
યાજકોટ યાજથ રી.       

(યાજકોટ ભશાનગયાલરકા વંચાલરત)     
૩જો ભા,ભલ્ટી એકટીલીટી વેન્ટય, નાના ભલા વકકર, ૧૫૦ પુટ યીંગ યોડ, યાજકોટ.     

                                 ફીઆયટીએવ તથા લવટી ફવ વેલા  
    

                        ફાંધકાભ શ્રલભકો ભાટેની રયલશન મોજના 

અયજી ત્રક 
 

 

 

         ૧) ુરૂ નાભ:             
     (અટક)           (નાભ)        (લતા/લતનુ ંનાભ) 

              
 

         ૨) શારન ુ વયનાભું:  
                   
                  
     

         ૩) જાલત:             ુરૂ                     સ્ત્રી                ૪) ભોફાઈર નં: 
 

         ૫) આધાય નંફય: 
 

         ૬) ાવનો પ્રકાય: (જ ેાવની જરૂય શોમ તેનાાં ય કયલુાં.) ભાલવક/ લત્રભાલવક/ છભાલવક/ લાલિક 
            
         ૭) ફાંધકાભ કલ્માણ ફોર્િ  દ્વાયા આેર નોંધણી ક્રભાંક નંફય: 
 

           શુાં  વોગાંદ ૂલકક જાશેય કરૂ છુાં  કે ઉયોક્ત દળાકલેર ભાયી તભાભ  વલગત વત્મ છે તેભજ ભેં યજુ કયેર ભાયા વાભેર       
          ડોક્મુભને્ટવની  વાંુણક જલાફદાયી ભાયી છે. 
 

          સ્થ:  _____________ 

            તાયીખ: _____________                      અયજદાયની વશી 
 

 

 

 

 

 

       *ઓરપવે બયલાની લલગત:- 

       -ાવની કુર યકભ –આાંકડાભાાં:                                    ળબ્દોભાાં: 
        -અયજદાયે બયલાની યકભ:                                            
      -ફાાંધકાભ કલ્માણ ફોડકએ બયલાની યકભ: 
 

        *જરૂયી ર્ોક્મુભેન્ટવની માદી:- 

       -પોભક જભા કયાલતી લખતે ઓખ કાડક(રારફુક) તથા તેની ઝેયોક્ષ વાથે યાખલી જરૂયી છે. 
       -પોભક બયતા શેરા ાછ જણાલેર વનમભો ખાવ લાાંચી રેલા. 
        

 

ાવોટિ  
વાઈઝનો પોટો 

વશી વાથે 

:: પોભિ બયીને આલાનું સ્થ:: 
૧. લવટી લવલલક વેન્ટય, લેસ્ટ ઝોન, યાજકોટ. 
૨. લવટી લવલલક વેન્ટય, અલભનભાગિ, યાજકોટ 

 

(લલના ભુલ્મે) 

(લલના ભુલ્મે) 



     

::-લનમભો-:: 
 

 

૧. ાવ કચેયીનાાં કાભનાાં દદલવોભાાં ઇસ્મુ કયલાભાાં આલળે. 

૨. ાવ ધયાલનાયે ભુવાપયી દયમ્માન ઓયીજીનર ાવ વાથે યાખલાનો યશેળે. ાવની ઝેયોક્ષ કે ડુપ્રીકેટ ાવ ભાન્મ    

યશેળે નશીં.અન્મથા વનમભાનુવાયનો દાંડ લવુર કયલાભાાં આલળે.   

૩. ાવ ધયાલનાય વ્મવક્ત ોતાનો ાવ અન્મ કોઈ વ્મવક્ત ને ભુવાપયી ભાટે આી ળકળે નશીં, કે તફદીર કયી ળકળે    
     નશીં.આભ જણામેથી સ્થ ય જ ાવ જપ્ત કયી વનમભાનુવાયનો દાંડ લવુર કયલાભાાં આલળે. 

૪. ાવ ખોલાઈ જામ,ખયાફ થામ, ધોલામ જામ કે પાટી જામ,તેલા વકસ્વાભાાં અયજદાયે નલેવયથી અયજી કયી ાવનો                    

વનમત ચાજક(પી) બમાક ફાદ જ નલો ાવ કાઢી આલાભાાં આલળે. 
૫.  ભુવાપયી દયમ્માન વાંસ્થાના પયજ યનાાં અવધકાયીશ્રી કે ચેકીંગ સ્ટાપ દ્વાયા ાવ ચકાવણી ભાટે ભાાંગલાભાાં આલે     
     ત્માયે ાવ ફતાલલાનો યશેળે. 
૬.  ભુવાપયી દયમ્માન અન્મ ભુવાપયોને અડચણરૂ થામ તેલુાં રગેજ રઈને ફવભાાં જઈ ળકાળે નશીં.રગેજ વાથે શળે   
      તો વનમભ ભુજફ રગેજની ટીકીટ રેલાની યશેળે. 
૭. કોઈણ વાંજોગોભાાં ાવનુાં યીપાંડ આલાભાાં આલળે નશીં. 

૮. અવનલામક કે આકવસ્ભક વાંજોગોને રીધે ફવ કેન્વર થળે અથલા વભમ નશીં વચલામ તો તેલા વકસ્વાઓભાાં યાજકોટ    
     યાજથ રી.ની જલાફદાયી યશેળે નશીં.     
૯. યાજકોટ યાજથ રી. દ્વાયા ાવના વનમભભાાં લખતોલખત કયલાભાાં આલતા પેયપાય ાવ ધાયકને ફાંધનકતાક યશેળે.   

        ૧૦.ફાંધકાભ શ્રલભક રયલશન મોજના અન્લમે લનમત થમેર ાવનાં દય નીચે ત્રકભાં જણાવ્મા ભુજફનાં યશેળે. 

 

ક્રભ ાવનો પ્રકાય ાવની કુર યકભ 

નોંધામેર ફાાંધકાભ શ્રવભક 
ભાટે ફાાંધકાભ કલ્માણ ફોડક  

દ્વાયા ૮૦% યકભ ભુજફ 
ચૂકલાની થતી યકભ 

નોંધામેર ફાંધકાભ 
શ્રલભકે પોભિ જભા 

કયાલતી લખતે ૨૦% 
યકભ ભુજફ બયલાની 

થતી ાવની પી 

૧ ૧ ભાવ    રૂ.૬૦૦/-          રૂ.૪૮૦/- રૂ.૧૨૦/- 

૨ ૩ ભાવ રૂ.૧૬૫૦/-          રૂ.૧૩૨૦/- રૂ.૩૩૦/- 

૩ ૬ ભાવ રૂ.૩૦૫૦/-         રૂ.૨૪૪૦/- રૂ.૬૧૦/- 

૪      ૧ લક રૂ.૫૫૫૦/-         રૂ.૪૪૪૦/-   રૂ.૧૧૧૦/- 

 


