
  

 

 
અરજી નબંર  

________________ 

સામાજિક ન્યાય અન ેઅજિકારરતા જિભાગ (ગિુરાત સરકાર) 

જનયામક, અનુસજૂિત જાજત કલ્યાણ પ્રભાગ 

ખેતીની િમીન ખરીદિા માટ ેલોન 

ખેતીની િમીન ખરીદિા માટ ેલોન/સહાય મળેિિાનું અરજીપત્રક 

પ્રજત 

નાયબ જનયામક  

અનસુજુિત જાજત કલ્યાણ 

વ્યજતતગત માજહતી :                                                                                                   અરિદારનો ફોટો 

અરિદારનંુ પુરુ નામ : ____________________________________ 

અરિદારનાં જપતા/પજતનંુ નામ :  ____________________________________ 

અરિદારની જાજત :  ____________________________________ 

અરિદારની પેટાજાજત : ____________________________________ 
 

 

અરિદારની િન્મ તારીખ :        ____________________________________    ઉંમર :              ______________________________ 

અરિદારનંુ લલંગ :                   ____________________________________    મોબાઈલ નંબર :  ______________________________ 

ઈ-મેઇલ :                             ____________________________________    ફોન નંબર :        ______________________________ 

અરિદારનંુ હાલનુ ંસરનામંુ :       ________________________________________________________________________________ 

અરિદારનંુ કાયમી સરનામંુ :       ________________________________________________________________________________ 

અરજીની જિગતો : 

અરિદારની િાર્ષિક આિક : ______________________________________________ 

ખેતીની િમીનના ટોિમયાિદાના કાયદા અનવ્યે કલેતટર હસ્તક ફાિલ િમીન મળીશકે તેમ છે ? : ___________________________ 

અરિદાર ખેડૂત છે કે ખેતમિૂર ? ______________________________________________ 

અરિદાર ખેડૂત હોય તો કેટલી િમીન િરાિે છે?(એકર માં) : ______________________________________________ 

અરિદારને અગાઉ સરકારી કોઈ એિન્સી દ્િારા ખેતીની િમીન ખરીદ કરિા સહાય મળી છે કે કેમ? ________________________ 

અરિદારને અગાઉ સરકારી કોઈ એિન્સી દ્િારા ખેતીની િમીન ખરીદ કરિા સહાય મળી હોય તો તેની જિગત આપો : 

__________________________________________________________________________________________ 

અરિદાર કેટલી િમીન ખરીદિા ઇચ્છા િરાિે છે?(એકર માં લખો): ______________________________________________ 

િમીનનો ભાિ(એકરદીઠ) : ______________________________________________ 

િમીનની કુલ રકમત (રૂ માં લખિું) : ______________________________________________ 

સદરહ િમીન નિી શરતની છે કે િૂની શરતની  ? ______________________________________________ 

સહાયની રકમની િરૂરરયાત (રૂ. માં) : ______________________________________________ 

અરિદાર િમીન ખરીદી નો દસ્તાિેિ કેટલા સમયમાં કરી શકશે?(માસ મા લખો.) : ____________________________________ 

િમીન ખરીદિા સરકારી સહાય ઉપરાંત િિારાની રકમ અરિદાર ભોગિી શકે તેમ છે કે કેમ? ____________________________________ 

િમીન ખરીદિા સરકારી સહાય ઉપરાંત િિારાની રકમ અરિદાર કેિીરીતે ભોગિી શકશે તેની જિગત : ____________________________________ 

અન્ય જિશેષ માજહતી : _______________________________________________________________________________________ 

િે િમીન ખરીદિા ઇચ્છા છે/ખરીદેલી છે તેના માજલકનંુ સરનામંુ 

રાજયન ું નામ : -----------------------------  જજલ્લાન ું નામ : -----------------    તાલ કાન ું નામ:----------------------- 
ગામન ું નામ :-------------------------------   સરનામ ું :------------------------  પીનકોડ :------------------------- 
 



અરિદારની બેંકની જિગતો : 

બેંક/ પોસ્ટનંુ નામ  : ___________________________________ શાખાનું નામ :                _______________________________ 

IFSC કોડ નંબર: ___________________________________ બેંક/ પોસ્ટ એકાઉન્ટ નંબર : _______________________________ 
 

 

ડૉતયમુને્ટની જિગતો :  

ક્રમ ડૉતયમુેન્ટનુ ંનામ ડૉતયમુેન્ટનો નબંર ફરજિયાત છે? 

1 ખેડૂત પોથી /તલારટકમ મંત્રી  હા 

2 સક્ષમ અજિકારીશ્રી પાસેથી મેળિેલ અરિદારની જાજતનો દાખલો  હા 

3 અરિદારનંુ આિાર કાડિ  હા 

4 ખેડૂત/ખેતમિૂર હોિા અંગેનો તલારટ કમ મંત્રીનો દાખલો  હા 

5 આિકનો દાખલો  હા 

6 બાનાખત ખરી ની નકલ:  હા 

7 િમીન િેિિા અંગેની મહેસૂલ (રેિન્યુ) ખાતાની પરિાનગી ની ખરી નકલ  હા 

8  ૭/૧૨ / ૮(અ) ના ઉતારા  હા 

9 િમીન હોય એનંુ ૭/૧૨ / ૮(અ) / તલારટકમ મંત્રી નો દાખલો  હા 

10 બેંક પાસબૂકની પ્રથમ પાનાની નકલ / રદ કરેલ િેક (અરિદારના નામનંુ)  હા 

સ્થળ : ________________                                    અરિદારની સહી : ________________     તારીખ :  ________________  

 


