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યીળદફૃઅ જૄઅડથૂ બઅજ

ફરૄફ્- ૮ 

બઽ જ ફઅ............................... 

(ગજૉળૂ ીળી યળષીફૃઅ)  

(ઞૃક રદનીળ ફ પથૂ ુફલર્, ૩૯૮૨ફી ુફલર ૩૫(૩) ઇફૉ ૪૮) 
 

રદનીળ લીનૂરીઅ ધર ષઘદ રદનીળ દળૂગૉ  ફીર નીઘવ ગળષી રીડૉ  ઇધષી ઑગ રદનીળ ુષયીઙરીઅધૂ ઇન્લ 

રદનીળ ુષયીઙરીઅ ધશીઅદળ  રીડૉફૂ ઇળજી. 
ુદ,  

રદનીળ ફ પથૂ ઇુપગીળૂ,  
.......................... ુષપીફ઼યી રદનીળ ુષયીઙ  
 
 
ૂરીફ,  

 ઋબળફી રદુષ દીળ રીડૉફૂ રદનીળ લીનૂરીઅ રીળી ફીરફ્ ઼રીષૉસ ગળષીફૂ ઽૃઅ  ુષફઅદૂ ગ અ ઝૃઅ. (લ્ગ્લ 
ઘીફીરીઅ ુફસીફૂ ગળ્)  
ધર ષઘદ રદનીળ દળૂગૉ        ઇધષી         ઇન્લ રદુષ દીળરીઅધૂ ધશીઅદળ ગળષીફૉ ગીળથૉ   

રદનીળલીનૂરીઅ રી અ  ફીર ઼રીષષી રીડૉ  રીળી નીષીફી ઼રધર્ફરીઅફૂ ુષઙદ્ ફૂજૉ ઈબૉવ ઝૉ.  
ભળજીલીદ ઈબષીફૂ ુષઙદ્   

(ગ) ફીર :  
ઙૃઞળીદૂરીઅ  
ઇઅગર્ૉજીરીઅ  

(ઘ) ઇડગ (જો ઽ્લ દ્)  
ઙૃઞળીદૂરીઅ  
ઇઅગર્ૉજીરીઅ  

(ઙ) ઇળઞનીળફી અ઼મઅપૂફૃઅ 
ફીર ઇફૉ ઇડગ  
(રૃ ્ (ચ) ઞૃક) 

ઙૃઞળીદૂરીઅ  

ઇઅગર્ૉજીરીઅ  

(ચ) અ઼મઅપફ્ ગીળ  
(લ્ગ્લ ઘીફીરીઅ ુફસીફૂ ગળ્)  

 

ુબદી      રીદી      બુદ      બત્ફૂ      ઇન્લ   

(જ) ઉંરળ ( ષદર્રીફ ગૉવૉન્ણળ ષહર્ફૂ  ૩વૂ 
જાન્લૃઈળૂ...............ફી ળ્ઞ) ષહર્ _______ રિઽફી _______ 

(ઝ)  ઞન્ર દીળૂઘ-(DD  / MM /  YYYY  ) 
દીળૂઘ/રી઼/ષહર્  ભ્રડરીઅ  
(જો જાથદી ઽ્ દ્)  

 
 

____/____/_______ 

(ઞ) ઇળઞનીળફૂ જાુદ  
(લ્ગ્લ ઘીફીરીઅ ુફસીફૂ ગળ્)  બૃ હ            ૂ                ૂજી જાુદ  

(ટ)  ઇળઞનીળ ઞલીઅ ઼ીરીન્લ ળઽૂસ ઽ્લ દૉ 
ુષ દીળફૃઅ ઼ળફીરૃઅ.  

ચળ ફઅ. 

સૉળૂ / ુષ દીળ / રઽ્ ્   
ફઙળ/ ઙીર   
બ્ ડ કિભ઼   
ુબફ ગ્ણ  
ુઞ ્   
ળીઞલ/ અ઼ચ નૉસ   

ઈઘી જઽૉ ળીફ્ ઼ીરૉફ્ 

યીઙ નસીર્ષદ્ દીઞૉદળફ્ 

બી઼બ્ડર્  ઼ીઉટફ્ 

ભ્ડ્ગર્ીભ  (૫.બ 

઼ૉ.રૂ.x૫.બ.઼ૉ.રૂ.) ઈ 

ઘીફીરીઅ જ ડીણષીફૂ 

ઞગ્લી

G.C.P.G.(Y-444)-9,47,000-08-18-SIS-10 
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(ડ) ઇળઞનીળફૃઅ ગીલરૂ ઼ળફીરૃઅ.  ચળ ફઅ. 
સૉળૂ / ુષ દીળ / રઽ્ ્  
ફઙળ / ઙીર   
બ્ ડ કિભ઼   
ુબફ ગ્ણ  
ુઞ ્   
ળીઞલ/ અ઼ચ નૉસ  

(ઢ) રદનીળ ભ્ડ્ કશઘબ (EPIC) ફઅ.  
(જો ગીતૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઽ્લ દ્,)  

 

 

રળજીલીદ ઈબષીફૂ ુષઙદ્ 
(ણ)  ઇસગદદી (જો ગ્ઉ ઽ્લ દ્) 

(લ્ગ્લ ઘીફીરીઅ ુફસીફૂ ગળ્.)  
ુ  ક્ષુદ        મ્વષીફૂ - ઼ીઅયશષીફૂ ઇસગદદી   

જીવષીફૂ ઇસગદદી         ઇન્લ   
(ત) ઉ-રૉવ ઈઉણૂ (ષોગુ બગ)  

( E-Mail ID )  
 

(દ)  ર્મીઉવ ફઅ. (ષોગુ બગ)   
 
ઑગળીળ :- ઈધૂ અ઼બૄથર્ જાથ ઇફૉ રીન્લદી રૃઞમ ઽૃઅ  જાઽૉળ ગ અ ઝૃઅ  ગૉ ,  
(૩) ઽૃઅ  યીળદફ્ ફીઙિળગ ઝૃઅ  ઇફૉ રી અ  ઞન્ર ધશ.................................ઙીર/ફઙળ,  
            ........................... ુઞ ્,        ............................. ળીઞલ ઝૉ.   
(ળ) ઋબળ રૃ ી (ટ) રીઅ ઈબૉવ ઼ળફીરી ઘીદૉફ્ ઽૃઅ  ................................. (િનષ઼-રી઼-ષહર્) ધૂ 

 ઼ીરીન્લ ળઽૉષી઼ૂ ઝૃઅ.  
(૫) ઇન્લ ગ્ઉબથ રદનીળ ુષયીઙફૂ રદનીળલીનૂરીઅ રીળી ફીરફ્ ઼રીષૉસ ગળષી રીડૉ  ર ઇળજી ગળૉવ ફધૂ.  
(૬) *રી અ  ફીર ઈ ઇધષી ઇન્લ ગ્ઉબથ ુષપીફ઼યી/ અ઼઼નૂલ રદનીળ ુષયીઙફૂ રદનીળલીનૂરીઅ ઇઙીઋધૂ 
 ઼રીુષ  ફધૂ.  

ઇધષી 
 *ફૂજૉફી ઼ળફીરૉ ઇઙીઋ ઽૃઅ  ઞલીઅફ્ ઼ીરીન્લ ળઽૂસ ઽદ્ દૉ .......................... ળીઞલરીઅ 

...................... રદનીળ ુષયીઙ રીડૉફૂ રદનીળલીનૂરીઅ રીળી ફીરફ્ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ ઈ લ્ ઽ્લ દ્ 
દૉ રદનીળ લીનૂરીઅધૂ રી  ફીર ગરૂ ગળષી ુષફઅદૂ ઝૉ.  

ઇઙીઋફી ઼ીરીન્લ  ુફષી઼- ધશફૃઅ ઼ળફીરૃઅ(ઇન્લ ગ્ઉ રદનીળ ુષયીઙરીઅધૂ ધશીઅદળફૉ ગીળથૉ,જો ઇળજી ગળદી ઽ્લ દ્)  
ચળ ફઅ. 
સૉળૂ/ુષ દીળ/ રઽ્ ્  
ફઙળ/ઙીર  
બ્ ડ કિભ઼ ુબફ ગ્ણ  
ુઞ ્ ળીઞલ/ અ઼ચ નૉસ  
ઽૃઅ  જાણુઅ ઝૃઅ  ગૉ , ઘ્ડૃઅ  ુફષૉનફ ગળષૃઅ ગૉ  ઈબષૃઅ, ઇધષી ઞૉ ુફષૉનફ ઘ્ડૃઅ  ઝૉ દૉર ઽૃઅ  જાથદ્ ઽ્ઉં ગૉ  રીફદ્ ઽ્ઉં ઇધષી ઼ીજૃઅ 
ઝૉ  દૉર ફ રીફદ્ ઽ્ઉં દૉષૃઅ ુફષૉનફ ગળષૃઅ દૉ વ્ગ ુદુફુપત્ષ ઇુપુફલર, ૩૯૭૨ફૂ ગવર ૫૩ (૩૯૭૨ફ્ ૬૫ર્) 
ઽૉઢશ ુસક્ષીફૉ બી  ઝૉ.   
ધશ   :- ........................ 
દીળૂઘ :- .........................    ઇળઞનીળફૂ ઼ઽૂ :- ............................. 
ક્ષૉ  - ગક્ષીફી ઘળીઉ ગળફીળ ઇુપગીળૂફી ળૂરીગર઼્:   

* ઞૉ ુષગ બ લ્ગ્લ ફ ઽ્લ દૉ ગીતૂ ફીઅઘ્. 
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વૂપૉવ બઙવીઅફૂ ુષઙદ્ 
(રદનીળ ુષ દીળફી રદનીળ ફ પથૂ ઇુપગીળૂઑ યળષૃઅ.) 

 

રદનીળ લીનૂરીઅ ફીર ઋરૉળષી રીડૉ  ૂ/ ૂરદૂ/ગૃરીળૂ...................................................ફૂ  
ફરૄફ્-૮ રીઅ ઇળજી ષૂગીળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ  / ઇુ ષગીળ ગળષીરીઅ ઈ લ્ ઝૉ.  

ષૂગીળ રીડૉ  [ુફલર૩૱/૪૨/૪૮(૬) ઽૉઢશ ઇધષી દૉ ઇફૃ઼ીળ] ઇધષી ઇ ષૂગીળ રીડૉ  

[ુફલર૩૯/૪૨/ ૪૮(૬) ઽૉઢશ ઇધષી દૉ ઇફૃ઼ીળ]ફી ુષઙદષીળ ગીળથ્, ફૂજૉ ઈબૉવ ઝૉ.  
ધશ :-  
દીળૂઘ :-              રદનીળ ફ પથૂ ઇુપગીળૂફૂ ઼ઽૂ            રદનીળ ફ પથૂ ઇુપગીળૂફૂ રઽ્ળ  
                                       
વૉષીરીઅ ઈષૉવીઅ ુફથર્લફૂ જાથ ( અ઼મઅુપદ રદનીળ ુષયીઙફી રદનીળ ફ પથૂ ઇુપગીળૂઑ યળષીફૂ ઝૉ ઇફૉ 
ઇળઞનીળૉ  ઈબૉવી ઼ળફીરૉ દૉ ડબીવ ીળી ઇળઞનીળફૉ ર્ગવૂ ઈબષીફ્ ઝૉ.)  

ળષીફી ગળદૂ ષઘદૉ 
રદનીળ ફ પથૂ 
ઇુપગીળૂઑ 

વઙીણષીફ્ બ્ ડૉઞ 
ડૉ મ્બ 

ૂ/ ૂરદૂ/ગૃરીળૂ .................................................................................................. 
ઞલીઅ ઇળઞનીળ ઼ીરીન્લ ળઽૂસ ઝૉ દૉફૃઅ ઽીવફૃઅ ઼ળફીરૃઅ. 
ચળ ફઅમળ :-  
સૉળૂ/ુષ દીળ/ ધશ :- 
ફઙળ/ઙીર :-  
બ્ ડ કિભ઼ :- ુબફ ગ્ણ : - 
ુઞ ્ :- ળીઞલ/ અ઼ચ નૉસ : - 
 

ફૂ ફરૄફી-૮રીઅ ગળૉવ ઇળજી  
 (ગ) ષૂગીળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ ઇફૉ ૂ/ ૂરદૂ/ગૃરીળૂ.....................................................ફૃઅ  

ફીર.................................... ુષપીફ઼યી રદ ુષયીઙફી યીઙ ફઅમળ..............રીઅ 
કર્રીઅગઆ...................... બળ ફ પષીરીઅ ઈ લૃઅ ઝૉ.   

(ઘ) ................................................................... ગીળથ઼ળ ષૂગીળષીરીઅ ઈષૂ ફધૂ.  
દીળૂઘ :-        

રદનીળ ફ પથૂ ઇુપગીળૂ.  
(઼ળફીરૃઅ)................................... 
............................................... 
............................................... 

                                                                                
ઇળજી ર ીફૂ બઽ જ/બીષદૂ 

બઽ જ ફઅ. ........................                   દી..........................  
ૂ/ ૂરદૂ/ગૃરીળૂ................................................................... ફૂ ભ્રર્-૮રીઅ ઇળજી રશૂ ઝૉ.  

(ઇળઞનીળ બઽ જ ફઅમળફી અ઼નયર્ધૂ ઇળજીફૂ બિળુ ધુદ જગી઼ૂ સગૉ  ઝૉ)  
 

રદનીળ ફ પથૂ ઇુપગીળૂ/ રનનફૂસ રદનીળ ફ પથૂ 
ઇુપગીળૂ/મૄધ વૉષવ ઇુપગીળૂફૃઅ ફીર/ ફૂ ઼ઽૂ.
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ભ્રર્ ફઅ.-૮ ઼ીધૉ મૃધ વૉષવ ઇુપગીળૂઑ યળષીફૂ ુષઙદ 

ઇળઞનીળફીઅ ઼ળફીરૉ રદનીળ ઽ્લ દૉષી ગૃડૃઅમફીઅ ઼ભ્લફૂ ુષઙદ રદનીળલીનૂ બળધૂ નસીર્ષષૂ. 

રદનીળલીનૂ રૃઞમ ફીર:...................................................... EPIC No.:........................... 

ઇળઞનીળ ઼ીધૉફ્ અ઼મઅપ:  ઇળઞનીળફીઅ    ુબદી            બુદ          રીદી          ઇન્લ  

રદનીળલીનૂફ્ યીઙ ફઅ. : ..............     ૉ઼ક્સફ ફઅ.:..........     ચળ ફઅ.:..........      રદનીળ કર્રીઅગ:........ 

રદનીળલીનૂરીઅ ફૂજૉ રૃઞમ ઇળઞનીળફૃઅ  ફીર નીઘવ ગળષી ઇુય ીલ ધીલ ઝૉ. 

યીઙ ફઅ.................                   ૉ઼ગસફ ફઅ......................                   ચળ ફઅ............... 

 

 

        _____________ 

          મૃધ વૉષવ ઇુપગીળૂ (ફીર દધી ઼ઽૂ) 

 


