
માસિક(MonthlY) સિમાસિક (Quarterly)

ફી રશીદ ન.ં (Fee Receipt No.) :

પાિ રકમ (Pass Amount) : પાિ ઇસ્ય ુતારીખ(Pass Issue Date) :

તારીખ(Date) : __________________

અટક(Surname) નામ(First Name) મીડલ નામ(Middle Name)

ફોન નબંર(Phone No.): મોબાઈલ ન.ં(Mobile No.):

જાસત(Gender) :

ઈમેલ(E-mail) :

જન્મ તારીખ(D.O.B.):- D D M Y Y Y Y

સ્ટેશન/ટસમિનલ નુ ંનામ: 

ફોમમ જમા લેનાર(Received By) :

ફોમમ જમા કરાવ્યા તારીખ(Date of Submission of Form) :

સિદ્યાર્થી/િીનીયર િીટીઝન/દદવ્યાગં

ઉંમર(Age) :

અને સિક્કો 

સરુત સીટીલ િંક લ . બસ પાસ ફોર્મ

સરુત િીટીલલિંક લલ.
રૂમ ન.ં૯૫, બીજો માળ, મગુલીિરા, સરુત મહાનગરપાલલકા મખુ્ય કચેરી, 

સરુત -૩૯૫૦૦૩

બસ પાસ પ્રકાર(Bus Pass Type) :

Student/Senior Citizen/Differently 

Able

અરજી સ્િીકારનારનુ ંનામ 
(Application Receiver's Name) :

પાિપોટમ  િાઈઝનો 
તાજેતરનો ફોટો

:ફક્ત ઓફીિ ઉપયોગ માટે (Office Use Only):

ચેક કરનારનુ ંનામ(Checked By) :

િહી(Signature) _________________

Name of Card Holder

ફોમમ જમા લેનારની િહી(Signature):

(ફ્કક્ત સિદ્યાર્થીઓ માટે): 

શરૂઆતનુ ંસ્ટેશન નામ 
(Starting Station Name) :

(ફ્કક્ત સિદ્યાર્થીઓ માટે): 

અંસતમ સ્ટેશન નામ 
(End Station Name) :

Name of 

School/College :
Studying Standard/Year:

મેં સરુત િીટીલલિંક લલ.ના ંદડસ્કાઉન્ટ પાિ તમામ સનયમો િાચેંલ છે તર્થા મને બધંન કતામ છે. તે બાબતની િહમતી 
આપુ ંછ.ં

I declare that, I have read all rules for applying Surat Sitilink Concessionary pass and I abide to all these rules. 

કાડમ ધારકની િહી(Signature of Applicant):__________________________

ફોમમ જમા કયામની રિીદ (Receipt of Submission of Form)

ફોમમ ન.ં (Form No.):

રહઠેાણનુ ંિરનામુ ં
(Address) :-

M



:: બસ પાસ અંગેના નનયમો અને શરતો :: 
1. બસ પાસ એક માસ અને ત્રણ માસ માટે ઇસ્ય ુકરવામાાં આવશે.  
2. માન્ય શાળા/કોલેજ તથા માન્ય આઇ.ટી.આઇ. કોલેજના વવદ્યાથીઓને જ વવદ્યાથી પાસનો લાભ મળશે. આ પાસ માત્ર ચાલ ુવર્ષના 

રેગ્યલુર અભ્યાસ કરતાાં વવદ્યાથીઓને જ મળી શકશે. 
3. વવદ્યાથીઓના કકસ્સામાાં બસ પાસ રવવવારના કિવસે માન્ય ગણાશે નક િં. 
4. સ્ટુડન્ટ પાસ મેળવવા નીચે મજુબના પરુાવા અરજી ફોમષ સાથે રજુ કરવાના ર શેે. 

(1) સ્ટુડન્ટ આઈ.ડી કાડષ અને બોનોફાઈડ સકટિકફકેટની અભ્યાસ કરતા શાળા/કોલેજના વિન્ સીપલ વારારા િમાતણત કરેલ નકલ.  
(2) ફોટો આઇડેન્ન્ટટી કાડષ જેવાકે પાનકાડષ/ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ/આધારકાડષ/પાસપોટષની નકલ.    

 (3) ર ઠેાણનો પરુાવા જેવા કે લાઈટબીલ/વેરાબીલ/ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ/આધારકાડષની નકલ. 
5. વસનીયર વસટીઝન પાસ મેળવવા નીચે મજુબના પરુાવા અરજી ફોમષ સાથે રજુ કરવાના ર શેે. 

(1) ઉંમરનો પરુાવો.(ડ્રાઈવીંગ લાઇસન્સ/આધાર કાડષ/પાસપોટષ/વસનીયર વસટીઝન કાડષ)    
(2) ફોટો આઇડેન્ન્ટટી કાડષ જેવાકે પાનકાડષ/ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ/આધારકાડષ/પાસપોટષની નકલ.    

 (3) ર ઠેાણનો પરુાવો જેવાકે લાઈટબીલ/વેરાબીલ/ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ/આધારકાડષની નકલ. 
6. કિવયાાંગોએ પાસ મેળવવા નીચે મજુબના પરુાવા અરજી ફોમષ સાથે રજુ કરવાના ર શેે. 

(1) કિવયાાંગ  ોવા બાબત નુાં વસવવલ સર્જન વારારા આપવામાાં આવેલ સકટિકફકેટ (૪૦% થી વધ ુકિવયાાંગતા  ોવી જરૂરી) 
(2) ફોટો આઇડેન્ન્ટટી કાડષ જેવાકે પાનકાડષ/ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ/આધારકાડષ/પાસપોટષની નકલ.    
(3) ર ઠેાણનો પરુાવો જેવાકે લાઈટબીલ/વેરાબીલ/ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ/આધારકાડષની નકલ 

7. અંધજનને બસ ભાડામાાં ૧૦૦% રા ત સરકારશ્રી વારારા આપવામાાં આવેલ સકટિકફકેટ/ઓળખ કાડષ રજુ કરીએ થી બસમાાં ટીકીટ લેવાની 
ર શેે નક . 

8. (અ) પાસ અંગેના ફોમષ મખુ્ય બી.આર.ટી.એસ. બસ સ્ટેશનો તથા રેલ્વે સ્ટેશન અને ચોક બજાર બસ ટવમિનલ ઉપરથી મેળવી શકાશે 
અથવા સરુત મ ાનગરપાતલકાની વેબસાઇટ (www.suratmunicipal.org) ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી વનયત કરેલ જરૂરી િમાતણત પરુાવા 
સાથે ફોમષ વનયત કરેલ બી.આર.ટી.એસ. બસ સ્ટેશન ઉપર સાાંજે ૦૪:૦૦ વાગ્યા સધુીમાાં જમા કરાવી શકાશે જેની પ ોંચ અરજિારે 
મેળવી લેવાની ર શેે. 

અથવા 
(બ) સરુત મ ાનગરપાતલકાની વેબસાઈટ (www.suratmunicipal.org) ઉપર ઓનલાઇન અરજી ફોમષ ભરી તેની વિન્ ટ આઉટ લઈ વનયત 
કરેલ આધાર પરુાવા સાથે અરજી ફોમષ વનયત કરેલ બી.આર.ટી.એસ. બસ સ્ટેશન બસ સ્ટેશન ઉપર સાાંજે ૦૪:૦૦ વાગ્યા સધુીમાાં જમા 
કરાવી શકાશે જેની પ ોંચ અરજિારે મેળવી લેવાની ર શેે. 

9. બસ પાસથી માત્ર પાસ ધારક જ મસુાફરી કરી શકશે અન્ય વયક્તત જો આ પાસ સાથે મસુાફરી કરતા પકડાશે તો તેવા કકસ્સામાાં પાસ 
જપ્ત કરી રદ્દ કરવામાાં આવશે અને કાયમી ધોરણે તે પાસ ધારકને કાડષ ઇસ્ય ુકરવામાાં આવશે નક િં. તેમજ તે વયક્તતને વનયમ મજુબની 
પેનલ્ટી કરવામાાં આવશે. 

10. બસ પાસ ધરાવનાર મસુાફરે મસુાફરી િરમ્યાન બસ પાસ ફરજીયાત પોતાની પાસે રાખવાનુાં ર શેે અને ટીકીટ ચેકર/વસક્યરુીટી વારારા 
ટીકીટની માાંગણી કરીએથી બસ પાસ રજુ કરવાનુાં ર શેે.  

11. બસ પાસ  ાંગામી ધોરણે અમલમાાં મકુવામાાં આવનાર છે જે વનયત કરેલ સરુત સીટીતલિંક તલ. ના પાસ અમલમાાં આવયેથી આ પાસની 
માન્યતા/વપરાશ સરુત સીટીતલિંક તલ. વારારા બાંધ કરવામાાં આવશે.   

12. આકક્સ્મક કારણોસર વનયત સમયે બસ ન મળે તો સાંસ્થાની કોઇ જવાબિારી ર શેે ન ીં. 
13. કોઇપણ બસ પાસ ધારક સાંસ્થાની કામગીરીમાાં અવરોધ કરતા જણાશે અથવા તો સાંસ્થાની વમલ્કતને નતુશાન કરતા જણાશે અથવા તો 

બસ રોકવાનુાં કૃત્ય કરશે તો તેવા બસ પાસ ધારકનુાં બસ પાસ રદ્દ થવાને પાત્ર બનશે અને તેઓની સામે કાયિેસરની કાયષવા ી 
કરવામાાં આવશે. 

14. કોઇપણ સાંજોગોમાાં બસ પાસ ખોવાઇ જાય કે ચોરાઇ જાય તો તેની જવાબિારી પાસ ધારકની ર શેે સાંસ્થા વારારા નવો પાસ ઇસ્ય ુ
કરવામાાં આવશે ન ીં. આ કકસ્સામાાં પાસ ધારકે નવી અરજી કરી નવો પાસ લેવાનો ર શેે.   

15. વનયમો અને કકિંમતમાાં ફેરફાર કરવાની સત્તા સરુત સીટીતલિંક તલ.ની ર શેે.  
16. સરુત સીટીતલિંક તલ. વારારા જે રૂટો ઉપર બસ સેવા ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે તે રૂટના બસ સ્ટેશનો માટે જ બસ પાસ ઇસ્ય ુકરવામાાં 

આવશ.ે  
17. ફોમમ જમા કરાવ્યા બાદ દદન-૧૦ (કામકાજના દદવસ) માાં પાસ ઇસ્ય ુકરવામાાં આવશે જે સરુત સીટીલીંક લલ.ની ઓદફસ બીજો માળ, રૂમ 

નાં. ૯૫, એસ.એમ.સી. મેઇન ઓદફસ, મગુલીસરા પરથી કામકાજના દદવસ દરમ્યાન સવારે ૧૧:૦૦ થી સાાંજે ૪:૦૦(રીસેસ સમય ૨:૩૦ 
થી ૩:૦૦ નસવાય) વાગ્યા સધુીમાાં રૂબરૂમાાં આઇ.ડી. પ્રફૂ તથા ફોમમની રશીદ બતાવ્યેથી તથા ફી ભયેથી બસ પાસ ઇસ્ય ુકરવામાાં આવશે. 

18. ફોમષ ઉપર એક ફોટો લગાવવાનો ર શેે અને એક ફોટો અલગથી પાસ ઉપર લગાવવા માટે આપવાનો ર શેે. 
19. જરૂરી આધાર પરુાવા વગર તેમજ અધરુી માક વત વાળી મળેલ અરજી માન્ય રાખવામાાં આવશે ન ીં.  



સચુના 
સરુત મહાનગરપાલિકા દ્વારા બસમાાં મસુાફરી કરતા વિદ્યાર્થીઓ, વસવનયર સીટીઝનો, દિવયાાંગો અને 

અંધજનો માટે બસ ભાડામાાં કન્ સેશન ન વપિાની હેહરેાત કરિામાાં વિેિ  ે  મ મજુબ વિદ્યાર્થીઓ અને દિવયાાંગોને 
બસભાડામાાં ૪૦%, વસવનયર સીટીઝનોને ૨૫% તર્થા અંધજનોને ફ્રીમાાં મસુાફરી કરિા માટે બસ પાસની સેિા સરુત 
સીટીલિિંક લિ. દ્વારા શન રૂ કરિામાાં વિનાર  ે  મના માટે બસ પાસ મેળિિા માટેના અરજી ફોમમ બી.વર.ટી.એસ. 
બસના નીચે મજુબના બસ સ્ટેશન નો ઉપરર્થી અર્થિા તો સરુત મહાનગરપાલિકાની િેબસાઇટ 
(www.suratmunicipal.org) ઉપરર્થી ડાઉનિોડ કરી શન કાશેન  તેમજ વ અરજી ફોમમ વનયત કરેિ બી.વર.ટી.એસ. બસ 
સ્ટેશન નો ઉપર સાાં મ ૦૪:૦૦ િાગ્યા સધુીમાાં જમા કરાિિાના રહશેેન . તેમજ બસ પાસ મેળિિાની અરજી માંજુર ર્થયેર્થી 
અરજિારને બસ પાસ મેળિી િેિા તર્થા જરૂરી ફી ભરિા માટે હેણ કરિામાાં વિશેન   મ સરુત સીટીલિિંક લિ. ની 
મગુિીસરા ખાતેની કચેરીમાાંર્થી વપિામાાં વિશેન . 
અન.ુ ન.ં બસ સ્ટેશનનુ ંનામ અન.ુ ન.ં બસ સ્ટેશનનુ ંનામ 
૧ રેલ્િે સ્ટેશન ન ટવમિનિ ૯ ગ મરા સકમિ બસ સ્ટેશન ન 
૨ ચોક ટવમિનિ ૧૦ ડી.જી.િી.સી.એિ. કાપોિરા 
૩ ખરિરનગર BRT ૧૧ સરર્થાણા નેચર પાકમ  બસ સ્ટેશન ન 
૪ એસ.િી.એન.વઇ.ટી. કોિેજ બસ સ્ટેશન ન ૧૨ કામરેજ ટવમિનિ 
૫ અડાજણ પાદટયા બસ સ્ટેશન ન ૧૩ અમેઝીયા એમ્યઝુમેન્ ટ પાકમ   
૬ નિયગુ કોિેજ બસ સ્ટેશન ન ૧૪ વસપાસ િાિા ટેમ્પિ 
૭ અડાજણ ગામ બસ સ્ટેશન ન ૧૫ ઉન ઇન્ ડસ્ીીઅિ એસ્ટેટ  
૮ બાપાસીતારામ ચોક બસ સ્ટેશન ન ૧૬ િી.એન.એસ.જી.યવુનિસીટી 

 
સ્ટુડન્ ટ ાાસ : 

 વિદ્યાર્થીઓને બસ પાસનુાં માવસક ભાડુ તેઓનાાં મસુાફરીનાાં અંતરને ધ્યાને િઇ વનયત કરિામાાં વિેિ ફેર 
સ્િેબ મજુબ ગણતરી કરિામાાં વિેિ  ે  મ નીચે મજુબ  ે.  

Distance Range 
 (in km) 

STAGE FARE (SMC) Fare Discounted Student Fare @40% 

0-2 1 4 208 125 

2-4 2 6 312 190 

4-6 3 8 416 250 

6-8 4 10 520 315 

8-10 5 12 624 375 

10-12 6 15 780 470 

12-14 7 17 884 530 

14-16 8 20 1040 625 

16-18 8 20 1040 625 

18-20 9 22 1144 690 

20-22 9 22 1144 690 

22+ 9 22 1144 690 

 
સીનીયર સીટીઝન અને વિકલાગંો : 

 સીનીયર સીટીઝન ૨૫% દડસ્કાઉન્ ટ િેખે રૂ. ૫૮૫ ફી િેખે માવસક પાસ 
 વિકિાાંગોને ૪૦% દડસ્કાઉન્ ટ િેખે રૂ. ૪૭૦ ફી િેખે માવસક પાસ 

 
સરુત મહાનગરપાલિકા દ્વારા બસમાાં મસુાફરી કરતા વિદ્યાર્થી વમત્રો, શન હરેના િદરષ્ઠ નાગદરકો અને  

દિવયાાંગો માટે બસ પાસના ફોમમના વિતરણ તા. ૧૭/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજર્થી કાયામવન્ િત કરિામાાં વિશેન   મની નધધ 
િેિા વિનાંવત.  

હુકમથી... 


