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�ી રવ�ભાઈ પટેલ 

�મુખ, �ેડાઈ-સુરત

�ી સુરેશ પટેલ

ચેરમેન, �ેડાઈ-સુરત

�ી �વજય ધામેલીયા

માનદ મં�ી, �ેડાઈ-સુરત

Ntnuhltt heyjt yumxux mtJttodte rJtftmtlte dtt:tt Ntnuhltt ntWmtekdt mtufxh bttkdtltuvtntuate JtGJtt Ntnuhltwk cttk$ftbt sdt;tltwk 

mtkdtXlt _uztE-mtwh;t ;tt& 22/10/2020 :te 30/10/2020 mtwDte ytvtlte mtbtHt jtEltu ytJte hngtwk Au Jtagtwoyjt vt{tuvtxeo 

Vumx-2020

fturJtz-19 vtulzurbtfltu fthKtu mthfthu Snuh fhujtt yumt.ytu.vte. ltu Dgttlt bttk jtE _uztE-mtwh;tu yt JtMto Snuh vt{’Ntolt 

vt{tuvtxeo Vumx btwjt;tJte htFtJttltw ltffe fhujt Au ;tubt A;ttk mtbtgt lte bttkdt, jttuftultt btltlte Jtt;t ;t:tt Dthlte s~hegtt;tltu vtntuate 

JtGJtt Jtagtowyjt vtt{uvtxeo Vumxltwk ytgttuslt fhujt Au.

Ntwk nNtu yt vtt{uvtxeo Vumx bttk?

ytvtltt ytkdtGeltt xuhJtu ytvtltt fbvgtwxh fu bttucttEjt Ytht yt vt{’Ntolt bttk ytvt vt{JtuNt fhe NtfNttu. vt{tuvtxeo Vumxltt yulx[e 

dtux vth rVjxhlttu Wvtgttudt fhe ytvt yjtdt yjtdt Ltult suJtt fu yztsKt Ltult, Jtumtw Ltult, W$ltt Ltult, JthtAt Ltult rJtdthu bttk 

ytvt vt{JtuNt fhe NtfNttu.bttE_tu rVjxmto ltt Wvtgttudt:te Ntnuhbttk ytvtlte s~hegtt;t btwsctltt humtezulmtegtjt Vjtuxtu, Jtejtt, 

yturVmt fu ’wftlt fu ylgt vt{tuvtxeo mtt:tultt vt{tusufxltwk jtemx SuJtt mte$t vt{JtuNt btGe NtfNtu.

60 :te Jt$w mxtujtbttk ytFtt Ntnuhltt SKte;tt rctjzmtoltt mxtujtbttk vt{JtuNte ;tultt vjttlt, zeLtElt, Jttuf :t{w SuE NtfNttu ;t:tt 

ztWltjttuz fhe NtfNttu. m_elt vth ytvtltu rctjzmtolte vt{tuVtEjt, Jttuxmtyuvt atux, Vtult ftujt suJte mtwrJt$tytu btGNtu. yuxjtu fu 

yt$wrltf xuflttujttuB bttDgtbt:te ;tbtu subt Nttu bttk ~ct~ btwjttft;t jtu;tt ntugt ;tuJttu yltwCtJt :tNtu.

mtwh;t btntltdthvttrjtftltt mxtujtbttk ytvt mtwh;tbttk ;tigtth El§tmx[fath ;t:tt CtrJtMgtbttk mttfth :tltth vt{tusufx rltntGe 

NtfNttu.

Jtagtowyjt Vumxltt ytuzextuhegtbtbttk ytvt ytvtltt Vwhmt;tltt mtbtgtu jtemxbttk:te cttk$ftbt JgtJtmttgtltu jtdt;tt yjtdt yjtdt 

rJtzegttu rltntGe NtfNttu. subttk Ntnuhltt lttbttkrf;t Jgtrf;t rJtNtuMt`eytu yltu yjtdt yjtdt rJtMtgttultt ;ts|ttu mtt:tu atattoytu yltu 

Jtf;tJgt mttkCtGJttlttu vtKt jttCt btGNtu. yt Vumxbttk mtwh;t Ntnuhlttu rJtftmt yltu Ntnuhltu jtdt;te ;tbttbt bttne;te mtwh;t Ntnuhltt 

ltrn vthk;tw ’uNt yltu ’wrltgttCthltt jttuftu jttCt jtE ltu rltntGe NtfNtu.

yt vt{tuvtxep Vumxltt ;tt& 22 ytufxtucth ltu dthwJtthu mtJtthu 10.30 fjttfu bttltltegt mttkmt’ `e. ;tubts dtwsht;t Cttsvtltt 

vt{btwFt`e mte. yth. vttxejt mttnuct ltt Jth’ nm;tu zeBxjt xuflttujttuBltt bttDgtbt:te W’Dttxlt fhe Ftwjjttu btwfujt Au.

mtwh;t _uztE ltt ’huf mtCgttu Jt;te mtkm:ttltt ntÚuu’thtu ytvt mttiltu yt Jtagtowyjt vt{tuvtxeo Vumxbttk yk;t&vtqJtof ytJtfthu Au.

rbtjtf;t Fthe’Jtt yuf funJt;t Au %%yCte ltrn ;ttu fCte ltrn^^ hne ltrn s;tt.



કાેરાેના વાયરસની મહામારી વત�માન સમયમાં �ાેપટ� ખરીદનાર પાેતે કાેમ�શ�યલ , ઇ��ીઅલ કે  રહેઠાણ 

માટેની  �મલકત ખરીદવા માંગતા હાેય, તે મુજબ અલગ અલગ �કારની �મલકતાેની મા�હતી ખુબજ સરળતાથી પાેતાના 

માેબાઈલ , લેપટાેપ કે ટીવી ઉપર �ેઈ શકાય છે . અાપ પાેતે �ાેપટ� ડાેમમા જ ��� �ેવા અા�ા હાેય, તેવા અનુભવ 

અા વ�ુ�અલ  �ાેપટ�  ફે�-2020માં  ખરીદનારને થાય અને અાપને �ાેપટ�ની પૂરતી મા�હતી મળી રહે, તે �કારનું 

વ�ુ�અલ �ાેપટ� ફે� 2020 નું ખુબજ સુંદર અાયાેજન  �ેડાઈઃ સુરત  �ારા  કરવામાં અાવેલ છે.

અા અાયાેજનથી ગુજરાત જ ન�હ , પરંતુ  દેશના  માેટા શહેરાે તેમજ �વદેશમાં પણ લગભગ 20 થી વધારે  દેશાેમાં  

અા વ�ુ�અલ �ાેપટ� ફે� શાે ની �હેરાત કરવામાં અાવી છે. જથેી  સુરતની �ા� અાપણા રા� કે દેશ પૂરતી જ ન�હ, 

પરંતુ     અાંતરરા�ીય �તરની બની રહે અને તેનાે લાભ દેશ �વદેશના તમામ લાેકાેને મળી રહે. અા વ�ુ�અલ ફે�ના 

અાયાેજનથી સુરતના �ાેપટ� �વસાય સાથે સંકળાયેલા લાેકાેને પણ ખૂબ માેટાે ફાયદાે થશે. સુરત �ેડાઈની ટીમને અા 

સુંદર અાયાેજન કરવા બદલ મારા ખુબ ખુબ અ�ભનંદન .

�ી જસમતભાઈ �વદીયા

પૂવ� ચેરમેન અને �મુખ

�ેડાઈ-સુરત

�ેડાઈ સુરત �ારા અાયાે�જત વચુ�અલ �ાેપટ� ફે� ના અાયાેજન થી સુરત, ગુજરાત રા�, દેશ તેમજ દ�નયાના ુ

અલગ અલગ દેશાેમાં વસતા લાેકાેને સુરતમાં કેવાે અને કેવી રીતે �વકાસ થઇ ર�ાે છે અને ભ�વ�માં �વકાસ થવાની 

કેટલી સંભાવના છે તેનાે �ાલ અાવશે. જ ેશહેર ડાયમંડ �સટી, ટે�ટાઇલ �સટી અને હવે �લાય અાેવર �સટી તરીકે 

�ણીતું થયું છે અેટલે Lovable અને Livable City થયું છે અને �ા� સુરત થી અા બધીજ �ણકારી લાેકાે સુધી 

પહા�ચશે. અા બધીજ �ણકારી લાેકાે સુધી જયારે વ�ુ�અલ �ાેપટ� શાે �ારા પહા�ચશે અેટલે લાેકાેને સુરતમાં રહીને 

ધંધાે-વેપાર કરવાનું મન થશે. ઉપરાે� ફે� �ારા સુરતમાં કયા �વ�તારમાં કેવી �ાેપટ� મળી શકે તેમ છે અને કયાે 

�વ�તાર રહેવા જવેાે છે સાથે સાથે કેટલી �ક�મત ની �ાેપટ� છે તેનું સંપૂણ� �ાલ અાવશે અેટલે લાેકાેને રાેકાણ કરવાનું 

�ાલ અાવી શકે. સુરત અે હવે મીની ભારત છે, દેશનાં દરેક રા�માં થી લાેકાે સુરતમાં રહે છે અને હજ નવા નવા લાેકાે ુ

અાવી ર�ા છે �ારે �રયલ અે�ેટ અને સુરત ના �વકાસ ની તમામ �ણકારી મળી શકશે.

�ી વેલ�ભાઈ શેટા 

પૂવ� ચેરમેન અને �મુખ

 �ેડાઈ-ગુજરાત અને સુરત

કાેવીડ-19 પછી અાખી દ�નયા અાેનલાઇન થઇ ગઈ છે. તેમાં �શ�ણ હાેય કે બેસણા નાે ખરખરાે હાેય, તમામ ુ

બાબત અાેનલાઇન થઇ ગયા છે. અનેક �તની �શ�બરાે સે�મનારાે પણ અાેનલાઇન થઇ ગઈ છે. લાેકડાઉન દર�ાન 

મકાન લેવાવાળા અને �બ�ૅરાે વ�ે અંતર વધી ગયું છે તેથી વ�ુ�અલ �ાેપટ� ફે� ખુબ અાવકારદાયક અને જ�રી 

હતું. અા ફે� વ�ુ�અલ અને અાેનલાઇન હાેવાથી ઘેર બેઠા વધારેમાં વધારે  લાેકાે ભાગ કઈ શકશે . નવા �કારના 

�ાેપટ� શાે માટે ખુબખુબ શુભે�ા .�ી અનુભાઈ તે�ણી 

પૂવ� ચેરમેન

�ેડાઈ-સુરત

�ેડાઇ સુરત ના Virtual Property ફે��વલ 2020 અેક અનાેખુ અને સમય �માણે કરાયેલું અાયાેજન �ાગતને 

પા� છે. તમારા મનગમતા �વ�તારમાં સહ કટંબ સાથે ઘરમાં બેસીને ઘર ખરીદવાની અેક અનાેખી તક અા શાે પૂરી પાડશે. ુ ુ

અાવું સુંદર અાયાેજન ચાે�સ સફળ થશે અાવું સરસ �ડ�ટલ અાયાેજન કરવા બદલ CREDAI સુરત ની ટીમ ને ખૂબ 

ખૂબ અ�ભનંદન.

�ી જયંતભાઈ ગણા�ા

પૂવ� �મુખ

 �ેડાઈ-સુરત

EXPERT SPEAKS



સુરત ની �ા�ત �વષે તેમના મન ની વાત કહે છે

“સુરત શહેર , દેશ અને દ�નયામાં ફા�ે� �ાેઇ�ગ અને ભારત નું સેક� �ીને� સીટી તરીકે અાેળખાય છે. ુ

સુરત ને ��જ �સટી, ડાયમંડ �સટી અને ટે�ટાઇલ સીટી તરીકે પણ અાેળખે છે. સુરત ફ� �બઝનસ હબ તરીકે જ 

ન�હ પણ અેક લીવેબલ સીટી તરીકે પણ અાેળખાય છે, �ાં ઘણું સા�ં ઇ��ા��ર જ ન�હ પણ લીલાછમ ગાડ��, 

રાેડ ર�તાના  લીધે ખુબ જ સરસ �ાઈમેટ ધરાવે છે. અહ� નું વાતાવરણ સહને ગમી �ય છે અને લાેકાેને અહ�યા ુ

વસીજવાનું મન થાય તેવું છે. સુરત દરેક બાબત માં અેક ધબકતું શહેર  છે અને તમામ લાેકાે ને મન ગમતું રહેશે અેવાે મને 

�વ�ાસ છે.”

�ી બંછાનીધી પાની

IAS,

સુરત �ુ�ીપલ ક�મશનર

“સુરત થી ભારત લાેક સભા પા�લ�યામે�ના માનનીય સ� �ીમતી દશ�નાબેન જરદાેશ અે જણા�ું કે ભારત ના 

GDP �ાેથ માં �રયલ અે�ેટ ઇ��ી નાે ખુબજ માેટાે ફાળાે છે. �રયલ અે�ેટ ના �વકાસ ની સાથે તેના થી સંકળાયેલા 

250 થી વધારે ઉa�ાેગાેને ફાયદાે પહંચે છે. વત�માન સાે�શયલ �ડ��સી�ગ ના સમય માં �ેડાઈઃ સુરત જ ેવચુ�અલ �ાેપટ� ુ

ફે� અાેગ�નાઇઝ કરી રહી છે તે ખુબ સરાહ�નય છે અને ઈકછક �ાેપટ� બાયર અને ઇ�વે�રે અેનાે લાભ લેવાે.”ુ

ભારતના GDP માં �રયલ અે�ેટ ઇ��ી નું માેટં યાેગદાનુ

�ીમતી દશ�નાબેન જરદાેશ

સાંસદ સ�, સુરત

“સુરત દ�નયાનું સાૈથી ઝડપી �વકસતા શહેરાેમાં નું અેક શહેર છે જ ેખબજ સા�ં અને ચાે�ું વાતાવરણ ધરાવે છે. ુ

સુરત ગુજરાતની અા�થ�ક રાજધાની છે અને �વન �વવાની ઉ�મ સુખ સગવડાે અહ�યા ઉપલ� છે. સુરત દર દસ 

વષ� લગભગ દાેઢ ગણું �વકસે છે. જ ેલાેકાે સુરત માં નવી સુખ સગવડાે વાળું ઘર શાેધ� છે, તેમના માટે �ેડાઈઃ સુરત �ારા 

અાયાે�જત અાેનલાઈન વ�ુ�અલ �ાેપટ� ફે� �ાેપટ� ઉ�મ તક છે �ાં તે �ણસાે થી વધુ �ાેપટ�સ �ેઈ સકશે.”

સુરત દરેક દાયકામાં લગભગ દાેઢ-ગણું �વકસે છે 

ડાૅ ધવલભાઈ પટેલ
IAS, કલે�ર,

�જ�ા મે�જ�ેટ

“સુરત �રયલ અે�ેટ માં જયારે પણ નાના-માેટા ��ાે ઉપિ�તથ થતા હાેય છે �ારે �ેડાઈઃ સુરત તેને �ા�નક, �ેટ 

કે સે��લ લેવલ અે સરકારને ખુબજ સારી રીતે રજઅાત કરી તેના ઉકેલ લાવે છે અને  �રયલ અે�ેટ સાથે �ેડાયેલા ુ

તમામ સ�ાે ને તેનાે ફાયદાે થાય છે.

નવા ટાઉન �ા�નગ�  ના અાધારે જ ેસુરત નું ડેવલાેપમે� થઇ ર�ું છે, અને સુરત ડાયમંડ બુસ� જવેા �ાેજ�ેસ 

�રયેલ અે�ેટ માક�ટ માટે �ાં�તકારી સા�બત થશે. અાવતા ટંક સમયમાં ડાયમંડ બુસ� ના લીધે, બાહર થી બે થી અઢી લાખ ૂ

પ�રવાર સુરત �ાનાંતર કરે તેવી સંભાવના છે.”

સુરત ડાયમંડ બુસ� થી સુરત રીયલ અે�ેટ માક�ટ માં તે� દેખાશે

�ી �દનેશભાઇ નાવડીયા 
�મુખ, SGCCI

“અાપણે બધાં સુરતીઅાે ઉ�વ ��ય લાેકાે છીઅે પણ વત�માન સમય માં સંયમ �ળવવાે ખુબજ જ�રી છે. ઉ�વ 

ની ઉજવણી ના ઉ�ાહ કરતા અાપણે પાેતાના �ા�ય ની �ણવળી ને �ાથ�મકતા અા�ે તે ખુબજ જ�ર છે. અા 

બાબત ને �ાનમાં રાખી �ેડાઈઃ સુરત અે જ ેવ�ુ�અલ �ાેપટ� ફે� અાયાે�જત કયુ� છે, અને અા ઉ�વ ના સારાે �દવસાે 

અને સારા મુહત�માં �ે કાેઈ �ાેપટ� પસંદ કરવા અથવા લેવાનું નું �વચારતા હાેય તાે અા અવસર નાે લાભ લેવાે”ૂ

સુરત ના વત�માન કાેરાેનાેકાળ માં સુરતની ��ને ખુબજ મહ�પૂણ� સંદ ેશ

�ી જગદીશભાઈ પટેલ  
મેયર, સુરત

“સુરત રહેવા માટે ઉ�મ શહેર છે અને અહ�યા ઉ�ાેગ અને �ાપાર માટે ઉ�મ તકાે મળી રહે છે. અહ�યા લાેકાેમાં 

પણ ખુબજ સંપ અને સંગઠન ની ભાવના છે. સુરતની ભૂ�મ માં અેવું �તાપ છે કે �ે ધગસ અને પુ�ષાથ� થી કાેઈ પણ 

કામ કરવામાં અાવે તાે સફળતા મળેજ છે. સુરત �શાશન અને ��ના ના સંયાેજનથી સુરતનાે �વકાસ શ� બ�ાે છે.”

સુરત રહેવા માટે ઉ�મ શહર, ઉ�ાેગ અને �ાપાર માટે ઉ�મ તકાે

�ી સેવંતીભાઈ શાહ
ચેરમેન, �વનસ જ�ે

EXPERT SPEAKS



“સતત અાંતરરા�ા� �ારા વ�તી વધારાે હાેવા છતાં સુરત 1994 ના �ેગ અને 2006 ના પૂર જવેા મહામારીમાંથી 

પણ પાર ઉતરી શ�ું છે. અામ સુરતની મહાનતામાં ઉમેરાે કરતા, અાે�ફડ� ઈકાેનાેમીકસે અા શહેરના જદા જદા ુ ુ

પાસાઅાેનાે અ�ાસ કયા� �ાર બાદ અેવું તારણ કા�ું કે, સુરત ઈકાેનાે�મકલી 2019 થી તે 2035 સુધી અાખા �વ�માં 

સાૈથી �વકાસશીલ શહેરની હરાેળમાં હશે અને અેનાે GDP �ાેથ 9.17 ટકાનાે હશે. અામ જઅાે તાે અનેકાેનેક ુ

અાપ��અાેમાંથી હેમખેમ ઉગરીને ફરી પાછં �વકાસ પથ પર દાેડતું અા સુરતને UNESCO �ારા ���ત�ાપકતા ના ુ

અેવાેડ� થી સ�ાનવામાં અા�ું.”

સુરત ની ���ત�ાપકતા શ�� અને સુરત ઈકાેનાેમી નાે �વકાસ

�ી કમલેશ યા��ક
ચેરમેન,

સાવ�જ�નક અે�ુકેશન સાેસાયટી

“અા કાેરાેના કાળ ચાલે છે અને અાવતા કેટલાક મ�હના અથવા વષા� સુધી ઘર નું મહ� અ�ારે છે અેના કરતા 

અનેક ઘણું વધી જશે . જ ેઅાપણને હાઉસ બાઉ� રહેવા ફરજ પડેલી છે તેના લીધી અાપણે તમામ કામગીરીઅાે ઘરેથી 

કરવી પડે છે જનેાથી ઘરનું મહ� ખુબ વધી ગયું છે. અેટલે �ે અાપ ઘર લેવા ઈકછક હાેવ તાે �ેડાઈઃ સુરત ના વ�ુ�અલ ુ

�ાેપટ� ફે� અચૂક �વ�ઝટ કર�ે.”

પહેલા દ�નયામાં ઘર વસાવવું હતું, હવે ઘરમાં વસી ગઇ દ�નયાુ ુ

ડાૅ મુકુલ ચાે�ી

મનાે�ચ�ક�ક અને ક�વ

���ીપલ, SCET

“હં દેશ-�વદેશ માં ફયા� છં પણ અેટલું કહી શકં કે સુરત જવંુે કાેઈ શહેર નથી. સુરત ના લાેકાે માં જ ેસાે�શયલ અને ુ ુ ુ

ઈમાેશનલ ક�ે� છે તે મ� કશે �ેયું નથી. �વસાય-ધંધા માટે સુરત અાવેલા લાેકાે અહ�યા વસી ગયા કેમ કે સુરત 

લાેકાેને ઇકાેનાે�મક �ાેથ અાપે છે અને સુરતના લાેકાે તેમને અા�ા થી �ીકારી લે છે.”

સુરત શહેર  ના લાેકાેનું સાે�શયલ અને ઇમાેશનલ ક�ે� દ�નયામાં સહથી સા�ંુ ુ

�ાે. પસ� અે��નીયર

“સુરતના મુ� ડાયમંડ અને ટે�ટાઇલ ઉ�ાેગ છે જેમાં �વ�ના 90 ટાકા ડાયમંડનાે �ાેત સુરતની ધરતી છે 

અેટલુંજ ન�હ �વ�ના 175 દેશાેના વેપારીઅાે, ખરીદારાે સુરતની ધરતી પર ઉતરી અાવનાર છે, ઉપરાંત 

રાેમટેરીઅ�ના વેપારી પણ સુરતમાં જ કાય�રત છે, કારણ અેજ કે સુરતના ખ�ેદ ખાતે સુરત ડાયમંડ બુશ� બની ર�ું 

છે. સુરતમાં અેક �ીમસીટી અેટલે કે��નગરી 500કરાેડ ��પયા ના ખચ� બની ર�ું છે �ા રાેમટેરીઅ� ના વેપારી 

ભાઈઅાે પાેતાનાે વેપાર અહ�થી કરી શકશે. સાથે જ સુરતનું હવાઈમથક પણ ભ� �વકાસની �દશામાં અાગળ વધી 

ર�ું છે �ાં અાંતરરા�ીય ક�ાના હવાઈ જહાજ ઉતરી અાવશે.”

સુરત ના વત�માન કાેરાેનાેકાળ માં સુરતની ��ને ખુબજ મહ�પૂણ� સંદ ેશ

પ��ી માથુરભાઈ સવાણી

ચેરમેન, �કરણ હાે��ટલ

EXPERT SPEAKS















શહેરીકરણ ના લીધે સુરત શહેરની વ�તી દર 20 વષ� �ણ ગણી વધે છે. 

તાે �ાેપટ�ના ભાવ તાે વધશે જ !

જટેલું જ�દ� ઘર� આેફ�સ કે દુકાન લેશાે� તેટલાજ 

ફાયદામાં રહેશાે�”
”





















ગમે તેટલું ભાડ ભરતા �ારેય ઘરની મા�લકી, અને તેનાં હકાે મળતા નથી,ુ

તાે પછી અાેછાં �ાજ દર ના EMI ભરી, પાેતાના ઘરના મા�લક કેમ ના બનીઅે!

ગમે તેમ તાે� પાેતાનું ઘર અે પાેતાનું ઘર””























નવા �વ�તારાેનું નવીન ટાઉન �ાન�ગ, અ�ર�ાઉ� �ેનેજ, માેટા રાેડ-ર�તા, ��તા 

�ળવી વાતાવરણ ને �દ�ષત થતા રાેકે છે, જેથી બંને �ા� અને ુ

સાે�શયલ ડીસટ� જળવાય છે.

આપણા પિરવારના �વા�યની જવાબદાર� આપણી છે� 

તેથી િનણ�ય પણ આપણજે લવેાે પડશે”
”



















અાથ�ક ફગાવાના લીધે �ા�પાેટ�, રાે-મટીરીયલ અને લેબર ના ભાવાે જે દરે વ�ા છે, ુ

તેની સામે �ાેપટ�ના ભાવાે વ�ા નથી, જેથી ટંક સમયમાં �ાેપટ�ના ભાવાે તાે વધશે જ.ુ

�ે હમણાં �ાપેટ� લેશાે� તાે ફાયદામાં રહેશાે””

















25 વષ�ના Rent કરતા 25 વષ�નું EMI વધું નફાકારક છે!

Rent નું �ાજ, �ાેપટ�નાે ભાવ વધારાે અને Government Subsidy ને �ાનમાં રાખી 

ને �હસાબ કરી �ેવાે, તમને �તેજ ખબર પડી જશે!

અેટલજે કહવાય છે Rent અેટલે Expense અને EMI 

અેટલે Investment”
”











સ�તા �ાજ દરે �ે �રયલ અે�ેટ માં ઈ�વે� કરી, 5 થી 10 વષ� ભાડાં પર અાપી તેને 

વેચવામાં અાવે, તાે ભાવ વધારા થકી સા�ં વળતર મ�ળવી શકાય.

લાંબા ગાળે સરુ��ત અને િન��ત વળતર માટે િરયલ

 અે�ેટ ઇ�વે�મ�ેટ ઉ�મ િવક�પ છે�”
”















�ે �રયલ અે�ેટ માં લાંબા સમયગાળા માટે યાેજનાબ� રાેકાણ કરવામાં અાવે, 

તાે તે સુર��ત અને ફાયદાકારક �નવડે છે

માક�ટ ઇ�વે�મનેેટ્સ �ખેમાનેે આધીન હાેય છે�
જયાર ેિરયલ અે�ેટ અેક સફે ઇ�વે�મ�ટન િવક�પ છે”
”




