એમ.ઓ.યુ.ડી. અને ડી.ઓ.એલ.આર. દ્ધાર્ધા મ્ધાનન
આખરી નમ ૂનારૂપ ડાફટ

વસિયતનામ ુ

નોંધ :- આ એક નમુન્ધારૂપ ડ્્ધાફટ છે અને તેનનો વનકકતગત જરૂરીન્ધાત પ્રમ્ધાણે ફે ફારફ્ધાર
કરી શક્ધાશે.

આ મ્ધારી અંતતમ ઈચછ્ધા અને વતવસિનતન્ધામ ુ મું છે. હુ મું ............ નનો પુત્ર ................ નનો
રહાવ્ધાવસિી (વતની) , ઉંમર ......... નનો રહાવ્ધાવસિી વર્ષ ........ તમુંદુરસત મ્ધાનતવસિક તસથિતીમ્ધામું
રહુ મું છમું અને કનોઈપણે ફ વનકકતન્ધા કનોઈપણે ફ પ્રક્ધારન્ધા દબાણ્ધાણે ફ વગર મ્ધારી અંતતમ ઈચછ્ધા
તરીકા આ વતવસિનતન્ધામ ુ રજુ કરૂ છમું અને આથિી મ્ધાર્ધા મ ાત્યુબાણ્ધાદ મ્ધારી જમુંગમ અને સથિ્ધાવર
તમલકત વસિમુંબાણમુંતધત કનોઈ તકર્ધાર કા તવવ્ધાદથિી ટ્ધાળવ્ધા મ્ધાટા મ્ધારી અગ્ધાઉની તમ્ધામ
ઈચછ્ધાઓ અને વતવસિનતન્ધામ્ધાની પુરવણે ફીઓ કા સુધ્ધાર્ધા રદ જાહાર કરૂ છમું.

મ્ધાર્ધા ક્ધારની વ્ધારવસિદ્ધારનો નીચે મુજબાણ છે.
( વતવસિનતન્ધામ ુ કરન્ધારા તેમન્ધા ક્ધાનદા વસિરન્ધા વ્ધારવસિદ્ધારનો જેમકા, પત્ની/પુત્ર/પુત્રી/ કા
અનન કનોઈ વસિમુંબાણમુંતધની જેમનનો તે વ્ધારવસિદ્ધાર તરીકા ઉલલેખ કરવ્ધા મ્ધાગત્ધા હનોન તેમની
તવગતનો આપવી )
ઉપર દશ્ધા્ષવેલ મ્ધાર્ધા તમ્ધામ બાણ્ધાળકનો પકરણે ફીત છે અને પનોતપનોત્ધાન્ધા જીવનમ્ધામું નનોગનરીતે
સથિ્ધાની થિનેલ છે તેમજ તેઓએ મ્ધારી ખુબાણજ વસિ્ધારી વસિમુંભ્ધાળ ર્ધાખેલ છે હુ મું ( બાણંક ખ્ધાત્ધા
વસિહીત જમુંગમ અને સથિ્ધાવર તમલકતની તવગતનો આપવી ) નનો કબાણજનો ધર્ધાવન્ધાર અને
મ્ધાલલક છમું.
જીંદગી અતનતચછત છે અને ઈશવર મને કન્ધારા બાણનોલ્ધાવીલે તેની મને જાણે ફ નથિી અને હુ મું
આ સુ મુંદર દૂ તનન્ધા છનોડીને કન્ધારા જતનો રહીશ તેનનો મને ખન્ધાલ નથિી આથિી મ્ધાર્ધા જનમ્ધાર્ધા
દરતમન્ધાન હુ મું મ્ધારી જમુંગમ અને સથિ્ધાવર તમલકતની પત્ધાવટ કરવ્ધા ઈચછમું છમું, જેથિી મ્ધાર્ધા
ક્ધાનદા વસિર વ્ધારવસિદ્ધારનો વચચે મ્ધારી વસિમુંપતત્તિની વહચણે ફી અંગે કનોઈ પણે ફ તવવ્ધાદ કા તકર્ધારને
ટ્ધાળી શક્ધાન.
આથિી, હુ મું આ વતવસિનતન્ધામુ તૈન્ધાર કરૂ છ. હુ મું જન્ધામું સુધી જીતવત છમું ત્ન્ધામું સુધી હુ મું મ્ધારી
તમ્ધામ વસિમુંપતત્તિનનો મ્ધાલલક બાણની રહીશ. તેમ છત્ધામું મ્ધાર્ધા મ ાત્યુ બાણ્ધાદ
( વતવસિનતન્ધામ ુ મું તૈન્ધાર કરન્ધારા ક્ધામુંતનો ક્ધાનદા વસિર વ્ધારવસિદ્ધારનો કા તેની પવસિમુંદગીની વનકકતની
તરફાણે ફમ્ધામું

તેની

જમુંગમ

અને

સથિ્ધાવર

તમલકતની

બાણ્ધાબાણતે

પત્ધાવટ/કહસવસિ્ધા

પ્રમ્ધાણે ફ/વનવસથિ્ધાનનો ઉલલેખ કરવનો )
હુ મું મ્ધારી તમ્ધામ જમુંગમ અને સથિ્ધાવર તમલકત ઉપર મુજબાણની વનવસથિ્ધા પ્રમ્ધાણે ફે મ્ધાર્ધા
ઉપર જણે ફ્ધાવેલ ક્ધાનદા વસિરન્ધા વ્ધારવસિદ્ધારીને વતવસિનતન્ધામ્ધા દ્ધાર્ધા આપુ મું છમું.
( હુ મું આ વતવસિનતન્ધામ્ધાન્ધા અમલ કત્ધા્ષ (પ્રબાણમુંધક) વનકકત તરીકા ............... ન્ધા
પુત્ર/પત્ની/પુત્રી શ્ી/શ્ીમતી
..............., ................. ન્ધા રહાવ્ધાવસિી અને તેન્ધા મ ાત્યુ કકસવસિ્ધામ્ધામું ............. ન્ધા
પુત્ર/પત્ની/પુત્રી,શ્ી/શ્ીમતી ............., ................ ન્ધા વતની તનમણુ મુંક કરૂ છમું.
આથિી મ્ધાર્ધા અગ્ધાઉન્ધા તમ્ધામ વતવસિનતન્ધામ્ધા રદ કરવ્ધામ્ધામું આવે છે.

નીચેન્ધા વસિ્ધાકીઓ કા જેમણે ફે પણે ફ એકબાણીજાની હ્ધાજરીમ્ધામું અને મ્ધારી હ્ધાજરીમ્ધામું વસિહી કરા લ
છે તેઓની હ્ધાજરીમ્ધામું વર્ષ .....ર 01 .. ન્ધા .............

ન્ધા રનોજ પણે ફ આન્ધા પર વસિહી

કરવ્ધામ્ધામું આવેલ છે.

વતવસિનતકત્ધા્ષની વસિહી.

આથિી પ્રમ્ધાલણે ફત કરવ્ધામ્ધામું આવે છે કા ઉપરનોકત વતવસિનતન્ધામ્ધા પર ઉપર જણે ફ્ધાવેલ
વતવસિનતકત્ધા્ષએ અમ્ધારી હ્ધાજરીમ્ધામું વસિહી કરા લ છે અને અમે અતધકાત વસિ્ધાકીઓ તરીકા પણે ફ
આ વતવસિનતન્ધામ ુ મું તૈન્ધાર કરન્ધારની હ્ધાજરીમ્ધામું વસિહી કરા લ છે અને અમે એક બાણીજાની
હ્ધાજરીમ્ધામું આ વતવસિનત કરન્ધારને કહનદીમ્ધામું ( કનોઈ પણે ફ સથિ્ધાતનક ભ્ધાર્ધાનનો ઉલલેખ કરવનો
વતવસિનતન્ધામ્ધાન ુ મું તવરન વસતુ જણે ફ્ધાવન્ધા બાણ્ધાદ તે તેને વસિમુંપ ૂણે ફ્ષપણે ફે વસિમજન્ધા છે અને તેની
વસિ્ધાથિે વસિહમત થિન્ધા બાણદલ તેન્ધા પર ઉપર જણે ફ્ધાવેલ ત્ધારીખ અને વસિમને અમ્ધારી વસિહીઓ
કરા લ છે.

વસિ્ધાકીઓ

1. ( ન્ધામ, તપત્ધાન ુ મું ન્ધામ, વસિરન્ધામ ુ મું )
ર. ( ન્ધામ,તપત્ધાન ુ મું ન્ધામ, વસિરન્ધામ ુ મું )

નનોધ :- આ એક નમુન્ધારૂપ ડ્્ધાફટ (મુવસિદનો) છે અને વનકકતગત જરૂરીન્ધાત પ્રમ્ધાણે ફે તેનનો
અમલ કરી શક્ધાશે.

વેચાણ ખત

પલનોટ/ફલેટનનો કુલ તવસત્ધાર ........ ચનો.મીટર/ચનો.ફુટ/લ્ધાગ ુ પડતનો ભનોનતળીન્ધા તવસત્ધાર
જમીનની કકંમત .....બાણ્ધામુંધક્ધામ હાઠળનનો તવસત્ધાર ...... ચનો.ફુટ. (બાણ્ધામુંધક્ધામ) આંતશક
બાણ્ધામુંધક્ધામ કરા લ મ્ધાળની વસિમુંખન્ધા ...........

ુ
કક્ધા ( તવસત્ધાર પ્રમ્ધાણે ફે,વત ્ષળ

(ઘેર્ધાવ્ધા) દરની ગણે ફતરીન્ધા હાત ુ મ્ધાટા )...............

મ્ધાનનત્ધાપ્ર્ધાપત

ઉપનનોગ ..........
વ્ધાસતતવક
ઉપનનોગ ........
બાણ્ધામુંધક્ધામનુ વર્ષ : ...........
બાણ્ધામુંધક્ધામનુ મું ખચ્ષ : .......
ભરપ્ધાઈ કરા લ સટા મપ વેરનો ............

આ વેચ્ધાણે ફ ખત એક પકે (નીચે આમ્ધામું વેચન્ધાર તરીકા ઓળખ્ધાવેલ છે) ...... ન્ધા
રહાવ્ધાવસિી (વતની), ..... ન્ધા પુત્ર ...... અને
બાણ્ધાજી પકે ( નીચે આમ્ધામું ખરીદન્ધાર તરીકા ઓળખ્ધાવેલ

છે ) .......... ન્ધા રહાવ્ધાવસિી

(વતની), ......... ન્ધા પુત્ર ........... વચચે કરવ્ધામ્ધામું આવે છે અને ........., ......... ન્ધા
......... ન્ધા રનોજ .......... (સથિળનુ મું ન્ધામ) ખ્ધાતે કરવ્ધામ્ધામું આવેલ છે.
વેચન્ધાર અને ખરીદન્ધારની વન્ધાખન્ધામ્ધામું બાણમુંને પકક્ધારનો, તેઓન્ધા વસિમુંબાણમુંતધત ક્ધાનદા વસિરન્ધા
વ્ધારવસિદ્ધારનો,અમલ કત્ધા્ષઓ, ઉત્તિર્ધાકદક્ધારીઓ, વકહવટ કત્ધા્ષઓ, ક્ધાન ૂની પ્રતતતનતધઓ અને
તેઓન્ધા વસિમુંબાણમુંતધત પકક્ધારનોન્ધા મુખત્ન્ધારનો અને ન્ધામતનયુકત્ધાઓનનો વસિમ્ધાવેશ થિશે.

જન્ધારા વેચ્ધાણે ફકત્ધા્ષ વેચ્ધાણે ફ કરન્ધાર ......... ખ્ધાતે આવેલ .......કેત્રફળ ધર્ધાવતી તમલકત
નમું. ..... જેની ચતકુ દ્દિશ્ધા નીચે મુજબાણ છે, (હવે પછી અહીં જેનનો ઉલલેખ ભભ ઉકત
તમલકત ભભ તરીકા કરવ્ધામ્ધામું આવનનો છે તેન્ધા એકમ્ધાત્ર (અબાણ્ધાતધત) મ્ધાલલક અને
કબાણજેદ્ધાર છે અને અનનથિ્ધા તે તમલકતનનો પ્રત્નેક અને ક્ધાન ૂની કબાણજનો ધર્ધાવે છે.

પુવ્ષ :પતશવમ :ઉત્તિર :દલકણે ફ :-

ઉકત તમલકતની ખરીદી કરીને વસિમુંપ્ધાદન કરીને વ્ધારવસિ્ધામ્ધામું મેળવીને કા પછી વસિબાણ
રજીસ્્ધારની કચેરી ........... (સથિળ) મ્ધામું ત્ધા.......... ન્ધા રનોજ વધ્ધાર્ધાન્ધા પુસતક ...... ગમુંથિ
નમું. ........ પ ાષઠ ........ થિી તરીકા નનોગન રીતે નોંધ્ધાનેલ દસત્ધાવેજ નમું . ..... મુજબાણન્ધા
.........,

લેટર

ઓફ

મીએડમીનીસ્ા શન

વેચ્ધાણે ફ

ખત/બાણલકવસિ

ુ ભનોગવટ્ધાથિી ખરીદા લ/વસિમુંપ્ધાકદત કરા લ/વ્ધારવસિ્ધામ્ધામું મેળવેલ તમલકતનનો
ખત/વતવસિનતન્ધામ/
તેમ્ધામું વસિમ્ધાવેશ થિશે.
વેચન્ધારા તેની પ્રમ્ધાણે ફીક જરૂરીન્ધાતનો અને ક્ધાન ૂની જરૂરીન્ધાતનો મ્ધાટા, કનોઈપણે ફ દબાણ્ધાણે ફ,
બાણળ, જબાણદસતી,બાણળજબાણરી વગર તેની સવસથિ લચત્તિે ખરીદન્ધારને ....... ની રકમન્ધા
અવેજમ્ધામું ઉકત તમલકત તબાણદીલ કરવ્ધા અને વેચવ્ધા મ્ધાટા ત્ધારીખ ......... ન્ધા
રનોજ,......... પર નનોધ્ધાનેલ અને નોંધણે ફી નમું...... ધર્ધાવત્ધા ખતથિી વેચ્ધાણે ફ વસિમુંમતત આપેલ
છે અને જેન્ધા મ્ધાટા ખરીદન્ધારા જમીનની તસથિતતની ચક્ધાવસિણે ફી બાણ્ધાદ અને વેચન્ધારન્ધા
મ્ધાલલકી હક બાણ્ધાબાણતે વસિમુંતનોર વનકત કન્ધા્ષ બાણ્ધાદ તે તમલકત ઉકત અવેજથિી આપે તે
ખરીદવ્ધાની વસિમુંમમુંતત દશ્ધા્ષવેલ છે
હવે આ ખત વસિ્ધાખ પુરા છે કા ......

1. કા ખરીદન્ધારા વેચન્ધારને ઉકત તમલકતન્ધામું વેચ્ધાણે ફ મ્ધાટા પુણે ફ્ષ અને આખરી અવેજ
તરીકા રૂ્ધા. .......
(અંકા રૂતપન્ધા .........) ચુકવેલ છે.જે અંગેની રવસિીદ વેચ્ધાણે ફકત્ધા્ષને મળેલ છે.
ર. વેચન્ધાર તેન્ધા તમ્ધામ અતધક્ધારનો,મ્ધાલલકી હક અને કહત વસિ્ધાથિે ઉપર જણે ફ્ધાવેલ તમલકત
ુ ્ષ પણે ફે અને હમુંમેશ મ્ધાટા ખરીદન્ધાર કા જે હવે પછી ઉકત તમલકતની મ્ધાલલકીન્ધા
વસિમુંપણે ફ
ુ ્ષ મ્ધાલલક બાણની રહાશે તેને ઉકત
તમ્ધામ અતધક્ધારનો ભનોગવશે અને તે તમલકતન્ધા વસિમુંપણે ફ
તમલકત વેચે છે,તબાણદીલ કરા છે અને વસિનોપે છે.
3. વેચન્ધાર ઉપર જણે ફ્ધાવેલ તમલકતનનો ખરા ખર પ્રત્નક/ક્ધાનદા વસિર કબાણજનો ખરીદન્ધારને
વસિનોપે છે જે હવે પછી આ તમલકતનનો કબાણજનો ધર્ધાવવ્ધા મ્ધાટા હકકદ્ધાર ગણે ફ્ધાશે.
4. ખરીદન્ધારા આ વેચ્ધાણે ફ ખતનુ મું તમ્ધામ ખચ્ષ જેવ્ધા કા સટા મપ કર,અમલ બાણજવણે ફી અને
નોંધણે ફી ફી વગરા ભરપ્ધાઈ કરા લ છે.
પ. આ વેચ્ધાણે ફ ખતની ત્ધારીખ પહાલ્ધાન્ધા વસિમનગ્ધાળ્ધા મ્ધાટા ઉકત તમલકતની બાણ્ધાબાણતમ્ધામું જે
કનોઈ તવક્ધાવસિ ખચ્ષ,ધર વેરનો,બાણ્ધાકી બાણીલ,પ્ધાણે ફી ખચ્ધા્ષ,તવજળી ખચ્ષ,એકરઅવસિ્ષ,બાણ્ધાકી લેણે ફ્ધામું
ખચ્ષ,ચુકવવ્ધાન્ધા છે/ચુકવી દીધ્ધા છે તમ્ધામ કર વગેરા વેચન્ધાર અને હવે પછી આ
તમ્ધામ ખચ્ધા્ષ ખરીદન્ધારા ચુકવવ્ધાન્ધા રહાશે.
ુ તવભ્ધાગ અને અનન કનોઈપણે ફ
6. વેચન્ધાર વનકકત ખરીદન્ધારને એમ.વસિી.ડી./મહાસલ
વસિમુંબાણમુંતધત તવભ્ધાગન્ધા વસિમુંબાણમુંતધત રા કડ્ષઝમ્ધામું તમલકતની તબાણદીલી/ન્ધામ બાણદલી કર્ધાવવ્ધામ્ધામું
તેને મદદ કરવ્ધા વસિહનનોગ અને ખ્ધાતરી આપે છે .અને/અથિવ્ધા ખરીદન્ધારને વેચન્ધારની
ગેર હ્ધાજરીમ્ધામું પણે ફ આ વેચ્ધાણે ફ ખતન્ધા આધ્ધારા વસિમુંબાણમુંતધત તવભ્ધાગમ્ધામુંથિી તેન્ધા/તેણે ફીન્ધા
પનોત્ધાન્ધા ન્ધામમ્ધામું તમલકત તબાણદીલી/ન્ધામ બાણદલી કર્ધાવવ્ધાનનો પુણે ફ્ષ અતધક્ધાર રહાશ.ે
ુ મુંલગક તમ્ધામ
7. ખરીદન્ધારને ઉકત તમલકત વસિ્ધાથિે તમ્ધામ હક પડનોશ હક અને આન ર
અતધક્ધારનો પણે ફ આ વેચ્ધાણે ફ ખત વસિ્ધાથિે તબાણદીલ કરવ્ધામ્ધામું આવેલ છે.
8. વેચ્ધાણે ફકત્ધા્ષએ (વેચન્ધારા) ખરીદન્ધારને ખ્ધાતરી આપેલ છે કા વેચ્ધાણે ફ હાઠળની ઉકત
તમલકત

તમ્ધામ

પ્રક્ધારન્ધા

બાણનોજા

જેવ્ધા

કા

વેચ્ધાણે ફ,ગીરનો,બાણલકવસિ,તબાણદીલી

હક
ુ મન્ધામ્ધા,દ્ધાવ્ધા,ગણે ફનોતપટનો,વસિમુંપ્ધાદન/જાહારન્ધામ્ધા વગેરાથિી મુકત છે અને વેચન્ધારન્ધા
મ્ધાલલકી હકમ્ધામું કનોઈ વ્ધામુંધનો/તવવ્ધાદ નથિી જનો કનોઈપણે ફ વસિમને આવનો વ્ધામુંધનો/તવવ્ધાદ પુરવ્ધાર
થિ્ધાન અને તે બાણદલ ખરીદન્ધારને કનોઈ નુકશ્ધાન

થિ્ધાન તનો,વેચ્ધાણે ફકત્ધા્ષ તેન્ધા મ્ધાટા

ુ ્ષરીતે જવ્ધાબાણદ્ધાર રહાશે અને ખરીદન્ધાર વેચન્ધાર પ્ધાવસિેથિી તેન્ધા/તેણે ફીન્ધા તમ્ધામ
વસિમુંપણે ફ
નુકશ્ધાનનુ મું વળતર મેળવન્ધા (વસુલવ્ધા) હકકદ્ધાર રહાશ.ે

9. ખરીદન્ધાર વનકકતઓને વસિમુંબાણમુંતધત વસિત્તિ્ધાતધશનો પ્ધાવસિેથિી ઉકત તમલકત વસિમુંબાણમુંતધત
ુ ્ષ
પ્ધાણે ફી,વીજળી અને ગટરવનવસથિ્ધા જનોડ્ધાણે ફની અરજી કરવ્ધાનનો અને તે મેળવવ્ધાનનો પ ણે ફ
અતધક્ધાર રહાશે અને વેચન્ધારની કનોઈપણે ફ લેખીત વસિમુંમતત વગર વસિમુંબાણમુંતધત તવભ્ધાગમ્ધામુંથિી
ુ ્ષ અતધક્ધાર રહાશ.ે
તેન્ધા/તેણે ફીન્ધા પનોત્ધાન્ધા હ્ધાલન્ધા ન્ધામમ્ધામું ફારફ્ધાર કરવ્ધાનનો પણે ફ વસિમુંપણે ફ
10. વેચન્ધાર વનકકતએ ઉપર દશ્ધા્ષવેલ તમલકત વસિમુંબાણમુંતધત અગ્ધાઉન્ધા મ્ધાલલકી-હકન્ધા
દસત્ધાવેજનો વસિનોપેલ છે આથિી વેચન્ધાર વનકકત એકર્ધાર કરા છે અને ખરીદન્ધારને ખ્ધાતરી
આપે છે કા વસિરક્ધારા ઉકત તમલકત વસિમુંપ્ધાકદત કરા લ નથિી અને તેમ્ધામું કનોઈ અદ્ધાલત કા
તવભ્ધાગનનો મન્ધાઈ હુકમ કા જપતી હુકમ નથિી.
બાણમુંને પકનોએ નીચેન્ધા વસિ્ધાકીઓની હ્ધાજરીમ્ધામું પહાલ્ધામું ઉપર જણે ફ્ધાવેલ કદવવસિ,મહીન્ધા અને
વર્ષન્ધા રનોજ આ કર્ધાર કન્ધા્ષ બાણ્ધાદ આ વેચ્ધાણે ફ ખત પર પનોત્ધાની વસિહીઓ કરા લ છે અને
તેઓન્ધા અંગ ૂઠ્ધાની તનશ્ધાનીઓ કરા લ છે.
વસિ્ધાકીઓ :1) (ન્ધામ, તપત્ધાન ુ મું ન્ધામ , વસિરન્ધામ ુ મું )

ર) ( ન્ધામ, તપત્ધાન ુ મું ન્ધામ, વસિરન્ધામ ુ મું )
ખરીદન્ધાર

વેચન્ધાર

એમ.ઓ.ય.ુ ડી. અને ડી.ઓ.એલ.આર. દારા માનય કર કરેલ
ુ દસ)
આખરી નમ ૂનારૂપ ડાફટ (મિ

નોંધ :- આ એક નમ ૂન્ધારૂપ મુવસિદનો છે અને વનકકતગત જરૂરીન્ધાત મુજબાણ તેમ્ધા ફારફ્ધાર
કરી શક્ધાશે.

પટ્ધા-ખત
............ વર્ષન્ધા .......... મ્ધાવસિની ........... ત્ધારીખે આ પટ્ધા-ખત એક પકે (
નીચે પટા દા ન્ધાર તરીકા દશ્ધા્ષવેલ ) ....... ન્ધા રહાવ્ધાવસિી ................ન્ધા પુત્ર/પુત્રી
................... અને બાણીજી પકે (નીચે પટા લેન્ધાર તરીકા દશ્ધા્ષવેલ ) .......... ન્ધા રહાવ્ધાવસિી
............... ન્ધા પુત્ર/પુત્રી ........... વચચે કરવ્ધામ્ધામું આવેલ છે.ભભ પટા આપન્ધાર ભભ
અને ભભ પટા લેન્ધાર ભભ શબદનોમ્ધામું તે બાણમુંને પકક્ધારનો,તેઓન્ધા વસિમુંબાણમુંતધત ક્ધાનદા વસિર
વ્ધારવસિદ્ધારનો,વતવસિનતન્ધામ્ધાન્ધા

અમલકત્ધા્ષઓ

ઉત્તિર્ધાતધક્ધારીઓ,વહીવટકત્ધા્ષઓ,ક્ધાન ૂની

પ્રતતતનતધઓ અને તેઓન્ધા વસિમુંબાણમુંતધત પકન્ધા ન્ધામે કરી આપન્ધાર્ધા/ન્ધામ-તનયુકત્ધાઓનનો
વસિમ્ધાવેશ થિશે.
પટા આપન્ધાર વનકકત...... ખ્ધાતે આવેલ .............કેત્રફળ ધર્ધાવતી તમલકત
નમું. ......... હવે પછી જેનનો ઉકત તમલકત તરીકા ઉલલેખ કરવ્ધામ્ધામું આવનનો છે તે
ુ ્ષ મ્ધાલલક છે.
તમલકતનનો કબાણજનો ધર્ધાવે છે અને તેન્ધા વસિમુંપણે ફ

હવે આ પટ્ધા-ખત નીચે મુજબાણની વસિ્ધાખ પુરા છે.
1. પટ્ધાની મુદત :
.......... થિી ............. સુધી
ર. પેશગી/તપ્રતમનમની રકમ : રૂ્ધા. ................ (અંકા રૂ........... .... )ંમું
( જનો કનોઈ હનોન તનો )
3. જામીનગીરી અન્ધામત, જનો કનોઈ હનોન તનો રૂ્ધા. ...............
( અંકા રૂ્ધા. ............... ) ( જનો કનોઈ હનોન તે )

4. ભ્ધાડ્ધાની ( ચુકવણે ફી તેની વસિમન્ધાવતધ અને પ્રક્ધારની તવગતનો ................
પ. ભરપ્ધાઈ કરા લ સટા મપડયુટી ................ થિી રૂ્ધા. ................ (રૂ્ધા. ...............)
( જનો કનોઈ હનોન તે )
6. પટા આપન્ધાર ઉકત તમલકતન્ધા એકમ્ધાત્ર/વસિમુંયકુ ત/વસિહ-મ્ધાલલક છે અને નીચેની સુલચ
(પત્રક) મ્ધામું દશ્ધા્ષવેલ ઉકત તમલકતનનો કબાણજનો ધર્ધાવે છે.
7. પટ લેન્ધાર ર્ધાખન્ધારા ઉપર જણે ફ્ધાવેલ વસિમનગ્ધાળ્ધા મ્ધાટા નીચેની સુલચ (પત્રક) મ્ધામું
જણે ફ્ધાવેલ તમલકત પટા આપવ્ધાની મ્ધાગણે ફી વસિ્ધાથિે પટા આપન્ધારનનો વસિમુંપક્ષ કરા લ છે. અને
પટા આપન્ધારા આ દસત્ધાવેજમ્ધામું મજકર તનનમનો અને શરતનો મુજબાણ ઉકત તમલકતને પટા
આપવ્ધાની મમુંજુરી આપેલ છે.
8. પટા આપન્ધાર ......... બાણંકન્ધા ........... ત્ધારીખન્ધા રનોકડાથિી/ચેકથિી/ડીમ્ધાનડ ડ્્ધાફટથિી કા
રનોકડાથિી નમુંબાણર ........ થિી રૂ્ધા. ........ (અંકા રૂ્ધા. ................ ) ની વન્ધાજ મુકત અલગમ
રકમની પ્ધાવતી કા રવસિીદ મળન્ધાનનો સવીક્ધાર કરા છે.જે પટ્ધાની વસિમ્ધાતપત બાણ્ધાદ કા અથિવ્ધા તે
પહાલ્ધા પટા આપન્ધારને ખ્ધાલી પ્રત્નક કબાણજનો મળવ્ધાને આધીન રહીને પટ્ધાની શરતનોન્ધા
ઉલલેઘનન્ધામું ક્ધારણે ફે અને પટા લેન્ધારન્ધા પકે જનો કનોઈ શરતભમુંગ થિશે તનો પટા આપન્ધારન્ધા
કનોઈ દ્ધાવ્ધાઓન્ધા વળતરને નુકશ્ધાન ભરપ્ધાઈ કરવ્ધામ્ધામું આવશે.
9. પટા લેન્ધાર વનકકત ઉપરની વસિમુંમતત મુજબાણ ક્રતમક અંગેજી કાલેનડર મહીન્ધાન્ધા .........
કદવવસિે કા તે પહાલ્ધામું ભ્ધાડુમું ચુકવવ્ધા મટા વસિહમત થિ્ધાન છે.
10. પટા લેન્ધાર વનકકત તવજળી અને પ્ધાણે ફી વપર્ધાશ અંગેન્ધા ખચ્ધા્ષ તનનતમત ધનોરણે ફે
વસિમુંબાણમુંતધત વસિત્તિ્ધાતધશનોને વસિીધ્ધા જ ભરપ્ધાઈ કરશે અને ભરપ્ધાઈ કરા લ લબાણલની નકલનો પટા
આપન્ધાર વનકકતને પુરી પ્ધાડશે અને જે પટા આપન્ધાર

વનકકત ઈચછે તનો પટા લેન્ધાર

વનકકત લબાણલની ચુકવણે ફી અંગેનનો પુર્ધાવનો પણે ફ રજુ કરશે.
11. તમલકતન્ધા ઘર તમલકત વેર્ધા વધ્ધારનો થિવ્ધાન્ધા કકસવસિ્ધામ્ધામું,આ ભનોગવટ્ધાન્ધા ક્ધારણે ફે કરની
ુ ્ષપણે ફે પટા લેન્ધારા ભનોગવવ્ધાનનો રહાશ.ે
આતથિથિક જુમમેદ્ધારીમ્ધામું વસિપ્રમ્ધાણે ફ વધ્ધારનો વસિમુંપણે ફ
1 ર. પટા લેન્ધાર વનકકત ઉકત તમલકતનનો કનોઈ પણે ફ કહસવસિનો કા ભ્ધાગ કનોઈપણે ફ વનકકતને
પટા આપન્ધાર લેખીત પુવ્ષ મમુંજુરી વગર પેટ્ધા-ભ્ધાડા કા પેટ્ધા-પટા આપી શકશે નકહ
13. પટા લેન્ધાર વનકકત ઉકત તમલકત કા તેન્ધા કનોઈપણે ફ ભ્ધાગ (કહસવસિ્ધા) મ્ધામું કનોઈપણે ફ
મ્ધાળખ્ધાગત ફારફ્ધારનો નહી કરી શકા જનો કા પટા લેન્ધાર વનકકત પટા આપન્ધાર વનકકતની
લેખીત વસિમુંમતત વસિ્ધાથિે/વગર ન્ધાન્ધા ફારફ્ધારનો/સુશનોભન કર્ધાવી શકશે.

14. મ્ધાનન કરા લ મુદતન્ધા અંતે જમીનન્ધા પટ્ધાનનો અંત આવશે અને આ ખતમ્ધામું બાણમુંને
પકક્ધારનોની પરસપર વસિમજુતીન્ધા આધ્ધાર પર તેને નવેવસિરથિી કરવ્ધાનનો તવકલપ આથિી
ચ્ધાલ ુ ર્ધાખવ્ધામ્ધામું આવે છે.
1 પ. પટ્ધાની મુદતન્ધા અંતે આ તમલકત તે પટા આપન્ધાર વનકકતને વસિ્ધારી તસથિતીમ્ધામું
વસિોંપવ્ધાની રહાશે.પટા લેન્ધાર વનકકતને પટા આપન્ધાર વનકકતન્ધા કનોઈ દ્ધાવ્ધાન્ધા વળતરને
અધીન રહીને ભરા લ પેશગી/તપ્રતમનમ પરત લેવ્ધાનનો અતધક્ધાર રહાશ.ે
16. પટા આપન્ધાર વનકકત,ઈમ્ધારતની તસથિતત જાણે ફવ્ધા મ્ધાટા કદવવસિ દરતમન્ધાન નનોગન
વસિમને ઉકત તમલકતની તપ્ધાવસિ કરવ્ધાનનો અતધક્ધાર ધર્ધાવે છે.
ુ મ્ધાટા જ કરી શક્ધાશે અને કરવ્ધામ્ધામું
17. ઉકત તમલકતનનો ઉપનનોગ મ્ધાત્ર ક્ધાનદા વસિર હાતઓ
આવશે.
18. જનો પટા આપન્ધાર કા પટા લેન્ધાર વનકકત જમીન કા મક્ધાનન્ધા પટ્ધા-ભનોગપટ્ધાની તનનત
મુદતની વસિમ્ધાતપત પહાલ્ધા તે ખ્ધાલી કર્ધાવન્ધા ઈચછત્ધા

હનોન તનો બાણીજા પકક્ધારને એક

મહીન્ધાની લેખીત નનોટીવસિ આપવ્ધામ્ધામું આવશે અને તમલકત આ રીતે ખ્ધાલી કરવ્ધામ્ધામું
આવનેથિી પટા આપન્ધાર હનોન તનો તે વનકકત ચુકવેલ અગીમ રકમ કનોઈ બાણ્ધાકી
લેણે ફ્ધામું/નુકશ્ધાની ખચ્ષ બાણ્ધાદ કરીને બાણ્ધાકીની રકમ પરત કરશે.જનો આ બાણ્ધાબાણતે બાણમુંને પકક્ધારનો
વચચે કનોઈ તકર્ધાર કા તવવ્ધાદ ઉભનો થિ્ધાન તનો તે ............. કનોટ્ષન્ધા કેત્ર્ધાતધક્ધારને આધીન
રહાશ.ે
19. અનન કનોઈ શરતનો ( જનો હનોન તનો )
પટા આપેલ તમલકતની અનુસ ૂલચ (પરીતશષટ)
ુ ી જીલલનો .........................
મહાસલ
વસિબાણ રજીસ્્ધાર કચેરી ....................... ગ્ધામ ..................
વસિમુંબાણમુંતધત સથિ્ધાતનક વસિમુંસથિ્ધા .......................
વનોડ્ષ નમું. .................
જીઆરએવસિ નમું/ઓ.એવસિ.નમું/મ.મનોજણે ફી નમું/ટી.એવસિ.નમું ........ (જે લ્ધાગ ુ પડત ુ હનોન
તે )
મનોજણે ફી બલનોક નમું/મનોજણે ફી વનોડ્ષ નમું. ................
કુલ તવસત્ધાર .............. હાકટર/ચનો.મી.
પટા આપેલ જમીનનનો તવસત્ધાર ................. હાકટર/ચનો.મી.
શેરી (ગલી) નુ મું ન્ધામ ................ઘર નમું. ............. ફલેટ નમું. ................

18. જનો પટા આપેલ તમલકત ઉપર જણે ફ્ધાવેલ તમલકતનનો ભ્ધાગ (અંશ) હનોન .તનો પટા
આપેલ તમલકતની તવગતનો ........
19. તમલકતની અનુસ ૂલચ (પકરતશષટ) અંગેની અનન કનોઈ તવગતનો :ર 0. પરવ્ધાનગીપ્ધાત્ર (ગ્ધામન) જમીનનનો ઉપનનોગ :
ર 1. વ્ધાસતતવક જમીનનનો ઉપનનોગ :
ઉપર જણે ફ્ધાવેલી બાણ્ધાબાણતનોની વસિ્ધાખે બાણમુંને પકક્ધારનોએ નીચેન્ધા વસિ્ધાકીઓની હ્ધાજરીમ્ધામું ઉપર
અગ્ધાઉ દશ્ધા્ષવેલ કદવવસિ,મ્ધાવસિ અને વર્ષન્ધા રનોજ આ પટ્ધા-ખતમ્ધામું વસિહીઓ કરા લ છે.
પટા આપન્ધારની વસિહી

પટા લેન્ધારની વસિહી
વસિ્ધાકીઓ
1. ( ન્ધામ,તપત્ધાન ુ મું ન્ધામ અને વસિરન્ધામુમું )
ર. ( ન્ધામ,તપત્ધાન ુ મું ન્ધામ અને વસિરન્ધામુ )

નનોધ : આ એક નમુન્ધારૂપ ( મુવસિદનો) છે અને વનકકતગત જરૂરીન્ધાત પ્રમ્ધાણે ફે તેમ્ધામું ફારફ્ધાર
કરી શક્ધાશે.

બક્ષિિ-ખત
ુ દર (વસિક્ષલ રા ટ) ન્ધા વસિમુંદભ્ષમ્ધામું
સટા મપ-શુલક અને તબાણદીલી-શુલકની ચુકવણે ફી મ્ધાટાન્ધા વત ્ષળ
કકંમત (મ ૂલન) ની ગણે ફતરી મ્ધાટાનનો આલેખ (ચ્ધાટ્ષ)

પલનોટ/ફલેટનનો કુલ તવસત્ધાર ................. ચનો.મીટર/ચનો.ફુટ જમીનની કકંમત ..........
બાણ્ધામુંધક્ધામ હાઠળનનો (તવસત્ધાર) ........... ચનો.ફુટ
તનમ્ધા્ષણે ફ (બાણ્ધામુંધક્ધામ)/અધ્ષ તનમ્ધા્ષણે ફ (બાણ્ધામુંધક્ધામ) કરા લ મજલ્ધા (મ્ધાળ) ની
વસિમુંખન્ધા ................
કક્ધા .................

ઉપનનોગકત્ધા્ષનનો પ્રક્ધાર-રહાણે ફ્ધામુંક/વન્ધાપ્ધારી/ઔધૌલગક ...................
બાણ્ધામુંધક્ધામનુ મું વર્ષ .................
બાણ્ધામુંધક્ધામનુ મું ખચ્ષ ................
સટા મપ-શુલક ..................
આ બાણલકવસિ-ખત .............. ન્ધા પુત્ર,પુત્રી,પત્ની ...................... ન્ધા રહાવ્ધાવસિી હવે પછી
જેમનનો ઉલલેખ દ્ધાત્ધા તરીકા કરવ્ધામ્ધામું આવનનો છે આ દસત્ધાવેજમ્ધામું તેમની

અને

............... ન્ધા પુત્ર,પુત્રી,પત્ની ......... ન્ધા રહાવ્ધાવસિી,હવે પછી આ ખતમ્ધામું જેમનનો ઉલલેખ
કરવ્ધામ્ધામું આવનનો છે દ્ધા.ત.લેન્ધાર તરીકા........., ............. ન્ધા .............. કદવવસિે ...........
ખ્ધાતે તેઓની વચચે તૈન્ધાર કરવ્ધામ્ધામું આવે છે.દ્ધાત્ધા અને દ્ધાન લેન્ધારની વન્ધાખન્ધામ્ધામું
તેઓન્ધા

વસિમુંબાણમુંતધત

વ્ધારવસિદ્ધારનો,ઉત્તિર્ધાતધક્ધારીઓ,અમલકત્ધા્ષઓ

તનયુકત

વનકકતઓ,

ુ ી પ્રતતતનતધઓ વગેરાનનો વસિમ્ધાવેશ થિશે તમલકતની
મુખત્ન્ધારનો,વહીવટકત્ધા્ષઓ અને ક્ધાનન
મ્ધાલલકી હકનનો સત્રનોત ........ ( દ્ધાન લેન્ધાર) દ્ધાત્ધાન્ધા ............... (દ્ધાત્ધા વસિ્ધાથિેનનો વસિબાણમુંધ )
છે અને દ્ધાન લેન્ધાર મ્ધાટાન્ધા દ્ધાત્ધાન્ધા પ્રેમ અને સનેહને ક્ધારણે ફે દ્ધાત્ધાએ ઉકત જણે ફ્ધાવેલ
ુ ્ષ મુકત મ્ધાલલકી અનવને
તમલકત એટલે કા....... (કહસવસિનો જણે ફ્ધાવવ્ધા-અધ્/પુરનો ) વસિમુંપણે ફ

બાણ્ધામુંધક્ધામ હાઠળની તમલકત છે. જેનનો વસિવર્વે નમું. ............ છે ( જેનનો હવે પછી વસિહી ઉલલેખ
કરવ્ધામ્ધામું

આવનનો

છે.

ભભ

ઉકત

તમલકત

ભભ

તરીકા

ઓળખ્ધાશે

તેમ્ધામું

અતવભ્ધાજીત/તવભ્ધાજીત કહસવસિનો ધર્ધાવે છે તેને દ્ધાન લેન્ધારને બાણલકવસિન્ધા રૂપે તબાણદીલ
કરવ્ધાની વસિમમુંતત આપેલ છે,જેનનો દ્ધાન લેન્ધાર દ્ધાર્ધા સવીક્ધાર કરવ્ધામ્ધામું આવેલછે.હવે આ
બાણલકવસિ ખતને વસિ્ધાખ પુરા છે કા
1. ઉકત દ્ધાત્ધા દ્ધાન લેન્ધાર મ્ધાટાન્ધા કુદરતી પ્રેમ અને સનેહથિી પ્રેર્ધાઈને પનોત્ધાની સવતમુંત્ર
ઈચછ્ધાથિી અને કનોઈપણે ફ દબાણ્ધાણે ફ,અનુલચત પ્રભ્ધાવ કા જબાણરદસતી અને કનોઈપણે ફ ન્ધાણે ફ્ધામુંકીન
ુ ્ષપણે ફે અને હમુંમેશ મ્ધાટા તેનનો કબાણજનો
અવેજ વગર,આથિી ઉકત તમલકત દ્ધાન લેન્ધારને વસિમુંપણે ફ
ુ મુંલગક અને
ધર્ધાવત્ધા અને ભનોગવવ્ધા ઉકત તમલકતન્ધા ઉકત કહસવસિ્ધા્ધાની જે પણે ફ આનર
ુ આરનોગનતવરનક સથિ્ધાતપત તવઘુત વસતઓ
ુ વસિ્ધાથિેની વસિવલતનો અને પડનોશી
જકડત વસતઓ
હક કહત આતતકી-હક,તમ્ધામ સવતમુંત્ર અતધક્ધારનો વસિહીતન્ધા તમ્ધામ મ્ધાળખ્ધામું વસિ્ધાથિે ઉકત
ુ ્ષ ભનોગવટ્ધા અને મ્ધાલલકી હક વસિ્ધાથિે તબાણદીલ કરા
તમલકત દ્ધાન લેન્ધારને ન્ધામે કરીને વસિમુંપણે ફ
છે.
ર. ઉકત દ્ધાત્ધા દ્ધાન લેન્ધારને આથિી ખ્ધાતરી આપે છે કા બાણલકશ આપેલ ઉકત તમલકત
પુવ્ષ-વેચ્ધાણે ફ બાણલકવસિ,ગીરનો,અને તકર્ધારનો,વગેરા જેવ્ધા તમ્ધામ પ્રક્ધારન્ધા બાણનોજાથિી મુકત છે.
3. ઉકત તમલકત દ્ધાનલેન્ધારન્ધા કબાણજામ્ધામું છે.કબાણજામ્ધામું ર્ધાખવ્ધામ્ધામું આવશે, દ્ધાત્ધાએ દ્ધાન
લેન્ધારને આ ખતથિી ઉકત તમલકતન્ધા મ્ધાલલકી હકકનો અને વ્ધાસતતવક અને પ્રત્નક
રચન્ધાત્મક કબાણજનો આપેલ છે.
4. દ્ધાન લેન્ધાર આ બાણલકવસિ ખતન્ધા અમલની ત્ધારીખથિી ઉકત તમલકતની બાણ્ધાબાણતમ્ધામું
વસિમુંબાણમુંતધત સવતમુંત્રને વીજળી,પ્ધાણે ફી,ઘર વેર્ધા બાણીલ કા અનન કનોઈ બાણ્ધાકી લેણે ફ્ધામું અને
મ્ધામુંગણે ફીઓ હનોન તનો તેની ચુકવણે ફી કરશે.
પ. ઉકત તમલકતન્ધા મુલનની મુલન રજીસ્્ધારની મ્ધાગ્ષદતશથિક્ધા પ્રમ્ધાણે ફે આક્ધારણે ફી કરવ્ધામ્ધામું
આવેલ છે અને ક્ધાનદ્ધાની જનોગવ્ધાઈનનો મુજબાણ .......... સટા મપ-શુલક ચુકવવ્ધામ્ધામું આવેલ
ુ ્ષપણે ફે નન્ધાની છે. અને આ બાણ્ધાબાણતે અનન
છે.આ કર્ધારમ્ધામું આક્ધારવ્ધામ્ધામું આવેલ મુલન વસિમુંપણે ફ
કનોઈ ન્ધાણે ફ્ધામુંકીન લેવડ-દા વડ કરવ્ધામ્ધામું આવેલ નથિી.
6. હવે દ્ધાત્ધા કબુલ કરા છે કા તેણે ફે ઉકત તમલકતમ્ધામું કનોઈપણે ફ અતધક્ધાર કહત કા કનોઈપણે ફ
પ્રક્ધારન્ધા વસિમુંબાણમુંધ વગર મ્ધાલલકી હક છનોડી કદધેલ છે અને દ્ધાન લેન્ધાર આ ખત દ્ધાર્ધા ઉકત
ુ ્ષ મ્ધાલલક બાણનેલ છે,જે ઉકત તમલકતનનો ઉપનનોગ કરવ્ધા અને ઉપભનોગ
તમલકતન્ધા વસિમુંપણે ફ
કરવ્ધા

ુ ્ષરીતે
વસિમુંપણે ફ

વસિકમ

વેચ્ધાણે ફ,બાણલકવસિ,ગીરનો,ગણે ફનોતપટ્ધાની

રહાશે
કનોઈપણે ફને

તેમજ
વસિનોપી

તે
કા

ઉકત
તબાણદીલ

તમલકતને
કરવ્ધા

વસિકમ

રહાશ.ે તેમજ દ્ધાત્ધા અને તેન્ધા અનન વ્ધારવસિદ્ધારનો અને ઉત્તિર્ધાતધક્ધારીઓ દ્ધાર્ધા કનોઈપણે ફ
દ્ધાવ્ધા,મ્ધામુંગ અને તવરનોધ વગર ક્ધાનદ્ધા દ્ધાર્ધા મ્ધાનન હનોન તેમ તે તેની ઈચછ્ધા મુજબાણ ઉકત
તમલકત કનોઈને પણે ફ વસિોંપી શકશે કા તબાણદીલ પણે ફ કરી શકશે.
7. દ્ધાત્ધા ઉકત તમલકતને સથિ્ધાનીક વસિમુંસથિ્ધાઓ તવદુત બાણનોડ્ષ,જળ બાણનોડ્ષ કા અનન કઈ વસિમુંબાણમુંતધત
વસિત્ધાતધશન્ધા રા કનોડ્ષઝમ્ધામું દ્ધાન લેન્ધારન્ધા ન્ધામે તબાણદીલ ન્ધામ-બાણદલી અને આકરણે ફી
કર્ધાવશે,અનનથિ્ધા દ્ધાન લેન્ધાર પનોતે પણે ફ આ બાણલકશ-ખતન્ધા આધ્ધારા પનોત્ધાન ુ મું ન્ધામ દ્ધાખલ
કર્ધાવી શકશે.
દ્ધાત્ધા અને દ્ધાનલેન્ધારા નીચેન્ધા વસિ્ધાકીઓની હ્ધાજરીમ્ધામું ઉપર દશ્ધા્ષવેલ ત્ધારીખન્ધા રનોજ
............ (સથિળનુ મું ન્ધામ) ખ્ધાતે આ બાણલકવસિ ખતમ્ધામું વસિહીઓ કરા લ છે.
વસિ્ધાકીઓ
ુ મું મ,વસિરન્ધામ)ુ મું
1.(ન્ધામ,તપત્ધાન,ન્ધા

ર.(ન્ધામ,તપત્ધાન ુ મું ન્ધામ,વસિરન્ધામ)ુ

દ્ધાત્ધા

દ્ધાન લેન્ધાર

નોંધ :- આ એક નમુન્ધારૂપ દસત્ધાવેજ છે અને વનકકતગત કકસવસિ્ધામ્ધામું જરૂરીન્ધાત મુજબાણ
તેમ્ધામું ફારફ્ધાર કરી શક્ધાશ.ે

વેચાણનસ કરાર
ફનોમર્વેટ (નમુનનો)
1. દસત્ધાવેજનનો પ્રક્ધાર :
ર. (1) અમલની ત્ધારીખ : ...............
(ર) અમલનુ મું સથિળ :- ................
3. વેચન્ધારનુ મું ન્ધામ :
ઉમમુંર .......

............. વર્ષ

તપત્ધા/પતતનુ મું ન્ધામ : .............
વસિરન્ધામ ુ મું : .......................
..............................
..............................

નોંધ : (જનો વેચન્ધાર વનકકતઓ એકથિી વધ્ધારા હનોન તનો ખ્ધાન્ધામ્ધામુંની તવગતનોને ફરીથિી
લખી શક્ધાશ.ે )

(1) એજનટનુ મું ન્ધામ ( જનો કનોઈ હનોન તનો ) : .............................
ઉંમર :

.......... વર્ષ

તપત્ધા/પતતનુ મું ન્ધામ .....................
વસિરન્ધામ ુ : ..............................
મુખત્ન્ધારન્ધામ્ધાની તવગતનો :- ....................

4. ખરીદન્ધારનુ મું ન્ધામ : .............................

ઉંમર : ............ વર્ષ ...............
તપત્ધા/પતતનુ મું ન્ધામ : ...........................
વસિરન્ધામ ુ મું : ...................

નોંધ : ( જનો એકથિી વધ્ધારા ખરીદન્ધાર હનોન તનો, કનોલમ-4 મ્ધામું તવગતનો ફરીથિી લખી
શક્ધાન)
(1) એજનટનુ મું નમ્ધા ( જનો કનોઈ હનોન તનો ) : ..........................
ઉંમર : .... વર્ષ ...............
તપત્ધા/પતતનુ મું ન્ધામ : ..................
વસિરન્ધામ ુ મું : ..........................
.........................
મુખત્ન્ધારન્ધામ્ધાની તવગતનો : ....................
પ. તમલકતન્ધા મ્ધાલલકી હકનનો સત્રનોત : .........................

6. અગ્ધાઉની નોંધણે ફી : દસત્ધાવેજ નમું. .......... વર્ષ ....... કચેરી. ...........
7. (1) વેચ્ધાણે ફ અવેજ : રૂ્ધા. ............... (અંકા રૂ્ધા. .......... )
(ર) અલગમ રકમ : રૂ્ધા.............. (અંકા રૂ્ધા. .............)
(3) ચુકવણે ફીનનો પ્રક્ધાર અને તવગતનો : .....................
(4) કર્ધારનનો મુદત : ..............................

ુ ્ષ તમલકતની અનુસલુ ચ
8. વસિમુંપણે ફ
પલનોટ/ફલેટનનો કુલ તવસત્ધાર .............. ચનો.મીટર/ચનો.ફુટ/લ્ધાગ ુ પડતનો
ભનોનતળીન્ધાનનો તવસત્ધાર.
જમીનની કકંમત .................
બાણ્ધામુંધક્ધામ હાઠળન્ધામું તવસત્ધાર ............... ચનો.ફુટ

બાણ્ધામુંધક્ધામ/અધ્ષ-બાણ્ધામુંધક્ધામ કરા લ મજલ્ધા (મ્ધાળ) ની વસિમુંખન્ધા .................

શહ કરેરી સવકાિ મંતાલય અને જમજમીન દફતર સનયાકનજમી કચેરી દારા
મંજુર થયેલ
ુ ારૂપ (મિ
ુ દસ)
આખરી નમન

ુ દરની ગણે ફતરીન્ધા હાત ુ મ્ધાટા ) .......................................
કક્ધા (તવસત્ધારવ્ધાર,વત ્ષળ
મમુંજુર થિનેલ વપર્ધાશ : ..........................
ખરા ખર વપર્ધાશ : ............................
બાણ્ધામુંધક્ધામનુ મું વર્ષ : ..............................
બાણ્ધામુંધક્ધામનુ મું ખચ્ષ : ..........................
ચુકવેલ સટા મપ-શ ૂલક રૂ્ધા. .....................
ુ જીલલનો : .............................
મહાસલ
વસિબાણ રજીસ્્ધાર કચેરી : ..........................
ગ્ધામ : ..............................
વસિમુંબાણમુંતધત સથિ્ધાતનક વસિમુંસથિ્ધા : .......................
વનોડ્ષ નમું./નગરપ્ધાલલક્ધા નમું. ..............
જી.આર.એવસિ.નમું./ઓ.એવસિ.નમું./આર.વસિવ્ષ નમું./ટી.એવસિ.નમું. .................... (જે લ્ધાગ ુ પડત ુ
હનોન તે )
વસિવર્વે બલનોક નમું./વસિવ્ષ વનોડ્ષ નમું. ....................
કુલ હદ ......................... હાકટર/ચનો.મી.
જમીનની હદ ....................હાકટર/ચનો.મી.
શેરીનુ મું ન્ધામ ........................
દરવ્ધાજા નમું. ..................................

ફલેટ નમું. .............................
તમલકતની બાણજાર કકંમત રૂ્ધા. ........................
તમલકતનનો પ્રક્ધાર (કાતર/રહાણે ફ્ધામુંક/પલનોટ/ઘર/દુક્ધાન ઉધનોગ ) ......................

વસિરહદનો :
પુવ્ષમ્ધામું : .................
પતશવમ્ધામું : ...................
ઉત્તિરમ્ધામું : ...............
દલકણે ફમ્ધામું : .....................

રા ખીત મ્ધાપણે ફીઓ
ઉત્તિરી બાણ્ધાજુએ પુવ્ષથિી પતશવમ : ................ મી.
દલકણે ફી બાણ્ધાજુએ પુવ્ષથિી પતશવમ : ................... મી.
પુવ્વી બાણ્ધાજુએ ઉત્તિરથિી દલકણે ફ : ........................ મી.
પતશવમી બાણ્ધાજુએ ઉત્તિરથિી દલકણે ફ : ....................... મી.

9. વેચ્ધાણે ફની શરતનો :

(1) ઉપર ઉલલેખ કરા લ રકમને તવચ્ધારણે ફ્ધામ્ધામું લઈને વેચ્ધાણે ફ કરન્ધાર આ વસિ્ધાથિે ઉપર
તનનત તમલકત વેચવ્ધા વસિમુંમત થિ્ધાન છે અને નીચે મુજબાણ જાહાર કરા છે કા

(1) તે/તેણે ફી/તેઓ જે તબાણદીલ કરવ્ધાની વસિમુંમતત આપવ્ધામ્ધામું આવી છે તે તમલકતન્ધા
ુ ્ષ
વસિમુંપણે ફ

મ્ધાલલક/મ્ધાલલકનો

છે

અને

તેઓ

અનુસલુ ચમ્ધામું

ઉલલેખ

કરા લ

તમલકતનનો

કબાણજનો,મ્ધાલલકી હક અને વપર્ધાશ ધર્ધાવે છે અને તમલકતની ફાર બાણદલી કરવ્ધાનનો કનોઈને
પણે ફ મ્ધાલલકી હકક,અતધક્ધાર,વસિત્તિ્ધા નથિી.

(ર) તમલકત પર કનોઈપણે ફ બાણનોજનો નથિી અને તે /તેણે ફી/તેઓ ખરીદન્ધારને બાણનોજા અથિવ્ધા
મ્ધાલલકી હકમ્ધામું રહાલી ભુલને ક્ધારણે ફે થિન્ધાર તમ્ધામ નુકશ્ધાન ખનોટ જવ્ધાબાણદ્ધારીઓ અથિવ્ધા
ખચ્ષની નુકશ્ધાન ભરપ્ધાઈ કરી આપવ્ધાની ખ્ધાતરી આપે છે.
(3) અહીં વેચન્ધાર વેચ્ધાણે ફ-ખતનનો અમલ કરવ્ધાની અને તેન્ધા પર વસિહી કરવ્ધાની
ા રી આપે છે તેમજ અનુસ ૂલચમ્ધામું ઉલલેખ કરા લ તમલકતની બાણ્ધાબાણતમ્ધામું વેચ્ધાણે ફ
બાણ્ધામુંહધ
દસત્ધાવેજ અથિવ્ધા દસત્ધાવેજનો નનોધવ્ધા અથિવ્ધા વેચન્ધારન્ધા ન્ધામે અથિવ્ધા તેન્ધા ન્ધામતનય કુ ત
વનકકત કા વનકકતઓન્ધા ન્ધામે જન્ધારા આમ કરવ્ધાન ુ મું કહાવ્ધામ્ધામું આવે ત્ન્ધારા તેમ કરવ્ધાની
ખ્ધાતરી આપે છે.

(4) વેચન્ધાર આ વસિ્ધાથિે ખરીદન્ધારની અનુસ ૂલચમ્ધામું ઉલલેખ કરા લ તમલકતનનો ખ્ધાલી,લબાણના રી આપે છે.
તવવ્ધાદી અને પ્રત્નક કબાણજનો આપવ્ધાની બાણ્ધામુંહધ

ુ લુ ચમ્ધામું ઉલલેખ
(પ) વેચન્ધાર અથિવ્ધા તેન્ધા વતી ક્ધામ કરત્ધામું કનોઈપણે ફ વનકકતએ અનસ
કરા લ તમલકતન્ધા વસિમુંદભર્વે અગ્ધાઉ કનોઈપણે ફ વનકકત વસિ્ધાથિે કનોઈપણે ફ વેચ્ધાણે ફ કર્ધાર પ રુ ા પરુ નો કા
આંતશક કન્ નથિી અને તેઓ ખ્ધાતરી આપે છે કા તે કનોઈપણે ફ વેચ્ધાણે ફ કર્ધાર કરશે નકહ.

(6) ઉકત અવેજની રકમની પુરી ચુકવણે ફી આ કર્ધારની મુદતન્ધા કદવવસિે અથિવ્ધા તેન્ધા
પહાલ્ધામું કરવ્ધાન્ધા વસિમને તે જરૂરી વેચ્ધાણે ફ ખતનનો અમલ કરવ્ધા વસિમુંમત થિ્ધાન છે અને ખ્ધાલી
કબાણજનો આપવ્ધા વસિમુંમત થિ્ધાન છે અને નોંધણે ફી કરવ્ધા નોંધણે ફી કચેરીએ આવવ્ધા વસિમુંમત થિ્ધાન
છે.

(7) ઉપર જણે ફ્ધાવેલ વેચ્ધાણે ફની અવેજ અગીમ રકમ રૂ્ધા. ........... ની પુણે ફ્ષપણે ફે ચુકવેલ છે
અને તે અંગેની સવીકાતતની પહનોચ આપવ્ધામ્ધામું આવે છે.
ખરીદન્ધાર ખ્ધાતરી આપે છે કા
(1) જન્ધારા કર્ધાર પુણે ફ્ષ કરવ્ધાની ત્ધારીખન્ધા કદવવસિે કા તે પહાલ્ધામું નોંધણે ફી પ્રકક્રન્ધા પુણે ફ્ષ કરવ્ધા
ઉપર્ધામુંત વેચ્ધાણે ફની વસિમગ અવેજ રકમ ચુકવનો અને વેચન્ધાર જરૂરી દસત્ધાવેજનો વેચ્ધાણે ફ
ખત કરી આપવ્ધામ્ધામું તનષફળ જાન તનો ખરીદન્ધાર આ કર્ધાર ક્ધાનદ્ધાની વસિકમ અદ્ધાલત
મ્ધારફતે અમલી બાણન્ધાવવ્ધા હકકદ્ધાર રહાશ.ે

(ર) ખરીદન્ધારને તમલકતનનો કબાણજનો સુપરત કરવ્ધામ્ધામું આવેલ છે/આવેલ નથિી.
10. કનોઈ અનન શરતનો અને બાણનોલીઓ ( એ હનોન તનો )
નીચેન્ધા વસિ્ધાકીઓની હ્ધાજરીમ્ધામું ઉપર પ્રથિમ ઉલલેખ કરા લ કદવવસિ,મ્ધાવસિ અને વર્ષન્ધા
રનોજ આ વેચ્ધાણે ફ કર્ધાર પર વસિહી કરવ્ધામ્ધામું આવેલ છે.
વસિ્ધાકીઓ
1.(ન્ધામ,તપત્ધાન ુ મું

ન્ધામ

વસિરન્ધામુમું

અને

)

વેચન્ધારની વસિહી
ર.(

ન્ધામ,તપત્ધાન ુ મું

ખરીદન્ધારની વસિહી

ન્ધામ

અને

વસિરન્ધામુમું

)

નનોધ : આ એક નમુન્ધારૂપ મુવસિદનો છે અને વનકકતગત જરૂરીન્ધાત મુજબાણ તેને સુધ્ધારી
શક્ધાન છે.

સવસનમય ખત

આ તવતનનમ દસત્ધાવેજ કદલહી ખ્ધાતે આજે ....... ર 01 ................... ન્ધા કદવવસિે એક પકે
................. ન્ધા કદકર્ધા ...................... ન્ધા રહાવ્ધાવસિી અહી હવે પછીથિી પકક્ધાર તરીકા
ઓળખવ્ધામ્ધામું આવન્ધાર )

અને બાણીજા પકે

....................... ન્ધા દીકર્ધા ............................. ન્ધા રહાવ્ધાવસિી
(અહી હવે પછીથિી બાણીજા પકક્ધાર તરીકા ઓળખવ્ધામ્ધામું આવન્ધાર ) વચચે કરવ્ધામ્ધામું આવે
છે.
પ્રથિમ પકક્ધાર અને બાણીજા પકક્ધાર શબદનોમ્ધામું અથિ્ષ વસિમુંદભ્ષથિી અનનથિ્ધા અલભપ્રેત હનોન તે
તવસિવ્ધાન,

તેન્ધા

ુ ી
પ્રતતતનતધઓ,વ્ધારવસિદ્ધારનો,પુરનોગ્ધામીઓ,ક્ધાન્ષવ્ધાહકનો,વહીવટદ્ધારનો,્સટીઓ,ક્ધાનન
પ્રતતતનતધઓ અને ન્ધામે કરી આપન્ધાર્ધાનનો વસિમ્ધાવેશ થિશે .પ્રથિમ પકક્ધાર ............ ખ્ધાતે
આવેલ .......... નમું. ............ ધર્ધાવતી અસથિ્ધાની તમલકતન્ધા એકમ્ધાત્ર મ્ધાલલક

છે હવે

પછી અહી જેનનો ઉલલેખ પ્રથિમ અનુસલુ ચ તમલકત તરીકા કરવ્ધામ્ધામું આવનનો છે જે તમલકત
ખરીદ્ધાનેલ વસિમુંપ્ધાકદત કરા લ/વ્ધારવસિ્ધામ્ધામું મળેલ છે જે રજીસટડ્ષ વેચ્ધાણે ફ દસત્ધાવેજ/ભેટ
ુ મું
દસત્ધાવેજ/વતવસિનતન્ધામ/વહીવટન્ધા
પત્ર તરીકા દસત્ધાવેજ ક્રમ્ધાક...............વધ્ધાર્ધાની બુક
........... વનોલયુ નમું............. ન્ધા ............ પ્ધાન્ધાઓમ્ધામું ............ ન્ધા રનોજ નનોગન રીતે વસિબાણ
રજીસ્્ધારની કચેરીમ્ધામું નનોધવ્ધામ્ધામું આવનનો છે.બાણીજા પકક્ધાર અહી બાણીજી અનુસલુ ચમ્ધામું વણે ફ્ષન
કરા લ હવે પછી અહીં જેનનો ઉલલેખ બાણીજી અનુસલુ ચ તમલકત તરીકા ઉલલેખ કરવ્ધામ્ધામું
આવનનો છે .......... ખ્ધાતે આવેલ ............. નમું ની અસથિ્ધાની તમલકતન્ધા એક મ્ધાત્ર અને
ુ ્ષ મ્ધાલલક છે જે તમલકત ખરીદ્ધાનેલ/વસિમુંપ્ધાકદત કરા લ/વ્ધારવસિ્ધામ્ધા મળેલ રજીસટડ્ષ
વસિમુંપણે ફ
ુ મું
વેચ્ધાણે ફ દસત્ધાવેજ /ભેટ દસત્ધાવેજ/વતવસિનતન્ધામ/વહીવટ
પત્રથિી દસત્ધાવેજ નમું. ........
વધ્ધાર્ધાની બુક નમું. ........ વનોલયુ નમું. ............ પ ાષઠ નમું. ......... થિી ............ ત્ધારીખ

ુ લુ ચઓમ્ધામું ઉલલેખ
............. નનોગન રીતે વસિબાણ રજીસ્્ધાર કચેરીમ્ધામું રજીસટડ્ષ કર્ધાવેલ અન સ
કરા લ

તમલકતનો

તમ્ધામ

જવ્ધાબાણદ્ધારીઓ,વસિમુંપ્ધાદનનો

પ્રક્ધારન્ધા

અદ્ધાલત

બાણનોજા

તરફથિી

જેમકા
મન્ધાઈ

ધ્ધારણે ફ્ધાતધક્ધારનો,વેર્ધા
હુકમનોકા

જપતીએન્ધા

દ્ધાવ્ધા
બાણલકવસિ

ુ ી તકર્ધારનો,મતભેદનો,હુકમન્ધામ્ધામું વગેરાથિી
ગીરનો,મ્ધામુંગણે ફીઓ, નનોટીવસિનો, જાહારન્ધામ્ધામું, ક્ધાનન
ુ ્ષપણે ફે
મુકત છે અને બાણમુંને પકક્ધારનો તેઓને નનોગન લ્ધાગે તે રીતે તેનનો તનક્ધાલ કરવ્ધા પ ણે ફ
વસિકમ છે.
બાણમુંનને પકક્ધારનો આ વસિ્ધાથિેની ઉપરનોકત તમલકતનોની મ્ધાલલકી પણે ફ્ધાને પરસપર રીતે
અદલ્ધાબાણદલી અને તબાણદીલી કરવ્ધા વસિમુંમત થિન્ધા છે
................ ત્ધારીખન્ધા ................. નોંધણે ફી ક્રમ્ધામુંક ધર્ધાવત્ધા ........... કર્ધાર (જનો કનોઈ
હનોન તનો )
અનુવસિ્ધાર અને પ્રથિમ પકક્ધારને અકહં નીચે દશ્ધા્ષવેલ બાણીજી અનુસલુ ચની તમલકતની
ફારબાણદલી તબાણદીલી અને વસિોંપણે ફી કરત્ધા બાણીજા પકક્ધારને ઘ્ન્ધાનમ્ધામું લઈને કરવ્ધામ્ધામું
આવશે.બાણદલ્ધામ્ધામું પ્રથિમ પકક્ધાર બાણીજા પકક્ધારને અકહં પહાલી અનુસલુ ચમ્ધામું દશ્ધા્ષવેલ
તમલકતન્ધા તમ્ધામ અતધક્ધારનો,મ્ધાલલકી હકનો તમલકતનુ મું કહત કા જે પ્રથિમ અનુસલુ ચત
તમલકતમ્ધામું વણે ફ્ષન કરા લ છે તે તમ્ધામ હકકનો,સુન્ધા્ષતધક્ધાર અને તે પરન્ધા આનુરમુંલગક હકનો
ુ ્ષપણે ફે અને હમુંમેશને મ્ધાટા તવતનતમત,ન્ધામફાર,તબાણદીલ અને
અને પડનોશી હકકનો વસિ્ધાથિે વસિમુંપણે ફ
વસિોંપણે ફી કરશે.પ્રથિમ પકક્ધારા બાણીજા પકક્ધારને પ્રથિમ અનુસલુ ચત તમલકતને લગત્ધામું
મ્ધાલલકી હકન્ધા તમ્ધામ ખતનો દસત્ધાવેજનો,ક્ધાગળનો,લખ્ધાણે ફનો અને અનન પુર્ધાવ્ધાઓ સુપરત
કન્ધા્ષ છે.અહી નીચે લખેલ પ્રથિમ અનુસલુ ચત તમલકત પ્રથિમ પકક્ધાર બાણીજા પકક્ધારને
આપે તેન્ધા કર્ધાર ( ઉપર જણે ફ્ધાવન્ધા મુજબાણ) અને તવચ્ધારણે ફ્ધાન્ધા અનુપ્ધાલનમ્ધા,મું બાણીજા
પકક્ધાર

બાણદલીમ્ધામું

પ્રથિમ

પકક્ધારને

બાણીજી

અનુસ ૂલચત

તમલકત

તેન્ધા

તમ્ધામ

હકકનો,સુખ્ધાતધક્ધારનો અને તે પરન્ધા અનુવસિમુંલગક હકનોની વસિ્ધાથિે તમ્ધામ હકકનો,ટ્ધાઈટલ અને
કહત ચુસતપણે ફે આપશે બાણીજા પકક્ધારા પ્રથિમ પકક્ધારને બાણીજી અનુસલુ ચત તમલકતને
વસિમુંબાણમુંધી તમ્ધામ દસત્ધાવેજનો,ક્ધાગળનો,લખ્ધાણે ફનો અને અનન પુર્ધાવ્ધાઓ સુપરત કન્ધા્ષ છે.
હવે આ તવતનમન દસત્ધાવેજનનો નીચે મુજબાણ અમલ થિશે :(1) પ્રથિમ પકક્ધાર હવે બાણીજી અનુસ ૂલચમ્ધામું ઉલલેખ કરા લ તમલકતન્ધા એકમ્ધાત્ર અને
ુ ્ષ મ્ધાલલક બાણનન્ધા છે.
વસિમુંપણે ફ
(ર) બાણીજા પકક્ધાર પ્રથિમ અનુસ ૂલચમ્ધામું ઉલલેખ કન્ધા્ષ મુજબાણ તમલકતન્ધા એકમ્ધાત્ર અને
ુ ્ષ મ્ધાલલક બાણનન્ધા છે.
વસિમુંપણે ફ

(3) દરા ક પકક્ધારા તેઓની ઉપર જણે ફ્ધાવેલ /તબાણદીલ કરા લ તમલકતનોનનો ખરા ખર પ્રત્નત્વ
ખ્ધાલી અને શ્ધામુંતતપુણે ફ્ષ કબાણજનો લીધેલ છે અને હવે તેઓ વસિમુંબાણમુંતધત તમલકતનોન્ધા એકમ્ધાત્ર
ુ ્ષ મ્ધાલલક બાણનન્ધામું છે.જે ઉપર જણે ફ્ધાવન્ધા મુજબાણ તબાણદીલ કરા લ છે અને તેઓને
અને વસિમુંપણે ફ
નીચે મુજબાણ નનોગન લ્ધાગે તે પ્રમ્ધાણે ફે વેચવ્ધા,ભ્ધાડા આપવ્ધા/ગીરનો આપવ્ધા તનક્ધાલ કરવ્ધા
ુ ્ષ પણે ફે હકકદ્ધાર
અથિવ્ધા તેન્ધા પર બાણ્ધામુંધક્ધામ કરવ્ધા અથિવ્ધા તેનનો વપર્ધાશ કરવ્ધા મ્ધાટા વસિમુંપણે ફ
અને વસિકમ છે.
(4) સટા મપ શુલક નોંધણે ફી ખચ્ષ/ફી અને લખ્ધાણે ફ ખચ્ષ જેવ્ધા તબાણદીલી દસત્ધાવેજનનો તમ્ધામ
ખચ્ષ બાણમુંને પકક્ધારનો આ વસિ્ધાથિે વસિમ્ધાન રીતે ભનોગવશે.
(પ)

બાણમુંને

પકક્ધારનોએ

આ

તબાણદીલી

દસત્ધાવેજ

મ્ધાટા

તમ્ધામ

કર,ખચ્ષ,બાણ્ધાકી

લેણે ફ્ધામું,મ્ધાગણે ફીઓ,બાણ્ધાકી રકમનો,વીજળી ખચ્ષ,પ્ધાણે ફી ખચ્ષ,બાણ્ધાકી લબાણલનો,ઘર વેર્ધા,તવક્ધાવસિ ખચ્ષ
વગેરા ચુકવેલ છે.જે આ તબાણદીલી દસત્ધાવેજન્ધા અમલની ત્ધારીખ પહાલ્ધાન્ધા વસિમનગ્ધાળ્ધા
મ્ધાટા વસિમુંબાણમુંતધત તવભ્ધાગનોને તેમની વસિમુંબાણમુંતધત તમલકતનો ( વસિમુંબાણમુંતધત અનુસલુ ચઓમ્ધામું ઉલલેખ
કન્ધા્ષ મુજબાણ ) મ્ધાટા છે.
(6) આ વસિ્ધાથિે બાણમુંને પકક્ધારનો ભતવષનમ્ધામું ઉપર મુજબાણની તબાણદીલ કરા લ તમલકતનોન્ધા
વસિમુંબાણમુંધમ્ધામું તમ્ધામ કરવેર્ધા,ખચ્ધા્ષ,મ્ધામુંગણે ફીઓ,વીજળી ખચ્ષ,પ્ધાણે ફી ખચ્ષ,લબાણલ,ઘરવેર્ધા,તવક્ધાવસિ
ખચ્ષ વગેરા ચુકવશે.
(7) બાણમુંને પકક્ધારનો મ્ધાથિી એકબાણીજા વસિ્ધાથિે વસિમુંમત થિઈને ખ્ધાતરી આપે છે કા તેઓ વસિમુંબાણમુંતધત
ુ તવભ્ધાગન્ધા અને અનન વસિમુંબાણમુંતધત તવભ્ધાગન્ધા વસિમુંબાણમુંતધત રા કડ્ષઝમ્ધામું
વસિત્તિ્ધાવ્ધાળ્ધા/મહાસલ
તબાણદીલ કરા લ/સુધ્ધારાલ તબાણદીલ કરા લ તમલકત મેળવવ્ધામ્ધામું મદદ અને વસિહ્ધાન કરશે.
(8) દરા ક પકક્ધારને ઉપર તબાણદીલ કન્ધા્ષ મુજબાણની તમલકત વસિમુંબાણમુંધી પ્ધાણે ફી,વીજળી અને
ગટર જનોડ્ધાણે ફ મ્ધાટા અરજી કરવ્ધાનનો અને તે વસિમુંબાણમુંતધત વસિત્તિ્ધાવ્ધાળ્ધાઓ પ્ધાવસિેથિી મેળવવ્ધાનનો
ુ ્ષ હકક રહાશે અને વસિમુંબાણમુંતધત તવભ્ધાગ પ્ધાવસિેથિી તેની/તેણે ફીન્ધા નમે પ્રવત્ષમ્ધાન ન્ધામ
વસિમુંપણે ફ
બાણદલ્ધાવ્ધાનનો પણે ફ હકક રહાશે.
(9) આન્ધાથિી કશુ મું અનનથિ્ધા પુરવ્ધાર થિ્ધાન અને કનોઈપણે ફ પકક્ધારા કનોઈપણે ફ નુકશ્ધાન
ુ ્ષપણે ફ ંેજવ્ધાબાણદ્ધાર રહાશે અને
ભનોગવવ્ધાન ુ મું આવે તનો કસુરદ્ધાર પકક્ધાર તેન્ધા મ્ધાટા વસિમુંપણે ફ
અવસિરગસત પકક્ધાર તેન્ધા/તેણે ફીન્ધા નુકશ્ધાન પેટા કસુરદ્ધાર પકક્ધાર પ્ધાવસિેથિી તે વસુલ
કરવ્ધાને હકકદ્ધાર રહાશે.

(10) ભતવષનમ્ધામું કનોઈપણે ફ પકક્ધાર આ તબાણદીલી દસત્ધાવેજન્ધા વસિમુંબાણમુંધમ્ધામું ઉપર ઉલલેખ
કન્ધા્ષ મુજબાણ અનન પકક્ધારની તરફાણે ફમ્ધામું તબાણદીલ કરવ્ધામ્ધામું આવેલ છે ઉકત તમલકતમ્ધામું
કનોઈ મ્ધાલલકી હકક અતધક્ધાર અને કહતનનો દ્ધાવનો કરશે નકહ.
(11) આ વત્ષમ્ધાન તવતનમન (તબાણદીલી) દસત્ધાવેજ બાણે નકલમ્ધામું તૈન્ધાર કરવ્ધામ્ધામું આવે છે
અને દરા ક પકક્ધાર અવસિલ નકલ પનોત્ધાની પ્ધાવસિે ર્ધાખશે . ( કનોઈ અનન કર્ધારન્ધામ ુ બાણમુંને
પકક્ધારનોની વસિમુંમતતથિી ઉમેરવ્ધામ્ધામું આવશે. આની વસિ્ધાખ રૂપે નીચેન્ધા વસિ્ધાકીઓની હ્ધાજરીમ્ધામું
ઉપર લખેલ કદવવસિ,મ્ધાવસિ અને વર્ષન્ધા રનોજ તવરનવસત ુને વસિમજીને પકક્ધારનોએ આ
તબાણદીલી દસત્ધાવેજ પર તેઓની વસિહીઓ કરા લ છે તેઓન્ધા અંગુઠ્ધાન્ધા તનશ્ધાન લગ્ધાવેલ
છે.

પ્રથિમ અનુસ ૂલચની તમલકત
(બાણીજા પકક્ધારને તબાણદીલ કરા લ તમલકત પ્રથિમ પકક્ધારની છે.)
પલનોટ/ફલેટનનો કુલ તવસત્ધાર ......................... ચનો.મીટર/ચનો.ફુટ/લ્ધાગ ુ પડતનો પલનોટ
તવસત્ધાર જમીનની કકંમત ....................
બાણ્ધામુંધક્ધામ હાઠળનનો લબાણલટ અપ તવસત્ધાર .............. ચનો.ફુટ
બાણ્ધામુંધેલ્ધા /અધ્ષબાણ્ધામુંધેલ્ધા મજલ્ધાની વસિમુંખન્ધા ......................
કક્ધા (તવસત્ધારવ્ધાર વસિક્ષલરા ટની ગણે ફતરીન્ધા હાત ુ મ્ધાટા ) ....................
મમુંજુર વપર્ધાશ .................
ખરા ખર વપર્ધાશ ......................
બાણ્ધામુંધક્ધામનુ મું વર્ષ .......................
બાણ્ધામુંધક્ધામનુ મું ખચ્ષ .....................
ચુકવેલ સટા મપડયુટી રૂ્ધા. .......................

નીચે મુજબાણ બાણમુંધ્ધાનેલ છે.
પ ૂવ્ષ : ..............

પતશચમ : .............
ઉત્તિર : ...............
દલકણે ફ : .............

બાણીજી અનુસ ૂલચની તમલકત
( પ્રથિમ પકક્ધારને તબાણદીલ થિનેલ તમલકત બાણીજા પકક્ધારની છે )
પલનોટ/ફલેટનનો તવસત્ધાર ........................ ચનો.મીટર/ચનો.ફુટ/લ્ધાગ ુ પડતનો પલનોટ તવસત્ધાર
જમીનની કકંમત .....................
લબાણલટ અપ તવસત્ધા ..................... ચનો.ફુટ
બાણ્ધામુંધેલ્ધા/અધ્ષ બાણ્ધામુંધેલ્ધા મજલ્ધાની વસિમુંખન્ધા ...................
કક્ધા ( તવસત્ધાવ્ધાર વસિક્ષલ રા ટની ગણે ફતરીન્ધા હાત ુ મ્ધાટા ) .................
મમુંજુર વપર્ધાશ ................
ખરા ખર વપર્ધાશ ...............
બાણ્ધામુંધક્ધામનુ મું વર્ષ ..................
બાણ્ધામુંધક્ધામનુ મું ખચ્ષ ....................
ચુકવેલ સટા મપડયુટી રૂ્ધા. ...................
નીચે મજુબાણ બાણમુંધ્ધાને છે ..................
પ ૂવ્ષ : ..............
પતશચમ : .............
ઉત્તિર : ...............
દલકણે ફ : .............
વનોડ્ષન.મું ..................
G.R.S.નમું./O.S.નમું./R.વસિવર્વેન.મું /T.S.નમું........................................
(જે લ્ધાગ ુ પડત ુ હનોન તે.)

વસિવર્વે બલનોક નમું./વસિવર્વે વનોડ્ષન.મું .....................................
કુલ હદ...............................
તબાણકદલ થિન્ધાર
શેરીનુ મું ન્ધામ.......................

હાક./ચનો.મી./ચનો.ફુટ.
જમીનની હદ
દરવ્ધાજાનમું....................

હાક./ચનો.મી./ચનો.ફુટ.
ફલેટ નમું.................

વસિરહદનો
પુવ્ષમ્ધામું...........................
પત્ચિમમ્ધા.મું ..........................
ઉત્તિરમ્ધામું...........................
દલકણે ફમ્ધામું...........................
મ્ધાપ.
ઉત્તિર કદશ્ધામ્ધામું પુવ્ષથિી પત્ચિમ...........................મી.
દલકણે ફ કદશ્ધામ્ધામું પુવ્ષથિી પત્ચિમ...........................મી.
પુવ્ષ કદશ્ધામ્ધામું ઉત્તિરથિી દલકણે ફ...........................મી.
પત્ચિમ કદશ્ધામ્ધામું ઉત્તિરથિી દલકણે ફ...........................મી.
૧૨. જનો તબાણકદલ થિન્ધાર તમલકત ઉપરનોકત તમલકતનનો એક ભ્ધાગ હનોન તનો, તમલકત
આપવ્ધાની વસિમુંમતત થિનેલ હનોન તનો તેની તવગત............................
૧૩. તમલકતની અનુસલુ ચ વસિમુંબાણમુંધી અનન કનોઈ પણે ફ
તવગતનો........................... ........................... ........................... ........................... ..............
............. ...........................આની શ્ધાદ રૂપે.
નીચેન્ધા વસિ્ધાકીઓની હ્ધાજરીમ્ધામું
ઉપર પ્રથિમ જણે ફ્ધાવેલ કદવવસિ, મ્ધાવસિ અને વર્ષન્ધા રનોજ આ દસત્ધાવેજ પર તેઓએ પનોત્ધાની
વસિહીઓ કરી છે.

વસિ્ધાકીઓ.
૧.

ગીરનો

આપન્ધારની વસિહી.
૨.
ર્ધાખન્ધારની વસિહી.

ગીરનો

નોંધ આ એક નમુન્ધારૂપ મુવસિદનો છે, અને વનકકત ગત જરૂકરન્ધાત મુજબાણ તેને સુધ્ધારી
શક્ધાશે.

કુલ મુખત્ન્ધારન્ધામ ુ
ફનોમર્વેટ
( ) દસત્ધાવેજનનો પ્રક્ધાર........................... પ્ધાવર ઓફ એટન્વી (કુલ મુખત્ન્ધારન્ધામ)ુ
(૧) અમલની ત્ધારીખ...........................
(૨) અમલનુ મું સથિળ...........................
( ) મુખન વનકકતનુ મું ન્ધામ...........................
( ) ઉંમર...........................
( ) તપત્ધા/પતતનુ મું ન્ધામ...........................
ુ મું
( ) વસિરન્ધામ...........................
નોંધ. (જનો એકથિી વધુ મુખન વનકકત હનોન, તનો કનોલમ મ્ધામુંની તવગતનો પુનર્ધાવતતથિત કરી
શક્ધાશે.
( ) મુખત્ન્ધાર (એટન્વી) નુ મું ન્ધામ...........................
( ) ઉંમર...........................
( ) તપત્ધા/પતતનુ મું ન્ધામ...........................
ુ મું
( ) વસિરન્ધામ...........................
નોંધ. (એકથિી વધુ એટન્વી હનોન તનો તવગતનો પુનર્ધાવતતથિત કરી શક્ધારા. તમલકતન્ધા
ટ્ધાઈટલનનો પ્રક્ધાર (વ્ધારવસિ્ધામ્ધામું મળેલ) ભેટ મળેલ/ખરીદા લ વગેરા)
અગ્ધાઉની
નોંધણે ફી...........................
દસત્ધાવેજનમું........................... વર્ષ...........................કચેરી...........................

ુ ્ષ તમલકતની અનુસલુ ચ
વસિમુંપણે ફ
ુ ી જીલલનો...........................
મહાસલ
વસિબાણ રજીસ્્ધાર કચેરી...........................
ગ્ધામ...........................
વસિમુંબાણતધત સથિ્ધાતનક વસિમુંસથિ્ધા...........................
વનોડ્ષ નમું. ...........................
G.R.S.નમું./O.S.નમું./R.વસિવર્વેન.મું /T.S.નમું........................................
(જે લ્ધાગ ુ પડત ુ હનોન તે.)
વસિવર્વે બલનોક નમું./વસિવર્વે વનોડ્ષન.મું .....................................
કુલ હદ...............................

હાક./ચનો.મી./ચનો.ફુટ.

જમીનની હદ...............................

હાક./ચનો.મી./ચનો.ફુટ.

શેરીનુ મું ન્ધામ.......................
દરવ્ધાજાનમું....................
ફલેટ નમું.................
વસિરહદનો
પુવ્ષમ્ધામું...........................
પત્ચિમમ્ધા.મું ..........................
ઉત્તિરમ્ધામું...........................
દલકણે ફમ્ધામું...........................
રા ખીન મ્ધાપ.
ઉત્તિર કદશ્ધામ્ધામું પુવ્ષથિી પત્ચિમ...........................મી.
દલકણે ફ કદશ્ધામ્ધામું પુવ્ષથિી પત્ચિમ...........................મી.
પુવ્ષ કદશ્ધામ્ધામું ઉત્તિરથિી દલકણે ફ...........................મી.
પત્ચિમ કદશ્ધામ્ધામું ઉત્તિરથિી દલકણે ફ...........................મી.

વસિ્ધામ્ધાનન પ્ધાવર ઓફ એટન્વી
જેઓને આ બાણ્ધાબાણત વસિ્ધાથિે વસિમુંબાણમુંધ છે તેવી તમ્ધામ વનકકતઓને જાણે ફ થિ્ધાન કા હુ મું
................................ નનો કદકરનો ................................નનો રહાવ્ધાવસિી (અહીં હવે પછી જેમનનો
ઉલલેખ “તપ્રનવસિીપ્ધાલ” તરીકા કરવ્ધામ્ધામું આવનનો છે.)
આ વસિ્ધાથિે ................................ ન્ધા કદકર્ધાન્ધા પત્ની ................................ ન્ધા રહાવ્ધાવસિી
શ્ી/શ્ીમતી ................................ ને ન્ધામ તનયુકત/નીમુ મું કરૂ છમું, વસિ્ધામેલ કરૂ છ. વસિત્તિ્ધા આપુ
છમું, વસિ્ધામેલ કરૂ છમું વસિત્તિ્ધા આપુ છમું, અને અતધકાત કરૂ છ. હવે પછી (અહી જેનનો ઉલલેખ
મુખત્ન્ધાર (એટન્વી) તરીકા કરવ્ધામ્ધામું આવનનો છે.) જે મ્ધાર્ધા વતી નીચેન્ધા ક્ધાન્ કરશે.
આ

ખત

કરન્ધાર

લગભગ

................................

ચનો.ફુટન્ધા

મ્ધાપની

................................ એ આવરી લીધેલ ................................ એ ફ્ધાળવેલ તમલકત
નમું................................ નનો વસિમગ ધર્ધાવન્ધાર એક મ્ધાત્ર, ક્ધાનદા વસિર મ્ધાલલક, ભ્ધાડા ર્ધાખન્ધાર,
ફ્ધાળવણે ફી કરન્ધાર છે.
અને મ્ધાર્ધા વતી નીચે ઉલલેખ કરા લ તમ્ધામ ક્ધાન્, ક્ધામનો અને બાણ્ધાબાણતનો કરવ્ધા
મ્ધાર્ધા ઉકત એટન્વી (એટન્વીઓ) ક્ધામ કરશે.
હવે આ દસત્ધાવેજમ્ધામું નીચે મુજબાણ વસિ્ધાખ પુરા છે.
(૧) કનોઈપણે ફ કાન્/ર્ધાજ્ન વસિરક્ધાર અથિવ્ધા વસિમુંસથિ્ધા જેવી કા ડી.ડી.ઓ, એમ.વસિી.ડી. વગેરાની
ઉકત ................................ કચેરી/વસિત્તિ્ધામમુંડળ કા વસિમુંબાણમુંતધત વસિમને કેત્ર્ધાતધક્ધાર ધર્ધાવતી
હનોન, અને જેમને કનોઈપણે ફ રીતે ફ્ધાળવવ્ધામ્ધામું આવી છે, એવી ઉકત તમલકત વસિ્ધાથિે
વસિમુંકળ્ધાનેલી અને/અથિવ્ધા વસિમુંબાણમુંધ ધર્ધાવતી હનોન/ તેની વસિમક મ્ધાર્ધા વતી પ્રતતતનતધત્વ
કરવ્ધા અને મ્ધાર્ધા ન્ધામ વતી અથિવ્ધા ન્ધામે કનોઈપણે ફ પત્રક, અરજી, વસિોંગધન્ધામ,ુ મું બાણ્ધામુંનધરી
વગેરા કરવ્ધા અને તે અંગે કનોઈપણે ફ પ્ર્ધાવસિમુંલગક ક્ધાન્ષવ્ધાહી કરવ્ધા અને મ્ધાર્ધા વતી તેન્ધા
પરન્ધા કબાણજનો મેળવવ્ધા.
(૨) જનો ઉકત તમલકતમ્ધામું પ્ધાણે ફી/ગટર વનવસથિ્ધા/વીજબાણીલ જનોડ્ધાણે ફ કા અનન કનોઈ વસિમુંસથિ્ધા
પુરી પ્ધાડાલ ન હનોન તનો તે મેળવવ્ધા અને મ્ધાર્ધા વત્ધાી ક્ધાન્ષ કરવ્ધા, દસત્ધાવેજ કરવ્ધા એન
કનોઈ પરચુરણે ફ બાણ્ધાબાણતનોનનો તનક્ધાર કરવ્ધા.
(૩) ઉકત તમલકતન્ધા વસિમુંદભ્ષમ્ધામું વસિનોવસિ્ધાનટી/વસિમુંબાણમુંતધત વસિત્તિ્ધાવ્ધાળ્ધાઓન્ધા બાણ્ધાકી લંણે ફ્ધા અને
મ્ધામુંગણે ફીઓ જમ્ધા કરવ્ધા અને ચુકવવ્ધા અનેવસિમુંબાણમુંતધત વસિત્તિ્ધાવ્ધાળ્ધાને પેટ્ધા પટ્ધાની રકમ અને
તે અંગેન્ધા અનન બાણ્ધાકી લેણે ફ્ધા ચુકવવ્ધા.

(૪) ઉકત તમલકતન્ધા પેટ્ધા-ભ્ધાડ્ધાનનો દસત્ધાવેજ મેળવવ્ધા અને અથિવ્ધા પુરક દસત્ધાવેજ
મેળવવ્ધા અને અથિવ્ધા તેન્ધા હાઠળની જમીન મેળવવ્ધા મર્ધા ન્ધામ વતી અથિવ્ધા મ્ધાર્ધા
ન્ધામે કરવ્ધા અને વસિબાણ રજીસ્્ધાર કચેરીમ્ધામું તેને નનોધવ્ધા (કચેરીનુ મું ન્ધામ)
(૫)

વસિનોવસિ્ધાનટી/સથિ્ધાતનક

વસિત્ધાવ્ધાળ્ધાઓએ

સુપરત

કલ્ષ

સુપર

સ્કચરમ્ધામું

કનોઇ

વધ્ધાર્ધા/સુધ્ધાર્ધા આ અંગે વસિનોવસિ્ધાનટી/વસિકમ વસિત્તિ્ધાતધક્ધારીની પરવ્ધાનગી મેળવીને કરવ્ધા
અને જરૂરી જણે ફ્ધાન તનો મમુંજુર થિનેલ પલ્ધાન મ્ધાટા અરજી કરવ્ધા અને તેને મેળવવ્ધાન્ધા હાત ુ
મ્ધાટા અને ઉકત હાત ુ મ્ધાટા (બાણ્ધામુંધક્ધામ વસિ્ધામગીઓ) તવસિમેનટ/લબાણલડીંગ મટીરીનલવસિનનો
અતધકાત જથથિનો મેળવવ્ધા અને કનોઇ ક્ધામદ્ધાર/કનોન્્ધાકટર/આકક્દિટાક તવગેરાને રનોકવ્ધા
(૬) વસિમુંબાણમુંતધત વસિત્તિ્ધાવ્ધાળ્ધાઓ પ્ધાવસિેથિી જનો વધ્ધાર્ધાની રકમ ચુકવવ્ધામ્ધામું આવેલ હનોન તનો
ઘરવેર્ધાઅ મ્ધાટા ઉકત તમલકતની આક્ધારણે ફી કરવ્ધા,તેને ચુકવવ્ધા અને તેન્ધા પરનુ મું કરફમુંડ
મેળવવ્ધા,
ુ ્ષપણે ફે અથિવ્ધા અંશત ભ્ધાડા આપવી
(૭) કનોઇ ઇચછક ભ્ધાડુઆત (તનો) ને ઉકત વસિમુંપણે ફ
તેન્ધા/તેણે ફીન્ધા પનોત્ધાન્ધા ન્ધામે વ્ધાજબાણી ભ્ધાદુ ઉધર્ધાવવુ,પનોત્ધા
મું
ની વસિહીથિી તે અંગેની પહોંચ
તેણે ફીને આપવી,અને ક્ધાનદ્ધાની રીતે ભ્ધાડુઆત (તનો) વસિ્ધાથિે વનવહ્ધાર કરવનો.
(૮) વસિમગ તમલકત અથિવ્ધા તેન્ધા કનોઇ ભ્ધાગનનો મ્ધાર્ધા ઉકત એટન્વી તેન્ધા તેણે ફીન્ધા વસિમગ
તવવેક્ધાતધક્ધાર થિી નનોગન લ્ધાગે તે વનકકત/વસિમુંસથિ્ધાકનોપ્રા ટ/ન્ધાણે ફ્ધામુંકકન વસિમુંસથિ્ધા,બાણેનક વગેરા જે
હનોન તેની વસિ્ધાથિે વ્ધાટ્ધાઘ્ધાટ કરવ્ધાની,કર્ધાર કરવ્ધાની અથિવ્ધા વેચવ્ધાની,તનક્ધાલ કરવ્ધાની
અથિવ્ધા તબાણકદલ કરવ્ધાની અથિવ્ધા ચ્ધાર,લલનન,ગીરનો ર્ધાખવ્ધાની અથિવ્ધા એકચેનજ,લીઝ
(ક્ધાનમી કા લ્ધામુંબાણ્ધા અથિવ્ધા ટુમુંક્ધા વસિમનગ્ધાળ્ધાની) આપવ્ધાની અને ઇર્ધાદનો ધર્ધાવન્ધાર
અથિવ્ધા ગીરનો ર્ધાખન્ધાર અથિવ્ધા અનન વનકકતની વસિ્ધાથિે કર્ધાર કરવ્ધાની અને તેન્ધા તેણે ફીન્ધા
ન્ધામે અન્ષસટ મની મેળવવી તેન્ધા/તેણે ફીન્ધા ન્ધામ આખરી રકમ મેળવવી અને તેન્ધા
પરથિી પહોંચનો આપવી.
(૯) જનો જરૂરી હનોન તનો આવકવેર્ધા કલીનરનવસિ પ્રમ્ધાણે ફપત્ર મ્ધાટા અરજી કરવી અને તે
મેળવવુ મું જે લ્ધાગુ પડત્ધા કનોઇપણે ફ તનનમનો અને તવતનનમનો ફનોમ્ષ-૩૭૧ મ્ધામું આવકવેર્ધા
અતધક્ધારીની

કચેરીએથિી

મેળવી

મ્ધાર્ધા

હકકનો,કહત,ધ્ધારણે ફ્ધાતધક્ધાર

અને

ટ્ધાઇલવસિન્ધા

વેચ્ધાણે ફ/તબાણકદલી મ્ધાટા હશે અને આ હાત ુ મ્ધાટા જરૂરી તમ્ધામ ક્ધાન્ષવ્ધાહી,દસત્ધાવેજનો અને
વસત ુઓન્ધા હાત ુ મ્ધાટા હશે.
(૧૦) ઉકત તમલકતમ્ધા મ્ધાર્ધા હકકનો,કહતનો ધ્ધાર્ધાણે ફ્ધાતધક્ધાર અને મ્ધાલલકી હકનો વસિહીત પ્ધાકક્દિગ
જગન્ધા અથિવ્ધા એનનો કનોઇ ભ્ધાગ મ્ધાટા ખરીદવ્ધાની ઇચછ્ધા ધર્ધાવત્ધા તેન્ધા/તેણે ફીન્ધા ન્ધામ

તનયુકત વનકકતઓની તરફાણે ફમ્ધા6 ઉકત વસિનોવસિ્ધાનટી વસિકમ વસિત્તિ્ધાતધક્ધારી પ્ધાવસિે અરજી કરવી
અને પરવ્ધાનગી મેળવવી.
(૧૧) નનોગન નનોધણે ફી વસિત્તિ્ધાતધક્ધારી વસિમક ઉકત તમલકતમ્ધામું મ્ધાર્ધા હકક,કહત અને ટ્ધાઇટલ
જણે ફ્ધાવવ્ધા મ્ધાટા વેચ્ધાણે ફ/તબાણકદલી દસત્ધાવેજને નનોધણે ફી મ્ધાટા આપવનો,તેન્ધા પર વસિહી કરવી
અને રજુ કરવનો તેમજ ઉકત હાત ુ મ્ધાટા જરૂરી અનન તમ્ધામ ક્ધાન્ષવ્ધાહી દસત્ધાવેજનો અને
આનુ મુંશ્ધામુંલગક બાણ્ધાબાણતનોનનો તનક્ધાલ કરવ્ધા એટલે કા ગણે ફતરી મેળવવ્ધા અને તેની પહોંચ રજુ
કરવ્ધા અને ઉકત ખરીદન્ધાર (ખરીદન્ધાર્ધાઓ) ન્ધા તેન્ધા/તેણે ફીન્ધા/તેઓન્ધા ન્ધામ તનયુકત
વનકતતઓને નનોગન અને વન્ધાજબાણી લ્ધાગે તેવનો પ્રત્નક કા રચન્ધાત્મક કબાણજનો આપવનો.
ુ ્ીબયુનલ અથિવ્ધા વસિત્તિ્ધાવ્ધાળ્ધાઓની ક્ધાનદ્ધા
(૧૨) કદવ્ધાની,ફનોજદ્ધારી અથિવ્ધા મહાસલ
અદ્ધાલતમ્ધામું

તમ્ધામ

પ્રક્ધારન્ધા

દ્ધાવ્ધાઓ,અરજીઓ,ફકરન્ધાદનો,તપટીશનનો,સુધ્ધાર્ધા,અરજીઓ

,લેલખત તનવેદન,અપીલ ,વક્ધાલતન્ધામ્ધામું વગેરા કરવ્ધા/અમલ કરવ્ધા/શહી કરવ્ધા/ફ્ધાઇલ
કરવ્ધા/બાણચ્ધાવ કરવ્ધા તેમજ અદ્ધાલતનો વસિમક ક્ધાન્ષવ્ધાહીમ્ધામું.

