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બાહેંધરી પત્રક 

૧. મેડીકલ સર્ટીફિકેર્ટ સ્વ ખરે્ચ કરાવી અરજી સાથે મકૂવાન ું રહશેે.  

૨.  જીમ કરવા મારે્ટની મેમ્બરશીપ િી દર મફહનાની ૧ થી ૫ તારીખ સ ધીમાું જમા 
કરાવવાની રહશેે.  

૩.  જીમમાું શઝૂ પહરેીને આવવાન ું રહશેે. 

૪. મફહલાઓ મારે્ટ સવારે ૬:૦૦ થી ૭:૦૦ વાગ્યાનો સમય રહશેે. 

૫. ભાઈઓનો સમય સવારે ૭:૦૦ થી ૧૦:૦૦ અને સાુંજે ૫:૦૦ થી ૭:૩૦ સ ધીનો રહશેે. 

૬. ફદવસમાું કોઈપણ એક જ ર્ટાઈમ સવાર અથવા સાુંજે એક કલાકની સમય મયાાદામાું 
જીમ કરવાન ું રહશેે. 

૭. જીમ ટે્રનર તરિથી મળતી સરૂ્ચનાનો અમલ કરવાનો રહશેે. 

૮. જીમ કરતી વખતે કોઈપણ જાતની ઇજા કે અકસ્માત થાય તો તેની સુંપણૂા જવાબદારી 
પોતાની રહશેે. 

૯. ઉપરોક્ત ૧ થી ૮ શરતો મને મુંજૂર છે તેની હ ું બાહેંધરી આપ ું છું.  

 

સહી : 

નામ:  

હોદ્દો :   



અધધકારીશ્રી/કમમચારીશ્રી/કુશળ, અધમકુશળ, બબનકુશળ તેમજ કોન્ટ્રાક્ટચ્યયુલ રોજમદારનુું 
અરજીપત્રક  

 

અરજી કરનારન ું પરૂ ું નામ :........................................... 

તારીખ :........................................... 

પ્રતત, 
તનયામકશ્રી,  
તવદ્યાથી કલ્યાણ,  
નવસારી કૃતિ ય તનવતસિર્ટી, 
નવસારી  
 
 તવિય: ય તનવતસિર્ટી જીમ્નેતશયમમાું સભ્યપદ આપવા બાબત... 

 સતવનય ઉપરોક્ત તવિય અન્વયે જણાવવાન ું કે, હ ું નવસારી કૃતિ ય તનવતસિર્ટી, નવસારી ખાતે 
િરજ બજાવ ું છ. મને ય તનવતસિર્ટી જીમ્નેતશયમ ખાતે ઉપલબ્ધ સ તવધાઓનો ઉપયોગ કરવા મારે્ટ સભ્યપદ 
િાળવી આપવા તવનુંતી છે.  
 
(૧) અધધકારી/કમમચારીનુું નામ  :  

(૨) હોદ્દો :  

(૩) મોબાઈલ નુંબર :  

(૪) કચેરીનુું નામ :  

(૫) ઈમેઈલ આઇડી :  

(૬) ઉપયોગ કરવા ઇચ્છતા 
સધુવધા/રમત નુું નામ 

: રે્ટબલ રે્ટતનસ / બેડતમન્ર્ટન / ર્ચસે / જીમ / રનીંગ 

(૭) અધધકારી/કમમચારીની સહી :  

    

(૮) કચેરીના વડાની ભલામણ  
(સહી / ધસક્કા સહહત) 

:  

 

  



અધધકારીશ્રી/કમમચારીશ્રીના પહરવારજનનુું અરજીપત્રક  

અરજી કરનારન ું પરૂ ું નામ :........................................... 

તારીખ :........................................... 

પ્રતત, 
તનયામકશ્રી,  
તવદ્યાથી કલ્યાણ,  
નવસારી કૃતિ ય તનવતસિર્ટી, 
નવસારી  
 
 તવિય: ય તનવતસિર્ટી જીમ્નેતશયમમાું સભ્યપદ આપવા બાબત... 

 સતવનય ઉપરોક્ત તવિય અન્વયે જણાવવાન ું કે, હ ું નવસારી કૃતિ ય તનવતસિર્ટી, નવસારી ખાતે 
િરજ બજાવ ું છ. મારા પફરવારજનોને ય તનવતસિર્ટી જીમ્નેતશયમ ખાતે ઉપલબ્ધ સ તવધાઓનો ઉપયોગ 
કરવા મારે્ટ સભ્યપદ િાળવી આપવા તવનુંતી છે.  
 
(૧) નામ  

(ફોટો ઓળખકાડમની નકલ) 
:  

(૨) અધધકારી/કમમચારી સાથેનો 
સબુંધ (રેશનકાડમની નકલ) 

:  

(૩) મોબાઈલ નુંબર :  

(૪) ઉપયોગ કરવા ઇચ્છતા 
સધુવધા/રમત નુું નામ 

: રે્ટબલ રે્ટતનસ / બેડતમન્ર્ટન / ર્ચસે / જીમ / રનીંગ 

    

    

 વપરાશ કરનાર પહરવારજનની સહી અધધકારી/કમમચારીની સહી 

    

 કચેરીના વડાની ભલામણ  
(સહી / ધસક્કા સહહત) 

  

 


