
 

નમનૂો ન.ં ૪ 
ચાલ ુકૌટંુબિક રેશનકાર્ડમાથંી નામ કમી કરવા માટેનુ ંઅરજી ફોમડ (વવનામલૂ્યે) 

તારીખ:-    /    /૨૦૧  
પ્રવત, 
મામલતદારશ્રી /ઝોનલ અધિકારીશ્રી 
તાલકુો/ઝોન :- ................................    જીલ્લો:- ......................... 
હુું મારા ચાલ ુરેશનકાર્ડમાું નીચેની ધિગતે નામ કમી કરિા માટે આપને ધિનુંતી કરુું છું. 
કુટુુંબના િર્ાનુું નામ :- ................................................................................    

અટક                       નામ                            ધપતા/પધતનુું નામ 
ગામ/િોર્ડ નું. :- ............................... તાલકુો :- ...................... જીલ્લો :- ....................  
હાલનો રેશનકાર્ડ નું. :- ...................................  મોબાઇલ નું : ...................................અસલ રેશનકાર્ડ આ 
સાથે સામેલ છે. 
કમી કરિાનાું નામની યાદી:- 

અ. 
ન ં

કમી કરવાનુ ંછે તે વ્યક્તતનુ ંનામ:- 
અટક                                નામ                     ધપતા/પધતનુું 
નામ 

કમી કરવાનુ ંકારણ  

1   
2   
3   

 
નોંધ : ૧ નામ કમી કરવાના કારણો જેમ કે લગ્ન, મરણ, છૂટાછેર્ા, સ્થળાતંર(અન્ય તાલકુામા/ંજીલ્લામા)ં  વગેરે સ્પષ્ટ     
           જણાવવા.  

૨ મરણ અને છૂટાછેર્ાના કકસ્સામા ંપરુાવાની સ્વય ંપ્રમાબણત નકલ અવશ્ય રજૂ કરવી. કોઇ એફીરે્વીટ રજુ કરવાની   

રહશેે નકહ.  

૩ નામ કમી કરવા માટે કોઇ ફી ચકુવાની રહશેે નકહ.  

 

-:એકરાર:- 
હું અરજદાર મારા ધમડના સોગદં ઉપર પ્રવતજ્ઞાપવૂડક એકરાર કરી આપી જણાવુ ંછં કે ઉપર દશાડવેલ વવગતો સાચી છે અને 

આ વવગતો જો ખોટી સાબિત ઠરશે તો હું સજાને પાત્ર થઇશ. 
  

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

     (અરજદારની સહી/અંગઠૂાનુ ંવનશાન)  

 નામ :- ..........................................  
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- પાછળ..........  



ફોમડ ન ં૪ 

અરજી ક્રમાુંક:........................  (Comput er Generat ed) 

અરજદારશ્રી/શ્રીમધત/કુમારી....................................................................નો બારકોર્રે્ રેશનકાર્ડ નુંબર 
.......................... માુંથી નામ કમી કરિા માટેનાું ફોમડ નું. ૪ ની ધિગતો ધ્યાને લેતા સરકારશ્રીના િારાિોરણ 
મજુબ  ચાલ ુકૌટુુંબબક રેશનકાર્ડમાું નીચે મજુબની ્ય્તિતનુું નામ કમી કરિાની અરજી મુૂં રર કરુું છું/નામુૂં રર કરુું 
છું. 

૧ 

૨ 

૩ 

તારીખ:     ધસક્કો           અધિકારીશ્રીની સહી.......................  
       મામલતદાર/ઝોનલ 
       નામ .......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પકરવશષ્ટ – ૧  

િારકોર્ેર્ રેશનકાર્ડમાથંી નામ કમી કયાડન ુ ંપ્રમાણપત્ર 

આથી પ્રમાણપત્ર આપવામા ંઆવે છે કે શ્રી /શ્રીમતી /કુ. ....................................................................     રહવેાસી 
.............................................. ઝોન/તાલકુા .................................. જજલ્લા .............................  ના એ તારીખ 
..................................... ની ફોમડ નમનૂા ન.ં ૪ મજુિની અરજીથી િારકોર્રે્ રેશનકાર્ડ           ન.ં 
........................................................ માથંી નીચે મજુિની વવગતના નામ રદ કરવા જણાવેલ છે. 

અ.ન.ં નામ / રેશન આઇ. ર્ી. ન ં ઉમર સિંઘં 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     

               

         ઉપરના નામ અતે્રથી રદ કયાડ િદલ આ પ્રમાણપત્ર આપેલ છે. 

તારીખ :   /   /           ઝોનલ ઓકફસર / મામલતદાર  
તાલકુા .................... , જજલ્લો ........................ 

                                                             ગજુરત રાજ્ય  
 

 


