જે તે વ્યક્તતએ પોતાની કં પની/ એજન્સીના લેટર હેડ પર અરજી કરવી
(અરજી પ૦૦ મેટ્રીક ટન અથવા વધુ જથ્થા માટે કરવી.)
ઈંટ/ બ્લોક / પેવર બ્લોક બનાવનાર માટે પોન્ડ એશ મેળવવા માટે ની અરજી

----------------------------------------------------------------------------------------------------------તારીખઃ
પ્રતત શ્રી,
મુખ્ય ઈજનેર (ફ્યુઅલ),
ત્રીજો માળ, ફ્યુઅલ ડીપાટટ મેન્ટ,
ગુજરાત સ્ટેટ ઈલેકટ્રીસીટી કોપોરે શન લી.
તવદ્યુત ભવન, રે સકોર્ટ સકટ લ,
વડોદરા – ૩૯૦૦૦૭.
તવર્યઃ ઈંટ/ બ્લોક / પેવર બ્લોક બનાવવા પોન્ડ એશ ફ્ાળવવા બાબત.
સતવનય સહ જણાવવાનુ ું કે, હુ ું / અમે જી.એસ.ઈ.સી.એલ. ના (ગાુંધીનગર/ વણાકબોરી/
ઉકાઈ/ તસક્કા/ કચ્છ લલગ્નાઈટ) થમટલ પાવર સ્ટેશન ખાતેથી પોન્ડ એશ મેળવવા માુંગીએ
છીએ. હુ ું / અમે આ પોન્ડ એશ નો ઉપયોગ ઈંટ/ બ્લોક/ પેવર બ્લોક બનાવવા માટે કરીશુ.ું
જેથી અમને

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

મેટ્રીક

ટન નો માતસક

જથ્થો

ફ્ાળવવા તવનુંતી

છે .

જી.એસ.ઈ.સી.એલ. ના જે કાુંઈ ધારાધોરણ હશે તે હ/
ુ ું અમે પાળવા બુંધાયેલ છીએ અને જે
કાુંઈ સીક્યોરીટી ડીપોઝીટ ભરવાની થશે તે ભરવા અમો તૈયાર છીએ તેમજ આ સાથે જરૂરી

ડોક્યુમેન્ટ ની પ્રમાણિત નકલ જોડેલ છે .
સહીઃ ............................................
નામઃ ...........................................
લબડાણઃ (પ્રમાલણત નકલ)
૧. કુંપની અથવા એજન્સીની નોંધણી ની નકલ/ પ્રોપરાઈટરી શીપ ની નકલ/
પુંચાયતનો દાખલો/ કુંપની અથવા એજન્સીની ગુમાસ્તાધારા હેઠળ થયેલ નોંધણીની નકલ
૨. પાન કાડટ ની નકલ.
૩. જી.એસ.ટી સટીફ્ીકેટની નકલ.
૪. ડીસ્ટ્રીક્ટ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ સેન્ટર (ડી.આઈ.સી) અથવા ઉદ્યોગ આધાર (એમ.એસ.એમ.ઈ.) દ્વારા
આપવામાું આવેલ સટીફ્ીકેટ.
૫. બાુંહધ
ે રી પત્રક.

(રૂા. ૩૦૦/- ના નોટરી કરે લ નોન જ્યુડીસીયલ સ્ટેમ્પ પેપર પર)

ે રી પત્રક
બાુંહધ
હુ ું / અમે નીચે સહી કરનાર ...................................................................................
ે રી તેમજ સુંમતત આપીએ છીએ
તારીખ ......../........../................ ના રોજ આથી બાુંહધ
કે અમો જે પણ પોન્ડ એશનો જથ્થો ઉપાડીશુું તેનો ઉપયોગ માત્ર ઈંટ/ બ્લોક/ પેવર
બ્લોક બનાવવાના હેત ુ તસવાય વાપરતા માલુમ પડે તો અમને અપાયેલ મુંજુરી તરત
જ રદ ગણાશે અને તેના માટે જીએસઈસીએલ અમારી સામે જરૂરી કાન ૂની પગલા લઈ
શકશે.

ે રી આપનારનુું નામ અને તસક્કો
બાુંહધ

(ઓથોરાઈઝ કરનારનુું નામ, સરનામુું અને તસક્કો)

