સૌમિલના નવીનીકરણ અંગેન ું અરજી ફોિમ
પ્રમિ,
નાયબ વન સ ુંરક્ષકશ્રી,
વન મવભાગ,
..................................................

મવષય : સૌમિલના નવીનીકરણ બાબિ
જય ભારિ સહ ઉપરોક્િ મવષય અન્વયે જણાવવાન ું કે આપના મવભાગિા સૌમિલના નવીનીકરણ િાટે
સહાય આપવાિાું આવે છે. િો અિોને સૌમિલન ું નવીનીકરણ કરવા િાટે ઘટટિ કાયવ
મ ાહી થવા મવન ુંિી છે.

લાઇસન્સની મવગિ
૧. લાઇસન્સ ન ુંબર :

િશીનરીની મવગિ
અ.ન ું

િશીનરીનો પ્રકાર

િાુંગેલ િશીનરીની સ ુંખ્યા

એકિની મવગિ
૨. વર્ મળ :

૩. મવભાગ :

૪. રે ન્જ :

૫. જીલ્લો :

૬. િલકા :

૭. ગાિ :

૮. એક્િન ું નાિ :
૧૦. સરનામ :

૯. ઝોનનો પ્રકાર :
૧૧. પીનકોડ :

૧૨. ફોન ન ું :

૧૩. સ્થાપનાન ું વષ મ :

લાઇસન્સની મવગિ :
૧૪. ફાળવણી વષ મ :

૧૫. મદ્દિ પણમ થયાની િારીખ :

વષમ દરમ્યાન એકિિાું થિો લાકડાનો વહેરણ (ઘન િીટરિાું) - સૌિીલ કાયમરિ હોવાના
છે લ્લા વષમ િાટે
૧૬. વષ મ :
૧૭. જાન્યઆરી :

૧૮. જલાઈ

૧૯. ફેબ્રઆરી

૨૦. ઓગસ્ટ

૨૧. િાર્મ

૨૨. સપ્ટે મ્બર

૨૩. એપ્રીલ

૨૪. ઓક્ટોબર

૨૫. િે

૨૬. નવેમ્બર

૨૭. જન

૨૮. ટડસેમ્બર

અપલોડ ડોક્યિેન્ટસ
૨૯. અરજદારન ું સ્વપ્રિાણણિ ઓળખપત્ર (ચ ુંટણીકાડમ /આધારકાડમ ) :



Annexture 1

૩૦. છેલ્લા લાયસન્સના રીન્યઅલની નકલ :



Annexture 2

બાુંહધ
ે રી :
 દરેક અરજદાર િાટે ભાગ-2 ડાઉનલોડ કરવા મવન ુંિી.
 પ્રવિિ
મ ાન શરિો, મનયિો િથા/અથવા અન્ય જોગવાઈઓ િને િાન્ય છે અને બુંધન કરિા રહેશ.ે
૩૧. િારીખ:
૩૨. સ્થળ :

અરજદારની સહી

ભાગ : ૨
અરજદારની મવગિ
૩૩. અરજદારન ું નાિ :
૩૪. અરજદારન ું સરનામ :

૩૫. જજલ્લો :

૩૬. િાલકો :

૩૭. શહેર /ગાિ :

૩૮. પીન કોડ :

૩૯. િોબાઇલ ન ુંબર :

૪૦. લેંન્ડલાઇન/અન્ય ન ું :

૪૧. ફેક્સ ન ું :

૪૨. ઇ-િેઇલ :
૪૪. જામિ:
૪૫. જાિ:
૪૬. ઑળખનો પરાવો :
૪૮. બેંકન ું નાિ :

૪૩. વ્યવસાય :


અન. જામિ 
પર ષ


અન. જનજામિ  બક્ષીપ ુંર્ 
સ્ત્રી

સાિાન્ય

૪૭. કાડમ ન ું :
૪૯. બેંક ખાિા ન ું :



