સરુ ત સીટીલ િંક લ . બસ ડિસ્કાઉન્ટ મેળવવા માટેન ુંુ ફોમમ

સુરિ સીટીલલિંક લલ.

રૂમ નં.૯૫-૯૬, બીજો માળ, મુગલીસરા, સુરિ મહાનગરપાલલકા મુખ્ય કચેરી,
સુરિ -૩૯૫૦૦૩

બસ પાસ પ્રકાર (Bus Pass Category)

1. તવદ્યાથી (Student)

ફોમમ જમા કર્ામની તથા સરુ ત મની કાિમ ઇસ્ય ુ કરવાની વવગત

ICICI Bank Form No. :

2. વડરષ્ઠ નાગડરક (Senior
Citizen)
3. મડહલા (Ladies)

Name :

4. ડિવયાંગ (Differently Abled)

Designation :

5. અંધજન (Blind Person)

Date & Sign :

Form Checked & Approved By

6. સ્વાિંત્ર્ય સેનાની (Freedom
Fighter)

પાસપોટટ સાઈઝનો
િાજેિરનો ફોટો

Card Issue Date :
Card Holder Sign :

Name of Card
Holder
રહેઠાણનુ ં સરનામુ ં
(Address) :-

ફોન નંબર(Ph. No.):

અટક(Surname)

નામ(First Name)

મીડલ નામ(Middle Name)

મોબાઈલ નં.(Mobile No.):

જાતિ(Gender) :
ઈમેલ(E-mail) :

જન્મ િારીખ(D.O.B.):- D D M M Y Y Y Y ઉંમર(Age) :
Name of
Studying
School/College :
Standard/Year:
મેં સુરિ સીટીલલિંક લલ.નાં ડડસ્કાઉન્ટ પાસ િમામ તનયમો વાંચેલ છે િથા મને બંધન કિાટ છે . િે
બાબિની સહમિી આપું છં. સુરિ મનીકાડટ નાં વપરાશ બાબિે મને પ ૂરે પ ૂરી સમજણ સંિોષકારક 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.
અરજિારની સહી(Signature of Applicant):__________________________

:: સરુ ત મની કાર્ડ માાં ડર્સ્કાઉન્ અંગે ના નનયમો અને શરતો ::
1.

સ્ટુ ડન્ટ ટાટ ટુુત ટાી ટાટડડમ ાટટિડસ્ાટનન્ટ ી ટેલી ડટ ટટ૬ટાટસી ટતહશલ.ટત્યટતબટદટસ્ટુ ડન્ટ ટ્ટતટટરતટી ટે ટ ટલ શક્ષણિકાટસસ્ીટું ુટબનીટરટડડટ
સ ીરટા ટતજુ ટ ાયેી ટેધુટ ૬ટાટસી ટેલી ડટ ટટીબટે ટઆપેટાટટઆેશલ.ટસ્ટુ ડન્ટ ટિડસ્ાટનન્ટ ી ટેલી ડટ ટટભ્યટસટૂ રકડમટ ાતટત્યટટુુી ી ટ
જટતહશલ.ટુુત ટાી ટાટડડમ ાટટસ્ટુ ડન્ટ ટિડસ્ાટનન્ટ ટાલવેેટટાટ ટઆટરનાડમી ટસટીલટ સ્ટુ ડન્ટ ટે ટ ટલ શટવટું ુટબનીટરટડડટસ ીરટા , આીટતટાટડડમ ટ
ીટટતહઠટકીટટૂુતટેટટાટ ટીટઈ બ ી/ેલતટબ ી/ડ્રટઈેીંગટીટયસન્સ/આીટતાટડડમ ટૂુતટેટટ તટાટતજુ ટાતેટું ુટતહશલ.ટ

2.

૬૦ટ ેર્ડમી ટ ેધુટ ઉંાતટ ીતટે ટટ વ્યક્ત ીલટ સસી યતટ સ ટઝીટ િડસ્ાટનન્ટ ીનટ ીટ ટ ાવેટપટ્ર ટ ીશલ.ટ સસી યતટ સ ટઝીટ ાટ ટ ુુત ટ ાી ટ
ાટડડમ ાટટ િડસ્ાટનન્ટ ટ ુુત ટ ાી ટ ાટડડમ ી ટ ેલી ડટ ટટ ુુી ી ટ તહશલ.ટ ત્યટતબટદટ સસી યતટ સ ટઝીટ ્ટતટટ ીેનટ ાટડડમ ટ ડસ્યુટ ાતટવ્યલી ટ રતટી ટ
સસી યતટ સ ટઝીટ િડસ્ાટનન્ટ ટ ાલવેેટટ જૂરતટટ ૂુતટેટટ તજુ ટ ાયેી ટ ડસ્યુટ ાતેટાટટ આેશલ.ટ સસી યતટ સ ટઝીટ િડસ્ાટનન્ટ ટ ાલવેેટટ ાટ ટ
સતાટતશ્ર ટ્ટતટટડસ્યુટ ાતેટાટટઆેલીટસ ી યતટસસ ટઝીટાટડડમ ટ ભીેટટઉંાતીટટૂુતટેટટાટ ટાટન્ય ટટપ્રટપ્ ટરન નટસટીલીટટઆઈ.ડટટાટડડમ ટ
ે ેટટ ાટ આીટતટ ાટડડમ /પટસપન ડમ /પટીાટડડમ ી ટ ીાીટ ીટટ તહઠટકીટટ ૂુતટેટટ ાટ ટ ીટઈ બ ી/ેલતટબ ી/ડ્રટઈેીંગટ ીટયસન્સ/આીટતાટડડમ ટ
આટરનાડમી ટસટીલટતજુ ટાતેટીટટતહશલ.ટ

3.

િદવ્યટગટવ્યક્ત ીટટિાસ્સટાટટુુત ટાી ટાટડડમ ાટટિડસ્ાટનન્ટ ટાલવેેટટાટ ટે ટ લટ ીટ ટીથીએ ટઆટરનાડમી ટસટીલટ ી ચલટ મુજબીટટૂુતટેટટતજુ ટ
ાતેટીટટતહશલટ ીટટિદવ્યટગટવ્યક્ત ટાટ ટુુત ટાી ટાટડડમ ાટટિડસ્ાટનન્ટ ટુુત ટાી ટાટડડમ ી ટેલી ડટ ટટુુી ી ટતહશલ.
(1)ટિદવ્યટગટહનેટટબટબ ટું ુટસસસેીટસર્જીટ્ટતટટઆપેટાટટઆેલીટસિ િિરા ટ(૪૦%ટી ટેધુ િદવ્યટગ ટટહને ટજૂરતટ)
(2)ટરન નટઆડડન્ન્

ટટાટડડમ ટે ેટાટપટીાટડડમ /ડ્રટઈેીંગટીટયસન્સ/આીટતાટડડમ /પટસપન ડમ ,.ટટટ

(3)ટતહઠટકીનટૂુતટેનટે ેટાટીટઈ બ ી/ેલતટબ ી/ડ્રટઈેીંગટીટયસન્સ/આીટતાટડડમ

4.

૧૦૦%ટ દ્રન્ટ સેિહીટ વ્યક્ત ટ ્ટતટટ સતાટતશ્ર ટ ્ટતટટ આપેટાટટ આેલીટ સિ િિરા /ઓવખટ ાટડડમ ટ ભીેટટ નટ ાલિડાીટ ુુસપ્ર ન્ટડન્ટ , સસસેીટ
હનક્સ્પ ીટ્ટતટટઆપેટાટટઆેલીટાલિડાીટસ ીરટા ટતજુ ટાતટ ી ટઅંીજીટાટ ીટટુુત ટાી ટાટડડમ ટડસ્યુટાતેટાટટઆેશલ.

5.

ાિહીટઓટ ાટ ટ ુુત ટ ાી ટ ાટડડમ ાટટ િડસ્ાટનન્ટ ટ ાલવેેટટ ાટ ટ ાતસ ીટટ ૂુતટેટટ ાટ ટ ાટન્ય ટટ પ્રટપ્ ટ રન નટ સટીલીટટ આઈ.ડટટ ાટડડમ ટ ે ેટટ ાટ
આીટતટ ાટડડમ /પટસપન ડમ /પટીાટડડમ ી ટ ીાીટ

ીટટ તહઠટકીટટ ૂુતટેટટ ાટ ટ ીટઈ બ ી/ેલતટબ ી/ડ્રટઈેીંગટ ીટયસન્સ/આીટતાટડડમ ટ આટ

રનાડમી ટસટીલટતજુ ટાતેટીટટતહશલ.ટાિહીટઓટાટ ટુુત ટાી ટાટડડમ ાટટિડસ્ાટનન્ટ ટુુત ટાી ટાટડડમ ી ટેલી ડટ ટટુુી ી ટતહશલ.

6.

સ્ેટ ત્ર્યટ સલીટી ઓ(Freedom Fighter)ીલટ ુુત ટ ાી ટ ાટડડમ ાટટ િડસ્ાટનન્ટ ટ ાલવેેટટ ાટ ટ સતાટતશ્ર ટ ્ટતટટ ડસ્યુટ ાતેટાટટ આેલીટ ેલિીડટ
આડ.ડટ.ટાટડડમ /સ ીરટા ટ ીટટરન નટસટીલીટટઆઈ.ડટટાટડડમ ટ ે ેટટાટઆીટતટાટડડમ /પટસપન ડમ /પટીાટડડમ ી ટીાીટ ીટટતહઠટકીટટૂુત ટેટટાટ ટ
ીટઈ બ ી/ેલતટબ ી/ડ્રટઈેીંગટીટયસન્સ/આીટતાટડડમ ટ આટરનાડમી ટસટીલટ તજુ ટાતેટીટટતહશલ.ટસ્ેટ ત્ર્યટસલીટી ઓ(Freedom Fighter) ાટ ટ
ુુત ટાી ટાટડડમ ાટટિડસ્ાટનન્ટ ટુુત ટાી ટાટડડમ ી ટેલી ડટ ટટુુી ી ટતહશલ.

7.

ુુત ટાી ટાટડડમ ાટટસેસેીટા ગતટીટટીટ ટીથીએઓીલટી ચલટમુજબટિડસ્ાટનન્ટ ટાવેટપટ્ર ટતહશલ.ટ
કે ેગરી
સેદ્યટીથીએ

8.

મળવાપાત્ર ડર્સ્કાઉન્

કે ેગરી

મળવાપાત્ર ડર્સ્કાઉન્

૪૦%

િદવ્યટગ

૪૦%

સસી યતટસ ટઝી

૨૫%

સ્ેટ ત્ર્યટસલીટી

૧૦૦%

અંીજી

૧૦૦%

ાિહીટઓ

૨૫%

ુુત ટસ ટિીિંાટિી.ટુુત ટાી ટાટડડમ ાટટાવેટપટ્ર ટિડસ્ાટનન્ટ ાટટ લાજટાટડડમ ટ ડસ્યુટ ાતેટી ટપ્રિિયટાટટુુત ટસ ટિીિંાટિી.ટાનડપકટસાયલટ
રતરટતટાતટટશાશલ.ટ

9.

ુુત ટાી ટાટડડમ ટીટતાનીલટાવેટપટ્ર ટિડસ્ાટનન્ટ ટુુત ટસ ટિીિંાટિી.ટી ટબસટસલેટીટટ ાટાટૂર નટનપતટાવેટપટ્ર ટીશલ.

10. ુુત ટાી ટાટડડમ ટ ીટટબસાટટિડસ્ાટનન્ટ ટાલવેેટટઅંગલીટટરનાડમટુુત ટાહટીગતપટિીાટીટટીટગિતાટુુસેીટટાન્ટદ્રનટ ીટટુુત ટસ ટિીિંાટિી.ટ
ીટટસીય ટાતીટબ .આત. ટ. સ.ટબસટસ્ શીનટ ીટટતલ્ેલટ સ્ શીટભીલટ ચનાટબાતતટબસટ સાિીીટનપતી ટાલવે ટશાટશલ.ટઆટરનાડમટ તટીલટ
ુુત ટાહટીગતપટિીાટીટટીટગિતાટુુસેીટટાન્ટદ્રનટનપતટજાટટાતટેેટીટટતહશલ.ટ

11. િડસ્ાટનન્ટ ટીતટે ટટુુત ટાી ટાટડડમ ી ટાટ્ર ટાટડડમ ટ ીટતાટજટમુસટરતટટાતટટશાશલટ ભન્યટવ્યક્ત ટજનટઆટાટડડમ ટ સટીલટ મુસટરતટટાત ટટપાડટશલટ
નટ લેટટિાસ્સટાટટાટડડમ ટજપ્ ટાતટટતદ્દટાતેટાટટઆેશલટભીલટાટયા ટીનતકલટ લટ ાટડડમ ટીટતાીલટાટડડમ ટડસ્યુટાતેટાટટઆેશલટીિહિં.ટ

12. ાનડપકટ ુુત ટ ાી ટ ાટડડમ ટ ીટતાટ સસ્ીટી ટ ાટાગ તટાટટ ભેતનીટ ાત ટટ જકટશલટ ભીેટટ નટ સસ્ીટી ટ સાલ્ા ીલટ ું ુતશટીટ ાત ટટ જકટશલટ
ભીેટટ નટ બસટ તનાેટું ુટ કૃત્યટ ાતશલટ નટ લેટટ ુુત ટ ાી ટ ાટડડમ ટ ીટતાું ુટ ાટડડમ ટ તદ્દટ ીેટીલટ પટ્ર ટ બીશલટ ભીલટ લઓી ટ સટાલટ ાટયદસતી ટ
ાટયડમેટહટટાતેટાટટઆેશલ.

13. ાનડપકટસજનગનાટટુુત ટાી ટાટડડમ ટખનેટડટાતયટાટચનતટડટાતયટ નટ લી ટજેટબદટતટટાટડડમ ટીટતાી ટતહશલ.ટ
14. રનાડમટ જાટટાતટવ્યટટબટદટિદી-૧૦ટ(ાટાાટજીટટિદેસ)ટાટટુુત ટાી ટાટડડમ ટ ડસ્યુટાતેટાટટઆેશલટ ે ટુુત ટસ ટીીંાટિી.ી ટઓિરસટનપતટ
ાટાાટજીટટ િદેસટ દતમ્યટીટ ૂરબૂરાટટ આડ.ડટ.ટ પ્ર રરટ ીટટ રનાડમી ટ તશ દટ બ ટવ્યલી ટ ીટ ટીથીએીલટ ાટડડમ ટ આપેટાટટ આેશલટ ીટટ લાટટ ૧૦૦ટ
ૂરસપયટું ુટ નપ-ભપટિતચટર્જટીટગિતાટુુસેીટટાન્ટદ્રાટટાતટવ્યલી ટુુત ટસ ટિીિંાટિી.ટ્ટતટટાટડડમ ાટટિડસ્ાટનન્ટ ટતટડ (Write)ટાતટટઆપેટાટટ
આેશલ.ટ

15. ુુત ટાી ટાટડડમ ીટટિડસ્ાટનન્ટ ીલટીગ ટાનડપકટ ાતટતટુુત ટશહતીટટ્યુતટિડતશીટૂુતુ ુટાયટડમિદ ટતહશલ.ટટ
નપતના ટ ાટાટસીયાનટભીલટશત નટાીલટાટન્યટછલ ટભીલટ સેટયાટટઆટસીયાનાટટાનઈપકટરતરટતટીશલટ લટાીલટાટન્યટતહશલ.
ભતજદટતી ટસહટ________________________ટટ

