5|SZ6 v )
lG6"I ,[JFGL 5|lS|IFDF\ VG];ZJFGL SFI"5wWlTP
)P! HDLG OF/J6Lov
)P! H]NF H]NF D]N'FVM V\U[ lG6"I ,[JF DF8[ ;FDFgI ZLT[ ;lRJF,IGF lJEFUM DF8[
lGIT SZ[, SFI"5wWlT VG[ U]HZFT ;ZSFZGF SFDSFHGF lGIDMGF lGID
v!5sSf C[9/ lJlJW :TZF[V[ S[;MGF lGSF, DF8[ ;]5|T SZJFDF\ VFJ[,
;tTFG];FZ lG6"I SZJFDF\ VFJ[ K[P
)PZ HDLG OF/J6L ;\A\WL VZHNFZM TZOYL HDLG DF\U6L YI[YL T[GL lGIT R[S
l,:8 D]HA RSF;6L SZLG[ T[ V\U[GL WMZ6;ZGL NZBF:TM lH<,F S,[S8ZMq
lH<,F lJSF; VlWSFZLVM TZOYL DC[;], lJEFUG[ SZJFDF\ VFJ[ K[P ;ZSFZL
HDLG OF/JJF V\U[ D]\A. HDLG DC[;}, VlWlGID !(*) TYF T[ C[9/GF
U]HZFT HDLG DC[;}, lGIDM4 !)*Z TYF ZFHI ;ZSFZ wJFZF JBTMJBT
ACFZ 5F0JFDF\ VFJTF 9ZFJM4 5lZ5+M4 ;}RGFVM VgJI[ HDLG OF/JJFGL
SFDULZL YFI K[P ;tTF ;M\56LGF C]SDM VG];FZ ~FP 5_ ,FBYL GLR[GL
lS\DTGL HDLG OF/J6LGF S[;MDF\GFIA ;[SXG VlWSFZLq;[SXG VlWSFZLq
p5;lRJzLq GFIA ;lRJzLq GF6F ;,FCSFZzLq VU|;lRJzL4 DC[;], lJEFUq
DFGP D\+LzL4 DC[;], S1FFV[ TYF ~FP 5_ ,FBYL JWFZ[ lS\DTGL HDLG
OF/J6LGL NZBF:TMDF\ GFIA ;[SXG VlWSFZLzL q ;[SXG VlWSFZLzLq
p5;lRJzLq GFIA ;lRJzLq GF6F ;,FCSFZzLq VU|;lRJzL4 DPlJPq
VU|;lRJzL4 BR"4 GFPlJPq D]bI ;lRJzL4q DFGP D\+LzL4 DC[;},q DFGP
D\+LzL4GF6F q DFGP D]bI D\+LzLq D\+LD\0/ sS[ALG[8f lJRFZ6F SIF" AFN
HDLG OF/JJF V\U[ lG6"I ,[JFDF\ VFJ[ K[P
)P# lJEFU TZOYL lH<,F S,[S8Zq lH<,F lJSF; VlWSFZL G[ 9ZFJYL HF6 SZJFDF\
VFJ[ K[ VG[ VZHNFZMG[ lJEFU wJFZF ;LWF 5+YL 56 lG6"I ,LWFGL HF6
SZJFDF\ VFJ[ K[P
)P$ GF6F lJEFU TYF S[;GL H~ZLIFT D]HA ;\A\lWT lJEFUMGF D\TjIM D[/JJFDF\
VFJ[ K[P NFPTP S[;DF\ SFINFGM 5|`G CMI TM SFINF lJEFUGM4 pnMUGM 5|`G
CMI TM pnMU lJEFUGM4 lX1F6GM 5|`G CMI TM lX1F6 lJEFUGM JU[Z[P
)P5 DC[;], lJEFUGF TFP #v!ZvZ__# GF ;tTF ;M\56LGF C]SDM VG];FZ IYF
5|;\U GFIA ;lRJzL4 VU|;lRJzL4 DC[;}, lJEFU4 DFGP D\+LzL4 DC[;},
VG[ D\+LD\0/ sS[lAG[8f wJFZF V\lTD lG6"I SZJFDF\ VFJ[ K[P
)P& ZLJLhG q V5L,GF VlWSFZM VU|;lRJzLslJJFNf DC[;], lJEFU4 5M,L8[SGLS
S\d5Fpg04 VDNFJFNG[ ;]5|T SZJFDF\ VFJ[, K[P S,[S8Z q lH<,F lJSF;

VlWSFZLGF C]SDGF SFIN[;Z56F4 V{FlRtI4 jIFHAL56]\ HMJF VU|;lRJzL
slJJFNf :JD[/[ ZLJLhGDF\ ,. XS[ K[ T[DH VZHNFZM TZOYL V5L,q ZLJLhG
VZHL ZH] YI[ lG6"I SZL XS[ K[P ;ZSFZGF C]SD ;FD[ GFZFHUL CMI tIFZ[
CF.SM8"DF\ V5L, SZJFGL ZC[[ K[P

)PZ HDLG 5ZGF NAF6 lGIlDT SZJF V\U[P
)P! H]NFvH]NF D]N'FVM V\U[ lG6"I ,[JF DF8[ ;FDFgI ZLT[ ;lRJF,IGF lJEFUM DF8[
lGIT SZ[,L SFI"5wWlT VG[ U]HZFT ;ZSFZGF SFDSFHGF lGIDMGF
lGIDv!5sSf C[9/ lJlJW :TZ[ S[;MGF lGSF, DF8[ ;]5|T SZJFDF\ VFJ[, ;tTF
VG];FZ lG6"I SZJFDF\ VFJ[ K[P
)PZ NAF6NFZM TZOYL ;ZSFZL HDLG 5ZGF NAF6 lGIlDT SZJFGL DF\U6L YI[YL
T[GL lGIT R[S,L:8 D]HA RSF;6L SZLG[ T[ V\U[GL WMZ6;ZGL NZBF:T
;ZSFZDF\ s DC[;], lJEFUf SZJFDF\ VFJ[ K[P ;ZSFZL HDLG 5ZGF NAF6
lGIlDT SZJF V\U[ D]\A. HDLG DC[;], VlWlGID4 !(*) TYF T[ C[9/GF
U]HZFT HDLG DC[;], lGIDM !)*Z TYF ZFHI ;ZSFZ wJFZF JBTMJBT ACFZ
5F0JFDF\ VFJTF 9ZFJM4 5lZ5+M4 ;}RGFVM VgJI[ NAF6 lGIlDT SZJFGL
SFDULZL YFI K[P ;tTF;M\56LGF C]SDM VG];FZ GFIA ;[SXG VlWSFZL S1FFV[YL
NZBF:T ZH] SZFI[YL ;[SXG VlWSFZLq p5;lRJq GFIA ;lRJq GF6F
;,FCSFZzLq VU|;lRJzL4 DC[;], q VU|;lRJzL4 BR"4 GF6F lJEFUq DFGP
D\+LzL 4 DC[;], S1FFV[ lJRFZ6F SIF" AFN NAF6 lGIDLT SZJF V\U[ lG6"I
,[JFDF\ VFJ[ K[P
)P# lJEFU TZOYL ,[JFI[, lG6"IGL HF6 HL<,F S,[S8ZG[ 9ZFJYL SZJFDF\ VFJ[ K[
H[GF VFWFZ[ S,[S8ZzL wJFZF V{F5RFlZS C]SD SZL VZHNFZG[ HF6 SZJFDF\ VFJ[
K[P p5ZF\T VZHNFZMG[[ lJEFU wJFZF 56 lG6"I ,LWFGL HF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P
)P$ ;\A\lWT S,[S8ZzL4 H~Z H6FI[ ;\A\lWT HL<,F 5M,L; VlW1FSzL4 lH<,F
VFZMuI VlWSFZLzL4 GFIA SFI"5F,S .HG[ZzL T[DH GF6F lJEFUGF D\TjIM
D[/JJFDF\ VFJ[ K[P
)P5 DC[;], lJEFUGF TFP #v!ZvZ__# GF ;tTF ;M\56LGF lGIDM VG];FZ
IYF5|;\U GFIA ;lRJzL4 VU|;lRJzL4 DC[;], lJEFUq DFGP D\+LzL4 DC[;],
wJFZF V\lTD lG6"I ,[JFDF\ VFJ[ K[P
)P& ZLJLhG o
ZLJLhGq ;DL1FFGF VlWSFZM VU|;lRJzL slJJFNf DC[;], lJEFU4 5M,L8[SGLS
S\5Fpg04 VDNFJFNG[ ;]5|T SZJFDF\ VFJ[, K[P S,[S8ZGF C]SDGF SFIN[;Z56F4
V{FlRtI4 jIFHAL56]\ HMJF VU|;lRJzL slJJFNf :JD[/[ C]SD ZLJLhGDF\ ,.

શક છે તેમજ અરજદાર તરફથી અપીલ /ર વી ન અર

ર ૂ થયે િનણય કર શક છે .

સરકારના ક
ુ મ સામે નારાજગી હોય યાર હાઈકોટમાં અપીલ અર

કરવામાં આવે છે .

૯.૩ ખેતીના હ ુ માટ અપાયેલ નવી શરત – ુ ની શરતની જમીન

મ નંબર
ખેતીના હ ુ માટ અપાયેલ નવી શરત – ૂની

ના પર િનણય લેવાનાર છે તે

શરતની જમીન
માગદશક

ૂચન / દશાિનદશ જો કોઈ હોય તો

અમલની પ યા

કલેકટર ીએ સરકારની
પરવાનગી

ગે ની

ૂવ મં ૂર થી આપવાની

દરખા તો ઉપર આ શાખા

કાયવાહ કર છે .
િનણય

લેવાની

કાયવાહ માં

સંકળાયેલ ના.સે.અ. ી /સે.અ. ી/ ઉ.સ. ી (જ. )ુ /સં.સ. ી
(જ. )ુ સ ચવ ી (જ. )ુ /માન.મં ી ી (મહ ૂલ)

અિધકાર ઓનો હો ો
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના સંપક
મા તી

ગે ની ના.સે.અ.

ી

- ટલીફોન નં-૨૩૨૫૧૫૬૯

સે.અ. ી

- ટલીફોન નં-૨૩૨૫૧૫૬૯

ઉ.સ. ી(જ. )ુ

- ટલીફોન નં-૨૩૨૫૧૫૩૬

સં.સ. ી.(જ. )ુ

- ટલીફોન નં-૨૩૨૫૧૫૪૪

સ ચવ ી (જ. )ુ

- ટલીફોન નં-૨૩૨૫૧૫૧૪

માન.મં ી ી(મહ ૂલ) - ટલીફોન નં-૨૩૨૩૮૧૦૮
જો િનણય સંતોષ ન હોય તો કયાં અને કવી ર તે આ
અપીલ કરવી ?

ગે ના આખર

ક
ુ મો કલેકટર ી કર છે

થી

ક
ુ મ સામે અપીલ/ ર વી ન જમીન મહ ૂલ

તે

કાયદાની કલમ-૨૦૩/૨૧૧ અ વયે ખાસ સ ચવ ી
(િવવાદ), અમદાવાદને કરવાની રહ છે , અને ખાસ
સ ચવ ી , (િવવાદ) ના

ક
ુ મથી નારાજ હોય તો

ુ રાત હાઈકોટમાં અપીલ થઈ શક છે .
જ

૯.૪

ુ રાત ખેતે જમીન ટોચ મયાદા ધારો-૧૯૬૦ ની અપીલ ર વી ન કાયવાહ નો િનણય
જ

મ નંબર

૧

ના પર િનણય લેવાનાર છે .
તે િવષય માગદશક

ૂચના /

:

ુ રાત ખેત જમીન ટોચ મયાદા ધારો-૧૯૬૦
જ
કલમ -૩ હઠળ

ુ કત મેળવવા બાબત.

દશાિનદશ જો કોઈ હોય તો
અમલની પ યા

:

ુ રાત ખેત જમીન ટોચ મયાદા ધારો -૧૯૬૦ ની
જ
ુ બ
જ

જોગાવઈ

માગદશક

ૂચન/ દશા િનદશ ૧

જો કોઈ હોય તો

જમીન મહ ૂલ કાયદા, િનયમો હઠળ વખતોવખત
બહાર પડાયેલ

૨

ૂચના

ગે ના ઠરાવ /પ રપ ો

મીઠાના હ ુ માટ સરકાર

જમીન ફાળવવા માટ

વખતોવખત બહાર પડાયેલ

ૂચના

ગે ના ઠરાવ

/ પ રપ ો
અમલની પ યા

કલેકટર ી / જ લા િવકાસ અિધકાર

ી તરફથી

મળે લ દરખા ત, ર ૂઆત અ વયે માગદશન તથા
પરવાનગી આપવાની કાયવાહ આ શાખા કર છે .

િનણય

લેવાની

કાયવાહ માં

સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો હો ો

નાયબ સેકશન અિધકાર

ી, સેકશન અિધકાર

ી,

ઉપસ ચવ ી (જમીન) નાયબ, સ ચવ ી (જમીન)
અ

સ ચવ ી (મહ ૂલ ), માન મં ી ી (મહ ૂલ)

ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના

ના.સે.અ.

સંપક

સે.અ. ી

- ટલીફોન નં-૨૩૨૫૧૫૭૦

ઉ.સ. ી(જ. )ુ

- ટલીફોન નં-૨૩૨૫૧૫૪૧

ના.સ. ી

- ટલીફોન નં-૨૩૨૫૧૫૧૭

ગે ની મા હતી

અ. .ુ

ી

- ટલીફોન નં-૨૩૨૫૧૫૭૦

સ ચવ ી(મહ ૂલ)

-

ટલીફોન

નં-

૨૩૨૫૧૫૦૧
માન.મં ી ી (મહ ૂલ)- ટલીફોન નં-૨૩૨૩૮૧૦૮
જો િનણય સંતોષ ન હોય તો

કલેકટર ી/

જ લાિવકાસ અિધકાર

કયાં અને કવી ર તે અપીલ

સામે અપીલ /ર વીઝન અર

કરવી,

કાયદાની

ીના

ક
ુ મો

જમીન મહ ૂલ

કલમ- ૨૦૧૩, ૨૧૧ અ વયે ખાસ

સ ચવ ી (િવવાદ)અમદાવાદને કરવાની રહ છે ,
અને ખાસ સ ચવ

ી (િવવાદ ) ના ક
ુ મથી નારાજ

હોય તો નામદાર

ુ રાત હાઈકોટમાં અપીલ થઈ
જ

શકશે.

૯.૭ સંપાદન થયેલ જમીન

ુ ત કરવી/ ર
ક

ના પર િનણય લેવાનો છે તે
માગદશક

ૂચના / દશા

ા ટ કરવી.

:
:

સંપાદન

થયેલજમીન

કરવી/ ર

ા ટ કરવી

ુ ત
ક

જમીન સંપાદન ધારા-૧૮૯૪
ની

િનદશ

:

કલમ -૪૮ (૧)

.ુ રા માટના

િનયમ સં હના

પારા-૩૨૮

તથા

તા.

પ રપ

૩૧-૮-૦૧

નં એલએ

નો

ુ -૨૨૮૯-

૬૧૪-ધ
અમલની પ યા
િનણય

ુ ાર
ઉકત સંદ ભત િનયમો સ

:

લેવાનીકાયવાહ માં :

સંકળાયેલ અિધકાર ઓનો હો ો

સે.અ. ી,

ઉ.સ. ી

(જ ં.સં)

,

ના.સ. ી

(જ.સં),

સ ચવ ી

(જ. )ુ
હો ો

:

અ

સ ચવ ી(મહ ૂલ), માન.

મં ી ી (મહ ૂલ)
ઉપર જણાવેલ અિધકાર ઓના :

તેઓના

સરકાર

સંપક

અથવા

બ

ગે ની મા હતી

ફોનથી

સંપક

થઈ

શકશે.
જો િનણયથી સંતોષ ન હોય :

સરકારમાં

તો કયા અને કવી ર તે અપીલ

જોગવાઈ નથી.

અપીલ

ની

કોઈ

કરવી ?
૯.૮ ુ દરતી આપિત ( ૂર, વાવાઝો ુ ં

ક
ં ૂ પ) માં સહાય

૯.૮ (૧) :

ુ ાર
સ ચવાલયના કામકાજ િનયમો સ

૯.૮ (૨) :

માન. ુ યમં ી ી સિમિત સમ

૯.૮(૩) :

અરજદારને ટપાલથી

૯.૮ (૪) :

સે.અ. ી, ઉ.સ. ી,સં.સ. ી (રાહત,) રાહત કિમશનર અને અ

(ખાસ ક સામાં)

ણ કરવામાં આવે છે .

અ. .ુ સ ચવ ી (મહ ૂલ ), ખાસ ક સામાં માન.
૯.૮ (૫) :

સ ચવ ી તથા

ુ યમં ી ી

અ. .ુ સ ચવ ી (મ), માન. ુ યમં ી ી

૯.૮ (૬) :
ના પર િનણય લેવાનો છે તે િનયમ :

ુ દરતી આપિત ( ૂર વાવાઝો ુ ં,
સહાય

માગદશક

ૂચન / દશા

:

-

ક
ં ૂ પ) માં

