
હમાતી પ્રભાણત્ર 

પ્રભાણત્ર આનાય અધધકાયીન ું નાભ:_____________________________ 
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ઉ.લષ _____ભાયી વભક્ષ રૂફરૂ શાજય યશરે છે અને તેઓ શમાત છે. જે ખાત્રી કયી આ પ્રભાણત્ર આલાભાું 
આલે છે. 

 

 

 

 

વશી તથા ધવક્કો  
ગેઝેટેડ વયકાયી અધધકાયી 

 

યીન્યઅુર પોભમ 
પ્રધત, 
યજીસ્ટ્રાયશ્રી,  
ગ જયાત ફોડષ ઓપ આય લેદદક એન્ડ ય નાની વીસ્ટ્ટમ્વ ઓપ ભેડીવીન, 
અભદાલાદ-૧૬ 

   ધલમ: યજીસ્ટ્રેળન નુંફય GB-(I) _____________ યીન્ય અર કયાલલા અંગે. 

વાશફેશ્રી4 
 ઉયોક્ત ધલમ અન્લમે હ ું આ વાથે નીચે મ જફની ભાદશતી અને આને ઉય મ જફ શમાતીનો  યાલો 
વશીત ભોકરી આ  છું જે ભતા યીન્ય અર કયી આલા ધલનુંતી છે. 
 

યજીસ્ટ્રેળન નુંફય GB-(I)_________________ 

નાભ :-           _______________________________________________________________________ 
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ગાભo_____________તાલ કોo_____________જીલ્રોo_____________યાજ્મo_____________ીનકોડo________

ભોફાઈર નુંફયo___________________________ઈભેઈર એડ્રેવo___________________________________ 

આનો ધલશ્વાસ  

વશી_______________________ 

 

અયજદાયે ોતાનો 
પોટો અશી 

રગાલલો તથા 
પોટા ઉય વશી 

કયલી 



ગજુયાત ફોર્મ ઓપ આયલેુદદક એન્ર્ યનુાની સીસ્ટમ્સ ઓપ ભેર્ીસીન, ગજુયાત યાજ્મ 
૧રો ભા, જુની નર્સિંગ કોરેજ બફલ્ર્ીંગ, કેન્સય હોસ્સ્ટર ાસે, ર્સર્લર હોસ્સ્ટર, અસાયલા, અભદાલાદ-૩૮૦૦૧૬ પોન.ન.ં૦૭૯૨૨૬૮૦૪૭૩ 

યીન્યઅુર નોટીસ 

 

  ગ જયાત ભેડીકર પ્રેક્ટીળનવષ એક્ટ,૧૯૬૩ નીચ ેગ જયાત ફોડષ ઓપ આય લેદદક એન્ડ ય નાની વીસ્ટ્ટમ્વ ઓપ 
ભેડીવીન, ગ જયાત યાજ્મભાું નોંધામેર વલે લદૈકીમ વ્મલવામકાયોન ું ધ્માન ગ જયાત ભેડીકર પે્રક્ટીળનવષ રૂલ્વ, 
૧૯૮૩નાું ધનમભ ૮૨ તયપ દોયલાભાું આલે છે અને તેભને ધલનુંતી કયલાભાું આલે છે કે ગ જયાત ફોડષ ઓપ આય લેદદક એન્ડ 
ય નાની વીસ્ટ્ટમ્વ ઓપ ભેડીવીન, ગ જયાત યાજ્મ જ ની નધવિંગ કોરેજ બફલ્ડીંગ, કેન્વય શોસ્સ્ટ્ટર ાવે, ધવધલર શોસ્સ્ટ્ટર, 
અવાયલા, અભદાલાદ-૩૮૦૦૧૬ ને તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૬ કે તે શરેા ફોડષની ઓદપવભાું શોંચી જામ તે યીતે ગભે તે તાયીખ 
નોંધામેર શોમ અથલા એનરીસ્ટ્ટ થમેર શોઈ કે ગભે તે તાયીખ અગાઉ યીન્ય અર પી બયેર શોમ તેને ોતાન ું નાભ યજીસ્ટ્ટયભાું 
ચાલ  યાખલા ભાટે ાછરા લષની ફાકી રણેી ડતી યીન્ય અર ( યી એન્રી પી વાથે) રૂ.૩૦૦/- તથા લષ ૨૦૧૭-૨૦૨૧ સ ધીની 
(ાુંચ લષ ભાટે) યીન્ય અર પી રૂ.૧૦૦૦/- આભ ક ર ભીને રૂ.૧૩૦૦/- ભોકરલાના યશ ે છે. જેભના તયપથી યીન્ય અર પી 
ઉયોક્ત વભમ ભમાષદાભાું બયલાભાું નદશ આલે તેલા લૈદકીમ વ્મલવામકાયોન ું નાભ યજીસ્ટ્ટયભાુંથી કભી કયલાભાું આલળે અન ે
જો તઓે પ્રેક્ટીળ કયતા ભાલ ભ ડળે તો તેઓની વાભે કામદાકીમ ગરા બયલાની ફોડષને પયજ ડળે. યીન્ય અર પી પક્ત 
ડ્રાફ્ટથી     ’’યજીસ્રાયશ્રી, ગજુયાત ફોર્મ ઓપ આયલેુદદક એન્ર્ યનુાની સીસ્ટમ્સ ઓપ ભેર્ીસીન” નાું નાભથી 
(નેળનરાઈઝ ફેન્કનો, ેમફર અભદાલાદ બ્રાન્ચ હોલો પયજીમાત) અથલા રૂફરૂ કેળભાું સ્ટ્લીકાયલાભાું આલળે.  

યીન્યઅુર પી સ્લીકાયલાનો સભમ પક્ત સલાયે ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ કરાકનો યહળેે. ભની ઓર્મય સ્લીકાયલાભા ંઆલળે નદહ. 
 

 

 

આ નોટીસની ાછના ંબાગભા ં યીન્યઅુર કયલા ભાટે પોભમ છાેર છે. જેભાની તભાભ ર્લગતો બયી જરૂયી હમાતી 
અંગેનુ ંપ્રભાણત્ર સાથે પયજીમાત ભોકરી આવુ ંઅન્મથા આની યીન્યઅુર પ્રભાણત્ર આલાભા ંઆલળે નદહ. 

-: ખાસ સચુના :-  

 વેન્રર કાઉસ્ન્વર ઓપ ઇન્ન્ડમન ભેડીવીન, નલી દદલ્શીની સચૂનાઓ મ જફ યીન્ય અર કયાલતાું શરેા આ ત્ર ાછ 
છામેર મ જફન ું શમાતીન ું પ્રભાણત્ર તથા તેની નીચ ેજણાલેર ભાદશતી આલી પયજીમાત છે. યશઠેાણન ું વયનામ ું ફદરામેર 
શોમ તો નવ ું વયનામ ું રખવ ું જેની વાથે ફદરામેર વયનાભાના પ્ર પની નકર ભોકરી આળો. ત્માયફાદ જ આને યીન્ય અર 
અંગેન ું પ્રભાણત્ર આલાભાું આલળે. યીન્ય  કયાલતી લખતે તભાયા નાભ, વયનાભાું, ટેરીપોન નુંફય, ઈભેઈર વદશતની શોમ 
તેલી તભાભ ભાદશતી અચકૂ આલી. અધ યી ભાદશતી ભોકરનાયને યીન્ય અર સ્ટ્રી પ્રભાણત્ર ભોકરલાભાું આલળે નદશ. લધ  
ધલગત ભાટે આ કચેયીનાું પોન નુંફય (૦૭૯) ૨૨૬૮૦૪૭૩ ઉય વુંકષ કયલા ધલનતી છે. 

ાછનાું બાગે છાલાભાું આલેર નમ ના મ જફન ું શમાતીન ું પ્રભાણત્ર બાયત વયકાય,યાજ્મ વયકાયનાું કોઈ ણ 
ગેઝેડડે અધધકાયી અથલા ગ જયાત ફોડષ ઓપ આય લેદના વભ્મશ્રીનાું વશી ધવક્કાલાળું શોવ ું જરૂયી છે. સ્ટ્ક ર કે કોરેજના નોન 
ગેઝેડડે પ્રોપેવય કે ધપ્રન્વીારનાું વશી ધવક્કાલાળું પ્રભાણત્ર ભાન્મ ગણાળે નદશ. 

જે વ્મલવામકાયો વ્મલવામ કયતા ન શોમ અને ોતાન ું નાભ યીન્ય અર કયાલલા ન ઈચ્છતા શોમ તેલા 
વ્મલવામકાયોએ ોતાને ભેર અવર યજીસ્ટ્રેળન અત્રે જભા કયાલલા ધલનુંતી છે. નોંધામેર સ્ટ્નાતકો જો ભયણ ાભેર શોમ તો 
તેઓના વગાઓન ેઆ કચેયીને તાત્કાબરક જાણ કયલા ધલનતી છે. 

 ખાસ નોંધ:- તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૬ છી યીન્ય અર પી ભોકરનાયને ાછરા લષની ફાકી યશતેી પી ઉયાુંત રૂ.૩૦૦/- યી એન્રી 
પી લધાયાની બયલાની યશળેે. 

 જો ૩૧/૧૨/૨૦૧૬ છી યીન્ય  કયાલલાન ું ફાકી શોમ તો ક ર રૂ.૧૩૦૦/- પી ભોકરલાની યશળેે. 
 જો ૩૧/૧૨/૨૦૧૬ શરેાના વભમન ું યીન્ય અર ફાકી શોમ તો ફોડષની ઓદપવે રૂફરૂ અથલા ૦૭૯-૨૨૬૮૦૪૭૩ નુંફય ય 

ટેરીપોનથી વુંકષ કયી કેટરી પી બયલાની થામ છે તે છૂયછ કયી ત્માય ફાદ પી અંગેનો ડ્રાફ્ટ ભોકરલો. 
 જે સ્ટ્નાતકોને ોતાન ું યીન્ય અર વટીપીકેટ યજીસ્ટ્ટડષ  એ.ડી. ોસ્ટ્ટથી ભુંગાલલાની ઈચ્છા શોમ તો આ પોભષ વાથે રૂ.૨૫/- ની 

ોસ્ટ્ટર ટીકીટલાળું યીપ્રામ કલય અરગથી ભોકરી આલા ધલનુંતી છે. ોસ્ટ્ટર સ્ટ્ટેમ્ યીપ્રામ કલયભાું ચોટાડીને જ ભોકરલી 
યીન્ય અર પી નાું ડ્રાફ્ટ વાથે ઉભેયી ન ે ભોકરલી. દા.ત. રૂ.૧૩૦૦/- ની ફદર ે રૂ. ૧૩૨૫/- નો ડ્રાફ્ટ ભોકરળો તો ભાન્મ 
યાખલાભાું આલળ ેનદશ. 

શયારધવિંશ એચ. યભાય 

યજીસ્ટ્રાય 

 
From:- 

ગ જયાત ફોડષ ઓપ આય લેદદક એન્ડ ય નાની વીસ્ટ્ટમ્વ ઓપ ભેડીવીન, 
૧રો ભા, જ ની નધવિંગ કોરેજ બફલ્ડીંગ, કેન્વય શોસ્સ્ટ્ટર ાવે,  
ધવધલર શોસ્સ્ટ્ટર, અવાયલા, અભદાલાદ-૩૮૦૦૧૬ પોન.નું.૦૭૯૨૨૬૮૦૪૭૩ 


