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ક્ષકાયો દ્લાયા “Expression of interest”  

ગોદભ / જભીન ભારીક નો પ્રસ્તાલ 
 

 

પ્રેક  

ૂરું નાભ તથા  ____________________ 

વયનાભ ું  ____________________ 

   ____________________ 

  ____________________ 

  ____________________ 

  ____________________ 

 

Email: ____________________ 

 

દદનાુંક ___/___/2020 

 

પ્રતત 

 

પ્રાદતેળક પ્રફુંધક  

કેતરિમ બુંડાયણ તનગભ 

પ્રાદેતળક કચેયી  

ભશારક્ષ્ભી ચાય યસ્તા  

ઉરનતી તલદ્યારમની વાભે  

ારડી  

અભદાલાદ ૩૮૦ ૦૦૭ 
 

તલમ : તૈમાય ગોદાભો જે ત યુંત આી ળકામ તેભ છે જેની ક્ષભતા  _______ ભેદિક ટન, ગાભ 

_________ તાર કો _________ જીલ્રો ________ 

અથલા  

  

છ ભાવ ભાું ગોદાભો તૈમાય કયી આી ળકામ તેભ છે જેની ક્ષભતા  _______ ભેદિક ટન, ગાભ 

_________ તાર કો _________ જીલ્રો ________ 

અથલા 

  

ખારી જભીન (ખેતી / તફન ખેતી) ૩૦ લષ ના બાડા ટ્ટા ય કેતરિમ બુંડાયણ તનગભ દ્લાયા 

 ગોદભ ફનાલી ને લમેયશાઉસવગ પ્રલૃતિ કયલા ફાફત   
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ભશેયફાન વાશફે શ્રી,  

 

આની કચેયી ની ગોદાભો બાડા ટ્ટ ેઆલા આભુંત્રણ ક્રભાુંક કેબની/પ્રા.ક.-અભદાલાદ/ગોદભ બાડા/                          

દદનાુંક : જારમ આયી ___, ૨૦૨૦ ના વુંદબષ ને ધ્માને રેતા અભો પ્રસ્તાલ આના પોયભેટ ભાું આી યહ્યા 

છીએ ન ેનીમ્નરન તરતખત છે.    

 

ક્રભાુંક  જરૂયી તલલયણ  ક્ષકાય દ્લાયા તલલયણ  

[૧] પ્રસ્તાલ આનાય ન ું રું નાભ તથા 

વયનાભ ું 

 

 

ભોફાઈર 

ઈભૈર   

 

[૨] પ્રસ્તાલ આનાય નો શાર નો 

વ્મલવામ તલે વુંતક્ષપ્ત તલલયણ  

 

[૩] પ્રસ્તાતલત સ્થાન ન ું રું વયનાભ ું 

 

 

 

 

 

 એક જ જગ્માએ કેટરા તૈમાય  

ગોદાભો ઉરબ્ધ છે 

 

 દયેક ગોદભ ની વાઈજ (ચોયવ 

ફૂટભાું)  

ટોટર ચોયવ ફૂટ _________ 

રુંફાઈ _________ 

શોાઈ _______ 

ઉંચાઈ  ________  

 ખારી જગ્મા ન ું તલલયણ જે એક જ 

વુંક ર (કોમ્નરેક્ષ) ભાું આલેર છે   

 

 પ્રસ્તાતલત વાઈટ થી નજીક ના યેલ્લ ે

ગોદી ન ું અુંતય  

_____ કી.ભી. 

 પ્રસ્તાતલત વાઈટ થી નજીક ની  

ભુંડી / APMC ન ું અુંતય 

_____ કી.ભી. 

 પ્રસ્તાતલત વાઈટ થી વૌથી નજીક 

આલેર કેતરિમ બુંડાયણ તનગભ ન ું 

અુંતય 

_____ કી.ભી. 

 મ્નમ નીવીર વેલે વુંખ્મા / બ્રોક 

વુંખ્મા / tytle of property  
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ક્રભાુંક  જરૂયી તલલયણ  ક્ષકાય દ્લાયા તલલયણ  

 ગોદાભ ના તતમા ન ું તલલયણ જેભ 

કે તવભેરટ કોરક્રીટ અથલા ત્થય 

સ્રેફ યીક ભોટાષય   

    

 યોડ થી પ્રીરથ ની ઉચાઇ અન ે

અડી ન ેઆલરે ગોદભ ન ું સ્તય  

 

 ગોદભ ન ું ફાુંધકાભ કઈ વાર ભાું 

થમરે છે 

 

 ગોદભ ની પયતે બ્રાઉરિી દીલાર છે 

જો શા તો તેની ઉચાઇ કેટરી છે 

 

 ધયભ કાુંટો યાખેર છે ક ેનશી. અગય 

શોમ તો ધયભ કાુંટા ની ક્ષભતા 

ફતાલો  

 

 અતગ્ન ક્ષાભક (fire fighting) ની 

વ્મલસ્થા જણાલો   

 

 લીજી (રાઈટ) વ્મલસ્થા ન ું 

તલલયણ   

 

 દયેક ગોદાભો ભાું કેટરા ળટય છે 

તેભજ તેની વાઈજ ળ ું છે અન ે

લેરટીરેટય ની વ તલધા ન ું તલલયણ    

 

 ગોદાભો ન ું દીલાર ન ું ચણતય 

ત્થયો થી ક ેઈટો થી કયરે છે  

 

 ગોદાભના છાયા GCI ળીટ ના છે 

કે છી ાકો સ્રેફ છે કે ટયેેસ્ટેડ છે    

 

 ગોદભ ભાું જલા ભાટ ેસ્લતુંત્ર પ્રલેળ 

ની વ્મલસ્થા ન ું તલલયણ  

 

 ળ ું ગોદભ કોઈ પેકટયી અથલા 

ડસમ્નગ વાઈટ ાવ ેછે અગય શોમ 

તો કઈ ટાઈ ની છે અન ેતેન ું અુંતય 

ળ ું છે   

 

 ળ ું કોઈ કેનાર પ્રસ્તાતલત ગોદભ ની 

આજ  ફાજ  ભાું થી વાય થઇ છે 

અથલા તો લયવાદી ડ્રેન અને  ય ની 

ળક્મતા છે?   
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ક્રભાુંક  જરૂયી તલલયણ  ક્ષકાય દ્લાયા તલલયણ  

 ાન કાડષ ની કોી આલાની ની 

યશે છે  

 

 GST ની કોી આલાની ની યશ ે

છે 

 

 વુંસ્થા / ક્ષકાય ન ું તલલયણ જેભ કે 

ક્ષકાય અગય ોતે છે અથલા 

બાગીદાયી ેઢી છે અથલા કોઈ 

પ્રાઇલેટ કે તબ્રક કુંની છે  

 

 અરમ વુંકામરે તલગતો જેલી ક ે

વુંતી નો પોટોગ્રાપ તલગયેે   

 

 

નોધ  

ક્ષકાયે સ્ષ્ટ ણ ે તષ્ટ કયલાની યશ ેછે ક ે તે તૈમાય ગોદાભો ત યુંત અવયથી આલા ભાટ ેના છે કે સ્લીકૃતત 

ફાદ ૬ ભાવ ભાું ગોદાભો ફાુંધી આીન ેવ પ્રત કયલા ભાટ ેઅથલા ખારી જભીન ૩૦ લષ ભાટે રીજ ઉય 

આલા ભાટે ની છે. અતેક્ષત ગોદાભ / જભીન ન ું બાડ ું ગોદાભ / જભીન ભાતરકે વૂતચત પ્રોપોભાાં બયી 

આલાન ું યશ ેછે જે નીમ્નમ્નન તરતખત છે. 

 

ક્રભાુંક  તલલયણ  અેતક્ષત બાડ ું  

[૧] ગોદભ તફરક ર ત્લદયત અવયથી 

બાડે આી ળકામ તેભ શોમ 

રૂતમા _______ પ્રતત ફૂટ પ્રતત ભાવ ફધા કયલેયા વાથ ે

યુંત  રાગ  ડતો GST અરગ થી ચ કલલા ાત્ર યશેળ ે   

[૨] ગોદભ ૬ ભાવ ની અુંદય  યા કયી 

ત્લદયત અવયથી બાડે આી ળકામ 

તેભ શોમ 

રૂતમા _______ પ્રતત ફૂટ પ્રતત ભાવ ફધા કયલેયા વાથ ે

યુંત  રાગ  ડતો GST અરગ થી ચ કલલા ાત્ર યશેળ ે   

[૩] રીજ (lease) ઉય ૩૦ લષ ભાટ ે

તફન ખેતી જભીન આલા ભાટે  

રૂતમા _______ પ્રતત ફૂટ પ્રતત ભાવ ફધા કયલેયા વાથ ે

યુંત  રાગ  ડતો GST અરગ થી ચ કલલા ાત્ર યશેળ ે   

  જે રાગ  ડત ું શોમ ત ેબયરે છે  

 

ફીડાણ ની તલગતો  

[૧] 

[૨] 

અનો તલળલાવ   

ક્ષકાયની વશી __________________ 

ક્ષકાયન ું રૂું નાભ __________________ 

ક્ષકાય ની કેવેીટી (ક્ષભતા)____________ 
 


