
ICICI Bank Form No. :

Card Issue Date :

Card Holder Sign :

અટક(Surname) નામ(First Name) મીડલ નામ(Middle Name)

ફોન નબંર(Ph. No.): મોબાઈલ ન.ં(Mobile No.):

જાતિ(Gender) :

ઈમેલ(E-mail) :

જન્મ િારીખ(D.O.B.):- D D M M Y Y Y Y

Designation :

Date & Sign :

પાસપોટટ  સાઈઝનો 
િાજેિરનો ફોટો

મેં સરુિ સીટીલલિંક લલ.ના ંડડસ્કાઉન્ટ પાસ િમામ તનયમો વાચેંલ છે િથા મને બધંન કિાટ છે. િે 
બાબિની સહમિી આપુ ંછ.ં સરુિ મનીકાડટના ંવપરાશ બાબિે મને પરેૂપરૂી સમજણ સિંોષકારક રીિે 
આવેલ છે.

I declare that, I have read all rules for applying Surat Sitilink Concessionary pass and I abide to all 

these rules and I was given all infromation releted to usage rules of the surat monoy card 

satisfactary.

Name of Card 

Holder

રહઠેાણનુ ંસરનામુ ં
(Address) :-

ઉંમર(Age) :

2. વડરષ્ઠ નાગડરક (Senior 

Citizen)

3. મડહલા (Ladies)

4. ડિવયાગં (Differently Abled)

5. અંધજન (Blind Person)

6. સ્વાિતં્ર્ય સેનાની (Freedom 

Fighter)

Form Checked & Approved By

અરજિારની સહી(Signature of Applicant):__________________________

Name of 

School/College :

Studying 

Standard/Year:

Name :

સરુત સીટીલ િંક લ . બસ ડિસ્કાઉન્ટ મેળવવા માટેનુું ફોમમ

સરુિ સીટીલલિંક લલ.
રૂમ ન.ં૯૫-૯૬, બીજો માળ, મગુલીસરા, સરુિ મહાનગરપાલલકા મખુ્ય કચેરી, 

સરુિ -૩૯૫૦૦૩

1. તવદ્યાથી (Student)

બસ પાસ પ્રકાર (Bus Pass Category) ફોમમ જમા કર્ામની તથા સરુત મની કાિમ ઇસ્ય ુકરવાની વવગત



:: સરુત મની કાર્ડમાાં ડર્સ્કાઉન્   અંગેના નનયમો અને શરતો :: 
1. સ્ટુડન્ટ ટાટ  ટુતુ ટાી ટાટડડમાટ ટિડસ્ાટનન્ટ ી ટેલી ડટ ટટ૬ટાટસી ટતહ શલ.ટત્યટતબટદટસ્ટુડન્ટ ટ્ટતટટરતટી ટે ટ લટશક્ષણિકાટસ સ્ીટું ુ ટબનીટરટડડટ

સ ીરટા  ટતજુટાયેી ટેધટુ૬ટાટસી ટેલી ડટ ટટી બટે ટઆપેટાટ ટઆેશલ.ટસ્ટુડન્ટ ટિડસ્ાટનન્ટ ી ટ લેી ડટ ટટભ્યટસટૂ રકડમટાત ટત્યટ ટુીુ ી ટ
જટતહ શલ.ટુતુ ટાી ટાટડડમાટ ટસ્ટુડન્ટ ટિડસ્ાટનન્ટ ટાલવેેટટાટ  ટઆટરનાડમી ટસટીલટસ્ટુડન્ટ  ટે ટ લટશટવટું ુ ટબનીટરટડડટસ ીરટા  , આીટતટાટડડમટ
 ીટટતહ ઠટકીટટૂતુટેટટાટ  ટીટઈ બ ી/ેલતટબ ી/ડ્રટઈેીંગટીટયસન્સ/આીટતાટડડમટૂતુટેટટ તટા ટતજુટાતેટું ુ ટતહ શલ.ટ 

2. ૬૦ટેર્ડમી ટેધટુઉંાતટીતટે ટટવ્યક્ત ીલટ સસી યતટસ  ટઝીટિડસ્ાટનન્ટ ીનટીટ ટાવેટપટ્ર ટીશલ.ટ સસી યતટસ  ટઝીટાટ  ટુતુ ટાી ટ
ાટડડમાટ ટ િડસ્ાટનન્ટ ટ ુતુ ટ ાી ટ ાટડડમી ટ લેી ડટ ટટ ુીુ ી ટ તહ શલ.ટ ત્યટતબટદટ સસી યતટ સ  ટઝીટ ્ટતટટ ીેનટ ાટડડમટ ડસ્યટુ ાતટવ્યલી ટ રતટી ટ
સસી યતટસ  ટઝીટ િડસ્ાટનન્ટ ટાલવેેટટજૂરતટટૂતુટેટટ તજુટ ાયેી ટ ડસ્યટુ ાતેટાટ ટઆેશલ.ટ સસી યતટસ  ટઝીટ િડસ્ાટનન્ટ ટાલવેેટટાટ  ટ
સતાટતશ્ર ટ્ટતટટડસ્યટુાતેટાટ ટઆ લેીટસ ી યતટસસ ટઝીટાટડડમટભીેટટઉંાતીટટૂતુટેટટાટ  ટાટન્ય ટટપ્રટપ્ ટરન નટસટીલીટટઆઈ.ડટટાટડડમટ
ે ેટટ ા ટઆીટતટાટડડમ/પટસપન ડમ/પટીાટડડમી ટીાીટ ીટટ તહ ઠટકીટટૂતુટેટટાટ  ટીટઈ બ ી/ેલતટબ ી/ડ્રટઈેીંગટીટયસન્સ/આીટતાટડડમટ
આટરનાડમી ટસટીલટતજુટાતેટીટટતહ શલ.ટ 

3. િદવ્યટ ગટવ્યક્ત ીટટિાસ્સટાટ ટુતુ ટાી ટાટડડમાટ ટ િડસ્ાટનન્ટ ટાલવેેટટાટ  ટે ટ લટીટ ટીથીએ ટઆટરનાડમી ટસટીલટી ચલટમજુબીટટૂતુટેટટતજુટ
ાતેટીટટતહ શલટ ીટટિદવ્યટ ગટવ્યક્ત ટાટ  ટુતુ ટાી ટાટડડમાટ ટિડસ્ાટનન્ટ ટુતુ ટાી ટાટડડમી ટ લેી ડટ ટટુીુ ી ટતહ શલ. 
 

(1)ટિદવ્યટ ગટહનેટટબટબ ટું ુ ટસસસેીટસર્જીટ્ટતટટઆપેટાટ ટઆ લેીટસિ િિરા  ટ(૪૦%ટી ટેધ ુિદવ્યટ ગ ટટહને ટજૂરતટ) 
(2)ટરન નટઆડડ ન્ન્  ટટાટડડમટે ેટા ટપટીાટડડમ/ડ્રટઈેીંગટીટયસન્સ/આીટતાટડડમ/પટસપન ડમ ,.ટટટ 
(3)ટતહ ઠટકીનટૂતુટેનટે ેટા ટીટઈ બ ી/ેલતટબ ી/ડ્રટઈેીંગટીટયસન્સ/આીટતાટડડમ  

4. ૧૦૦%ટ દ્રન્ટ સેિહીટ વ્યક્ત ટ ્ટતટટ સતાટતશ્ર ટ ્ટતટટઆપેટાટ ટઆેલીટ સિ િિરા  /ઓવખટ ાટડડમટ ભીેટટ  નટ ાલિડાીટ ુસુપ્ર  ન્ટડન્ટ , સસસેીટ
હનક્સ્પ ીટ્ટતટટઆપેટાટ ટઆેલીટાલિડાીટસ ીરટા  ટતજુટાતટ ી ટઅંીજીટાટ  ીટટુતુ ટાી ટાટડડમટડસ્યટુાતેટાટ ટઆેશલ. 

5. ાિહીટઓટાટ  ટુતુ ટાી ટાટડડમાટ ટ િડસ્ાટનન્ટ ટાલવેેટટાટ  ટાતસ ીટટૂતુટેટટાટ  ટાટન્ય ટટપ્રટપ્ ટરન નટસટીલીટટઆઈ.ડટટાટડડમટ ે ેટટા ટ
આીટતટ ાટડડમ/પટસપન ડમ/પટીાટડડમી ટ ીાીટ  ીટટ તહ ઠટકીટટ ૂતુટેટટ ાટ  ટ ીટઈ બ ી/ેલતટબ ી/ડ્રટઈેીંગટ ીટયસન્સ/આીટતાટડડમટ આટ
રનાડમી ટસટીલટતજુટાતેટીટટતહ શલ.ટાિહીટઓટાટ  ટુતુ ટાી ટાટડડમાટ ટિડસ્ાટનન્ટ ટુતુ ટાી ટાટડડમી ટ લેી ડટ ટટુીુ ી ટતહ શલ. 

6. સ્ેટ  ત્ર્યટ સલીટી ઓ(Freedom Fighter)ીલટ ુતુ ટ ાી ટ ાટડડમાટ ટ િડસ્ાટનન્ટ ટ ાલવેેટટ ાટ  ટ સતાટતશ્ર ટ ્ટતટટ ડસ્યટુ ાતેટાટ ટઆેલીટ ેલિીડટ
આડ.ડટ.ટાટડડમ/સ ીરટા  ટ ીટટરન નટસટીલીટટઆઈ.ડટટાટડડમટે ેટટા ટઆીટતટાટડડમ/પટસપન ડમ/પટીાટડડમી ટીાીટ ીટટતહ ઠટકીટટૂતુટેટટાટ  ટ
ીટઈ બ ી/ેલતટબ ી/ડ્રટઈેીંગટીટયસન્સ/આીટતાટડડમટઆટરનાડમી ટસટીલટતજુટાતેટીટટતહ શલ.ટસ્ેટ  ત્ર્યટસલીટી ઓ(Freedom Fighter) ાટ  ટ
ુતુ ટાી ટાટડડમાટ ટિડસ્ાટનન્ટ ટુતુ ટાી ટાટડડમી ટ લેી ડટ ટટુીુ ી ટતહ શલ. 

7. ુતુ ટાી ટાટડડમાટ ટસેસેીટા   ગતટીટટીટ ટીથીએઓીલટી ચલટમજુબટિડસ્ાટનન્ટ ટાવેટપટ્ર ટતહ શલ.ટ 
કે ેગરી મળવાપાત્ર ડર્સ્કાઉન્   કે ેગરી મળવાપાત્ર ડર્સ્કાઉન્   

સેદ્યટીથીએ ૪૦% િદવ્યટ ગ ૪૦% 

સસી યતટસ  ટઝી ૨૫% સ્ેટ  ત્ર્યટસલીટી  ૧૦૦% 

અંીજી ૧૦૦% ાિહીટઓ ૨૫% 
 

8. ુતુ ટસ  ટિીિંાટિી.ટુતુ ટાી ટાટડડમાટ ટાવેટપટ્ર ટિડસ્ાટનન્ટ ાટ ટ લાજટાટડડમટડસ્યટુાતેટી ટપ્રિિયટાટ ટુતુ ટસ  ટિીિંાટિી.ટાનડપકટસાયલટ
ર તરટતટાતટટશાશલ.ટ 

9. ુતુ ટાી ટાટડડમટીટતાનીલટાવેટપટ્ર ટિડસ્ાટનન્ટ ટુતુ ટસ  ટિીિંાટિી.ટી ટબસટસલેટીટટ ાટાટૂર નટનપતટાવેટપટ્ર ટીશલ. 
10. ુતુ ટાી ટાટડડમટ ીટટબસાટ ટિડસ્ાટનન્ટ ટાલવેેટટઅંગલીટટરનાડમટુતુ ટાહટીગતપટિીાટીટટીટગિતાટુસુેીટટા ન્ટદ્રનટ ીટટુતુ ટસ  ટિીિંાટિી.ટ

ીટટસીય ટાત ીટબ .આત. ટ. સ.ટબસટસ્  શીનટ ીટટત લ્ેલટસ્  શીટભીલટચનાટબાતતટબસટ સાિીીટનપતી ટાલવે ટશાટશલ.ટઆટરનાડમટ તટીલટ
ુતુ ટાહટીગતપટિીાટીટટીટગિતાટુસુેીટટા ન્ટદ્રનટનપતટજાટટાતટેેટીટટતહ શલ.ટ 

11. િડસ્ાટનન્ટ ટીતટે ટટુતુ ટાી ટાટડડમી ટાટ્ર ટાટડડમટીટતાટજટમસુટરતટટાતટટશાશલટભન્યટવ્યક્ત ટજનટઆટાટડડમટસટીલટમસુટરતટટાત ટટપાડટશલટ
 નટ લેટટિાસ્સટાટ ટાટડડમટજપ્ ટાતટટતદ્દટાતેટાટ ટઆેશલટભીલટાટયા ટીનતકલટ લટાટડડમટીટતાીલટાટડડમટડસ્યટુાતેટાટ ટઆેશલટીિહિં.ટ 

12. ાનડપકટ ુતુ ટ ાી ટ ાટડડમટ ીટતાટ સ સ્ીટી ટ ાટાગ તટાટ ટ ભેતનીટ ાત ટટ જકટશલટ ભીેટટ  નટ સ સ્ીટી ટ સાલ્ા ીલટ ું તુશટીટ ાત ટટ જકટશલટ
ભીેટટ નટબસટતનાેટું ુ ટ કૃત્યટ ાતશલટ નટ લેટટુતુ ટાી ટ ાટડડમટ ીટતાું ુ ટ ાટડડમટ તદ્દટીેટીલટપટ્ર ટબીશલટભીલટ લઓી ટસટાલટ ાટયદ સતી ટ
ાટયડમેટહટટાતેટાટ ટઆેશલ. 

13. ાનડપકટસ જનગનાટ ટુતુ ટાી ટાટડડમટખનેટડટાતયટા ટચનતટડટાતયટ નટ લી ટજેટબદટતટટાટડડમટીટતાી ટતહ શલ.ટ 
14. રનાડમટજાટટાતટવ્યટટબટદટિદી-૧૦ટ(ાટાાટજીટટિદેસ)ટાટ ટુતુ ટાી ટાટડડમટડસ્યટુાતેટાટ ટઆેશલટે ટુતુ ટસ  ટીીંાટિી.ી ટઓિરસટનપતટ

ાટાાટજીટટ િદેસટદતમ્યટીટૂરબૂરાટ ટઆડ.ડટ.ટપ્ર રરટ ીટટરનાડમી ટતશ દટબ ટવ્યલી ટીટ ટીથીએીલટાટડડમટઆપેટાટ ટઆેશલટ ીટટ લાટ ટ ૧૦૦ટ
ૂરસપયટું ુ ટ નપ-ભપટિતચટર્જટીટગિતાટુસુેીટટા ન્ટદ્રાટ ટાતટવ્યલી ટુતુ ટસ  ટિીિંાટિી.ટ્ટતટટાટડડમાટ ટ િડસ્ાટનન્ટ ટતટડ (Write)ટાતટટઆપેટાટ ટ
આેશલ.ટ 

15. ુતુ ટાી ટાટડડમીટટિડસ્ાટનન્ટ ીલટીગ  ટાનડપકટ ાતટતટુતુ ટશહ તીટટ્યતુટિડતશીટૂતુુટુાયટડમિદ ટતહ શલ.ટટ 
 

 નપતના ટ ાટાટસીયાનટભીલટશત નટાીલટાટન્યટછલટભીલટ સેટયાટ ટઆટસીયાનાટ ટાનઈપકટર તરટતટીશલટ લટાીલટાટન્યટતહ શલ. 
 

        ભતજદટતી ટસહટ________________________ટટ 


