
1 | P a g e  
 

ગજુયાત ભકાન અને અન્મ ફાાંધકાભ શ્રભમોગી કલ્માણ ફોડડ 
“શ્રભ બલન “ ગન શાઉવની ફાજુભાાં, કાભ ભાગડ, ખાનયુ, અભદાલાદ-૧  

પ્રસતુત વશામ મોજના 
અયજીત્ર 

૧. અયજદાય ભહશરાનુાં રૂૂ નાભ અને વયનામુાં : :................................................................................................................ 

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

૨. (અ) રાબાથી શ્રતભકનો ઓખકાડડ ક્રભાાંક/નોંધણી નાંફય/ ય-ુ તલન :...............................................................................  

   (ફ) ઓખકાડડ યીન્ય ુકયાવ્માની તાયીખ :.......................................................................................................  

૩. રાબાથી શ્રભીકની નોંધણી કચેયીનુાં નાભ અને વયનામુાં :......................................................................................  

૪. ફેંક ખાતા નાંફય :.................................... ૫. ફેન્કનુાં નાભ :................................................. ૬. ળાખા :.........................  

૭. આ કેટરાભી પ્રસતુત છે ? ........................................................................................................................................  

૮. પ્રસતુત લખતે ઉંભય :.............................................. 

૯. પ્રસતુતની તાયીખ :..................................................... 
 

ઉય જણાલેર વાંણૂડ શકીકત ભેં વભજલૂડક બયેર છે અને વાચી છે આભાાંની કોઈ તલગત ખોટી ઠયે તો આ મોજના શઠે 

ભેર વશામ ફોડડને યત કયલા આથી હુાં ફાશધેયી આુાં છુ તો ભને ભલાાત્ર આતથિક વશામ ભાંજુય/નાાં ભાંજુય  કયલા તલનાંતી 

છે. 

તાયીખ : …………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

લાયવદાયની વશી /અંગઠૂો નુાં તનળાન 

નોંધ : જો અંગઠુો કયેર શોમ તો અંગઠુો કયનાયની ઓખ આનાયવાક્ષીની  
 

વશી :........................................... 

નાભ અને વયનામુાં:...........................................................................................................................................................  

 

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

તાયીખ :.........................................              સ્થ :....................................................................................................  

 

 

 

ભહશરા રાબાથીનો 
ાવોટડ  
વાઈઝનો 
પોટો. 

પોમમડ- તલના મલુ્મે 
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મોજના : ફાાંધકાભ વ્મલવામભાાં યોકામેર ભહશરા શ્રભમોગીને પ્રથભ ૨ (ફે) પ્રત્મેક પ્રસતુત ભાટે રૂ.૫૦૦૦/- નાણાકીમ વશામ 

વશામ આલાની આ મોજનાભાાં જોગલાઈ કયલાભાાં આલેર છે.  

તનમભો :  (૧) ફાાંધકાભ શ્રતભક તયીકે ફોડડભાાં નોંધણી કયાવ્મા ફાદ જ આ મોજનાનો રાબ ફાાંધાકભ ભહશરા શ્રતભકને 
ભલાાત્રથળે, તેભજ નોંધણીની તાયીખથી પ્રત્મેક લડ નોંધણી યીન્યકુયાલેર શળે તેલા ફાાંધકાભ ભહશરા શ્રતભકને 
જ આ મોજનાનો રાબ ભલાાત્ર થળે.  
(૨) ભહશરા ફાાંધકાભ શ્રતભકે પ્રસતુતફાદના ત્રણ ભાવ સધુી તનમત નમનુાભાાં અયજી કયલાની યશળેે.  

(૩) ભાત્ર ૧૯ લડથી લધ ુલમની ભહશરા શ્રતભકને જ આ વશામ ભલાાત્ર થળે.  

(૪) આ વશામ ભાત્ર ફે પ્રસતુત યુતી જ ભલાાત્ર થળે.  
(૫) આ વશામ કસલુાલડના હકસ્વાભાાં ણ ભલાાત્ર થળે.  

કસલુાલડની વ્માખ્મા: કસલુાલડ એટરે ગબડ યહ્યા છી ૨૬ભાાં અઠલાહડમા શરેા અથલા તેટરી મદુ્દત દયમ્માન ગબડલતીનો 

ગબડાત થામ તે ણ તેભાાં બાયત પોજદાયી અતધતનમભ ૧૮૬૦ના ૪૫ની શઠે તળક્ષાાત્ર શોમ તેલી કોઈ કસલુાલડનો 

વભાલેળ થતો નથી. 

કામડદ્ધતત: (૧) અયજદાયે તનમત નમનુાભાાં અયજી જે તે વાંફાંધીત જીલ્રાના નામફ/વશામક તનમાભક, ઔદ્યોગગક સયુક્ષા અને 

આયોગ્મ, અને ભથક કચેયીને કયલાની યશળેે. 

(૨) ઉયોક્ત અતધકાયી અયજીભાાં દળાડલેર તલગતોની ચકાવણી અને ખયાઇ કયીને તેની અયજી ભળ્માની તાયીખથી હદન- ૧૫ભાાં 

ોતાની બરાભણ વશીત અયજી ગજુયાત ભકાન અને અન્મ ફાાંધકાભ શ્રભમોગી કલ્માણ ફોડડના વગચલને ભોકરી આલાની 

યશળેે. 

(૩) ફોડડનાાંવગચલશ્રી વદયહુ અયજીની તલગતો તથા અગબપ્રામ યત્લે જરૂયી ચકાવણી કયી મોજના વશામ ભાંજૂયી/નાાંભાંજુયી 

અંગેનો આખયી તનણડમ હદન-૧૫ભાાં કયળે. 

 (૪) વદયહુ વશામ એકાઉન્ટ ેઇ ક્રોસ્ડ ચેકથી રાબાથીના કામદેવયનાાં લાયવદાય/ઉત્તયાતધકાયીને વક્ષભ અતધકાયીના પ્રભાણત્ર 
મજુફ ચકૂલલાનુાં યશળેે. 
 

ગફડાણ: આ વાથે 

                               ફે ાવોટડ  વાઇઝના પોટા.  
                              ફોડડનાાં ઓખ કાડડની ઝેયોક્ષ.  
                              ફાકના જન્ભ/પ્રસતુત દયમ્માન ફાકના ભયણની નોંધણી અંગેના દાખરાની નકર.  

                              પ્રસતુત/કસલુાલડ અંગેનુાં ડોક્ટયી પ્રભાણત્રની નકર.  

 

 

ગજુયાત ભકાન અને અન્મ ફાાંધકાભ શ્રભમોગી કલ્માણ ફોડડ  
“શ્રભ બલન “ ગન શાઉવની ફાજુભાાં, કાભ ભાગડ, ખાનયુ, અભદાલાદ-૧.  

 

 

 

 


