
 

 

ફ્રોભ ન.ં૧ 

ભકાન ફાધંકાભ ેશગી ભજુંર કરવા ભાટેની અરજી 

(ઠયાલ ક્રભાાંક:ધફ-૨૦૦૦-૮૦-ડ-ઝ-૧,તા.૩૧-૩-૨૦૦૦ જુઓ પકયો ૧૪-૧) 

(રયશળષ્ટ) 

૧. (ક) નાભ (ભોટા અક્ષયોભાાં) 

   (ખ) શોદ્દો : 

   (ગ) ગાય ધોયણ : 

   (ઘ) શારનો મૂ ગાય  

૨.  (ક) જેભાાં નોકયી કયતા શોમ  

       એ ખાત ુાં અથલા કચયેી 

   (ખ)લશીલટી શલબાગ 

   (ગ)શનભણુાંક કયલાભાાં આલી  

 શોમ એ સ્થ  

૩.નીચેની શલગતો જણાલો : 

તભે કામભી 
વયકાયી કભમચાયી 
છો કે કેભ અને 
તભાયી વયકાયી 
નોકયીની મદુત 

તભાયી કામભી 
જગ્મા જો શોમ તો 
અને વફાંશધત 
કચેયી તથા ખાતાનુાં 
નાભ તભે કામભી 
શનભણુાંક ધયાલો છો 
? 

જન્ભ તાયીખ અને 
શલે છીના જન્ભ 
રદલવે ઉભય  

તભે કઈ તાયીખે 
શનવતૃ લમ 
શોચળે ? 

તભાયા ત્ની/શત 
વયકાયી કભમચાયી 
છે?જો શોમ તો તેનુાં 
નાભ,શોદ્દો લગેયે 
દળામલો. 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

 
 
 

    



 

 

૪.તભે અથલા તભાયા ત્ની/શત/વગીય ફાક ભકાન ફ્રેટ ધયાલે છે ? જો ધયાલતા શોમ તો નીચેની 

શલગતો આો :- 

તે જગ્મા આલેર શોમ તેના 
ચોક્કવ વયનાભાાં વાથે ભથક 

બોય્તારીમાનુાં ક્ષેત્રપ (ચો.ફૂટ) ફીજુ ાં ભકાન/ફ્રેટ ળા ભાટે 
જોઈએ છે અથલા શારના 
ભકાનભાાં યશલેાની વગલડ 
લધાયલા ભાટેના કાયણો  

૧ ૨ ૩ 

   
 
 
 
 

૫. (ક) તભાયે નવુાં ભકાન/ફ્રેટ ફાાંધલા ભાટે ેળગી જરૂય છે?જો શોમ તો નીચેની શલગતો આો :- 

ફાાંધલા ધાયેર 
ભકાન/ફ્રેટના 
બોમતીમાનુાં 
આળયે ક્ષેત્રપ 
(ચો.ફૂટભાાં ) 

અંદાજીત ખચમ જરૂયી ેળગીની 
યકભ  

રૂ.ૈ. 

ેળગીની યકભ 
તેભજ તે યનુાં 
વ્માજ કેટરા 
લમભાાં બયાઈ 
કયલા ભાાંગો 
છો? 

 

જભીનની રકિંભત 
રૂ.ૈ. 

ફાાંધકાભ ખચમ 
રૂ.ૈ. 

વયલાો 
રૂ.ૈ. 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

 
 
 
 
 

     

નોધ :- ખાના-૨ અને જભાની નોધોના વભથમનભાાં મોગ્મ તફકે્ક શલગત લણમન(Specifications) 

 (વાથે ફીડરેા પોભમભાાં)અંદાજ અને નકળા આલાના યશળેે. 

(ખ) તભે શાર જભીનનો કફજો કયાલો છો ? ધયાલતા શોમ તો નીચેની શલગતો આો. 

જભીન જમાાં આલેરી 
શોમ તે ળશયે કે નગયનુાં 
નાભ  

શનવશૃિ છી તભે ત્માાં 
સ્થામી થલા ઈચ્છો છો કે 
કેભ ? 

પ્રોટનુાં ક્ષેત્રપ 
(ચો.ફૂટભાાં) 

જભીન જેના અશધકાય 
ક્ષેત્રભાાં આલેરી શોમ તે 
નગયાલરકા અથલા 



 

 

ફીજા સ્થાશનક વિા તાંત્ર 
નુાં નાભ 

૧ ૨ ૩ ૪ 

 
 
 
 
 

   

(ગ) જભીનનો કોઈ પ્રોટ તભે ધયાલતા ન શોમ તો/ 

      તભે આલો પ્રોટ કેલી યીતે અને ક્યાયે ભેલલા ભાાંગો છો/ 

      પ્રોટનુાં આળયે ક્ષેત્રપ (ચો.લાયભાાં) જણાલો. 

૫. (અ) ફીજી લખત ભકાન ફાાંધકાભ ેળગી ભાટે અયજી 

 કયી શોમ તો આ અયજી અગાઉ ભકાન ફાાંધકાભ 

 ેળગી ભેલેર શોમ તો તનેી શલગત જણાલો. 

    (૧) આ અગાઉ ભકાન ફાાંધકાભ  

 ેળગી જમાાંથી ભેલી શોમ તે 

 શલબાગનુાં નાભ : 

 ભાંજુયીના હકુભ નાંફય અને તાયીખ : 

 ભાંજુયી થમેર યકભ : 

 આ યકભ વ્માજ વશીત યેુયુી બયાઈ 

 કયેર છે તે અંગે વિાધીકાયીનુાં પ્રભાણત્ર. 

    (૨)ઉયોક્ત પકયા-૫.અ (૧)ભાાં દળામલેર શલગત ે

 ખયીદેર/ફાાંધેર ભકાનની શલગતો: 

    (૧) ભકાન જે સ્થે આલેર શોમ ત ે



 

 

 સ્થ અને ચોક્કવ વયનામુાં: 

    (૨) ભકાનનુાં કુર ક્ષતે્રપ (ચો.ફૂટભાાં) 

    (૩) ભકાનની આળયે કીભત(રૂ.) : 

૬.શારના ભકાનભાાં યશલેાની વગલડ લધાયલા ભાટે તભાયે ેળગીની જરૂય છે ? 

 જરૂય શોમ તો નીચેની શલગતો આો :- 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

ભકાનભાાંના ખાંડની 
વાંખ્મા(જાજરૂ,ફાથરૂ
ભ અને યવોડા 
શવલામ) 

ખાંડના 
બોમતીમાનુાં 
કુર 
ક્ષેત્રપ(ચો.ફૂટભાાં
) 

લધાયા
નો ભાર 
ફાાંધલા 
શલચાય 
શોમ તો 
ામો 
યુતો 
ભજબતુ 
છે? 

કયલાના લધાયાના 
ફાાંધકાભની શલગત : 

ેળગી
ની યકભ 

વ્માજ 
વાથે 
ેળગી
ની યકભ 
કેટરા 
લમભાાં 
બયાઈ 
કયલા 
ભાાંગો 
છો? 

ખાંડ
ની 
વાં
ખ્મા 

બોમતી
યુાં 
(ચો.ફૂટભાાં
) 

અંદાજી
ત 
ક્ષેત્રપ 

 
 
 
 
 

       

નોધ : (૧) અયજી વાથ ેભકાન ફ્રેટનો નકળો જોડલો.(૨)આગ,યુ અથલા લીજીથી થતાાં નકુવાન વાથે 

ભકાન/પરેટનો લીભો ઉતયાલેરો શોલો જોઈએ અને છેલ્રાભાાં છેલ્ુાં પ્રીશભમભ બમામ અંગેની શોચ ણ આ 

વાથે ફીડલી જોઈએ.(૩)ભકાન ખયીદલા/ફાાંધલા ભાટે અગાઉ રીધેરી રોન બયાઈ કયલા ભાટે તભાયે 

ેળગીની જરૂય છે?જો એભ શોમ તો શલગતો આો. 

૭. તૈમાય ભકાન/ફ્રેટ ખયીદલા ભાટે તભાયે ેળગીની જરૂય છે ? 

 (ક)   (૧) એભ શોમ અને તભાયા ધ્માનભાાં આવુાં કોઈ 

     ભકાન/ફ્રેટ શોમ તો નીચેની શલગતો આો:- 



 

 

    ભકાન/પરેટનુાં ચોક્કવ સ્થ : 

   ભકાન/ફ્રેટના બોમતીમાનુાં ક્ષેત્રપ (ચો.ફૂટભાાં) 

   ભકાન/ફ્રેટની ઉબણીનુાં ક્ષેત્રપ (ચો.ફૂટ) 

   ભકાન/ફ્રેટ કેટરા લમ જુનુાં/જુનો છે ? 

   નગયારીકાએ કયેરી ભકાન/ફ્રેટની આકાયણી 

   ભાલરકનુાં નાભ અને વયનામુાં : 

 

   ચકુલણી થતી અંદાજીત રકિંભત જરૂયી 

   ેળગીની યકભ વ્માજવરશત ેળગીઓ 

      (૨) આ વોદાથી તભોને ભકાન/પરેટનો લાાંધા યરશત 

   ભાલરકી શક ભળે તેની તભે ોત ેખાતયો કયી છે ? 

   નોધ : અયજી વાથ ેભકાન/પરેટનો નકળો જોડલો. 

 (ખ)    શાર તભાયા ધ્માનભાાં કોઈ ભકાન/ફ્રેટ 

 ન શોમ તો તભે કેલી યીતે,ક્યાયે અને ક્યા 

 સ્થે તે ભેલલા ભાાંગો છો એ જણાલો. 

 ૧ : આળયે કેટરી રકિંભત સધુીનુાં ભકાન/ 

     ફ્રેટ તભે ખયીદલા ભાાંગો છો ? 

 ૨ : જરૂયી ેળગીની અદાજીત યકભ 

 ૩ : વ્માજ વાથે ેળગીની યકભ કેટરા  

     લોભાાં બયાઈ કયલા ભાાંગો છો ? 



 

 

   નોધ : ઉયની ફાફત ૭(ક) વાભે જણાલેર શલગતો આ કેવભાાં 

  ણ ળક્ય એટરી જલ્દી અને કોઈણ વાંજોગોભાાં યેુયુી ઉાડી 

  વકામ એ શરેા યૂી ાડલી. 

૮.   જે જભીન ય ભકાન/ફ્રેટ શોમ અથલા ફાાંધલા ધાયુું/ધમામ 

     શોમ તે જભીન ણ સ્લાશભત્લલાી છે કે ટાની છે ? 

     ટાની જભીન શોમ તો નીચેની શલગતે જણાલો : 

   ૧ : ટાની મદુત. 

   ૨ : મદુત યૂી થઇ ગઈ છે. 

   ૩ : ટાની ળયતો મજુફ જભીન વયકાયભાાં ગીયો મકૂી ળકામ એભ છે ? 

   ૪ : પ્રોટ ભાટે ચકૂલેુાં પ્રીશભમભ. 

   ૫ : પ્રોટનુાં લાશિક બાડુાં. 

   નોધ : ટના લેચાણ ખ્તની નકર અયજી વાથે જોડલી. 

૯.  (ક)   જભીન.ભકાન/ફ્રેટ યનો તભાયો ભાલરકી શક 

   શનશલિલાદ અને ફોજા યરશત છે ? 

    (ખ)  જરૂય ડ ેતભાયા ભાલરક શકના વભથમનભાાં તભે 

  અવર દસ્તાલેજો (લેચાણખત અથલા ટા-ખત) 

  યજુ કયી ળકળો ?યજુ કયી ળકો તેભ ન શો,તો એના 

  કાયણો આો અને તભાયા શક્દાલાનો વભથમનભાાં ફીજો 

  ક્યા દસ્તાલેજો યુાલા યજુ કયી ળકો તેભ છો?તે દળામલો. 



 

 

 (જુઓ ઉયની ફાફત(૫) (ખ) અને (૬)) 

     (ગ)જભીનનો પ્રોટ ભકાન/ફ્રેટ આલેર શોમ ત ેશલસ્તાયભાાં 

  યસ્તા.ાણી યુલઠા,ગટય વ્મલસ્થા,ેટા ાણીની 

  શનકાર,ળેયીની દીલાફશિની વ્મલસ્થા,લગેયે જેલી આલયમક 

  વેલાઓ છે?યુા વયનાભાાં વાથે સ્થનો નકળો આો. 

 

૧૦. (ક) તભે વશકાયી ગશૃશનભામણ ભાંડીના વભ્મો છો ? 

  શા,તો નીચેની શલગતો આો : 

     (૧) ભાંડીનુાં નાભ :- 

     (૨) નોધણીનુાં નાંફય અને તાયીખ : 

         (3)  નોધણીનાાં નાંફય અને તાયીખ : 

     (૪) વભ્મોની વાંખ્મા : 

     (૫) ભાંડીએ જભીન ખયીદી અથલા રાાંફા 

  ગાાના ટા ય રીધી છે કે કેભ અને  

  જો તેભ શોમ તો જભીનની શલગત આો : 

    (ખ)  (૧) ઠયાલભાાં શનમત કયેર વશકાયી 

        ભાંડીની જભીન ઉય ૫ભા જણાલેર 

       ભકાન/ફ્રેટ તભે ફાાંધલા ભાાંગો છો? 

  (૨) જેને ભાટે અયજી કયી છે એ રોન ભાંજુય 

      થામ તો ભાંડી ઠયાલના પોભમ-૩૧ભાાં  



 

 

     જભીન ખત કયી આળ?ે 

(ગ) (૧) ભાંડના ળેય અથલા રડફેન્ચયભાાં  

     નાણા યોકીને ભાંડી ભાયપત ભકાન/ 

     ફ્રેટ ફાંધાલલા ભાટે તભાયે રોનની જરૂય છે? 

 (૨) ભાંજુય ભકાન/ફ્રેટ વાનગીયો મકૂી ફીજા 

      વાધનોભાાંથી તભે અથલા ભાંડી રોન ભેલલા 

     ભાાંગો છો કે રોન ભેલી છે ? 

(૩) જેને ભાટે અયજી કયી છે એ રોન ભાંજુય થામ તો 

    ભાંડી ઉયોક્ત દળામલરે ઠયાલ વાથે વાંરગ્ન  

   પોભમ-ભાાં જાભીનગીયી ખત કયી આળો? 

૧૧. આ અયજી તાયીખથી ૧૮ લમની અંદય તભે નોકયીભાાંથી 

    શનવતૃ થલાના શોમ અને તેભને ગ્રેચ્યઈુટી અથલા મતૃ્ય-ુવાંશ 

    શનવશૃિ ગ્રચે્યઈુટી ભલાાત્ર શોમ,તો વયકાય,તભે શનવતૃ 

   થાઓ તે લખતે લણચકૂલી યશરેી ઉક્ત ેળગીની યકભ તેભજ 

   તે યનુાં વ્માજ તભને ભાંજુય કયલાભાાં આલે તે ગ્રચે્યઈુટીની યૂી 

  યકભભાાંથી અથલા તેના અમકુ બાગભાાંથી લસરુ કયી ળકળે,એલી 

  ભતરફનો એકયાય,કયાયનો પોભમભાાં કયી આલા તભ ેવાંભત છો ? 

૧૨. ઉયોક્ત ઠયાલનો પકયો-૨૨.૦ તભાયા કેવને રાગ ુ

  ડ ેછે ? રાગ ુડતો શોમ તો નીચેની શલગતો આો : 



 

 

  (૧)  તભાયા જભીન થલા ભાાંગતા શોમ એ કામભી વયકાયી 

 કભમચાયી નાભ,શોદ્દો,ગાય ધોયણ કચેયી/ખાત ુાં લગેયે. 

  (૨)  વદયહ ુજાભીન જે તાયીખે શનવશૃિલમે શોચ ેએભ શોમ એ તાયીખ. 

એકરાર 

૧.હુાં વત્મ શનષ્ઠાલૂમક એકયાય કરુાં છાં કે આગ જણાલેરી જુદી જુદી ફાફતોના જલાફભાાં ભે આેરી 

ભારશતી ભાયી વાંણૂમ જાણ અને ભાન્મતા મજુફ ખયી છે. 

૨. ભકાન/ફ્રેટના ફાાંધકાભ,લગેયે ભાટે ગજુયાત વયકાયના કભમચાયીઓને ેળગી ભાંજુય કયલા અંગેનો ઠયાલ 

ભે લાચ્મો છે અને એભાાં જણાલેરી ળયતોનુાં ારન કયલા હુાં કબરુ થાઉં છાં. 

૩. હુાં પ્રભાલણત કરુાં છાં કે – 

(૧) ભાયી ત્ની/શત વયકાયી કભમચાયી નથી,ભાયા ત્ની/શત જે વયકાયી કભમચાયી છે એભણ ેઆ       

ઠયાલ શઠે ેળગી ભાટે અયજી કયી નથી અને/અથલા તે ભેલેરી નથી. 

(૨) ભે અથલા ભાયા ત્ની/શતએ ભકાન/ફ્રેટ ફીજા કોઈ વયકાયી વાધનોભાાંથી ેળગી અથલા 

રોન ભેલલા અયજી કયી નથી અને/અથલા તે ભેલી નથી. 

સ્થ : ....................... 

તાયીખ : ....................... 

          અયજદાયની વશી 

           શોદ્દો  

        જેભાાં નોકયી કયતા શોમ એ ખાત ુાં/કચેયી 

 

(અયજદાયની કચેયીના લડાએ બયલાની શલગત) 



 

 

 નાં...............................સ્થ..............................તાયીખ....................................ખાતાના  લડાને 

યલાના કયલાની અયજીભાાં જણાલેરી શકીકતોની ખયાઈ કયલાભાાં આલી છે અને ત ેવાચી જણાઈ છે. 

(રાગ ુન ાડતા શલકલ્ છેકી નાાંખો) 

 અયજદાયને રૂ. ..................;.. ની ેળગી ભાંજુય કયલાની બરાભણ કયલાભાાં આલે છે.અયજદાયના 

ગાયભાાંથી કયાતી ભાશવક કાત,લગેયે યથી ભેં ખાતયી કયી છે કે આ યકભ તે બયાઈ કયી ળકે એભ છે. 

         વશી : ................................. 

         શોદ્દો :.................................. 

         કચેયીનુાં નાભ : ..................... 

(વશી કયનાય અશધકાયીની નીચે એભનુાં નાભ ભોટા અક્ષયભાાં રખવુાં.) 

 

     પોભમ-૧ (ત્રક-૧)  

 ભકાન/ફ્રેટ ફાાંધલા ભાટે ગજુયાત વયકાયના કભમચાયીઓને ેળગી ભાંજુય કયલા ભાટેના 

(ત્રક-૨ની શલગતો ત ્આધારયત)મૂ અંદાજ અને શલગતલાય શલશળષ્ટ લણમન અંગેના ખચમની તાયીજ 

  ભકાન ફાાંધકાભ ેળગી ભાંજુય કયલા ભાટેની અયજી વાથે વાભેર કયલાનુાં ત્રક 

યકભ રૂ........................... 

નાભ ............................. 

શોદ્દો............................... 

જેના ભકાન/ફ્રેટ ફાાંધલાનુાં શોમ એ શલસ્તાય અને તેનુાં વયનામુાં : 

ફાફત નાંફય કાભના ેટા ળીકો 
અને ફાફત 

જથ્થો અથલા 
વાંખ્મા 

યકભ લાય દય વયલાો 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

     



 

 

 
 
 
 

 

૧. ભાટીકાભ 

   (ામા ભાટે ભાટીનુાં ખોદકાભ અને લધાયાની ભાટી લગેયેનો શનકાર)૧૦૦૦ ઘ.ફૂટ 

૨. કાાંકયેટ કાભ 

   (બોમતીમા નીચે અથલા આધાય ભાટે થ્થય અથલા ઈંટનો યોડાનો  

   ઉમોગ કયી શવભેન્ટ કયી અથલા ચનૂાની કાાંકયેટ ામો) ૧૦૦૦ ઘ.ફૂટ 

૩. બેજ યલક્ષત સ્તય 

   (ઉંચી જાતના શવભેન્ટના કોર અથલા ડાભયયકુ્ત શભશ્રણ ય કાાંકયેટ) 

૪. છારુાં છાજલાનુાં કાભ 

   (પ્રફલરત શવભેન્ટ કાાંકયેટ,એયફેસ્ટોસ્ટ અથલા ફીજા કોઈ પ્રકાયનુાં મોગ્મ છારુાં) 

૫.પ્રફલરત શવભેન્ટ કાાંકયેટ 

૬. ચણતય કાભ 

   (ઈંટ,થ્થય,કાાંકયેટનાાં બ્રોક,દીલાર લગેયે) 

૭. રાકડા કાભ 

  (ફાયી ફાયણો તેભજ છાયા લગેયે ભાટે રાકડાના નાના ભોબ) 

૮. ોરાદ કાભ 

  ાાંફરન વલમા,શોલ્ડ પાસ્ટ,ફાયીના વલમા લગેયે ભાટે 

૯.પયવ ફાંધી 



 

 

 (કાાંકયેટ,થ્થય અથલા આયવશાણ લગેયે) 

૧૦. આખયી ઓ આલાનુાં કાભ 

  (પ્રાસ્ટયકાભ,લાટાકાભ,યાંગકાભ અથલા ધોલાનુાં કાભ,ેઈન્ટીંગ લગેયે) 

૧૧. યચયુણ 

  (લયવાદનુાં ાણી જલા ભાટેની ાઈ,છાજરીઓ,જાી, 

  ચરુા,ખીંટી,ાંખા ભાટેનો હકુ લગેયે જેલી ફાફતો) 

૧૨.આયોગ્મરક્ષી સ્લચ્છતા ભાટેની ગોઠલણ 

 (જાજરૂ,જોણ,ાઈ ભેન શોરની ગટય લગેયે) 

૧૩.ાણી યુલઠા 

 (ન,ાણીના ગટય,ાણીની ટાાંકી,જવતેરી રોખાંડની ાઈ લગેયે) 

૧૪.લીજી(લીજીના ોઈન્ટ,ભીટય,જોડાણ રાઈન લગેયે) 

         કુર ખચમ............................ 

અયજદાયની વશી ............................     તાયીખ ............................... 

નોધ: આ તાયીખ (કયલા શલચાયેર કાભ,દય લગેયેની ખયેખય ફાફતો દળામલીને) અરગ ાના ય ટાઇ 

કયાલલી અને મોગ્મ તફક્કાએ અયજી વાથે જોડલી. 

 

પોભમ – ૧ (ત્રક-૨) 

ભકાન/ફ્રેટ ફાાંધલા ભાટે ગજુયાત વયકાયના કભમચાયીઓને આલાની ેળગીની શલગતલાય અંદાજ 

(પોભમ-૧ ભાાં દળામલેર જથ્થાના વભથમન રૂે,શલગતલાય અંદાજ દળામલત ુાં ત્રક) 

(ભકાન ફાાંધકાભ ેળગી ભાંજુય કયલા ભાટેની અયજી વાથે વાભેર કયલાનુાં) 



 

 

નાભ ............................ 

શોદ્દો............................... 

જેભાાં નોકયી કયતા શોમ એ કચેયી........................ 

જમાાં ભકાન/ફ્રેટ ફાાંધલા ધાયુું/ધામામ શોમ તે શલસ્તાય અને વયનામુાં......................... 

ક્રભ કાભની શલગત વાંખ્મા ભા ઊંચાઈ જથ્થો 
રાંફાઈ શોાઈ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

૧. ભાટી કાભ 

ામો અને ફીજા ખાડા ભાટે ફધી 
જભીનભાાં ભાટીનુાં ખોદકાભ કયવુાં 
અને ખોદેરી ભાટી એક વાાંક 
જેટરા ટભાાં ૫-૦ ઊંચાઈ સધુી 
નાખલી.  
આગની દીલાર  

લયાંડા ાછની પ્રશતધાયક દીલાર 
ફશાયની દીલાર  

વરશમાયી દીલાર  

આગ અને ાછ જાજરૂ  

આગી અને ાછરી ફાજુ જાજરૂ 
આગ અને ાછના ગથીમાાં 
કુલ ભાટી કાભ : 

     

 

તાયીખ .............................     અયજદાયની વશી....................... 

નોધ: આ તાયીખ (કયલા શલચાયેર કાભ,દય લગેયેની ખયેખય ફાફતો દળામલીને) અરગ ાના ય ટાઇ 

કયાલલી અને મોગ્મ તફક્કાએ અયજી વાથે જોડલી. 

 

 



 

 

પોભમ-૨ 

ભકાન ફાાંધકાભ ેળગીની અયજી વાથે યજુ કયલાનુાં જાભીનખત 

(ઠયાલ ક્રભાાંક : ધફ-્૨૦૦૦-૮૦-૩-ઝ-૧,તા.૩૧-૩-૨૦૦૦ જુઓ પકયો-૧૫.૧) 

 આ ખત થી વલમને જાણ થામ છે કે હુાં ............................................................... તુ્ર યશલેાવી 

.......................................(ગાભભાાં શાર .............................ભાાં.........................તયીકે કામભી જગ્મા 

ધયાલનાય(શલે થઇ જેનો ઉલ્રેખ “જાભીન” તયીકે કયલાભાાં આવ્મો છે.)વયકાયને ચકૂલલા રૂ.......................... 

(અંકે રૂશમા ............................પક્ત)ની યકભ તેભજ એટની તથા અળીર લચ્ચેનુાં વઘળાં ખચમ વયકાય કયે 

અથલા વયકાયને કયલાનો પ્રવાંગ ઉસ્સ્થત થામ એલાાં ફધા જ ચાર્જ અને ખચમ ચકુલલાભાાં આલે એની 

જલાફદાયી રઉં છાં અને એ અંગે ગજુયાતના યાજમારશ્રી(આ ખતભાાં શલે છી જેનો ઉલ્રેખ “વયકાય” 

તયીકે કયલાભાાં આવ્મો છે અને જે ળબ્દ પ્રમોગભાાં એભના ઉિયાશધકાયીઓ અને નાભપેય કયી રેનાયાઓનો 

વભાલેળ થળે)વાથે દ્રઢતાલૂમક ફાંધાઉં છાં.આ ચકુલણી ફયાફય અને વાચી યીતે કયલાભાાં આલે એ 

અંગે,આથી હુાં ોતે,ભાયા લયવો એક્ઝીક્યટુયો,લશીલટકતામઓ, અને પ્રશતશનશધઓ આ ખતથી ફાંધાઈએ 

છીએ,જેની વાખ રૂ ેફે શજાય............નાાં..............ભરશનાની................તાયીખના યોજ ભેં વશી કયી છે. 

 શલે તેથી,શ્રી....................................નાાં તુ્ર,યશલેાવી.........................જીલ્રાના........................ 

શાર.........................ભાાં શાંગાભી......................તયીકે નોકયી કયતા(આ ખતભાાં શલે છી જેનો ઉલ્રખે 

“નાણા ઉછીના રેનાય” તયીકે કયલાભાાં આવ્મો છે)ને વયકાય...........................ભાટે રૂ............................ 

(અંકે રૂશમા ......................પક્ત)ની ભકાન ફાાંધકાભ ેળગી એની ોતાની શલનાંતીથી આલા વાંગત થઇ 

છે અને નાણા ઉછીના રેનાયે ઉક્ત યકભ,ઉયોક્ત ઠયાલના પકયા-૩૯ અન્લમે તે ય શનમત કયલાભાાં 

આલેર દયે અને યીતે ગણલાભાાં આલેર વ્માજ વશીત અથલા એ ૈકી તે વભમે ફાકી અને લણ ચકૂલામેરી 

યશી શોમ એટરી યકભ ય ેળગી આપ્માની તાયીખથી વયકાયી રોન અંગે અભરભાાં શોમ એ શનમત 

વયકાયી દયે ગણલાભાાં આલેર વ્માજ વશીત .................... વયત ભાશવક શપ્તાભાાં બયાઈ કયલાની 

જલાફદાયી રીધી છે. 

 અને તેથી વયકાયે નાણા ઉછીના રેનાયને ઉયુમક્ત ેળગી આલાની વાંભશત આી શોઈ તેના 

અલેજભાાં જાભીન અશી નીચ ેરખ્મા મજુફની ળયતે ઉયનુાં ખત કયી આલા વાંભત થામ છે. 



 

 

 શલે ઉય જણાલેર ખતની ળયત એ છે કે ઉક્ત નાણા રેનાય પક્ત .........................ભાાં નોકયીભાાં 

શોમ ત્માયે વયકાયની રેણી થતી ઉયુમક્ત ેળગીની યકભ તે યના ઉયુમક્ત યીતે ગણલાભાાં આલેર વ્માજ 

વશીત અથલા એ વભમે ફાકી અને લણચકૂલામેરી યશી શોમ એટરી યકભ યની ેળગી ળરુ કયીને, રૂ(અંકે 

રૂ......................................પક્ત) ની ઉક્ત યકભ તે ય ઉયુમક્ત યીતે ગણલાભાાં આલતા ચકૂલાઈ ન જામ 

ત્માાં સધુીના વયકાયી રોન અંગે અભરભાાં શોમ એ શનમત વયકાયી દયોએ ગણી કાઢેરા વ્માજવરશત શપ્તેથી 

મોગ્મ યીતે અને શનમશભત ણે વયકાયને ચકૂલળે અથલા ચકુલલાભાાં આલે તેભ કયળે,તો આ ખત યદ 

થળે.અન્મથા આ ખત વાંણૂમણે અભરભાાં યશળેે અને અવયકતામ યશળેે. 

 તેભ છતાાં,નાણા ઉછીના રેનાય નારદય ફને અથલા કોઈણ વભમે વયકાયી નોકયીભાાં ચા ુન યશ ે

તો રૂ.(અંકે રૂ.............................પક્ત) ની ઉક્ત મદુ્દરની યેુયુી યકભ અથલા તે ૈકી તે વભમે 

લણચકૂલામેરી યશી શોમ તે યકભ,અને ેળગી આપ્માની તાયીખથી ઉયુમક્ત યીતે ગણલાભાાં આલેર ઉક્ત 

મદુ્દરની યકભ યનુાં રેણુાં થત ુાં વ્માજ વયકાયને તયત જ રેણુાં થળે અને ચકૂલલાાત્ર થળે અને આ ખત 

અન્લમે જાભીન ાવેથી એક શપ્તાભાાં લસરુ કયલા ાત્ર થળે. 

ઉક્ત નાણા ઉછીના રેનાયને વયકાયે આેર મદુ્દત લધાયલા અથલા ફીજી કોઈ છૂટ છાટને કાયણે,જભીનને 

એની જાણ શોમ કે ન શોમ અથલા એ ફાફતભાાં એભની વભાંશત શોમ કે ન શોમ તો ણ જાભીન સ્લીકાયેરી 

જલાફદાયીભાાંથી કોઇણ યીતે મકુ્ત થઇ ળકળે નશી.અથલા જભીનની જલાફદાયીને કોઈ અવય થળે નરશ. 

 આ દસ્તાલેજ અંગે કોઈ સ્ટેમ્ ડયટુી બયલાની શોમ તો તે બયલા વયકાય વાંભત થામ છે. 

 ૨૦૦......................નાાં .................ની............................તાયીખ.....................ખાતે 

         જાભીનની વશી 

ઉક્ત ..............એ વશી કયી વોપ્યુાં.     (શોદ્દો) જે કચેયીના શોમ એ 

નીચેનાની શાજયીભાાં 

વાક્ષીઓની વશી વયનાભાાં અને વ્મલવામ 

(૧) 

(૨)          કચેયીનુાં નાભ ............... 



 

 

ગજુયાતના યાજમારશ્રીના નાભે અને એભના લતી સ્લીકાયુું. 

 

પોભમ-૧૧ 

કામભી વયકાયી કભમચાયી અથલા ફીજા કોઈ વદ્ધય જાભીને કયાના જાભીન ખતનુાં પોભમ 

(ઠયાલ ક્રભાાંક:ધફ-૨૦૦૦-૮૦-૩-ઝ-૧, તા.૩૧-૩-૨૦૦૦ જુઓ પકયો-૨૨.૧) 

(૨૪) નલા ભકાનના ેળગીની ચકુલણી ભાટેના 

(૨૫) ફાાંધેરા ભકાન ખયીદલા ભાટેની ેળગીની ચકુલણી ભાટે 

(૨૬) ફ્રેટ ખયીદલા/ફાાંધલા ભાટેની ેળગીની ચકુલણી ભાટે 

(૨૭) ભકાનની શલસ્તયણ અને ભયાભત ભાટેની ેળગીની ચકુલણી ભાટે 

  આ ખત થી વલમને જાણ થામ છે કે હુાં ........................................................................જીલ્રાના  

.......................................નાાં યશલેાવી અને ......................ની કચેયીભાાં........................ની કામભી જગ્મા 

ધયાલતા (આ ખતભાાં શલે છી  જેનો ઉલ્રખે “જાભીન” તયીકે કયલાભાાં આવ્મો છે.)વયકાયને અશી શલે છી 

દળામલેરી યીતે વ્માજ વશીત ચકુલલાની રૂ. ..........................(અંકે રૂશમા ............................પક્ત)ની યકભ 

ભાટે,ગજુયાતના યાજમારશ્રી(આ ખતભાાં શલે છી જેનો ઉલ્રેખ “વયકાય” તયીકે કયલાભાાં આવ્મો છે અને જે 

ળબ્દ પ્રમોગભાાં એભના ઉિયાશધકાયીઓ અને નાભપેય કયી રેનાયાઓનો વભાલેળ થળે)વાથે દ્રઢતાલૂમક 

ફાંધાઉં છાં.આ ચકુલણી ફયાફય અને વાચી યીતે કયલાભાાં આલે એ અંગે,આથી હુાં ોતે,ભાયા લયવો 

એક્ઝીક્યટુયો,લશીલટકતામઓ, અને પ્રશતશનશધઓ આ ખત અન્લમે દ્રઢતા લૂમક ફાંધામ છે. 

.........................જીલ્રાના ............................નાાં યશલેાવી...............................નાાં તુ્ર અને 

શાર...................ની કચેયીભાાં શાંગાભી ......................તયીકે નોકયી કયતા ...............(આ ખત ભાાં શલે છી 

જેનો ઉલ્રખે નાણા ઉછીના રેનાય તયીકે કમો છે) એ ....................ભાટે રૂ..........................(અંકે 

રૂશમા..........................યુા) ની રોન (આ ખતભાાં શલે છી જેનો ઉલ્રખે “ઉક્ત રોન” તયીકે કયલાભાાં 

આવ્મો છે)ભાટે અયજી કયી શતી અને ઉક્ત રોન નાણા શલબાગના તા.૩૧-૩-૨૦૦૦ નાાં ઠયાલ ક્રભાાંક 

:ધફ-૨૦૦૦-૮૦-૩-ઝ-૧ (આ ખતભાાં શલે છી જેનો ઉલ્રખે “ઉક્ત ઠયાલ” તયીકે કયલાભાાં આવ્મો છે અને 

જે ળબ્દપ્રમોગભાાં,વાંદબમથી તેભ સ્લીકાયત ુાં શોમ ત્માાં,આ ખતની તાયીખના યોજ અભરભાાં શોમ તેલા તેના 



 

 

સધુાયા લધાયાનો વભાલેળ થળે અને જેને આ ખતભાાં દળામલલાભાાં આલેર યીતે આ ખતનાાં બાગ તયીકે જ 

ગણલાભાાં આલળે)તે આધીન યશી ભાંજુય કયલાભાાં આલી શતી અને નાણા ઉછીના રનેાયે, 

૨૦૦......................નાાં ........................ની ........................... 

 

 

શલે આ જલાફદાયીની ળયત એ છે કે,ઉક્ત નાણા ઉછીના રેનાય,વયકાયે ઉક્ત રોનની રૂ.....................(અંકે 

રૂ. ............................... યુા)ની યકભ તથા તેના ય વ્માજની ચકુલણી તે યેુયુી બયાઈ થામ નશી ત્માાં 

સધુી,ઉક્ત કયાય/ગીયોખ્તભાાં દળામલેર દયે અને શપ્તા દ્વાયા મોગ્મ યીતે અને શનમશભતણે કયળે અથલા 

કયલાભાાં આલે તેભ કયળે,તો આ ખત યદ થળે,અન્મથા તે વાંણૂમણ ેઅભરભાાં યશળેે અને કામદેવય 

ગણાળે.ણ જો નાણા ઉછીના રેનાય નાદાય ઠયે અથલા કોઇણ લખતે વયકાયની નોકયીભાાં ચા ુન યશ ે

અથલા ઉક્ત કયાય/ગીયોખતભાાં વભાશલષ્ટ કોઈ ળયત અથલા જોગલાઈના બાંગ કયે તો ઉક્ત રોનની વ્માજ 

વશીત યેુયુી મદુ્દર યકભ અથલા તે ૈકી તે લેા લણચકૂલી યશી શોમ તેટરી યકભ વયકાયને તયત જ 

રેણી અને ચકૂલલાાત્ર થળે અને આ ખત અન્લમે જાભીન ાવેથી એજ દયેક,ફીજા તભાભ વ્માજ 

વશીત,જભીન ભશસેરુની ફાકી તયીકે એક શપ્તાભાાં લસરુાતાત્ર થળે,અને આથી,એલી કબરુાત અને 

એકયાય કયલાભાાં આલે છે કે વયકાય તયપથી ઉક્ત નાણા ઉછીના રેનાયને આલાભાાં આલતા મદુત લધાયા 

અથલા એલી ફીજી કોઈ છટછાટ જાભીને ોતે સ્લીકાયેરી જલાફદાયી ય કોઇણ યીતે અવય શોચાડળે 

નશી અથલા તેને કાયણે જાભીન એ જલાફદાયીભાાંથી મકુ્ત થઇ ળકળે નશી અને તેની અભર ફજલણીના 

શતે,ુભાટે જાભીને આ ખત સ્લીકાયેરી જલાફદાયીને,ઉક્ત કયાય/ગીયોખત શઠેની નાણા ઉછીના રેનાયની 

જલાફદાયીની વાથોવાથ વયુાંકત અને વ્મસ્ક્તગત જલાફદાયી તયીકે રેખલાભાાં આલળે. 

 જેની વાખરૂે ઉય નાભથી જણાલેર જાભીન શ્રી......................................................................... 

એ આ ખાતાભાાં નીચ ેપ્રથભ જણાલેર રદલવે અને લે ોતાની વશી કયી છે. 

ઉય નાભથી જણાલેર જાભીને નીચેનાની શાજયીભાાં વશી કયી. વોપ્યુાં: ................................................ 

૧. ..................................... 

૨. ......................................  



 

 

પોભમ-૩ 

ભકાન ફાાંધકાભ ેળગી ભાટે દયખાસ્ત ભોકરતી લખત ભોકરલાની ભારશતી અંગેનુાં ત્રક 

(ઠયાલ ક્રભાાંક-ધફ-૨૦૦૦-૮૦-૩-ઝ-૧,તા.૩૧-૩-૨૦૦૦ જુઓ પકયો ૧૭.૩) 

૧. (ક) કભમચાયીનુાં નાભ : (ભોટા અક્ષયભાાં) 

   (ખ) શોદ્દો : 

   (ગ) ગાય ધોયણ : 

   (ઘ) શારનો મૂ ગાય : 

૨. (ક) જમાાં નોકયી કયતા શોમ એ કચેયી અને ખાત ુાં : 

   (ખ) લશીલટી શલબાગ : 

   (ગ) શનભણુાંક કયલાભાાં આલી શોમ એ સ્થ : 

૩. (ક) કભમચાયીની જન્ભ તાયીખ અને  

 શલે છીના જન્ભ રદલવે ઉંભય : 

   (ખ) કભમચાયીની લમશનવશૃતની તાયીખ : 

   (ગ) ેળગીની વ્માજ વશીત યત ચકુલણીનો વભમ : 

૪. (ક) કભમચાયીએ અયજી ોતાની કચેયી/ખાતાના લડાને 

 પ્રથભ જે તાયીખે યજુ કયેર શોમ એ તાયીખ : 

   (ખ) અયજી ખાતાના લડાને ભળ્માની તાયીખ : 

૫. (ક) ેળગીનો શતે ુ: (ઉયોક્ત ઠયાલના પકયા-૭) 

   (ખ) જે તે શતે ુભાટે ભલાાત્ર ેળગીની તાયીખ: 



 

 

   (ગ) કભમચાયીએ કયેર ેળગીની ભાાંગણીની યકભ 

   (ઘ) કભમચાયીએ ભાંજુય કયલા ાત્ર ેળગીની યકભ 

૬. (ક) કભમચાયી ગજુયાત શાઉવીંગ ફોડમનુાં તૈમાય 

 ભકાન ખયીદલા ભાગે છે કે કેભ?જો શા  

 તો તે ભાટે અયજી કયેર શોમ તેની તાયીખ : 

૭. (ક) કભમચાયીનો વેલાનો લગમ : 

   (ખ) કભમચાયી અનસુલુચત જાશત/જનજાશતના છે કે નશી ? 

   (ગ) કભમચાયી અંધ કભમચાયી છે ? 

૮. 

શ્રી ............................................................................................................................................. ની 

ભકાન ફાાંધકાભ ેળગી ભાટેની અયજીની નાણા શલબાગના ઠયાલ ક્રભાાંક : ધફ-૨૦૦૦-૮૦-૩-ઝ-

૧,તા.૩૧-૩-૨૦૦૦ ની તભાભ જોગલાઇઓના વાંદબમભાાં વાંણૂમ ચકાવણી કયલાભાાં આલે છે.તેભજ તેભાાં 

દળામલેર શલગતો વાચી જણાઈ છે.ેળગી ભાંજુય કયલાાત્ર શોલાથી ઠયાલની જોગલાઇઓનુાં ારન 

થળે,તેભજ ેળગીની ઠયાલ અનવુાય ઉમોગ થળે તેલી ફાાંશધેયી વાથે પાંડ ઉરભ્મતા પ્રભાણત્ર આલા 

બરાભણ કયલાભાાં આલ ેછે. 

 

           (વશી) 

        (ખાતાના લડાનુાં નાભ,વશી અને કચેયીના શવક્કા) 

 

અરજદારની કચેરીના વડાએ બરવાનુ ં



 

 

 નાંફય ................................સ્થ .................................તાયીખ : ..................................અયજી 

ખાતાના લડા તયપ યલાના કયલાભાાં આલે છે.અયજીભાાં જણાલેરી શકીકતોની ખયાઈ કયી છે અને તે ખયી 

શોલાનુાં જણાયુાં છે. 

 અયજદાયને રૂ. ......................................................................................................................... 

ની ેળગી ભાંજુય કયલા બરાભણ કયલાભાાં આલે છે.અયજદાયના ગાયભાાંથી કયાતી કાત લગેયેના આધાયે 

ભેં જાતે ખાતયી કયી છે કે,અયજદાય આ યકભ વાયી યીતે બયાઈ કયી ળકળે. 

ખાતા/ કચેયીનુાં નાભ        વશી : .................................. 

         શોદ્દો : ................................... 

પ્રભાણત્ર 

 હુાં પ્રભાલણત કરુાં છાં કે ભાયી/ભાયા ત્નીના ભાયા વગીય વાંતાનની ભાલરકીનુાં ભકાન નથી. 

સ્થ :        અયજદાયની વશી : ............................... 

તાયીખ :        ખાતા/કચેયીનુાં નાભ : ........................... 

વશી કયતા અશધકાયીના વશીના નીચે એભનુાં નાભ ણ ભોટા અક્ષયે જણાલવુાં. 

એકરાર 

હુાં ............................................................................................ એકયાય કરુાં છાં કે ભેં ભતૂકાભાાં કોઇણ 

વાધનભાાંથી રોન કે ેળગી રીધી નથી કે ભતૂકાભાાં ફીજા કોઈ વાધનભાાંથી ેળગી ઉાડી નથી કે,શનમભ 

૧૩૪(૨) શઠે જે શતે ુભાટે ેળગી ભલાાત્ર શોમ એ કોઈ શતે ુફાફતભાાં ભાયા પ્રોશલડન્ટ પાંડભાાંથી આખયી 

ઉાડ કમો નથી. 

તાયીખ :  ખાત ુાં/કચેયીનુાં નાભ :............................... અયજદાયની વશી : ........................... 

સ્થ :         શોદ્દો : ............................................... 

કરાર 



 

 

હુાં .................................................................................. આથી વાંભત થાઉં છાં કે, શનવશૃતના કે શનવશૃિ 

લેૂ લણચકૂલામેરી યશતેી વ્માજ વાથેની ેળગીની ફાકી યકભ ભને કે ભાયા લાયવદાયને ભાંજુય થામ તેની 

ગ્રેજયઈુટી વભગ્ર કે તેના કોઈ ખાવ બાગભાાંથી લસરુ કયલાનો વયકાયનો શક્ક યશળેે. 

તાયીખ :  ખાત ુાં/કચેયીનુાં નાભ :............................... અયજદાયની વશી : ........................... 

સ્થ :         શોદ્દો : ............................................... 

 

પ્રભાણત્ર 

હુાં............................................................................ આથી ફાાંશધેયી આુાં છાં કે ભને ભાંજુય થામ ત્માયે 

અને તે પ્રભાણનેી ભકાન-ફાાંધકાભ-ેળગી રૂ. .................................(અંકે રૂશમા ...................... યુા) ની 

યકભ એ જે શતે ુભાટે ભાગલાભાાં આલે છે એ શતે ુભાટે ખચમલાભાાં આલળે અને ખયેખય ખચમ ઉયાાંતની કોઈ 

લધાયાની ફચત યકભ શોમ તો તે વયકાયને યત કયલાભાાં આલળે. 

તાયીખ :  ખાત ુાં/કચેયીનુાં નાભ :............................... અયજદાયની વશી : ........................... 

સ્થ :         શોદ્દો : ............................................... 

 

અરજદારે આવાના પ્રભાણત્રો 

આથી પ્રભાલણત કયલાભાાં આલે છે કે, 

(૧) ગજુયાત યાજમ નાણાકીમ શનમભો,૧૯૭૧ નાાં શનમભ ૯૫ (વી) અને (ઈ) મજુફ ભકાનની ેળગી ભાયા           

યશઠેાણના અંગત અને પ્રભાલણક ઉમોગ ભાટે તૈમાય ભકાન ખયીદલા/ફાાંધલા ભાગ ેછે. 

(૨) ભકાન ેળગી રીધા શવલામ હુાં ભકાન ખયીદલા/ફાધી ળકુ તેભ નથી. 

(૩) ગજુયાત યાજમ નાણાકીમ શનમભો ૧૯૭૧ નાાં શનમભો ૯૫ (ઈ) મજુફ ભાયી ભાલરકીનુાં અગય ભાયી ત્ની 

અગય વગીય વાંતાનની વ્મસ્ક્તગત અગય વાંયકુ્ત ભાલરકીનુાં ભકાન નથી. 



 

 

(૪) આથી હુાં જાશયે કરુાં છાં કે ભેં ભકાન ખયીદલા ફાાંધલા ભાટે કોઈણ વાધન દ્વાયા યાજમ કેન્દ્ર વયકાય 

અગય નુઃલવલાટ મોજના શઠે ફેંક અગય જીલન લીભા કોોયેળનભાાંથી કોઇણ પ્રકાયની રોન ેળગી 

રીધેર નથી. 

(૫) ભેં ભાાંગેર આ ેળગી શરેા ભેલેર ેળગી અગય તેના કોઈ આલા કોઇં બાગની યકભ ચકુલલાની 

ફાકી નથી. 

તાયીખ :     અયજદાયની વશી ................................................... 

સ્થ :      નાભ : ................................................................... 

      શોદ્દો : .................................................................... 

અરજદારે કરવાના રહતેા એકરારનાભા 

હુાં વોગાંદ લૂમક જાશયે કરુાં છાં કે, 

(૧) ગજુયાત યાજમ નાણાકીમ શનમભો ૈકી ભકાનની ેળગી અંગેના શનમભ ૯૨ થી ૧૦૨ ભેં લાાંચ્મા છે અને 

તે ભને સ્લીકામમ છે અને તે મજુફ લતમલા હુાં ફાંધાઉ છાં. 

(૨) ભકાન ેળગીના નાણા ભને ભળે કે તયત જ તૈમાય ભકાન ખયીદ કયીળ. 

(૩) ભકાન ેળગીના નાણાાંના ઉાડ શરેા જરૂયી કયલાના યશતેા કયાયો જે કાઈ મકુયય નમનુા શોમ તે 

મજુફ વભમવય કયીળ. 

(૪) તૈમાય ભકાન ખયીદ કમામ ફાદ ભકાનના બોમતીમાનુાં ક્ષેત્રપ,અંદાજી આયષુ્મ,મ્યનુીવીર 

આકાયણી,નાભ અને વયનામુાં તથા ભાલરક શકે્ક અંગ ેશલગતલાય ભારશતી જાશયે કયીળ. 

(૫)રશવાફોની ચકાવણીના રયણાભે ભકાનની ેળગી ભાંજુય કયલા અંગેની ળયતોભાાં (Terms & Condition) 

પેયપાય અને સધુાયો થામ તો દયેક પેયપાય અને/અગય સધુાયા ભને ફાંધન કિામ યશળેે. 

(૬) આથી પ્રભાલણત કયલાભાાં આલે છે કે ગજુયાત યાજમ નાણાકીમ શનમભો,૧૯૭૧ન શનમભ ૯૭(૮) મજુફ 

ભાયા શાર નાાં જાભીન નોકયીભાાંથી શનવતૃ થામ અગય છટા થામ તે વાંજોગો જમાયે ઉસ્સ્થત થળે ત્માયે હુાં 

નલા ફીજા જાભીન ાવેથી જાભીન ખત ભેલી યજુ કયીળ. 



 

 

(૭) નાણા શલબાગના તા.૨૭-૧૧-૮૭ નાાં ઠયાલ નાંફય ઘફ/૧૦૯૮/જીઓઆઈ/૧ઝ૧ તા.૨૬-૧૦-૯૮ 

અન્લમે આથી પ્રભાલણત કયલાભાાં આલે છે કે ભેં ખયીદલા ફાાંધલા ધાયેર ભકાનની ફ્રેટની રકિંભત(જભીન 

વાથે) એ ેળગી ભાટે કયેર ભાગણીની યકભભાાં લધાયો કયીને શલેથી ૫૦ મૂ ગાય લધભુાાં લધ ુ

૩,૦૦,૦૦૦/- (ત્રણ રાખ) અને ભકાનની અેલક્ષત કીભત એભ ત્રણ ૈકી જે યકભ ઓછી શોમ તે યકભની 

ેળગી ભજુય કયલાનુાં આથી ઠયાલલાભાાં આલે છે. 

તાયીખ :     અયજદાયની વશી ................................................... 

સ્થ :      નાભ : ................................................................... 

      શોદ્દો : .................................................................... 

 

 

ખાતા/કચેરીના વડાએ આવાના રહતેા પ્રભાણત્રો 

આથી પ્રભાલણત કયલાભાાં આલે છે કે : 

(૧) ેળગીની ભાંજુયી ભાટે બરાભણ કયતા શરેા ગજુયાત યાજમ નાણાકીમ શનમભો ૧૯૭૧ નાાં શનમભ 

૯૫(વી) ણી જોગલાઈ વાંતોાઈ છે. 

(૨) ગજુયાત યાજમ નાણાકીમ શનમભો,૧૯૭૧ ૯૩(ડી)ભાાં શનરદિષ્ટ ળયતો મજુફ વદયહ ુઅયજી બરાભણ 

કયલાને ાત્ર જણાઈ છે. 

(૩) શ્રી...................................................................................................................એ કોઈણ વાધન 

દ્વાયા ભધ્મસ્થ વયકાયી ભકાનોની ભાંડીભાાંથી અથલા શનયાશશ્રતનાાં નુઃ લવલાટ મોજના શઠે અગય જીલન 

લીભા કોોયેળનભાાંથી કોઈણ પ્રકાયની રોન/ેળગી કે યાજમ કેન્દ્ર વયકાયભાાંથી રીધેર નથી. 

(૪) શ્રી ..................................................................................................................ભકાન-ફાાંધકાભ-

ેળગી રીધા શવલામ ભકાન ખયીદ કયી/ફાધી ળકે તેલી રયસ્સ્થશતભાાં નથી. 



 

 

(૫) શ્રી ............................................................................................................... દ્વાયા ખયીદ 

કયલાભાાં/ફાાંધલાભાાં આલનાય ભકાનની કીભત તેભની ભકાનની ેળગી ભાટે ભાગણીની યકભ અને તે ભાટે 

કયેર બરાભણ કયતા ઓછી થળે નશી. 

(૬) ગજુયાત વયકાયના નાણા શલબાગના ઠયાલ નાં. એન.એન.એભ ૧૦૭૬-૯૬૮-ઝા, તા.૨૧-૨-૭૬, અન્લમે 

આથી પ્રભાલણત કયલાભાાં આલે છે કે : 

 શ્રી ............................................................................................................................... એ અનસુલુચત 

જાશત (એવ.વી) અનસુલુચત જનજાશત (એવ.ટી.) અગય ફક્ષીાંચ નાાં છે/ નથી. 

(૭) શ્રી .......................................................................................................................... નાાં ભાશવક 

ગાયભાાંથી કાતી કાત લગેયેના આધાયે નીચે વશી કતામએ ખાતયી કયી છે કે અયજદાય આ ેળગીની 

યકભ વાયી યીતે બયાઈ કયી ળકળે. 

(૮)આથી પ્રભાલણત કયી આલાભાાં આલ ેછે શ્રી...................................................................................... 

આ કચેયીભાાં .....................................................................................તયીકે ........................................ 

નાાં ગાય ધોયણભાાં ભાશવક ગાય રૂ. ..........................................................ભેલે છે.તેભની જન્ભ તાયીખ 

.................................છે કે જેની શ્રી ........................................... ની વેલાોથી અને ગાય ફીરનાાં યેકડમ 

યથી ખાતયી કયલાભાાં આલી છે. 

 

         ખાતા/કચેયીના લડાની વશી 

તાયીખ :  ખાત ુાં કચેયીનુાં નાભ :   શોદ્દો : 

સ્થ : 

 

લોન ભજુંર કરવા બલાભણ કરતા ખાતા કચેરીના વડાએ આવાના રહતેા પ્રભાણત્રો 

(૧) આથી પ્રભાણત્ર આલાભાાં આલે છે કે શ્રી .................................................................................... 

તયપથી ભકાન ફાાંધલા/ખયીદલા ભાટેની ેળગી ભાટે ભેર અયજી વયકાયશ્રીના નાણા શલબાગના તા.૧૩-



 

 

૫-૭૩નાાં ઠયાલ ક્રભાાંક અઅચ.ફી.એ.-૧૦૭૩/૨૯૩-ઝ નાાં રયશળષ્ટ ૯ભાાં શનરદિષ્ટ જરૂયી ળયતોના વાંદબમભાાં 

તાવલાભાાં આલી છે. 

(૨) ગજુયાત નાણાકીમ શનમભો ૧૯૭૧ નાાં શનમભ-૯૭(૪) એ મજુફ નીચે વશી કયતા પ્રથભ દ્રષ્ષ્ટએ જણાયુાં 

છે કે સલૂચત ખયીદી યૂી થતાાં વયકાયી કભમચાયીનુાં ભાલરક શક્કનુાં ભકાન વાયી યીતે લેચાણને ાત્ર યશળેે. 

(૩) અયજદાય જે જભીન ઉય તે ભકાન ફાાંધલા ધાયે છે અગય ભકાન ખયીદી કયેર છે તે ભાલરક શક્કની 

જભીન વાયી યીતે લેચાણને ાત્ર છે એટરે કે તેના ટાઇટર ચોખ્ખા છે.(ગજુયાત નાણાકીમ 

શનમભ(૯૭)(૫)(એ)) 

(૪)ગજુયાત નાણાકીમ શનમભો,૧૯૭૧ નાાં શનમભ ૯૨(ફી) નીચેની નોધ અન્લમે શ્રી .................................. 

તેભની ભાંજુય કયેર ભકાનની ેળગીથી ભકાન ખયીદ કયે/ફાંધે અને વયકાયશ્રીને ગીયલે કયે ત્માાં સધુી નોકયી 

ય ચા ુયશલેાની વાંબાલના છે અને લધાયાની જાભીનગીયીના વાંજોગોભાાં યૂતા જાભીનગીયી ભેલી આી 

ળકે તેભ છે.  

(૫)ગજુયાતના નાણાકીમ શનમભો,૧૯૭૧ નાાં શનમભ ૯૭(૮) અન્લમે જાભીન આલાની વાંભશત દળામલતો 

જભીનદાયને ત્ર આ વાથે વાભેર છે. 

(૬)શ્રી...........................................................................................................................................વાભે 

શાર કોઈ ખતાકીમ તાવ ડતય ચા ુકે સલૂચત શલચાયણા શઠે નથી.વાંદબમ નાણા શલબાગના રયત્ર 

ક્રભાાંક જીફીી-૧૯૭૫-જીઓઆઈ ૧૬૦ઝ તા.૧૮-૮-૭૫ 

(૭) શ્રી..............................................................................................................................................ને 

ભાંજુય કયેર ભકના ેળગીની યકભ અને તેભણ ેજી.ી.એપ. ભાાંથી ભકાન ભાટે ઉાડરે યકભ ભીને થતી 

કુર યકભ રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦ કયતા લધતી નથી.(વાંદબમ નાણા શલબાગના ઠયાલ નાં.ઘફ-૧૦-૮૬-૧૬૪૧-૩૫૬ 

૮૭ઝ ૨૭-૧૧-૮૭ અન્લમે) 

(૮)આથી પ્રભાણત્ર આલાભાાં આલે છે કે નીચે વશી કયનાય ેળગી ભાંજુય કયનાય વિાશધકાયીને 

અયજદાયે આેર જાભીનગીયી ગજુયાતના નાણાકીમ શનમભો ૧૯૭૧ના શનમભ ૯૭(૮) અન્લમે સ્લીકામમ છે. 

      ખાતા/કચેયીના લડાની વશી........................................ 



 

 

તાયીખ :     શોદ્દો : ...................................................................... 

સ્થ :      ખાત ુાં : .................................................................... 

 

 જાભીનગીરી અંગેના પ્રભાણત્ર જભીનદારનો સભંતતત્ર 

     હુાં નીચે વશી કયનાય ...................................................................................................... ની 

કચેયીભાાં ...................................... જગ્મા ય કામભી નોકયી/તયીકે પયજ ફજાઉં છાં.ભાયી જન્ભ તાયીખ 

............................... ને તદ્દનવુાય હુાં તાયીખ ................................ નાાં યોજ લમશનવશૃિ એ 

શોચીળ.શ્રીભતી ........................................................................................કે જેઓ શાર 

...........................................તયીકે ..........................................ની કચેયીભાાં પયજ ફજાલે છે.તેભણે ભકાન 

ફાાંધલા/ખયીદલા ભાટે કયેર ..................................ની ેળગી ભાંજુય કયલાભાાં આલે તો તેભના જભીનદાય 

થલા ભાયી મકુ્ત ભાંજુયી આુાં છાં. 

       જાભીનદાયની વશી : ............................. 

તાયીખ :   રુૂાં નાભ : ................................................................. 

સ્થ :     શોદ્દો : ......................................................................... 

 

પ્રભાણત્ર 

 આથી પ્રભાલણત કયલાભાાં આલે છે કે, 

 શ્રી ........................................................................................................................ આ કચેયીભાાં 

.......................................................... તયીકે .........................................ગાયભાાં પયજ  ફજાલે છે કે 

જેઓએ શ્રી ...........................................................................તયપેણભાાં ભકાનભાાં ફાાંધલા/ખયીદલાની 

ેળગીની યકભ રૂ. ............................................ અંકે રૂશમા ............................................................ 

ભાટે જાભીન થલા અંગ ેવાંભશત આી છે. 



 

 

 શ્રી ..........................................................................................એ કામભી/શાંગાભી વયકાયી  

નોકય છે અને તઓેશ્રી ......................................................કયતા ઉચ્ચ જગ્મા (Higher Post)ધાયણ કયે છે. 

 

ખાતા/કચેયીના લડાની વશી........................................ 

તાયીખ :     શોદ્દો : ...................................................................... 

સ્થ :      ખાત ુાં : .................................................................... 

 

પ્રભાણત્ર 

 આથી પ્રભાલણત કયલાભાાં આલે છે કે, શ્રી .................................................................................... 

જેઓ ભાયા જાભીન થામ છે તે ......................................................................................................... ની 

કચેયીભાાં .....................................................તયીકે .......................................................... નાાં ગાય 

ધોયણભાાં વયકાયી નોકય તયીકે પયજ ફજાલે અને ભાયા કયતા ઉચ્ચ જગ્મા (Higher Post)ધાયણ કયે છે. 

ખાતા/કચેયીના લડાની વશી........................................ 

તાયીખ :     શોદ્દો : ...................................................................... 

સ્થ :      ખાત ુાં : .................................................................... 

 


