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અયજદાય ની ઓખ ન ું પ્ર ૂપ ( ઇરેક્ળન કાર્ડ , આધાય કાર્ડ , અન્મ)
એડ્રેવ પ્ર ૂપ - ( રાઇટ ફીર, ટેલરપોન ફીર )
ાન નુંફય ની જેયોક્ષ.
અન્મ નોધણી ના પ્ર ૂપ ( જો કોઈ શામ તો )
ી. એપ. અને ઇ.એવ. આઇ ન ું નોધણી યજજસ્ટ્રેળન ની નકર
રેફય નોધણી યજજસ્ટ્રેળન ની નકર
શાર ના ધુંધા ની જાણકાયી.( નાભ, સ્ટ્થ, અને નોધણી ના પયાલા વહશત)
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અયજદાય ન ું નાભ અને વશી.

ળયતો અને નનમભો
૧ ટે ન્ર્ય પી રૂ. ૧૦૦૦ /- ( યત નશીં ચ ૂકલલાની ળયતે )
૨ કસભટી ટે ન્ર્ય ાવ થમે થી આને ત્ર, ટેલરપોન, અથલા અન્મ કોઈ યીતે આણે જાણ કયળે. ટેન્ર્ય ાવ ના થમા શોમ
તે વુંજોગો ભાું આ ને જાણ કયલાભાું આલળે નશીં જેની નોધ રેલી.
૩ તભાયો બાલ વીર ફુંધ કલય ભાું આલાનો યશેળે.
૪ વાપ વપાઈ ભાટે નો વભાન તભને શોસ્સ્ટ્ટર તયપ થી આલા ભાું આલળે.
૬ વાપ વપાઈ ભાટે યાખલા ર્તાું ભાણવો નો ી. એપ. તેભજ અન્મ ચ ૂકલલા ાત્ર બત્થા તભાયે સનમસભત ચ ૂકલાના યશેળે.
૭ રેફય રો મજફ સભસનભન સનમત થમેર બત્થા તભાયે ચ ૂકલલા ર્ળે.
૮ વયકાયી ટે ક્વ જેલા કે વસલિવ ટેક્વ, કોોયે ળન ટેક્વ કે અન્મ જલાફદાયી તભાયે હય પ ૂણડ કયલાની યશેળે.
૯ તભાયી કોઈ ણ વયકાયી કે લફન વયકાયી જલાફદાયી યસનલેસવિટી ની યશેળે નશીં.
૧૦ વાપ વપાઈ ભાટે યાખેર ભાણવો ના કોઈ અબદ્ર વ્મલશાય , કે અનસધકૃ ત કામડની જલાફદાયી તભાયી યશેળે.
૧૧ તભાભ વત્તા યસનલેસવિટી ાવે યશેળે. અને વભમ વુંજોગો અનવાય જે સ ૂચના આલાભાું આલે તેનો ચસ્ટ્ત ણે ારન કયવ ું
ર્ળે. સ ૂચના ન ું ઉટરઘન કયતાું તાત્કાલરક ધોયણે કયાય યદ કયલાભાું આલળે. જે ની નોધ રેલી.
૧૨ તભાયી પ્રવ ૃસત્ત ભાું જરૂયી ભાણવો ( સ્ટ્ટાપ ) ની જલાફદાયી તભાયી યશેળે.
૧૩ કોઈ ણ તકયાય / સનકાર ભાટે આખયી વત્તા યસનલસવિહટ કસભટી ને યશેળે.
૧૪ વાપ વપાઈ કયનાય કાભદાય નો યોજ ના બાલે કાભ કયલાનો બાલ બયલો.
૧૫ ઓછાભાું ઓછો ૪ લડ નો અનબલ શોલો જરૂયી છે .
૧૬ ભે ર કોન્રાક્ટ ભાટે વફ- કોન્રાક્ટ આી ળકળે નશી.
૧૭ અન્મ જગ્માએ કયે ર કાભ અનબલ વહશત ના પયાલા જોર્લા.

