GANDHINAGAR ELECTRONICS ZONE INDUSTRIES ASSOCIATION (GEZIA)
B-23/2/1&2, GIDC Electronics Estate, Sector-25, Gandhinagar – 382028.
Tel. 079-23287130, e-mail No.: geziaonline@gmail.com, website: www.geziaonline.org

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

યે સ્ટરુભ લયાળકાય જોગ ભહત્લની ભાગગદર્ળિકા:ુ ીંગ કયતી લખતે ર્નમત નમન
ુ ા મજ
ુ ફ પોભગ બયી ર્નમત નમન
ુ ા પ્રભાણેના યજીસ્ટયભાાં જરુયી
1) યે સ્ટરુભ બક
તભાભ ર્લગતો બયલાની યહેળે.
ુ ા) પ્રર્તદીન પ્રર્તરુભન ાંુ બાડુાં નક્કી કયલાભાાં આલેર છે , જે એડલાન્સભાાં
2) રુ. 700/- (અંકે રુર્મા સાતસો ય
બાડે યાખનાય યર્ુ નટધાયકે બયાઇ કયલાના યહેળે.
ુ ીંગ લખતે ગે ઝીમા ભેમ્ફયની ભાાંગણીને પ્રામોયીટી આલાભાાં આલળે.
3) બક
ુ ાાં લધ ુ 7 દદલસ ભાટે એક જ યર્ુ નટધાયકને આલાભાાં આલળે. અન્મ કોઇ ભાાંગણી ન હોમ તો
4) લધભ
ુ ર કયલાભાાં આલળે.
યીન્યઅ
ુ ીંગ લખતે સયકાયશ્રી દ્વાયા નક્કી કયામેરા ધાયા ધોયણ મજ
ુ ફ યહેનાયન ાંુ આઇ-ડી કાડગ ની ઝેયોક્સ
5) બક
(ાનકાડગ , ઇરેક્સન કાડગ , તથા ડ્રામર્લિંગ રામસન્સ ર્લગે યે), કાં નીના રેટયહેડ ય અયજી ર્લગે યે ર્લગતો
ુ ીંગ પોભગ સાથે જોડલાન ાંુ યહેળે, જરુય જણામે ઓયીજીનર ફતાલલાન ાંુ યહેળે.
બક
6) સ્લછતા જાલલાની જલાફદાયી રુભભાાં યહેનાય ગે સ્ટની યહેળે. અનઅર્ધક્રુત બોજન કે ીણ ાંુ રુભભાાં
રાલવ ાંુ નદહ.
7) એક રુભભાાં ભાત્ર ફે જ વ્મક્ક્ત યોકાણ કયી ળકળે.
ુ ગક ઉમોગ કયલો.
8) ટીલી, એ.સી તથા ગીઝયનો ર્લલેક્લ
9) ચેક ઇન તથા ચેક આઉટ સભમ સલાયે 09:30 કરાકનો યહેળે. ત્માયફાદ ચેક આઉટ કયનાય ાસેથી
ફીજા દદલસન ાંુ યે ન્ટ રેલાભાાં આલળે.
10) ચેક આઉટ કયતી લખતે ગે ઝીમા કચેયીએ જાણ કયી, રુભની ચકાસણી ફાદ ચેક આઉટ કયલાભાાં આલળે.
ુ ડળે તો તે અંગે રુભ બાડે અાલનાય
11) ચેક આઉટ સભમે કોઇણ પ્રકાયની નકુ ળાની કે ચોયી ભાલભ
ાટીના ળીયે યહેળે.
12) કોઇણ જાતના ભાગગ દળગન ભાટે ઓદપસ સભમ (સલાયે 09:00 થી સાાંજે 5:30) દયર્ભમાન એક્સટેન્સન
નાંફય – 32 ય સાંકગ કયલો.

ુ ભાંજુય છે
ઉયોક્ત તભાભ ળયતો ભને કબર
ભેમ્ફયશ્રીની સદહ – યર્ુ નટના સ્ટેમ્ સાથે

