
(વ.મ.ુલ.)-૨૦૩-૧,૫૦,૦૦૦-૨૦૦૩-એભ*                                                                 જન. ૫૮ જી. 
વ.ઠ.,ના.વલ., ન.ં૧૮૮૫/૩૩, તા.૨-૯-૩૮]               રજા માટેની અરજી 

(જુઓ “ મુફંઈ યાજ્મ વેલા વનમભો “ પસુ્તક ૧ ના વનમભ ૬૫) 
નોંધ :- ફાફતો ૧ થી ૯ યાજ્મવિત તભેજ બફન-યાજ્મવિત વૌ અયજદાયોએ બયલીની છે)  
     ફાફતો ૧૦ અન ે૧૧ , નાણાકીમ વનમભ ૮૧ (ફી) (૨) નીચ ેકે-(ક) મુફંઈ યાજ્મ વલેા વનમભોના વનમભ ૭૩૬(ફી) ના 
યંતકુ (એ) અથલા (ફી) કે (ફી)(૨) અથલા (ખ) અન્લમ ેવન ૧૯૩૫ના સધુાયેરા યજા વનમભોના વનમભ ૧૦ (વી) અન ે૧૦ 
(ડી) નીચ ેતફીફી પ્રભાણિ ય વયેયાળ ગાયે યજા ભાટે અયજી કયી શોમ ત્માયે રાગ ુડે છે.  
   ફાફત ૧૩ યાજ્મવિત અવધકાયીઓન ેજ રાગ ુડે છે. 
   ફાફત ૧૪ અન ે૧૫ બફન-યાજ્મવિત અવધકાયીઓન ેજ રાગ ુડે છે. 
૧.  અયજદાયનુ ંનાભ  ………………………………………………………….    
૨. રાગ ુડતા યજા વનમભો ......................................................................  સરકારશ્રીના પ્રવર્તમાન નનયમોનસુાર  
૩. જે જગ્મા ધયાલતા શોમ ત.ે....................................................................     
૪. વલબાગ અથલા કચયેી...........................................................................    સરકારી આયવેુદ હોસ્પિટ, હહિંમર્નગર 
૫. ગાય .................................................................................................    
૬. શારની જગ્મા ય ભતુ ંઘયબાડું  બથ્ુ ંલાશન બથ્ુ ંઅન ે 
   અન ેઅન્મ લતય બથથા ....................................................................    સરકારશ્રીના નનયમોનસુાર  
૭. જોઈતી યજાનો પ્રકાય અન ેમદુત અન ેયજા પ્રાયંબની તાયીખ .................  
૭-ક. યજાના આગ કે ાછ જોડલા શોમ તો યવલલાયો તથા               
   યજાના દદલવો.....................................................................            
૮. યજા ભાગંલાન ુકાયણ...............................................................          
૯. છેલ્રી યજા યથી ાછા  પમાાની તાયીખ અન ેત ેયજાનો પ્રકાય  
   અન ેમદુત........................................................................................                 - 
૧૦. ભાયી આ  યજા  ચાલ ુ શોમ   ત ે દયમ્માન અથલા તો પયૂી થમ ેજો  
    નોકયીભાથંી વનવતૃ્ત  થાઉં  તો    વયેયાળ   ગાયે/ રૂાતંદયત  યજા  
    અન્લમ ે  આકાયેરા   યજાના   ગાય    તથા  મુફંઈ  યાજ્મ વલેા  
    વનમભોના વનમભ ૭૩૬ (ફી)(૨)ના યંતકુ વન ૧૯૩૫ના સધુાયેર  
    યજા વનમભોના વનમભ (૧૦)(અ) નો યંતકુ રાગ ુાડલાભા ંઆવ્મો  
    ન શોમતો ભલાાિ થાત   તલેી વયેયાળ અધાગાયી યજા/ અધા  
    ગાયી યજા દયમ્માન આકયેર  યજાના ગાય લચ્ચનેા તપાલતની  
    યકભ જરૂય જણામે,  યકભ ભાયા  ને્ળનભાથંી  કાત  દ્વાયા યત  
   બયાઈ કયલાની આથી હુ ંફાશેંધયી આપુ ંછ.ં......................................                 - 
૧૧. રણેી ન થતી શોમ  તલેી  ભ ે બોગલરેી  યજા કયતા ંઓછી ન શોમ  
     તટેરી અધાગાયી યજા ભાટે હુ ંશક્કદાય ન  ફન ુત્મા ંસધુીભા ંજો હુ ં 
     સ્લચે્છાએ નોકયીભાથંી વનવતૃ્ત થાઉં  અથલા  નોકયીભાથંી યાજીનામુ ં  
     આપુ ં  તો  “ મુફંઈ યાજ્મ વલેા વનમભો”  ના  વનમભ  ૭૩૬ (વી)  
     અથલા  વન૧૯૩૫ના સધુાયેરા યજા-વનમભોના ૭૩૬(વી) અથલા  
     વન૧૯૩૫ ના  સધુાયેરા યજા-વનમભોના  વનમભ  ૧૦  (ડી) [વન  
     ૧૯૫૯ ના મ.ુયા.વ.ેવન. ગ્રથં  (૨) નુ ંદયવળષ્ટ  ૪૪-એ ]  ‘  રાગ ુ 
     ાડલાભા ંન  આવ્મા  શોત  તો  ભલાાિ ન થાત તલેી “ રણેી  
     ન  થતી  યજા  ‘  દયવભમાન  આકાયેરી  યજાના  ગાયની યકભ  
     યત બયાઈ કયલાની આથી હુ ંફાશેંધયી આપુ ંછ.ં..........................                       -  
        તાયીખ :                                                                                        અયજદાયની વશી  
                                                                                                                   (ાછ)  
 



૧૨. વનમિંણ અવધકાયીઓનો અબબપ્રામ અન ેઅથલા/બરાભણ  
 
     તાયીખ  :                                                                                 (વશી)  
                                                                                                (શોદ્દો)  
૧૩ ઓદડટ અવધકાયીનો અશલેાર ...............................................  
 
    તાયીખ  :                                                                                 (વશી)  
                                                                                               (શોદ્દો)  
૧૪. આ અયજી શરેા અયજદાયે ભેલરેી યજાવન વલગત ........... 
 

યજાનો પ્રકાય ચાલ ુલાભા ં ગમા લા દયવભમાન કુર 
વયેયાળ ગાયે.......... 
તફીફી પ્રભાણિ  ય વયેયાળ ગાયે .............. 
અધા- વયેયાળ ગાયે.................................. 
તફીફી પ્રભાણતય  ય અધા- વયેયાળ ગાયે ................ 
ચોથા બાગના વયેયાળ ગાય ......................... 
તફીફી પ્રભાણિ ય ચોથા બાગના વયેયાળ ગાય ............ 
ચઢેરી યજા .......................... 
અધા ગયી યજા .................... 
રૂાતંદયત યજા ......................... 
રણેી ન થતી યજા ....................... 
અવાધાયણ યજા ............................ 
   કુર............................... 

   

                             
                                                    મૂભતૂ વનમભ 
૧૫. આથી પ્રભાબણત કયલાભા ંઆલ ેછે   મુફંઈ યાજ્મ વલેા વનમભોના વનમભ -----------અનવુાય તા.----------૨૦૦ થી  
                                          વન ૧૯૩૫ના સધુાયેરા યજા વનમભો  
 
                                                                                               ચઢેરી             
 તા.----------૨૦૦ સધુીની ---------------------ભદશના ----------------- દદલવની  અધાગાયી યજા ભલાાિ છે. 
                                                                                       વયેયાળ ગાયે યજા  
 
 તાયીખ :                                                                              (વશી ) 
                                                                                        (શોદ્દો)  
૧૬. ભજૂંયી આતા અવધકાયીના હુકભ            
 
તાયીખ :                                                                              (વશી ) 
                                                                                        (શોદ્દો)  
* અયજદાયન ેકોઈ લતય બથ્ુ ંભતુ ંશોમતો યજા પયૂી થમ ેઆજ જગ્મા ય કે આલા જ બથથાલાી ફીજી કોઈ જ્ગગ્મા ય તભેના 
ાછા પયલાની ળક્યતા છે કે કેભ ત ેભજૂંયી આતા અવધકાયીએ જણાલવુ ંજોઈએ.  
 

 
 
(વ.મ.ુલ.)- ૩૧૦-૫,૦૦,૦૦૦-૨-૨૦૦૪                                                                                સામાન્ય ૨૧૦ એ.જી. 


