ઇળજી ભ્રર્
ુફલીરગ ૂ, ઇધર્સી

ઇફૉ ઈઅગણીસી

ુફલીરગફૂ ગજૉળૂ, ઙૃઞળીદ ળીઞલ, ઙીઅપૂફઙળ.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ઋરૉનષીળ ઞ ૉ ઞગ્લી રીડૉ ઇળજી ગળષી ઉચ્ઝદ્ ઽસૉ દૉ ઞગ્લી ઼ીરૉ  ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ જો ઑગ ધૂ
ષપૃ ઞગ્લી રીડૉ ઇળજી ગળષી ઉચ્ઝદ્ ઽ્લ દ્ દૉ રૃઞમ ઞ-ૉ દૉ ઞગ્લી ઼ીરૉ  ગળષીફૂ ળઽૉ સ.ૉ
(૩) ઼અસ્પફ ઇુપગીળૂ

(ળ) ઼અસ્પફ રનનફૂસ

(૫) ઈઅગણી રનનફૂસ

બી઼બ્ડર્
઼ીઉટફ્
ભ્ડ્

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ઋરૉનષીળફૂ રીિઽદૂ
(૩) ફીર :- ____________ _______________ _______________
ઇડગ
ઋરૉનષીળફૃઅ ફીર
ુબદી/બુદફૃઅ ફીર
(૪) બૃ હ

ૂ

(૪.૩) ુષષીિઽદ નળ ્ :- બળુથદ/ઇબળુથદ (૪.૪) ુષપષી

(૫) ળઽૉ ઢીથફૃઅ ઼ળફીરૃઅ :- ___________________________________
___________________________________
___________________________________
__________________________________

(૬) ગીલરૂ ઼ળફીરૃઅ :-

____________________________________
____________________________________

(૭) ર્મીઉવ ફઅમળ :-

_______________

(૮) ઞન્રદીળૂઘ

:- દીળૂઘ :

રી઼ :

ષહર્ :

(૯) ઇળજી ગળષીફૂ ઝૉ ૂ દીળૂઘૉ ઋરૉનષીળફૂ ઋરળ ષહર્: ___રી઼: ___ િનષ઼: ____
(૱) ળીઞલ

:- ______________

(૯) જાુદ

:- ઇફૃ.જાુદ

ઇફૃ.ઞફજાુદ

઼ી.સો.બ.ષઙર્

઼ીરીન્લ

(૩૨) સીિળળૂગ ઘ્ણઘીઅબથ પળીષ્ ઝ્ ? :- ઽી/ફી ____(૯.૩) જો ઽી દ્, _____% ુષગવીઅઙદી
(૩૩) રીજી ઼ોુફગ દળૂગૉ ભળઞ મજાષૉવ ઝૉ ? :- ઽી/ફી ______
(૩૪) યીહીફૂ જાથગીળૂ :યીહી મ્વૂ સગ્ ષીઅજૂ સગ્ વઘૂ સગ્
ઇઅગર્ૉજી
િઽન્નૂ
ઙૃઞળીદૂ
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(૩૫) સોક્ષુથગ વીલગીદ :ઇ.ફઅ. વીલગીદ

લૃુફષ઼ીર્ડૂફૃઅ
ફીર

ળીઞલ

રૃખ્લ
ુષહલ

૩. ફીદગ
૪. ઇફૃ ફીદગ

રૉશષૉવ રીગર્ ઼ રૉશષૉવ
ઇફૉ ગૃ વ ઙૃથ ઙૃથફી ડગી
(...../.....)

બી઼
ગલીર્ફૃઅ
ષહર્

ષઙર્

(૩૬) ઼ળગીળ ૂઑ ુફલદ ગળ
ૉ ફૂ વીલગીદ :ગળૉૉ વ ગ્મ્પ્લૃડળ ઇઅઙફૂ
ઇ.ફઅ. વીલગીદ
૩.
૪.
૫.

઼અ ધી/
લૃુફષ઼ીર્ડૂફૃઅ
ફીર

રૉશષૉવ
બી઼
ગલીર્ફૃઅ ષહર્ ઙૃથફી ડગી

ષઙર્

CCC
CCC+
ઇન્લ

(૩૭) જાઽૉ ળીદરીઅ નસીર્ લી રીથૉ ફૂજૉફી બૃળીષીરીઅધૂ ુમણીથ ગળૉ
ગળૉવ બૃળીષીફૂ ઼ીરૉ ડૂગ ગળષૃ.અ
સીશી ઝ્ણલીફી રીથબ ફૂ ફગવ.
ુફલદ ગળ
ગળૉૉ વ સોક્ષુથગ વીલગીદફી રીથબ ફૂ ફગવ રીગર્ ઼ૂડ દધી ણૂગર્ૂ ઼ડીર્ ઼િઽદ.
(રીગર્ ઼ૂડ ઇધષી ણૂગર્ૂ ઼ડીર્િભગૉડરીઅ
ડરીઅ રૃખ્લ ુષહલ બ નસીર્ષૉવ ઽ્ષ્ જોઉઑ.
રૃખ્લ ુષહલ બ નસીર્ષૉવ ફ ઽ્લ દ્ ગ્વૉઞ/લૃુફષુ઼ર્ડૂફ્ વૉુઘદ ઈપીળ ળઞૃ
ગળષીફ્ ળઽૉ સૉ. રૃખ્લ ુષહલ બ ફ નસીર્ષદૂ ઇળજીક ઇરીન્લ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ)
ઇફૃ.જાુદ/ઇફૃ.અ ઞફ જાુદ ઋરૉનષીળ્ રીડૉ જાુદ રીથબ ફૂ ફગવ
઼ી. ઇફૉ સો.બ. ષઙર્ફી ઋરૉનષીળ્ રીડૉ બિળુસ ડ–ગ ફૂ ફગવ ઇફૉ જાુદ રીથબ ફૂ
ફગવ (ઙૃઞળીદૂરીઅ ઇબીલૉવ રીથબ જાઽૉ ળીદફૂ જોઙષીઉ ઇફૃ઼ીળ)
સીળૂિળગ ઇસગદીફૃઅ રીથબ
રીજી ઼ોુફગ ઽ્ષી ઇઅઙૉઙફૉ ી ઞ ળૂ રીથબ ફૂ ફગવ
ગ્મ્પ્લૃડળ
ડળ ગૐસ લફૂ ઼ળગીળ ૂઑ ુફલદ ગળ
ગળૉૉ વ ગ્મ્પ્લૃડળફી
ડળફી ીફ ઇઅઙૉફૂ બળૂક્ષી બી઼
ગલીર્ફી રીથબ ફૂ ફગવ
મીઅઽૉપળૂ
ઽૃ અ __________ ઘીદળૂબૄષર્ગ જાઽૉ ળ ગ ઝૃ અ ગૉ (૩) રફૉ ઙૃઞળીદ જાઽૉ ળ ઼ૉષી ઈલ્ઙ ગૉ ઇન્લ
઼ળગીળૂ/ઇપર઼્ળગીળૂ/઼ળગીળૂ ઽ દગફૂ ઼અ ધીક ીળી ક્લીળૉ લ બથ ઙૉળવીલગ ઢળીષૉવ ફધૂ ગૉ રીળૂ
ઙૉળવીલગીદફ્ ઼રલ જીવૃ ફધૂ. ઋબળ જાથીષૉવ ુષઙદ્ રીળૂ જાથ રૃઞમ ઼ીજૂ ઝૉ ઇફૉ જો દૉરીઅ
ગ્ઉબથ ુષઙદ ઘ્ડૂ ઽસૉ દ્ દૉ ઇઅઙૉ ઇધર્સી ઇફૉ ઈઅગણીસી ુફલીરગફૂ ગજૉળૂફ્ ુફથર્લ ઇઅુદર
ળઽૉ સૉ ઇફૉ દૉ રફૉ મઅપફ ગદીર્ ઝૉ (ળ) ગજૉળૂફૂ જાઽૉ ળીદફી મપી ઞ ુફલર્ ઇફૉ ઼ૄજફી ષીઅજૂ ઝૉ ઇફૉ ઈ
ઋબળીઅદ ઽૃ અ જાઽૉ ળીદરીઅ નસીર્ષૉવ સળદ્ફૉ ઇફૃ બ બી દી પળીષૃઅ ઝૃ અ .
ધશ :
દીળૂઘ :

___________________
ઋરૉનષીળફૂ ઼ઽૂ
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