ફોમર્ નં.-..............

ફોમર્ની િકંમત .-૫ (પાંચ િપયા)

રાજકોટ મહાનગરપા લકા
ુ ાત શાખા
વેરા વ લ

ગે ંુ ફોમ

િમલકતવેરાની સે ફ આકારણી

(ન ધ:- ફક્ત રહેણાંક વપરાશવાળી િમલકતની આકારણી કરવા માટે આ ફોમર્ ભરવાનું રહેશે.)
િમલકતનો વોડર્ નં.:-

(જુ નો)

(૧) િમલકતધારક ીનું પુ નામ

:-

િમલકતનો વોડર્ નં.:-

…………………………………………………………………………………………………………………..

(િમલકતનો દ તાવેજ, વેચાણ કરાર, સોસાયટી પ્રમાણપત્ર વગેરે
(૨) િમલકતનું પુ સરનામું

(નવો)

મનાં નામે હોય તેમનું નામ લખવુ)ં

:- .................................................................. (િમલકતનું નામ, લોક નં., લોટ નં.)
........................................................................

(સોસાયટીનું નામ, શેરી નં.)

......................................................................... (રોડ/ િવ તાર / એરીયાનું નામ)
રાજકોટ(૩) િમલકતધારક ીનો કો ટેક નં :- (રહેણાંક) …………………………………..(ઓિફસ) ………………………………………………..
(મોબાઇલ નં…………………………………. (ઇ-મેઇલ)…………………………………………………...
(૪) િમલકતની સગવડ:મ

જમીનનું ક્ષેત્રફળ:............................ ચો.વા.

િવગત ( લોર વાઇઝ)

સં યા

નં.

માપ સાઇઝ (ચો. ટમાં- દવાલો સ હત તેમજ દવાલ વગર ંુ માપ જણાવ )ંુ
( દવાલો સ હત ંુ માપ- બ ટ અપ એર યા)
લંબાઇ

૧

પહોળાઇ

ુલ

ે ફળ

( દવાલો વગર ંુ માપ- કાપટ એર યા)
લંબાઇ

પહોળાઇ

ુલ

ે ફળ

ગ્રા. લોર
ફ. લોર

મ

સે. લોર
૨

ગ્રા. લોર
ફ. લોર

હોલ / ઓસરી

સે. લોર
૩

ગ્રા. લોર
ફ. લોર

રસોડુ ં

સે. લોર
૪

ગ્રા. લોર
ફ. લોર

સંડાસ-બાથ મ

સે. લોર
૫

ગ્રા. લોર

ફ. લોર
સે. લોર

અ ય
(..................)

બાંધકામ ંુ ુ લ

ે ફળ (ચો. ટમાં) બ ટઅપ એર યા=

(૫) િમલકતનાં બાંધકામનો પ્રકાર:(

લેબ

નળીયાં

કાપટ એર યા=

પતરાં

લાગું પડત ું હોય તેમાં ખરાની િનશાની કરવી.)

(૬) બાંધકામ પરવાનગી નંબર: ....................તા.........................
(૭) મકાન વપરાશ દાખલા નંબર:.......................તા........................અથવા વીજ કનેશનની િવગત:-..............................................

-:એકરારના
હુ ં આથી પ્રિતજ્ઞાપ ૂવર્ક જણાવું

:ંુ -

ં કે મે મારી રહેણાંક િમલકતની આકારણી માટે રજુ કરે લ તમામ િવગતો અને

માિહતી સ ય અને ખરી છે . આ િમલકત ફક્ત અમારા પોતાના રહેણાંકના ઉપયોગમાં જ છે તેમાં કોઇ ભાડૂત નથી તેમજ આ િમલકતનો
તેમજ તેના કોઇપણ ભાગનો િબનરહેણાંક ઉપયોગ થતો નથી. આ િમલકતની આ અગાઉ આકારણી થયેલ નથી તેમજ કરાવવામાં
આવેલ નથી. ઉપરોક્ત રજુ કરે લ િવગત અને માિહતી ભિવ યમાં તેમજ કોઇપણ સંજોગોમાં ખોટી, અધુરી, અધર્સ ય હોવાનું માલુમ પડશે
તો દં ડનીય કાયર્વાહી કે ફોજદારી ફરીયાદ તેમજ ફરીથી આ િમલકતની આકારણી કરવા માટે રાજકોટ મહાનગરપાિલકા હક્કદાર રહેશ.ે
મને કબ ૂલ- મંજુર રહેશે.
ઉપરોક્ત િવગતે
તારીખ:- ....../....../૨૦.......
થળ:-

રાજકોટ

માિહતી રજુ કરે લ છે , તે આધારીત

આકારણી થશે તે મને મંજુર છે .
સહી:- ....................................................................
...................................................................
(િમલકતધારક ી / અરજદાર ીનું પુ નામ)

