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પરિશિષ્ટ-૧: iORA પોટટલ પિ પ્રોપટી કાર્ટમાાં વાિસાઇ નોંધ માટે ઓનલાઈન અિજી કિવાની કાર્ટપધ્ધશિ 

૧ 
નવી અિજી કિવા માટે સૌપ્રથમ મહસેલૂ શવભાગના iORA પોટટલ (https://iora.gujarat.gov.in) પિ 
જાઓ. 

૨ 
iORA  પોટટલના મખુ્ર્ પેજ પિ આવેલ મેનમુાાં “ONLINE APPLICATIONS” પિ Click કિો અથવા  
મખુ્ર્ પેજ પિના “વાિસાઇ નોંધ” મેન ુપિ Click કિો. 

૩ 
અિજીનો હતે ુ“હક્કપત્રક સાંબાંશધિ અિજી” અને અિજીનો પ્રકાિ “પ્રોપટી કાર્ટમાાં વાિસાઈ નોંધ દાખલ 
કિવા માટેની અિજી” પસાંદ કિો. 

૪ 
જે શમલકિમાાં વાિસાઈ કિવાની હોર્ િેનો જીલ્લો, શસટી સિવે કચેિી, વોર્ટ પસાંદ કિો.  
(નોંધ:- એક કિિા વધ ુ શસટી સિવે નાંબિ હોર્ િો  શસટી સિવે નાંબિ દીઠ અલગ-અલગ અિજી 
કિવી.) 

૫ અિજદાિનો મોબાઇલ નાંબિ અને ઇ-મેલ દાખલ કિો. 

૬ 
સ્ક્રીન પિ દિાટવેલ સાંખ્ર્ાદિટક કેપ્ચા કોર્ વાાાંચીને િેની નીચેના ટેક્ષ્ટબોક્સમાાં દાખલ કિો.  
કેપ્ચા કોર્ વાાાંચી ન િકો િો “ Refresh Code ” પિ Click કિો જેથી નવો કેપ્ચા કોર્ સ્ક્રીન પિ 
જોવા મળિે.  

 

૭ 
કેપ્ચા કોર્ દાખલ કર્ાટ બાદ “Generate OTP” પિ Click કિો. OTP જનિેટ કિવાથી અિજદાિે 
દાખલ કિેલ મોબાઇલ નાંબિ અને ઇ-મેલ પિ અલગ-અલગ વેિીરિકેિન કોર્ મળિે. 

૮ 
મોબાઇલ નાંબિ અને ઇ-મેલ પિ મળેલ અલગ-અલગ વેિીરિકેિન કોર્ અનરુમે  દિાટવેલ  
ટેક્ષ્ટબોક્સમાાં દાખલ કિી "Submit” પિ Click કિો. 

૯ 
“ Submit ” પિ Click કર્ાટ બાદ  પ્રોપટી કાર્ટમાાં વાિસાઈ નોંધ દાખલ કિવા માટેની અિજીની 
શવગિો ભિવા માટેનુાં િોમટ ખલુિે. 

૧૦ 

અિજીને લગિી િમામ શવગિો ચોક્સાઈપવૂટક દાખલ કિો. 
અગત્ર્ની સચૂના:  
(અ) અંક શસવાર્ની િમામ શવગિો ગજુિાિી યશુનકોર્માાં જ દાખલ કિવી. 
(બ) ગજુિાિી યશુનકોર્ અંગેની વધ ુમારહિી iORA પોટટલના મખુ્ર્ પેજ પિ મળિે.   

૧૧ શમલકિના ધાિણકિાટ, મિૃક વ્ર્ક્ક્િ અને વાિસદાિોની શવગિો દાખલ કિવી. 

૧૨ જો કોઇ સગીિ હોર્ િો  મદુા નાં. ૪.૧ માાં સગીિના વાલી િિીકેની શવગિો દાખલ કિવી. 

૧૩ કોઇ વાિસદાિ મિૃ હોર્ િો  મદુા નાં. ૪.૨ માાં  મિૃ વાિસદાિના વાિસોની શવગિો દાખલ કિવી. 

૧૪ અિજીને લગિી િમામ શવગિો દાખલ કર્ાટ બાદ “Save Application” પિ Click કિો. 

૧૫ 
અિજી સેવ થિા જ એક યશુનક અિજી નાંબિ  સ્ક્રીન પિ જોવા મળિે. આ યશુનક અિજી નાંબિની 
ર્ોગ્ર્ જગ્ર્ાએ નોંધ કિો. આ નાંબિ આપને મોબાઇલ અને ઇ-મેલ પિ પણ મળિે. 



 

૧૬ 
વાિસદાિોની સહી િથા શવગિો દિાટવત ુાં નોટિી સમક્ષ કિવાનુાં સોગાંધનામુાં ઓનલાઇન જનિેટ કિો. 
જે  Preview Affidavit પિ ક્ક્લક કિવાથી જોઇ િકાિે. જેની  Print Affidavit  પિ ક્ક્લક કિવાથી શપ્રિંટ 
લઇ િકાિે.  

૧૭ 
સોગાંધનામાની શપ્રિંટ લઇ રૂશપર્ા ૫૦/ - ના નોન જ્યરુર્શિર્લ સ્ક્ટેમ્પ પિ નોટિી કિાવો. વાિસદાિોની 
શવગિો, સહી અને િોટાવાળાં િથા સાક્ષીઓ અને ઓળખ આપનાિની શવગિો સાથેનુાં સોગાંદનામુાં સ્ક્કેન 
કિી અપલોર્ કિો. 

૧૮ 
માત્ર i-ORA પોટટલ પિથી પ્રીંટ કિેલ અિજીપત્રક િથા સોગાંદનામુાં જ માન્ર્ ગણાિે. આ શસવાર્ અન્ર્ 
કોઈ િીિે બનાવેલ અિજીપત્રક / સોગાંદનામુાં જણાિે િો આપની અિજીનો અક્સ્ક્વકાિ થિે જેની ખાસ 
નોંધ લેવી.  

૧૯ 
અિજીમાાં સોગાંદનામાાંની િાિીખ િથા નાંબિની શવગિો ઉમેિવા “Edit Application” પિ Click કિી 
શવગિો ઉમેિો  

૨૦ 

જો અિજીને લગિી િમામ શવગિો બિાબિ હોર્ િો Confirm Application પિ Click કિો. 
અગત્ર્ની સચૂના :- 
(અ) અિજી એકવાિ કન્િમટ કર્ાટ બાદ અિજીને લગિી કોઈ પણ શવગિો સધુાિી િકાિે નહી. 
(બ) જો અિજી કન્િમટ કર્ાટ બાદ પણ અિજીમાાં સધુાિો જણાર્ િો િિી નવી અિજી કિવી. 

૨૧ 
જો અિજીને લગિી િમામ શવગિો બિાબિ હોર્ િો Print Application પિ Click કિી અિજી શપ્રિંટ કિો 
િથા સહી કિેલ અિજી પત્રક Upload Documents પિ Click કિી અપલોર્ કિો. 

૨૨ 
અિજીની લગિી િમામ શવગિો બિાબિ હોર્ િથા  વાિસાઇ અિજી સાથે જોર્વાના િહિેા  િમામ 
જરૂિી આધાિ પિુાવા અપલોર્ કિેલ હોર્ િો અિજીને "FINAL SUBMIT" પિ Click કિો.  

૨૩ 

"FINAL SUBMIT" પિ Click કર્ાટ બાદ ઓન-લાઈન અિજી કિવાની પ્રરરર્ા પણૂટ થિે અને આપની 
અિજી સાંબાંશધિ સીટી સિવે કચેિીના મેન્ટેનન્સ સવેર્િને આગળની કાર્ટવાહી માટે સબમીટ થિે.   
સચુના:  ઓનલાઇન નોંધ કર્ાટના મહત્તમ ૧૫ રદવસમાાં મિણનુાં પ્રમાણપત્ર, સહી કિેલ ઓનલાઇન 
અિજી, નોટિી સમક્ષ કિેલ અસલ સોગાંધનામુાં િથા સગીિના રકસ્ક્સામાાં સગીિની જન્મ િાિીખનો 
પિુાવો િથા મિૃ વાિસદાિના રકસ્ક્સામાાં િેનુાં મિણનુાં પ્રમાણપત્ર વગેિે દસ્ક્િાવેજો સીટી સિવે કચેિીને 
રૂબરૂ/િજીસ્ક્ટિ પોસ્ક્ટથી પહોચાર્વાના િહિેે. 

૨૪ 
અિજીની ક્સ્ક્થિી અને શનકાલની શવગિો સમર્ાાંિિે આપને મોબાઇલ અને ઈ-મેલ માિિિ મોકલવામાાં 
આવિે. 



પરિશિષ્ટ-૨   

મહસેલૂ વિભાગના તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૯ ના પરિપત્ર ક્રમાાંક:સીટીએસ/૧૩૨૦૧૯/૧૫૩૮/હ ન ાં બિડાણ 

 

પ્રોપર્ટી કાર્ડમાાં વારસાઈ નોાંધ ઓનલાઇન દાખલ કરવા મારે્ટની અરજી 

અિજદાિન ું નામ :- ............................................. 

અવસાન પામેલ વ્યક્તિ સાથેનો સબુંધ :- ............. 

સિનામ  :- ......................................................... 

મોબાઇલ નુંબિ :- ................................................. 

ઇ-મેઇલ :- ........................................................ 

િાિીખ :- ............................................................. 

પ્રશિ,  

શસટી સિવે સ શપ્રન્ટેન્ડેન્ટશ્રી,  

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

શવષય :- પ્રોપટીકાડડમાું વાિસાઇ નોંધ દાખલ કિવા બાબિ.  

  જીલ્લો - .................  શસટી સિવે કચેિી - ............................ 

વોડડ નું.  - ................. શસટી સિવે નું. ..................   િીટ નું. ......................... 

 

(૨)  ઉપિ જણાવેલ શમલ્કિના હાલના ધાિણકિાડની શવગિ નીચે મ જબ છે.  

પ્રોપટીકાડડ મ જબના ધાિકોના નામ હાલના વસવાટન ું સિનામ ું મોબાઇલ નુંબિ 

   

   

   

  

(૩) ઉપિ મ જબના પ્રોપટીકાડડ મ જબના ધાિકો પૈકી નીચે જણાવેલ વ્યક્તિન ું અવસાન થયેલ છે. િેન ું 

નામ વાિસાઇ આધાિે કમી કિવાન ું થાય છે િેની શવગિ 

મતૃ્ય  પામનાિ વ્યક્તિન ું નામ: ......................................... 

મતૃ્ય ની િાિીખ: ............................................ 

(૪)  મિૃક ધાિણકિાડના વાિસદાિની શવગિો નીચે મ જબ છે.  



ક્રમ વાિસદાિન ું નામ હયાિ/મિૃ ઉંમિ મતૃ્ય  પામનાિ 

વ્યક્તિ સાથેનો 

સુંબુંધ 

હાલન ું 

સિનામ  

મોબાઈલ 

નુંબિ 

૧       

૨        

 *(૪. ૧) ઉપિ પૈકી ક્રમ નું. .............. સગીિ હોઈ િેઓના સગીિના વાલી િિીકે નીચે મ જબની શવગિ 

દાખલ કિવી. 

ક્રમ સગીિન ું નામ સગીિના વાલીન ું નામ  સગીિ સાથેનો સુંબુંધ 

૧    

 

* (૪.૨)  ઉપિ પૈકી ક્રમ નું. .................... વાિસદાિ મિૃ હોઇ મિૃ વાિસદાિના વાિસોની શવગિો   

મતૃ્ય ની િાિીખ: ................ 

ક્રમ વાિસદાિન ું નામ હયાિ/મિૃ ઉંમિ મતૃ્ય  પામનાિ 

વ્યક્તિ સાથેનો 

સુંબુંધ 

હાલન ું 

સિનામ  

મોબાઈલ 

નુંબિ 

૧       

 
(૫) નોટિી સમક્ષ કિવાના સોગુંધનામાની શવગિ :  

સોગુંધનામ ું કયાડની િાિીખ : ..................  નુંબિ : ......................... 
 

(૬) કલમ ૧૩૫ – છ અન્વયે કોઇ દુંડ કિવામાું આવિે િો િે ભિવા હ ું સુંમશિ આપ  છું.  

 

(૭)  જમીન મહસેલૂ અશધશનયમ – ૧૮૭૯ની કલમ ૧૩૫ મ જબની પ્રરકયા અન્વયે, મહસેલૂી 

િેકડડમાું વાિસાઇ કિાવવા અને કાયદા મ જબના વાિસદાિોના નામ મહસેલૂી િેકડડમાું લાવવા માટે, 

હ ું / અમે આ અિજી કર ું  છું. / કિીએ છીએ.  

  ઉતિ િમામ શવગિો સત્ય છે અને ખિી છે, જે જાહિે કર  છું. / કિીએ છીએ. ઉતિ શવગિો 

અમાિી હયાિીમાું િથા સુંપણૂડ સભાન અવસ્થામાું, બબન કેફ અવસ્થામાું િથા કોઇપણ જાિના દાબ-

દબાવ શવના, માિા / અમાિા ધમડના સોગુંધ પિ જાહિે કર ું  છું. / જાહિે કિીએ છીએ.  

  સોગુંધ પિ ખોટી શવગિો જાહિે કિવી, જાણી બ ઝીને સિકાિી િુંત્રને િથા ફિજ પિના 

સિકાિી અશધકાિી / કમડચાિીને ગેિમાગે દોિવા િથા ખોટી શવગિો િજ  કિવી િે ભાિિીય દુંડ 

સરહિંિાની (IPC)  ની કલમ ૧૯૨,૧૯૫,૧૯૬,૧૯૭ અને ૧૯૮ મ જબ દુંડને પાત્ર છે િે હ ું જાણ  છું 



અને િજ  કિેલ શવગિો ખોટી જણાયે માિી / અમાિી શવરૂધ્ધ કાયડવાહી કિવાપાત્ર િહિેે િે હ ું જાહિે 

કર ું  છું.  

(૮) ઓનલાઇન નોંધ કયાડના મહત્તમ ૧૫ રદવસમાું મિણન ું પ્રમાણપત્ર, સહી કિેલ ઓનલાઇન અિજી, 

નોટિી સમક્ષ કિેલ અસલ સોગુંધનામ ું િથા સગીિના રકસ્સામાું સગીિની જન્મ િાિીખનો પ િાવો 

િથા મિૃ વાિસદાિના રકસ્સામાું િેન ું મિણન ું પ્રમાણપત્ર વગેિે દસ્િાવેજો શસટી સિવે કચેિી 

........................ખાિે ફિજજયાિ િજ  કિવાન ું િહિેે. િેની મને/અમોને જાણ છે. 

 

 

સ્થળ :-  ...............      સહી :- 

િાિીખ :- ..................................    અિજદાિન ું નામ :- ……………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

પરિશિષ્ટ-૩ 
મહસેલૂ વિભાગના તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૯ના પરિપત્ર ક્રમાાંક: સીટીએસ/૧૩૨૦૧૯/૧૫૩૮/હ ન ાં બિડાણ 

 
સોગાંદનામ  

(રૂ.૫૦/ - ના નોન જ્ય રડવિયલ સ્ટેમ્પ પિ) 
 

આથી હ ાં/ અમ,ે આ સોગાંધનામા પિ સહી કિનાિ.... 

અ.નાં. નામ સિનામ ાં ઉંમિ 

૧     

૨     

૩     

૪     

  
૧. જીલ્લો -  ............, શિટી િિવે કચેિી – ............ , વોર્ડ ન.ં  – ................., શિટી િિવે ન.ં – 
…………….., િીટ ન.ં – ..................... વાળી શિલ્કતિા ંવાિિાઇ નોંધ દાખલ કિવા અંગે આથી હ ં/ 
અિે િાિા/ અિાિા ધિડના િોગધં પિ પ્રશતજ્ઞાપવૂડક નીચેની શવગતો શિલ્કતની હક્કપત્રક નોંધો અને 
પ્રોપટીકાર્ડ તપાિી િજ  કિીએ છીએ કે જે િત્ય છે.  

ઉપિ જણાવેલ શિલ્કતના હાલના ધાિણકતાડની શવગત નીચે મ જબ છે.  
પ્રોપટીકાર્ડ મ જબના ધાિકોના નાિ હાલના વિવાટન  ંિિનામ  ં િોબાઇલ નબંિ 

   

   

   



 
૨. મતૃ્ય  પાિનાિ વ્યક્તત જેન  ંનાિ વાિિાઇ આધાિે કિી કિવાન  ંથાય છે.  
મતૃ્ય  પાિનાિ વ્યક્તતન  ંનાિ: ................................................... 
મતૃ્ય ની તાિીખ: .................................................. 
 
૩. મતૃક ધાિણકતાડન   ંનાિ કિી કિી દાખલ કિવાના થતા ંવાિિદાિોના નાિ નીચે મ જબ છે.  
ક્રિ વાિિદાિન  ંનાિ હયાત/મતૃ ઉંિિ મતૃ્ય  પાિનાિ 

વ્યક્તત િાથેનો 
િબંધં 

હાલન  ં
િિનામ  

િોબાઈલ 
નબંિ 

૧       

૨        

 

*(૩.૧) ઉપિ પૈકી ક્રિ ન.ં ............ િગીિ હોઈ તેઓના િગીિના વાલી તિીકે નીચે મ જબની શવગત 

દાખલ કિવી. 

ક્રિ િગીિન  ંનાિ િગીિના વાલીન  ંનાિ  િગીિ િાથેનો િબંધં 

૧    

* (૩.૨)  ઉપિ પૈકી ક્રિ ન.ં ................ વાિિદાિ મતૃ હોઇ મતૃ વાિિદાિના વાિિોની નીચે મ જબની 

શવગત દાખલ કિવી. 

મતૃ વાિિદાિના મતૃ્ય ની તાિીખ: ………………  

ક્રિ વાિિદાિન  ંનાિ હયાત/મતૃ ઉંિિ મતૃ્ય  પાિનાિ 

વ્યક્તત િાથેનો 

િબંધં 

હાલન  ં

િિનામ  

િોબાઈલ 

નબંિ 

૧       

* જો લાગ  પર્ત   ંહોય તો  
 

જો ઉપિ જણાવેલ હકીકતો પૈકીની કોઈપણ હકીકત ખોટી િાલ િ પર્િે તો વાિિાઇ નોંધ 

નાિજૂંિ કિવાિા ંઆવિે જે અિોને બધંનકતાડ િહિેે અને તે બાદ ઉપક્થથત થનાિ તિાિ કાયદાકીય 

તથા નાણાકંીય જવાબદાિી િાિી/ અિાિી િહિેે. 

અિો એ બાબતે પણ બાહંધેિી આપીએ છીએ કે ઉપિ જણાવ્યા મ જબની કોઈપણ શવગતે ખોટી 

અથવા અધડિત્ય કે ગેિિાગે દોિનાિ કે છેતિપીંર્ી વાળી હોય તો આથી વાિિાઇ નોંધથી દાખલ થનાિ 

વાિિો અંગે ભશવષ્યિા ંઉભી થનાિી િઘળી પરિક્થથશત અંગેની િઘળી જવાબદાિી અિાિી િહિેે અને 



િાજ્ય િિકાિની કોઈ જવાબદાિી િહિેે નહી. તેિજ આ પ્રકાિની ખોટી િારહતી િજ  કિવા બદલ 

પ્રવતડિાન જોગવાઈઓ મ જબ અિાિી િાિે કાયદેિિ/ કાન ની કાયડવાહી થઈ િકિે તે હ ં/ અિે 

થવીકાિીએ છીએ. 

ઉપિોતત િોગદંનામ  ંવાંચી-િિજીને, િઘળી હકીકત ખિી અને િત્ય જાહિે કિીને આજે, તા. 

....................ના િોજ િાિી / અિાિી હયાતીિા ંતથા િપંણૂડ િભાન અવથથાિાં, બબનકેફ હાલતિા,ં 

કોઈપણ જાતના દાબ દબાણ શવના, મ તત િિંશતથી િાિા/ અિાિા ધિડના િોંગધ ઉપિ જાહિે કિેલ છે. 

ખોટ ં િોગદંનામ  ંકિવ  ંતે ફોજદાિી ગ નો બને છે તે હ ં જાણ  ંછં/ અિે જાણીએ છી. તેિજ ખોટ ં િોગદંનામ  ં

કિવા બદલ ખોટી શવગતો િજ  કિીને જાણી બ ઝીને િિકાિી અશધકાિીશ્રીને ગેિિાગે દોિવા બદલ 

ભાિતીય દંર્ િરંહતા (IPC)ની કલિ ૧૯૨, ૧૯૫, ૧૯૬, ૧૯૭, ૧૯૮ અન્વયે અિાિી િાિે કાયદેિિની 

કાયડવાહી કિવાપાત્ર િહિેે તેવ  ંજાહિે કિીએ છીએ. 

ઉપિ ક્રિ ન.ં૧ િા ંજણાવેલ શિલ્કતિા ંક્રિ ન.ં૨ િા ંજણાવેલ મતૃક ધાિણકતાડન   ંનાિ કિી કિી  

વાિિાઇ નોંધથી ક્રિ ન.ં૩ િા ંના શવગતે વાિિદાિોના નાિ દાખલ કિવા / કિાવવા અિો / હ ં િિંશત 

આપીએ છીએ.  

  
 

થથળ : 
તા.    /      / ૨૦ 

વાિિદાિોના નાિ, િહી અને ફોટો 

(ફોટો) 
(૧) .............................  

િહી : ............  

 

(ફોટો) 
(૨)  ………………………………….. 

િહી : ............ 

 (ફોટો) 
(૩)  ………………………………. 

િહી : ............ 

 

(ફોટો) 
(૪)  …………………………. 

િહી : ............ 



િાક્ષીની િહી : 
(૧)  નાિ :  ...........................    ..........................  

 પ ર ં  િિનામ  : .......................... .......................... 

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

 

(૨)  નાિ :  ...........................    ..........................  

 પ ર ં  િિનામ  : .......................... .......................... 

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

  

(૩)  ઓળખ આપનાિન  ંનાિ અને િહી : ..........................    .......................... 

પ ર ાં સિનામ  : .......................... .......................... 

 

 

રૂિરૂ 
 

(નોટિી/મેજિસ્રેટ) 


