અર
નીચે મુજબની િવગતો અરજકતા

મ
૧
૨

ારા પ પણે ભરવી:

િવષય/અનુસંધાન
અર

અર કતા ારા ભરવાની િવગતો

તારીખ

અર કતાનું નામ

3

સંદેશા યવહારનું સરનામું

૪

ટે લીફોન/મોબાઈલ નંબર

૫

પ ક (િબડાણ–૧) ટે કનીકલ ઓફર

ભાડેથી આપવા માટે ની ખેત ી / િબન ખેતી જમીનનું સરનામું

૬

ભાડેથી આપવા માટે ની ખેત ી / િબન ખેતી જમીનનું કુ લ
(
રે . મીટર માં)

ે ફળ

૭

ભાડેથી આપવા માટે ની ખેત ી / િબન ખેતી જમીન નું િવ તૃત
માપ (લંબાઈxપહોળાઈ) અ ભાગની િવગત (
રે . મીટર માં)

૮

જમીનનું ટે ટ હાઈવે / નેશનલ હાઈવે થી અંતર (િકમી માં)

૯

જમીન સુધી જતો એ ોચ રોડ ટાઈપ/ કાર અને લંબાઈ (ફુ ટ માં)

૧૦

જમીનનું અડાલજ ોસ રોડ થી અંતર. (િકલોમીટર માં)

૧૧

અર સાથે િબડાણ કરવાનાં માિલકી ધરાવતા દ તાવેજની
િવગત.ર . વેચાણ દ તાવેજ અથવા ૭/૧૨ ના ઉતારાની નકલ

૧૨

નોંધ :-

નોંઘ: િવગત મ (૧૧) માં િનધાિરત માિલકી ધરાવતા દ તાવેજ અથવા ૭/૧૨ ના ઉતારાની નકલ િવના
મેળવેલ અર પ ક રદ કરવામાં આવશે.
(અરજદારની સહી)

અર પ ક (િબડાણ-૨) ફાયના સીયલ ઓફર
ફાયના સીયલ ઓફર (નાણાકીય
મ
૧
૨

3

૪

૫

તાવ) માં નીચે મુજબની િવગત અરજકતા એ ભરવી.

િવષય/અનુસંધ ાન
અર તારીખ

અર કતા વારા ભરવાની િવગતો

અર કતાનું નામ

ભાડેથી આપવા માટેની ખેતી / િબન ખેતી જમીનનું સરનામું

અપેિ ત ભાડા કમત િત મિહનો

કુલ ભાડા કમત િત મિહનો

. _____________ /

રે . મીટર.

. _______________ (આંકડામાં)
શ દોમાં (______________
______________________)

ન ધ :૬

(અરજદારની સહી)
ન ધ :૧. આપની ભાડે આપવા ની ખેતી / િબન ખેતી જમીનની િવગતો માિલક/સહ માિલક ના હ તા ર સાથે અલગ-અલગ સીલ બંધ
પરબી ડયા માં પ પણે “ટેકનીકલ ઓફર” તથા “ફાયના સીઅલ ઓફર” (નાણાકીય

તાવ) તરીકે મોકલવી, તથા બંને સીલ-બંધ કરેલ

પરબી ડયા “ટેકનીકલ” અને “ફાયના સીઅલ” ઓફરને સાથે ી એક પરબી ડયા માં મૂકી તેના પર “ભાડેથી ખેતી / િબન ખેતી જમીન
માટે ની ઓફર” એમ પ પણે લખવું.
૨. “ટેકનીકલ ઓફર” માં ખેતી / િબન ખેતી જમીન ની કમત અથવા કમત નો કોઈપણ કાર નો સંદભ હોવો
૩ અલગ-અલગ થાન માટે અલગ થી ઓફર આપવા ની રેહશે.
૪ અ પ શ દોમાં અને અધૂ ં ભરેલું ફોમ અમાનીય ગણાશે.

જોઈએ નિહ.

