
 

વુયત ભશાનગયાલરકા 

મુવીડી લલબાગ   

તા.૦૯/૦૮/૨૦૧૯થી ૧૫/૦૮/૨૦૧૯ દયમ્માન મોજાનાય યાખી ભેાભાાં બાગ રેલા ભાટેનુાં  

અયજી પોભમ                           

(૧)  સ્લ-વશામ જૂથ/વખી ભાંડ/ALF/CLFનુાં નાભ:-                          

.............................................................................................................................  

(૨)  યાખી ભેાભા બાગ રેનાય અયજદાય જૂથ/વભ્મનુાં નાભ ....................................................  

(૩)  વયનાભુાં :-........................................................................................................  

.............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

(૪) લોડમ નાં. .........................................ઝોન...........................................................  

(૫)  વાંકમ નાંફય :-......................................................................................................            

(૬)  જુથનો નોધણી નાંફય  :- ..............................................નોધણી તાયીખ ........................ 

(૭)  સ્ટોરભા લેચાણ/પ્રદળમન ભાટેની ચીજલસ્તુઓની લલગત.................................................... 

.............................................................................................................................  

પોભમ વાથે યજુ કયલાના ુયાલાની લલગત.  

(૧) જુથનુાં નોધણી પ્રભાણત્ર.  

(૨) જૂથ ાવફુકની અડેટ નકર.   

                                         

જૂથના પ્રભુખની વશી         અયજદાયની વશી  

 

 

જુથનો લવક્કો         

 

અશી પોટો 

રગાલલો 



લમ ૨૦૧૯-૨૦ દયમ્માન વુયત ભશાનગયાલરકા શદ લલસ્તાયભાાં મોજાનાય યાખી  ભેાભાાં બાગ રેલા 

ફાફતે સ્લ-વશામ જૂથ/વભ્મોએ અભર કયલાના નીલત-લનમભો 

(૧) એક વખીભાંડ/ સ્લ-વશામ જૂથ દીઠ એક જ સ્ટોર પાલલાભાાં આલળે.  

 (૨) સ્લ-વશામ જૂથ/ALF/CLFની વુયત ભશાનગયાલરકાના મુવીડી લલબાગભાાં નોધણી  થમેર અને 

 જૂથ શાર કામમયત શોલુાં જોઈએ.  

(૩) લનમભોનુવાય જે સ્ટોર પાલલાભાાં આલળે તે જૂથને /વભ્મને ભાન્મ યાખલાનુાં યશેળે.જે અાંગે કોઈ 

 તકયાય  ગ્રાહ્ય યાખલાભાાં આલળે નશી.  

(૪) પાલેર સ્ટોરનો શલારો અન્મ કોઈને ફાયોફાય વોંી ળકાળે નશી.  

(૫) યાખી ભેાભાાં વુયત ભશાનગયાલરકા ધ્લાયા જણાવ્મા ભુજફના વભમગાા અનુવાય સ્ટોર ચારુ 

 અને ફાંધ કયલાનો યશેળે.   

(૬)  ભેાભા બાગ રેનાય અન્મ સ્ટોરના વભ્મો તથા આલનાય ગ્રાશકો  વાથે કોઈણ પ્રકાયની તકયાય 

 કયલી નશી.  

(૭)  ભેા અાંગે લલબાગના અલધકાયીઓ/કભમચાયીઓ ધ્લાયા આલાભાાં આલનાય તભાભ વૂચનાઓનુાં 

 ચુસ્તણે ારન કયલાનુાં યશેળે.  

(૮) વુયત ભશાનગયાલરકાની પ્રલતષ્ઠાને શાલન શોંચે તેલી કોઈણ પ્રકાયની લતુમણક કયલી નશી.  

(૯) ભેાભા ભાર-વાભાનની વાચલણીની જલાફદાયી જે તે સ્ટોર ધાયકની યશેળે.  

(૧૦) ભાર -વાભાનનુાં ડડસ્્રે સ્ટોરની ફશાય કે અન્મ સ્ટોર ધાયક કે જાશેય જનતાને અડચણ ઉબી થામ 

 તેભ કયી ળકાળે નશી.  

(૧૧) સ્ટોરભાાં /ભેાના સ્થે જલરનળીર દાથમ યાખી ળકાળે નશી.  

(૧૨) સ્લ-વશામ જૂથ/વખીભાંડ ભાાંથી જો કોઈ એક રાબાથી જ સ્ટોરની ભાાંગણી કયળે તો તે 

 રાબાથીએ સ્લ-વશામ જૂથના  શોદેદ્દાયોની વશભતી રેલાની યશેળે.  

(૧૩) ભેા દયમ્માન થમેર દૈલનક લેચાણની લલગત મુવીડી લલબાગ વુયત ભશાનગયાલરકાને જણાલલાની 

 યશેળે.  

(૧૪) અલનલામમ વાંજોગોભાાં ભેાના સ્થભાાં પેયપાય થામ / ભેાનુાં આમોજન સ્થલગત યાખલાભાાં આલે તો 

 જૂથ/વભ્મોએ તે ભાન્મ યાખલાનુાં યશેળે.  

(૧૫) ભેાના સ્થે સ્ટોર ધાયકની ગ્રાશક/અન્મ વ્મલક્ત વાથે થતા ઘમણને કાયણે ઉબી થતી કામદાકીમ 

 કામમલાશીની વભગ્ર જલાફદાયી સ્ટોર ધાયકની યશેળે.  



(૧૬)  કુદયતી/આકલસ્ભક ઘટનાભાાં સ્ટોર ધાયક કે તેઓના થમેર નુકળાનની જલાફદાયી વુયત 

 ભશાનગયાલરકાની યશેળે નશી.  

(૧૭) યાખી ભેાભાાં લેચાણ કયલાભાાં આલનાય લસ્તુના વાંદબમભાાં જે તે ઓથોયીટી ાવે ભાંજુયી/યલાનગી 

 ભેલલાની જલાફદાયી સ્ટોર ધાયકની યશેળે.   

(૧૮) અમોગ્મ લતુમણક/ લનમભબાંગના વાંજોગોભાાં ભશાનગયાલરકા તાત્કાલરક ધોયણે આેર સ્ટોર યત 

 ભેલી  અન્મને પાલી ળકળે.  

(૧૯) પાલેર સ્ટોર/જગ્માના સ્થે ભશાનગયાલરકા દ્લાયા ુયી ાડલાભાાં આલેર તભાભ વુલલધા જેલી 

 કે ાંખા,રાઈટ,સ્ટોર લગેયેનુાં નુકળાન ન થામ તેની તકેદાયી સ્ટોર ધાયકે યાખલાની યશેળે.  

(૨૦) સ્ટોરની વાંખ્મા કયતા લધુ અયજીના વાંજોગોભાાં સ્ટોરની પાલણી ડ્રો ધ્ધલતથી કયલાભાાં આલળે.  

(૨૧) વાભાન્મ યીતે જે ઝોન ખાતે જૂથની નોધણી થમેર શોમ તે જ ઝોન લલસ્તાયભાાં સ્ટોરની પાલણી 

 કયલાભાાં આલળે.  

(૨૨) જે તે વાઈટ ય વાંજોગોલવાત પાલેર  સ્ટોરનો કફજો સ્ટોર ધાયક ભેલલા ભાાંગતા ન શોમ 

 ત્માયે ખારી ડેર સ્ટોર જે તે ઝોનના લેઇટટગભા આલતા  રાબાથીને ક્રભાનુવાય પાલલાભાાં  

 આલળે.  

(૨૩) સ્ટોરની વાપ-વપાઈની જલાફદાયી જે તે સ્ટોર ધાયકની યશેળે.  

 ઉયોકત તભાભ લનમભ- વૂચનાઓ તથા ભશાનગયાલરકાના જે તે અલધકાયી/કભમચાયી દ્લાયા 

વાંચારન વાંફાંધી જે વુચના આલાભાાં આલે તે અભોને ફાંધનકતામ યશેળે.  

 

 

 

 

તા.   /    /૨૦૧૯                 ........................................ 

                                       સ્લ-વશામજૂથના વભ્મ /શોદેદાયની  વશી  

    

  

 


