
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા   

ડો. આંફેડકય બલન, ઢેફયબાઈ યોડ, યાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૧ 

-: અખફારી યાદી: 

તા. ૨૨/૦૧/૨૦૦૪ શરેા જન્ભેરા ફાકોના નાભ નોંધાલલાના ફાકી 

શોમ તેલી જન્ભ નોંધણી તા. ૨૧/૦૧/૨૦૧૯ સધુીભાાં કયી જલા ફાફત  

તા. ૧૦-૦૧-૨૦૧૯  

ઘણા કકસ્વાઓભાાં ોતાના વાંતાનના જન્ભ ફાદ લારીઓ વાંતાનનુાં નાભ જન્ભ નોંધભાાં દાખર કયલાનુાં ભરૂી 
જતા શોમ છે. વયકાયશ્રીએ તા. ૨૨/૦૧/૨૦૦૪ શરેા જન્ભેરા ફાકોના નાભ નોંધાલલાના ફાકી શોમ તેલી જન્ભ 
નોંધભા તા. ૨૧/૦૧/૨૦૧૯ સધુીભાાં યજીસ્ટયભાાં નાભ દાખર કયાલી ળકામ તે ભાટે ખાવ ભાંજૂયી આી છે . વફફ 
વાંફાંધધત રોકો આ ખાવ છુટછાટનો રાબ રઇ તેઓની અધયુી વયકાયી નોંધણીની પ્રકિમા ણૂણ કયી બધલષ્મના પ્રશ્નો 
ટાી ળકે છે તેભ મ્યધુન. કધભળનય શ્રી ફાંછાધનધધ ાનીએ જણાવયુાં શત ુાં.  

જન્ભ ભયણ અધધનીમભ ૧૯૬૯ ની કરભ ૧૪ મજુફ ફાકના જન્ભની નોંધણી ફાદ ૧૫ લણ સધુી તે 
ફાકનુાં નાભ જન્ભ નોંધભાાં દાખર કયાલલાનુાં શોમ છે . ધણા  જ કકસ્વાઓભાાં ફાકના લારી તયપથી ફાકના જન્ભની 
નોંધણી થામ છે યાંત ુતે ફાકનુાં નાભ દાખર કયાલલાનુાં ફાકી યશરે છે . આલા કકસ્વાઓ અને વાભાજીક કયસ્સ્થધતને 
ધ્માને યાખી વયકાયશ્રી તયપથી રરત્ર ન.ં એશફીએચઆઇ/ફીએન્ડડી/ માગગદગન/ ૨૫૩૮-૨૯૪૧/ ળીએશ -
૦૯ તા. ૧૨/૦૮/૨૦૦૯ થી જાશયે કયેર છે કે તા. ૨૨/૦૧/૨૦૦૪ શરેા જન્ભેરા ફાકોના નાભ જન્ભ નોંધભાાં 
દાખર કયલાના ફાકી શોમ તેલી જન્ભ નોંધભા તા . ૨૧/૦૧/૨૦૧૯ સધુીભાાં યજીસ્ટયભાાં નાભ દાખર કયાલી રેલાના 
યશળેે. આ અંગે મ્યધુન. કધભશ્નયશ્રી, યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા આલી ફાકી યશરે જન્ભ નોંધણીભાાં ફાકના નાભ 
દાખર કયાલલા વારૂ જાશયે જનતાને જાણ કયલાભાાં આલે છે . કે તેઓ વત્લયે ફાકના નાભની નોંધણી ફાકી યશી 
ગમેર શોમ તેઓ નાભની નોંધણી જન્ભ યજીસ્ટયભાાં દાખર થમેર છે તે ચકાવે અને જો નોંધ ફાકી શોમ તો વભમ 
ભમાણદાભાાં નાભ દાખર કયાલે.  

ફાકના જન્ભની નોંધણી નાભ લગય કયાઈ શોમ ત્માાં આલા ફાકના ભાતા -ધતા અથલા લારી નોંધણીની 
તાયીખથી ૧૨ ભકશનાની અંદય યજીસ્ટયને ભોલખક કે રેલખતભાાં ફાકના નાભ અંગે ભાકશતી ાડે તો યજીસ્ટયે તે દાખર 
કયલાનુાં યશળેે યાંત ુભાકશતી ૧૨ ભકશનાની મદુ્દત ફાદ યાંત ુ૧૫ લણના ગાાભાાં આલાભાાં આલે તો રૂધમા ૫/- ની 
રેઈટ પીની ચકુલણી કયતા જન્ભ યજીસ્ટયભાાં તેભજ જન્ભના દાખરાભાાં વાંફધધત પોભણના ધનમભ ખાનાભાાં નાભ દાખર 
કયલાનુાં યશળેે, તેભ મ્યધુન. કધભળનયશ્રી ફાંછાધનધધ ાનીએ જણાવયુાં શત ુાં.  

 

 વળેવ નોંધ : આ રરત્રમા ંફાલકના નામ દાખ થયેા ષોય તેમા ંપેરપાર કે સધુારો કરળાની કોઇ 

ફાફત આળરી ેળામા ંઆળે નથી .   

 

( જન શંકગ  અવધકારી ) 


