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!.એમ.ડ%.સી.માં iલ,ાઇટ ર!01ેશન કરાવવા ર!01ેશન ફોમ9 સાથ ેઆ iવગતપ@મા ંલાAુ પડતા તમામ 
કોલમમાં iવગતો ભર% ફર!યાતપણ ેનોટર% કરાવી જમા કરાવવાGુ ંરહેશે, જે જુના અને નવા બધા જ Lાહકો 
માટે લાAુ  પડશ.ે

1 ર!01ેશન નંબર / CUSTID  (જો હોય તો) :

2 iટભNાGુ ંનામ:

3 iટભNાGુ ંસરનાOંુ:

4 iટભNાની ચીમનીના GPS :

5 ઇમેઇલ:

6 મોબાઇલ ન:ં

7 GPCB CCA/ CTE સiટ␣iફકેટ ઇ0T ુથયેલ હોય તે Uમાણ ેનામ :

8 GPCB CCA/CTE સiટ␣iફકેટ ઇ0T ુકરનાર ઓથોર%ટ% સંબંiધત !Wલા/રાXય : 

9 GPCB CCA/CTE સiટ␣iફકેટ ઇ0T ુથયા તાર%ખ :

10 GPCB CCA/CTE સiટ␣iફકેટ નંબર :

11 GPCB CCA/CTE તાર%ખ Zુધી મા[ય (વેiલડ%ટ%) :

12
iટભNાની ચીમનીના GPSGુ ંલોકેશન આગલા વષe જમા કરાવેલ GPS 
કરતા ંઅલગ છે? જો અલગ હોય તો ચીમની લોકેશન બદલવાGુ ંકારણ:

13 જે જમીન પર ચીમની બનાવેલ હોય તેનો સવe નંબર:

14
iટભNાની કામગીર% ચાલતી હોય તે 
સવeનંબર:

15 iટભNાની કામગીર% ચાલતી હોય તે ગામGુ ંનામ:

16 તા`ુકો : !Wલો :

17
જો જમીન ભાડેથી લીધેલ હોય તો ભાડાકરારની Oુદત :
(એક કરતા ંવaુ હોય તો બધા ભાડાકરારની Oુદત દશા9વવી)

18 જમીનના બીનખેતી (iટભNા માટે) ઉપયોગ કરવા માટે NA કરાવેલ છે? હા/ના

19 બીનખેતી હુકમની તાર%ખ :

20 બીનખેતી હુકમની Oુદત / સમયગાળો :

21 બીનખેતી હુકમમાં જણાવેલ સવe નંબર :

22 બીનખેતી હુકમ જેના નામ પર થયો હોય તેGુ ંનામ:

23
બીનખેતી હુકમ કરનાર કચેર%Gુ ંનામ :
(તા`ુકા, !Wલા સiહત લખdુ)ં 
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ઉપર જણાવેલ iવગતો eુરેeુર% સાચી છે, જેની ખાતર% કરેલ છે તેમજ ઉપરોfત અંગે કંઇપણ iવગત ખોટ% સાiબત થાય 
તેની સંeુણ9 કાયદાક%ય જવાબદાર% આ લખી આપનાર/નીચ ેસiહ કરનાર ના શીરે રહેશે.

ઓથોરાઇઝડ iસગનેટરA

નામ:    

હોOો:

(નોટરAના સહA-iસPા)

24 રોયWટ% ભયા9ની iવગત વષ9 ૨૦૨૦-૨૧ વષ9 ૨૦૨૧-૨૨

25 રોયWટ% ભરનારGુ ંનામ

26 જેના માટે રોયWટ% ભર% હોય તે સરવ ેનંબર 

27 iટ ઉkપાદનની સંlયા રોયWટ% Oુજબ

28 રોયWટ% પેટે ભરેલ રકમ

29 જે કચેર%માં રોયWટ% ભરેલ હોય તેGુ ંનામ, !Wલો

30 જે બે[ક mા[ચમાં રોયWટ% ભરેલ હોય તેGુ ંનામ,0થળ

31 રોયWટ% ભયા9ની તાર%ખ

32 રોયWટ% iરસીoટ નંબર

33 GST નંબર :

34 GST Uમાણ ેનામ. : 

35
GST Uમાણ ેસરનાOંુ :
(TુનીટGુ ંસરનાOંુ)

36 PAN નંબર : 

37 PAN Uમાણ ેનામ :

38 બeક ખાતા નંબર :

39 બeક નામ અને mા[ચ :

40 બeક IFSC કોડ :
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