બિળુસ – ગ
-:ળીજ્લ બષર્દીળ્ઽથ બીિળદ્ુહગ રૉશષષી રીડૉ ફૃઅ ઇળજીબ ગઆ( ઇપૃળૂ ુષઙદ્ષીશી ઇળજીબ ગ્ ઇરીન્લ ળઽૉ સૉ. )
ુદ,
ગુરસફળ ૂ,
લૃષગ ઼ૉષી ઇફૉ ઼ીઅ ગૅ ુદગ ષૅુ કફૂ ગજૉળૂ,
બ્વ્ગ ફઅ. ૩૩/૫જો રીશ,
ણ્. જીષળીઞ રઽૉ દી યષફ, ઙીઅપૂફઙળ
કર્ર
૩
૪
૫
૬

રીઅઙૉવ ુષઙદ
ફીર ( ઇડગ બઽૉ વીઅ વઘષૂ )
ુબદીફૃઅ ફીર
જાુદ
ઞન્ર દીળૂઘ
/ /
(ઈઅગણી દૉરઞ સબ્ન્રીઅ)
૭ બૃળૉબૃ ઼ળફીરૃઅ.
(બૂફગ્ણ ફઅમળ ઼ીધૉ)
૮ ર્મીઉવ ફઅમળ
Mo.
૯ ઉરૉઉવ ઑણર્ ૉ ઼
૱ ઈપીળ ગીણર્ ફઅમળ
૯ પઅપ્ / લષ઼ીલ
૩૨ સોક્ષુથગ વીલગીદ
૩૩ ષૅુ ફૃઅ ક્ષૉ
૩૪ ઞૉ ષહર્ રીડૉ બીિળદ્ુહગ
રૉશષષીફૃઅ ઝૉ દૉ ઼રલઙીશીરીઅ
રૉશષૉવ ુ઼ુધ્પક. (ુ઼ુધ્પક
ઇઅઙૉ ૫૨૨ સબ્ન્રીઅ ડૃઅ ગૂ ફ પ

આપનો તા તરનો
પાસપોટર્ સાઇઝનો
ફોટો અહીં
ચોટાડવો

ઇળઞનીળઑ યળષીફૂ ુષઙદ

૩૫ ગીલર્કર્રરીઅ ઙલી ઽ્લ દૉફી
ભ્ડ્ગર્ીફ઼્ ઼ીરૉવ ઝૉ ? ઽી /
ફી(ઉંજીઉ રીુથદ ધીલ દૉષી
઼ીરૉવ ળીઘષી)
૩૬ ઋબળ્ક્દ ુ઼ુધ્પ મનવ ળીજ્લ /
ગૉ ન્ ઼ળગીળ ગૉ ઇન્લ ઼અ ધી
ીળી ઈુધર્ગ ઼ઽીલ રશૉવ ઝૉ ગૉ
ગૉ ર? જોરશૂ ઽ્લ દ્ દૉફૂ
ુષઙદ.
૩૭ ઈ ઇઙીઋ ગ્ઉબથ ગીળફ્
ઑષ્ણર્ ળીજ્લ / ગૉ ન્ ઼ળગીળ
ીળી ઈ ગીળફૂ ગૉ ઇન્લ
ષૅુ ક રીડૉ રશૉવ ઝૉ ગૉ ગૉ ર ?
જો ઽ્લ દ્ ુષઙદ્ ઈબષૂ.
૩૮ ગ્ઉ ઙૃફીિઽદ ષૅુ ક મનવ
ગીલનીગૂલ ગીલર્ષીઽૂ ધલૉવ /
જીવૉ ઝૉ ગૉ ગૉ ર ? જો ઽ્લ દ્
ુષઙદ્ ઈબષૂ.
૩૯ યવીરથ
ગળફીળ
મૉ ૩.
઼નઙૅઽ ધ્ફી
ફીર
ઇફૉ
઼ળફીરી ( યવીરથ બ ્ ૪.
ઇવઙધૂ મૂણષી)
૩૱ ઞૉ બષર્દ ઼ળ ગલ ઽ્લ દૉફૃઅ ફીર ફીરઆ
ઇફૉ ઉંજીઉ
ુઞ ્આ
ળીજ્લઆ
ઉંજીઉઆ
૩૯ ષી઼ સ ગલીર્ફૂ ુષઙદ
દીળૂઘ ....../...../......... ધૂ ......./......./.........
૪૨ જતીથ સ ગલીર્ફૂ ુષઙદ
દીળૂઘ ....../...../......... ધૂ ......./......./.........
૪૩ જતીથરીઅ બૂગ ઋબળ બઽ ચ્લી
દીળૂઘ
૪૪ ઼ળ ગળૉ વ ઉંજીઉફૂ ુષઙદ
(રૂડળરીઅ)
૪૫ જતીથફૂ સ ઈદ ઇઙીઋ IMF
ફૉ જાથ ગળૉ વ ઽ્લ દ્ દૉફૂ ુષઙદ

૪૬ જતીથફૂ ઼રલૉ IMF ફી
ુદફૂપૂ ઼ીધૉ ઽદી ? જો ઽી દ્
દૉરફૂ ુષઙદ્
૪૭ જતીથરીઅ ઼ીધૉ ઇન્લ બષર્દીળ્ઽગ ફીરઆ
ઽ્લ દ્ દૉરફૃઅ ફીર
઼ળફીરૃઆ
ર્.
ફઅ.
૪૮ જતીથ બૄથર્ ગલીર્ મીન IMF ફૉ
જાથ ગલીર્ દીળૂઘ
૪૯ જતીથ બૄથર્ ગલીર્ફૃઅ ઉંજીઉ ઼ળ
ગલીર્ફૃઅ (રૂડળરીઅ) IMF ફૃઅ
રીથબ ફઅમળ
૪૱ બષર્દ ઼ળ ગલીર્ ઇઅઙૉફૃઅ રીથબ
દીળૂઘ ઇફૉ ઼અ ધી/઼ળગીળફૃઅ
ફીર ઇફૉ ુષઙદ
૪૯ બષર્દ ઼ળ ગલીર્ફૃઅ રીથબ IMF
ીળી રીુથદ ગળી લીફૂ દીળૂઘ
( રીથબ ફૂ ફગવ ઇવઙધૂ
઼ીરૉવ ળીઘષૂ)
ધશ :દીળૂઘ :-

ઇળઞનીળફૂ ઼ઽૂઆ-..................................
ઇળઞનીળફૃઅ ફીર:-....................................

