તા. 12/04/2019
પ્રતિ શ્રી,
સભાસદ,
સુરિ ડાયમંડ બુસસ
સુરિ.

તિષય:- એક થી િધાર ે ઓતિસમાં આિિી દીિાલ નો તનકાલ કરિા બાબિ.
માનનીય સભાસદ શ્રી,
આપણાાં સૌના સહિયારા સિકારથી સુરત ડાયમાંડ બુસસનો પ્રોજેકટ ખૂબ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યો છે , અને
તે સમયસર પૂણસ થાય તે માટે સુરત ડાયમાંડ બુસસની કહમટી અથાગ પ્રયત્ન કરી રિી છે .
તા.06/04/2019 ના રોજ પ્લાહનગ કહમટીની હમહટાં ગમાાં ચચાસ થયા પ્રમાણે નક્કી કરવામાાં આવેલ છે કે જે
મેમ્ બરની એક થી વધારે ઓહિસ બાજુ બાજુ માાં િાળવવામાાં આવી છે તે ઓહિસની વચ્ચે આવેલ દીવાલ ના રાખવા
માાંગતા િોય તો તે દીવાલ નો હનકાલ કરી શકે છે . જેથી બાાંધકામ દરમ્યાન તે દીવાલ બનાવવામાાં ના આવે.
તેથી જો આપ શ્રી ઓહિસ વચ્ચે આવતી દીવાલ નો હનકાલ કરવા માાંગતા િોય તો સુરત ડાયમાંડ બુસસની
ઓહિસ પરથી અથવા વેબ સાઇટ પરથી િોમસ અને હનયમોની માહિતી મેળવી િા. 13/04/2019 થી 22/04/2019
સુધીમાાં સુરત ડાયમાંડ બુસસની સાઈટ ઓહિસ 177/પી, ડર ીમ સીટી, ખજોદ, સુરત પર સવારે 9:30 થી સાાંજ ે 6:00 વાગ્યા
સુધી માાં જાણ કરવાની રિેશે.

આપનો હવશ્વાસુ,

પ્લાતનંગ કતમટી – એસ.ડી.બી. ડાયમંડ બુસસ.

અરજી ફોર્મ
તા.

/

/

હું /અમે ____________________________________________________ બે ઓફિસ વચ્ચે આવતી દીવાલ નો
ફનકાલ કરવા માુંગીએ છીએ. જેની ફવગત નીચે પ્રમાણે છે .

ર્ેમ્ બરશીપ નંબર :- ___________

કં પની /વ્યક્તિનં નાર્:-

કોન્ટે કટ નંબર:જે ઓક્તફસર્ાંથી દીવાલ ક્તનકાલ કરવાની હોય તેની ક્તવગત :

ઓફિસમાું આવતી દીવાલનો ફનકાલ કરવા માટે પ્લાનીુંગ કફમટી દ્વારા જે ફનમયો નક્કી થયા છે તે નીચે
પ્રમાણે છે , જે અમોને મુંજૂર છે.
ક્તનયર્ો:
1. અરજી િોમમ તા. 13/04/2019 થી 22/04/2019 સધીમાું સરત ડાયમુંડ બસમની સાઈટ ઓફિસ 177/પી , ડર ીમ
સીટી, ખજોદ, સરત પર સવારે 9:30 થી સાુંજ ે 6:00 વાગ્યા સધી માું જમા કરાવવાનું રહેશે.
2. જો આપશ્રી દીવાલ ના રાખવા માુંગતા હોય તો સાઇટ ઓફિસ પર રૂબરૂ આવી પ્લાનમાું ચકાસી જવું.
3. આપની ઓફિસની મધ્યમાું જે દીવાલ આવે છે તે દીવાલનો જ ફનકાલ કરી આપવામાું આવશે.
4. ફ્ક્ત ઓફિસની મધ્યમાું આવતી દીવાલનો જ ફનકાલ કરી આપવામાું આવેશે તે ફસવાય કૉલમ, કોમન શાફ્ક્ટ
કે કોઈ સ્ટટર ક્ચરલ મેમ્ બરમાું કોઈપણ િે રિાર થઈ શકશે નહીું.
5. ફનકાલ કરવામાું આવેલ દીવાલના બદલામાું ઓફિસમાું નવી કોઈ દીવાલ બનાવી આપવામાું આવશે નહીું.
6. જો કોઈ ભાગીદારી પેઢી/કું પની/LLP મેમ્ બર હોય તો તેઓ બધા જ ભાગીદારની સહી-ફસક્કા સાથે નો
ઓથોરાઇઝડ/બોડમ ફરજોલ્યશન લેટર સાથે જોડવાનો રહેશે.
7. જો કોઈ મેમ્ બર દીવાલ ફનકાલ કરવા માટે અગાઉ કોઈ અરજી આપી હોય તો પણ િરીથી અરજી િોમમ ભરી
આપવાનું રહેશે.
8. હાલ દરેક ઓફિસ દીઠ ઇલેફક્ટર કલ મીટર અને સફવમસીસ પ્લાન કરવામાું આવેલ છે . દીવાલ હટાવ્યા બાદ
ઇલેફક્ટર કલ મીટર માટે જરૂરી પાટમ શન મેમ્ બરે પોતાના ખચે અને જવાબદારીએ કરવાનું રહેશ.ે
9. એકવાર દીવાલમાું િે રિાર થયા પછી પાછળથી બીજીવાર કોઈ િે રિાર કરી આપવામાું આવશે નહીું.
10. આ અુંગે નો અુંફતમ ફનણમય કફમટીનો રહેશે. જે અમોને માન્ય રહેશ.ે
આપનો ક્તવશ્વાસ,

