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શ્રીભતી એવ.એભ.ળાશ મલ્લ્ટસ્ેર્વમાલરટી શોસ્સ્ટર
ટેન્ર્ય પોભડ

જેયોક્ષ / કોપિંગ સેંટય
નાભ :
સયનામ ું

પોન નુંફય :
ાન નુંફય :
નોધણી નુંફય :
અન્મ કોઈ નોધણી
રાઇસન્સ નું. હોમ તો:
અનબલ :
ઓખ :
આલા ભાુંગતા હોમ તે
બાડા ની યાક્ભ ( ભહહને)
જોડાણ :
1. અયજદાય ની ઓખ ન ું પ્ર ૂપ ( ઇરેક્ળન કાર્ડ , આધાય કાર્ડ , અન્મ)
2. એડ્રેવ પ્ર ૂપ - ( રાઇટ ફીર, ટે લરપોન ફીર )
3. ાન નુંફય ની જેયોક્ષ.
4. નોધણી ના પ્ર ૂપ ( જો કોઈ શામ તો )
5. અન્મ જરૂયી વયકાયી નોધણી ( ઇનકભ ટે ક્વ, વર્લિવ ટે ક્વ, લેટ ટે ક્વ,ફૂર્ એન્ર્ ડ્રગ)
6. શાર ના ધુંધા ની જાણકાયી.( નાભ, સ્થ, અને નોધણી ના પયાલા વહશત)
7. છે લ્રા 3 લાડ ના ઇનકભ ટક્વ હયટનડ ની નકરો

Photograph

અયજદાય ન ું નાભ અને વશી.

ળયતો અને પનમભો
૧. ટે ન્ર્ય પી રૂ. ૧૦૦૦ /- ( યત નશીં ચ ૂકલલાની ળયતે )
૨. કર્ભટી ટેન્ર્ય ાવ થમે થી આને ત્ર, ટે લરપોન, 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. દકાન ની તેભજ આવ ાવ ની જગ્મા ની વાપ વપાઈ ની જલાફદાયી આની યશવે અને કેમ્વ ની આવ ાવ ણ ગુંદકી ના થામ તે
જોલાની પયજ ણ આની યશળે.
૪. જે જગ્મા બાર્ે આલાની છે તેન ું જાતે સ્થ ર્નયીક્ષણ કયી આલા ઇચ્છતા શોમ તે ભાર્વક બાડું ટેન્ર્ય ભાું બયવ.ું
૫. ઉયોક્ત જગ્મા ની ભાલરકી યર્નલર્વિહટ ની યશેળે.
૬. જગ્મા ના ભેંટેનાન્વ ચાર્જિવ નક્કી થામ તે મજફ બાર્ા વાથે આલાન ું યશેળે
૭. જગ્મા ન ું બાડું દય ભહશને ૧ થી ૭ તાયીખ ભાું ચ ૂકલલાન ું યશેળે.
૮. વયકાયી ટે ક્વ જેલા કે વર્લિવ ટે ક્વ, કોોયે ળન ટે ક્વ કે અન્મ જ્માયે ત્માયે જરૂય ર્ે તે અરગ થી ચ ૂકલલાનો યશેળે.
૯. જગ્મા ની (અલેજ) હર્ોર્જજટ રૂ. ૨૫૦૦૦ /- આલાની યશેળે , જે કોન્રાક્ટ પ ૂયો થમે યત કયલાભાું આલળે.
10. જગ્મા નો યલાનો જે પ્રવ ૃર્િ ભાટે આેર શળે તે જ પ્રવ ૃર્િ કયલાની યશેળે. તે ર્વલામ અન્મ પ્રવ ૃર્િ કયતાું કર્ળે.
તો રૂ. ૧૦૦૦૦ /- નો દુંર્ લસ ૂરલાભાું આલળે.
11. જગ્મા ભાું યર્નલર્વિહટ વિાધીળ ની ભુંજૂયી ર્વલામ કોઈ ણ જાતનો પેયપાય કયળે નશીં. અને તેભ થળે તો નકળાન ની
બયાઈ કયલાની યશેળે.
12. પ્રવ ૃર્િ ને રગતા કોઈ ણ જાત ની વયકાયી ભુંજૂયી રેલાની જલાફદાયી દકાન / જગ્મા બાર્ે યાખનાય ની યશેળે. જે ભાું
યર્નલેર્વિટી ની કોઈ જલાફદાયી યશેળે નશીં. તેભ જ યર્નલેર્વિટી ના નાભ નો કોઈ જગ્મા એ ઉમોગ કયલો નશીં.
13. જગ્મા ભાું કોઈ ણ અનઅર્ધકૃ ત લસ્ત ન ું લેચાણ , લયાળ કે વુંગ્રશ કયલો નશીં. તેભ કયતાું કર્ળે તો કામદે વય
કામડ લશી કયલાભાું આલળે.
૧૪. તભાભ વિા યર્નલેર્વિટી ાવે યશેળે. અને વભમ વુંજોગો અનવાય જે સ ૂચના આલાભાું આલે તેનો ચસ્ત ણે ારન કયવ ું
ર્ળે. સ ૂચના ન ું ઉલ્રઘન કયતાું તાત્કાલરક ધોયણે કયાય યદ કયલાભાું આલળે. જે ની નોધ રેલી.
૧૫. તભાયી પ્રવ ૃર્િ ભાું જરૂયી ભાણવો ( સ્ટાપ ) ની જલાફદાયી તભાયી યશેળે. તેભજ કોઈ ણ અર્નચ્છનીમ તેભજ કામદા ર્લરદ્ધ ન ું કયે નશીં તેની
જલાફદાયી આની યશેળે.
૧૬. કોઈ ણ તકયાય / ર્નકાર ભાટે આખયી વિા યર્નલર્વિહટ કર્ભટી ને યશેળે.

