
લડોદયા ભહાનગયાલરકા 
            લડોદયા ભહાનગય ાલરકાના પ્રોટો/જભીનો લચેાણથી(OUTRIGHT SALE) લચેાણથી ભેલલા ંગનેી જાહેયાત  
           લડોદયા ભહાનગયાલરકાના લલલલધ ટી.ી.સ્કીભો ન્લમે પ્રાપ્ત થમેર લલલલધ હેતુ ભાટેના  પ્રોટો(free hold land) જાહેય હયાજી થી લેચાણથી અલા લનમત 

નભુનાના યજીત્રક્ભા યજીઓ ભંગાલલાભા અલે છે. યસ ધયાલતી સયકાયી/ધધસયકાયી સંસ્થાઓ,ઓગેનાઆઝસધ/ડેલરસધ/સંસ્થા/હોરસેર-યીટેરભાકેટ/ફેંક/ધંધા સાથે 

સંકામેર લેાયીઓ/વ્મકકતઓ લલગેયે યજી કયી જાહેય હયાજીભાં બાગ રઆ ળકળે.   

૧.  જાહેય હયાજીનંુ સ્થઃ  ભહાત્ભા ગાંઘીનગય ગૃહ, લડોદયા (પેયપાયને ાત્ર)  

ય.   જાહેય હયાજીભાં બાગ રેલા નેસ્ટભની ડીોઝીટ બયલાની છેલ્લી તાયીખઃ  ૦3 /૦૯/૨૦૧૯  (ભંગલાય )  

    ફોયના ૨:૦૦ કરાક સુઘી .  

૩.   જાહેય હયાજીની તાયીખઃ   ૧૦ /૦૯ /૨૦૧૯(ભંગલાય) , સભમ :- ફોયે : ૧૨ કરાકે 

.નં ટી.ી. સ્કીભ 

નં 

પા.પ્રોટ નં. લલસ્તાય ક્ષેત્રપ 

ચો.ભી 

ભીનીભભ સેટ 

લેલ્મુરા.પ્રલત.ચોભી 

હેતુ 

૧ ૧૧ એક્ષ સભા ૭૭ સભા ચાણકમુયી ચાય યસ્તા, સોભેશ્વસો. ાસે ૪૩૧ ૬૨,૨૦૦/- યહેણાક લેચાણ 

૨ ૧૧ એક્ષ સભા ૮૩ સભા ચાણક્મુયી ચાય યાસ્તા ,સોભેશ્વય સો .ાસે ૫૦૫ ૬૨,૨૦૦/- લાલણજ્મ હેતુ ભાટે 

લેચાણ ાત્ર 

૩ ૧ સભા ૨૯ સભા સાલરી યોડ લસય હોર ાછ, ગામત્રી 

ડુપ્રેક્ષાસે 

૧૮૧૬ ૭૫,૦૦૦/- યહેણાકના હેતુ ભાટે 

લેચાણ ાત્ર 

૪ ૧ સભા ૭૧ સભા પરેગ ગાડધન સાભે ફજયગં સો.ભીર ાસે, ૧૬૯૯ ૭૮,૦૦૦/- લાલણજ્મ હેતુ ભાટે 

લેચાણ ાત્ર 

૫ ૧ સભા ૧૩૬ સભા સાલરી યોડ, એસ.અય.ેટર ોર ં ની 

ાછ સંગાથ સો.ાસે. 

૯૪૫ ૭૭,૬૦૦/- લાલણજ્મ હેતુ ભાટે 

લેચાણ ાત્ર 

૬ ૧ સમાજીુયા ૧૧૮ અજલા યોડ ાંજયા ો ની ફાજુભાં ૩૧૦૯ ૩૮,૨૦૦/- લાલણજ્મ હેતુ ભાટે 

લેચાણ 

૭ ૧ સમાજીુયા ૧૨૧ અજલાયોડ સમાજીટાઉનળી ાસે, હેભદી 

યેસી.ની ફાજુભાં 

૩૯૪૪ ૩૮,૨૦૦/- લાલણજ્મ હેતુ ભાટે 

લેચાણ 

૮ ૧ સમાજીુયા ૧૨૩ અજલા યોડ, સમાજી ટાઉનળીની દક્ષીણે ૧૭૮૨ ૩૮,૫૦૦/- લાલણજ્મ હેતુ ભાટે 

લેચાણ 

૯ ૨ સમાજીુયા ૪૭ અજલાયોડ ાંજયા ોની ાસે, સમાજીુયા ૩૭૯૫ ૩૮,૨૦૦/- લાલણજ્મ હેતુ ભાટે 

લેચાણ 

૧૦ ૧૪ જતેરુય ૧૩ કોટધ  લફલ્ડીગ નીાછ, ભલ્હાય ોઆનટની સાભે 

ઓ.ી.યોડ 

૮૧૩ ૮૦,૦૦૦/- લાલણજ્મ હેતુ ભાટે 

લેચાણ 

૧૧ ૧૪ જતેરુય ૧૧૩ આ.એસ.અઆ.હોસ્ી.ની ફાજુભાં ગોત્રી યોડ, ૧૪૩૦ ૬૯,૦૦૦/- લાલણજ્મ હેતુ 

ભાટેલેચાણ 

૧૨ ૧૮ ભાંજરુય ૨૧૭ ેક્ષા સો.ની ફાજુભાં, ભાંજરુય. ૩૧૦૬ ૫૦,૦૦૦/- ઓન સ્ેસ એન્ડ 

ળો 

૧૩ ૧૮ ભાંજરુય ૨૫૬ ભણીનગય ની ફાજુભાં, તુરસીધાભ ચાય યસ્તા, 

ભાંજરુય. 

૨૯૦૫ ૪૦,૦૦૦/- ઓન સ્ેસ એન્ડ 

ળોીંગ સેન્ટય 

૧૪ ૨૧ તાંદરજા ૧૦૫ લલકાસનગય સો.ની ફાજુ, ભાં સનપાભાધયોડ, 

ટરાદયા. 

૩૧૦૫ ૫૫,૦૦૦/- લાલણજ્મ હેતુ ભાટે 

લેચાણ 

૧૫ ૨૧ તાંદરજા ૧૧૦ ભકયંદ દેસાઆ યોડ,તાઆપનગય ાસે, ૨૨૧૫ ૬૭,૦૦૦/- લાલણજ્મ હેતુ ભાટે 

લેચાણ 

૧૬ ૨૨ તાંદરજા ૮ લાસણા યોડ, સેલાશ્રભ સો. ાસે, ૧૯૩૧ ૬૦,૦૦૦/- લાલણજ્મ હેતુ ભાટે 

લેચાણ 

૧૭ ૨૨ તાંદરજા ૧૦૭ તાંદરજા યોડ, ત્રકાય ચાય યાસ્તા  ભુતધજા ાકધ  સો. ૧૬૧૫ ૬૩,૦૦૦/- લાલણજ્મ હેતુ ભાટે 

લેચાણ 

૧૮ ૨૪ તાંદરજા ૫૨ તાંદરજા યોડ, સનપાભાધ ાસે , ૭૦૬૮ ૬૩,૦૦૦/- લાલણજમ લેચાણ 

૧૯ ૬૦ ગોત્રી ૧૬૯ 

 

કોરાફેયાની ાછ, ગોત્રી સેલાસી યોડ ૧૭૦૧ ૫૫,૦૦૦/- ાકીગ ભાટે 

૨૦ ૬૦ ગોત્રી ૧૯૯/૧ ગોત્રી સેલાસી યોડ,ગોત્રી ગાભની ફાજુભાં રક્ષભણી 

એાર્ટ્ભેંટ ની સાભે 

૮૭૬ ૬૨,૦૦૦/- લાલણજ્મ હેતુ ભાટે 

લેચાણ 

૨૧ ૬૦ ગોત્રી ૧૯૯/૨ ગોત્રી સેલાસી યોડ,ગોત્રી ગાભની ફાજુભાં રક્ષભણી 

એાર્ટ્ભટે ની સાભે 

૭૦૩ ૬૪,૦૦૦/- લાલણજ્મ હેતુ ભાટે 

લેચાણ 

૨૨ ૬૦ ગોત્રી ૨૦૨ ગોત્રી GERI કંમ્ાઉન્ડની ફાજુભાં ૧૨૨૩ ૬૦,૦૦૦/- બ્રીક મુટીરીટી 

૨૩ ૬૦ ગોત્રી ૨૦૫ જરાયાભ નગય ાછ ગામત્રી સ્કુર સાભે, ગોત્રી ૧૭૪૮૪ ૪૫,૦૦૦/- કડસ્ટર ીકટ સેન્ટય 

૨૪ ૫ ૩૧૩ લોડ નં ૯ ની જુની ઓપીસ, અમુલેકદક ત્રણ યાસ્તા 

ાસે, ાણીગેટ 

૨૦૩૬ ૫૫,૦૦૦/- ળોીંગ સેન્ટય 

(જુની લોડ નં ૯ ની 

ઓપીસ) 

૨૫ ૫ ૫૬૮ કોટ્યાકધ  નગય સો.ની સાભે કકળનલાડી  ૮૯૪૪ ૩૨,૦૦૦/- ભાકેટ 

આયોગ્મ હેતુસય ૫૦% ભુજફ ભલાાત્ર યાહત ફાદની અસેટ લેલ્મુ  

.ન ં ટી.ી.સ્કીભ 
ન ં

પા.પ્રોટ 
ન.ં 

વલસ્તાય  ક્ષેત્રપ 
ચો.ભી. 

ભીનીભભ 
સેટ 
લેલ્ય ુરા. 
પ્રવત.ચોભી 

૫૦% યાહત 
ફાદ ભીનીભભ 
સેટલેલ્ય ુરા. 

પ્રવત.ચોભી 

હતે ુ

૧ ૧૯ ભાંજરુય ૩૨૦ ાટધ સયસ્લતી ચાય યાસ્તા, ભાંજરુય 

લતથીગ્રુહ ાછ BSNL ઓકપસ સાભે  

૧૪૪૯.૮૯ ૬૩,૦૦૦/- ૩૧,૫૦૦/- હેલ્થ સેન્ટય 



જાહેય હયાજીભા ંબાગ રલેાની સાભાન્મ ળયતોઃ  

૧ નેસ્ટભની ડીોઝીટઃ હયાજીભાં બાગ રેલા આચ્છતા ફીડયે તભાભ પ્રોટોભાં ફોરી ફોરલાના લધકાય ભાટે રા૧૦,૦૦,૦૦૦/- (ંકે રલમા દસ રાખ ુયા)બયલાના યહેળે. સદય યકભ 

મ્મુલનલસર કલભળનય, લડોદયા નાભનો ળીડમુર  ફેંકના લડોદયાભાં ચુકલણી થામ તેલા ડીભાન્ડ ડરાપટથી બયલાના યહેળે. 

૨. લડોદાયા ભહાનગયાલરકાન ેભહત્તભ ફોરી લસ્લકાયલાનો થલા નકાયલાનો લધકાય ફાલધત યહેળે ને ત ેલનણધમ છેલટનો ન ેતભાભ ફીડયને ફધંનકતાધ યહેળે.  

૩. પ્રોટ ઉય ભલાાત્ર ફાંધકાભ, એપ.એસ.અઆ. લલગેયે લલગતો ભરી G.D.C.R. ના લનમભો ભુજફ જરયી સ્ષ્ટતા ંગ ેટી.ડી.ઓ.(ફાંધકાભ યલાનગી ળાખા) ભાંથી ભી ળકળે. 

૪.હયાજીના સ્થ, સભમ, તાયીખભાં પેયપાય કયલાનો ફાલધત લધકાય મ્મુલન.કલભળનયશ્રી, લડોદયાનો યહેળે. જો કે અ ંગનેી સુચનાઓ ફીડયને માધપ્ત સભમગાો યાખીને અલાભા ં

અલળે.  

૫ હયાજીભાં બાગ રેલા ભાટેની યજીનું પોભધ તથા લધુ લલગતો/ભાકહતી લડોદયા ભહાનગયાલરકા લસ્થત રભ નં: ૨૦૩, જભીન લભલ્કત ળાખા(કોભધ), ખંડેયાલ ભાકેટ લફલ્ડીંગ, યાજભહેર યોડ, 

લડોદયા ભહાનગયાલરકા, લડોદયા, ગુજયાત-૩૯૦ ૨૦૯ ની કચેયીભાંથી ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ કરાક દયમ્માન તે ંગેની લનમત પી રા.૧૦૦/- યોડકા બયેથી ભી ળકળે 

       લધુ લલગતો ભાટે પોન ન.ં (૦૨૬૫) ૨૪૩૩૩૮૮, ૨૪૩૩૧૧૬, ૨૪૩૩૩૧૮ (એક્ષ્ટેન્ળન-૩૦૮) તથા લેફ સાઆટ www.vmc.gov.in ય જોલા લલનંતી છે.  

 ી.અય.ઓ.ન.ં ૩૩૦ /૨૦૧૯-૨૦.                                                                                                   મ્મુલનલસર કલભળનય  
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લડોદયા ભહાનગયાલરકા 
www.vmc.gov.in 

   લડોદયા ભહાનગય ાલરકાના લાલિજ્મ 
હતેઓુનાપ્રોટો લચેાિ(OUTRIGHT SALE)થી 

ભેલલા અંગેની જાહયેાત  
       લડોદયા ભહાનગયાલરકાના વલવલધ ટી.ી.સ્કીભો ન્લમે પ્રાપ્ત 
થમેર વલવલધ હતે ુ ભાટેના જભીનના  પ્રોટો જાહયે હયાજી થી લેચાિથી 
અલા નીમત નમનુાના યજીત્રક્ભા યજીઓ ભગંાલલાભા અલે છે. 
યસ ધયાલતી સયકાયી/ધધસયકાયી સસં્થાઓ, ઓગેનાઆઝસધ/ ડેલરસધ/ 

સસં્થા/ હોરસેર-યીટેર ભાકેટ/ફેંક / ધધંા સાથે સકંામેર 
લેાયીઓ/વ્મકકતઓ વલગેયે યજી કયી જાહયે હયાજીભા ંબાગ રઆ ળકળે.   
૧. જાહયે હયાજીનુ ંસ્થઃ ભહાત્ભા ગાઘંીનગય ગહૃ, લડોદયા (પેયપાયને ાત્ર)  
ય. જાહયે હયાજીભા ં બાગ રેલા નેસ્ટભની ડીોઝીટ બયલાની છેલ્રી        
તાયીખઃ ૦૩ /૦૯/૨૦૧૯  (ભંગલાય) ફોયના ૨:૦૦ કરાક સઘુી 
૩. જાહયે હયાજીની તાયીખઃ ૧૦ /૦૯ /૨૦૧૯(ભંગલાય)  
    સભમ :- ફોયે : ૧૨ કરાકે  
       હયાજીભા ં બાગ રેલા ભાટેની યજીનુ ં પોભધ તથા લધ ુ
વલગતો/ભાકહતી લડોદયા ભહાનગયાલરકા સ્સ્થત રભ ન:ં ૨૦૩, જભીન 
વભલ્કત ળાખા(કોભધ), ખડંેયાલ ભાકેટ લફલ્ડીંગ, યાજભહરે યોડ, લડોદયા 
ભહાનગયાલરકા, લડોદયા, ગજુયાત-૩૯૦ ૨૦૯ ની કચેયીભાથંી ૧૧:૦૦ થી 
૨:૦૦ કરાક દયમ્માન તે અંગેની વનમત પી રા.૧૦૦/- યોકડા બયેથી ભી 
ળકળે. 
       લધ ુ વલગતો ભાટે પોન ન.ં (૦૨૬૫) ૨૪૩૩૩૮૮, ૨૪૩૩૧૧૬, 
૨૪૩૩૩૧૮ (એક્ષ્ટેન્ળન-૩૦૮) તથા લેફ સાઆટ www.vmc.gov.in ય 
જોલા વલનતંી છે.  
ી.અય.ઓ. ન.ં ૩૩૧ /૨૦૧૯-૨૦              મ્યવુનવસર કવભળનય  

http://www.vmc.gov.in/
http://www.vmc.gov.in/


રયશળષ્ટ-અ  
લડોદયા ભહાનગયાશરકા 
જભીન શભલ્કત ળાખા (કોભળીમર)  

 

      પ્રોટ/સફપ્રોટની જભીન લેચાણથી  ભેલલાની જાહેય હયાજીની ળયતો 
ટી.ી. સ્કીભ હેઠના શલશલધ હેતુ ભાટેના જતેે મુઝ ઝોન હેઠના અંશતભ ખડં (પામનર પ્રોટ) લેચાણથી    

જાહેય હયાજીથી ભેલલાની ળયતો 
 

 લડોદયા ભશાનગયાલરકા શસ્તકના લલલલધ ટી.ી.સ્કીભોના અંલતભ ખંડ (પામનર પ્રોટ) 

લેચાણ  થી જાશેય શયાજીભાં ભેલલા શયાજીભાં બાગ રેનાયે નીચે ભુજફની ળયતોનો અભર કયલાનો છે.  

 

૧. (અ) અનેસ્ટભની ડીોઝીટ- શયાજીભાં બાગ રેલા ઇચ્છતા ફીડયે તભાભ પ્રોટોભાં ફોરી  

ફોરલાના અલધકાય ભાટે રા.૧૦,૦૦,૦૦૦/-(અંકે રલમા દવ રાખ ુયા) બયલાના 

યશેળે.  

(ફ)  ઉયોકત બયેર યકભ વપ ફીડયને ૯૦% લિલભમભની યકભ વાભે ભજયે આલાભાં 

આલળે.  

ય.  (અ)  અનેસ્ટભની ડીોઝીટ બયલાની છેલ્લી તાયીખ:- 

 (ફ)  શયાજીની તાયીખ અને વભમ :- 

 ક)  જાશેય શયાજીનું સ્થ :- 

૩. યજીસ્ટરેળન પીની યકભ :– ફીડભાં બાગ રેલા ભાટે યજીસ્ટરેળન ેટે રા.૫૦૦/- યોકડા અગય તો 

ડીભાન્ડ ડર ાપટથી બયલાના યશેળે. આ યકભ કોઇણ ફીડયને યત ચુકલલાભાં આલળે નશી.  

૪. ગુજયાત  વયકાયના ળશેયી લલકાવ અને ળશેયી ગૃશલનભાાણ લલબાગ ના યીત્ર (ડીસ્ોઝર ઓપ 

રેન્ડ એન્ડ અધય િોટીઝ ) યેગ્મુરેળન ની નીલત  ધ્માને રઇને લનમભોનુવાય કામાલાશી કયલાભાં 

આલળે તેભજ વદય િલતાભાન નીલત નું ચુસ્તણે ારન કયલાભાં આલળે.  

૫. શયાજીના સ્થે વભમવય શાજય યશેલાનું યશેળે. શયાજીભાં બાગ રેલા ફીડય વાથે ભાત્ર એક જ 

ઇવભને શયાજીના સ્થે િલેળ આલાભાં આલળે. જઓેનુ ડીકરયેેળન યજીસ્ટરેળન વભમે ુયાલો 

(ઓખ વહશત) આલાનો યશેળે. (લનમત નભુનાનું અયજી પોભા તથા વોગંદનાભાનો નભુનો આ 

વાથે વાભેર છે.)  

 ૬.     (૧)  જાશેય શયાજીભાં બાગ રેનાય વંસ્થા/કંની/વ્મલકતના લકસ્વાભાં ફીડય લતી ફોરી 

ફોરનાય વ્મલકતએ નીચે જણાલેર દસ્તાલેજો યજુ કયલાના યશેળે. (લનમત નભુનાનું 

અયજી પોભા તથા વોગંદનાભાનો નભુનો આ વાથે વાભેર છે.)  

 અ)  નોટયાઇઝ કયેર રેટય ઓપ ઓથોયીટી  

 ફ)  પર્મા અગય કંની શોમ તો તેના ફંધાયણની નોટયાઇઝ નકર.  

 ક)  પોટો આઇડેન્ટી કાડા  નોટયાઇઝ કયેર તથા અવર (અવર યત આલાભાં આલળે) 

આધાય કાડા/ાન કાડાની નકર વાભેર યાખલી 

 ડ)  ડીોઝીટ બયલા ભાટેની લનમત નભુનાનું અયજી પોભા આ વાથે વાભેર છે.  

 ઇ)  યજીસ્ટરેળન કયાલતી લખતે ુયેુર નાભ, વયનાભ,ુ ટેરીપોન નંફય, (ફેઝીક રેન્ડ રાઇન 

તથા ભોફાઇર) તથા પેકવ નંફય અને ઇ-ભેઇર એડરેવ આલાનું યશેળે.  

(ય)    ફીડય સ્લમં ફોરી ફોરનાય શળે તો પોટો આઇડેન્ટીટી કાડા  ોતાનું યજુ કયલાનું યશેળે. 

(નોટયાઇઝ કયેર તથા અવર) (અવર યત આલાભાં આલળે) 



૭. શયાજીભાં બાગ રેનાય ઇવભ/વંસ્થા નાદાય ન શોલી જોઇએ તેભજ બાયતીમ કામદા ભુજફ કયાય 

કયલા વક્ષભ શોલી જોઇએ.  

૮. શયાજીના સ્થ, વભમ તાયીખભાં પેયપાય કયલાનો અફાલધત અલધકાય મ્મુલન.કલભળનયશ્રી, 

લડોદયાનો યશેળે. જો કે આ અંગેની વુચનાઓ ફીડયને માાપ્ત  વભમગાો યાખીને આલાભાં 

આલળે.  

૯.  ભશત્તભ ફોરી કોઇણ કાયણ આપ્મા લવલામ સ્લીકાયલાનો અથલા નકાયલાનો અફાલધત 

અલધકાય લડોદયા ભશાનગયાલરકાનો યશેળે અને તે છેલટનો અને તભાભ ફીડયને ફંધનકતાા 

યશેળે.  

૧૦. જાશેયાતભાં દળાાવ્મા ભુજફના િલત.ચો.ભી. િભાણે અવેટ લેલ્મુના દય કયતા ઓછા દયની 
ફોરીની યકભ ફોરી ળકાળે નશી.  

૧૧. શયાજીભાં ફોરી િલત ચો.ભી. િભાણે ફોરલાની યશેળે. અને તે િલત ચો.ભી. ભાટે રા.૧૦૦/- 
ના ગુણાંકભાં ફોરલાની યશેળે.  

૧૨. જાશેય શયાજીભાં વપ થનાય ઇવભ/વંસ્થાએ પ્રોટની શયાજીભાં ફોરેરી લેચાણની કુર લકંભત 
જ ેથામ તે યકભ ના ૧૦ ટકા યકભ ભાંગણા નોટીવ જાયી થમેરી હદન-૨૦ ભાં બયલાની યશેળે. 
હદન-૨૦ ભાં ૧૦ ટકા િભાણે યકભ નશી બયનાય ઇવભ/વંસ્થાની જાશેયાતની વાભાન્મ ળયત 
અનુ.નં.૧ (અ)ભાં દળાાલેરી અને જભા કયેરી ડીોઝીટ જપ્ત કયલાભાં આલળે.  

૧૩. પ્રોટની થતી કુર લેચાણની યકભ ૈકી ફાકી યશેતી યકભના ૪૦% યકભ ભાંગણાની નોટીવ જાયી 
થમેથી હદન-૯૦ ભાં જભા કયાલલાની યશેળે. તેભજ ફાકી યશેતી ૫૦% યકભ હદન-૧૮૦ ભાં ુયે 
ુયી બયાઇ કયલાની યશેળ.ે જો વદય  લેચાણ લકંભત કોઇ વ્માજફી કાયણોવય બયલાભાં લલરંફ 
થામ તેભ શોમ તો ુયતા વ્માજફી કાયણો ુયાલા વશ યજુ કમેથી લધુભાં લધુ ફીજા હદન-૬૦ નો 
લધાયો કયી આલાભાં આલળે.૧૮૦ હદલવની ભુદત ુયી થામ તે તાયીખથી ૧૮%વ્માજ 
આલાનું યશેળે. ફીજા હદન-૬૦ ની ભુદત લીતે ફાકી યશેર લેચાણની યકભ ચુકતે ન થલાના 
લકસ્વાભાં બયાઇ કયેરી ડીોઝીટની યકભ જપ્ત કયી ફોરી યદ ગણલાભાં આલળે.  

૧૪.  લડોદયા ભશાનગયાલરકાભાં લેચાણ ની ુયે ુયી લકભત લવુર આવ્મા ફાદ જાશેય શયાજીભાં 
વપ થમેર વ્મલકત/વંસ્થાના નાભે જ જભીનનો  લેચાણ દસ્તાલેજ કયી આલાભાં આલળે.  

૧૫ . જાશેય શયાજીભાં વપ નશીં થનાય ઇવભ/વંસ્થા એ અવર ાલતી વાથે તથા યેલન્મુ હટલકટ 
રગાલેરી અને વશી કયેરી એડલાન્વ ાલતી વાથે અયજી કમેથી તેઓએ બયેરી ડીોઝીટની 
યકભ તેઓની અયજી આધાયે વ્માજ લવલામ, ડીોઝીટની અયજી લખતે આના દ્વાયા જણાલેર 
ફેંક ખાતાભાં જભા કયલાભાં આલળે, તે ભાટે ઇ.વી.એવ. ની જરયી ભાહશતી આલાની યશેળે. 

૧૬ . ફાંધકાભ વંદબેના અન્મ હયભાણો (ેયાભીટવા) અભરી G.D.C.R. ભુજફના શળે તે રાગુ 
ડળે. 

૧૭ . જભીન ઉય ફાંધકાભ, ફાંધકાભ યલાનગી ળાખા ઘ્લાયા ભંજુય કયતા અભરી G.D.C.R.  
ભુજફના લનમભો અનુવાય ૂલા ભંજુયીથી કયલાનું યશેળ ે. 

૧૯ . અામેર ટી.ી.સ્કીભના અંલતભ ખંડભાં (પામનર પ્રોટભાં) વાભાન્મ લલકાવ લનમંત્રણ લનમભો 
ભુજફ લલકાવ મોજનાની જોગલાઇ ભુજફ ફાંધકાભ અંગેની ભંજૂયી આલાભાં આલળે. 

૨૦ . જભીન ઉય ફાંધકાભ લખતે જો કોઇને કાભ દયમ્માન નુકળાન કે ઇજા કે જાનશાની થળે કે અન્મ 

જ ે કોઇ જલાફદાયી ઉબી થળે, તો તેની વલે જલાફદાયી લેચાણ યાખનાયની યશેળે. લડોદયા 

ભશાનગયાલરકાની કોઇ જલાફદાયી યશેળે નશી . 
૨૧. ઇન્રીભેન્ટર કોન્ટર ીબ્મુળનની જ ેતે વભમે નક્કી થમરે યકભ જ ેતે પ્રોટ ભાટે વપ થમેર ફીડયે 

જ બયલાની યશેળે. વદય યકભ બયલા ભાટેની નોટીવ જભીન લભરકત ળાખા (ટી.ી.) તયપથી 
જાયી કયલાભાં આલળે. ત્માયફાદ જભીનનો કફજો વોંલાભાં આલળે. 

૨૨. વદય જભીન અંગે એન.એ/એન.ઓ.વી લલગેયેની જરયી યલાનગી ફીડયે ોતાના ખચ ે
ભેલલાની યશેળે. આ અંગેના લડોદયા ભશાનગયાલરકા શસ્તકના જરયી દસ્તાલેજી ુયાલા 
આલાભાં આલળે. 



 ૨૩. જભીન લેચાણ યાખલા ઇવભ/વંસ્થાએ દસ્તાલેજ/કયાયનો  ખચા જાતે બોગલલાનો યશેળે. તેભજ 
જભીનનો કફજો વોપ્મા તાયીખથી લડોદયા ભશાનગયાલરકા, વયકાયશ્રી કે અન્મ વંસ્થાઓના જ ે
કાંઇ લેયા,ટેક્ષ, રાગત, ભશેવુર જભીન લલકાવ પાો , દય લલગેયે બયલાના થામ તે લેચાણ 
યાખનાયે બયલાના છે. તથા તે ફાફતે જ ેકાંઇ ળયતોનો જ ે તે લલબાગથી અભર કયલાનો થામ 
તેનો અભર કયલાનો યશેળે.  

૨૪ . પ્રોટ અંગે કયલાના કયાય કે તેના કોઇણ બાગ , ળયતો અંગે કોઇણ િશ્ન કે ભતબેદ ઉબા 
થલાના િવંગે તેનો લનણામ ફંન્ને ક્ષકાય ઘ્લાયા ભાન્મ યખામેર આફીટરે ટયશ્રી કયળે.   

૨૫ . સ્થ ય કફજો વોંતા પ્રોટના ભાભાં પેયપાય જણાળે તો તે ભુજફ લેચાણ યકભની ગણતયી 
કયલાની યશેળે. આ અંગ ે નાણાંની આલા અથલા રેલાના થામ તો લલના વ્માજ ે ગણતયી 
કયલાની યશેળે.   

૨૭ . જ ેફીડયને ભાગાદળાક વંણુા નકળા જોઇતા શળે તેની લનમભાનુવાયની રાગત ઇરામદા બયલાની 
યશેળે. 

૨૮ . લેચાણ રીધેર જભીન ઉય ફાંધકાભ ભાટે રાઇટ, ડરે નેજ, ાણી લગેયેના કનકેળનો કોઇ વુલલધા 
રેલાની શળે તે તથા ફીજી કોઇણ વુલલધા જભીન લેચાણ યાખનાયે લનમભ િભાણે રાગત 
બયાઇ કયીને રેલાની યશેળે .   

 ૩૦ . જાશેય શયાજીભાં બાગ રેનાય ઇવભ/વંસ્થાને શયાજીની તભાભ ળયતો ફંધનકતાા યશેળે. તે વંદબે 
બાગ રેનાયે શયાજીના સ્થે દાખર થતા અગાઉ તભાભ ળયતો કફૂર ભંજુય શોલા લલે નભુના 
ભુજફનું વોંગદનાભું આલાનું યશેળે. 

 ૩૧.  ઉયોક્ત દળાાલેર લલગતે બયલાની વદય યકભ “મ્મુલનલવર કલભશ્નય, લડોદયા” ના નાભના 
યાષ્ટ્ર ીમકૃત ફેંકના લડોદયાભાં ચુકલણી થામ તેલા ડીભાન્ડ ડર ાફ્ટથી બયલાના યશેળે. 

 

 

 
 

મ્મુલનલવર કલભળનય 

        લડોદયા ભશાનગયાલરકા 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



લેચાણ દસ્તાલેજ ર...................../- ુયાનો 
 

 વંલત ૨૦૭૪ ના  ………….. ના  ..............લાય તાયીખ  ................... ના યોજ આ લેચાણ 

દસ્તાલેજ  રખાલી રેનાય શ્રી  ........................................................................... ઉ.લ.  
.......... આળયે વ્મલવામ  ................... યશેલાવી ઠેકાણં  ............................. જભેને આ કયાયભાં 
શલે છી લેચાણ યાખનાય િથભ ક્ષકાય તયીકે વંફોધલાભાં આલળે તે ળબ્દના અથાભાં લેચાણ યાખનાય વંસ્થા 

તથા તેભના લખતો લખતના વક્વેવયો, અને જ ે તે લખતના તભાભ એવાઇનીઓ, એક્ઝીક્મુટવા લલગયેે 

તભાભનો વભાલેળ થામ છે. 
 જોગ આ કયાય રખી આનાય લડોદયા ભશાનગયાલરકાના મ્મુલનલવર કલભળનય તયપે અને લતી શ્રી  
...........................................જભીન લભરકત અલધકાયી (કોભ.) ઉ.લ.આ. ..........વ્મલવામ-

નોકયી યશેલાવી લડોદયા ઠેકાણં ખંડેયાલ ભાકેટ, લડોદયા કે જઓેને આ કયાય કયલા મ્મુલનલવર કલભળનય શ્રી, 
લડોદયા ભશાનગયાલરકા એભણે ડેરીગેળન ઓપ ાલવાના ઓડા ય નં. ૪/૨૦૧૧-૧૨/ તા. ૦૭-૦૨-
૨૦૧૨ થી અલધકૃત કયેરા છે. તથા તેઓને આ કયાયભાં શલે છી જભીન લેચાણ આનાય ફીજા ક્ષકાય તયીકે 
વંફોધલાભાં આલળે તે ળબ્દના અથાભાં લેચાણ આનાય ોતે તથા તેભના ઉત્તયાલધકાયીઓનો વભાલેળ થામ 
છે. 
 જત આ કયાય અભો ફીજા ક્ષલાા તભો િથભ ક્ષલાાને રખી આીએ છીએ કે, ટી.ી. સ્કીભ નં.  

.......કે જ ેફોમ્ફે ટાઉન પ્રાનીંગ એક્ટ ૧૯૫૪(શલે ગુજયાત ટાઉન પ્રાનીંગ અને અફાન ડેલરભેન્ટ એક્ટ 
૧૯૭૬ તયીકે ઓખામ છે.) તે શેઠ ફનાલલાભાં આલેર છે અને તેનો આખયી ખંડ (પામનર પ્રોટ) નં 
........ કે જ ે............ શેતુ ભાટે લનધાાયીત થમેર છે. અને તે મોગ્મ વત્તા ભંડને કોઇણ ફોજા યશીત નીશીત 
થમેર છે. 
 અને જમાં ફોમ્ફે ટાઉન પ્રાનીંગ એક્ટ ૧૯૫૪ ની કરભ-૬ કે જ ેશલે ગુજયાત ટાઉન પ્રાનીંગ એન્ડ 
અફાન ડેલરભને્ટ એક્ટ ૧૯૭૬ તયીકે ઓખામ છે. તેના એયીમા ડેલરભને્ટ ઓથોયીટી તયીકે લેચાણ 

આનાય નભુદ થમેર છે. અને ઉયોક્ત દળાાવ્મા ભુજફના શેતુ ભાટેની જભીન તેઓ ધયાલે છે. તથા તે જભીન 

ઉય ................... શેતુનુ ફાંધકાભ લનમભાનુવાયની ભંજુયીઓ ભેવ્મા ફાદ કયી ળકલાની ખાત્રી લેચાણ 

આનાય આે છે. 

 લડોદયા ભશાનગયાલરકા દ્વાયા લલલલળ ટી.ી.સ્કીભોભાં આલેરા પામનર પ્રોટો કે જનેી ભાલરકી 

લડોદયા ભશાનગયાલરકાની છે. તેલા કોભાળીમર/સ્કુર/શેલ્થ/ફારભંહદય/ટર ાન્વોટા  પેવીરીટી પ્રોટો ૈકી 

................ પ્રોટો જાશેય શયાજી દ્વાયા અલેજની ુયેુયી યકભ લવુર રઈને લેચાણ થી પાલલા 

ી.આય.ઓ.ન…ં…………..…./તા.-    -૨૦  થી દૈલનક લતાભાનત્રભાં જાશેયાત આલાભા આલેરી 

તેના અનુવંધાનભાં તા.  /   /૨૦  ની જાશેય શયાજીભાં બાગ રેલા લનમભ અનુવાય ડીોઝીટની યકભ 

ર................../- (અકેં રલમા ...........................ુયા) ાલતી નંફય  ..................તા.   

....................થી બયાઇ કયી જાશેય શયાજીભાં ટી.ી. સ્કીભ નં.  .........ના પા. પ્રોટ નં. ........... કે 

જનંુે ક્ષેત્રપ ............ ચો.ભી. છે. તે ૈકી  ............ચો.ભી. જભીન કે જનેો શેતુ ટી.ી. સ્કીભની 

જોગલાઇઓ ભુજફ (જાશેયાતના કોરભ નં. ૭ ભાં જ ે શેતુ રખેર શોમ તે શેતુ રખલો) તયીકેનો છે. તે પ્રોટની 

િલત ચો.ભી. દીઠ ભીનીભભ અવટે લેલ્મુ ર. ............./- (અંકે રલમા ..............ુયા) ની વાભે વૌથી 

લધુ ફોરીની યકભ ર. ............../- (અંકે રલમા  .............ુયા) િલત ચો.ભી. િથભ ક્ષકાય દ્વાયા 

ફોરલાભાં આલેર. તેના અનુવંધાને િથભ ક્ષકાયે લનમભ ભુજફ ફોરીની થતી કુર લિભીમભની યકભ ર. 

..........(અંકે રલમા ................... ુયા) ના ૧૦% યકભ રલમા................ (અંકે રલમા  

.............ુયા) ભદુતભાં લડોદયા ભશાનગયાલરકા ભાં જભા કયાલેરી છે. 
 વદય જભીનના ભૂલ્માંકન અંગેની  લલગતલાય દયખાસ્ત નં.ભુક/વંકરન/જ.ભી./એવ/જીફી/ 

......./તા. ...........થી ફશારી ભેલલા લડોદયા ભશાનગયાલરકા ની સ્થામી વલભતી ભાયપતે વાભાન્મ 



વબાભાં યજુ કયલાભાં આલેરી. આ દયખાસ્તને લડોદયા ભશાનગયાલરકા ની સ્થામી વલભલતએ ઠયાલ અંક 

....../તા. ........થી ભંજૂયી યાખલા અલબિામ આેર શોઇ અને તેને વાભાન્મ વબા ઠયાલ અંક ....../તા.  

........થી ભજૂંયી ભેરી છે તે ભજુફ જભીન લભરકત ળાખા (કોભા.) ના એરોટભને્ટ  રેટય જ.ભી.જા.નં. 

........../તા. ........... થી  .............. ચો.ભી. જભીનનો પાલણીત્ર, અયજદાયને ભોકરી આેર તે 

ત્રની ળયત ભુજફ, અલેજની ુયેુયી  યકભ નીચેની લલગતે લડોદયા ભશાનગયાલરકા ભાં લવુર આલેર છે. 

 

 

 
અલેજના નાણાં બયેરાની શલગત. 

 

ભોજ.ે....  ,ટી.ી.સ્કીભ નં.......... ના પા.પ્રોટ નં.         ની જભીન ૈકી ...... ચો.ભી. જભીન 

લેચાણથી ભેલલાની જાશેય  શયાજીભાં ફોરેરી ભશત્તભ ફોરી િલત ચો.ભી. રા............. ભુજફ કુર અલેજની 

યકભ રા........... (અંકે ....................................) નીચે ભુજફની લલગતે બયાઇ કયેર છે.  

અનુ ં અલેજની યકભ બમાાની શલગત ાલતી નંફય તાયીખ યકભ 

ર. 

૧. ૧૦% અલેજની યકભ    

૨. ૪૦ % અલેજની યકભ    

૩. અ) અનેસ્ટભની ડીોઝીટ 

ફ) કુર અલેજની કુર 

યકભભાંથી ૫૦% યકભ ભાથી 

ડીોઝીટની યકભ ફાદ કયતા 

ફાકીની યકભ 

   

૪ લલરંલફત ચુકલણી ભાટેનંુ 
વ્માજ 

   

૫ અલેજની કુર લકંભત    

 

(અંકે રશમા--------------)લડોદયા ભહાનગય ાશરકાભા જભા કયાલેરા છે. 

 

ઉયોકત લલગતે યકભ લવરુ આેર શોઇ લેચાણ થી ટી.ી.સ્કીભ નં.    ના પા.પ્રોટ નં.      

ૈકીની......... ચો.ભી. જભીન ભેલલા તથા નીચે જણાલેર ળયતોનો અભર કયલા અભો લેચાણ યાખનાય 

િથભ ક્ષકાય અને તેભના લખતો લખતના , એવાઇનીઓ, એકઝીકમુટવા, વકવેવયો તભાભને ફંધનકતાા છે 

અને યશેળે.  

લેચાણ દસ્તાલેજની  ળયતો  

૧.  ગુજયાત વયકાયના ળશેયી લલકાવ અને ળશેયી  ગૃશલનભા ણ લલબાગ ના યીત્ર ળશેયી/લલસ્તાય લલકાવ 
વત્તાભંડોના (હડસ્ોઝર  ઓપ રેન્ડ એન્ડ અધય િોટીઝ) યેગ્મુરેળન ભુજફ લડોદયા ભશાનગય 
ાલરકાને વંિ પ્ત થમેર ટી.ી. સ્કીભ શેઠ ના પ્રોટો,  ભાલરકીના પ્રોટો/ જભીનો નો લનકાર કયલા 
લલસ્તુત  દયખાસ્ત ભુક/વંકરન/જ.ભી.(કોભા)/એવ/જીફી/૩૧૩/૧૮-૧૯ તા ૦૪-૧૨-૨૦૧૮ 
થી ફશારી ભેલલા લડોદયા ભશાનગયાલરકા ની સ્થામી વલભતી ભાયપતે વાભાન્મ વબાભાં યજુ 
કયલાભાં આલેરી શતી. આ દયખાસ્તને લડોદયા ભશાનગયાલરકા ની સ્થામી વલભલત ઠયાલ અંક ૩૩૯ 
તા. ૨૦/૧૨/૨૦૧૮. થી અને  વાભાન્મ વબા ઠયાલ અંક  ૧૬૨ તા.૧૧/૦૨/૨૦૧૯  થી ભજૂંયી 
ભેરી છે વદય યીત્ર ભુજફ લડોદયા ભશાનગય ાલરકા દ્રાયા લેલ્મુએળન કલભટી ઠયાલ ન ં
૨૩૬/૨૦૧૮-૧૯ તા ૦૫/૦૩/૨૦૧૯ થી ટી.ી. ના પ્રોટો /ભાલરકીની જભીનો લેચાણ કયલા 
ઠયાલલાભાં આલેર શતુ તે ભજુફ વદય લેચાણ દસ્તાલેજ કયી આલાભાં આલે છે. 

૨. તભો ફીજા ક્ષકાયની ભારીકીની જભીન ટી.ી.નં........... ના પા.પ્રોટ નં................... ૈકીની 
છે. જનંુે ક્ષેત્રપ ચો.ભી. ...... છે. ટી.ી.સ્કીભની જોગલાઇઓ ભુજફ આ જભીનભાં 



................................. શેતુ ભાટે ફાંધકાભ કયલાની જોગલાઇ છે. તે ૈકી.......... ચો.ભી. 
જભીન ................................... શેતુ ભાટે અભો િથભ ક્ષલાાએ લેચાણથી યાખેરી છે.  

૩. ઇન્રીભેન્ટર કોન્ટર ીબ્મુળનની જતેે વભમે નકકી થમેર યકભ િથભ ક્ષકાયે જ બયલાની યશેળે વદય યકભ 
બયલા ભાટેની નોટીવ, જભીનનો િત્મક્ષ કફજો વોપ્મા ફાદ, જભીન લભલ્કત ળાખા (ટી.ી) તયપથી 
જાયી કયલાભાં આલળે.  

૪. જભીન લેચાણ યાખનાય ઇવભ/વંસ્થાએ દસ્તાલેજ/કયાય નો ખચા જાતે બોગલલાનો યશેળે. તેભજ 
જભીનનો કફજો વોપ્મા તાયીખથી , લડોદયા ભશાનગયાલરકા, વયકાયશ્રી કે અન્મ વસં્થાઓના જ ેકાંઇ 
લેયા, ટેક્ષ, રાગત, ભશેવુર, જભીન લલકાવ પાો, દય લલગેયે બયલાના થામ તે અભો િથભ ક્ષકાયે 
બયલાના છે. તથા તે ફાફતે જ ેકાંઇ ળયતોનો જ ેતે લલબાગથી અભર કયલાનો થામ તેનો અભર કયીળુ. 

૫. અભો િથભ ક્ષલાાએલેચાણ યાખેર જભીન ઉય ભશાનગયાલરકાના ફાંધકાભ યલાનગી ખાતાભાં 
પ્રાન ભંજુય કયાલી ભશાનગયાલરકાના લખતો લખતના ફાંધકાભના િલતાભાન લનમભો અને ધાયા 
ધોયણ ભુજફ વફંલધત ખાતાની યલાનગી રઇને ભકાનનું ફાંધકાભ અભો િથભ ક્ષકાયે ોતાના ખચે 
અને જોખભે કયલાનુ યશેળે. તભેા લેચાણ આનાય ભશાનગયાલરકાની કોઇ જલાફદાયી નથી.  

૬. ફાંધકાભ દયમ્માનની કોઇણ દુધાટનાની તભાભ રાગત લગતા િત્મેની જલાફદાયી લતય 
ચુકલલાવશની િથભ ક્ષલાાની યશેળે.  

૭. વુય સ્ટરકચય ઉબુ થમા ફાદ કોઇણ દુધાટના વદય સ્્કચયને કાયણે થામ તો તેની ણ રાગતા 
લગતા િત્મેની તભાભ જલાફદાયી લતય ચુકલલા વશની િથભ ક્ષલાાની યશેળે.  

૮. વદય જભીન અંગે એન.એ./એન.ઓ.વી. લલગેયેની જરયી યલાનગી ફીડયે ોતાના ખચે ભેલલાની 
યશેળે. આ અંગેના ભશાનગયાલરકા શસ્તકના જરયી દસ્તાલેજો ુયાલા આલાભાં આલળે.  

૯. અભો િથભ ક્ષલાાએ લચેાણ યાખેર જભીન (જાશેયાતના કોરભ નં.૭ ભાં જ ેશેતુ રખેર શોમ તે શેતુ 
રખલો) ના શેતુ ના ફાંધકાભ ભાટે જ યાખેરી શોઇ તેનો (જાશેયાતના કોરભ નં ૭ ભાં જ ેતે શેતુ રખેર 
શોમ તે શેતુ રખલો) શેતુ તયીકે જ ઉમોગ કયળુ. અન્મ કોઇ શેતુ ભાટે ઉમોગ કયીળું નશીં. 

૧૦ ટી.ી.સ્કીભના (જાશેયાતના કોરભ નં.૭ ભાં જ ે શેતુ રખેર શોમ તે શેતુ રખલો)  શેતુના પ્રોટોભાં 
ભલાાત્ર ફાંધકાભભાં ટી.ી.સ્કીભની જોગલાઇઓ અને લલકાવની જોગલાઇઓભાં લલવંગતતા થામ 
તો વાભાન્મ લલકાવ લનમંત્રણ લનમભોના લનમભ નં. ૪(૩) ભુજફ વાભાન્મ લલકાવ લનમંત્રણ લનમભો 
આખયી ગણાળે તભેજ તે જોગલાઇઓ ભુજફ ફાંધકાભ અગંેની ભંજુયી આલાભાં આલળે.  

૧૩. અભો િથભ ક્ષલાાએ લચેાણ  યાખેરી જભીન ફાફતે જ ેળયતો ફીજા ક્ષકાય, ભશાનગયાલરકાએ 
આ કયાયભાં ઠયાલી છે તે ળયતો અભો િથભ ક્ષકાયને ફંધનકતાા યશેળે અને તનેુ ારન કયલાની 
જલાફદાયી લેચાણ યાખનાયની છે. અભોને  એરોટભેન્ટ રેટય જ.ભી.જા.નં.......... તા........ થી 
આલાભાં આલેરો છે. તે આ કયાયનો એક બાગ ગણાળે. તેભા જણાલેર તભાભ ળયતોનું ારન કયીળુ. 
તથા તે અભોને ફંધનકતાા યશેળે.  

૧૪. અભો િથભ ક્ષલાાને લચેાણ  આેરી જભીન ઉય ફાંધકાભ ભાટે તથા રાઇટ, ડરે નેજ, ાણી 

લલગેયેના જ ે જોડાણ લલગેયે જ ે કોઇ વુલલધાઓ રેલાની શળે તે તથા ફીજી કોઇણ વુલલધાઓ અભો 

લેચાણ યાખનાય લનમભ િભાણે રાગત બયીને રઇળુ.  

 

૧૭. લેચાણ આનાય લડોદયા ભશાનગયાલરકાને ઇન્કભટેક્ષ કરીમયન્વ વટીપીકેટ યજુ કયલાની જરયીમાત 

શોતી નથી તેભ છતા યજીસ્ટર ાયશ્રી તયપથી આ ફાફતે જ ેસ્ષ્ટ્ીકયણ ભાગળે તે આલાભાં આલળે.  

 

૧૮. પ્રોટ અંગેના કયાય કે તેના કોઇણ બાગ/ળયતો અંગે કોઇણ િશ્ન કે લલલાદ કે ભતબેદ ઉબા થલાના 
િવંગે તેનો લનણામ ફંને ક્ષકાય ધ્લાયા ભાન્મ યખામેર આફીટરે ટયશ્રી કયળે. આફીટરે ટયશ્રીની તભાભ 
િકાયની પી ચુકલલાની જલાફદાયી ફંને ક્ષકાયોની ૦% - ૦% ની યશેળે. 

 

૧૯. જાશેય શયાજીભાં બાગ રેતી લખતે નકકી કયેર જાશેય શયાજીની તભાભ ળયતો જભીન લેચાણ યાખનાયન ે
ફંધનકતાા યશેળે અને તે આ લેચાણ દસ્તાલેજ નો  એક બાગ ગણાળે.  

 

 
લેચાણ આેર શભરકતની શલગત 



 

 
ભોજ ે .............. લડોદયા મ્મુલનવીર કોોયેળન ની ટી.ી.સ્કીભ નં............ ના પા.પ્રોટ 

નં..................... ૈકીની ................... ચો.ભી. જભીન કે જનેો યે.વ.નં......................... અને જ ે

.............................................. ખાતે આલેરી છે. તે આ વાથેના નકળાભાં રારયંગથી દળાાલી છે. 

તેની ચતુુઃવીભા નીચે ભુજફ છે.  

ૂલાુઃ   -  

લિભેુઃ  -  

ઉત્તયેુઃ   - 

દલક્ષણેુઃ  - 

 

ઉય િભાણેની જભીન અભોએ િથભ ક્ષલાાએ તભો ફીજા ક્ષલાા ાવેથી લેચાણથી યાખેરી છે.  

 

અતે્ર ------------ ભતુ     અતે્ર------------ળાખ  
 

 

 

----------------- વાક્ષી  
 

 

 

--------------      (૧) --------------  
જભીન લભરકત અભરદાય(કોભા)  
લડોદયા ભશાનગયાલરકા  
 

 

 

 

 

--------------      (૨) --------------  
 

 

 

લેચાણ રેનાય વંસ્થાના વશી લવકકા.  
  



કંની/વ્મરકતગત ભાટે રેટયેડ ઉય ડીોઝીટ બયલા અયજી કયલાનું પોભા 
 

િલત, 

જભીન લભલ્કત અભરદાયશ્રી  
જભીન લભરકત ળાખા (કોભળીમર), 

ખંડેયાલ ભાકેટ લફલ્ડીંગ, યાજભશેર યોડ, 

લડોદયા.  
 

લલમુઃ લડોદયા ભશાનગય ાલરકાનો પ્રોટ /વફ પ્રોટ લેચાણ થી ભેલલા  

જાશેય શયાજીભાં બાગ રેલાની ડીોઝીટ બયલા ભાટેની અયજી.  

શ્રીભાન,  

 અભો લડોદયા ભશાનગયાલરકા તયપથી અામેર જાશેયાત રભાંકુઃPRO No................ 

તા.................. ભુજફ જાશેયાતભાં દળાાલેર પ્રોટો ભાટે મોજામેર જાશેય શયાજીભાં ફોરી ફોરલા ભાંગીએ 

છીએ. અભોતે ભાટેની યજીસ્ટરેળન પી તથા શયાજીભાં બાગ રેલાની ડીોઝીટની યકભ નીચેની લલગતે બયાઇ 

કયલા ભાંગીએ છીએ.  

૧)  ડીોઝીટની યકભ ેટે રા.   /-(અંકે રલમા   રાખ ુયા) નો 

મ્મુલનલવર કલભળનય, લડોદયા ભશાનગયાલરકાના નાભનો ડીડી/ફેંકવા ચેક આ વાથે વાભેર કયીએ 

છીએ.  

ય)  યજીસ્ટરેળન પી ેટે રા. ૫૦૦/- નો મ્મુલનલવર કલભળનય, લડોદયા ભશાનગયાલરકાના નાભનો 

ડીડી/ફેંકવા ચેક આ વાથે વાભેર કયીએ છીએ.(અથલા યોકડા બમાાની ાલતીની નકર )  

૩)  શયાજીભાં અભો તથા અભાયા એક ઇવભ /િલતલનધ શાજય યશેળે. જનેી લલગત નીચે ભુજફ છે.  

- ભુ લફડયનુ નાભ , પોટો આઇ.ડી ની લલગત.(આધાય કાડા ,ાન કાડા  ની નકર)    

- વાથે આલનાય ઇવભ/િલતલનલધનું નાભ , પોટો આઇ.ડી ની લલગત. (આધાય કાડા ,ાન કાડા  

ની નકર) 

૪)  જ ે ઇવભ/વંસ્થા લતી ફીડ કયલાની છે તેનંુ નાભ, વયનાભુ, ટેરીપોન નંફય, ભોફાઇર નંફય, પેકવ 

નંફય, ઇભેઇર એડરેવની લલગત નીચે ભુજફ છે.  

 નાભ:- 

 વયનાભુ:- 

૫)  વાભેરુઃ ડોકમુભેન્ટનું રીસ્ટ  

 ૧) 

૨) 

૩) 

૪) 

 

સ્થુઃ ...................      વશી.....................  

તાયીખુઃ     /   /૨૦૧૯      (                                     ) 

         લવકકો  



રા.૩૦૦/- ના દસ્તાલેજી સ્ટેમ્ ેય ઉય નોટયાઇઝ કયલુ. 

ટી.ી.ના પ્રોટ /જભીન લેચાણથી  ભેલલા ફાફતનું સોગદંનાભુુઃ 

 
 

અભોશ્રી................................................................................, 

ઉ.લ.આ........... ઘંધો.................... યશે............................................................ આથી 

અભાયા ધભાના વોગંદ ય જાશેય કયીએ છીએ કે, 

 

 

૧) અભો ................................................ વંસ્થાના અલધકૃત િલતલનલધ તયીકે લડોદયા 

ભશાનગયારીકાની જાશેયાત રભાંકુઃ ી.આય.ઓ.નં......................................... ની વંદેળ, 

ગુજયાત વભાચાય દૈલનક વભાચાયત્રભાંની જાશેયાત વંદબે ટી.ી.ના પ્રોટો/જભીન લેચાણ થી 

ભેલલાની જાશેય  શયાજીભાં ફોરી ફોરલા અભે  આ વોગંદનાભુ કયલા અલધકાય ધયાલીએ છીએ. 

૨) ી.આય.ઓ.નં.............. ની જાશેયાત, જાશેયાતની ળયતો, જાશેય શયાજીની ળયતો, લેચાણ દસ્તાલજે 

ની  ળયતો, અભોએ તથા અભાયી વંસ્થાએ લાંચી છે. વભજી છે અને તે અંગે અભો તથા અભાયી સંસ્થાન ે

કોઇ લાંધો લલયોધ નથી.  

૩) વદય જાશેયાતની ળયતો, શયાજીની ળયતો તથા દસ્તાલેજ ની ળયતો અભોને તથા અભાયી વંસ્થાને કફુર 
ભંજુય અને ફંધનકતાા છે તથા તે િભાણે લતાલા અભો તથા અભાયી વંસ્થા ફંધાઇએ છીએ.  

 

ઉયોકત લલગત અભાયી જાણ ભજુફ અને યેકડા  ભુજફ ખયી છે. અને તે અંગે અભોએ આ વોગંદનાભ ુ

કોઇણ જાતના દફાણ લગય , વબાન અલસ્થાભા,ં ળુધ્ધફુલધ્ધથી કયી આીએ છીએ.  

 

સ્થુઃ .................. 

તાયીખુઃ    /   /૨૦૧૯      લવકકો  

       વશી  

(............................)  
  



 

વ્મરકતગત  
રા.૩૦૦/- ના દસ્તાલેજી સ્ટેમ્ ેય ઉય નોટયાઇઝ કયલુ. 

 

જભીન ભેલલા ફાફતનું સોગંદનાભુુઃ 
 

 

અભોશ્રી ..........................................., ઉ.લ.આ....... ઘંધો........... 

યશે....................................... આથી અભાયા ધભાના વોગંદ ય જાશેય કયીએ છીએ કે, 

 

 

૧) અભોએ લડોદયા ભશાનગયાલરકાની જાશેયાત રભાંકુઃ  ............................ ..................... 

દૈલનક લતાભાનત્રભાંની જાશેયાત વંદબે શયાજીભાં ફોરી ફોરલા અને આ વોગંદનાભુ કયલા અલધકાય 

ધયાલીએ છીએ. 

૨) ી.આય.ઓ.નં..............ની જાશેયાત,  જાશેયાતની ળયતો, જાશેય શયાજીની ળયતો, કયાયની ળયતો, 

અભોએ લાંચી છે. વભજી છે તથા તે અંગે અભો તથા અભાયી વંસ્થાને કોઇ લાંધો લલયોધ નથી.  

૩) વદય જાશેયાતની ળયતો, શયાજીની ળયતો તથા કયાયની ળયતો અભોને કફુર ભંજુય અને ફંધનકતાા છે 
તથા તે િભાણે લતાલા અભો તથા અભાયી વંસ્થા ફંધાઇએ છીએ.  

 

ઉયોકત લલગત અભાયી જાણ ભજુફ અને યેકડા  ભુજફ ખયી છે. અને તે અંગે અભોએ આ વોગંદનાભ ુ

કોઇણ જાતના દફાણ લગય , વબાન અલસ્થાભા,ં ળુધ્ધફુલધ્ધથી કયી આીએ છીએ.  

 

સ્થુઃ ................... 

તાયીખુઃ    /    /૨૦૧૯      લવકકો  

       વશી  

(............................)  
    ભો.(પોન.નં)................  

 

 


