બ લના કંપની અઅધ અધિઅધનયમ ર૦૧૩ની કલમ ર૩ર હરઠળના બે અથથવા
નામદાર નેશનલ કંપની લો ટ્રીબીન
બ ઃરચના અથથવા કંપનીઓના થવીલીનીકરણ અથથવા જોડાણના હબકમો ઉપર ગજજરતત
થવધ બ કંપનીના પન

સ્ટેમપ અધઅધિધિનિયમ ૧૯૫૮િનિ૮ની કલમ-૩૧ હટેઠળ સ્ટેમપ ડયજ્ુટીિનિત અભઅભિપતય મત્ટે અરજી જી સત સાથી સાથે રજથ
કરવાતનજ ચેી સાથેકલ૮નીસ્
(ટતનજી સફર કપિનિ૮ની વાતઈઝ અલગ – અલગ ચેી સાથેક લ૮નીસ્ અભિરવજ)
રજજ કરવાતિનિ૮ની ધવાગત

ક્રમ
૧.

હબકમ કરનાર ઓથોર્રીટ્રી

ર.

બ ઃરચના/ કંપનીઓના
કંપનીના પન

રજજ કરટે લ ધવાગત
બ ઃરચના/ કંપનીઓના થવીલીનીકરણ/ જોડાણ
પન

થવીલીનીકરણ / જોડાણના હબકમનો પ્રકાર
૩.

હબકમની તાર્રીખ

૪.

હજકમિનિ૮ની

જી સ્્ટીફતઈડ

ક કોપ૮ની

કપિનિ૮નીિનિી સાથે

મળયત

તતરુટીખ.
૫

ટાનાન્સફરર/ ડ્રીમર્જ કંપનીન ંબ નામ તથા ાન્સરનામ ંબ

૬.

ટતનજી સફરુટી/ રુટીઝલ્્ટીંગ

કપિનિ૮નીન જ

િનિતમ

ત સાથત

જી સરિનિતમજ.
૭.

ગજજરતત સ્ટે મપ અધઅધિધિનિયમ ૧૯૫૮િનિ૮ની કલમ-૩૧
હટેઠળિનિ૮ની અરજી તતરુટીખ

૮.

રજજ કરટે લ અરજી ધવાલબ સાથ૮ની રજજ કરટે લ હ કોય ત કો
તી સાથેિનિત કતરણ કો

૯.

હજકમ/ મજથરુટી  સાથયી સાથેલ સકુટીમ મજજબ એપ કોઇન્ટે ડ
ડટેઈ્

૧૦.

એપ કોઇન્ટે ડ ડટેઈ્િનિ૮ની તતરુટીખી સાથે ટાનાન્સફરર/ ડ્રીમર્જ

શી સાથેરિનિ કો

શી સાથેરિનિ૮ની

શી સાથેરિનિ૮ની

ઓ સાથ કોરતઈઝ

કપિનિ૮નીિનિ૮ની

પકતર

જી સખયત

ક્ટીંમત

શી સાથેર કટેપ૮ની્લ

(રૂધપયતમત)

(રૂધપયતમત)

ઓ સાથ કોરતઈઝ શી સાથેર કટેપ૮ની્લ
પી સાથેઈડપ (Paid up)શી સાથેર કટેપ૮ની્લ
એપ કોઇન્ટે ડ ડટેઈ્િનિ૮ની તતરુટીખી સાથે ટાનાન્સફરર/ ડ્રીમર્જ

શી સાથેરિનિ કો

શી સાથેરિનિ૮ની

શી સાથેરિનિ૮ની

ઓ સાથ કોરતઈઝ

કપિનિ૮નીિનિ૮ની

પકતર

જી સખયત

ક્ટીંમત

શી સાથેર કટેપ૮ની્લ

(રૂધપયતમત)

(રૂધપયતમત)

ઓ સાથ કોરતઈઝ શી સાથેર કટેપ૮ની્લ
પી સાથેઈડપ (Paid up)શી સાથેર કટેપ૮ની્લ
અવાી સાથેજિનિ૮ની રકમ ચ થકવાવાતમત આવાત૮ની હ કોય ત કો

રૂત.
1

૧૧.

બ ઃરચના/
પન
જોડાણને

કંપનીઓના
કારણે

ઇસ્ી બ થતા

થવીલીનીકરણ/
શેરનો

સ્થવેપ

રર શયોની અધથવગત
૧ર

બ ઃરચના/
પન

કંપનીઓના

થવીલીનીકરણ/

જોડાણને કારણે ઇસ્ી બ થતા શેરની અધથવગત

શી સાથેરિનિ કો શી સાથેરિનિ૮ની
િનિ કો

જી સખયત

શી સાથેરિનિ૮ની

ધપધમ

ઓ સાથ કોરતઈઝ

ક્ટીંમત

યમિનિ૮ની

શી સાથેર

રકમ હ કોય

કટેપ૮ની્લ

પકતર

ત કો
(રૂધપયતમત)

૧૩

૧૪

૧૫

ટાનાન્સફરર/ ડ્રીમર્જ કંપની સ્ટોક એક્ષચેનજ ખાતે

લ૮નીસ્ટે ડ છી સાથે- હત/િનિત

લીસ્ટર ડ છે ?

હત ત કો બજારઅભિતવાનજ સ્ કોક એક્ષચેી સાથેનજનજ પમતણપત્ર

એપોઇનટર ડ ડરઇટના દદથવાન્સની ચાલતી કકીંમત

જી સતમી સાથેલ છી સાથે? હત/િનિત
પકતર

િનિતમ

તતરુટીખ

શી સાથેરિનિ કો બજાર
અભિતવા

લ૮નીસ્ટે ડ છી સાથે- હત/િનિત

ખાતે લીસ્ટર ડ છે ? એપોઇનટર ડ ડરઇટના દદથવાન્સની

હત ત કો બજારઅભિતવાનજ સ્ કોક એક્ષચેી સાથેનજનજ પમતણપત્ર

ચાલતી કકીંમત

જી સતમી સાથેલ છી સાથે? હત/િનિત

બ ઃરચના/ કંપનીઓના થવીલીનીકરણ/ જોડાણ
પન
ર્રીઝલટકીંગ

કંપનીના શેરો ઈસ્ી બ કરથવાના થતા

ન હોય કર કરનાન્સલ થતા હોય તો તેની અધથવગત
બ ઃરચના/
પન

કંપનીઓના

થવીલીનીકરણ/

જોડાણને કારણે ટાનાન્સફરર/ ડ્રીમર્જ કંપનીની
ટાનાન્સફર્રી/ ર્રીઝલટકીંગ કંપનીને

તબદ્રીલ થતી

બ રાત રાજયમાં આથવેલ સ્થાથવર અધમલકતની
ગજ
અધથવગત
૧૭

એક્ષચેી સાથેનજનજ

ટાનાન્સફર્રી/ ર્રીઝલટકીંગ કંપની સ્ટોક એક્ષચેનજ

ના હબકમમાં ઉલલેખ થયેલ કારણાન્સર ટાનાન્સફર્રી /

૧૬

શી સાથેરિનિ કો

કંપનીના

બ ઃરચના/
પન

કંપનીઓના
2

શી સાથેરિનિ કો

એક્ષચેી સાથેનજનજ

પકતર

િનિતમ

તતરુટીખ

શી સાથેરિનિ કો બજાર
અભિતવા

થવીલીનીકરણ / જોડાણના હબકમમાં ટાનાન્સફરર
બ રાત રાજયમાં આથવેલ તબદ્રીલ
કંપનીની ગજ
થતી સ્થાથવર અધમલકતોની દશા્શાથવેલ અધથવગતો
ાન્સહ્રીતન ંબ થવણ્શાન
અધથવગત

તથા કકીંમત દશા્શાથવેલ હોય તે

હબકમના

કયા

પાના

નંબર

ઉપર

દશા્શાથવેલ છે . તે અધથવગત
૧૮

બ ઃરચના/
પન

કંપનીના

કંપનીઓના

થવીલીનીકરણ / જોડાણના હબકમમાં દશા્શાથવેલ
બ રાત રાજયમાં આથવેલ
ટાનાન્સફરર કંપનીની ગજ
તબદ્રીલ થતી સ્થાથવર અધમલકતો અધાન્સથવાય કોઈ
અધમલકત તબદ્રીલ થતી હોય તો તેની અધથવગત
૧૯

ટાનાન્સફરર/ ડ્રીમર્જ કંપનીની એપોઇનટર ડ તાર્રીખે
બ રાત રાજયમાં આથવેલ સ્થાથવર અધમલકતની
ગજ
બ ાન્સ
બક

ઓફ

એકાઉનટાન્સ

(થવાઅધિક

થવહ્રીથવટ્રી

બ બની
અહરથવાલ) મજ
બ રાત રાજયમાં આથવેલ સ્થાથવર અધમલકતની
ગજ
બજારકકીંમત
બ રાત
ગજ
મશીનર્રીની
ર૦

રાજયમાં

આથવેલ

પલાનટ

અને

બજારકકીંમત

કંપની ચાલ બ હાલતમાં (રનકીંગ ફરકટર્રી) તબદ્રીલ
થાય છે કર કરમ?
બં અધિ હાલતમાં હોય તો પરબ ાથવો રજૂ કરથવો.

ર૧

બ રાત સ્ટર મપ અઅધ અધિઅધનયમ ૧૯૫૮ ની કલમ-૯
ગજ
હરઠળના રાજય ાન્સરકારના જાહરરનામાથી સ્ટર મપ
ડીટબ ્રી માફ્રી અથથવા ઘટાડરલ દર લાગ બ પડતો
હોય તો

કયા જાહરરનામા હરઠળ માફ્રી /

ઘટાડાની માંગણી છે તેની અધથવગત
રર

બ રાત સ્ટર મપ અઅધ અધિઅધનયમ ૧૯૫૮ ની કલમ-૯
ગજ
હરઠળના રાજય ાન્સરકારના જાહરરનામાથી સ્ટર મપ
ડીટબ ્રી માફ્રી અથથવા ઘટાડરલ દર લાગ બ પડતો
હોય તો તે અંગે રજૂ કરર લ આ અધિાર પરબ ાથવાની
અધથવગત

ર૩

બબડાણ
3

બ લના
નેશનલ કંપની લો ટ્રીબીન

) ) (૧) નામદાર
કંપની

અઅધ અધિઅધનયમ

ર૦૧૩ની

કલમ

ર૩ર

હરઠળનો મંજૂર થયેલ સ્ક્રીમ ાન્સહ્રીતનો હબકમ
અાન્સલ તથા નકલ.
બ ઃરચના અથથવા કંપનીઓના
૩) (ર) કંપનીના પન
થવીલીનીકરણ

અથથવા

જોડાણની

અધથવગતો

દશા્શાથવત ંબ કંપનીના અઅધ અધિકૃત વયદકત ધથવારા ાન્સહ્રી
/અધાન્સકકા થયેલ ચેકલીસ્ટ
બ રાત રાજયમાં
૪) (૩) તબદ્રીલ થતી કંપનીની ગજ
અધમલકતના ાન્સંપ ૂણ્શા અધથવગતથવાર

આથવેલ સ્થાથવર

અધથવગતો ાન્સહ્રીતના કંપનીના અઅધ અધિકૃત વયદકત
ધથવારા

ાન્સહ્રી

/અધાન્સકકા

થયેલ

અધમલકતની

બજારદકિંમત નકક્રી કરથવાના અધનયમો ૧૯૮૪ના
અધનયમ ૩(ર) હરઠળ નકક્રી થયેલ નકક્રી થયેલ
ફોમ્શા નં.૧ (અધમલકત ટ્રી.પી. સ્ક્રીમ અધથવસ્તારની
હોય તો ટ્રી.પી. સ્કમી નંબર/ ફાયનલ પલોટ
નંબર, અધમલકતનો હરત,બ અધમલકતના બાં અધિકામન ંબ
ાન્સંપ ૂણ્શા થવણ્શાન ાન્સહ્રીત તથા એક કરતાં થવધ બ
માળના મકાનના ક્રીસ્ાન્સામાં માળ થવાર ક્ષેત્રફળ
દશા્શાથવથવાન ંબ રહરશે.)
બ રાત રાજયમાં
(૪) તબદ્રીલ થતી કંપનીની ગજ
કોઈ સ્થાથવર અધમલકત આથવેલ ન હોય તો તે
મતલબન ંબ

અઅધ અધિકૃત

વયદકત

ધથવારા

થયેલ

ાન્સોગંદનામ)ંબ
૫) (પ) ટાનાન્સફર્રી કંપની ધથવારા અધથવઅધનમયથી અથથવા
અનયથા
શેરોની

બહાર પાડરલા અથથવા ફાળથવેલ
અધથવગત દશા્શાથવત ંબ

કંપનીના અઅધ અધિકૃત

વયદકત ધથવારા ાન્સહ્રી /અધાન્સકકા થયેલ પત્રક
૬) (૬) ટાનાન્સફર્રી કંપની અથથવા ટાનાન્સફરર કંપનીના
શેર સ્ટોક એકાન્સચેનજ ખાતે અધથવ અધિમાન હોય અને
4

લેથવડ દર થવડ માટર નોં અધિાયેલ હોય તો જોડાણની
યોજનામાં દશા્શાથવેલ તાર્રીખે અથથવા એથવી ર્રીતે
અધનયત તાર્રીખ નકક્રી થયેલ ન હોય તયારર નામ.
નેશનલ

કંપની

લો

બ લના
ટ્રીબીન

હબકમની

તાર્રીખે ચાલતા બજારભાથવ અંગે ની અઅધ અધિકૃત
અધથવગતો. (ટાનાન્સફર્રી કંપની અથથવા ટાનાન્સફરર
કંપનીના શેર સ્ટોક એકાન્સચેનજ ખાતે અધથવ અધિમાન
ન હોય અને લેથવડ દર થવડ માટર નોં અધિાયેલ ન
હોય તો તે મતલબન ંબ અઅધ અધિકૃત વયદકત ધથવારા
થયેલ ાન્સોગંદનામ)ંબ
૭)

(૭) કંપનીના જોડાણની યોજનામાં દશા્શાથવેલ
તાર્રીખે તબદ્રીલી કરનાર કંપનીના થવાઅધિ્ષિક
બ ાન્સ ઓફ
થવહ્રીથવટ્રી અહરથવાલની (ઓડ્રીટરડ બક
એકાઉનટાન્સ)

ચાટ્શાડ એકાઉનટનટ ધથવારા માનય

કરર લ અઅધ અધિકૃત નકલ
૮)

(૮)

કંપનીના જોડાણની યોજનામાં દશા્શાથવેલ

તાર્રીખે

તબદ્રીલ

થતી

કંપનીની

બ રાત
ગજ

રાજયમાં આથવેલ સ્થાથવર અધમલકતોની માનય
બ ર ધથવારા રજૂ થયેલ મલબ યાંકન અંગે ના
થવેલીઅ
અહરથવાલની નકલ.
બ રાત સ્ટર મપ અઅધ અધિઅધનયમ ૧૯૫૮ ની કલમ૯) (૯) ગજ
૯ હરઠળના રાજય ાન્સરકારના જાહરરનામાથી
સ્ટર મપ ડીટબ ્રી માફ્રી અથથવા ઘટાડરલ દર લાગ બ
પડતો હોય તો

તે અંગે રજૂ કરર લ આ અધિાર

પરબ ાથવાની અધથવગત
(૧૦) ટાનાન્સફર્રી / ર્રીઝલટકીંગ કંપની ધથવારા ઇસ્ી બ
થતા શેરો ાન્સંબં અધિે રજીસ્ટાર ઓફ કંપનીની
કચેર્રીમાં રજબ કરર લ ફામ્શા નં.ર ની નકલ

૨૪

ધવાશી સાથેષ ધવાગત.
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તતરુટીખ :

કપિનિ૮ની િનિ કો જી સહુટી/જી સ૮નીક કો :

સ સાથળ :

ડતયરટેક્રશ૮નીન જ િનિતમ :
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િનિતમદતર હતઈક કો્્/ કપિનિ૮ની ટુટીીબયજિનિલ   ધવાતરત મજજર કરટેલ સકુટીમ ઓફ એમતલગમી સાથેશિનિ મજજબ ટતનજી સફરર કપિનિ૮નીિનિત શી સાથેર હ કોલડ કોર કોિનિી સાથે ટતનજી સફરુટી કપિનિ૮ની   ધવાતરત શી સાથેર કોિનિ૮ની ધવાગત દશત્વાત જ પત્રક.
ટતનજી સફરુટી કપિનિ૮નીન જ િનિતમ :-__________________________________________
ક્રમ

ટતનજી સફરર કપિનિ૮નીન જ
િનિતમ

ઓ સાથ કોરતઈઝડ શી સાથેર કટેપ૮ની્લ

પી સાથેઈડ અપ શી સાથેર કટેપ૮ની્લ

સવાી સાથેપ રટેશ૮નીય કો (ઈસયજ

ટતનજી સફરુટી કપિનિ૮નીએ ઈસયજ કરવાતિનિત શી સાથેર કો

કરવાતિનિત શી સાથેર કો)

રુટીમતક્જી સ

શી સાથેર કોિનિ૮ની

શી સાથેરદુટીઠ

કજલ શી સાથેર

શી સાથેર કોિનિ૮ની શી સાથેરદુટીઠ

કજલ શી સાથેર

ટતનજી સફરર

ટતનજી સફરુટી

ઈસયજ કરવાતિનિત

ઈસયજ શી સાથેર કોિનિ૮ની

શી સાથેરિનિ૮ની

કજલ

જી સખયત

રકમ

મજડુટી

જી સખયત

મજડુટી

કપિનિ૮ની

કપિનિ૮ની

શી સાથેર કોિનિ૮ની

જી સખયત

બજારકકિંમત

કકિંમત

રકમ

ગણતરુટી
દશત્વાવા૮ની.
૧

૨

૩

૪

૫

૬

૭

૮

૯

૧૦

૧૧

૧૨

૧૩

૧૪

૧
૨
૩
કજલ
િનિોંઅધિ :- (૧) ટતનજી સફરર/ટતનજી સફરુટી કપિનિ૮ની લ૮નીસ્ટેડ/ક કો્ટેડ હ કોય ત કો મતનય સ્ કોક એક્ષચેી સાથેનજનજ એપ કોઈન્મી સાથેન્ ડટે્િનિ૮ની ડેટની સસ સાથધતનજ પમતણપત્ર રજજ કરવજ.

જી સહુટી /-

(૨) ટતનજી સફરુટી કપિનિ૮ની   ધવાતરત ઈસયજ કરવાતિનિત શી સાથેર કો જી સબઅધિી સાથે રજીસટતર ઓફ કપિનિ૮નીઝિનિ૮ની કચેી સાથેરુટીમત ફ કોમ્-૨ રજજ કરટેલ હ કોય ત કો ફ કોમ્-૨ િનિ૮ની ક કોપ૮ની રજજ કરવા૮ની. ધજી સક કો /-
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૧૫

