નમ ૂના નં: ૯
ડુપ્લીકેટ રે શનકાર્ડ મેળવવા માટેન ંુ ફોમડ (વવના મ ૂલ્યે)
પ્રવિ,
મામલિદારશ્રી/ઝોનલ ઓફીસરશ્રી
ુ ો/ઝોન............................
િાલક
જિલ્લો :.................................
અરિદારન ંુ નામ......................................................................................................................................
જૂના બારકોર્ેર્ રે શનકાર્ડ નો નંબર :....................................................................
સરનામ ંુ : ઘર નં/ ઘરન ંુ નામ ...........................................................................
શેરી/મોહલ્લો/ફળીય/ંુ ઝોનલન ંુ નામ :.............................................ગામ/શહેરન ંુ નામ :...............................
વોર્ડ નં:......................પીન કોર્ નં :.................................... મોબાઇલ નંબર.................................................
ચટ
ં ૂ ણી ઓળખકાર્ડ નંબરPPPPPPPPPPPPPPPPPPP..................................આધાર કાર્ડ નો નંબર PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP...................
ુ બના કારણોસર મારે સદરહુ કાર્ડ ના બદલામાં નવ ંુ ડુપ્લીકેટ રે શનકાર્ડ િોઇએ છે . િો િે
નીચે િણાવ્યા મિ
ુ ાર ફી ભરવા સહમિ છં.
આપવા વવનંિી કરૂ છં. આ ડુપ્લીકેટ બારકોર્ેર્ રે શનકાર્ડ માટે વનયમાનસ
1. નવ ંુ કાર્ડ પલળી (ભીંજાઇ) ગય ંુ છે , િેથી ફાટી ગય ુ છે .
2. નવ ંુ કાર્ડ અક્માિે ખોવાઇ / બળી ગયેલ છે .
3. અન્ય કારણોસર....... (કારણ દશાડ વવ)ંુ
(લાગ ુ પર્િા પર ટીક માકડ કરવ.ંુ )
ુ બની વવગિે કાર્ડ ન હોવાથી મને નવ ંુ ડુપ્લીકેટ બારકોર્ેર્ રે શનકાર્ડ આપવા વવનંિી છે .
ઉપર મિ
અરિદારની સહી / અંગ ૂઠાનું વનશાન...............................................
અરિદારન ંુ નામ.........................................................................
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vo V[SZFZ ov
ુ ડક એકરાર કરી આપી િણાવ ંુ છં કે ઉપર દશાડ વેલ
હું અરિદાર મારા ધમડના સોગંદ ઉપર પ્રવિજ્ઞાપવ
વવગિો સાચી છે અને આ વવગિો િો ખોટી સાબબિ ઠરશે િો હું સજાને પાત્ર થઇશ.
...............................................
(અરિદારની સહી/અંગ ૂઠાનું વનશાન)
નામ :- ..........................................
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

(કચેરીના ઉપયોગ માટે)
-----------------------------------------------------------------------------------------

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

BPL

APL

APL2

3. અરજી નામંજૂર કયાડના કારણો

DFD,TNFZqhMG, VlWSFZLGL ;હી
TFZLB ov
નામ

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

નોંધ:1.

અરજીનું ફોમડ શહેરી વવ્િારમાં ઝોનલ કચેરી/િનસેવા કેન્ર/ATVTમાં મળશે અને િે ભરીને ઝોનલ
કચેરી/િનસેવા કેન્ર/ATVTમાં આપવાનું રહેશે, ફી અરજી સાથે રોકર્ેથી ભરવાની રહેશે.

2.

ફીનું ધોરણ
APL 1

રૂ ૩૦/-

APL 2

રૂ ૪૦/-

BPL-AAY

રૂ ૫/-

3.

અરજી મંજૂર કરવાની સત્તા મામલિદારશ્રી/ઝોનલ અવધકારીશ્રીને છે .

4.

ડુપ્લીકેટ રે શનકાર્ડ માટે કોઇ એફીર્ેવીટ રજુ કરવાની રહેશે નહહ.

