વડોદરા મહાનગરપાલિકા
વડોદરા મહાનગર પાલિકાના પ્િોટો વેચાણથી મેળવવા અંગને ી જાહે રાત
વડોદરા મહાનગરપાલિકાના લવલવધ ટી.પી.સ્કીમો અન્વયે પ્રાપ્ત થયેિ લવલવધ હે તુ માટેના પ્િોટો જાહે ર હરાજી થી
વેચાણથી આપવા લનયત નમુનાના અરજીપત્રક્મા અરજીઓ મંગાવવામા આવે છે. રસ ધરાવતી સરકારી/અધધસરકારી
સંસ્થાઓ,ઓગેનાઇઝસધ/ડેવિપસધ/સંસ્થા/હોિસેિ-રીટેિમાકેટ/બેંક/ધંધા સાથે સંકળાયેિ વેપારીઓ/વ્યકકતઓ લવગેરે
અરજી કરી જાહે ર હરાજીમાં ભાગ િઇ શકશે.
૧. જાહે ર હરાજીનું સ્થળઃ મહાત્મા ગાંઘીનગર ગૃહ, વડોદરા (ફે રફારને પાત્ર)
ર. જાહે ર હરાજીમાં ભાગ િેવા અનેસ્ટમની ડીપોઝીટ ભરવાની છેલ્લી તારીખઃ ૧૩ /૦૮/૨૦૧૯ (મંગળવાર)
બપોરના ૨:૦૦ કિાક સુઘી .
૩. જાહે ર હરાજીની તારીખઃ ૨૩ /૦૮ /૨૦૧૯(શુક્રવાર) , સમય :- બપોરે : ૧૨ કિાકે
અ.નં
ટી.પી. ફા.પ્િોટ
લવસ્તાર
ક્ષેત્રફળ
મીનીમમ
હે તુ
સ્કીમ નં.
ચો.મી. અપસેટ વેલ્યુ
નં
રા.પ્રલત.ચોમી
1
૩
૨૦૦ વાધોડીયા રોડ, સુયધનગર બસ
૨૮૮૧ ૪૭,૦૦૦/કોમ્યુનીટી
દંતેશ્વર
સ્ટેન્ડ પાસે
ફે સીિીટી
2
૩
૩૬૧ અંકુર સો., પૂનમ કોમ્પિેક્ષ
૧૯૦૪ ૪૫.૦૦૦/કોમ્યુનીટી
દંતેશ્વર
સામે, વાઘોડીયા રોડ.
ફે સીિીટી
3
65
ÈÛÛÜ¨Û›÷¿Û¶ÛÛ
૧
સમા સાવિી રોડ, એસ્સાર પેટરોિ 1679 ૭૮,૦૦૦/Ðéü©Ûä ¾ÛÛ¤éø
સમા
પંપ સામે, અવસર હોિ પાસે
ÈÛé˜ÛÛ¨Û¸ÛÛªÛ
4
45
677
ÈÛÛÜ¨Û›÷¿Û¶ÛÛ
૧
સમા સાવિી રોડ, લશવમ પાટી
૭૭,૪૦૦/Ðéü©Ûä ¾ÛÛ¤éø
સમા
પ્િોટ સામે, નમધદા કેનાિ રોડ
ÈÛé˜ÛÛ¨Û¸ÛÛªÛ
5
50
ÈÛÛÜ¨Û›÷¿Û¶ÛÛ
૧
સમા સાવિી રોડ, રે વા રણ્ય સો., 1541 ૭૮,૦૦૦/Ðéü©Ûä ¾ÛÛ¤éø
સમા
સામે
ÈÛé˜ÛÛ¨Û¸ÛÛªÛ
૬
૨-સયાજી
૪૦
આજવા રોડ, સયાજી
૬૦૩૨ ૩૮,૨૦૦/વાણીજ્ય હે તુ
પુરા
ટાઉનશીપની દલક્ષણે
માટે વેચાણ
7
૧-હરણી
૧૫૪ કેનાિ પાસે, મોટનાથ મંકદર રોડ
૫૯૨૦ ૫૮,૧૦૦/વાણીજ્ય હે તુ
હરણી
માટે વેચાણ
8
૧
૧૪૯+ કક્રષ્ણા પાટી પ્િોટ પાછળ હરણી, ૩૮૯૮ ૬૦,૭૦૦/વાણીજ્ય હે તુ
હરણી
૧૫૦ સમા રોડ
માટે વેચાણ
૯
૨૧
૧૨૪ દેવદીપ સો.ની બાજુ માં, રીિાયન્સ ૩૬૩
૫૫,૦૦૦/વાણીજ્ય હે તુ
તાંદિજા
મોિ પાસે, ઓ.પી.રોડ
માટે વેચાણ
ગુજરાત સરકારના તા.૦૨.૦૨.૨૦૦૮ ના પરીપત્ર અનુસાર ૫૦% મુજબ મળવાપાત્ર રાહત બાદની અપસેટ વેલ્યુ
૫૦% રાહત
અ. ટી.પી.
ફા.
લવસ્તાર
ક્ષેત્રફળ
મીનીમમ
હે તુ
બાદ
મીનીમમ
નં
સ્કીમ
પ્િોટ
ચો.મી.
અપસેટ
અપસેટ
નં
નં.
વેલ્યુ રા.
વેલ્યુ રા.
પ્રલત.ચોમી. પ્રલત.ચોમી.
1
701 વાધોડીયા રોડ,શાસ્ત્રીબાગ 6227 ૪૪,૬૦૦/- ૨૨,૩૦૦/¸ÛóÛ¿Û¾ÛÁõà
૩
પાછળ, બાિાજીનગર
સ્કુ િ
દંતેશ્વર
સોસા. પાસે
2
96 વાધોડીયા રોડ, સુયધનગર 7176 ૪૯,૬૦૦/- ૨૪,૮૦૦/૩
¸ÛóÛ¿ÛમÁõà
દંતેશ્વર
પાછળ તુિસીસોસા.સામે
ÍકäõÅÛ
૩
૫
૮૨
ગાયત્રી નગર પાસે,
૭૫૩૮ ૩૨,૦૦૦/- ૧૬,૦૦૦/ÍકäõÅÛ
સવાદ
કીશનવાડી આર.ટી.ઓ.
પાછળ

૪

૧
હરણી

૧૪૬

હરણી ગામ પાછળ
હરણી-સમા રોડ

૬૪૯૩

૫૦,૦૦૦/-

૨૫,૦૦૦/-

૫

૧૯
માંજિપુર
૧૯
માંજિપુર

૨૪૮

માંજિપુર ,સુબોધનગર
સામે
લચત્રકુ ટ સો. સામે,
સ્પોર્ટસધ કોમપ્િેક્ષ પાછળ

૮૯૩૮

૫૫,૦૦૦/-

૨૭,૫૦૦/-

શાળા અને
રમત-ગમત
મેદાન
સ્કુ િ પ્િોટ

૪૩૯૦

૫૯,૦૦૦/-

૨૯,૫૦૦/-

સ્કુ િ પ્િોટ

૬

૩૩૭

જાહે ર હરાજીમાં ભાગ િેવાની સામાન્ય શરતોઃ
૧. અનેસ્ટમની ડીપોઝીટ હરાજીમાં ભાગ િેવા ઇચ્છતા બીડરે તમામ પ્િોટોમાં બોિી બોિવાના અલધકાર માટે
રા૧૦,૦૦,૦૦૦/- (અંકે રલપયા દસ િાખ પુરા)ભરવાના રહે શે. સદર રકમ મ્યુલનલસપિ કલમશનર, વડોદરા નામનો
રાષ્ટ્રીયકૃ ત બેંકના વડોદરામાં ચુકવણી થાય તેવા ડીમાન્ડ ડર ાફટથી ભરવાના રહે શે.
૨. વડોદારા મહાનગરપાલિકાને મહત્તમ બોિી લસ્વકારવાનો અથવા નકારવાનો અલધકાર અબાલધત રહે શે અને તે લનણધય
છેવટનો અને તમામ બીડરને બંધનકતાધ રહે શે.
૩. પ્િોટ ઉપર મળવાપાત્ર બાંધકામ, એફ.એસ.આઇ. લવગેરે લવગતો અમિી G.D.C.R. ના લનયમો મુજબ જરરી
સ્પષ્ટ્તા અંગે ટી.ડી.ઓ.(બાંધકામ પરવાનગી શાખા) માંથી મળી શકશે.
૪. હરાજીના સ્થળ, સમય, તારીખમાં ફે રફાર કરવાનો અબાલધત અલધકાર મ્યુલન.કલમશનરશ્રી, વડોદરાનો રહે શે. જો કે
આ અંગેની સુચનાઓ બીડરને પયાધપ્ત સમયગાળો રાખીને આપવામાં આવશે.
૫. હરાજીમાં ભાગ િેવા માટેની અરજીનું ફોમધ તથા વધુ લવગતો/માકહતી વડોદરા મહાનગરપાલિકા લસ્થત રમ નં: ૨૦૩,
જમીન લમલ્કત શાખા(કોમધ), ખંડેરાવ માકેટ લબલ્ડીંગ, રાજમહે િ રોડ, વડોદરા મહાનગરપાલિકા, વડોદરા,
ગુજરાત-૩૯૦ ૨૦૯ ની કચેરીમાંથી ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ કિાક દરમ્યાન તે અંગેની લનયત ફી રા.૧૦૦/- રોડકા ભરે થી
મળી શકશે
વધુ લવગતો માટે ફોન નં. (૦૨૬૫) ૨૪૩૩૩૮૮, ૨૪૩૩૧૧૬, ૨૪૩૩૩૧૮ (એક્ષ્ટેન્શન-૩૦૮) તથા વેબ સાઇટ
www.vmc.gov.in પર જોવા લવનંતી છે.
પી.આર.ઓ.નં.
/૨૦૧૯-૨૦.
મ્યુલનલસપિ કલમશનર

વડોદરા મહાનગરપાલિકા
www.vmc.gov.in
વડોદરા મહાનગર પાલિકાના પ્િોટો વેચાણથી મેળવવા અંગેની જાહે રાત

વડોદરા મહાનગરપાલિકાના લવલવધ ટી.પી.સ્કીમો અન્વયે પ્રાપ્ત થયેિ લવલવધ હે તુ
માટેના જમીનના પ્િોટો જાહે ર હરાજી થી વેચાણથી આપવા નીયત નમુનાના
અરજીપત્રક્મા અરજીઓ મંગાવવામા આવે છે. રસ ધરાવતી સરકારી/અધધસરકારી
સંસ્થાઓ, ઓગેનાઇઝસધ/ ડેવિપસધ/ સંસ્થા/ હોિસેિ-રીટેિ માકે ટ/બેંક / ધંધા
સાથે સંકળાયેિ વેપારીઓ/વ્યકકતઓ લવગેરે અરજી કરી જાહે ર હરાજીમાં ભાગ િઇ
શકશે.
૧. જાહે ર હરાજીનું સ્થળઃ મહાત્મા ગાંઘીનગર ગૃહ, વડોદરા (ફે રફારને પાત્ર)
ર. જાહે ર હરાજીમાં ભાગ િેવા અનેસ્ટમની ડીપોઝીટ ભરવાની છેલ્લી
તારીખઃ ૧૩/૦૮ /૨૦૧૯ (મંગળવાર) બપોરના ૨:૦૦ કિાક સુઘી .
૩. જાહે ર હરાજીની તારીખઃ ૨૩/૦૮/૨૦૧૯(શુક્રવાર)
સમય :- બપોરે : ૧૨ કિાકે
હરાજીમાં ભાગ િેવા માટેની અરજીનું ફોમધ તથા વધુ લવગતો/માકહતી વડોદરા
મહાનગરપાલિકા લસ્થત રમ નં: ૨૦૩, જમીન લમલ્કત શાખા(કોમધ), ખંડેરાવ માકે ટ
લબલ્ડીંગ, રાજમહે િ રોડ, વડોદરા મહાનગરપાલિકા, વડોદરા, ગુજરાત-૩૯૦ ૨૦૯ ની
કચેરીમાંથી ૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ કિાક દરમ્યાન તે અંગેની લનયત ફી રા.૧૦૦/- રોકડા
ભરે થી મળી શકશે.
વધુ લવગતો માટે ફોન નં. (૦૨૬૫) ૨૪૩૩૩૮૮, ૨૪૩૩૧૧૬, ૨૪૩૩૩૧૮
(એક્ષ્ટેન્શન-૩૦૮) તથા વેબ સાઇટ www.vmc.gov.in પર જોવા લવનંતી
છે.
પી.આર.ઓ. નં.
/૨૦૧૯-૨૦
મ્યુલનલસપિ કલમશનર

પરિશિષ્ટ-અ
વડોદિા મહાનગિપાશિકા
જમીન શમલ્કત િાખા (કોમિીયિ)

પ્િોટ/સબપ્િોટની જમીન વેચાણથી મેળવવાની જાહે િ હિાજીની િિતો
ટી.પી. સ્કીમ હે ઠળના શવશવધ હે તુ માટે ના જત
ે ે યુઝ ઝોન હે ઠળના અંશતમ ખંડ (ફાયનિ પ્િોટ) વેચાણથી
જાહે િ હિાજીથી મેળવવાની િિતો

વડોદરા મહાનગરપાલિકા હસ્તકના લવલવધ ટી.પી.સ્કીમોના અંલતમ ખંડ (ફાયનિ પ્િોટ)
વેચાણ થી જાહે ર હરાજીમાં મેળવવા હરાજીમાં ભાગ િેનારે નીચે મુજબની શરતોનો અમિ કરવાનો છે .
૧.

ર.

૩.
૪.

૫.

૬.

(અ) અનેસ્ટમની ડીપોઝીટ- હરાજીમાં ભાગ િેવા ઇચ્છતા બીડરે તમામ પ્િોટોમાં બોિી
બોિવાના અલધકાર માટે રા.૧૦,૦૦,૦૦૦/-(અંકે રલપયા દસ િાખ પુરા) ભરવાના
રહે શે.
(બ) ઉપરોકત ભરે િ રકમ સફળ બીડરને ૯૦% લિલમયમની રકમ સામે મજરે આપવામાં
આવશે.
(અ) અનેસ્ટમની ડીપોઝીટ ભરવાની છે લ્લી તારીખ:(બ) હરાજીની તારીખ અને સમય :ક) જાહે ર હરાજીનું સ્થળ :રજીસ્ટરે શન ફીની રકમ :– બીડમાં ભાગ િેવા માટે રજીસ્ટરે શન પેટે રા.૫૦૦/- રોકડા અગર તો
ડીમાન્ડ ડર ાફટથી ભરવાના રહે શે. આ રકમ કોઇપણ બીડરને પરત ચુકવવામાં આવશે નહી.
ગુજરાત સરકારના શહે રી લવકાસ અને શહે રી ગૃહલનમાાણ લવભાગ ના પરીપત્ર (ડીસ્પોઝિ ઓફ
િેન્ડ એન્ડ અધર િોપટીઝ ) રે ગ્યુિેશન ની નીલત ધ્યાને િઇને લનયમોનુસાર કાયાવાહી કરવામાં
આવશે તેમજ સદર િવતામાન નીલત નું ચુસ્તપણે પાિન કરવામાં આવશે.
હરાજીના સ્થળે સમયસર હાજર રહે વાનું રહે શે. હરાજીમાં ભાગ િેવા બીડર સાથે માત્ર એક જ
ઇસમને હરાજીના સ્થળે િવેશ આપવામાં આવશે. જેઓનુ ડીકિેરેશન રજીસ્ટરે શન સમયે પુરાવો
(ઓળખ સહહત) આપવાનો રહે શે. (લનયત નમુનાનું અરજી ફોમા તથા સોગંદનામાનો નમુનો આ
સાથે સામેિ છે .)
(૧) જાહે ર હરાજીમાં ભાગ િેનાર સંસ્થા/કંપની/વ્યલકતના લકસ્સામાં બીડર વતી બોિી
બોિનાર વ્યલકતએ નીચે જણાવેિ દસ્તાવેજો રજુ કરવાના રહે શે. (લનયત નમુનાનું
અરજી ફોમા તથા સોગંદનામાનો નમુનો આ સાથે સામેિ છે .)
અ) નોટરાઇઝ કરે િ િેટર ઓફ ઓથોરીટી
બ) ફર્મા અગર કંપની હોય તો તેના બંધારણની નોટરાઇઝ નકિ.
ક) ફોટો આઇડે ન્ટી કાડા નોટરાઇઝ કરે િ તથા અસિ (અસિ પરત આપવામાં આવશે)
આધાર કાડા /પાન કાડા ની નકિ સામેિ રાખવી
ડ) ડીપોઝીટ ભરવા માટે ની લનયત નમુનાનું અરજી ફોમા આ સાથે સામેિ છે .
ઇ) રજીસ્ટરે શન કરાવતી વખતે પુરેપુર નામ, સરનામુ, ટે િીફોન નંબર, (બેઝીક િેન્ડ િાઇન
તથા મોબાઇિ) તથા ફે કસ નંબર અને ઇ-મેઇિ એડરે સ આપવાનું રહે શે.
(ર) બીડર સ્વયં બોિી બોિનાર હશે તો ફોટો આઇડે ન્ટીટી કાડા પોતાનું રજુ કરવાનું રહે શે.
(નોટરાઇઝ કરે િ તથા અસિ) (અસિ પરત આપવામાં આવશે)
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હરાજીમાં ભાગ િેનાર ઇસમ/સંસ્થા નાદાર ન હોવી જોઇએ તેમજ ભારતીય કાયદા મુજબ કરાર
કરવા સક્ષમ હોવી જોઇએ.
હરાજીના સ્થળ, સમય તારીખમાં ફે રફાર કરવાનો અબાલધત અલધકાર મ્યુલન.કલમશનરશ્રી,
વડોદરાનો રહે શે. જો કે આ અંગેની સુચનાઓ બીડરને પયાાપ્ત સમયગાળો રાખીને આપવામાં
આવશે.
મહત્તમ બોિી કોઇપણ કારણ આપ્યા લસવાય સ્વીકારવાનો અથવા નકારવાનો અબાલધત
અલધકાર વડોદરા મહાનગરપાલિકાનો રહે શે અને તે છે વટનો અને તમામ બીડરને બંધનકતાા
રહે શે.
જાહે રાતમાં દશાાવ્યા મુજબના િલત.ચો.મી. િમાણે અપસેટ વેલ્યુના દર કરતા ઓછા દરની
બોિીની રકમ બોિી શકાશે નહી.
હરાજીમાં બોિી િલત ચો.મી. િમાણે બોિવાની રહે શે. અને તે િલત ચો.મી. માટે રા.૧૦૦/ના ગુણાંકમાં બોિવાની રહે શે.
જાહે ર હરાજીમાં સફળ થનાર ઇસમ/સંસ્થાએ પ્િોટની હરાજીમાં બોિેિી વેચાણની કુ િ લકંમત
જે થાય તે રકમ ના ૧૦ ટકા રકમ માંગણા નોટીસ જારી થયેિી હદન-૨૦ માં ભરવાની રહે શે.
હદન-૨૦ માં ૧૦ ટકા િમાણે રકમ નહી ભરનાર ઇસમ/સંસ્થાની જાહે રાતની સામાન્ય શરત
અનુ.નં.૧ (અ)માં દશાાવેિી અને જમા કરે િી ડીપોઝીટ જપ્ત કરવામાં આવશે.
પ્િોટની થતી કુ િ વેચાણની રકમ પૈકી બાકી રહે તી રકમના ૪૦% રકમ માંગણાની નોટીસ જારી
થયેથી હદન-૯૦ માં જમા કરાવવાની રહે શે. તેમજ બાકી રહે તી ૫૦% રકમ હદન-૧૮૦ માં પુરે
પુરી ભરપાઇ કરવાની રહે શે. જો સદર વેચાણ લકંમત કોઇ વ્યાજબી કારણોસર ભરવામાં લવિંબ
થાય તેમ હોય તો પુરતા વ્યાજબી કારણો પુરાવા સહ રજુ કયેથી વધુમાં વધુ બીજા હદન-૬૦ નો
વધારો કરી આપવામાં આવશે.૧૮૦ હદવસની મુદત પુરી થાય તે તારીખથી ૧૮%વ્યાજ
આપવાનું રહે શે. બીજા હદન-૬૦ ની મુદત વીતે બાકી રહે િ વેચાણની રકમ ચુકતે ન થવાના
લકસ્સામાં ભરપાઇ કરે િી ડીપોઝીટની રકમ જપ્ત કરી બોિી રદ ગણવામાં આવશે.
વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં વેચાણ ની પુરે પુરી લકમત વસુિ આવ્યા બાદ જાહે ર હરાજીમાં
સફળ થયેિ વ્યલકત/સંસ્થાના નામે જ જમીનનો વેચાણ દસ્તાવેજ કરી આપવામાં આવશે.
જાહે ર હરાજીમાં સફળ નહીં થનાર ઇસમ/સંસ્થા એ અસિ પાવતી સાથે તથા રે વન્યુ હટલકટ
િગાવેિી અને સહી કરે િી એડવાન્સ પાવતી સાથે અરજી કયેથી તેઓએ ભરે િી ડીપોઝીટની
રકમ તેઓની અરજી આધારે વ્યાજ લસવાય, ડીપોઝીટની અરજી વખતે આપના દ્વારા જણાવેિ
બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે, તે માટે ઇ.સી.એસ. ની જરરી માહહતી આપવાની રહે શે.
બાંધકામ સંદભેના અન્ય પહરમાણો (પેરામીટસા) અમિી G.D.C.R. મુજબના હશે તે િાગુ
પડશે.
જમીન ઉપર બાંધકામ, બાંધકામ પરવાનગી શાખા ઘ્વારા મંજુર કરતા અમિી G.D.C.R.
મુજબના લનયમો અનુસાર પૂવા મંજુરીથી કરવાનું રહે શે .
અપાયેિ ટી.પી.સ્કીમના અંલતમ ખંડમાં (ફાયનિ પ્િોટમાં) સામાન્ય લવકાસ લનયંત્રણ લનયમો
મુજબ લવકાસ યોજનાની જોગવાઇ મુજબ બાંધકામ અંગેની મંજૂરી આપવામાં આવશે.
જમીન ઉપર બાંધકામ વખતે જો કોઇને કામ દરમ્યાન નુકશાન કે ઇજા કે જાનહાની થશે કે અન્ય
જે કોઇ જવાબદારી ઉભી થશે, તો તેની સવે જવાબદારી વેચાણ રાખનારની રહે શે. વડોદરા
મહાનગરપાલિકાની કોઇ જવાબદારી રહે શે નહી .
ઇન્રીમેન્ટિ કોન્ટર ીબ્યુશનની જે તે સમયે નક્કી થયેિ રકમ જે તે પ્િોટ માટે સફળ થયેિ બીડરે
જ ભરવાની રહે શે. સદર રકમ ભરવા માટે ની નોટીસ જમીન લમિકત શાખા (ટી.પી.) તરફથી
જારી કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ જમીનનો કબજો સોંપવામાં આવશે.
સદર જમીન અંગે એન.એ/એન.ઓ.સી લવગેરેની જરરી પરવાનગી બીડરે પોતાના ખચે
મેળવવાની રહે શે. આ અંગેના વડોદરા મહાનગરપાલિકા હસ્તકના જરરી દસ્તાવેજી પુરાવા
આપવામાં આવશે.

૨૩. જમીન વેચાણ રાખવા ઇસમ/સંસ્થાએ દસ્તાવેજ/કરારનો ખચા જાતે ભોગવવાનો રહે શે. તેમજ
જમીનનો કબજો સોપ્યા તારીખથી વડોદરા મહાનગરપાલિકા, સરકારશ્રી કે અન્ય સંસ્થાઓના જે
કાંઇ વેરા,ટે ક્ષ, િાગત, મહે સુિ જમીન લવકાસ ફાળો , દર લવગેરે ભરવાના થાય તે વેચાણ
રાખનારે ભરવાના છે . તથા તે બાબતે જે કાંઇ શરતોનો જે તે લવભાગથી અમિ કરવાનો થાય
તેનો અમિ કરવાનો રહે શે.
૨૪ . પ્િોટ અંગે કરવાના કરાર કે તેના કોઇપણ ભાગ , શરતો અંગે કોઇપણ િશ્ન કે મતભેદ ઉભા
થવાના િસંગે તેનો લનણાય બંન્ને પક્ષકાર ઘ્વારા માન્ય રખાયેિ આબીટરે ટરશ્રી કરશે.
૨૫ . સ્થળ પર કબજો સોંપતા પ્િોટના માપમાં ફે રફાર જણાશે તો તે મુજબ વેચાણ રકમની ગણતરી
કરવાની રહે શે. આ અંગે નાણાંની આપવા અથવા િેવાના થાય તો લવના વ્યાજે ગણતરી
કરવાની રહે શે.
૨૭ . જે બીડરને માગાદશાક સંપણ
ુ ા નકશા જોઇતા હશે તેની લનયમાનુસારની િાગત ઇિાયદા ભરવાની
રહે શે.
૨૮ . વેચાણ િીધેિ જમીન ઉપર બાંધકામ માટે િાઇટ, ડરે નેજ, પાણી વગેરેના કનેકશનો કોઇ સુલવધા
િેવાની હશે તે તથા બીજી કોઇપણ સુલવધા જમીન વેચાણ રાખનારે લનયમ િમાણે િાગત
ભરપાઇ કરીને િેવાની રહે શે .
૩૦ . જાહે ર હરાજીમાં ભાગ િેનાર ઇસમ/સંસ્થાને હરાજીની તમામ શરતો બંધનકતાા રહે શે. તે સંદભે
ભાગ િેનારે હરાજીના સ્થળે દાખિ થતા અગાઉ તમામ શરતો કબૂિ મંજુર હોવા લવષે નમુના
મુજબનું સોંગદનામું આપવાનું રહે શે.
૩૧. ઉપરોક્ત દશાાવેિ લવગતે ભરવાની સદર રકમ “મ્યુલનલસપિ કલમશ્નર, વડોદરા” ના નામના
રાષ્ટ્રીયકૃ ત બેંકના વડોદરામાં ચુકવણી થાય તેવા ડીમાન્ડ ડર ાફ્ટથી ભરવાના રહે શે.

મ્યુલનલસપિ કલમશનર
વડોદરા મહાનગરપાલિકા

વેચાણ દસ્તાવેજ ર...................../- પુિાનો
સંવત ૨૦૭૪ ના ………….. ના ..............વાર તારીખ ................... ના રોજ આ વેચાણ
દસ્તાવેજ િખાવી િેનાર શ્રી ........................................................................... ઉ.વ.
.......... આશરે વ્યવસાય ................... રહે વાસી ઠે કાણં ............................. જેમને આ કરારમાં
હવે પછી વેચાણ રાખનાર િથમ પક્ષકાર તરીકે સંબોધવામાં આવશે તે શબ્દના અથામાં વેચાણ રાખનાર સંસ્થા
તથા તેમના વખતો વખતના સક્સેસરો, અને જે તે વખતના તમામ એસાઇનીઓ, એક્ઝીક્યુટસા લવગેરે તમામનો
સમાવેશ થાય છે .
જોગ આ કરાર િખી આપનાર વડોદરા મહાનગરપાલિકાના મ્યુલનલસપિ કલમશનર તરફે અને વતી શ્રી
...........................................જમીન લમિકત અલધકારી (કોમ.) ઉ.વ.આ. ..........વ્યવસાયનોકરી રહે વાસી વડોદરા ઠે કાણં ખંડેરાવ માકે ટ, વડોદરા કે જેઓને આ કરાર કરવા મ્યુલનલસપિ કલમશનર શ્રી,
વડોદરા મહાનગરપાલિકા એમણે ડે િીગેશન ઓફ પાવસાના ઓડા ર નં. ૪/૨૦૧૧-૧૨/ તા. ૦૭-૦૨૨૦૧૨ થી અલધકૃ ત કરે િા છે . તથા તેઓને આ કરારમાં હવે પછી જમીન વેચાણ આપનાર બીજા પક્ષકાર તરીકે
સંબોધવામાં આવશે તે શબ્દના અથામાં વેચાણ આપનાર પોતે તથા તેમના ઉત્તરાલધકારીઓનો સમાવેશ થાય
છે .
જત આ કરાર અમો બીજા પક્ષવાળા તમો િથમ પક્ષવાળાને િખી આપીએ છીએ કે , ટી.પી. સ્કીમ નં.
.......કે જે બોમ્બે ટાઉન પ્િાનીંગ એક્ટ ૧૯૫૪(હવે ગુજરાત ટાઉન પ્િાનીંગ અને અબાન ડે વિપમેન્ટ એક્ટ
૧૯૭૬ તરીકે ઓળખાય છે .) તે હે ઠળ બનાવવામાં આવેિ છે અને તેનો આખરી ખંડ (ફાયનિ પ્િોટ) નં
........ કે જે ............ હે તુ માટે લનધાારીત થયેિ છે . અને તે યોગ્ય સત્તા મંડળને કોઇપણ બોજા રહીત નીહીત
થયેિ છે .
અને જયાં બોમ્બે ટાઉન પ્િાનીંગ એક્ટ ૧૯૫૪ ની કિમ-૬ કે જે હવે ગુજરાત ટાઉન પ્િાનીંગ એન્ડ
અબાન ડે વિપમેન્ટ એક્ટ ૧૯૭૬ તરીકે ઓળખાય છે . તેના એરીયા ડે વિપમેન્ટ ઓથોરીટી તરીકે વેચાણ
આપનાર નમુદ થયેિ છે . અને ઉપરોક્ત દશાાવ્યા મુજબના હે તુ માટે ની જમીન તેઓ ધરાવે છે . તથા તે જમીન
ઉપર ................... હે તુનુ બાંધકામ લનયમાનુસારની મંજુરીઓ મેળવ્યા બાદ કરી શકવાની ખાત્રી વેચાણ
આપનાર આપે છે .
વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા લવલવશ ટી.પી.સ્કીમોમાં આવેિા ફાયનિ પ્િોટો કે જેની માલિકી
વડોદરા મહાનગરપાલિકાની છે . તેવા કોમાશીયિ/સ્કુ િ/હે લ્થ/બાિમંહદર/ટર ાન્સપોટા ફે સીિીટી પ્િોટો પૈકી
................ પ્િોટો જાહે ર હરાજી દ્વારા અવેજની પુરેપુરી રકમ વસુિ િઈને વેચાણ થી ફાળવવા
પી.આર.ઓ.નં……………..…./તા.- -૨૦ થી દૈલનક વતામાનપત્રમાં જાહે રાત આપવામા આવેિી
તેના અનુસંધાનમાં તા. / /૨૦ ની જાહે ર હરાજીમાં ભાગ િેવા લનયમ અનુસાર ડીપોઝીટની રકમ
ર................../- (અંકે રલપયા ...........................પુરા) પાવતી નંબર ..................તા.
....................થી ભરપાઇ કરી જાહે ર હરાજીમાં ટી.પી. સ્કીમ નં. .........ના ફા. પ્િોટ નં. ........... કે
જેનું ક્ષેત્રફળ ............ ચો.મી. છે . તે પૈકી ............ચો.મી. જમીન કે જેનો હે તુ ટી.પી. સ્કીમની
જોગવાઇઓ મુજબ (જાહે રાતના કોિમ નં. ૭ માં જે હે તુ િખેિ હોય તે હે તુ િખવો) તરીકે નો છે . તે પ્િોટની
િલત ચો.મી. દીઠ મીનીમમ અપસેટ વેલ્યુ ર. ............./- (અંકે રલપયા ..............પુરા) ની સામે સૌથી
વધુ બોિીની રકમ ર. ............../- (અંકે રલપયા .............પુરા) િલત ચો.મી. િથમ પક્ષકાર દ્વારા
બોિવામાં આવેિ. તેના અનુસંધાને િથમ પક્ષકારે લનયમ મુજબ બોિીની થતી કુ િ લિમીયમની રકમ ર.
..........(અંકે રલપયા ................... પુરા) ના ૧૦% રકમ રલપયા................ (અંકે રલપયા
.............પુરા) મુદતમાં વડોદરા મહાનગરપાલિકા માં જમા કરાવેિી છે .
સદર જમીનના મૂલ્યાંકન અંગેની લવગતવાર દરખાસ્ત નં.મુક/સંકિન/જ.મી./એસ/જીબી/
......./તા. ...........થી બહાિી મેળવવા વડોદરા મહાનગરપાલિકા ની સ્થાયી સલમતી મારફતે સામાન્ય
સભામાં રજુ કરવામાં આવેિી. આ દરખાસ્તને વડોદરા મહાનગરપાલિકા ની સ્થાયી સલમલતએ ઠરાવ અંક
....../તા. ........થી મંજૂરી રાખવા અલભિાય આપેિ હોઇ અને તેને સામાન્ય સભા ઠરાવ અંક ....../તા.

........થી મંજૂરી મળેિી છે તે મુજબ જમીન લમિકત શાખા (કોમા.) ના એિોટમેન્ટ િેટર જ.મી.જા.નં.
........../તા. ........... થી .............. ચો.મી. જમીનનો ફાળવણીપત્ર, અરજદારને મોકિી આપેિ તે
પત્રની શરત મુજબ, અવેજની પુરેપુરી રકમ નીચેની લવગતે વડોદરા મહાનગરપાલિકા માં વસુિ આવેિ છે .

અવેજના નાણાં ભિે િાની શવગત.
મોજે..... ,ટી.પી.સ્કીમ નં.......... ના ફા.પ્િોટ નં.
ની જમીન પૈકી ...... ચો.મી. જમીન
વેચાણથી મેળવવાની જાહે ર હરાજીમાં બોિેિી મહત્તમ બોિી િલત ચો.મી. રા............. મુજબ કુ િ અવેજની
રકમ રા........... (અંકે ....................................) નીચે મુજબની લવગતે ભરપાઇ કરે િ છે .
અનું અવેજની િકમ ભયાાની શવગત
પાવતી નંબિ
તાિીખ
િકમ
ર.
૧.
૧૦% અવેજની રકમ
૨.
૪૦ % અવેજની રકમ
૩.
અ) અનેસ્ટમની ડીપોઝીટ
બ) કુ િ અવેજની કુ િ
રકમમાંથી ૫૦% રકમ માથી
ડીપોઝીટની રકમ બાદ કરતા
બાકીની રકમ
૪
લવિંલબત ચુકવણી માટે નું
વ્યાજ
૫
અવેજની કુ િ લકંમત
(અંકે રશપયા--------------)વડોદિા મહાનગિ પાશિકામા જમા કિાવેિા છે .
ઉપરોકત લવગતે રકમ વસુિ આપેિ હોઇ વેચાણ થી ટી.પી.સ્કીમ નં.
ના ફા.પ્િોટ નં.
પૈકીની......... ચો.મી. જમીન મેળવવા તથા નીચે જણાવેિ શરતોનો અમિ કરવા અમો વેચાણ રાખનાર
િથમ પક્ષકાર અને તેમના વખતો વખતના , એસાઇનીઓ, એકઝીકયુટસા, સકસેસરો તમામને બંધનકતાા છે
અને રહે શે.

વેચાણ દસ્તાવેજની શરતો
૧.

૨.

ગુજરાત સરકારના શહે રી લવકાસ અને શહે રી ગૃહલનમા ણ લવભાગ ના પરીપત્ર શહે રી/લવસ્તાર લવકાસ
સત્તામંડળોના (હડસ્પોઝિ ઓફ િેન્ડ એન્ડ અધર િોપટીઝ) રે ગ્યુિેશન મુજબ વડોદરા મહાનગર
પાલિકાને સંિ પ્ત થયેિ ટી.પી. સ્કીમ હે ઠળ ના પ્િોટો, માલિકીના પ્િોટો/ જમીનો નો લનકાિ કરવા
લવસ્તુત દરખાસ્ત મુક/સંકિન/જ.મી.(કોમા)/એસ/જીબી/૩૧૩/૧૮-૧૯ તા ૦૪-૧૨-૨૦૧૮
થી બહાિી મેળવવા વડોદરા મહાનગરપાલિકા ની સ્થાયી સલમતી મારફતે સામાન્ય સભામાં રજુ
કરવામાં આવેિી હતી. આ દરખાસ્તને વડોદરા મહાનગરપાલિકા ની સ્થાયી સલમલત ઠરાવ અંક ૩૩૯
તા. ૨૦/૧૨/૨૦૧૮. થી અને સામાન્ય સભા ઠરાવ અંક ૧૬૨ તા.૧૧/૦૨/૨૦૧૯ થી મંજૂરી
મળેિી છે સદર પરીપત્ર મુજબ વડોદરા મહાનગર પાલિકા દ્રારા વેલ્યુએશન કલમટી ઠરાવ નં
૨૩૬/૨૦૧૮-૧૯ તા ૦૫/૦૩/૨૦૧૯ થી ટી.પી. ના પ્િોટો /માલિકીની જમીનો વેચાણ કરવા
ઠરાવવામાં આવેિ હતુ તે મુજબ સદર વેચાણ દસ્તાવેજ કરી આપવામાં આવે છે .
તમો બીજા પક્ષકારની માિીકીની જમીન ટી.પી.નં........... ના ફા.પ્િોટ નં................... પૈકીની
છે . જેનું ક્ષેત્રફળ ચો.મી. ...... છે . ટી.પી.સ્કીમની જોગવાઇઓ મુજબ આ જમીનમાં

૩.

૪.

૫.

૬.
૭.
૮.
૯.

૧૦

૧૩.

૧૪.

૧૭.
૧૮.

૧૯.

................................. હે તુ માટે બાંધકામ કરવાની જોગવાઇ છે . તે પૈકી.......... ચો.મી.
જમીન ................................... હે તુ માટે અમો િથમ પક્ષવાળાએ વેચાણથી રાખેિી છે .
ઇન્રીમેન્ટિ કોન્ટર ીબ્યુશનની જેતે સમયે નકકી થયેિ રકમ િથમ પક્ષકારે જ ભરવાની રહે શે સદર રકમ
ભરવા માટે ની નોટીસ, જમીનનો િત્યક્ષ કબજો સોપ્યા બાદ, જમીન લમલ્કત શાખા (ટી.પી) તરફથી
જારી કરવામાં આવશે.
જમીન વેચાણ રાખનાર ઇસમ/સંસ્થાએ દસ્તાવેજ/કરાર નો ખચા જાતે ભોગવવાનો રહે શે. તેમજ
જમીનનો કબજો સોપ્યા તારીખથી , વડોદરા મહાનગરપાલિકા, સરકારશ્રી કે અન્ય સંસ્થાઓના જે કાંઇ
વેરા, ટે ક્ષ, િાગત, મહે સુિ, જમીન લવકાસ ફાળો, દર લવગેરે ભરવાના થાય તે અમો િથમ પક્ષકારે
ભરવાના છે . તથા તે બાબતે જે કાંઇ શરતોનો જે તે લવભાગથી અમિ કરવાનો થાય તેનો અમિ કરીશુ.
અમો િથમ પક્ષવાળાએવેચાણ રાખેિ જમીન ઉપર મહાનગરપાલિકાના બાંધકામ પરવાનગી ખાતામાં
પ્િાન મંજુર કરાવી મહાનગરપાલિકાના વખતો વખતના બાંધકામના િવતામાન લનયમો અને ધારા
ધોરણ મુજબ સબંલધત ખાતાની પરવાનગી િઇને મકાનનું બાંધકામ અમો િથમ પક્ષકારે પોતાના ખચે
અને જોખમે કરવાનુ રહે શે. તેમા વેચાણ આપનાર મહાનગરપાલિકાની કોઇ જવાબદારી નથી.
બાંધકામ દરમ્યાનની કોઇપણ દુધાટનાની તમામ િાગત વળગતા િત્યેની જવાબદારી વળતર
ચુકવવાસહની િથમ પક્ષવાળાની રહે શે.
સુપર સ્ટર કચર ઉભુ થયા બાદ કોઇપણ દુધાટના સદર સ્્કચરને કારણે થાય તો તેની પણ િાગતા
વળગતા િત્યેની તમામ જવાબદારી વળતર ચુકવવા સહની િથમ પક્ષવાળાની રહે શે.
સદર જમીન અંગે એન.એ./એન.ઓ.સી. લવગેરેની જરરી પરવાનગી બીડરે પોતાના ખચે મેળવવાની
રહે શે. આ અંગેના મહાનગરપાલિકા હસ્તકના જરરી દસ્તાવેજો પુરાવા આપવામાં આવશે.
અમો િથમ પક્ષવાળાએ વેચાણ રાખેિ જમીન (જાહે રાતના કોિમ નં.૭ માં જે હે તુ િખેિ હોય તે હે તુ
િખવો) ના હે તુ ના બાંધકામ માટે જ રાખેિી હોઇ તેનો (જાહે રાતના કોિમ નં ૭ માં જે તે હે તુ િખેિ
હોય તે હે તુ િખવો) હે તુ તરીકે જ ઉપયોગ કરશુ. અન્ય કોઇ હે તુ માટે ઉપયોગ કરીશું નહીં.
ટી.પી.સ્કીમના (જાહે રાતના કોિમ નં.૭ માં જે હે તુ િખેિ હોય તે હે તુ િખવો) હે તુના પ્િોટોમાં
મળવાપાત્ર બાંધકામમાં ટી.પી.સ્કીમની જોગવાઇઓ અને લવકાસની જોગવાઇઓમાં લવસંગતતા થાય
તો સામાન્ય લવકાસ લનયંત્રણ લનયમોના લનયમ નં. ૪(૩) મુજબ સામાન્ય લવકાસ લનયંત્રણ લનયમો
આખરી ગણાશે તેમજ તે જોગવાઇઓ મુજબ બાંધકામ અંગેની મંજુરી આપવામાં આવશે.
અમો િથમ પક્ષવાળાએ વેચાણ રાખેિી જમીન બાબતે જે શરતો બીજા પક્ષકાર, મહાનગરપાલિકાએ
આ કરારમાં ઠરાવી છે તે શરતો અમો િથમ પક્ષકારને બંધનકતાા રહે શે અને તેનુ પાિન કરવાની
જવાબદારી વેચાણ રાખનારની છે . અમોને એિોટમેન્ટ િેટર જ.મી.જા.નં.......... તા........ થી
આપવામાં આવેિો છે . તે આ કરારનો એક ભાગ ગણાશે. તેમા જણાવેિ તમામ શરતોનું પાિન કરીશુ.
તથા તે અમોને બંધનકતાા રહે શે.
અમો િથમ પક્ષવાળાને વેચાણ આપેિી જમીન ઉપર બાંધકામ માટે તથા િાઇટ, ડરે નેજ, પાણી
લવગેરેના જે જોડાણ લવગેરે જે કોઇ સુલવધાઓ િેવાની હશે તે તથા બીજી કોઇપણ સુલવધાઓ અમો
વેચાણ રાખનાર લનયમ િમાણે િાગત ભરીને િઇશુ.
વેચાણ આપનાર વડોદરા મહાનગરપાલિકાને ઇન્કમટે ક્ષ કિીયરન્સ સટીફીકે ટ રજુ કરવાની જરરીયાત
હોતી નથી તેમ છતા રજીસ્ટર ારશ્રી તરફથી આ બાબતે જે સ્પષ્ટ્ીકરણ માગશે તે આપવામાં આવશે.
પ્િોટ અંગેના કરાર કે તેના કોઇપણ ભાગ/શરતો અંગે કોઇપણ િશ્ન કે લવવાદ કે મતભેદ ઉભા થવાના
િસંગે તેનો લનણાય બંને પક્ષકાર ધ્વારા માન્ય રખાયેિ આબીટરે ટરશ્રી કરશે. આબીટરે ટરશ્રીની તમામ
િકારની ફી ચુકવવાની જવાબદારી બંને પક્ષકારોની પ૦% - પ૦% ની રહે શે.
જાહે ર હરાજીમાં ભાગ િેતી વખતે નકકી કરે િ જાહે ર હરાજીની તમામ શરતો જમીન વેચાણ રાખનારને
બંધનકતાા રહે શે અને તે આ વેચાણ દસ્તાવેજ નો એક ભાગ ગણાશે.

વેચાણ આપેિ શમિકતની શવગત
મોજે .............. વડોદરા મ્યુલનસીપિ કોપોરે શન ની ટી.પી.સ્કીમ નં............ ના ફા.પ્િોટ
નં..................... પૈકીની ................... ચો.મી. જમીન કે જેનો રે .સ.નં......................... અને જે
.............................................. ખાતે આવેિી છે . તે આ સાથેના નકશામાં િાિરંગથી દશાાવી છે .
તેની ચતુુઃસીમા નીચે મુજબ છે .

પૂવાુઃ પલિમેુઃ ઉત્તરે ુઃ દલક્ષણેુઃ ઉપર િમાણેની જમીન અમોએ િથમ પક્ષવાળાએ તમો બીજા પક્ષવાળા પાસેથી વેચાણથી રાખેિી છે .
અત્રે ------------ મતુ

અત્રે------------શાખ

----------------- સાક્ષી

-------------જમીન લમિકત અમિદાર(કોમા)
વડોદરા મહાનગરપાલિકા

(૧) --------------

--------------

(૨) --------------

વેચાણ િેનાર સંસ્થાના સહી લસકકા.

કંપની/વ્યરકતગત માટે િેટિપેડ ઉપિ ડીપોઝીટ ભિવા અિજી કિવાનું ફોમા
િલત,
જમીન લમલ્કત અમિદારશ્રી
જમીન લમિકત શાખા (કોમશીયિ),
ખંડેરાવ માકે ટ લબલ્ડીંગ, રાજમહે િ રોડ,
વડોદરા.
લવષયુઃ વડોદરા મહાનગર પાલિકાનો પ્િોટ /સબ પ્િોટ વેચાણ થી મેળવવા
જાહે ર હરાજીમાં ભાગ િેવાની ડીપોઝીટ ભરવા માટે ની અરજી.
શ્રીમાન,
અમો વડોદરા મહાનગરપાલિકા તરફથી અપાયેિ જાહે રાત રમાંકુઃPRO No................
તા.................. મુજબ જાહે રાતમાં દશાાવેિ પ્િોટો માટે યોજાયેિ જાહે ર હરાજીમાં બોિી બોિવા માંગીએ
છીએ. અમોતે માટે ની રજીસ્ટરે શન ફી તથા હરાજીમાં ભાગ િેવાની ડીપોઝીટની રકમ નીચેની લવગતે ભરપાઇ
કરવા માંગીએ છીએ.
૧)

ડીપોઝીટની રકમ પેટે રા.

/-(અંકે રલપયા

િાખ

પુરા)

નો

મ્યુલનલસપિ કલમશનર, વડોદરા મહાનગરપાલિકાના નામનો ડીડી/બેંકસા ચેક આ સાથે સામેિ કરીએ
છીએ.
ર)

રજીસ્ટરે શન ફી પેટે રા. ૫૦૦/- નો મ્યુલનલસપિ કલમશનર, વડોદરા મહાનગરપાલિકાના નામનો
ડીડી/બેંકસા ચેક આ સાથે સામેિ કરીએ છીએ.(અથવા રોકડા ભયાાની પાવતીની નકિ )

૩)

હરાજીમાં અમો તથા અમારા એક ઇસમ /િલતલનધ હાજર રહે શે. જેની લવગત નીચે મુજબ છે .
-

મુળ લબડરનુ નામ , ફોટો આઇ.ડી ની લવગત.(આધાર કાડા ,પાન કાડા ની નકિ)

-

સાથે આવનાર ઇસમ/િલતલનલધનું નામ , ફોટો આઇ.ડી ની લવગત. (આધાર કાડા ,પાન કાડા
ની નકિ)

૪)

જે ઇસમ/સંસ્થા વતી બીડ કરવાની છે તેનું નામ, સરનામુ, ટે િીફોન નંબર, મોબાઇિ નંબર, ફે કસ
નંબર, ઇમેઇિ એડરે સની લવગત નીચે મુજબ છે .
નામ:સરનામુ:-

૫)

સામેિુઃ ડોકયુમેન્ટનું િીસ્ટ
૧)
૨)
૩)
૪)

સ્થળુઃ ...................

સહી.....................

તારીખુઃ / /૨૦૧૯

(

)
લસકકો

રા.૩૦૦/- ના દસ્તાવેજી સ્ટે મ્પ પેપિ ઉપિ નોટિાઇઝ કિવુ.
ટી.પી.ના પ્િોટ /જમીન વેચાણથી મેળવવા બાબતનું સોગંદનામુુઃ

અમોશ્રી................................................................................,
ઉ.વ.આ........... ઘંધો.................... રહે ............................................................ આથી
અમારા ધમાના સોગંદ પર જાહે ર કરીએ છીએ કે ,

૧)

૨)

૩)

અમો ................................................ સંસ્થાના અલધકૃ ત િલતલનલધ તરીકે વડોદરા
મહાનગરપાિીકાની જાહે રાત રમાંકુઃ પી.આર.ઓ.નં......................................... ની સંદેશ,
ગુજરાત સમાચાર દૈલનક સમાચારપત્રમાંની જાહે રાત સંદભે ટી.પી.ના પ્િોટો/જમીન વેચાણ થી
મેળવવાની જાહે ર હરાજીમાં બોિી બોિવા અમે આ સોગંદનામુ કરવા અલધકાર ધરાવીએ છીએ.
પી.આર.ઓ.નં.............. ની જાહે રાત, જાહે રાતની શરતો, જાહે ર હરાજીની શરતો, વેચાણ દસ્તાવેજ
ની શરતો, અમોએ તથા અમારી સંસ્થાએ વાંચી છે . સમજી છે અને તે અંગે અમો તથા અમારી સંસ્થાને
કોઇ વાંધો લવરોધ નથી.
સદર જાહે રાતની શરતો, હરાજીની શરતો તથા દસ્તાવેજ ની શરતો અમોને તથા અમારી સંસ્થાને કબુિ
મંજુર અને બંધનકતાા છે તથા તે િમાણે વતાવા અમો તથા અમારી સંસ્થા બંધાઇએ છીએ.

ઉપરોકત લવગત અમારી જાણ મુજબ અને રે કડા મુજબ ખરી છે . અને તે અંગે અમોએ આ સોગંદનામુ
કોઇપણ જાતના દબાણ વગર , સભાન અવસ્થામાં, શુધ્ધબુલધ્ધથી કરી આપીએ છીએ.
સ્થળુઃ ..................
તારીખુઃ / /૨૦૧૯

લસકકો
સહી
(............................)

વ્યરકતગત
રા.૩૦૦/- ના દસ્તાવેજી સ્ટે મ્પ પેપિ ઉપિ નોટિાઇઝ કિવુ.
જમીન મેળવવા બાબતનું સોગંદનામુુઃ
અમોશ્રી
...........................................,
ઉ.વ.આ.......
ઘંધો...........
રહે ....................................... આથી અમારા ધમાના સોગંદ પર જાહે ર કરીએ છીએ કે ,

૧)

૨)
૩)

અમોએ વડોદરા મહાનગરપાલિકાની જાહે રાત રમાંકુઃ ............................ .....................
દૈલનક વતામાનપત્રમાંની જાહે રાત સંદભે હરાજીમાં બોિી બોિવા અને આ સોગંદનામુ કરવા અલધકાર
ધરાવીએ છીએ.
પી.આર.ઓ.નં..............ની જાહે રાત, જાહે રાતની શરતો, જાહે ર હરાજીની શરતો, કરારની શરતો,
અમોએ વાંચી છે . સમજી છે તથા તે અંગે અમો તથા અમારી સંસ્થાને કોઇ વાંધો લવરોધ નથી.
સદર જાહે રાતની શરતો, હરાજીની શરતો તથા કરારની શરતો અમોને કબુિ મંજુર અને બંધનકતાા છે
તથા તે િમાણે વતાવા અમો તથા અમારી સંસ્થા બંધાઇએ છીએ.

ઉપરોકત લવગત અમારી જાણ મુજબ અને રે કડા મુજબ ખરી છે . અને તે અંગે અમોએ આ સોગંદનામુ
કોઇપણ જાતના દબાણ વગર , સભાન અવસ્થામાં, શુધ્ધબુલધ્ધથી કરી આપીએ છીએ.
સ્થળુઃ ...................
તારીખુઃ / /૨૦૧૯

લસકકો
સહી
(............................)
મો.(ફોન.નં)................

