ં (એ અ
જી
ુ લ ટટમેટ ઓફ ર ટસ)
સ)-૨૦૧૧
અમલમાં  ૂકવા

ગે.

#ુજરાત
રાત સ૨કા૨
કા૨,
મહ' ૂલ િવભાગ,
િવભાગ,
ઠરાવ +માંક એસટ,પી-૧૨૨૦૯- ૮૫૪ -૧૧-હ.૧,
સ2ચવાલય,
સ2ચવાલય, ગાંધીનગ૨
ીનગ૨.
તા. ૧૮.૪.૨૦૧૧
વંચાણે લીધાઃલીધાઃુ િવભાગનો તા.૩૧-૩-૧૧નો ઠરાવ +માંક-એસટ,પી-૧૨૨૦૯-૭૬૯(૧) મહ'લ
૧૧-હ-૧.
(ર)'ુિ=. ઓફ ટ>પ, #ુજરાત રાજય, ગાંધીનગ૨નો તા. .૧૮.૪.૨૦૧૧ નો ૫
+માંક ટ>પ-તાંિક-૪૧-૨૦૧૧/૧૧૮
= તાવના ં
આ િવભાગના ઉપર સંદભC-૧ માં જણાવેલ તા.૩૧-૩-૨૦૧૧ના ઠરાવથી જી
ુ લ ટ ટમેટ ઓફ ર ટસ)-૨૦૧૧ તા.૧-૪-૨૦૧૧થી અમલમાં ુકવામાં આવેલ
(એ અ
ં ૨૦૧૧ની નીિત સંદભF જGુરતમંદ નાગHરકોને આવાસો અને ધંધા
છે . આ નવી જી
Iયવસાયની જJયા Iયાજબી HકLમતે સરળતાથી ઉપલNધ થાય અને ખેPુતોQુ ં પણ
Iયાપક Hહત જળવાઇ રહ તેવા િવશાળ TૃVટ,કોણ અને અ2ભગમને Wયાને લઇ નવી
ં ૨૦૧૧
જી
ુ
માન.મહ'લ

ગે =Xના િવિવધ લોકોની રYુ આતો સાંભળ,ને યોJય ભલામણો કરવા
મંીZીની

અWય[તામાં

માન.શહર,

િવકાસ

મંીZી

અને

ં ીZીની સિમિતની રચના કરવામાં આવેલ હતી આ
માન.રાજયક[ના નાણાંમ
ં કતાC સૌની રYુ આત સાંભળ, તેના આધાર
સિમિતએ સંબધ

કર લી ભલામણો

સરકારZીની િવચારણા હઠળ હતી.

9ZFJ ov
ં ૨૦૧૧
નવી જી
ભલામણોની િવચારણાને

ગે િવ ] ૃત રYુ આતોના આધાર મંીZીઓની સિમિતએ કર લ
તે રાજયના િવકાસને અિવરત વેગ મળતો રહ અને નવી

ં
જીનો
િવધેયા^મક અમલ થાય તે હ] ુથી નીચે ુજબના મહ^વના નીિત િવષયક
િનણCયો આથી કરવામાં આવે છે .
ં ૨૦૧૧ અમલમાં આવી તે પહલાં જી
ં ( એ.એસ.આર.)-૨૦૦૬ તા.૧-૪(૧) નવી જી
ં ૨૦૧૧માં જમીન ક થાવર િમ`કતની
૨૦૦૮ થી અમલમાં હતી. તે સંદભCમાં નવી જી
આકારણીમાં a વધારો થયો છે તેમાં

પ૦ ટકા ઘટાડાની રાહત આપવાQુ ં આથી

ઠરાવવામાં આવે છે .
દા.ત. જી
ં (એ.એસ.આર.)-૨૦૦૬ ક a તા.૧-૪-૨૦૦૮ થી અમલમાં હતી તેમાં આકારણીનો દર
Gુ .૧૦૦/- હોય અને નવી જી
ં ૨૦૧૧માં તે િમ`કતના દર Gુ .૨૦૦/- થતા હોય તો આ વધારાના

Gુ .૧૦૦/-ના જી
ં દરમાં ૫૦ ટકા ઘટાડો થશે એટલે ક , અગાઉ Gુ .૧૦૦/-ની Yુ ની જીનો
ં
દર હતો તે
હવે Gુ .૧૫૦/- થશે.

ં
(ર) તા.૧-૪-૨૦૧૧થી અમલમાં ુકવામાં આવેલ નવી જીમાં
a િમ`કતના દર
ં (એ.એસ.આર.)-૨૦૦૬ કરતાં ઓછા
અગાઉ તા.૧-૪-૨૦૦૮થી અમલમાં હતી તે જી
ં
હોય તો તા.૧-૪-૨૦૧૧ની નવી જીના
દર રદ ગણાશે અને તા.૧-૪-૨૦૦૮ થી
ં
અમલમાં હતી તે જીના
દરની જ ગણતર, કરવાQુ ં આથી ઠરાવવામાં આવેછે.
ં ૨૦૧૧માં a હ] ુના ભાવો દશાCવેલ નથી અથવા કોઇપણ િવ તાર રહ, ગયા
(૩) જી
હોય તો તે િવ તારનો નવેસરથી સવF કર, રાજય સરકારની મંYુર, મેળવી લેવાની
રહશે.
(૪) આ ઉપરાંત ઉપરોકત વંચાણ (૧)માં લીધેલ તા.૩૧-૩-૨૦૧૧ના ઠરાવમાં જણાવેલ
અય જોગવાઇઓ યથાવત રહશ.ે
રાજયમાં ુબ
ં ઈ

ટ>પ અિધિનયમ-૧૯૫૮ની કલમ -૩૨(ક)ના અસ૨કા૨ક

અમલ માટ રાજય સ૨કા૨ eવારા સમf રાજયની જમીનો/ થાવ૨ િમ`કતોની બX૨
HકLમત નકક, ક૨વા માટ ની

ં સમયાંતર નકક, ક૨વામાં આવે છે . તે સાથે જી
ં
જી

ં ૨૦૧૧ના
અમલીકરણ માટ ના માગCદશCકો બહાર પાડવામાં આવેછે. તે ુજબ જી
અમલીકરણ માટ ના માગCદશCનો બહાર પાડવામાં આવેલ છે . તેમાં ફરફાર કર,
ં ે આ અમલીકરણ માટના માગCદશન
નવેસરથી ગાઇડલાઇસ સંબધ
C ો (ગાઇડ લાઇસ)
'ુિ=.ઓફ ટ >પસ અને નgધણી સર િનર,[કZી,#ુજરાત રાજય તરફથી અલગ ર,તે
બહાર પાડવામાં આવશે. તે ુજબની કાયCવાહ, કરવાની રહશે.
(૫) નgધણી સર િનર,[કZી,#ુજરાત રાજય,ગાંધીનગરના તા.૯-૫-૨૦૦૭ના પHરપ
+માંક-ઇજર/વહટ/૧૩૪-૦૪/૯૧૩૦-૯૧૫૫ ની 'ુચનાઓ સમf રાજયમાં લા#ુ કરવા
આથી ઠરાવવામાં આવે છે .
#ુજરાતના રાજયપાલZીના hુકમથી અને તેમના નામે,

એચ.
એચ.a.શાહ
સં કુ ત સ2ચવ
મહ' ૂલ િવભાગ,
=િત,
માન. રાજયપાલZીના
માન. ુiયમંીZીના
માન. મહ' ૂલ મંીZીના
ં ીZીના
માન. નાણાંમ

ગત સ2ચવZી, રાજભવન, ગાંધીનગ૨.
ગત સ2ચવZી, #ુજરાત રાજય, સ2ચવાલય, ગાંધીનગ૨.
ગત સ2ચવZી, #ુજરાત રાજય, સ2ચવાલય, ગાંધીનગ૨.
ગત સ2ચવZી, #ુજરાત રાજય, સ2ચવાલય, ગાંધીનગ૨.

માન. રા.ક. મંીZી (નાણાં) ના

ગત સ2ચવZી, #ુજરાત રાજય, સ2ચવાલય,

ગાંધીનગ૨.
અિધક ુiય સ2ચવZી, નાણાં િવભાગ, સ2ચવાલય, ગાંધીનગ૨.
ુiય સ2ચવZીના

ગત સ2ચવZી, #ુજરાત રાજય, સ2ચવાલય, ગાંધીનગ૨.

અ# ૂ સ2ચવZી, મહ' ૂલ િવભાગ, સ2ચવાલય, ગાંધીનગ૨.
સેટલમેટ કિમશન૨ અને જમીન દફત૨ િનયામકZી, #ુજરાત રાજય, ગાંધીનગ૨.
'ુિ=.. ઓફ ટ>પસ, #ુજરાત રાજય, ગાંધીનગ૨.
નgધણી સ૨ િનર,[કZી, #ુજરાત રાજય, ગાંધીનગ૨.
એકાઉટટ જન૨લZી, #ુજરાત રાજય, અમદાવાદ / રાજકોટ.
િનયામકZી, Hહસાબ અને િતજોર,, #ુજરાત રાજય, ગાંધીનગ૨.
સવF jજ`લા કલેકટ૨Zીઓ,
સવF નાયબ કલેકટ૨Zીઓ ( ટ>પ ડ ટુ ,  ૂ`યાંકન તં),
સવF સબ-૨jજ kા૨ - નgધણી ખા],ું ( 'ુિ=.. ઓફ ટ>lસ મા૨ફત )
િસલેકટ ફાઈલ.

