(ગુજરાત રાજ્ય સેવા (વતતણકૂં ) નિયમો-૧૯૭૧ િા નિયમ ૧૯ (૨) અન્વયે સ્થાવર નમલ્કતિા વ્યવહારો અૂંગે
પવત જાણ કે પવત મૂંજરી મેળવવાૂં માટેિુૂં પત્રક)
૧.

સરકારી કમતચારીિુૂં િામ અિે હોદ્દો

:

૨.

પગાર ધોરણ અિે હાલિો પગાર

:

૩.

હે તુ (પવત જાણ કે પવત મૂંજરી)

:

૪.

નમલ્કત પ્રાપ્ત કરવાિી છે કે નિકાલ કરવાિી છે?

:

૫.

નમલ્કત પ્રાપ્ત કરવાિી કે નિકાલ કરવાિી સૂંભનવત તારીખ

:

૬.

નમલ્કત પ્રાપ્ત કે નિકાલ કઇ રીતે કરવાિી છે.

:

(દા.ત.ભાડા પટ્ટે,મોટતગેજ,ખરીદ, વેચાણ, ભેટ કે અન્ય કોઇ રીતે)

:

નમલ્કત અૂંગેિી નવગતો.

:

(અ) મ્યુનિનસપલ િૂંબર ગામ) તાલુકા/નજલ્લા નવગેરે દર્ાતવીિે)
(બ) નમલ્કતિુૂં વણતિ
(જમે કે જમીિ, મકાિ અિે તેિુૂં ક્ષેત્રફળ)

:

(ક) તે ભાડે પટ્ટે મેળવેલી છે કે કેમ?

:

(ડ) સરકારી કમતચારીિુૂં નમલ્કતમાિુૂં હહત કે હહસ્સો

:

૭.

:

(પુરેપુરો કે અમુક ભાગ છે તે સ્પષ્ટ નવગતો આપીિે દર્ાતવવુૂં)
(ઇ) જો વ્યવહાર માત્ર એકલા સરકારી કમતચારીિા િામે િ હોય તો
નમલ્કતિી માનલકી અિે તેમાૂં સરકારી કમતચારીિા કુ ટુ ૂંબિા દરે ક
સભ્યિા ભાગ અૂંગેિી નવગતો દર્ાતવવી
૮.

નમલ્કત ખરીદી/વેચાણ હકૂંમત (જો ભેટ હોય તો તેિી બજાર હકૂંમત)

:

૯.

જો નમલ્કત પ્રાપ્ત કરવાિી હોય તો તે અૂંગેિા િાણાૂં કેવી રીતે/મેળવ્યા

:

/ મેળવવામાૂં આવર્ે તેિી નવગતો
(અ) અૂંગત બચતમાૂંથી

:

(બ) અન્ય રીતે (નવગતો આપવી.)
૧૦. જો નમલ્કતિો નિકાલ કરવાિી હોય તો, તે નમલ્કત પ્રાપ્ત કરતા સમયે :
વતતણૂંક નિયમો મુજબ જરૂરી જાણ /મજરી લેવામાૂં આવી હતી કે કેમ?
તે અૂંગેિી નવગતો આપવી.
૧૧. (અ) જ ે વ્યહકત સાથે વ્યવહાર કરવામાૂં આવતો હોય તે વ્યહકતિુૂં
:
પુરૂૂં િામ સરિામુ
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(બ)

જો તે વ્યહકત સરકારી કમતચારીિા સગા-સૂંબધી હોય તો

:

તેમિી સાથે ર્ુૂં સગપણ છે તેિી નવગતો આપવી.
(ક)

તે વ્યહકત સાથે સરકારી કમતચારીિે તેિા હોદ્દાિી રૂએ

:

કામકાજિો સૂંબધ રહે છે કે કેમ?
અથવા
િજીકિા ભનવષ્યમાૂં આવો સૂંબૂંધ ઉભો થવાિી ર્ક્યતા છે કે કેમ?
(ડ)

વ્યવહાર કોિી મારફત િક્કી થયો

:

(કોઇ સ્વાયત્ત સૂંસ્થા કે ખાિગી એજન્સી મારફત જાહે રાતથી
કે નમત્રો, સૂંબૂંધીઓ મારફત:પુરી નવગતો આપવી)
૧૨. જો નમલ્કત ભેટ તરીકે મળતી હોય તો ગુજરાત રાજ્ય સેવા વતતણૂંક

:

નિયમો-૧૯૭૧ િા નિયમ-૧૩ િીચે મૂંજરી મેળવવી જરૂરી હોય તો તે
મેળવેલી છે કે કેમ?
૧૩. ઉપરોકત માહહતી નસવાય અન્ય કોઇ માહહતી આપવી જરૂરી જણાતી

:

હોય તે.
પ્રમાણપત્ર
હુ ૂં શ્રી ............................................................. આથી બાૂંહેધરી આપુ છુૂં કે અરજીમાૂં
દર્ાતવેલ માહહતી સાચી અિે ખરી છે. ઉપર જણાવેલ નમલ્કત મિે ક્રમાૂંક:૧૧ માૂં જણાવેલ વ્યહકત પાસેથી ખરીદવા /
વેચવા માટેિી જરૂરી મૂંજુરી આપવા નવિૂંતી છે.
અથવા
હુ ૂં શ્રી ............................................................. આથી ઉપર જણાવ્યા મુજબ નમલ્કત
પ્રાપ્ત / નિકાલ થયા બાબતિી જાણ કરૂ છુૂં.
હુ ૂં બાૂંહેધરી આપુ છુૂં કે મેં ઉપર આપેલી તમામ માહહતી સાચી અિે ખરી છે.
સહી:સ્થળ :

હોદ્દો

તારીખ :
િોંધ – જો પવત મૂંજુરી મેળવવાિી હોય તો, વ્યવહારિાૂં ઓછામાૂં ઓછા ૩૦ હદવસ પહે લાૂં અરજી રજુ કરવાિો રહે છે.
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ગુજરાત રાજ્ય સેવા (વતતણકૂં ) નિયમો-૧૯૭૧ િા નિયમ ૧૯ (૩) િી જોગવાઇ અન્વયે જગૂં મ નમલ્કતિા
વ્યવહારો અૂંગે સરકારી કમતચારીએ પવત જાણ/કે પવત મૂંજરી મેળવવા માટેિુૂં પત્રક
૧.

સરકારી કમતચારીિુૂં િામ અિે હોદ્દો

:

૨.

પગાર ધોરણ અિે હાલિો પગાર

:

૩.

હે તુ (પવત જાણ કે પવત મૂંજરી)

:

૪.

નમલ્કત પ્રાપ્ત કરવાિી છે કે નિકાલ કરવાિી છે?

:

૫.

(અ) નમલ્કત પ્રાપ્ત કરવા/ નિકાલ કરવાિી સૂંભનવત તારીખ

:

(બ) જો નમલ્કત પ્રાપ્ત કરી લીધી હોય/ નિકાલ કરી દીધી હોય તો :
વ્યવહારિી ખરે ખર તારીખ
૬.

(અ) નમલ્કતિુૂં વણતિ (દા.ત.મોટરકાર/સ્કુ ટર) મોટરસાયકલ)

:

રે ફ્રીઝેટર/રે હડયોગ્રામ/ઝવેરાત/લોિ/વીમા પોલીસી વગેરે)
(બ) મોડલ મેક (રજીસ્ટર ે ર્િ િૂંબર વાહિિા હકસ્સામાૂં જરૂરી હોય :
તયાૂં)
૭.

નમલ્કત કઇ રીતે પ્રાપ્ત કરવામાૂં /નિકાલ કરવામાૂં આવી છે?

:

(ખરીદી/વેચાણ/ભેટ/મોટતગેજ/ભાડા પટ્ટે અન્ય રીતે સ્પષ્ટ
દર્ાતવવુૂં)
૮.

નમલ્કત ખરીદી/વેચાણ હકૂંમત (જો ભેટ હોય તો તેિી બજાર હકૂંમત)

:

૯.

જો નમલ્કત પ્રાપ્ત કરવાિી હોય તો તે અૂંગેિા િાણાૂં કેવી રીતે

:

મેળવવામાૂં આવર્ે/મેળવવામાૂં આવ્યા છે તેિી નવગતો
(અ) અૂંગત બચતમાૂંથી
(બ) અન્ય રીતે (નવગતો આપવી.)
૧૦. જો નમલ્કતિો નિકાલ કરવાિી હોય તો તે નમલ્કત પ્રાપ્ત કરતી સમયે
વતતણૂંક નિયમો મુજબ જરૂરી જાણ /મજરી લેવામાૂં આવી હતી કે
કેમ? તે અૂંગેિી નવગતો આપવી (મૂંજરી/જાણ કરતા પત્રિી િકલ
પણ બીડવી.)
૧૧. (અ) જ ે વ્યહકત સાથે વ્યવહાર કરવામાૂં આવવાિો હોય/આવ્યો
હતો તે વ્યહકતિુૂં પુરૂૂં િામ સરિામુ
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:
:

:

(બ) જો તે વ્યહકત સરકારી કમતચારીિા સગા-સૂંબધી હોય તો

:

તેમિી સાથે ર્ુૂં સગપણ છે તેિી નવગતો આપવી.
(ક)

તે વ્યહકત સાથે સરકારી કમતચારીિે તેિા હોદ્દાિી રૂએ

:

કામકાજિો સૂંબધ રહે છે કે કેમ?
અથવા
િજીકિા ભનવષ્યમાૂં આવો સૂંબૂંધ ઉભો થવાિી ર્ક્યતા છે કે કેમ?
(ડ)

વ્યહકત સાથેિા સરકારી કામકાજિો પ્રકાર

:

(ઇ)

વ્યવહાર કોિી મારફત િક્કી થયો

:

(કોઇ સ્વાયત્ત સૂંસ્થા કે ખાિગી એજન્સી મારફત જાહે રાતથી કે
નમત્રો, સૂંબૂંધીઓ મારફત:પુરી નવગતો આપવી)
૧૨. જો નમલ્કત ભેટ તરીકે મળવાિી હોય તો ગુજરાત રાજ્ય સેવા વતતણૂંક

:

નિયમો-૧૯૭૧ િા નિયમ-૧૩ િીચે મૂંજરી મેળવવી જરૂરી છે કે
કેમ?
૧૩. ઉપરોકત માહહતી નસવાય અન્ય કોઇ માહહતી આપવી જરૂરી હોય તો :
તે.
પ્રમાણપત્ર
હુ ૂં શ્રી ............................................................. આથી બાૂંહેધરી આપુ છુૂં કે, અરજીમાૂં
દર્ાતવેલ માહહતી સાચી અિે ખરી છે. ઉપર જણાવેલ નમલ્કત મિે ક્રમાૂંક:૧૧ માૂં જણાવેલ વ્યહકત પાસેથી ખરીદવા /
વેચવા માટેિી જરૂરી મૂંજુરી આપવા નવિૂંતી છે.
અથવા
હુ ૂં શ્રી ............................................................. આથી ઉપર જણાવ્યા મુજબ નમલ્કત
પ્રાપ્ત / નિકાલ થયા બાબતિી જાણ કરૂ છુૂં.
હુ ૂં બાૂંહેધરી આપુ છુૂં કે મે ઉપર આપેલી તમામ માહહતી સાચી અિે ખરી છે.
સહી:સ્થળ :

હોદ્દો

તારીખ :
િોંધ – જો પવત મૂંજુરી મેળવવાિી હોય તો, વ્યવહારિાૂં ઓછામાૂં ઓછા ૩૦ હદવસ પહે લાૂં અરજી રજુ કરવાિો રહે છે.
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તા.૩૧/૧ર/ર૦...... ના રોજ મુજબ સ્થાવર મમલ્કતનુું ૫ત્રક
૧.

સરકારી અમિકારી/ કમમચારીનુું નામ

ર.

હાલ જે જગ્યા પર હોય તે જગ્યા

મમલ્કત જયાું આવેલ
હોય તે મજલ્લા પેટા
મવભાગ તાલુકા અને
ગામનુું નામ

૧.

:- .........................................................
:- .........................................................

મમલ્કતનુું નામ અને તેની મવગત
હાલની કકુંમત
ઘર અને બીજી
બીલ્ડીંગો

જમીન

ર.

૩.

૪.

જો પોતાના નામે ન હોય
તો કોના નામે છે અને
તેઓના/તેણીના સરકારી
કમમચારી સાથેનો સુંબિ
ું

૫.

મવભાગ :- સામામજક ન્યાય અને અમિકારરતા મવભાગ.
હાલનો પગાર :- રૂ. ...................../-

વાર્ષમક આવક

મવશેષ નોંિ
સત્તામિકારીની
મુંજુરી હોય તો
તેની મવગત.

૭.

૮.

કઈ તારીખે પ્રાપ્ત કરી, ખરીદી,
પેટથ
ે ી, ગીરો રીખીને, વારસામાું કે
અન્ય કોઈ રીતે પ્રાપ્ત કયામની
તારીખ અને જે ની પાસેથી પ્રાપ્ત
કરીહોય તે વ્યરકતનુું નામ તેમજ
અન્ય મવગતો.
૬.

અમિકારી/કમમચારીની સહી .............................
અમિકારી/કમમચારીનુું નામ: .......................................
હોદ્દો: .......................................................
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તા.૩૧મી ડીસેમ્બર-ર૦.....ના રોજ મુજબ અસ્કયામતોનુું ૫ત્રક
૧.

સરકારી અમિકારીનુું નામ

:

ર.

મવભાગ/કચેરીનુું નામ

:

૩.

હાલ જે જગ્યા ૫ર હોય તે જગ્યાનુું સ્થળ :
અને ૫દમનયુરકતનુું સ્થળ
આજરદન સુિીની કુલ નોકરી
:
૧. મબન રાજય૫મત્રત દરજજામાું
ર. રાજય૫મત્રત દરજજામાું

૪

૫

વષમ – , રદવસ - ......
વષમ - ....., રદવસ - ......

તા.૧ લી જાન્યુઆરી-ર૦..... ના તરત : ૧. વાર્ષમક પગારની
૫હેલાની અરજી વષમ દરમ્યાન બિા
કપાતો પહેલાની કુલ
સાિનોમાુંથી કુલ વાષમરક આવક
આવક
ર. સ્થાવર મમલકતની
આવક
૩. ખેતીની આવક
૪. અન્ય સ્ત્રોતમાુંથી
આવક રૂ.
કુલ રકમ

૬.

એકરારઃઆથી હુ ું એકરાર કરું છુ ું કે ગુજરાત રાજય સેવા વતમણૂક મનયમો-૧૯૭૧ ના મનયમો
૧૯ ના પેટા મનયમ (૧) ની જોગવાઈ અન્વયે મારે પુરી પાડવાની થતી મામહતી બાબતનુું આ
સાથે બીડેલ ૫ત્રક મારી જાણ અને માન્યતા પ્રમાણે તા.૩૧/૧ર/ર૦........ ના રોજ મુજબ
સુંપુણમ સાચુું અને ખરું છે .
અમિકારી / કમમચારીની સહી :અમિકારી / કમમચારીનુું નામ :- .........................
હોદ્દો :- ...........................
નોંિઃ૧.
આ ૫ત્રક સરકારી કમમચારીએ પોતાના નામે કે બીજી કોઈ વ્યમતતના નામે હોય તેવી બિી
તેની અસ્કયામતોની મવગત આ૫વાની રહેશે.
ર.
સરકારી કમમચારી હહુંદુ અમવભકત કુટુુંબનો સભ્ય હોઈ અને કુટુુંબની મમલ્કતમાું કતામ તરીકે
અથવા સભ્ય તરીકે સહભાગીદારી /સહ હસ્તાુંતર તરીકેના અમિકારી િરાવતો હોય તો
તેણે આવી મમલ્કતમાુંના તેના મહસ્સાના કકુંમત૫ત્રકમાું દશામવવી અને આવા મહસ્સાની
ચોકકસ કકુંમત દશામવવુ શકય ન હોય તો તયાું અુંદાજીત કકુંમત દશામવવી જરૂરી હોય યોગ્ય
સ્પષ્ટીકરણાતમક નોંિ ઉમેરવી.
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