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6 . V સXયના આધારકાડ< નંબર - મોબાઇલ નંબર અને બેક એકાઉZટ નંબર હોય તો તેની િવગત આપવી.
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ંૂ
^ટણી
ઓળખકાડ< નંબર

આધાર કાડ< નંબર

.............................................
(અરજદારની સહQ/st ૂઠા)ું િનશાન)
અરજદાર)ું નામ:-...................................................................

નવા બારકોડ)ડ ર) શનકાડ# માટ) 0ુ 2ંુ બના સ4યોની િવગતો
fુ gુંબના hુiય મUહલા સાથે
ં .
સંબધ

ંૂ
ંૂ
1. ^ટણી
ઓળખકાડ<ની ઝેરોK. ૨ ૦ વષ<થી ઉપરના બધા સXયોએ ^ટણી
ઓળખકાડ< આપmું ફરMયાત છે .

બીડાણ કરવાના Bુરાવા :-

૧૦

૯

૮

૭

૬

૫

૪

૩

૨

૧

અ.નં

ફોમ# નં - ૨ માટ)
મોબાઇલ નંબર

