
 

 

ગજુરાત ઔદ્યોગિક વિકાસ વિિમિી પોરબદંર અિ ેશીલ  ઔદ્યોગિક િસાહતોમા ંિીચ ેમજુબિા ઉપલબ્ધ ઔદ્યોગિક પ્ લોટો “જેમ છે 
તમે, અિ ેજે સ્થિવતમા ંછે. ત ેસ્થિવતમા”ં ફાળિણી કરિા સીલબધં કિરમા ંભાિપત્રકો મિંાિિામા ંઆિ ેછે. ઉપલબ્ધ વમલ્કતિા િબંર, 
ક્ષતે્રફળ, ઔદ્યોગિક િસાહતનુ ંિામ િીચ ેજણાવ્યા મજુબનુ ંછે. કોરા અરજી ફોમમ રક્મ રૂ..૧૦૦/- રોકડા ભયિેી તા.૦૫/૦૯/૨૦૧૯િી 
તા.૨૦/૦૯/૨૦૧૯ દરમ્યાિ રજાિા દદિસો વસિાય સિારિા ૧૨:૦૦ િી ૧૭:૦૦ ક્લાક સધુી (રીશેષ વસિાય) પ્રાદેશિક મેનેજરશ્રીની 
કચેરી, જી.આઈ.ડી.સી-૧, ઉદ્યોગનગર, દોલતપરા, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧ પરિી જ મળેિિાિા રહશે ેઅિ ેતિેા જ અરજીપત્રકો માન્ય 
િણાશ.ે એક અરજીપત્રક દ્વારા એક જ પ્લોટ/શડે/વમલક્ત માટે અરજી કરી શકાશ.ે(કોરા અરજીપત્રકો મળેિતા સમય ેમળેલા કિરમા ં
જ અરજી/ભાિપત્રક રજૂ કરિા વિિતંી) અિ ેશક્ય હશ ેતો મળેલ અરજી પત્રકો  તા.૧૦/૧૦/૨૦૧૯િા રોજ ગરુૂિારે સવારે ૧૧.૦૦ 
કલાકે ઉપસ્થિત અરજદારોિી હાજરીમા ંખોલિામા ંઆિશ.ે અવિિાયમ સજંોિોમા ંઆમા ફેરફાર કરી શકાશ.ે 
ક્રમ ન.ં પ્લોટ  ન.ં શવસ્તાર        

(ચો.મી.) 
પ્લોટની રીઝવવ 

કકિંમત(રૂl.) 

બાનાની રકમ રૂl. 

ઔદ્યોગગક પ્લોટ – પોરબદંર ઓૈધોગગક વસાહત  
૧ ૨૮૦/૬ ૬૪૪.૦૦ ૨૩૮૨૮૦૦.૦૦ ૫૯૫૭૦૦.૦૦ 
ર ૩૬૦ ૧૯૬૫.૦૦ ૭૨૭૦૫૦૦.૦૦ ૧૮૧૭૬૨૫ 
૩ ૪૪૬ ૪૦૨૩.૩૪ ૧૪૮૮૬૩૫૮.૦૦ ૩૭૨૧૫૯૦.૦૦ 
૪ ૫૩૩ ૧૦૫૦.૦૦ ૩૮૮૫૦૦૦.૦૦ ૯૭૧૨૫૦.૦૦ 
૫ ૫૩૬ ૨૨૩૭.૯૯ ૮૨૮૦૫૬૩.૦૦ ૨૦૭૦૧૪૦.૭૫ 
૬ ૬૬૧ ૮૪૬.૦૦ ૩૧૩૦૨૦૦.૦૦ ૭૮૨૫૫૦.૦૦ 
૭ ૬૬૨ ૭૭૦.૦૦ ૨૮૪૯૦૦૦.૦૦ ૭૧૨૨૫૦.૦૦ 

૮ ૬૬૬ ૬૬૩.૦૦ ૨૪૫૩૧૦૦.૦૦ ૬૧૩૨૭૫ .૦૦ 

૯ ૨૮૩/૪ ૮૩૫.૨૦ ૩૦૯૦૨૪૦.૦૦ ૭૭૨૫૬૦.૦૦ 
૧૦ ૩૪૨ ૧૨૭૧.૦૦ ૪૭૦૨૭૦૦.૦૦ ૧૧૭૫૬૭૫.૦૦ 
૧૧ ૩૪૫ ૧૩૩૫.૧૮ ૪૯૪૦૧૬૬.૦૦ ૧૨૩૫૦૪૨.૦૦ 
૧૨ ૫૩૪ ૧૮૫૭.૬૩ ૬૮૭૩૨૩૧.૦૦ ૧૭૧૮૩૦૮.૦૦ 

િીલ ઓૈધોગગક વસાહત 
૧ ૨૮ ૭૫૦.૦૦ ૬૭૫૦૦૦.૦૦ ૧૬૮૭૫૦.૦૦ 
ર ૩૫ ૨૧૬૨.૬૨ ૧૯૪૬૩૫૮.૦૦ ૪૮૬૫૯૦.૦૦ 
૩ ૩૮ ૭૨૮.૯૮ ૬૫૬૦૮૨.૦૦ ૧૬૪૦૨૧.૦૦ 
૪ ૪૧ ૬૪૧.૮૭ ૫૭૭૬૮૩.૦૦ ૧૪૪૪૨૧.૦૦ 
૫ ૫૭ ૩૦૬૧.૪૭ ૨૭૫૫૩૨૩.૦૦ ૬૮૮૮૩૧.૦૦ 
૬ ૫૦ ૭૩૩.૨૯ ૬૫૯૯૬૧.૦૦ ૧૬૪૯૯૦.૦૦ 
૭ ૫૧ ૯૨૯.૦૪ ૮૩૬૧૩૬.૦૦ ૨૦૯૦૩૪.૦૦ 
૮ ૩૬ ૧૦૫૯.૦૧ ૯૫૩૧૦૯.૦૦ ૨૩૮૨૭૭.૦૦ 
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        5|FN[lXS D[G[HZzLGL SR[ZL4 જીઆઇડીસી-૧, pnMUGUZ4દોલતપરા,   

જુિાિઢ-૩૬૨૦૦૧.ફોિ-૦૨૮૫-૨૬૬૧૭૨૬, E-mail id: rmjun@gidcgujarat.org 

અપરૂ્વ/પરૂ્વ શવકશસત વસાહતોમા ંઉપલબ્ધ ઔદ્યોગગક પ્લોટનુ ંજાહરે હરાજીથી વેચાર્ 

mailto:rmjun@gidcgujarat.org


તમામ અરજદારોએ નીચે જર્ાવેલ િરતો અને અરજી ફોમવ મા ંજર્ાવેલ િરતો લાગ ુપડિે:  
૧.  ભરેલા અરજી પત્રકો લાખિી સીલબધં કિરમા ંરજીથટર પો.એ.ડી.િી મોડામા ંમોડા તા.૦૫/૧૦/૨૦૧૯ના રોજ ૧૭:૦૦ કલાક  સધુી       

પ્રાદેશિક મેનેજરશ્રી, જી.આઈ.ડી.સી-૧, ઉદ્યોગનગર, દોલતપરા, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧ની કચેરીએ મળે તે રીતે મોકલિાિા રહશે.ે 
ત્યાર પછી મળેલા ટેન્ડર/અરજીપત્રક થિીકારિામા ંઆિશ ેિદહ તમેજ ધ્યાિે લિેામા ંઆિશ ેિદહ.  

૨. અરજીપત્રકિા કિર ઉપર થિચ્છ અિ ેથપષ્ટ રીત ેજે ત ેિસાહતનુ ંિામ અિ ેવમલ્કતિા િબંરિો વિદેશ કરિાિો રહશે.ે 
૩. અરજદાર ધ્વારા બે અલગ કડમાડં ડ્રાફ્ટ “જી.આઈ.ડી.સી. ”પેએબલ “જુનાગઢ” ના નામના નીચે મજુબ રજુ કરવાના રેહિે: 
    (અ) ચકાસણી ફી પટેે રૂ.૧૧૮૦/- િો દડમાડં ડ્રાફ્ટ રજુ કરિાિો રેહશ ે(િોિ-રીફન્ડેબલ).    
    (બ) ટેન્ડરમા ંજણાવ્યા મજુબિી ૨૫% બાિાિી રકમિો દડમાડં ડ્રાફ્ટ રજુ કરિાિો રહશે.ે  
૪.  જે અરજદારો દ્વારા ટેન્ડરિી તમામ શરતોિી પતૂમતા કરિામા ંઆિશ,ે તઓે જાહરે હરાજીમા ંભાિ લઇ  શકશ.ે  
૫. સીલબધં કવરો તા.૧૦/૧૦/૨૦૧૯ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ કલાક થી હાજર રહલે અરજદારો સમક્ષ િક્ય હિે તો ખોલવામા ંઆવિે.  
૬. અરજદારો ધ્િારા પી.જી.િી.સી.એલ.,વિદદિષ્ટ વિથતાર,એક્સાઇઝ,પાણીિા લ્હણેા,ંઅન્ય કોઇપણ લ્હેણા ં વિિેરેિી વિિતો મળેિાિી 

રેહશ ેઅિ ેજો કોઈ બાકી િાણા ંહોઈ તો ત ેચકૂિિાિી જિાબદારી અરજદારિી રેહશ.ે  
૭.  જાહરે હરાજી તા.૧૦/૧૦/૨૦૧૯ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે નીચે જર્ાવેલ સરનામા ંપર રાખવામા ંઆવિે: 

“શવભાગીય પ્રબધંકશ્રીની કચેરી, જી.આઇ.ડી.સી., નવસર્જન ગબલ્ડીંગ, સ્વાશમનારાયર્ ગરુુકુળ સામે ગોંડલ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૨”. 
૮. હરાજી માટે ઉપલબ્ધ પ્લોટિી વિિત તમેેજ જાહરે હરાજી માટેિી શરતો પ્રાદેવશક મિેેજર િી કચરેીિો  િોદટસ બોડમ તમેજ 

વિિમિા િબેસાઇટ www.gidc.gujarat.gov.in પર મકુિામા ંઆિશ.ે  
૯. ભરેલા ં મળેલા ંઅરજીપત્રકો પકૈી કોઇ પણ એક કે તમામ અરજીપત્રકો થિીકારિા કે કેમ? તે અંિેિો   વિિમિો  અબાવધત 

અવધકાર રહશે ે

  
સપંકવ  અશધકારી :  મદદનીિ મેનેજર  
ટેલીફોન ન.ં (ઓ) ૦૨૮૫-૨૬૬૧૭૨૬/૨૬૬૦૦૬૨                                                                                  સહી/-  
મોબાઇલ ન.ં ૯૯૭૯૧-૪૯૭૫૭.                                                                                                  પ્રાદેશિક મેનેજર,      
કચેરીના કામકાજના  સમય  દરમ્ યાન જ ફોન  કરવા  શવનતંી.                                                        જીઆઇડીસી, જુનાગઢ.            
                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gidc.gujarat.gov.in/

