
                          ક  લે  પટલે  –   
            ક  લે  પટલે એ કે ન & ેડ કલ ટ –  

                                    ક  લે  પટલે ક ં  –   

               ક  લે  પટલે ત નો ો  ે  ત•

  આથી �ી ક�છ	 લેવા પટ�લ �ાિતજનોને જણાવવા�ુ ં ક� ઉ�ત �ણેય સ ંથાઓમા ંનીચ ે$જુબના કારોબાર	 સ'યો 

() ટ	�ીઓ) તે સામે દશા-વેલ િવગત /માણ ેતા.૧૯/૦૬/૨૦૨૨ની  સામા7ય સભા 9ારા વરણી કરવાની થાય છે. તે માટ� 

ક�છ	 લેવા પટ�લ �ાિતજનો પાસેથી મગંાવવાની થતી દરખા તો.   ખાલી પડતા  થાનોની સ<ંયા : ૨૮ •

��х�����	 ��� ���� ����� ��� к�����	 ��� 
$<ુય કાયા-લય, સરદાર પટ�લ િવ@ા સAુંલ, Bજુ $7ુCા રોડ, Bજુ ફોન નબંર : ૦૨૮૩૨-૨૩૧૧૭૭,   

    મો. નબંર : ૬૩૫૪૬ ૪૧૩૬૬, www.sklpsbhuj.com, fb page : sklspsbhuj પરથી ડાઉનલોડ કર	 શકાશે. 

• દરખા ત પરત કરવાની છેZલી ��:25/05/2022 (Aુલ ૧૫ [દવસ) સામા7ય સભાની તા: ૧૯/૦૬/૨૦૨૨  

ન\ધ : (૧) ઉ�ત �ણેય સ ંથાઓ પૈક	 સમાજ અને એabકુ�શન મેડ	કલ ) ટમા ં૧૦૦૦ cિપયા, bવુકસઘંમા ં૫૦૦ cિપયા 

સ'ય ફ	 ભર	 ન\ધાયેલ સ'ય જ દરખા ત કર	 શકશે. સ'ય થવાની /[eયા ચાf ુછે. (૨) મ[હલા અનામત  થાન માટ� મા� 

મ[હલાઓ જ દરખા ત કર	 શકશે. (૩) દાતા ) ટ	 તર	ક�ના  થાનો �ણેય પાખંમા ંAુલ મળ	 ૫૦ લાખ cિપયા ક� તેથી વi ુ

રકમના �ેjઠ	વય- દાતા�ીઓ માટ� અનામત છે. (૪) �ી ક�છ	 લેવા પટ�લ bવુક સઘંમા ં ઉપલીવય મયા-દા ૪૦ વષ-થી 

ઓછ	 હોવી જcર	 છે. (૫) સમાજને સારા કાય-કર મળે તે માટ� કોઈ યોnય oયp�ત ક� qણે દરખા ત ન કર	 હોય તો તેની 

સહમતી લઇ અ7ય oયp�ત દરખા ત લેsખતમા ંતા.૨૫/૦૫/૨૦૨૨ tધુીમા ંકર	 શકશે. (૬) આવેલી દરખા ત ઉપરાતં પણ 

સમાજના uહૃદ [હતને અ�લુwીને કોર કમીટ	 સામા7ય સભાની િનયત તાર	ખ tધુી દરખા તો સામેથી મગંાવી શકશે અને 

નામ સામા7ય સભા સમw $કૂ	 શકશે. (૭) કારોબાર	 સ'યો() ટ	ઓ) માટ� આવેલ દરખા તો પર િવચાર કર	 સામા7ય સભા 

સમw નામો $કુવાની yિતમ સzા કોર કમીટ	ની રહ�શે જયાર� કોર કમીટ	એ $કુ�લા નામો બહાલ કરવાની yિતમ સzા 

સામા7ય સભાની રહ�શે.  

 

                 લી. �ી ક�છ	 લેવા પટ�લ સમાજ, Bજુની �ણયે પાખંો વતી કોર કમીટ	 

સ ંથા• Aુલ 

સ<ંયા•

મગંાવવાની થતી દરખા ત• વરણીની મા[હતી (રોટ�શન, રા{નામા ં ક� 

અવસાનથી ખાલી પડતા  થાનો)•

�ી ક�છ	 લવેા પટ�લ 

સમાજ- Bજુ •

૧૪• ૪  ) ટ	  ૬ વષ- માટ�• ૧ મ[હલા અનામત, ૩ સામા7ય •

૪  ) ટ	  ૪ વષ- માટ�• ૧ મ[હલા અનામત, ૩ સામા7ય•

૨ દાતા ) ટ	 ૬ વષ- માટ� ૫૦ લાખ cિપયા ક� તેથી ઉપરની રકમના 

દાતા માટ� અનામત (૬ દાતા ) ટ	ઓ પૈક	 

૩ની બહાલી ૩ની વરણી) 

૩ દાતા ) ટ	 ૪ વષ- માટ�•

૧ દાતા ) ટ	 ૨ વષ- માટ�  

�ી ક�છ	 લવેા પટ�લ 

એabકુ�શન & મેડ	કલ ) ટ 

– Bજુ •

૬• ૪ ) ટ	 ૫ વષ- માટ� ૧ મ[હલા અનામત ૩ સામા7ય •

૧ ) ટ	 ૩ વષ- માટ� સામા7ય •

૧ ) ટ	 ૧ વષ- માટ�• સામા7ય•

�ી ક�છ	 લવેા પટ�લ bવુક 

સઘં – Bજુ •

૮• ૪ ) ટ	 ૬ વષ- માટ� ૧ મ[હલા અનામત ૩ સામા7ય •

૪ ) ટ	 ૪ વષ- માટ� ૧ મ[હલા અનામત ૩ સામા7ય•



 ક  લે ા પટલે સ ા  –  
 ક  લે ા પટલે એ કે ન એ ડ ેડ કલ ટ –  

 ક  લે ા પટલે ક સઘં –  
����� ���	 
��� ���	 , ��� – ����� ���, ��� к�� 

�������: www.sklpsbhuj.com      ��   . ૦૨૮૩૨ ૨૩૧૧૭૭ "���#	  : ૬૩૫૪૬ ૪૧૩૬૬ 

  

આપણી ઉપરો�ત સ�ંથાઓ પૈક� કોઈ પણ એક સ�ંથામા ં !�ટ� (કારોબાર� સ%ય) તર�ક( સ�ંથાની 

કોરકમીટ�ના મા*યમે સામા,ય સભા સમ. નામ /કૂવા માગંતા 3ાિતજનોએ ર6ૂ કરવા7ુ ંદરખા�ત પ;ક. 

નામ : ___________________________________________________  >ી/@Aુુષ :____________  

રહ(ઠાણ : _______________________________________________________________________ 

નાગEરકFવ : ______________________________ સ�ંથા7ુ ંસ%યપદ નબંર : ____________________ 

જ,મતાર�ખ : ________________ઉ.વષG___________ આધારકાડG નબંર : _______________________ 

અ%યાસ : ________________________ Kયવસાય: ______________________�થળ: ________________ 

મોબાઇલ ન ં: _______________________________ ઈમેઈલ : ______________________________ 

� આપ આપણી ઉપરો�ત સ�ંથાઓ પૈક� કઈ સ�ંથામા ંસેવા આપવા માગંો છો તે સ�ંથા7ુ ંનામ લખPુ.ં 

______________________________________________________________________________ 

� આપ ઉપરો�ત સ�ંથામા ંQા �થાન ઉપર દરખા�ત કરવા માગંો છો? 

મEહલા અનામત             દાતા !�ટ� અનામત  સામા,ય  

 

� દ(શ િવદ(શની Tી કUછ� લેવા પટ(લ સમાજની સ�ંથાઓમા ંહોદ(દાર તર�ક( રહ� આપેલ સેવાઓની િવગત 

દશાGવો. 

      Vમ              સ�ંથા7ુ ંનામ                              ગામ             હોદો          સેવાના વષW  

 (૧) ___________________________________   ___________   __________    __________ 

 (૨) ___________________________________   ___________   __________    __________ 

 (૩) ___________________________________   ___________   __________    __________ 

 

� આપ સામાXજક, ધાિમZક, રાજક�ય ક( અ,ય કોઈ જ[યાએ સેવા આપતા હોય ક( આપી હોય તો તેની 

િવગત જણાવPુ.ં 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 

� આપ સમાજ સેવામા ંિનયિમત ક(ટલો સમય આપી શકPુ ંતે જણાવPુ.ં 

         (૧) દ\ િનક ___________   (૨) અઠવાEડયે ___________   (૩) મEહને ___________  

   

� આપ આપણા સમાજ હ(ઠળ ચાલતી િવિવધ સામાXજક ^_િૃaઓ પૈક� કઈ ^_િૃતઓમા ંસેવા આપવા 

માગંો છો તે જણાવPુ.ં 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

� સામાXજક સગંઠન,સામાXજક ભાવના, સામાXજક ઉbિત માટ( આપના િવચારો જણાવPુ.ં 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

� આપના શોખના/રસના િવષયો જણાવશો.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

 

નcધ : ૧) આ માEહતીપ;ક સાથે આપના ID CARD ની કોપી જોડPુ.ં 

  ૨) Tી કUછ� લેવા પટ(લ iવુક સઘંમા ં!�ટ� પદની દરખા�ત માટ( ૪૦ વષGથી નીચેની ઉમરના જ  

   3ાિતજનો દરખા�ત પ;ક ભર� શકશે. 

  ૩) Tી કUછ� લેવા પટ(લ સમાજ kજુ, Tી કUછ� લેવા પટ(લ એliકુ(શન અને મેડ�કલ !�ટ kજુની 

       સ%ય ફ� ૧૦૦૦ nિપયા જયાર( Tી કUછ� લેવા પટ(લ iવુક સઘં kજુની સ%ય ફ� ૫૦૦ nિપયા છે. 

 

 

 

 

તાર�ખ : _________________                           સહ� : ______________________ 


