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(૧૭) આથી હ ું જણાવ ું છું કે, આથી હ ું નીચે વશી કયનાય 
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ખાત  ું ધયાવ ું છું તથા હ ું ગ જયાત ભકાન અને અન્મ ફાુંધકાભ શ્રભમોગી કલ્માણ ફોડડ ભાું રાબાથી તયીકે 

નોંધામેર છું. ઉયોક્ત અયજી ભેં લાુંચી/વાુંબી છે તથા મોજના અંગેના મનમભોની ભને જાણ છે. 

અયજીભાું બયેર તભાભ મલગતો વાચી શોલાન ું જણાવ ું છું અને તે ફદર નીચે વશી કર ું છું. ખોટી મલગતો 

યજ  કયી નાણાકીમ રાબ રેલો ગ નો ફને છે તેની ભને જાણ છે. જો ખોટી મલગતો યજ  કયીને નાણાકીમ 

રાબ ભેલીળ તો ભાયી વાભે જે કામડલાશી થળે તે ભને કબ ર/ભુંજ ય છે. તેભજ તે યત ચ કલલા હ ું 

રેખખત ફાુંશધેયી આપ ું છું.  
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