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નામ

પિતા/િપતન ં નામ

હં મારા કટં બના સભ્યો સાથે નીચેના સરનામે રહ છં
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રહેઠાણન સ્થળ : -

માબલકીન ં

ભાડાન ં

ઝંિડિટ્ટીન ં

૨.૧ વાપષિક આવક રૂ. .…………………..
અમો હાલમાં રે શનકાડડ ધરાવતા નથી.

સ્થાળાંતર કરે લ છે . .

..................................................... કારણોસર નવ ં કાડડ આિવાં પવનંતી છે . કટં બના સભ્યોની પવગત
સામેલ િત્રકમાં રજૂ કરં છં.
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૨.૩ ગે સ કનેકશન ધરાવો છો કે કેમ ?
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ગે સ એજ ંન્સી નામ:-............................ ગામન ં નામ:- ..........................ગે સ કનેકશન નંબર:-
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હં અરજદાર મારા ધમડના સોગંદ ઉિર પ્રપતજ્ઞાપ ૂવડક એકરાર કરી આિી જણાવ ં છં કે ઉિર દશાડ વેલ પવગતો સાચી
છે અને આ પવગતો જો ખોટી સાબબત ઠરશે તો હં સજાને િાત્ર થઇશ.

...............................................
(અરજદારની સહી/અંગ ૂઠાન ં પનશાન)

નામ :- ..........................................
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(કચેરીના ઉિયોગ માટે )
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1. VZÒ મંજૂર qનામંજૂર
2. મંજૂર કરે લ કાડડ નો પ્રકાર:-

એ.એ..વાય

અગ્રતા ધરાવતા કટં બો

કેરોસીન માટે નોન-ગે સ હોલ્ડર

(કોઇિણ એક)

3. અરજી નામંજૂર કયાડ ના કારણો
4. NFSA તરીકે કાડડ આિવાન ં નક્કી કરવામાં આવે/મંજૂર કરવામાં આવે તો તે કટં બમા ૧૮ વષડથી
વધ ઉમરના સ્ત્રી સભ્યને “NFSAના વડા” તરીકે દશાડ વવા. જે કટં બમાં એકથી વધ સ્ત્રી સભ્યો હોય
તે કકસ્સામાં સૌથી વધ ઉંમરની સ્ત્રી સભ્યને “NFSAના વડા” તરીકે દશાડ વવાના રહેશે.

DFD,TNFZqhMG, VlWSFZLGL ;હી
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નામ....................................
નોંધ:1.

અરજીન ં ફોમડ શહેરી પવસ્તારમાં ઝોનલ કચેરી/જનસેવા કેન્ર/ATVTમાં મળશે અને તે ભરીને ઝોનલ કચેરી/જનસેવા
કેન્ર/ATVTમાં આિવાન ં રહેશે, ફી અરજી સાથે રોકડેથી ભરવાની રહેશે.

2.

ફીન ં ધોરણ
એ.એ.વાય રે શનકાડડ

પન:શલ્ક

અગ્રતા ધરાવતા કટં બો રે શનકાડડ

પન:શલ્ક

એ.એ.વાય અને અગ્રતા ધરાવતા કટં બો પસવાયના

રૂ. ૨૦/-

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

અરજી મંજૂર કરવાની સત્તા મામલતદારશ્રી/ઝોનલ અપધકારીશ્રીને છે .

-: ૨ :-

ફોર્મ નં - ૨ ર્ાટે

નામ

પિતા/િપતન ું નામ

મોબાઇલ નુંબર

આધાર કાર્ડ નુંબર

ચ ુંટણી ઓળખકાર્ડ નુંબર

અટક

કટુંબના મખ્ય મહહલા સાથે
ું .
સુંબધ

અ.નું

નામ

સ્ત્રી/પરૂષ / ટ્રાન્સજેન્ર્ર

જન્મ તારીખ

નવા બારકોડેડ રે શનકાડમ ર્ાટે કુ ટંુ બના સભ્યોની વવગતો

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦

.............................................
(અરજદારની સહી/અંગઠાન ું પનશાન)
અરજદારન ું નામ:-...................................................................
બીર્ાણ કરવાના પરાવા :1. ચ ુંટણી ઓળખકાર્ડની ઝેરોક્ષ. ૨ ૦ વષડથી ઉિરના બધા સભ્યોએ ચ ુંટણી ઓળખકાર્ડ આિવ ું ફરજીયાત છે .
2. રહેણાુંકના પરાવાની નકલ.
3. માલલકીના હકસ્સામાું આકારણીિત્રક/પમલકત વેરાની િહોંચ/ પ્રોિટી કાર્ડની નકલ રજ કરવી
4. ભાર્ાના હકસ્સામાું ભાર્ા કરાર, મકાન માલલકની સુંમપત તથા પમલકતનો પરાવો રજ કરવો.
5. ઝૂિર્િટ્ટીનાું હકસ્સામાું આધારકાર્ડ કે ચ ુંટણીકાર્ડની નકલ રજ કરવી
6 . જે સભ્યના આધારકાર્ડ નુંબર - મોબાઇલ નુંબર અને બેક એકાઉન્ટ નુંબર હોય તો તેની પવગત આિવી.

નોંધ: તમામ પરાવાની સ્વયું પ્રમાણીત ઝેરોક્ષ નકલ આિવાની ફરજીયાત છે િરું ત કોઇ એફીર્ેવીટ કરવાની રહેશે નહહ.

