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યીળદફૃઅ જૄઅડથૂ બઅજ

ફરૄફ્- ૯ 

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

(ગજૉળૂ ીળી યળષીફૃઅ)  

(ઞૃક રદનીળ ફ પથૂ ુફલર્, ૩૯૮૨ફી ુફલર ૩૫(૪) ઇફૉ ૪૮) 

રૅત્લૃ / ધશીઅદળફૉ ગીળથૉ રદનીળ લીનૂરીઅ ઇન્લ લિગદફૃઅ ફીર નીઘવ ગળષી ઼ીરૉ ષીઅપ્ નસીર્ષદૂ / બ્દીફૃઅ 

ફીર ગરૂ ગળષી રીડૉફૂ / ઇન્લ ગ્ઉબથ લિગદફૃઅ ફીર ગરૂ ગળષી રીડૉફૂ ઇળજી 
 

ુદ,  

રદનીળ ફ પથૂ ઇુપગીળૂ,  
................................... ુષપીફ઼યી રદનીળ ુષયીઙ  
ઽૃઅ  ફૂજૉ ઞથીષૉવ લુગદફૃઅ ફીર રદનીળલીનૂરીઅ નીઘવ ગળષી ઼ીરૉ ષીઅપ્ ઋઢીષૃઅ ઝૃઅ.    

ઽૃઅ  ુષફઅદૂ ગ અ  ઝૃઅ  ગૉ  ફૂજૉ ઞથીષૉવ લુગદફી ફીરફૉ વઙદૂ ફ પ ળન ગળષૂ ઞ ળૂ ઝૉ.  

ઽૃઅ  રદનીળ લીનૂરીઅધૂ રીળી ફીરફૉ વઙદૂ ફ પફૉ ળન ગળષી ુષફઅદૂ ગ અ  ઝૃઅ.          

રીળી ષીઅપીફી / ગરૂ ગળષીફી ઼રધર્ફરીઅ ુષઙદ્ ફૂજૉ ઈબૂ ઝૉ.  

ઇળઞનીળ (ષીઅપ્ ઋઢીષફીળ)ફૂ ુષઙદ્ :-  
(ગ) ફીર :-  

(ઘ) ઇડગ (જો ઽ્લ દ્)  

(ઙ) યીઙ ફઅમળ:..............      (ચ) કર્રીઅગ ફઅ.:.........................  

(જ) રદનીળ ભ્ડ્ કશઘબ   EPIC ફઅમળ. (જો રશૉવ ઽ્લ દ્)  

ઞૉ લિગદફી ફીર ઼ીરૉ ષીઅપ્ ઋઢીષષીરીઅ ઈ લ્ ઽ્લ / ઞૉ લિગદફૂ ફ પ ગરૂ ગળષીફૂ ઝૉ દૉફૂ 
ુષઙદ્. 
  
(ગ) ફીર :-  

(ઘ) ઇડગ (જો ઽ્લ દ્)  

(ઙ) યીઙ ફઅમળ :................   (ચ) કર્રીઅગ ફઅ.:.......................  

(જ) રદનીળ ભ્ડ્ કશઘબ   EPIC ફઅમળ. (જો રશૉવ ઽ્લ દ્)  

(ઝ) ષીઅપ્ ઋઢીષષી / ફ પ ગરૂ ગળષી રીડૉફૃઅ ગીળથ / ફીઅ ગીળથ્: 
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ઑગળીળ :-  
 ઈધૂ ઽૃઅ  ઑગળીળ ગ અ  ઝૃઅ  ગૉ  ઋબળ ઞથીષૉવ ઽગૂગદ્ ઇફૉ ુષઙદ્ રીળૂ જાથ ઇફૉ રીન્લદી રૃઞમ ઘળૂ ઝૉ. ઽૃઅ  

જાણુઅ ઝૃઅ  ગૉ , ઘ્ડૃઅ  ુફષૉનફ ઇધષી જાઽૉળીદ ગળષૂ ઇફૉ દૉ ુફષૉનફ ઘ્ડૃઅ  ઝૉ દૉર ઽૃઅ  જાણુઅ ઝૃઅ  ઇધષી રીફૃઅ ઝૃઅ  ઇધષી દૉ 

ુફષૉનફ ઘ અ  ઽ્ષીફૃઅ રીફદ્ ફધૂ દૉ વ્ગ ુદુફુપત્ષ ઇુપુફલર, ૩૯૭૨ ફૂ ગવર ૫૩ (૩૯૭૨ફી ૬૫રી ) 

ઽૉઢશ ુસક્ષીફૉ બી  ઝૉ.  
 
ધશ   :- ............................. 
દીળૂઘ :- .............................   ઇળઞનીળફૂ ઼ઽૂ. ..................................... 
 
_________________________________________________________________________________________ 
ક્ષૉ  ગક્ષીફી ઘળીઉ ગળફીળ ઇુપગીળૂફી ળૂરીગર઼્:   
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

વૉષીરીઅ ઈષૉવી બઙવીઅફૂ ુષઙદ 
(રદનીળ ુષયીઙફી રદનીળ ફ પથૂ ઇુપગીળૂઑ યળષૃઅ) 

 
રદનીળ લીનૂરીઅ ૂ/ ૂરદૂ/ગૃરીળૂ....................................................ફૃઅ ફીર નીઘવ ગળષી 

઼ીરૉ ષીઅપ્ વૉદૂ/ફીર ગરૂ ગળષીફૂ રીઙથૂ ગળદૂ ૂ/ ૂરદૂ/ગૃરીળૂ............................................. ફૂ 

ફરૄફી-૯ રીઅ ગળષીરીઅ ઈષૉવૂ ઇળજી ષૂગીળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ/ઈષૂ ફધૂ.  
 

ષૂગીળષી રીડૉ  (ુફલર-૩૱/૪૨/૪૮(૬) ઽૉઢશ ઇધષી દૉ ઇફૃ઼ીળ) ઇધષી ઇ ષૂગીળ રીડૉ  (ુફલર 

૩૯/૪૨/૪૮(૬) ઽૉઢશ ગૉ  દૉ ઇફૃ઼ીળ) રીડૉફીઅ ુષઙદષીળ ગીળથ્ ફૂજૉ ઞથી લીઅ ઝૉ.  

 
ધશ:-................................. 

 
દીળૂઘ. ..................................   

 
  

 
રદનીળ ફ પથૂ ઇુપગીળૂફૂ ઼ઽૂ   રદનીળ ફ પથૂ ઇુપગીળૂફૂ રઽ્ળ (Seal)  

_________________________________________________________________________________________ 
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વૉષીરીઅ ઈષૉવ ુફથર્લફૂ જાથ (રદનીળ ુષયીઙફી રદનીળ ફ પથૂ ઇુપગીળૂઑ (ુષઙદ્) યળષૂ ઇફૉ ળૉ ગણર્રીઅ 

ઋબવબ્પ ઼ળફીરૉ ઇળઞનીળફૉ ડબીવ ીળી ર્ગવષૂ.)  
 
ૂ/ ૂરદૂ/ગૃરીળૂ............................................ફૂ ફરૄફી ૯રીઅ ઇળજી  

ઇળઞનીળફી ઽીવફી ઼ીરીન્લ ુફષી઼- ધશફૂ ુષઙદ્        ચળ ફઅ.                                  

સૉળૂ/ુષ દીળ/ રઽ્ ્  

ફઙળ/ ઙીર  

બ્ ડ કિભ઼       ુબફ ગ્ણ :.............................. 
ુઞ ્        ળીઞલ/ અ઼ચ નૉસ  
ષૂગીળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ ઇફૉ ૂ/ ૂરદૂ/ગૃરીળૂ...................................................................ફૃઅ 

ફીર..................... ુષપીફ઼યી રદનીળ ુષયીઙફી યીઙ ફઅ. .........................રીઅધૂ ગરૂ ગળષીરીઅ 

ઈ લૃઅ ઝૉ.  

(ઘ)  ..................................... ગીળથ઼ળ ષૂગીળષીરીઅ ઈષૂ ફધૂ.  
 
 
દીળૂઘ..............       રદનીળ ફ પથૂ ઇુપગીળૂ 
        ઼ળફીરૃઅ............................. 
 
             
 

ષૂગૅુદબ  / બઽ જ  
 

ળ઼ૂન ફઅમળ........................................ દીળૂઘ. .......................................... 

ૂ/ ૂરદૂ/ગૃરીળૂ ................................................ફૂ ફરૄફી-૯ રીઅ ઇળજી રશૉવ ઝૉ.  

(ઇળઞનીળ ળ઼ૂન ફઅમળફી અ઼નયર્ધૂ ઇળજી ગલી દમગગૉ  ઝૉ દૉ જાથૂ સગૉ  ઝૉ.) 
 
 

રદનીળ ફ પથૂ ઇુપગીળૂ / રનનફૂસ 

રદનીળ ફ પથૂ ઇુપગીળૂ/ મૄધ-વૉષવ 

ઇુપગીળૂફૃઅ ફીર /ફૂ ઼ઽૂ  

 

ળષીફી ગળદી ઼રલૉ 

રદનીળ ફ પથૂ 

ઇુપગીળૂ ીળી 

વઙીણષીફૂ િડિગડ 


