ુ યાત શ્રભમોગી કલ્માણ ફોર્ડ
ગજ
ુ યાત યા્મ)
(શ્રભ નન યોજગાય િલબાગ ગજ

શ્રભમોગી કલ્માણ બલન, ગલભેન્ટ ‘જી’ કોરોની, ાણીની ટાાંકી વાભ,
ુ યાભનગય, નભદાલાદ – ૩૮૦૦૨૧
સખ
૦૭૯-૨૨૭૭૩૩૦૪/૦૫/૦૬, ૦૨૮૧-૨૨૨૮૦૭૬, ૦૨૬૫-૨૪૨૮૩૮૨

વ્મક્તતગત ળૌચારમ મોજના નયજી ત્રક
(૧) રાબાથીન ું નાભ

:- .............................................................................

વયનામ

:-..............................................................................

ાવોર્ટ

મ.ો....................................તા.................................

વાઇઝનો

જી........................................પનકોડ:........................

પોર્ો

પોન ન:- ………………………..…. ભો.નું..............................
(૨) કાયખાના/વુંસ્થાન ું નાભ

:-...............................................................................

વયનામ ું

:-.................................................................................
મ.ો....................................તા..............................
જી.........................................પન................................

(૪) રેફય લેલ્પેય પુંડ એકાઉન્ર્ નું

:-

શ્રભમોગીનો તેભની વુંસ્થા દ્વાયા છે લ્રા ત્રણ લટનો રેફય લેલ્પેય પુંડ ફોડટ ભાું બયલાભાું આલેર શળે તોજ મોજનાનો રાબ ભલાાત્ર થળે.

(૫) ળૌચારમ ફનાલલા ભાર્ે જગ્માની પલગત:-…………………….
(૬) ળૌચારમ ફનાલલા પાલેર ભકાન/જભીન રાબાથી કે તેભના આશ્રીતના નાભે શોલાનો પયાલો:
(૭) શારભાું ડ્રેનેજ પવસ્ર્ભ છે ? (જો ના શોમ તો કનેક્ળન અંગેનો ખચટ રાબાથીએ બોગલલાનો યશેળે.)
(૮) ફેંક એકાઉન્ર્ની પલગતો

: ફેંક ન નાભ .............................................................................
બ્ાુંચ .......................................................................................
એકાઉન્ર્ નુંફય ........................................................................
ISFC કોડ ..................................................................................

(ાવબકભાું ોતાન નાભ, ફેંકન ું નાભ, બ્ાુંચન નાભ, એકાઉન્ર્ નુંફય અને ફેંક કોડનો વભાલેળ થમેર ાનાની નકર ફીડલી)

ફાશેંધયી

આથી હ ........................................................ ફાશેંધયી આપ છુ કે , ઉયોક્ત જણાલેર તભાભ પલગતો વુંપ ૂણટ
વાચી છે , અને ળૌચારમ મોજના અન્લમે અન્મ કોઇ જગ્માએથી વશામ ભેલેર નથી. જો આ ફાફત ખોર્ી પ ૂયલાય થામ
તો હ ું ગન્શાને ાત્ર છુું. અને આ મોજના શેઠ ભે ર વશામ યત કયલાની ફાશેંધયી આપ છુ.
તાયીખ:

રાબાથી ન નાભ: .....................................................

સ્થ :

રાબાથીની વશી: ......................................................

પ્રભાણત્ર :
આથી પ્રભાણત્ર આલાભાાં આલ છ કે શ્રી ..................................................નત્રના કાયખાના./વાંસ્થા ખાત
છલ્રા .......... લડથી પયજ ફજાલ છ નન તભનો છલ્રા ..........લડથી રફય લલ્પેય પાં ર્ કાત કયીન આની કચયી
ખાત બયાઇ કયલાભાાં આલર છ.
તાયીખ :

વશી :-

સ્થ :

નાભ :શોદ્દો :વાંસ્થાનો િવક્કો :-

:::::ળયતો:::::
(૧) આ મોજના અંતગટત શ્રભમોગી ોતાના પનલાવસ્થાને ળૌચારમના પનભાટ ણ અથે રાબ ભેલી ળકળે.
(૨) મોજના અન્લમે રાબાથીએ જાતે ળૌચારમ તૈમાય કયાલી તે અંગે ના ફીર તેભજ ળૌચારમ ના ફે પોર્ા વહશત અત્રેની કચેયી ખાતે
યજ કમે થી ભશતભ રૂ. ૧૨,૦૦૦/- ની આથીક વશામ ભલા ાત્ર થળે.
(૩) ળૌચારમ ભાર્ે પાલેર ભકાન રાબાથીના નાભે અથલા તેભના આશ્રીતોના નાભે શોવ જરૂયી છે . તથા તે અંગેના જરૂયી આધાય પયાલા
અયજી ત્રક વાથે બફડલાના યશેળે. દા.ત. મ્યપનવીારીર્ી ર્ે ક્ષ ફીર, દસ્તાલેજ તરાર્ી દ્વાયા આલાભા આલેર પ્રભાણત્ર પલગેયે
(૪) રાબાથીએ ળૌચારમ અથે વયકાયશ્રીની અન્મ કોઇ મોજનાઓ રાબ રીધેર ન શોલો જોઇએ.
(૪) કુંની દ્વાયા અત્રેની કચેયી ખાતે બયાઈ કયલાભાું આલેર યવીદની નકર છે લ્રા ફે લટની ફીડલાની યશેળે.
(૫) વશામ અન્લમે આખયી પનણટમ લેલ્પેય કપભશ્ર્નયશ્રીનો યશેળે. ન્મામક્ષેત્ર અભદાલાદ યશેળે.

ફીડાણ: (૧) જભીન ભકાનને રગતો આધાય
(૨) ફેંક ાવબ ૂકની પ્રથભ ાનાની નકર.

