aসম ভূ িম আৰু ৰাজহ আiনৰ 52 ধাৰা মেত িদয়া

জানিন
েগাঃ নং েয েহতু েক ………………………………..………..…..েমৗজাৰ……..………………..…….বাসস্হানৰ
………………………………………….….. দখর্াsৰ

পৰা সাং ৰ pািধকাৰীেয় জািনব পািৰেছ েয

তলৰ বণর্না কৰা মািটৰ utৰািধকাৰীt ঘিটেছ, আৰু েসi utৰািধকাৰীt েৰিজ াৰী কিৰব লািগব
জানিন dাৰা jাত কেৰাৱা যায় েয িয সকেল
নাম েৰিজ াৰী কৰাত আপিt কেৰ

.....................................................ৰ

............................................................e দাবী

কৰা িনm বিণর্ত আকাৰ pকাৰ বা পিৰমাণ িবষেয় pিতবাদ কেৰ েতoঁেলােক iং ................তািৰেখ
িদনৰ 10 বজাৰ সময়ত েমাৰ কাযর্য্ালয়ত িনেজ uপিস্হত ৈহ আপিtৰ eখন িলিখত বণর্না দািখল
কিৰব েতিতয়া aনুসnান হব আৰু আৱশয্কীয় হুkম িদয়া হব I
iং

200

………………..চনৰ………………………মাহৰ……………………..তািৰেখ

েমাৰ

সnখত
ু

কাযর্য্ালয়ৰ েমাহৰ মািৰ িদয়া হ’ল I
……………………………………………….……….চােকর্ াল
সহঃ জঃ pাঃ িবষয়া e eছ a’

utৰািধকাৰীtৰ বণর্না
হsাnৰ kেম েন
utৰািধকাৰীৰ
utৰািধকাৰী
নাম েতoঁৰ
মহল আৰু কােলkৰীত নাম ভূ k মািলক বা ভূ মািধকাৰীৰ
গাoঁৰ িবৱৰণ
নাম েতoঁৰ িপতাৰ নাম আৰু থকা ঠাi
িপতাৰ নাম আৰু kেম sাথর্ৰ পিৰমান
থকা ঠাi
stবান ৈলেছ
1
2
3
4

Assam Schedule XVII (part) Form No. 19

FORM OF APPLICATION FOR MUTATION
নাম খািৰজ দািখলৰ দখর্াs
1/ দখর্াs েৰিজ াৰত ei বছৰৰ kিমক নmৰ I
2/ দখর্াsকাৰীৰ নাম বােপকৰ নাম আৰু থকা ঠাi I

3/ মহলৰ নাম, pকাৰ আৰু ৰাজহ িদয়া মহলৰ
েৰিজ াৰত kিমক নmৰ I
4/মহলৰ নাম, pকাৰ আৰু িনজ মহলৰ েৰিজ াৰত
kিমক নmৰ I
5/মহলৰ িয েমৗজাত থােক তাৰ নাম I

6/বtর্মান ভূ sামী বা ভূ মািধকাৰীৰ নাম আৰু তাৰ
বােপকৰ নাম I

7/দখর্াsকাৰীৰ sাথর্ৰ pকাৰ েযেন- ভূ sামী
ভূ মািধকাৰী কাযর্য্ধয্kৰ বা বnক লoতা বা িকনা
utৰািধকাৰ দান সূেt বা আন দেৰ েপাৱা ৈহেছ I
8/ দখর্াsকাৰীেয় sাথর্ৰ পিৰমাণ I
9/ দখর্াsকাৰীেয় দখল েপাৱা তািৰখ I
10/ আন েকােনা িবেশষ কথা I
ei দখর্াsত িলখা কথা েমাৰ jান িব াস
মেত সতয্ I
11/ মnবয্

iিত চন 2000
দখর্াs

দখর্াs িদয়া aিফচত ঘৰ 1 পুৰণ কৰা হ’ব I আন ঘৰ দখর্াsকাৰীেয় পুৰণ কিৰব লািগব I ঘৰ 6 পুৰণ কিৰবৈল
িকবা টান পােল সুদা ৰািখব পািৰব I
দখর্াsকাৰীেয় কাযর্য্াধয্k 7 ত েতoঁ কাৰ িনিমেt কাযর্য্াধkয্ ৈহেছ তাক লািগব I দখর্াsকাৰীেয় কাযর্য্াধয্k
হ’েল েতoঁ িয িবলাকৰ িনিমেt কাযর্য্াধয্k ৈহেছ িসিবলাকৰ pেতয্কৰ sাথর্ৰ পিৰমাণ 8 ত িলিখব I

