં ત કોઇ એફીડેિીટ
કરિાની રહેશે નકહ.
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
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હં અરજદાર મારા ધમડના સોગંદ ઉપર પ્રવતજ્ઞાપપ ૂિડક એકરાર કરી આપી જણાવ ં છં કે ઉપર દશાડ િેલ વિગતો સાચી છે
અને આ વિગતો જો ખોટી સાલબત ઠરશે તો હં સજાને પાત્ર થઇશ.
...............................................
(અરજદારની સહી/અંગ ૂઠાન ં વનશાન)
નામ :- ..........................................

(કચેરીના ઉપયોગ માટે)

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

એ.એ..િાય

અગ્રતા ધરાિતા કટં બો

કેરોસીન માટે નોન-ગે સ હોલ્ડર

(કોઇપણ એક)

3. અરજી નામંજૂર કયાડ ના કારણો
4. NFSA તરીકે કાડડ આપિાન ં નક્કી કરિામાં આિે/મંજૂર કરિામાં આિે તો તે કટં બમા ૧૮ િર્ડથી િધ
ઉમરના સ્ત્રી સભ્યને “NFSAના િડા” તરીકે દશાડ િિા. જે કટં બમાં એકથી િધ સ્ત્રી સભ્યો હોય તે કકસ્સામાં
સૌથી િધ ઉંમરની સ્ત્રી સભ્યને “NFSAના િડા” તરીકે દશાડ િિાના રહેશે.
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નામ

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

નોંધ:1.

અરજીન ં ફોમડ શહેરી વિસ્તારમાં ઝોનલ કચેરી/જનસેિા કે ન્ર/ATVTમાં મળશે અને તે ભરીને ઝોનલ કચેરી/જનસેિા
કેન્ર/ATVTમાં આપિાન ં રહેશે, ફી અરજી સાથે રોકડેથી ભરિાની રહેશે.

2.

ફીન ં ધોરણ
એ.એ.િાય રે શનકાડડ

વન:શલ્ક

અગ્રતા ધરાિતા કટં બો રે શનકાડડ

વન:શલ્ક

એ.એ.િાય અને અગ્રતા ધરાિતા કટં બો વસિાયના

રૂ. ૨૦/-

કટં બન ં “કેરોસીન માટે નોન – ગેસ હોલ્ડર” કાડડ
3.

અરજી મંજૂર કરિાની સત્તા મામલતદારશ્રી/ઝોનલ અવધકારીશ્રીને છે .

ફોર્ડ નં - ૫ ર્ાટે
વિભાજીત કુ ટંુ બના સભ્યોની વિગતો

પિતા/િપતન ું નામ

મોબાઇલ નુંબર

આધાર કાર્ડ નુંબર

સ્ત્રી/પરૂષ/ટ્રાન્સજેન્ર્ર

ચ ુંટણી ઓળખકાર્ડ નુંબર

નામ

કટુંબના મખ્ય વ્યક્તત સાથે
ું .
સુંબધ

અટક

જન્મ તારીખ

અ.નું

નામ

જના રે શનકાર્ડ માું નામ
છે ?(હા/ના)

હાલ બારકોડેડ રે શનકાડડ નો નંબર.........................

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦

હ ું અરજદાર મારા ધમડના સોગુંદ ઉિર પ્રપતજ્ઞાપિડક એકરાર કરી આિી જણાવ ું છું કે, ઉિર દશાડ િેલ પિગતો સાચી છે અને આ પિગતો જો ખોટી સાબબત ઠરશે તો હ ું સજાને િાત્ર થઇશ.
.............................................
(અરજદારની સહી/અંગઠાન ું પનશાન)
અરજદારન ું નામ:-...................................................................
સચના:1. ક્રમ નું ૧ માું કટુંબના મખ્યવ્યક્તતન ું નામ દશાડ િવ.ું
2. આધારકાર્ડ મેળિેલ સભ્યના આધારકાર્ડ નુંબર અિશ્ય આિિો.

3. ચ ુંટણી ઓળખકાર્ડ કે આધારકાર્ડ નુંબરની પિગત આિી નથી તેિી વ્યક્તતની જન્મતારીખની પિગત આિિી.

