
 

 

 

 

 

 

 

 

એમ.ઓ.ય.ુડી. અને ડી.ઓ.એલ.આર. દ્ધારા માન્ ય 

આખરી નમનૂારૂપ ડ્રાફટ 

વસિયતનામ ુ

 

નોંધ :-  આ એક નમનુારૂપ ડ્રાફટ છે અને તેનો વ્ યકકતગત જરૂરીયાત પ્રમાણે ફેરફાર 
કરી શકાશે. 

 

આ મારી અંતતમ ઈચ્ છા અને વતિયતનામુું છે. હુું ............ નો પતુ્ર ................ નો 
રહવેાિી (વતની) , ઉંમર ......... નો રહવેાિી વર્ષ ........ તુંદુરસ્ ત માનતિક તસ્ િતીમાું 
રહુું છું અને કોઈપણ વ્ યકકતના કોઈપણ પ્રકારના દબાણ વગર મારી અંતતમ ઈચ્ છા 
તરીકે આ વતિયતનામ ુરજુ કરૂ છું અને આિી મારા મતૃ્ યબુાદ મારી જ ુંગમ અને સ્ િાવર 
તમલકત િુંબુંતધત કોઈ તકરાર કે તવવાદિી ટાળવા માટે મારી અગાઉની તમામ 
ઈચ્ છાઓ અને વતિયતનામાની પરુવણીઓ કે સધુારા રદ જાહરે કરૂ છું. 

 

 

 

 

 

 

મારા કારની વારિદારો નીચે મજુબ છે. 



 

 

( વતિયતનામ ુ કરનારે તેમના કાયદેિરના વારિદારો જેમકે, પત્ ની/પતુ્ર/પતુ્રી/ કે 
અન્ ય કોઈ િુંબુંતધની જેમનો તે વારિદાર તરીકે ઉલ્ લેખ કરવા માગતા હોય તેમની 
તવગતો આપવી )  

ઉપર દશાષવેલ મારા તમામ બાળકો પકરણીત છે અને પોતપોતાના જીવનમાું યોગ્ યરીતે 
સ્ િાયી િયેલ છે તેમજ તેઓએ મારી ખબુજ િારી િુંભાળ રાખલે છે હુું ( બેંક ખાતા 
િહીત જ ુંગમ અને સ્ િાવર તમલકતની તવગતો આપવી ) નો કબજો ધરાવનાર અને 
માલલક છું. 

જીંદગી અતનતચ્ છત છે અન ેઈશ્ વર મને કયારે બોલાવીલે તેની મને જાણ નિી અને હુું 
આ સુુંદર દૂતનયા છોડીને કયારે જતો રહીશ તેનો મને ખ્ યાલ નિી આિી મારા જન્ મારા 
દરતમયાન હુું મારી જ ુંગમ અને સ્ િાવર તમલકતની પતાવટ કરવા  ઈચ્ છું છું, જેિી મારા 
કાયદેિર વારિદારો વચ્ ચે મારી િુંપતિની વહેંચણી અંગે કોઈ પણ તવવાદ કે તકરારન ે
ટાળી શકાય. 

આિી, હુું આ વતિયતનામ ુતૈયાર કરૂ છ.  હુું જયાું સધુી જીતવત છું ત્ યાું સધુી હુું મારી 
તમામ િુંપતિનો માલલક બની રહીશ. તેમ છતાું મારા મતૃ્ ય ુબાદ  

( વતિયતનામુું તૈયાર કરનારે કાુંતો કાયદેિર વારિદારો કે તેની પિુંદગીની વ્ યકકતની 
તરફેણમાું તેની જ ુંગમ અને સ્ િાવર તમલકતની બાબતે પતાવટ/કહસ્ િા 
પ્રમાણ/વ્ યવસ્ િાનો ઉલ્ લેખ કરવો ) 

હુું મારી તમામ જ ુંગમ અને સ્ િાવર તમલકત ઉપર મજુબની વ્ યવસ્ િા પ્રમાણે મારા 
ઉપર જણાવેલ કાયદેિરના વારિદારીને વતિયતનામા દ્ધારા આપુું છું. 

( હુું આ વતિયતનામાના અમલ કતાષ (પ્રબુંધક) વ્ યકકત તરીકે ............... ના 
પતુ્ર/પત્ ની/પતુ્રી શ્રી/શ્રીમતી  

..............., ................. ના રહવેાિી અને તેના મતૃ્ ય ુ કકસ્ િામાું ............. ના 
પતુ્ર/પત્ ની/પતુ્રી,શ્રી/શ્રીમતી ............., ................ ના વતની તનમણુુંક કરૂ છું. 

આિી મારા અગાઉના તમામ વતિયતનામા રદ કરવામાું આવે છે. 

 

નીચેના િાક્ષીઓ કે જેમણ ેપણ એકબીજાની હાજરીમાું અને મારી હાજરીમાું િહી કરેલ 
છે તેઓની હાજરીમાું વર્ષ .....ર01 .. ના .............  ના રોજ પણ આના પર િહી 
કરવામાું આવેલ છે.  

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                   
વતિયતકતાષની િહી. 

 

આિી પ્રમાલણત કરવામાું આવે છે કે ઉપરોકત વતિયતનામા પર ઉપર જણાવલે 
વતિયતકતાષએ અમારી હાજરીમાું િહી કરેલ છે અને અમે અતધકૃત િાક્ષીઓ તરીકે પણ 
આ વતિયતનામુું તૈયાર કરનારની હાજરીમાું િહી કરેલ છે અને અમે એક બીજાની 
હાજરીમાું આ વતિયત કરનારને કહન્ દીમાું ( કોઈ પણ સ્ િાતનક ભાર્ાનો ઉલ્ લખે કરવો 
વતિયતનામાનુું તવર્ય વસ્ ત ુજણાવ્ યા બાદ તે તેને િુંપણૂષપણે િમજયા છે અન ેતેની 
િાિે િહમત િયા બદલ તનેા પર ઉપર જણાવેલ તારીખ અને િમયે અમારી િહીઓ 
કરેલ છે. 

 

િાક્ષીઓ 

 

1. ( નામ, તપતાનુું નામ, િરનામુું ) 

ર. ( નામ,તપતાનુું નામ, િરનામુું ) 

 

 

 

 

 

નોધ :- આ એક નમનુારૂપ ડ્રાફટ (મિુદો) છે અને વ્ યકકતગત જરૂરીયાત પ્રમાણ ેતેનો 
અમલ કરી શકાશે. 

 

વેચાણ ખત 

 



 

 

પ્ લોટ/ફલેટનો કુલ તવસ્ તાર ........ ચો.મીટર/ચો.ફુટ/લાગ ુપડતો ભોયતળીયા તવસ્ તાર 
જમીનની કકિંમત .....બાુંધકામ હઠેળનો તવસ્ તાર ...... ચો.ફુટ. (બાુંધકામ) આંતશક 
બાુંધકામ કરેલ માળની િુંખ્ યા ...........           કક્ષા ( તવસ્ તાર પ્રમાણે,વતુષળ 
(ઘેરાવા) દરની ગણતરીના હતે ુમાટે )............... 

 

માન્ યતાપ્રાપ્ ત 

 

ઉપયોગ .......... 

વાસ્ તતવક 

ઉપયોગ ........ 

બાુંધકામન ુવર્ષ : ........... 

બાુંધકામનુું ખચષ : ....... 

ભરપાઈ કરેલ સ્ ટેમ્ પ વેરો ............ 

 

આ વેચાણ ખત એક પક્ષ ે (નીચે આમાું વેચનાર તરીકે ઓળખાવેલ છે) ...... ના 
રહવેાિી (વતની), ..... ના પતુ્ર ...... અને  

બાજી પક્ષ ે ( નીચે આમાું ખરીદનાર તરીકે ઓળખાવલે  છે ) .......... ના રહવેાિી 
(વતની), ......... ના પતુ્ર ........... વચ્ ચે કરવામાું આવે છે અન ે ........., ......... ના 
......... ના રોજ .......... (સ્ િળનુું નામ) ખાતે કરવામાું આવેલ છે. 

વેચનાર અને ખરીદનારની વ્ યાખ્ યામાું બુંને પક્ષકારો, તેઓના િુંબુંતધત કાયદેિરના 
વારિદારો,અમલ કતાષઓ, ઉિરાકદકારીઓ, વકહવટ કતાષઓ, કાનનૂી પ્રતતતનતધઓ અન ે
તેઓના િુંબુંતધત પક્ષકારોના મખુત્ યારો અને નામતનયકુતાઓનો િમાવેશ િશે. 

 

 

 

જયારે વેચાણકતાષ વેચાણ કરનાર ......... ખાતે આવલે .......ક્ષેત્રફળ ધરાવતી તમલકત 
નું. ..... જેની ચતકુદિશા નીચે મજુબ છે, (હવે પછી અહીં જેનો ઉલ્ લખે ભભ ઉકત 
તમલકત ભભ તરીકે કરવામાું આવ્ યો છે તેના એકમાત્ર (અબાતધત) માલલક અને 
કબજેદાર છે અને અન્ યિા તે તમલકતનો પ્રત્ યેક્ષ અન ેકાનનૂી કબજો ધરાવે છે. 



 

 

 

પવુષ :- 

પતશ્ વમ :- 

ઉિર :- 

દલક્ષણ :- 

 

        ઉકત તમલકતની ખરીદી કરીને િુંપાદન કરીને વારિામાું મેળવીને કે પછી િબ 
રજીસ્ રારની કચેરી ........... (સ્ િળ) માું તા.......... ના રોજ વધારાના પસુ્ તક ...... ગ્રુંિ 
નું. ........ પષૃ્ઠ ........ િી તરીકે યોગ્ ય રીતે નોંધાયેલ દસ્ તાવેજ નું. ..... મજુબના 
........., લેટર ઓફ મીએડમીનીસ્ રેશન વેચાણ ખત/બલક્ષિ 
ખત/વતિયતનામ/ુભોગવટાિી ખરીદેલ/િુંપાકદત કરેલ/વારિામાું મેળવેલ તમલકતનો 
તેમાું િમાવેશ િશે. 

વેચનારે તેની પ્રમાણીક જરૂરીયાતો અને કાનનૂી જરૂરીયાતો માટે, કોઈપણ દબાણ, 
બળ, જબદસ્ તી,બળજબરી વગર તનેી સ્ વસ્ િ લચિ ે ખરીદનારને ....... ની રકમના 
અવેજમાું ઉકત તમલકત તબદીલ કરવા અને વચેવા માટે તારીખ ......... ના 
રોજ,......... પર નોધાયેલ અને નોંધણી નું...... ધરાવતા ખતિી વચેાણ િુંમતત આપેલ 
છે અન ે જેના માટે ખરીદનારે જમીનની તસ્ િતતની ચકાિણી બાદ અન ે વચેનારના 
માલલકી હક બાબતે િુંતોર્ વ્ યકત કયાષ બાદ તે તમલકત ઉકત અવેજિી આપે ત ે
ખરીદવાની િુંમુંતત દશાષવલે છે  

         હવે આ ખત િાખ પરેુ છે કે ...... 

 

1. કે ખરીદનારે વેચનારને ઉકત તમલકતનાું વેચાણ માટે પણુષ અને આખરી અવેજ 
તરીકે રૂા. ....... 

(અંકે રૂતપયા .........) ચકુવેલ છે.જે અંગેની રિીદ વેચાણકતાષને મળેલ છે. 

ર. વેચનાર તેના તમામ અતધકારો,માલલકી હક અને કહત િાિે ઉપર જણાવેલ તમલકત 
િુંપણુષ પણ ે અને હુંમેશ માટે ખરીદનાર કે જે હવે પછી ઉકત તમલકતની માલલકીના 
તમામ અતધકારો ભોગવશે અને તે તમલકતના િુંપણુષ માલલક બની રહશેે તેને ઉકત 
તમલકત વેચ ેછે,તબદીલ કરે છે અને િોપ ેછે. 

3. વેચનાર ઉપર જણાવેલ તમલકતનો ખરેખર પ્રત્ યક્ષ/કાયદેિર કબજો ખરીદનારન ે
િોપે છે જે હવે પછી આ તમલકતનો કબજો ધરાવવા માટે હકકદાર ગણાશે. 



 

 

4. ખરીદનારે આ વેચાણ ખતનુું તમામ ખચષ જેવા કે સ્ ટેમ્ પ કર,અમલ બજવણી અન ે
નોંધણી ફી વગરે ભરપાઈ કરેલ છે. 

પ. આ વેચાણ ખતની તારીખ પહલેાના િમયગાળા માટે ઉકત તમલકતની બાબતમાું જે 
કોઈ તવકાિ ખચષ,ધર વેરો,બાકી બીલ,પાણી ખચાષ,તવજળી ખચષ,એકરઅિષ,બાકી લેણાું 
ખચષ,ચકુવવાના છે/ચકુવી દીધા છે તમામ કર વગેરે વેચનાર અને હવે પછી આ 
તમામ ખચાષ ખરીદનારે ચકુવવાના રહશેે. 

6. વચેનાર વ્ યકકત ખરીદનારને એમ.િી.ડી./મહસેલુ તવભાગ અન ે અન્ ય કોઈપણ 
િુંબુંતધત તવભાગના િુંબુંતધત રેકડષઝમાું તમલકતની તબદીલી/નામ બદલી કરાવવામાું 
તેને મદદ કરવા િહયોગ અને ખાતરી આપ ેછે.અને/અિવા ખરીદનારને વચેનારની 
ગેર હાજરીમાું પણ આ વચેાણ ખતના આધારે િુંબુંતધત તવભાગમાુંિી તેના/તણેીના 
પોતાના નામમાું તમલકત તબદીલી/નામ બદલી કરાવવાનો પણુષ અતધકાર રહશેે. 

7. ખરીદનારને ઉકત તમલકત િાિે તમામ હક પડોશ હક અને આનરુ્ુંલગક તમામ 
અતધકારો પણ આ વેચાણ ખત િાિે તબદીલ કરવામાું આવેલ છે. 

8. વેચાણકતાષએ (વેચનારે) ખરીદનારને ખાતરી આપલે છે કે વચેાણ હઠેળની ઉકત 
તમલકત તમામ પ્રકારના બોજા જેવા કે વેચાણ,ગીરો,બલક્ષિ,તબદીલી 
હુકમનામા,દાવા,ગણોતપટો,િુંપાદન/જાહરેનામા વગેરેિી મકુત છે અને વેચનારના 
માલલકી હકમાું કોઈ વાુંધો/તવવાદ નિી જો કોઈપણ િમયે આવો વાુંધો/તવવાદ પરુવાર 
િાય અને તે બદલ ખરીદનારને કોઈ નકુશાન  િાય તો,વેચાણકતાષ તેના માટે 
િુંપણુષરીતે જવાબદાર રહશેે અને ખરીદનાર વેચનાર પાિેિી તેના/તેણીના તમામ 
નકુશાનનુું વળતર મેળવ્ યા (વસલુવા) હકકદાર રહશેે. 

9. ખરીદનાર વ્ યકકતઓન ે િુંબુંતધત િિાતધશો પાિેિી ઉકત તમલકત િુંબુંતધત 
પાણી,વીજળી અન ેગટરવ્ યવસ્ િા જોડાણની અરજી કરવાનો અને તે મેળવવાનો પણુષ 
અતધકાર રહશેે અને વેચનારની કોઈપણ લેખીત િુંમતત વગર િુંબુંતધત તવભાગમાુંિી 
તેના/તેણીના પોતાના હાલના નામમાું ફેરફાર કરવાનો પણ િુંપણુષ અતધકાર રહશેે. 

10. વેચનાર વ્ યકકતએ ઉપર દશાષવેલ તમલકત િુંબુંતધત અગાઉના માલલકી-હકના 
દસ્ તાવેજો િોપલે છે આિી વેચનાર વ્ યકકત એકરાર કરે છે અને ખરીદનારને ખાતરી 
આપે છે કે િરકારે ઉકત તમલકત િુંપાકદત કરેલ નિી અને તેમાું કોઈ અદાલત કે 
તવભાગનો મનાઈ હુકમ કે જપ્ તી હુકમ નિી. 

બુંને પક્ષોએ નીચેના િાક્ષીઓની હાજરીમાું પહલેાું ઉપર જણાવેલ કદવિ,મહીના અને 
વર્ષના રોજ આ કરાર કયાષ બાદ આ વચેાણ ખત પર પોતાની િહીઓ કરેલ છે અન ે
તેઓના અંગઠૂાની તનશાનીઓ કરેલ છે. 

િાક્ષીઓ :-  



 

 

1) (નામ, તપતાનુું નામ , િરનામુું )                                       વેચનાર 

 

    ર)  ( નામ, તપતાનુું નામ, િરનામુું )                                      
ખરીદનાર  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

એમ.ઓ.ય.ુડી. અને ડી.ઓ.એલ.આર. દ્ધારા માન્ ય કરેલ 

આખરી નમનૂારૂપ ડ્રાફટ (મિુદો) 

 

નોંધ :- આ એક નમનૂારૂપ મિુદો છે અને વ્ યકકતગત જરૂરીયાત મજુબ તેમા ફેરફાર 
કરી શકાશે. 

 

પટા-ખત 

             ............ વર્ષના .......... માિની ........... તારીખે આ પટા-ખત એક પક્ષે ( 
નીચે પટે દેનાર તરીકે દશાષવેલ ) ....... ના રહવેાિી ................ના પતુ્ર/પતુ્રી 
................... અને બીજી પકે્ષ (નીચે પટે લેનાર તરીકે દશાષવેલ ) .......... ના રહવેાિી 
............... ના પતુ્ર/પતુ્રી ........... વચ્ ચે કરવામાું આવેલ છે.ભભ પટે આપનાર ભભ 
અને ભભ પટે લેનાર ભભ શબ્ દોમાું ત ે બુંન ે પક્ષકારો,તેઓના િુંબુંતધત કાયદેિર 



 

 

વારિદારો,વતિયતનામાના અમલકતાષઓ ઉિરાતધકારીઓ,વહીવટકતાષઓ,કાનનૂી 
પ્રતતતનતધઓ અને તેઓના િુંબુંતધત પક્ષના નામે કરી આપનારા/નામ-તનયકુતાઓનો 
િમાવેશ િશે. 

           પટે આપનાર વ્ યકકત...... ખાતે આવેલ .............ક્ષેત્રફળ ધરાવતી તમલકત 
નું. ......... હવે પછી જેનો ઉકત તમલકત તરીકે ઉલ્ લેખ કરવામાું આવ્ યો છે તે 
તમલકતનો કબજો ધરાવે છે અને તેના િુંપણુષ માલલક છે.  

 

હવે આ પટા-ખત નીચે મજુબની િાખ પરેુ છે.  

1. પટાની મદુત : 

.......... િી ............. સધુી 

ર. પેશગી/તપ્રતમયમની રકમ : રૂા. ................ (અંકે રૂ........... .... )ંું 

    ( જો કોઈ હોય તો ) 

3. જામીનગીરી અનામત, જો કોઈ હોય તો રૂા. ............... 

      ( અંકે રૂા. ............... )  ( જો કોઈ હોય ત ે)  

4. ભાડાની ( ચકુવણી તેની િમયાવતધ અન ેપ્રકારની તવગતો ................ 

પ. ભરપાઈ કરેલ સ્ ટેમ્ પડયટુી ................ િી રૂા. ................ (રૂા. ...............) 

     ( જો કોઈ હોય તે )  

6. પટે આપનાર ઉકત તમલકતના એકમાત્ર/િુંયકુત/િહ-માલલક છે અને નીચેની સલુચ 
(પત્રક) માું દશાષવેલ ઉકત તમલકતનો કબજો ધરાવે છે. 

7. પટ લેનાર રાખનારે ઉપર જણાવેલ િમયગાળા માટે નીચેની સલુચ (પત્રક) માું 
જણાવેલ તમલકત પટે આપવાની માગણી િાિ ેપટે આપનારનો િુંપકષ કરેલ છે. અન ે
પટે આપનારે આ દસ્ તાવેજમાું મજકર તનયમો અને શરતો મજુબ ઉકત તમલકતને પટે 
આપવાની મુંજુરી આપેલ છે. 

8. પટે આપનાર ......... બેંકના ........... તારીખના રોકડેિી/ચેકિી/ડીમાન્ ડ ડ્રાફટિી કે 
રોકડેિી નુંબર ........ િી રૂા. ........ (અંકે રૂા. ................ ) ની વ્ યાજ મકુત અલગ્રમ 
રકમની પાવતી કે રિીદ મળ્ યાનો સ્ વીકાર કરે છે.જે પટાની િમાતપ્ ત બાદ કે અિવા ત ે
પહલેા પટે આપનારને ખાલી પ્રત્ યક્ષ કબજો મળવાન ેઆધીન રહીને પટાની શરતોના 
ઉલ્ લઘેનનાું કારણે અન ેપટે લેનારના પક્ષે જો કોઈ શરતભુંગ િશે તો પટે આપનારના 
કોઈ દાવાઓના વળતરને નકુશાન ભરપાઈ કરવામાું આવશે. 



 

 

9. પટે લેનાર વ્ યકકત ઉપરની િુંમતત મજુબ ક્રતમક અંગ્રેજી કેલેન્ ડર મહીનાના ......... 
કદવિે કે તે પહલેાું ભાડુું ચકુવવા મટે િહમત િાય છે. 

10. પટે લેનાર વ્ યકકત તવજળી અન ે પાણી વપરાશ અંગેના ખચાષ તનયતમત ધોરણે 
િુંબુંતધત િિાતધશોને િીધા જ ભરપાઈ કરશે અને ભરપાઈ કરેલ લબલની નકલો પટે 
આપનાર વ્ યકકતને પરુી પાડશે અને જે પટે આપનાર  વ્ યકકત ઈચ્ છે તો પટે લનેાર 
વ્ યકકત લબલની ચકુવણી અંગેનો પરુાવો પણ રજુ કરશે. 

11. તમલકતના ઘર તમલકત વેરા વધારો િવાના કકસ્ િામાું,આ ભોગવટાના કારણે કરની 
આતિિક જુમ્ મેદારીમાું િપ્રમાણ વધારો િુંપણુષપણે પટે લનેારે ભોગવવાનો રહશેે. 

1ર. પટે લેનાર વ્ યકકત ઉકત તમલકતનો કોઈ પણ કહસ્ િો કે ભાગ કોઈપણ વ્ યકકતને 
પટે આપનાર લખેીત પવુષ મુંજુરી વગર પેટા-ભાડે કે પટેા-પટે આપી શકશ ેનકહ 

13. પટે લેનાર વ્ યકકત ઉકત તમલકત કે તેના કોઈપણ ભાગ (કહસ્ િા) માું કોઈપણ 
માળખાગત ફેરફારો નહી કરી શકે જો કે પટે લેનાર વ્ યકકત પટે આપનાર વ્ યકકતની 
લેખીત િુંમતત િાિે/વગર નાના ફેરફારો/સશુોભન કરાવી શકશે. 

14. માન્ ય કરેલ મદુતના અંતે જમીનના પટાનો અંત આવશે અને આ ખતમાું બુંને 
પક્ષકારોની પરસ્ પર િમજુતીના આધાર પર તેને નવેિરિી કરવાનો તવકલ્ પ આિી 
ચાલ ુરાખવામાું આવે છે. 

1પ. પટાની મદુતના અંતે આ તમલકત તે પટે આપનાર વ્ યકકતને િારી તસ્ િતીમાું  
િોંપવાની રહશેે.પટે લેનાર વ્ યકકતને પટે આપનાર વ્ યકકતના કોઈ દાવાના વળતરને 
અધીન રહીને ભરેલ પેશગી/તપ્રતમયમ પરત લવેાનો અતધકાર રહશેે. 

16. પટે આપનાર વ્ યકકત,ઈમારતની તસ્ િતત જાણવા માટે કદવિ દરતમયાન યોગ્ ય 
િમયે ઉકત તમલકતની તપાિ કરવાનો અતધકાર ધરાવે છે. 

17. ઉકત તમલકતનો ઉપયોગ માત્ર કાયદેિર હતેઓુ માટે જ કરી શકાશે અને કરવામાું 
આવશે. 

18. જો પટે આપનાર કે પટે લેનાર વ્ યકકત જમીન કે મકાનના પટા-ભોગપટાની તનયત 
મદુતની િમાતપ્ ત પહલેા તે ખાલી કરાવ્ યા ઈચ્ છતા  હોય તો બીજા પક્ષકારને એક 
મહીનાની લેખીત નોટીિ આપવામાું આવશ ે અન ે તમલકત આ રીતે ખાલી કરવામાું 
આવ્ યિેી પટે આપનાર હોય તો ત ે વ્ યકકત ચકુવેલ અગ્રીમ રકમ કોઈ બાકી 
લેણાું/નકુશાની ખચષ બાદ કરીને બાકીની રકમ પરત કરશે.જો આ બાબતે બુંને પક્ષકારો 
વચ્ ચે કોઈ તકરાર કે તવવાદ ઉભો િાય તો તે ............. કોટષના ક્ષેત્રાતધકારને આધીન 
રહશેે. 
19. અન્ ય કોઈ શરતો ( જો હોય તો )  



 

 

       પટે આપેલ તમલકતની અનસુલૂચ (પરીતશષ્ ટ) 
       મહસેલુી જીલ્ લો ......................... 
       િબ રજીસ્ રાર કચેરી ....................... ગામ .................. 
       િુંબુંતધત સ્ િાતનક િુંસ્ િા ....................... 
       વોડષ નું. ................. 
       જીઆરએિ નું/ઓ.એિ.નું/મ.મોજણી નું/ટી.એિ.નું ........ (જે લાગ ુપડત ુહોય 
તે ) 

મોજણી બ્ લોક નું/મોજણી વોડષ નું. ................ 

કુલ તવસ્ તાર .............. હકેટર/ચો.મી. 

પટે આપેલ જમીનનો તવસ્ તાર ................. હકેટર/ચો.મી. 

શેરી (ગલી) નુું નામ ................ઘર નું. ............. ફલેટ નું. ................ 

18. જો પટે આપેલ તમલકત ઉપર જણાવેલ તમલકતનો ભાગ (અંશ) હોય .તો પટે 
આપેલ તમલકતની તવગતો ........ 

19. તમલકતની અનસુલૂચ (પકરતશષ્ ટ) અંગેની અન્ ય કોઈ તવગતો :- 

ર0. પરવાનગીપાત્ર (ગ્રામ્ ય) જમીનનો ઉપયોગ :  

ર1. વાસ્ તતવક જમીનનો ઉપયોગ : 

ઉપર જણાવેલી બાબતોની િાખે બુંને પક્ષકારોએ નીચેના િાક્ષીઓની હાજરીમાું ઉપર 
અગાઉ દશાષવલે કદવિ,માિ અને વર્ષના રોજ આ પટા-ખતમાું િહીઓ કરેલ છે.                                     
                                                                                                          
પટે આપનારની િહી  

 
                                                                                                            
પટે લેનારની િહી  

િાક્ષીઓ  

1. ( નામ,તપતાનુું નામ અને િરનામુું ) 

ર. ( નામ,તપતાનુું નામ અને િરનામ ુ)  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

નોધ : આ એક નમનુારૂપ ( મિુદો) છે અને વ્ યકકતગત જરૂરીયાત પ્રમાણે તેમાું ફેરફાર 
કરી શકાશે. 

 

બક્ષિિ-ખત 

સ્ ટેમ્ પ-શલુ્ ક અને તબદીલી-શલુ્ કની ચકુવણી માટેના વતુષળ દર (િકષલ રેટ) ના િુંદભષમાું 
કકિંમત (મલૂ્ ય) ની ગણતરી  માટેનો આલેખ (ચાટષ) 

 

પ્ લોટ/ફલેટનો કુલ તવસ્ તાર ................. ચો.મીટર/ચો.ફુટ જમીનની કકિંમત .......... 

બાુંધકામ હઠેળનો (તવસ્ તાર) ........... ચો.ફુટ  

તનમાષણ (બાુંધકામ)/અધષ તનમાષણ (બાુંધકામ) કરેલ મજલા (માળ) ની  

િુંખ્ યા ................ 

કક્ષા ................. 

 

ઉપયોગકતાષનો પ્રકાર-રહણેાુંક/વ્ યાપારી/ઔધૌલગક ...................  

બાુંધકામનુું વર્ષ ................. 

બાુંધકામનુું ખચષ ................ 

સ્ ટેમ્ પ-શલુ્ ક .................. 



 

 

આ બલક્ષિ-ખત .............. ના પતુ્ર,પતુ્રી,પત્ ની ...................... ના રહવેાિી હવે પછી 
જેમનો ઉલ્ લખે દાતા તરીકે કરવામાું આવ્ યો છે આ દસ્ તાવેજમાું તેમની  અન ે
............... ના પતુ્ર,પતુ્રી,પત્ ની ......... ના રહવેાિી,હવે પછી આ ખતમાું જેમનો ઉલ્ લખે 
કરવામાું આવ્ યો છે દા.ત.લનેાર તરીકે........., ............. ના .............. કદવિે ........... 
ખાતે તેઓની વચ્ ચે તૈયાર કરવામાું આવે છે.દાતા અને દાન લેનારની વ્ યાખ્ યામાું 
તેઓના િુંબુંતધત વારિદારો,ઉિરાતધકારીઓ,અમલકતાષઓ તનયકુત વ્ યકકતઓ, 
મખુત્ યારો,વહીવટકતાષઓ અને કાનનુી પ્રતતતનતધઓ વગેરેનો િમાવેશ િશે તમલકતની 
માલલકી હકનો સ્ ત્રોત ........ ( દાન લેનાર) દાતાના ............... (દાતા િાિેનો િબુંધ ) 
છે અને દાન લેનાર માટેના દાતાના પ્રેમ અને સ્ નેહને કારણે દાતાએ ઉકત જણાવેલ 
તમલકત એટલે કે....... (કહસ્ િો જણાવવા-અધો/પરુો ) િુંપણુષ મકુત માલલકી અન્ વયે 
બાુંધકામ હઠેળની તમલકત છે. જેનો િવે નું. ............ છે ( જેનો હવે પછી િહી ઉલ્ લેખ 
કરવામાું આવ્ યો છે. ભભ ઉકત તમલકત ભભ તરીકે ઓળખાશ ે તેમાું 
અતવભાજીત/તવભાજીત કહસ્ િો ધરાવે છે તેન ે દાન લેનારને બલક્ષિના રૂપ ે તબદીલ 
કરવાની િમુંતત આપલે છે,જેનો દાન લેનાર દ્ધારા સ્ વીકાર કરવામાું આવલેછે.હવ ેઆ 
બલક્ષિ ખતને િાખ પરેુ છે કે  

 1. ઉકત દાતા દાન લેનાર માટેના કુદરતી પે્રમ અને સ્ નેહિી પ્રેરાઈને પોતાની સ્ વતુંત્ર 
ઈચ્ છાિી અન ેકોઈપણ દબાણ,અનલુચત પ્રભાવ કે જબરદસ્ તી અને કોઈપણ નાણાુંકીય 
અવેજ વગર,આિી ઉકત તમલકત દાન લેનારને િુંપણુષપણે અને હુંમેશ માટે તેનો કબજો 
ધરાવતા અને ભોગવવા ઉકત તમલકતના ઉકત કહસ્ િાાની જે પણ આનરુ્ુંલગક અને 
જકડત વસ્ તઓુ આરોગ્ યતવર્યક સ્ િાતપત તવઘતુ વસ્ તઓુ િાિેની િવલતો અન ેપડોશી 
હક કહત આતતકી-હક,તમામ સ્ વતુંત્ર અતધકારો િહીતના તમામ માળખાું િાિ ે ઉકત 
તમલકત દાન લેનારને નામે કરીને િુંપણુષ ભોગવટા અને માલલકી હક િાિે તબદીલ કરે 
છે. 

ર. ઉકત દાતા દાન લનેારને આિી ખાતરી આપ ેછે કે બલક્ષશ આપેલ ઉકત તમલકત 
પવુષ-વચેાણ બલક્ષિ,ગીરો,અને તકરારો,વગેરે જેવા તમામ પ્રકારના બોજાિી  મકુત છે. 

3. ઉકત તમલકત દાનલેનારના કબજામાું છે.કબજામાું રાખવામાું આવશે, દાતાએ દાન 
લેનારને આ ખતિી ઉકત તમલકતના માલલકી હકકો અને વાસ્ તતવક અને પ્રત્ યક્ષ 
રચનાત્ મક કબજો આપેલ છે. 

4. દાન લેનાર આ બલક્ષિ ખતના અમલની તારીખિી ઉકત તમલકતની બાબતમાું 
િુંબુંતધત સ્ વતુંત્રને વીજળી,પાણી,ઘર વેરા બીલ કે અન્ ય કોઈ બાકી લેણાું અને 
માુંગણીઓ હોય તો તેની ચકુવણી કરશે. 

પ. ઉકત તમલકતના મલુ્ યની મલુ્ ય રજીસ્ રારની માગષદતશિકા પ્રમાણે આકારણી કરવામાું 
આવેલ છે અને કાયદાની જોગવાઈનો મજુબ .......... સ્ ટેમ્ પ-શલુ્ ક ચકુવવામાું આવેલ 



 

 

છે.આ કરારમાું આકારવામાું આવેલ મલુ્ ય િુંપણુષપણે ન્ યાયી છે. અન ેઆ બાબત ેઅન્ ય 
કોઈ નાણાુંકીય લેવડ-દેવડ કરવામાું આવેલ નિી. 

6. હવે દાતા કબલુ કરે છે કે તેણે ઉકત તમલકતમાું કોઈપણ અતધકાર કહત કે કોઈપણ 
પ્રકારના િુંબુંધ વગર માલલકી હક છોડી કદધેલ છે અન ેદાન લેનાર આ ખત દ્ધારા ઉકત 
તમલકતના િુંપણુષ માલલક બનેલ છે,જે ઉકત તમલકતનો ઉપયોગ કરવા અને ઉપભોગ 
કરવા િુંપણુષરીતે િક્ષમ રહશેે તેમજ તે ઉકત તમલકતને 
વેચાણ,બલક્ષિ,ગીરો,ગણોતપટાની કોઈપણન ે િોપી કે તબદીલ કરવા િક્ષમ 
રહશેે.તેમજ દાતા અન ે તનેા અન્ ય વારિદારો અન ે ઉિરાતધકારીઓ દ્ધારા કોઈપણ 
દાવા,માુંગ અન ેતવરોધ વગર કાયદા દ્ધારા માન્ ય હોય તેમ ત ેતેની ઈચ્ છા મજુબ ઉકત 
તમલકત કોઈને પણ િોંપી શકશે કે તબદીલ પણ કરી શકશે. 

7. દાતા ઉકત તમલકતન ેસ્ િાનીક િુંસ્ િાઓ તવદ્યતુ બોડષ,જળ બોડષ કે અન્ ય કઈ િુંબુંતધત 
િતાતધશના રેકોડષઝમાું દાન લેનારના નામે તબદીલ નામ-બદલી અને આકરણી 
કરાવશ,ેઅન્ યિા દાન લેનાર પોતે પણ આ બલક્ષશ-ખતના આધારે પોતાનુું નામ દાખલ 
કરાવી શકશે. 

દાતા અને દાનલેનારે નીચેના િાક્ષીઓની હાજરીમાું ઉપર દશાષવેલ તારીખના રોજ 
............ (સ્ િળનુું નામ) ખાતે આ બલક્ષિ ખતમાું િહીઓ કરેલ છે. 

િાક્ષીઓ  

1.(નામ,તપતાનુું,નામ,િરનામુું)                                              દાતા  

 

ર.(નામ,તપતાનુું નામ,િરનામ)ુ                                            દાન લેનાર  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

નોંધ :- આ એક નમનુારૂપ દસ્ તાવેજ છે અન ે વ્ યકકતગત કકસ્ િામાું જરૂરીયાત મજુબ 
તેમાું ફેરફાર કરી શકાશે. 

વેચાણનો કરાર 

ફોમેટ (નમનુો) 

1. દસ્ તાવેજનો પ્રકાર :          

ર. (1) અમલની તારીખ : ............... 

     (ર) અમલનુું સ્ િળ :- ................ 

3. વેચનારનુું નામ : 

     ઉમુંર  .......           ............. વર્ષ  

     તપતા/પતતનુું નામ : ............. 

     િરનામુું : ....................... 

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

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

 

નોંધ : (જો વેચનાર વ્ યકકતઓ એકિી વધારે હોય તો ખાનામાુંની તવગતોને ફરીિી 
લખી શકાશે.) 

 

(1) એજન્ ટનુું નામ ( જો કોઈ હોય તો ) : ............................. 

     ઉંમર :                        .......... વર્ષ  

     તપતા/પતતનુું નામ ..................... 

     િરનામ ુ: .............................. 

     મખુત્ યારનામાની તવગતો :- .................... 

 



 

 

4. ખરીદનારનુું નામ : ............................. 

     ઉંમર : ............ વર્ષ ............... 

     તપતા/પતતનુું નામ : ........................... 

     િરનામુું : ................... 

 

નોંધ : ( જો એકિી વધારે ખરીદનાર હોય તો, કોલમ-4 માું તવગતો ફરીિી લખી 
શકાય)  

(1) એજન્ ટનુું નમા ( જો કોઈ હોય તો ) : .......................... 

       ઉંમર : .... વર્ષ ............... 

       તપતા/પતતનુું નામ : .................. 

       િરનામુું : .......................... 

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

       મખુત્ યારનામાની તવગતો : .................... 

પ. તમલકતના માલલકી હકનો સ્ ત્રોત : ......................... 

 

6. અગાઉની નોંધણી : દસ્ તાવેજ નું. .......... વર્ષ ....... કચેરી. ........... 

7. (1) વેચાણ અવેજ : રૂા. ............... (અંકે રૂા. .......... ) 

    (ર) અલગ્રમ રકમ : રૂા.............. (અંકે રૂા. .............) 

    (3) ચકુવણીનો પ્રકાર અને તવગતો : ..................... 

    (4) કરારનો મદુત : .............................. 

 

8. િુંપણુષ તમલકતની અનસુલુચ   

     પ્ લોટ/ફલેટનો કુલ તવસ્ તાર .............. ચો.મીટર/ચો.ફુટ/લાગ ુ પડતો 
ભોયતળીયાનો તવસ્ તાર. 

     જમીનની કકિંમત ................. 

     બાુંધકામ હઠેળનાું તવસ્ તાર ............... ચો.ફુટ 



 

 

     બાુંધકામ/અધષ-બાુંધકામ કરેલ મજલા (માળ) ની િુંખ્ યા ................. 

 

શહરેી સવકાિ મતં્રાલય અને જમીન દફતર સનયાકની કચેરી દ્ધારા 
મજુંર થયેલ 

આખરી નમનુારૂપ (મિુદો) 

 

કક્ષા (તવસ્ તારવાર,વતુષળદરની ગણતરીના હતે ુમાટે ) ....................................... 

મુંજુર િયેલ વપરાશ : .......................... 

ખરેખર વપરાશ : ............................ 

બાુંધકામનુું વર્ષ : .............................. 

બાુંધકામનુું ખચષ : .......................... 

ચકુવેલ સ્ ટેમ્ પ-શલૂ્ ક રૂા. ..................... 

મહસેલુ જીલ્ લો : ............................. 

િબ રજીસ્ રાર કચેરી : .......................... 

ગામ : ..............................  

િુંબુંતધત સ્ િાતનક િુંસ્ િા : ....................... 

વોડષ નું./નગરપાલલકા નું. .............. 

જી.આર.એિ.નું./ઓ.એિ.નું./આર.િવષ નું./ટી.એિ.નું. .................... (જે લાગ ુ પડત ુ
હોય તે ) 

િવે બ્ લોક નું./િવષ વોડષ નું. .................... 

કુલ હદ ......................... હકેટર/ચો.મી. 

જમીનની હદ ....................હકેટર/ચો.મી. 

શેરીનુું નામ ........................ 

દરવાજા નું. .................................. 

ફલેટ નું. ............................. 



 

 

તમલકતની બજાર કકિંમત રૂા. ........................ 

તમલકતનો પ્રકાર (કૃતર્/રહણેાુંક/પ્ લોટ/ઘર/દુકાન ઉધોગ ) ...................... 

 

 

િરહદો :  

પવુષમાું : ................. 

પતશ્ વમાું : ................... 

ઉિરમાું : ............... 

દલક્ષણમાું : ..................... 

 

રેખીત માપણીઓ  

ઉિરી બાજુએ પવુષિી પતશ્ વમ : ................ મી. 

દલક્ષણી બાજુએ પવુષિી પતશ્ વમ : ................... મી. 

પવુી બાજુએ ઉિરિી દલક્ષણ : ........................ મી. 

પતશ્ વમી બાજુએ ઉિરિી દલક્ષણ : ....................... મી. 

 

9. વેચાણની શરતો : 

 

(1) ઉપર ઉલ્ લેખ કરેલ રકમને તવચારણામાું લઈન ે વેચાણ કરનાર આ િાિ ે ઉપર 
તનયત તમલકત વેચવા િુંમત િાય છે અને નીચ ેમજુબ જાહરે કરે છે કે  

 

(1) તે/તેણી/તઓે જે તબદીલ કરવાની િુંમતત આપવામાું આવી છે તે તમલકતના 
િુંપણુષ માલલક/માલલકો છે અને તેઓ અનસુલુચમાું ઉલ્ લખે કરેલ તમલકતનો 
કબજો,માલલકી હક અને વપરાશ ધરાવે છે અને તમલકતની ફેર બદલી કરવાનો કોઈને 
પણ માલલકી હકક,અતધકાર,િિા નિી. 

 



 

 

(ર) તમલકત પર કોઈપણ બોજો નિી અન ેતે/તેણી/તેઓ ખરીદનારને બોજા અિવા 
માલલકી હકમાું રહલેી ભલુને કારણે િનાર તમામ નકુશાન ખોટ જવાબદારીઓ અિવા 
ખચષની નકુશાન ભરપાઈ કરી આપવાની ખાતરી આપે છે. 

(3) અહીં વેચનાર વેચાણ-ખતનો અમલ કરવાની અને તેના પર િહી કરવાની 
બાુંહધેરી આપે છે તેમજ અનસુલૂચમાું ઉલ્ લખે કરેલ તમલકતની બાબતમાું વેચાણ 
દસ્ તાવેજ અિવા દસ્ તાવેજો નોધવા અિવા વેચનારના નામે અિવા તેના નામતનયકુત 
વ્ યકકત કે વ્ યકકતઓના નામે જયારે આમ કરવાનુું કહવેામાું આવ ે ત્ યારે તેમ કરવાની 
ખાતરી આપે છે. 

 

(4) વેચનાર આ િાિે ખરીદનારની અનસુલૂચમાું ઉલ્ લખે કરેલ તમલકતનો ખાલી,લબન-
તવવાદી અને પ્રત્ યક્ષ કબજો આપવાની બાુંહધેરી આપે છે. 

 

(પ) વેચનાર અિવા તેના વતી કામ કરતાું કોઈપણ વ્ યકકતએ અનસુલુચમાું ઉલ્ લેખ 
કરેલ તમલકતના િુંદભ ેઅગાઉ કોઈપણ વ્ યકકત િાિે કોઈપણ વેચાણ કરાર પરેુપરુો કે 
આંતશક કયો નિી અને તઓે ખાતરી આપે છે કે ત ેકોઈપણ વચેાણ કરાર કરશે નકહ. 

 

(6) ઉકત અવેજની રકમની પરુી ચકુવણી આ કરારની મદુતના કદવિે અિવા તેના 
પહલેાું કરવાના િમયે ત ેજરૂરી વેચાણ ખતનો અમલ કરવા િુંમત િાય છે અને ખાલી 
કબજો આપવા િુંમત િાય છે અને નોંધણી કરવા નોંધણી કચેરીએ આવવા િુંમત િાય 
છે. 

 

(7) ઉપર જણાવેલ વેચાણની અવેજ અગ્રીમ રકમ રૂા. ........... ની પણુષપણે ચકુવેલ છે 
અને તે અંગેની સ્ વીકૃતતની પહોચ આપવામાું આવે છે. 

ખરીદનાર  ખાતરી આપ ેછે કે  

(1) જયારે કરાર પણુષ કરવાની તારીખના કદવિે કે તે પહલેાું નોંધણી પ્રકક્રયા પણુષ કરવા 
ઉપરાુંત વેચાણની િમગ્ર અવેજ રકમ ચકુવો અને વેચનાર જરૂરી દસ્ તાવેજો વેચાણ 
ખત કરી આપવામાું તનષ્ ફળ જાય તો ખરીદનાર આ કરાર કાયદાની િક્ષમ અદાલત 
મારફતે અમલી બનાવવા હકકદાર રહશેે. 

(ર) ખરીદનારને તમલકતનો કબજો સપુરત કરવામાું આવેલ છે/આવલે નિી. 

10. કોઈ અન્ ય શરતો અને બોલીઓ ( એ હોય તો ) 



 

 

       નીચેના િાક્ષીઓની હાજરીમાું ઉપર પ્રિમ ઉલ્ લેખ કરેલ કદવિ,માિ અન ેવર્ષના 
રોજ આ વેચાણ કરાર પર િહી કરવામાું આવેલ છે. 

િાક્ષીઓ 

1.(નામ,તપતાનુું નામ અને િરનામુું )                                            
વેચનારની િહી 

ર.( નામ,તપતાનુું નામ અને િરનામુું )                                           
ખરીદનારની િહી 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

નોધ : આ એક નમનુારૂપ મિુદો છે અને વ્ યકકતગત જરૂરીયાત મજુબ તેને સધુારી 
શકાય છે. 

 

સવસનમય ખત 



 

 

 

આ તવતનયમ દસ્ તાવેજ કદલ્ હી ખાત ેઆજે ....... ર01 ................... ના કદવિે એક પક્ષે 
................. ના કદકરા ...................... ના રહવેાિી અહી હવે પછીિી પક્ષકાર તરીકે 
ઓળખવામાું આવનાર )  

 

અને બીજા પક્ષ ે

 

....................... ના દીકરા ............................. ના રહવેાિી 

(અહી હવે પછીિી બીજા પક્ષકાર તરીકે ઓળખવામાું આવનાર ) વચ્ ચે કરવામાું આવ ે
છે. 

પ્રિમ પક્ષકાર અને બીજા પક્ષકાર શબ્ દોમાું અિષ િુંદભષિી અન્ યિા અલભપ્રેત હોય ત ે
તિવાય, તેના 
પ્રતતતનતધઓ,વારિદારો,પરુોગામીઓ,કાયષવાહકો,વહીવટદારો,રસ્ ટીઓ,કાનનુી 
પ્રતતતનતધઓ અને નામે કરી આપનારાનો િમાવેશ િશે.પ્રિમ પક્ષકાર ............ ખાત ે
આવેલ .......... નું. ............ ધરાવતી અસ્ િાયી તમલકતના એકમાત્ર માલલક  છે હવે 
પછી અહી જેનો ઉલ્ લખે પ્રિમ અનસુલુચ તમલકત તરીકે કરવામાું આવ્ યો છે જે તમલકત 
ખરીદાયેલ િુંપાકદત કરેલ/વારિામાું મળેલ છે જે રજીસ્ ટડષ વેચાણ દસ્ તાવેજ/ભટે 
દસ્ તાવેજ/વતિયતનામુું/વહીવટના પત્ર તરીકે દસ્ તાવેજ ક્રમાક...............વધારાની બકુ 
........... વોલ્ ય ુનું............. ના ............ પાનાઓમાું ............ ના રોજ યોગ્ ય રીતે િબ 
રજીસ્ રારની કચેરીમાું નોધવામાું આવ્ યો છે.બીજા પક્ષકાર અહી બીજી અનસુલુચમાું વણષન 
કરેલ હવે પછી અહીં જેનો ઉલ્ લેખ બીજી અનસુલુચ તમલકત તરીકે ઉલ્ લેખ કરવામાું 
આવ્ યો છે .......... ખાત ેઆવેલ ............. નું ની અસ્ િાયી તમલકતના એક માત્ર અને 
િુંપણુષ માલલક છે જે તમલકત ખરીદાયેલ/િુંપાકદત કરેલ/વારિામા મળેલ રજીસ્ ટડષ 
વેચાણ દસ્ તાવેજ /ભેટ દસ્ તાવેજ/વતિયતનામુું/વહીવટ પત્રિી દસ્ તાવેજ નું. ........ 
વધારાની બકુ નું. ........ વોલ્ ય ુ નું. ............ પષૃ્ઠ નું. ......... િી ............ તારીખ 
............. યોગ્ ય રીતે િબ રજીસ્ રાર કચેરીમાું રજીસ્ ટડષ કરાવેલ અનસુલુચઓમાું ઉલ્ લેખ 
કરેલ તમલકતો તમામ પ્રકારના બોજા જેમકે ધારણાતધકારો,વેરા દાવા 
જવાબદારીઓ,િુંપાદનો અદાલત તરફિી મનાઈ હુકમોકે જપ્ તીએના બલક્ષિ 
ગીરો,માુંગણીઓ, નોટીિો, જાહરેનામાું, કાનનુી તકરારો,મતભેદો,હુકમનામાું વગેરેિી 
મકુત છે અને બુંને પક્ષકારો તેઓને યોગ્ ય લાગે તે રીતે તેનો તનકાલ કરવા પણુષપણ ે
િક્ષમ છે. 



 

 

 બુંન્ ને પક્ષકારો આ િાિનેી ઉપરોકત તમલકતોની માલલકી પણાન ે પરસ્ પર રીતે 
અદલાબદલી અને તબદીલી કરવા િુંમત િયા છે 

................ તારીખના ................. નોંધણી ક્રમાુંક ધરાવતા ........... કરાર (જો કોઈ 
હોય તો )  

અનિુાર અને પ્રિમ પક્ષકારને અકહિં નીચે દશાષવેલ બીજી અનસુલુચની તમલકતની 
ફેરબદલી તબદીલી અને િોંપણી કરતા બીજા પક્ષકારને ઘ્ યાનમાું લઈને કરવામાું 
આવશે.બદલામાું પ્રિમ પક્ષકાર બીજા પક્ષકારને અકહિં પહલેી અનસુલુચમાું દશાષવેલ 
તમલકતના તમામ અતધકારો,માલલકી હકો તમલકતનુું કહત કે જે પ્રિમ અનસુલુચત 
તમલકતમાું વણષન કરેલ છે તે તમામ હકકો,સયુાષતધકાર અને તે પરના આનરુ્ુંલગક હકો 
અને પડોશી હકકો િાિે િુંપણુષપણ ેઅને હુંમેશને માટે તવતનતમત,નામફેર,તબદીલ અને 
િોંપણી કરશે.પ્રિમ પક્ષકારે બીજા પક્ષકારને પ્રિમ અનસુલુચત તમલકતને લગતાું 
માલલકી હકના તમામ ખતો દસ્ તાવેજો,કાગળો,લખાણો અને અન્ ય પરુાવાઓ સપુરત 
કયાષ છે.અહી નીચે લખલે પ્રિમ અનસુલુચત તમલકત પ્રિમ પક્ષકાર બીજા પક્ષકારન ે
આપ ે તેના કરાર ( ઉપર જણાવ્ યા મજુબ) અને તવચારણાના અનપુાલનમાું,બીજા 
પક્ષકાર બદલીમાું પ્રિમ પક્ષકારને બીજી અનસુલૂચત તમલકત તેના તમામ 
હકકો,સખુાતધકારો અને તે પરના અનિુુંલગક હકોની િાિે તમામ હકકો,ટાઈટલ અન ે
કહત ચસુ્ તપણે આપશે બીજા પક્ષકારે પ્રિમ પક્ષકારને બીજી અનસુલુચત તમલકતને 
િુંબુંધી તમામ દસ્ તાવેજો,કાગળો,લખાણો અને અન્ ય પરુાવાઓ સપુરત કયાષ છે. 

હવે આ તવતનમય દસ્ તાવેજનો નીચ ેમજુબ અમલ િશે :-  

(1) પ્રિમ પક્ષકાર હવે બીજી અનસુલૂચમાું ઉલ્ લખે કરેલ તમલકતના એકમાત્ર અને 
િુંપણુષ માલલક બન્ યા છે. 

(ર) બીજા પક્ષકાર પ્રિમ અનસુલૂચમાું ઉલ્ લેખ કયાષ મજુબ તમલકતના એકમાત્ર અને 
િુંપણુષ માલલક બન્ યા છે. 

(3) દરેક પક્ષકારે તેઓની ઉપર જણાવેલ /તબદીલ કરેલ તમલકતોનો ખરેખર પ્રત્ યત્ વ 
ખાલી અને શાુંતતપણુષ કબજો લીધેલ છે અને હવે તેઓ િુંબુંતધત તમલકતોના એકમાત્ર 
અને િુંપણુષ માલલક બન્ યાું છે.જે ઉપર જણાવ્ યા મજુબ તબદીલ કરેલ છે અને તેઓને 
નીચે મજુબ યોગ્ ય લાગે ત ેપ્રમાણે વચેવા,ભાડે આપવા/ગીરો આપવા તનકાલ કરવા 
અિવા તેના પર બાુંધકામ કરવા અિવા તેનો વપરાશ કરવા માટે િુંપણુષ પણ ેહકકદાર 
અને િક્ષમ છે. 

(4) સ્ ટેમ્ પ શલુ્ ક નોંધણી ખચષ/ફી અને લખાણ ખચષ જેવા તબદીલી દસ્ તાવેજનો તમામ 
ખચષ બુંને પક્ષકારો આ િાિ ેિમાન રીતે ભોગવશે. 



 

 

(પ) બુંને પક્ષકારોએ આ તબદીલી દસ્ તાવેજ માટે તમામ કર,ખચષ,બાકી 
લેણાું,માગણીઓ,બાકી રકમો,વીજળી ખચષ,પાણી ખચષ,બાકી લબલો,ઘર વેરા,તવકાિ ખચષ 
વગેરે ચકુવેલ છે.જે આ તબદીલી દસ્ તાવેજના અમલની તારીખ પહલેાના િમયગાળા 
માટે િુંબુંતધત તવભાગોને તેમની િુંબુંતધત તમલકતો ( િુંબુંતધત અનસુલુચઓમાું ઉલ્ લેખ 
કયાષ મજુબ ) માટે છે. 

(6) આ િાિ ે બુંન ે પક્ષકારો ભતવષ્ યમાું ઉપર મજુબની તબદીલ કરેલ તમલકતોના 
િુંબુંધમાું તમામ કરવેરા,ખચાષ,માુંગણીઓ,વીજળી ખચષ,પાણી ખચષ,લબલ,ઘરવેરા,તવકાિ 
ખચષ વગેરે ચકુવશે. 

(7) બુંન ેપક્ષકારો માિી એકબીજા િાિે િુંમત િઈને ખાતરી આપ ેછે કે તેઓ િુંબુંતધત 
િિાવાળા/મહસેલુ તવભાગના અને અન્ ય િુંબુંતધત તવભાગના િુંબુંતધત રેકડષઝમાું 
તબદીલ કરેલ/સધુારેલ તબદીલ કરેલ તમલકત મેળવવામાું મદદ અને િહાય કરશે. 

(8) દરેક પક્ષકારને ઉપર તબદીલ કયાષ મજુબની તમલકત િુંબુંધી પાણી,વીજળી અન ે
ગટર જોડાણ માટે અરજી કરવાનો અને ત ેિુંબુંતધત િિાવાળાઓ પાિેિી મેળવવાનો 
િુંપણુષ હકક રહશેે અને િુંબુંતધત તવભાગ પાિેિી તેની/તેણીના નમે પ્રવતષમાન નામ 
બદલાવાનો પણ હકક રહશેે. 

(9) આનાિી કશુું અન્ યિા પરુવાર િાય અને કોઈપણ પક્ષકારે કોઈપણ નકુશાન 
ભોગવવાનુું આવે તો કસરુદાર પક્ષકાર તેના માટે િુંપણુષપણ ંેજવાબદાર રહશેે અને 
અિરગ્રસ્ ત પક્ષકાર તેના/તેણીના નકુશાન પેટે કસરુદાર પક્ષકાર પાિેિી તે વસલુ 
કરવાને હકકદાર રહશેે. 

(10) ભતવષ્ યમાું કોઈપણ પક્ષકાર આ તબદીલી દસ્ તાવેજના િુંબુંધમાું ઉપર ઉલ્ લેખ 
કયાષ મજુબ અન્ ય પક્ષકારની તરફેણમાું તબદીલ કરવામાું આવેલ છે ઉકત તમલકતમાું 
કોઈ માલલકી હકક અતધકાર અને કહતનો દાવો કરશે નકહ. 

(11) આ વતષમાન તવતનમય (તબદીલી) દસ્ તાવેજ બે નકલમાું તૈયાર કરવામાું આવે છે 
અને દરેક પક્ષકાર અિલ નકલ પોતાની પાિે રાખશ.ે ( કોઈ અન્ ય કરારનામ ુબુંને 
પક્ષકારોની િુંમતતિી ઉમેરવામાું આવશે. આની િાખ રૂપે નીચેના િાક્ષીઓની હાજરીમાું 
ઉપર લખેલ કદવિ,માિ અને વર્ષના રોજ તવર્યવસ્ તનુે િમજીન ે પક્ષકારોએ આ 
તબદીલી દસ્ તાવેજ પર તેઓની િહીઓ કરેલ છે તેઓના અંગઠુાના તનશાન લગાવેલ 
છે. 

 

 

પ્રિમ અનસુલૂચની તમલકત 



 

 

(બીજા પક્ષકારને તબદીલ કરેલ તમલકત પ્રિમ પક્ષકારની છે.) 

પ્ લોટ/ફલેટનો કુલ તવસ્ તાર ......................... ચો.મીટર/ચો.ફુટ/લાગ ુ પડતો પ્ લોટ 
તવસ્ તાર જમીનની કકિંમત .................... 

બાુંધકામ હઠેળનો લબલ્ ટ અપ તવસ્ તાર .............. ચો.ફુટ  

બાુંધેલા /અધષબાુંધેલા મજલાની િુંખ્ યા ...................... 

કક્ષા (તવસ્ તારવાર િકષલરેટની ગણતરીના હતે ુમાટે ) .................... 

મુંજુર વપરાશ ................. 

ખરેખર વપરાશ ...................... 

બાુંધકામનુું વર્ષ ....................... 

બાુંધકામનુું ખચષ ..................... 

ચકુવેલ સ્ ટેમ્ પડયટુી રૂા. ....................... 

 

નીચે મજુબ બુંધાયેલ છે. 

પવૂષ : .............. 

પતશ્ ચમ : ............. 

ઉિર : ............... 

દલક્ષણ : ............. 

 

બીજી અનસુલૂચની તમલકત 

( પ્રિમ પક્ષકારને તબદીલ િયેલ તમલકત બીજા પક્ષકારની છે ) 

પ્ લોટ/ફલેટનો તવસ્ તાર ........................ ચો.મીટર/ચો.ફુટ/લાગ ુપડતો પ્ લોટ તવસ્ તાર 

જમીનની કકિંમત ..................... 

લબલ્ ટ અપ તવસ્ તા ..................... ચો.ફુટ 

બાુંધેલા/અધષ બાુંધેલા મજલાની િુંખ્ યા ................... 

કક્ષા ( તવસ્ તાવાર િકષલ રેટની ગણતરીના હતે ુમાટે ) ................. 

મુંજુર વપરાશ ................ 



 

 

ખરેખર વપરાશ ............... 

બાુંધકામનુું વર્ષ .................. 

બાુંધકામનુું ખચષ .................... 

ચકુવેલ સ્ ટેમ્ પડયટુી રૂા. ................... 

નીચે મજુબ બુંધાયે છે .................. 

પવૂષ : .............. 

પતશ્ ચમ : ............. 

ઉિર : ............... 

દલક્ષણ : ............. 

વોડષનું................... 

G.R.S.નું./O.S.નું./R.િવેનું./T.S.નું........................................ 

(જે લાગ ુપડત ુહોય તે.)  

િવે બ્લોક નું./િવે વોડષનું...................................... 

કુલ હદ...............................                                  હકે./ચો.મી./ચો.ફુટ.  

તબકદલ િનાર    જમીનની હદ       હકે./ચો.મી./ચો.ફુટ. 

શેરીનુું નામ....................... દરવાજાનું....................     ફ્લેટ નું.................  

િરહદો 

પવુષમાું........................... 

પતિમમાું........................... 

ઉિરમાું........................... 

દલક્ષણમાું........................... 

માપ. 

ઉિર કદશામાું પવુષિી પતિમ...........................મી.  

દલક્ષણ કદશામાું પવુષિી પતિમ...........................મી. 

પવુષ કદશામાું ઉિરિી દલક્ષણ...........................મી. 



 

 

પતિમ કદશામાું ઉિરિી દલક્ષણ...........................મી. 

૧૨. જો તબકદલ િનાર તમલકત ઉપરોક્ત તમલકતનો એક ભાગ હોય તો, તમલકત 
આપવાની િુંમતત િયલે હોય તો તનેી તવગત............................  

૧૩. તમલકતની અનસુલુચ િુંબુંધી અન્ય કોઈ પણ તવગતો........................... 
........................... ........................... ........................... ........................... 
...........................આની શાદ રૂપે.  

નીચેના િાક્ષીઓની હાજરીમાું  

ઉપર પ્રિમ જણાવલે કદવિ, માિ અને વર્ષના રોજ આ દસ્તાવેજ પર તઓેએ પોતાની 
િહીઓ કરી છે.  

 

 

 

િાક્ષીઓ.  

૧.         ગીરો 
આપનારની િહી. 

૨.         ગીરો 
રાખનારની િહી. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

નોંધ આ એક નમનુારૂપ મિુદ્દો છે, અને વ્યક્ક્ત ગત જરૂકરયાત મજુબ તેને સધુારી 
શકાશે.  

 

કુલ મખુત્યારનામ ુ

ફોમેટ 

( ) દસ્તાવેજનો પ્રકાર...........................  પાવર ઓફ એટની (કુલ મખુત્યારનામ)ુ  

(૧) અમલની તારીખ........................... 

(૨) અમલનુું સ્િળ........................... 

( ) મખુ્ય વ્યક્ક્તનુું નામ........................... 

( ) ઉંમર........................... 

( ) તપતા/પતતનુું નામ........................... 

( ) િરનામુું........................... 

નોંધ. (જો એકિી વધ ુમખુ્ય વ્યક્ક્ત હોય, તો કોલમ માુંની તવગતો પનુરાવતતિત કરી 
શકાશે.  

( ) મખુત્યાર (એટની) નુું નામ........................... 

( ) ઉંમર........................... 

( ) તપતા/પતતનુું નામ........................... 

( ) િરનામુું........................... 



 

 

નોંધ. (એકિી વધ ુ એટની હોય તો તવગતો પનુરાવતતિત કરી શકારે. તમલકતના 
ટાઈટલનો પ્રકાર (વારિામાું મળેલ) ભેટ મળેલ/ખરીદેલ વગેરે)  

અગાઉની       
 નોંધણી........................... 

દસ્તાવેજનું...........................  વર્ષ...........................કચેરી........................... 

 

 

િુંપણુષ તમલકતની અનસુલુચ 

મહસેલુી જીલ્લો........................... 

િબ રજીસ્રાર કચેરી........................... 

ગામ........................... 

િુંબતધત સ્િાતનક િુંસ્િા........................... 

વોડષ નું. ........................... 

G.R.S.નું./O.S.નું./R.િવેનું./T.S.નું........................................ 

(જે લાગ ુપડત ુહોય તે.)  

િવે બ્લોક નું./િવે વોડષનું...................................... 

કુલ હદ...............................                                  હકે./ચો.મી./ચો.ફુટ.  

જમીનની હદ...............................                             હકે./ચો.મી./ચો.ફુટ.  

શેરીનુું નામ.......................  

દરવાજાનું....................      

ફ્લેટ નું.................  

િરહદો 

પવુષમાું........................... 

પતિમમાું........................... 

ઉિરમાું........................... 

દલક્ષણમાું........................... 



 

 

રેખીય માપ. 

ઉિર કદશામાું પવુષિી પતિમ...........................મી.  

દલક્ષણ કદશામાું પવુષિી પતિમ...........................મી. 

પવુષ કદશામાું ઉિરિી દલક્ષણ...........................મી. 

પતિમ કદશામાું ઉિરિી દલક્ષણ...........................મી. 

 

િામાન્ય પાવર ઓફ એટની  

જેઓને આ બાબત િાિે િુંબુંધ છે તેવી તમામ વ્યક્ક્તઓને જાણ િાય કે હુું 
................................ નો કદકરો ................................નો રહવેાિી (અહીં હવે પછી 
જેમનો ઉલ્લખે “તપ્રન્િીપાલ” તરીકે કરવામાું આવ્યો છે.)  

આ િાિ ે................................ ના કદકરાના પત્ની ................................ ના રહવેાિી 
શ્રી/શ્રીમતી ................................ ને નામ તનયકુ્ત/નીમુું કરૂ છું, િામેલ કરૂ છ. િિા 
આપ ુછું, િામેલ કરૂ છું િિા આપ ુછું, અને અતધકૃત કરૂ છ. હવે પછી (અહી જેનો 
ઉલ્લખે મખુત્યાર (એટની) તરીકે કરવામાું આવ્યો છે.) જે મારા વતી નીચેના કાયો 
કરશે.  

 આ ખત કરનાર લગભગ ................................ ચો.ફુટના માપની 
................................ એ આવરી લીધેલ ................................ એ ફાળવેલ તમલકત 
નું................................ નો િમગ્ર ધરાવનાર એક માત્ર, કાયદેિર માલલક, ભાડે 
રાખનાર, ફાળવણી કરનાર છે.  

 અને મારા વતી નીચે ઉલ્લેખ કરેલ તમામ કાયો, કામો અને બાબતો કરવા 
મારા ઉક્ત એટની (એટનીઓ) કામ કરશે.  

હવે આ દસ્તાવેજમાું નીચ ેમજુબ િાખ પરેુ છે.  

(૧) કોઈપણ કેન્ર/રાજ્ય િરકાર અિવા િુંસ્િા જેવી કે ડી.ડી.ઓ, એમ.િી.ડી. વગરેેની 
ઉક્ત ................................ કચેરી/િિામુંડળ કે િુંબુંતધત િમયે ક્ષતે્રાતધકાર ધરાવતી 
હોય, અને જેમને કોઈપણ રીતે ફાળવવામાું આવી છે, એવી ઉક્ત તમલકત િાિે 
િુંકળાયેલી અને/અિવા િુંબુંધ ધરાવતી હોય/ તેની િમક્ષ મારા વતી પ્રતતતનતધત્વ 
કરવા અને મારા નામ વતી અિવા નામ ેકોઈપણ પત્રક, અરજી, િોંગધનામુું, બાુંયધરી 
વગેરે કરવા અને તે અંગ ે કોઈપણ પ્રાિુંલગક કાયષવાહી કરવા અને મારા વતી તેના 
પરના કબજો મળેવવા.  



 

 

(૨) જો ઉક્ત તમલકતમાું પાણી/ગટર વ્યવસ્િા/વીજબીલ જોડાણ કે અન્ય કોઈ િુંસ્િા 
પરુી પાડેલ ન હોય તો તે મેળવવા અને મારા વતાી કાયષ કરવા, દસ્તાવેજ કરવા એન 
કોઈ પરચરુણ બાબતોનો તનકાર કરવા.  

(૩) ઉક્ત તમલકતના િુંદભષમાું િોિાયટી/િુંબુંતધત િિાવાળાઓના બાકી લેંણા અન ે
માુંગણીઓ જમા કરવા અને ચકુવવા અનેિુંબુંતધત િિાવાળાને પેટા પટાની રકમ અને 
તે અંગેના અન્ય બાકી લણેા ચકુવવા.  

(૪) ઉક્ત તમલકતના પેટા-ભાડાનો દસ્તાવેજ મેળવવા અને અિવા પરુક દસ્તાવેજ 
મેળવવા અન ે અિવા તેના હઠેળની જમીન મળેવવા મરા નામ વતી અિવા મારા 
નામે કરવા અને િબ રજીસ્રાર કચેરીમાું તેને નોધવા (કચેરીનુું નામ)  

(૫) િોિાયટી/સ્િાતનક િતાવાળાઓએ સપુરત કલષ સપુર સ્રકચરમાું કોઇ 
વધારા/સધુારા આ અંગે િોિાયટી/િક્ષમ િિાતધકારીની પરવાનગી મેળવીને કરવા 
અને જરૂરી જણાય તો મુંજુર િયેલ પ્લાન માટે અરજી કરવા અને તેને મેળવવાના હતે ુ
માટે અને ઉકત હતે ુ માટે (બાુંધકામ િામગ્રીઓ) તિમેન્ટ/લબલ્ડીંગ મટીરીયલ્િનો 
અતધકૃત જથ્િો મેળવવા અને કોઇ કામદાર/કોન્રાકટર/આકકિટેક તવગેરેને રોકવા  

(૬) િુંબુંતધત િિાવાળાઓ પાિેિી જો વધારાની રકમ ચકુવવામાું આવેલ હોય તો 
ઘરવેરાઅ માટે ઉકત તમલકતની આકારણી કરવા,તેને ચકુવવા અને તેના પરનુું કરફુંડ 
મેળવવા,  

(૭) કોઇ ઇચ્છક ભાડુઆત (તો) ને ઉકત િુંપણુષપણ ે અિવા અંશત ભાડે આપવી 
તેના/તેણીના પોતાના નામે વાજબી ભાદુ ઉધરાવવુું,પોતાની િહીિી ત ેઅંગેની પહોંચ 
તેણીને આપવી,અને કાયદાની રીતે ભાડુઆત (તો) િાિે વ્યવહાર કરવો.  

(૮) િમગ્ર તમલકત અિવા તેના કોઇ ભાગનો મારા ઉકત એટની તેના તણેીના િમગ્ર 
તવવેકાતધકાર િી યોગ્ય લાગે ત ેવ્યક્ક્ત/િુંસ્િાકોપોરેટ/નાણાુંકકય િુંસ્િા,બેન્ક વગરેે જે 
હોય તેની િાિ ે વાટાઘાટ કરવાની,કરાર કરવાની અિવા વચેવાની,તનકાલ કરવાની 
અિવા તબકદલ કરવાની અિવા ચાર્જ,લલયન,ગીરો રાખવાની અિવા એક્ષચેન્જ,લીઝ 
(કાયમી કે લાુંબા અિવા ટુુંકા િમયગાળાની) આપવાની અને ઇરાદો ધરાવનાર  
અિવા ગીરો રાખનાર અિવા અન્ય વ્યક્ક્તની િાિે કરાર કરવાની અને તેના તેણીના 
નામે અનષસ્ટ મની મળેવવી તેના/તેણીના નામ આખરી રકમ મેળવવી અને તેના 
પરિી પહોંચો આપવી.  

(૯) જો જરૂરી હોય તો આવકવેરા કલીયરન્િ પ્રમાણપત્ર માટે અરજી કરવી અને ત ે
મેળવવુું જે લાગ ુ પડતા કોઇપણ તનયમો અને તવતનયમો ફોમષ-૩૭૧ માું આવકવેરા 
અતધકારીની કચેરીએિી મેળવી મારા હકકો,કહત,ધારણાતધકાર અને ટાઇલ્િના 



 

 

વેચાણ/તબકદલી માટે હશે અને આ હતે ુમાટે જરૂરી તમામ કાયષવાહી,દસ્તાવેજો અન ે
વસ્તઓુના હતે ુમાટે હશે. 

(૧૦) ઉકત તમલકતમા મારા હકકો,કહતો ધારાણાતધકાર અને માલલકી હકો િહીત પાકકિગ 
જગ્યા અિવા એનો કોઇ ભાગ માટે ખરીદવાની ઇચ્છા ધરાવતા તેના/તેણીના નામ 
તનયકુત વ્યક્ક્તઓની તરફેણમા6 ઉક્ત િોિાયટી િક્ષમ િિાતધકારી પાિે અરજી કરવી 
અને પરવાનગી મળેવવી. 

(૧૧) યોગ્ય નોધણી િિાતધકારી િમક્ષ ઉકત તમલકતમાું મારા હકક,કહત અને ટાઇટલ 
જણાવવા માટે વેચાણ/તબકદલી દસ્તાવેજને નોધણી માટે આપવો,તેના પર િહી કરવી 
અને રજુ કરવો તેમજ ઉકત હતે ુમાટે જરૂરી અન્ય તમામ કાયષવાહી દસ્તાવેજો અને 
આનુુંશાુંલગક બાબતોનો તનકાલ કરવા એટલ ેકે ગણતરી મેળવવા અને તેની પહોંચ રજુ 
કરવા અને ઉકત ખરીદનાર (ખરીદનારાઓ) ના તેના/તેણીના/તેઓના નામ તનયકુત 
વ્યકતતઓને યોગ્ય અને વ્યાજબી લાગ ેતેવો પ્રત્યક્ષ કે રચનાત્મક કબજો આપવો. 

(૧૨) કદવાની,ફોજદારી અિવા મહસેલુ રીબ્યનુલ અિવા િિાવાળાઓની કાયદા 
અદાલતમાું તમામ પ્રકારના દાવાઓ,અરજીઓ,ફકરયાદો,તપટીશનો,સધુારા,અરજીઓ 
,લેલખત તનવદેન,અપીલ ,વકાલતનામાું વગેરે કરવા/અમલ કરવા/શહી કરવા/ફાઇલ 
કરવા/બચાવ કરવા તેમજ અદાલતો િમક્ષ કાયષવાહીમાું. 


