शपथपत्र व बंधपत्र (रूपये 300/- च्या स्टॅ म्पपेपरवर)
(कृपया लागू नसेल ते खोडावे)

मी/आम्ही -----------------------------------/ज.म.ु -----------------------------------------------------------

------------- वय--------- वर्ष,धंदा-------------- रा. ---------------------------------------------------------------------------------------सत्य प्रततज्ञेवर कथन करतो की,

मालकी

मौजे---------हक्काची

स.न.-----------------

असन
ू

सदरचे

क्षेत्र

क्षेत्र---------

पव
ू ी

चौ.मी.ही

ममळकत

लागू असलेल्या,नागरी

जममन

माझया/आमच्या
कमाल

धारणा

अधधतनयम,1976 नस
ु ार-----------नागरी समह
ू ात येत असल्याने मी/आम्ही नागरी जममन (कमाल
धारणा व ववतनयमन) अधधतनयमांतगषत कलम 6(1) अन्वये वववरण पत्र सक्षम प्राधधकारी यांचे
कडेस दाखल केलेले होते/नव्हते.

नागरी जममन (कमाल धारणा व ववतनयमन) अधधतनयमांतगषत दाखल वववरणपत्रावर कलम

8(4) नस
े व -------- चौ.मी.क्षेत्र अततररक्त घोर्ीत
ु ार तनणषय होवन
ू ---------- चौ.मी. क्षेत्र अनज्ञ
ु य
केलेले आहे ./सदर जागेवर कोणतेही अततररक्त क्षेत्र नाजकधा अधधतनयमांतगषत घोर्ीत केले नाही.

प्रस्तत
ु चे क्षेत्र आता आम्हास ववक्री करावयाचे/ववकमसत करावयाचे असन
ू सदरचे क्षेत्र

नागरी जममन (कमाल धारणा व ववतनयमन) अधधतनयम,1976 अंतगषत्ाा अनज्ञ
ू ेय /अततररक्त
घोर्ीत क्षेत्रापैकी आहे .या अनर्
ं ाने मी खालीलप्रमाणे वस्तस्ु स्थती शपथेवर जाहीर करीत आहे .
ु ग

1.प्रस्तत
ु अततररक्त घोर्ीत क्षेत्रावर ना.क.ज.धा कलम 20/21 अन्वये योजना मंजरू आहे /नाही.

2.प्रस्तत
ु अततररक्त क्षेत्राबाबत र ना.क.ज. अधधतनयम,1976 अन्वये कलम 10(3) व 10(5)
खालील

कायषवाही झाली नाही.

3.प्रस्तत
ु जममनीबाबत कलम 34 अन्वये शासनाने कोणतेही आदे श पारीत केले नाहीत./पारीत

केलेल्या आदे शानस
ं ाने कोणताही गन्
ु ार दं डाची रक्कम भरली असन
ू त्याअनर्
ु ग
ु हा प्रलंबबत नाही.
या शपथपत्र व बंधपत्रातील मजकूर हा खरा व बरोबर असन
ू तो खोटा तनघाल्यास अथवा

भववष्यात कोणताही वाद तनमाषण झाल्यास सदर जागेचे केलेले खरे दीववक्री व्यवहार/ववकसन
परवानगी रदद करण्यास पात्र रहातील. मी/आम्ही भा.द.वव.संहहता,1860 च्या तरतद
ू ीनस
ु ार

होणा-या मशक्षेस पात्र राहीन/ राहू. सदर गन्
ु हा हा फौजदारी स्वरूपाचा आहे ,याची मला/आम्हाला
जाणीव आहे . तसेच हदवाणी प्रक्रक्रया संहहता,1908 व अन्य प्रचमलत कादयातील तरतद
ु ीनस
ु ार
शासनाच्या होणा-या नक
ु सानाची भरपाई करण्यास मी व्यक्तीश: जबाबदार राहील याची हमी या
शपथपत्र व बंधपत्राद्वारे दे त आहे .

हे शपथपत्र व बंधपत्र आज हद.

रोजी मलहून हदले असे.

(शपथपत्र व बंधपत्र करून दे णार)

