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યાજકોટ યાજથ રી. 
(કંનીઝ એક્ટ  શેઠ વંસ્થાપત યાજકોટ ભશાનગયાપરકાની વંુણણ આનુંપગક કંની) 

 
 

    યાજકોટ BRTS ાઈરોટ બ્રુકોયીડોય રૂટ યના ંડેડીકેટેડ રેન ય પ્રામોપગક ઘોયણ ે૨૫ વીટય ક ેતેથી લધ ુક્ષભતા ધયાલતા 

પ્રાઈલેટ ેવેન્જય લાશનો/ફવોન ેચરાલલા ભાટેની  

ળયતો અન ેવભજુતીઓ:- 

૧. યાજકોટ BRTS ના ં ડેડીકેટેડ રેન ય પ્રામોપગક ઘોયણે ૨૫ વીટય કે તેથી લધ ુ ક્ષભતા ધયાલતા પ્રાઈલેટ ેવેન્જય 

લાશનો/ફવો ચરાલલાની ભંજૂયી રેલા ભાટે યવ ધયાલતી કંની/ેઢી/વંસ્થા ાવેથી બાલ ત્રકભા ંસ્લશસ્તે પલગતો બયીન ે

અને તેની વાથે આ કાભની ળયતો અને વભજુતીઓની નકરને સ્લ-પ્રભાપણત કયી એક વીરફંધ કલયભા ંઓપય(પ્રાઇવ ફીડ) 

યજુ કયલાની યશેળે. આ વીર ફંધ કલયન ેતા.૧૪/૦૯/૨૦૧૮, વભમ વાંજના ં૬:૦૦ કરાક વુધીભા ંજનયર ભેનેજય, 

યાજકોટ યાજથ રી. - ૩જો ભા, ભલ્ટી એક્ટીલીટી વેન્ટય, નાનાભલા વકણર, ૧૫૦’પીટ યીંગ યોડ – યાજકોટ - 

૩૬૦૦૦૫ ખાતે શોચતા કયલાના ં યશેળે. ભુખ્મ કલય ય જે કાભ ભાટે ઓપય ભાંગલાભા ંઆલ ે છે તેની પલગત સ્ષ્ટ 

દળાણલલાની યશેળે.  ભુદ્દત પલત્મા ફાદની આલેર ઓપયો કોઇ ણ વંજોગોભા ંસ્લીકાયલાભા ંઆલળ ેનશી.  

૨.  આ કાભે યવ ધયાલતી કંની/ેઢી/વંસ્થાએ લેફવાઇટ (www.rajkotrajpath.com) યથી આ કાભની ળયતો અન ે

વભજુતીઓ તથા બાલત્રકની નકર ડાઉનરોડ કયી તેભા ંદળાણલેર પલગતો સ્લશસ્તે બયલાની યશેળે. જેભા ંાછથી કોઇણ 

વંજોગોભા ંપેયપાય કયલા દેલાળે નશી. 

૩.   આ કાભે યવ ધયાલતી કંની/ેઢી/વંસ્થાએ બાલત્રકભા ંમોગ્મ સ્થાન ેોતાનો ભોફાઇર નંફય તથા ઇ-ભેઇર એડ્રેવ રખલા 

અપનલામણ છે, જેના યથી બપલષ્મભા ંભંજૂયી વંફપધત વંદેળા આી ળકામ. મોગ્મ ભોફાઇર નંફય તથા ઇ-ભેઇર એડ્રેવ 

રખેર ન શોમ તેલા કંની/ેઢી/વંસ્થાન ેવંદેળો ન શોંચે તે અંગ ેયાજકોટ યાજથ રી. ની કોઇ જલાફદાયી યશેળે નશી. 

૪.  યાજકોટ BRTS ના ંડેડીકેટેડ રેન ય જે પ્રાઈલેટ ેવેન્જય લાશનો/ફવોને અત્રેથી ભંજૂયી  આલાભા ં આલેર શળ ે તેજ 

લાશનો/ફવોન ેચરાલલાના ંયશેળે, તે પવલામનાં લાશનો આ રૂટ યથી  જે તે કંની/ેઢી/વંસ્થા દ્લાયા ચરાલલાભા ં

આલળ ેતો તેની વાભે યાજકોટ યાજથ રી.દ્લાયા વક્ષભ કક્ષાએથી પનણીત કયલાભા ંઆલ ેતે ભુજફની  દંડાત્ભક કામણલાશી 

કયલાભાં આલળ.ે  

૫. યાજકોટ BRTS ના ંડેડીકેટેડ રેન ય જે પ્રાઈલેટ ેવેન્જય લાશનો/ફવો ચરાલલાની ભંજૂયી રેલાની થતી શોમ તે લાશનો 

આ કોયીડોય ય ઉમોગભા ં રઈ ળકામ તે પ્રકાયની રાક્ષપણકતા ધયાલતાં શોલા જોઈએ. આ ભાટે યવ ધયાલનાય 

કંની/ેઢી/વંસ્થા દ્લાયા અત્રથેી ભંજૂયી ભેલતા/ં ઓપય/બાલ યજૂ કયતાં ૂલે વદયશંુ પ્રાઈલેટ ેવેન્જય 

લાશનો/ફવોની રાક્ષપણકતાની ચકાવણી કયાલી રેલાની યશેળે. 

૬.  યાજકોટ BRTS ના ં ડેડીકેટેડ રેન ય જે તે કંની/ેઢી/વંસ્થાના ં પ્રાઈલેટ ેવેન્જય લાશનો/ફવોન ેઅત્રેથી ભંજૂયી 

આલાભા ંઆલેર શળે તેન ેઆ ડેડીકેટેડ રેન ય ોરીવ કપભળનયશ્રી,યાજકોટ દ્લાયા જે  જાશેયનાભુ ંઅભરભા ંશળ,ે તેભાં 

દળીત તભાભ ળયતો/પનમભોનો ચુસ્તણ ેઅભર કયલાનો યશેળે. 

 

૭.  આ ડેડીકેટેડ રેન ય લાશન ચરાલલા ભાટેની ભંજૂયી આલાભા ંઆલેર લાશનોની ભશત્તભ સ્ીડ ૬૦ કી.ભી.પ્રપત કરાકની 

યાખલાની યશેળે. ડેડીકેટેડ રેનભા ંલાશનોન ેઓલય સ્ીડ કે યપ ડ્રાઇલીંગથી ચરાલલાની ભનાઇ છે. 

 

૮.  આ ડેડીકેટેડ રેન ય ભંજૂયી આલાભા ંઆલેર લાશનોન ેકોઈણ ણ સ્થ ય ાકણ કયલાની  તેભજ ેવેન્જયન ેચડાડલા ક ે

ઉતાયલાની વખત ભનાઇ છે. 

 

http://www.rajkotrajpath.com/
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૯.  આ ડેડીકેટેડ રેન ય ભંજૂયી આલાભા ં આલેર લાશનો ચરાલતી લખત ે BRTS ની ફવોન ે ચરાલલાની પ્રામોયીટી 

આલાની યશેળે. 

 

૧૦.  વદયશંુ ડેડીકેટેડ રેન ય જે તે કંની/ેઢી/વંસ્થાના ંપ્રાઈલેટ ેવેન્જય લાશનોન ેઅત્રેથી ભંજૂયી  આલાભા ંઆલેર શળ,ે તે 

લાશનો દ્લાયા યાજકોટ BRTS ના ં કોઈણ ઇન્રાસ્રકચયન ે ડેભેજ કયલાભાં આલળ ે તો તેની વંૂણણ જલાફદાયી જે તે 

કંની/ેઢી/વંસ્થાની યશેળે. તેભજ આ ડેભેજની ભયાભત ભાટેનો વંૂણણ ખચણ ૧૨.૫% વુયપલઝન ચાઝણ વાથે જે તે 

કંની/ેઢી/વંસ્થા ાવેથી યાજકોટ યાજથ રી. દ્લાયા લવુર કયલાભા ંઆલળ.ે  

 

૧૧.  વદયશંુ ડેડીકેટેડ રૂટ ય ચરાલલાભા ંઆલતા ંતભાભ લાશનોન ેવરાભતીના ંકાયણોવય ઓલય ટેક કયલાની ભનાઈ યશેળે. 

 

૧૨.  યાજકોટ BRTS ના ં ડેડીકેટેડ રેન ય જે તે કંની/ેઢી/વંસ્થાના ંપ્રાઈલેટ ેવેન્જય લાશનો/ ફવોન ેઅત્રેથી ભંજૂયી 

આલાભા ંઆલેર શળે, તે લાશનના ંનંફય તેભજ તેની દૈપનક રીનુ ંભોનીટયીંગ અત્રેથી CCTV રૂટ ય રગાલલાભા ંઆલેર 

વી.વી. કેભેયા દ્લાયા કે યાજકોટ યાજથ રી.ના ંસ્ટાપ કે તેના ં દ્લાયા અપધકૃત કયેર વીક્મુયીટી સ્ટાપ દ્લાયા પનમંત્રણભા ં

યશેળે. 

૧૩.  યાજકોટ BRTS ના ંડેડીકેટેડ રેન યથી જે તે કંની/ેઢી/વંસ્થાના ંપ્રાઈલેટ ેવેન્જય લાશનો/ફવોન ેઅત્રેથી યભીળન 

આલાભા ંઆલેર શળ,ે તે લાશનોન ેડેડીકેટેડ રેનભાંથી વાય થતી લખત ેબપલષ્મભા ંપનમંત્રીત કયલા ભાટ ેઓટોભેટેડ ફેયીમય 

પવસ્ટભની વ્મલસ્થા ગોઠલલાભા ંઆલે તો તે ભાટ ેઅત્રેથી વુચલલાભા ંઆલે તે ભુજફની જરૂયી RFID ડીલાઇવ તથા અન્મ 

કોઈ વાધન/વાભગ્રી લાશન વાથે રગાલલાની થામ તો ોતાના ંસ્લ-ખચે રગાલીને પનબાલ-ભયાભત કયલાની યશેળે. 

 

૧૪.  યાજકોટ BRTS ના ંડેડીકેટેડ રેન યથી જે તે કંની/ેઢી/વંસ્થાના ંપ્રાઈલેટ ેવેન્જય લાશનો/ફવોન ેઅત્રેથી યભીળન 

આલાભા ંઆલેર શળે તે લાશનો દ્લાયા કોઇણ પ્રકાયના અકસ્ભાત થમ,ે  અકસ્ભાતના ંકાયણ ેજે કંઇ જાન-ભાર/પભરકતને 

કાંઇ નુકળાની થળ ેતો તેની વંૂણણ જલાફદાયી જે તે એજન્વી/ેઢી/વંસ્થાનાં ભાપરકની યશેળે. યાજકોટ યાજથ રી. ક ે

યાજકોટ ભશાનગયાપરકાની આ અંગે કોઈ કામદાકકમ જલાફદાયી યશેળે નશી,  જેની સ્ષ્ટ નોંધ રેલાની યશેળે. 

 

૧૫.  આ ડેડીકેટેડ રેન ય ભંજૂયી આલાભા ંઆલેર લાશનો ચરાલતી લખત ેઅકસ્ભાત કે ટેકનીકર ખાભીન ેકાયણ ેલાશન ફંધ થમ ે

તાત્કાપરક અવયથી ફી.આય.ટી.એવ.રૂટ યથી લાશન દુય કયલાનુ ંયશેળે. 

 

૧૬.  યાજકોટ યાજથ રી.દ્લાયા લખતો-લખત ભંજૂયી આલાભા ંઆલેર ળયતો કે વભજુતીઓભા ંજે કોઇ વુધાયા-લધાયાઓ 

રાગુ કયલાભાં આલળ,ે તે ભંજૂયી આલાભા ંઆલેર કંની/ેઢી/વંસ્થાઓન ેફંધનકતાણ યશેળે. 

 

૧૭.  વદયશંુ કાભે કોઇણ કંની/ેઢી/વંસ્થા દ્લાયા યજુ કયલાભા ંઆલેર ળયતી ઓપય ભાન્મ યાખલાભા ં આલળ ેનશી. 
 

૧૮.   યાજકોટ યાજથ રી.દ્લાયા યાજકોટ BRTS ના ં ડેડીકેટેડ રેન ય પ્રામોપગક ઘોયણે પ્રાઇલેટ ેવેન્જય વ્શીકર/ફવન ે

ચારલલા ભાટ ે કોઇણ કંની/ેઢી/વંસ્થા દ્લાયા યજૂ કયેર બાલની ઓપયન ે કોઈણ કાયણ દળાણવ્મા લગય ભંજુયી 

આલી/ન આલી કે યદ કયલાની આખયી વતા/પનણણમ ચેયભેનશ્રી, યાજકોટ યાજથ રી.ાવે અફાધીત યશેળે. 
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૧૯.  આ કાભે આેર જાશેયખફય કે ત્ર દ્લાયા જાણ કયેર ત્ર કોઇણ કાયણોવય યદ્દ કયલાની કે તેભાં પેયપાય કયલાની આલશ્મકતા  

ઉબી થળ ેતો તેલા વંજોગોભા ંતેભ કયલાનો ચેયભેનશ્રી, યાજકોટ યાજથ રી.ને વંુણણ શક્ક/અપધકાય યશેળે અને યાજકોટ 

યાજથ રી. આ ભાટે કાયણો આલા ફંધામેર યશેળે નશી. 

 

૨૦.  યાજકોટ BRTS ના ંડેડીકેટેડ રેનરેન ય ભંજુયી આલાભા ંઆલેર પ્રાઈલેટ ેવેન્જય વ્શીક્ર/ ફવન ેયાજકોટ યાજથ 

રી. દ્લાયા નક્કી કયામેર ળયતો અને વભજુતીઓ તેભજ તેભા ંલખતો-લખત કયલાભા ંઆલતા ંવુધાયાઓનુ ંારન કયલાભા ં

પનષ્પ ગમેથી અથલા વંતોકાયક ન જણામેથી,  ચેયભેનશ્રી, યાજકોટ યાજથ રી. દ્લાયા કદલવ-૦૭(વાત)ની રેખીત 

નોટીવ આીન ે આેર ભંજુયી યદ કયલાભાં આલળ ે તેભજ એજન્વી/વંસ્થા/ેઢી દ્લાયા જભા કયાલલાભાં આલેર 

પવક્મુયીટી કડોઝીટની યકભ જપ્ત કયલાભાં આલળ ેતથા યાજકોટ ભશાનગયાપરકા અને યાજકોટ યાજથ રી.ના આ 

પ્રકાયનાં તભાભ કાભો ભાટ ેત્રણ (૦૩) લણ ભાટ ેડી-ફાય (Debar) કયલાભાં આલળ.ે    

 

૨૧.  યાજકોટ BRTS ના ં ડેડીકેટેડ રેન ય ભંજુયી આલાભા ંઆલેર પ્રાઈલેટ ેવેન્જય વ્શીક્ર ચરાલલા ભાટેનો શેત ુભાત્ર 

૧૫૦'ફુટ યીંગ યોડ યના ં રાકપક વભસ્માને શલુ ંકયલાની છે. 

 

૨૨.  યાજકોટ BRTS ના ં ડેડીકેટેડ રેન ય ભંજુયી આલાભા ંઆલેર દયેક પ્રાઈલેટ ેવેન્જય વ્શીક્ર/ફવના ંજરૂયી RTO 

યજીસ્રેળનના ંડોક્મુભેન્ટ, ઇન્સ્મોયન્વ, લાશન ચરાલનાય ડ્રાઈલયના ંરામવન્વ પલગેયેની સ્લ-પ્રભાપણત/ખયી  નકર અત્રેની 

ળાખાભા ંજભા કયાલલાના ંયશેળે. આ ઉયાંત અત્રેની કચેયી દ્લાયા એજન્વી/વંસ્થા/ેઢીન ેજણાલલાભા ંઆલ ેતે તાયીખ 

અને વભમ દયમ્માન યજૂ કયેર તભાભ ડોક્મુભેન્ટવની અવર કોી વાથ ેલેયેપીકેળન કયાલલા શાજય યશેલાનુ ંયશેળે. 
 

૨૩.  આ કાભે યવ ધયાલતી એજન્વી/ેઢી/વંસ્થા એક કયતાં લધાયે બાગીદાયો શોમ તો જે તે લખત ેબાગીદાયી ખતની નકર યજુ 

કયલાની યશેળે અન ેઆ બાગીદાયી ેઢી યજીસ્ટય ઓપ પોભવણભા ંયજીસ્ટય થમેરી શોલી જોઈએ.  

  

૨૪.  યાજકોટ BRTS ના ંડેડીકેટેડ રેન ય ભંજુયી આલાભા ંઆલેર પ્રાઈલેટ ેવેન્જય વ્શીક્રન ેઆલશ્મક વંજોગોભા ંઅત્રેથી 

વુચના આલાભા ંઆલે તેટરાં વભમગાા ભાટે ડેડીકેટેડ રેન BRTS રૂટ ફશાય ેવેન્જય વ્શીક્ર ચરાલલાનુ ંથામ તો તે 

કંની/વંસ્થા/ેઢીએ ભાન્મ યાખલાનુ ંયશેળે. 
 

૨૫.  આ કાભે પ્રાઈલેટ ેવેન્જય વ્શીક્ર/ફવના ં ભાપરક/કંની/વંસ્થા/ેઢી દ્લાયા યજૂ કયલાભા ંઆલેર પ્રપત વ્શીક્ર પ્રપત 

રીના ંઓપય/બાલ ઉયાંત કેન્ર/યાજમ વયકાય દ્લાયા લખતો-લખત રાગુ ડતાં તભાભ પ્રકાયના ંટેક્ષ યાજકોટ યાજથ 

રી.ને અરગથી ચૂકલલાના ંયશેળે. 
    

૨૬.  ઉયોક્ત તભાભ ફોરીઓ અન ેળયતોને આધીન યાજકોટ યાજથ રી. દ્લાયા ભંજુયી ભળ્મેથી કદલવ-૦૭(વાત)ભા ંકયાય 

(રૂ।. ૧૦૦/- ના નોન જ્મુડીળીમર સ્ટેમ્ ેય ય)કયલાનો યશેળે અને ૦૩(ત્રણ) ભાવ ભાટેની અત્રેથી ભંજૂય યાખલાભા ં

આલેર ઓપય/બાલ ઉયાંત કેન્ર/યાજમ વયકાય દ્લાયા લખતો-લખત રાગુ ડતાં તભાભ પ્રકાયનાં ટેક્ષ વપશતની જરૂયી પી 

તથા ડોક્મુભેન્ટ અત્રનેા ંયાજકોટ યાજથ રી.ની ઓપીવ ખાતે  રૂફરૂ જભા કયાલલાના ંયશેળે તથા પવક્મુયીટી ડીોઝીટ ેટ ે

લાર્ષક પીના ં૫૦%ની યકભ ચેક/ડી.ડી. “યાજકોટ યાજથ રી.” ના ંનાભનો અરગથી જભા કયાલલાના ંયશેળે. વદયશંુ 

કામણલાશી ૂણણ થમા ફાદ યાજકોટ યાજથ રી. દ્લાયા જે તે કંની/વંસ્થા/ેઢીના ંભાપરકને ભંજૂયી ત્ર ઇસ્મુ કમાણ ફાદ જ 

ભંજૂયી આલાભા ંઆલેર પ્રાઈલેટ ેવેન્જય વ્શીક્ર/ફવન ેજ યાજકોટ BRTS ના ં ડેડીકેટેડ રેન ય ચરાલલાનુ ં ળરૂ 

કયલાનું યશેળે. 
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૨૭.  ઉયોક્ત તભાભ ળયતો અન ેવભજૂતીઓ પવલામ અન્મ કોઈ વંજોગો/યીપસ્થપતઓ/ઘટનાઓ પનભાણણ ાભળે તેલા વભમે 

ચેયભેનશ્રી, યાજકોટ યાજથ રી. દ્લાયા જે કોઈ પનણણમ રેલાભાં આલળ ેતે ભંજૂયી ભેલનાય ેવેન્જય વ્શીક્ર/ફવના ં

ભાપરક/કંની/વંસ્થા/ેઢીએ ભાન્મ યાખલાનો યશેળે. 
 

૨૮.  કોઈણ કામદાકીમ પલલાદ અથ ેન્મામ ાપરકા યાજકોટ ળશેય કામણક્ષેત્ર યશેળે. 

૨૯.  ઉય ભુજફની તભાભ ળયતો તેભજ વભજુતીઓ અભોએ લાંચી છે અને વભજીન ેઆ નીચે વશી કયી આી છે, જે અભોન ે

કાફુર ભંજૂય છે. આ અંગ ેઅભોએ વભજી પલચાયીન ેબાલ બયેર છે અન ે ઉયોક્ત ળયતો અને વભજુતીઓન ેઆધીન અભો 

BRTS ના ંડેડીકેટેડ રેન રૂટ ય પ્રાઈલેટ  ેવેન્જય વ્શીક્ર/ફવ ચરાલલા ઈચ્છીએ છીએ.      

      

    

તા......../૦૯/૨૦૧૮ 

સ્થ : યાજકોટ  

કંની/ેઢી/વંસ્થાના ંભાપરક/પ્રોપ્રાઈટયની  

વશી તથા પવક્કો 
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યાજકોટ યાજથ રી. 
(કંનીઝ એક્ટ  શેઠ વંસ્થાપત યાજકોટ ભશાનગયાપરકાની વંુણણ આનુંપગક કંની) 

 
 

 

  યાજકોટ BRTS ાઈરોટ બ્રુકોયીડોય રૂટ યના ંડેડીકેટેડ રેન ય પ્રામોપગક ઘોયણ ે૨૫ વીટય ક ેતેથી લધ ુક્ષભતા ધયાલતા પ્રાઈલેટ 

ેવેન્જય લાશનો/ફવોન ેચરાલલા ભાટેનુ ંબાલત્રક 

કંની/ેઢી/વંસ્થાની વાભાન્મ પલગત:-  
 

કંની/ેઢી/વંસ્થાનંુ નાભ:  

 
_______________________________________ 

કંની/ેઢી/વંસ્થાના ભાપરક/ 

પ્રોપ્રાઈટયનો તાજેતયનો ાવોટણ 

વાઇઝનો પોટો ચોટાડી તેના ય વશી 

કયલી 

કંની/ેઢી/વંસ્થાનુ ં

નાભ: 
 

ત્ર વ્મલશાયનુ ંુરૂ વયનાભુ ં
: 

શારનુ ંવયનાભુ ં કામભી વયનાભુ ં

  

  

  

ગાભ / ળશેય:  ીન કોડ:  

પોન ન ં:  ઓપીવ:  

ઈ ભેઈર:  ભોફાઈર ન:ં  

કંની/ેઢી/વંસ્થાના ં

યજીસ્રેળન ન.ં :  

 

કંની/ેઢી/વંસ્થાના ંઅનુબલની પલગત :- 
 

ક્રભ. કંની/ેઢી/વંસ્થાનંુ નાભ વયનાભંુ  
કંની/ેઢી/વંસ્થાનંુ લાર્ષક 

ટનણઓલય (યકભ રૂ।.ભાં) 

અનુબલનો વભમગાો  

( ક્માથી કમા વુધી ) 
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કંની/ેઢી/વંસ્થા દ્લાયા યજૂ કયલાના થતા ંબાલત્રકની પલગત  :- 
 

ક્રભ 

ન.ં 
કાભની પલગત 

Per Vehicle Per Trip Rate in Rupees 

(પ્રપત વ્શીક્ર પ્રપત રીનાં બાલ રૂપમાભાં) 

૧ 

યાજકોટ BRTS  ાઈરોટ બ્રુકોયીડોય રૂટ યના ં ડેડીકેટેડ રેન ય 

પ્રામોપગક ઘોયણ ે૨૫ વીટય કે તેથી લધ ુક્ષભતા ધયાલતા પ્રાઈલેટ ેવેન્જય 

લાશનો/ફવોન ેચરાલલા ભાટનેા ં કાભ ે 

 

 બયેર ઓપય/બાલની યકભ ળબ્દોભા ં
 

 

 

  નોંધ:- આ કાભે પ્રાઈલેટ ેવેન્જય વ્શીક્રના ં ભાપરક/કંની/વંસ્થા/ેઢી દ્લાયા યજૂ કયલાભા ં આલેર ઓપય/બાલ ઉયાંત 

કેન્ર/યાજમ વયકાય દ્લાયા લખતો-લખત રાગુ ડતાં તભાભ પ્રકાયના ં ટેક્ષ યાજકોટ યાજથ રી.ને અરગથી ચૂકલલાના ં

યશેળે.     

શંુ/અભો/અભાયી કંની/વંસ્થા/ેઢી ઉય ભુજફના ંકાભે બયેર બાલે ભંજૂય કયેર ળયતો અને વભજુતીઓને આધીન યાજકોટ 

BRTS ાઈરોટ બ્રુકોયીડોય રૂટ યના ંડેડીકેટેડ રેન ય પ્રાઈલેટ ેવેન્જય લાશન/ફવન ેચરાલલા વંભત છીએ.  

-: વોગંદનાભ ુ:- 

આથી અભો એકયાય કયીએછીએ ક,ે અભોએ ઉય જણાલેર તભાભ પલગતો તદ્દન વાચી અન ેવંુણણ છે. જો ત ેખોટી જણામ તો 

અભોની ઓપય યદ્દ થલા ાત્ર છે અન ેયાજકોટ યાજથ રી. દ્લાયા પનમભાનુવાય અભો વાભ ેજે ગરા રેલામ ત ેઅભોન ેવંૂણણણ ે

ફંધનકતાણ યશેળ.ે યાજકોટ યાજથ રી. ના ંપ્રલતણભાન અન ેલખતો-લખત થનાય તભાભ પનમભોનુ ંારન કયલા અભો આથી રેખીત 

ફાશેંધયી આીએ છીએ.  

 

તાયીખ:......./૦૯/૨૦૧૮ કંની/ેઢી/વંસ્થાના ંભાપરક/પ્રોપ્રાઈટયની વશી:____________________ 

સ્થ :   
 

કંની/ેઢી/વંસ્થાનુ ંનાભ તથા પવક્કો  : ________________________ 

 

 

 

નોંધ:-આ બાલત્રક યજુ કયતી લખત ેઅનુબલ તથા અન્મ પ્રભાણત્રોની  સ્લ પ્રભાણીત નકર વાભેર યાખલી.  


