ુજરાત ગણોત વ હવટ અને ખેતીની જમીન વટક
ુ મ નં. ૨૧/૧૯૯૬ની કલમ-૪૩(૧-સી)
અને કલમ-૬૩એએ &ુજબ '')મા*ણક ઔઘો*ગક હ-. ુ'' માટ- વેચાણ રાખેલ ખેતીની જમીન
માટ- કલમ-૬૩એએ હ-ઠળ )માણ૫3 મેળવવા માટ- 4જ5લા કલેકટર6ીને કરવાની અર7નો
ન& ૂનો.
................................
અરજદાર:ુ ં ;ુ<ંુ સરના&ુ.ં
)િત
કલેકટર6ી,
............ 4જ5લો
..................
ર. આથી /
ુ ં અમો ..................................................................... રહ-વાસી (;ુ<ંુ
સરના&ુ)ં
...................................................................................................................................
........................... ઘંઘો ................................... આ૫6ીને Aણ ક<ંુ Bં/ કરCએ છCએ મE/
અમોએ 6ી............................................. પાસેથી રહ-વાસી ...........................................
ની મા*લકCની નીચે દશાHવલ
ે િવગતો &ુજબની ખેતીની જમીન '' )મા*ણક ઔઘો*ગક હ-. ુ''
શI કરવા માટ- તા.......................... રોજ વેચાણ રાખેલ છે .
4જ5લો

તાJુકો

ગામ

સવK

પોત હLસા નં. Mે3ફળ

નંબર
૧

૨

૩

૪

હ-.આર.).આ.
૫

ખરCદ- લ

જમીનની

કOમત

૬

૭

૩. જમીનને લગતા હકક ૫3કની નQઘ તથા ૭/૧૨ના ઉતારા આ સાથે સામેલ છે . S
વેચાણ દLતાવેજથી આ જમીન મે/ અમોએ ખરCદ- લ છે તેની )મા*ણત નકલ આ સાથે
બીડ-લ છે .
ઉ૫ર દશાHવલ
ે
િવગતે કલમ-૬૩એએ હ-ઠળ:ુ ં )માણ૫3 મને/ અમોને આ૫વા
િવનંતી છે .
૪.

૫.

ુજરાત ગણોત વહCવટ અને ખેતીની જમીન વટક
ુ મ નંબર-૨૧-૧૯૯૬ ની કલમ-

૪૩(૧-સી) &ુજબ ઉ૫રોકત જમીન )િતબંિઘત સUતા )કારની છે , તે: ુ ં સરકાર6ી S
નજરાVું ઠરાવશે તે ભરપાઇ કરવા /
ુ ં અમો સંમત Bં/ છCએ.
આ૫નો/ આ૫ની િવYવાZુ,
(અરજદાર/અરજદારCની સહC)
તારCખ :Lથળ :નકલ રવાના :મામલતદાર6ી
તાJુકો :4જ5લો :-

ગણોતધારા કલમકલમ-૬૩એએ
૬૩એએ હ-ઠળ પરવાનગી માંગણી સંદભK અરજદારિવગતો.. :અર7 સાથે ર]ુ કરવાની ; ૂરક મા હતીની િવગતો
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


અર7 િનયત ન& ૂનામાં અર7 કરવી જIરC છે .



લેટ-Lટ ૭/૧૨ની નકલ તથા ગામ ન& ૂના નં.૬ની સહC સીકકાવાળC તમામ નQધો સામેલ રાખવી
જIરC છે .



અરજદાર- કંપની/ભાગીદારC પેઢC/ સંLથા/ `ય કતગત Lટ-ટસના આધાર ર]ુ કરવા જIરC છે .



- ની અર7
માંગણી વાળC જમીન ગણોતધારા કલમ-૪૩ હ-ઠળની હોય તો કલમ-૪૩ હ-ઠળની હ-.ફુ ર
િનયત ન& ૂનામાં આધાર ;ુરાવા સાથે ર]ુ કરવી જIરC છે .



અરજદાર- જમીન ખરCદC કયાHની Aણ S તે મામલતદાર ક- કલેકટર6ીને ૩૦ દવસમાં કર- લ હોય
તો તેનો આધાર સામેલ રાખવો જIરC છે .



ં ે ગણોતધારા, ટોચમયાHદા કાયદા અbય કોઈ કાયદા સબંધે ક- કોઈ
માંગણી વાળC જમીન સંબધ
કોટHમાં ક-સ પેbડdગ છે ક- ક-મ? તે fગે એફCડ-વીટ સામેલ રાખવી જIરC છે .



અરજદાર- માંગણી વાળC જમીન:ુ ં gુલ Mે3ફળ તથા તે પૈકC ક-ટલા ચો.મી.માં )ામા*ણક ઔધો*ગક
હ-. ુ માટ- બાંધકામ કરવા માંગે છે , તેની Lપiટ િવગતો સાથેનો LથળિLથિત દશાHવતો નકશો ર]ુ
કરવો જIરC છે .



માંગણી વાળC જમીનમાં પો5jુશન કંkોલ lગલથી બાંધકામ સાથે mુ5લી રાખવાપા3 જમીનની
જIરCયાત િનયત ધોરણથી વnુ હોય તો તે સબંધે પો5jુશન કંkોલ બોડH: ુ ં સટoફCક-ટ ર]ુ કરpુ ં
જIરC છે .



અરજદાર-

Bonafied Industrial Use માટ-નો

િનધાHર/ ઈરાદા સબંધે નીચે &ુજબના આધાર/

;ુરાવા ર]ુ કરવા જIરC છે .
ે ો )ોSકટ રCપોટH
(૧) S તે ઔધો*ગક હ-. ુ સબંધન
(૨) S તે ઉqોગ શI કરવા માટ-: ુ ં નાણાંકCય આયોજન/ `યવLથા
(૩) S તે ઉqોગ શI કરવા માટ- લગત ખાતાઓથી મેળવાયેલ મં]ુરC/ કલીયરbસ
(૪) માંગણી હ-ઠળની જમીનના દLતાવેજ નંબર નQધણી થયાની તારCખ

