
 

 

  એપ્લરકેળન અને વભંતિ પોભમ 
 
નાભ: _________________ _____તિ / ીિાન ુનાભ: ________________ અટક: ______________ _________________ 

શારનુ ંવયનામુ:ં______________________________________________________________________ _____________  

 

_________________________________________________________________________________ _____________ 

 
કામભી વયનામ:ુ____________________________________________________________________________________________ 
 
પોન: __________________________ ભોફાઇર નફંય:_______________________________________ _____________  

 
ઇભેઇર:___________________________________________________________________________ _____________ 

 

સ્ત્રી  રુુ  ઉંભય:___________ વ્મલવામ:__________________________________________ ___________ 

 

સ્લાસ્્મ વાધકની વખં્મા:_________ એટેન્ડન્ટની વખં્મા: ___________  
રૂભનો પ્રકાય: 

ડીરક્ષ રૂભ 
 A.C. & T.V. 

સ્ેશ્મર રૂભ - T.V. 
જનયર લોડમ બોંમ િીમે     / શરેો ભા 

વીંગર       / ળેરયિંગ 
 

આગભન િાયીખ અને વભમ:  પ્રસ્થાન િાયીખ અને વભમ: 
 

 

 

આ ીક અ સતુલધા રેલા ભાગંો છો?(વાભાન્મ ચાજીવ વાથે)?: શા / ના 
ક્ાથંી: યાજકોટ ગોંડર લીયયુ ગોભટા ચોકડી ગોભટા યેલ્લે સ્ટેળન અન્મ જગ્મા: 

 
 

આ જમા ંશો તમાથંી આના આલાગભનની વ્મલસ્થા કયાલલા ભાગો છો (મોગ્મ શલુ્ક વાથે): શા / ના 
ક્ાથંી તલગિલાય સ્ષ્ટ કયો: 
 

 

 
ગોકુર નેચય ક્ોય વેન્ટયભા ંએડભીટ થલા ભાટેનો મખુ્મ શતે:ુ 
 ળયીય શધુ્ધી, ભેદસ્લીિા, વતંધલા, ળયીયના દુખાલા , શાઈ બ્રડ પે્રળય, ડામાબફટીવ, તલચા યોગ, વોરયમાતવવ, ેટના યોગો, 

કફજજમાિ, કેન્વય, હૃદમ યોગ, બચિંિા, િણાલ, રડપે્રળન, અન્મ:___________________________________________________ 
 આને કોઇ ચેી યોગ છે?: શા / ના: જલાફ જો શા શોમ િો તલગિ જણાલો:_____________________________ _________  
 આયોગ્મ ફાફિે અન્મ ભારશિી:_______________________________________________________________________________ 

 
શારભા ંકોઇ િફીફી વાયલાય ચાલ ુછે: એરોથી / શોભીમોેથી / આયલેુદ / નેચયોેથી / અન્મ:__________________________  

 

અગાઉ થમેર શોસ્સ્ટરભા ંદાખર / ળસ્ત્રરિમાઓ / ગબંીય ફીભાયી લગેયેની તલગિ જણાલો:_________________________________  

__________________________________________ ___________________________________________ ___________

ક્ાયે:___________________________________ ક્ા:ં_____________ _________________________ _______________ 

 

આને કોઇ વ્મવન છે: ધમુ્રાન / િભાકુ / દારૂ / ડ્રગ્વ / અન્મ:________________________________________________  

આ આ વ્મવન છોડલા ભાગંો છો: શા / ના _________________ _____________________________ __________________ 

 

િાયીખ વભમ PM/AM 
   

િાયીખ વભમ PM/AM 
   

આનો 
ાવોટમ પોટો 



 
લાચંો અને વભજો: 
 આ પોન કૉર અથલા ઇભેઇર દ્વાયા કાભચરાઉ બકુીંગ કયાલી ળકો છો. 
 આના બરુકિંગને કનપભમ કયલા ભાટે બરુકિંગ રડોબઝટ રડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ / એટ ાય ચેક / ભની ઓડમય / વ્મસ્તિગિ યોકડ અથલા ફેંકભા ં

યકભ બયી જભા કયાલી ળકો છો. બરુકિંગ રડોબઝટ: ડીરક્ષ રૂભ ભાટે રૂ.૫૦૦૦/-, સ્ેશ્મર રૂભના રૂ.૩૦૦૦/- િથા જનયર લોડમ ભાટે 
રૂ.૧૫૦૦/- બયલાના યશળેે. 

 આના દ્વાયા એપ્લરકેળન પોભમ અને બરુકિંગ રડોબઝટ ભળ્મા ફાદ  આને પોન કૉર, ઇભેઇર અથલા ોસ્ટ દ્વાયા આને બરુકિંગના 
કન્પભેળનની ભારશિી જણાલલાભા ંઆલળે. 

 આ એપ્લરકેળન પોભમની મોગ્મ ચકાવણી થમા ફાદ આને કેન્રભા ંદાખર થલાની વશભિી અાળે. કોઇણ વ્મસ્તિને કેન્રભા ંએડભીળન 
આલા લીળે, લધ ુયોકાલા તલળે અથલા રડસ્ચાર્જ તલળેના િભાભ શક્ક ગોકુર નેચય ક્ોય વેન્ટય ાવે યશળેે. 

 કોઇ કાયણવય આ બકુીંગ કેન્વર કયાલો અથલા િેભા ંકોઇ પેયપાય કયાલો િો તનચે મજુફના તનમભો રાગ ુડળે: 
પેયપાય વભમગાો ૨૧ રદનથી લધ ુ રદન ૧૬-૨૧ રદન ૮-૧૫ ૮ રદન થી ઓછા 

યીપંડ % 90% 70 % 50% 20 % 

 

 આ પોભમ વાથે જોડલાની જરૂયી તલગિો: 
 પોટો ID ના યુાલાની નકર. (ાવોટમ, આધાય કાડમ, ચ ૂટંણી કાડમ લગેયે) 
 એક ાવોટમ વાઇઝનો પોટોગ્રાપ. 
 છેલ્રા ભેડીકર યીોટમ  િથા શારભા ંચારિી દલાઓ તલગિો. 

 

તનમભો અને ળયિો: 
 એપ્લરકેળન પોભમ જભા કયાવ્માના ૨૪ કરાકભા ંબકુીંગ રડોઝીટ જભા કયલાનુ ંભરુવુ ંનશીં. િેના લગય આના પોભમની કામમલાશી 

આગ લધળે નશીં. 
 આ રયબચિ છો કે આને અશીં શદુ્ધ કુદયિી ઉચાય જેલા કે આશાય આમોજન, ાણી બચરકતવા , ભાટી બચરકતવા , ભાબરળ 

બચરકતવા, ગયભ-ઠંડા ળેકની વાયલાય લગેયે આલાભા ંઆલ ળે. આના આયોગ્મને ધ્માનભા ંયાખી નેચયોેથ દ્વાયા નક્કી કમામ 
મજુફના આશાય-ઉચાય આલાભા ંઆલળે. આની િકરીપના તનલાયણ ભાટે જુદા-જુદા ળયીય શદુ્ધીના ઉચાયો આલાભા ંઆલળે. 
દયેતની ળારયરયક ક્ષભિા જુદી-જુદી શોમ છે, જેથી ક્ષભિા અનવુાય આની િકરીપભા ંલધ્િો-ઓછો પામદો થઇ ળકે. આની િતરીપ 
વંણુમ નાબદુ થઇ જામ િેલી જલાફદાયી ગોકુર નેચય ક્ોય વેન્ટય કે િેના સ્ટાપની યશિેી નથી. 

 આના ગોકુર નેચય ક્ોય વેન્ટયભા ં દાખર થમા છી આ કેમ્વની ફશાય ન જાલ િેવુ ંઇચ્છનીમ છે. કોઇ ઇભયજન્વી શોમ િો 
કેમ્વની ફશાય જિા શરેા ંઅતધકૃિ વ્મસ્તિની યલાનગી રેલી જરૂયી છે. આના યોકાણ ના રદલવો દયતભમાન જ્માયે ણ આ 
કેમ્વની ફશાય શોલ તમાયે , ફધા આયોગ્મને રગિા જોખભો અથલા અન્મ કોઇ ઇભર્જન્વી ઉબી થામ િો િેના ભાટે ભાત્ર આની 
ોિાની જલાફદાયી યશળેે. ગોકુર નેચય ક્ોય વેન્ટય કોઈણ પ્રકાયની દુઘમટના ભાટે જલાફદાય યશળેે નશીં. 

 કેમ્વભા ંફશાયથી નાસ્િા-ીણા ંરાલલાની ભનાઇ છે . કેમ્વની જગ્માભા ંઆના મરુાકાિીઓ નાસ્િો  -ીણા ંરાલી / ખાવુ-ંીવુ ં
કયી ળકે નશીં.  

 વેન્ટયભા ંયોકાણ દયતભમાન અશીં ના ફધા જ તનમભોન ુારન અને અનવુયણ કયલાનુ ંયશળેે. 
 ચા, કોપી, દારૂ, ગટુકા, વોાયી, ભાલા, િભાકુ, ધમુ્રાન, ડ્રગ્વ અથલા અન્મ કોઇ આલા પ્રકાય ના વ્મવનો નો કેન્રભા ં

પ્રતિફધં છે. 
 કેન્રભા ંવાયલાયના દય વભમાિંયે ફદરાઇ ળકે છે. બરુકિંગ કમામની િાયીખ છી દય ફદરામા શોમ િેભ છિા ં વાયલાયના વભમગાા 

દયમ્માન નલા દય પ્રભાણે ખચમ રાગ ુડળે. 
 કુદયિી આપિો અથલા અન્મ કોઇ ઇભર્જન્વી ઉબી થામ િો આના યશઠેાણ નો પ્રકાય જરૂય મજુફ ફદરલાનો શક્ક ગોકુર નેચય ક્ોય 

ાવે યશળેે. 
 એડભીળન લખિે બરુકિંગ કનપભેળનની કોી વાથે રઇ ને આલવુ.ં 
 કોઇણ પ્રકાયના તલલાદો નો ઉકેર ગોંડર / યાજકોટ ન્મામકે્ષત્ર ભા ંકયલાભા ંઆલળે. 
 આ એપ્લરકેળન અને વભંતિ પોભમ ભેં યેુરુૂ લાચંી અને વભજી રીધુ ંછે. હુ ંિે સ્લીકારંુ છ ંઅને િ મજુફ અનવુયલાની  ખાિયી 

આુ ંછ.ં ભને જ્ઞાિ છે કે ભાયા દ્વાયા આલાભા ંઆલેર ઉય મજુફની ફધી ભારશિી વાચી છે અને હુ ંિેની ફાશધેયી રઉ છ.ં 
 
અયજદાય ની વશી: _________________       િાયીખ: ___________________  

 
 
વફધંીની  વશી: ___________________________    અયજદાય વાથે વફંધં:___________________  


