
ગજુરાત રાજય માગગ વ્યળષાર નિગમ 

 
    

 

પ્રનત,  

કેન્દ્ વ્યળસ્થાપક શ્રી, 
ગજુરાત રાજય માગગ ળાષિ વ્યળષાર નિગમ, 
________________________કેન્ર 

________________________. 
 

શ્રીમાિ, 
 

ગજુરાત રાજય માગગ ળાષિ વ્યળષાર નિગમ તરફથી નિગમિી ગ્રાનમણ /ષરેી, શાદી – ોક / 
એકશપે્રશ બશ શનળિશમાાં રોજજિંદા મશુાફરોિી સનુળઘા માટે માનશક પઘ્ઘનત દાખ કરે છે. તેિા 
નિયમો મેં ળાાંચ્યા છે, જે મિે કબુ-માંજુર અિે બાંઘિકતાગ છે,. હુાં પાશ કઢાળળા ઇચ્છાં છાં, જે 
અંગેિી જરૂરી નળગતો િીચે મજુબ છે. 
 

પરુૂ િામ (અટક પ્રથમ ખળી) : ___________________________________________________ 

 

જન્મ તારીખ : _______________ પાશિી નળગત :     માનશક        ોક /એકશપ્રેશ/ ષરેી 
 

શરિામુાં : ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

મશુાફરી પાશિો રૂટ : _______________ થી _________________  સઘુી (ળાયા _____________) 

 

બશમાાં બેશળાનુાં સ્થલ : ____________________ ઉતરળાનુાં સ્થલ: ________________________ 

 

આ શાથે મારા પાશપોટગ  શાઇઝિા બે ફોટા શામે રાખે છે. પાશ અંગેિા નિયમો મેં ળાાંચ્યા છે. જે 
મિે બાંઘિકતાગ છે. 
 

સ્થલ :       _________________________________ 

 

તારીખ :        અરજદારિી શષી 
 

િોંઘ : એક ફોટો અરજી પત્રક પર ચોંટાડળાિો રષેે અિે બીજો ફોટો કીપ કરીિે રાખળાિો 
રષેે. 
 

અષીંયા ફોટો ચોંટાડળો 
 

રોજિદા મસુાફાર તરીકે રાહત દરે મસુાફરી કરવા માટે 
માસીક પાસ મેળવવાનુું અરજી પત્રક 



રોજિિંદા મસુાફર તરીકે રાહત દરે મસુાફરી કરવા માટે માસસક પાસની યોિનાના 
સનયમો 

 

1. માનશક પાશ માટે નિયમાનશુાર બેશળાિા અિે ઉતારળાિા સ્થલ ળચ્ચેિી બશિા પ્રળાશ માટે 
થત ુાં  આળળા તથા જળાનુાં ભાડુાં અગાઉથી ભરળાનુાં રષેએ. 

2. ઓલખપત્રિો ચાર્જ રૂ.20-00 અગ આપળાિો રષેે. 
3. ઓલખપત્રિી મદુત 7 ળવગિી રષેે. 
4. ઓલખપત્ર બગડી /ફાટી તેમજ ળાાંચી િ કાય તેળા પ્રકારે અગર ગમુ થાય તેળા શાંજોગોએ 

ઓલખપત્ર પિુ: નિયમાનશુાર િાણાાં ભરીિે ઓલખપત્ર કાઠળાનુાં રષેે. 
5. પાશ ઘારકે ટુાંકી અિે ળાાંચી કાય તેળી શષી પાશ અિે ઓલખપત્ર ઉપર કરળાિી રષેે. 
6. માનશક પાશ કઢાળળા આળતી ળખતે પાશ ઘારકે ઓલખપત્ર અળશ્ય પજુ ાં કરળાનુાં રષેે. 
7. જે તે પાશ ઘરાળતી વ્યકકત પોતાિો પાશ તબદી કરી કે િકષ અિે આ પાશિો ઉપયોગ 

પાશ ઉપર દાગળે વ્યકકત નશળાયિી અન્ય વ્યકકત કરી કે િકષ. અરજી ફોમગમાાં દાગળે 
માગગ પર જ મશુાફરી કરી કાે. આમ છતાાં જો આળા પાશિો ઉપયોગ અન્ય વ્યકકત રારા 
કરાતા પકડાે તો તે પાશ જપ્ત કરળામાાં આળે. અિે ટીકીટ ળગરિા મશુાફર ગણી 
નિયમનશુાર ભાડુ તથા દાંડ ળસુિી કાયગળાષી કરળામાાં આળે. અિે કાયદેશરિી ફોજદારી 
કાયગળાષી કરી કાે. 

8. બશમાાં ષરોલમાાં ઉભા રષી પ્રળેવુાં તેમજ બેશળાિી જગ્યા િ ષોય તો પાશ ઘરળાિાર પ્રળાશી 
તે માટે તકરાર કરી કે િકષ. 

9. જો કોઇ પણ શાંજોગોિે કારણે પાશ ઘરાળિાર પ્રળાશી પ્રળાશ િ કરી કે તો તે માટે પાશ 
ઘરાળિાર પ્રળાશી કોઇપણ પ્રકારિી નકુાિી અથળા ળલતર માાંગી કે િકષ. 

10. પ્રળાશ દરમ્યાિ જયારે પણ શાંસ્થાિા અનઘકૃત કમગચારી /અનઘકારી ઘ્ળારા ચકાશણી માટે પાશ 
માાંગળામાાં આળે ત્યારે પાશ ઘરાળિાર પ્રળાશીએ આિાકાિી ળગર પાશ અિે ઓલખકાડગ 
ચકાશણી માટે આપળાનુાં રષેે. 

11. જો કોઇપણ શાંજોગોમાાં જે તે માગગિી બશ/બશોનુાં શ ાંચાિ નિગમ ઘ્ળારા રદ કરળામાાં આળે તો 
તેિે માટે કોઇપણ િાણાાં પરત આપળામાાં આળે િકષ કે કોઇપણ ળલતર ચકૂળળામાાં આળે 
િકષિં. 

12. પાશ ઘરાળિાર પ્રળાશી મશુાફરી દરમ્યાિ પોતાિી શાથે અનઘકૃત ગેજ ઇ જઇ કે, 
અન્યથા ળઘારાિા ગેજ માટે નિયમનશુાર ગેજ ટીકીટ ેળાિી રષેે. 

13. એક ળખત પાશ કાઢી આપ્યા બાદ તે પરત ેળામાાં આળે િકષિં. તેમજ ળપરાયે પાશ 
રીફાંડિે પાત્ર રષે િકષિં. જો પાશ તેમજ ઓલખકાડગ ખોળાઇ જાય અથળા ખરાબ થઇ જાય 
અથળા ઘોળાઇ જાય તો પરુા પૈશા ઇિે િળા પાશ તથા ઓલખકાડગ કાઢી આપળામાાં આળે. 

14. પાશ ઉપર કોઇ પણ સઘુારા ળઘારા કરી કાે િકષ. જે ગાંભીર ગિુો બિે. અિે આળા 
પાશઘારકિો પાશ રદ કરળાિી તથા કાનિુી કાયગળાષી યોગ્ય જણાતા કરળામાાં આળે. 

15. પાશ પઘ્ઘનતિી યોજિા નિયમોમાાં જરૂરી જણાય ત્યારે સઘુારા ળઘારા કરળા માટે , િળી રતો 
ઉમેરળા માટે, રાષતદરિા ચાર્જમાાં સઘુારો કરળા માટે અિે પાશિી મદુત દરમ્યાિ ભાડામાાં 
ફેરફાર થાય તે પ્રમાણેિી રકમ પાશિી બાકીિી મદુત માટે ળસુળાિા તથા અન્ય જરૂર 
જણાય તો સઘુારા ળઘારા કરળા નિગમ અબાનઘત ષકક ઘરાળે છે.આળા સઘુારા પાશઘારકિે 
બાંઘિકતાગ રષેે.  


