
યાજકોટ યાજથ રી.       

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

                                 ફીઆયટીએવ તથા લવટી ફવ વેલા  

                                               (ાવ ભાટેન ં અયજી ત્રક) 
 

 

 

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

 

         ૨) શારન   વયનાભ ં:  
                   
                  
         
         ૩) જન્ભ તાયીખ:                                                           ઉભય: 
          
         ૪) જાલત:              રૂ                     સ્ત્રી                 ૫) ભોફાઈર નં:  

 

         ૬) આધાય નંફય: 

         ૭) ાવનો પ્રકાય:   જનયર               લલદ્યાથી(૧૨ લકથી નાના)                લલદ્યાથી(૧૨ લકથી ભોટા)                

                                              દદવમાંગ                   લવલનમય લવટીઝન(૬૦ લકથી લધુ) 

         ૮) ાવની ભ દત: (જ ેાવની જરૂય શોમ તેનાાં ય કયલુાં.) ભાલવક/ લત્રભાલવક/ છભાલવક/ લાલિક 

         ૯) લલદ્યાથી ભાટે: 
                 ળાા / કોરેજન ં વયનાભ ં: 
           
  

                        શારના અભ્માવની લલગત: 

           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 
 

 

 

 

 

       *ઓદપવે બયલાની લલગત:- 

       ાવની કુર યકભ:-(આાંકડાભાાં):                                     

                              (ળબ્દોભાાં): 
      

 

ાવોટિ  
વાઈઝનો પોટો 
વશી વાથે 

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

 

 (લલના ભ લ્મે) 



  ાવ ભેલલા ભાટે અયજીત્રક વાથે જોડલાના થતા જરૂયી આધાયોની  માદી:- 

          લલદ્યાથી ભાટે: 
૧. ફે ાવોટક  વાઈઝના પોટોગ્રાપવ(એક પોભકભાાં ચોંટાડલો અને એક વાથે જોડલો) 
૨. પોટો આઈ.ડી.પ્રૂપની નકર (ાન કાડક/ઈરેકળન કાડક/આધાય કાડક/ડર ાઇવલાંગ રાઈવન્વ) 
૩. એડરેવ પ્રૂપની નકર (યેળન કાડક /ભકાનલેયા વફર/ઇરેકટર ીક ફીર/ડર ાઇવલાંગ રાઈવન્વ) 

૪.વલદ્યાથીએ તાજતેયનુાં સ્કુરનાાં વપ્રન્વીાર દ્વાયા ઇસ્મુ કયેર ફોનાપાઈડ વટીપીકેટ જોડલુાં.  

          દદવમાંગો ભાટે: 
૧. ફે ાવોટક  વાઈઝના પોટોગ્રાપવ(એક પોભકભાાં ચોંટાડલો અને એક વાથે જોડલો)  
૨. પોટો આઈ.ડી.પ્રૂપની નકર (ાન કાડક/ઈરેકળન કાડક/આધાય કાડક/ડર ાઇવલાંગ રાઈવન્વ) 
૩. એડરેવ પ્રૂપની નકર (યેળન કાડક /ભકાનલેયા ફીર /ઇરેકટર ીક ફીર /ડર ાઇવલાંગ રાઈવન્વ) 

૪.દદવમાાંગો ભાટે વવવલર વજકનનો દાખરો. 
          વીલનમય લવદટઝન ભાટે: 

૧. ફે ાવોટક  વાઈઝના પોટોગ્રાપવ(એક પોભકભાાં ચોંટાડલો અને એક વાથે જોડલો)  
૨. પોટો આઈ.ડી.પ્રૂપની નકર (ાન કાડક/ઈરેકળન કાડક/આધાય કાડક/ડર ાઇવલાંગ રાઈવન્વ) 
૩. એડરેવ પ્રૂપની નકર (યેળન કાડક /ભકાનલેયા ફીર/ઇરેકટર ીક ફીર/ડર ાઇવલાંગ રાઈવન્વ) 

::-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 વમવક્ત ોતાનો ાવ અન્મ કોઈ વમવક્ત 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 યશેળ ેનશીં. 
૯. યાજકોટ યાજથ રી. દ્વાયા ાવના વનમભભાાં લખતોલખત કયલાભાાં આલતા પેયપાય ાવ ધાયકને ફાંધનકતાક યશેળે.    

          ૧૦.ાવનાં દય નીચે ત્રકભાં જણાવમા ભ જફનાં યશેળે. 

પ્રકાય જનયર લલધાથી (૧૨ લિથી 
નાના ફાકો ભાટે) 

લલધાથી  
(૧૨ લિ કે તેથી 
ઉય ના ) 

દદવમાંગ લવલનમય લવદટઝન  
(૬૦ લિથી લધ  

ઉભયના) 

૧ ભાવ રૂ.૫૫૦/- રૂ.૧૭૫/- રૂ.૩૫૦/- રૂ.૩૫૦/- રૂ.૩૫૦/- 

૩ ભાવ   રૂ.૧૬૦૦/- રૂ.૫૦૦/-   રૂ.૧૦૦૦/-  રૂ.૧૦૦૦/-   રૂ.૧૦૦૦/- 

૬ ભાવ   રૂ.૩૦૦૦/- રૂ.૯૦૦/-   રૂ.૧૮૦૦/-  રૂ.૧૮૦૦/-   રૂ.૧૮૦૦/- 

  ૧ લક  રૂ.૫૫૦૦/-   રૂ.૧૬૫૦/-   રૂ.૩૩૦૦/-  રૂ.૩૩૦૦/-   રૂ.૩૩૦૦/- 

         નોંધ:- 

         ૧) અયજીત્રક વાથે રૂ .૫૦/- (પ્રોવેવીંગ પી) જભા કયલલાની  યશેળે. 
         ૨) વલગત બયેરુાં વાંુણક પોભક, વેન્ટય ખાતે વલાયે ૧૦.૩૦ થી ફોયે ૩.૩૦(૨ થી ૨.૩૦ દયવે) વુધીભાાં સ્લીકાયલાભાાં આલળે. 
         ૩) પી બમાકના ૩૦ દદલવ ફાદ અયજદાયે તેભનો ાવ વત્રકોણ ફાગ કાં ટર ોર રૂભ ખાતેથી ઓદયજનર શોંચ યજુ કયી ભેલી રેલાનો યશેળે.  

  (વભમ વલાયે ૧૦ થી વાાંજ ે૬) 


