
 U]HZFT VF{WMlUS lJSF; lGUD 
5|FN[lXS D[G[HZzLvZGL SR[ZL 

sU]HZFT ;ZSFZ :YFl5T p5S|Df 
%,M8 G\P;Lv5q!_!4 RFZ Z:TF 

HLVF.0L;L4 JF5L v #)& !)5P HLPJ,;F0 
 sOMGf _Z&_vZ$#Z&&* q Z$#Z&*_   sO[hf _Z&_vZ$Z_5_Z 

.vD[., o rmvapi2@gidcgujarat.org 

 
 
 
 
 

 

G\PHLVF.0L;Lq5|FPD[PvZqJF5Lq       TFZLB o  
 

 
 

ણૂ િવકિસત વસાહતોમા ંઉપલ ધ ઔ ોગક/ વા ણજય લોટ ુ ં હર હરા થી વેચાણ 

 

ગજુરાત ઔ ોિગક િવકાસ િનગમની ઉમરગામ અને  સરીગામ ઔ ોિગક વસાહતોમા ંનીચે મજુબના ઉપલ ધ ઔ ોિગક 
 લોટ/વાિણજય લોટ  “ મ છે તેમ, અને  િ થિતમા ં તે િ થિતમા”ં જાહરે હરાજીથી ફાળવવાના હોઇ, આ માટેના 
અરજીપત્રક ( .૫૦/- + જીએસટી રોકડા ચકુવવાથી આ૫વામા ંઆવશે.) ઉપલ ધ ઔ ોિગક, લોટો/ વાિણજય લોટો  
અને શરતો, િવગેરેની માિહતી, પ્રાદેિશક મેનેજર ી-૨ ની કચેરી, લોટ ન.ંસી-૫/૧૦૧, ચાર ર તા, જીઆઈડીસી, વાપી 
પાસેથી તા. 04/09/2019 થી તા.16/09/2019 સધુીમા ંરજાના િદવસો િસવાય કચેરી ખાતે બપોરના ૧૨.૦૦ થી 
સાજંના ૦૫.૦૦ કલાક સધુીના સમય દર યાન મળી રહશેે. ભરેલા અરજી પત્રકો સીલબધં કવરમા ં“રજી.પો.એ.ડી.” થી 
મોડામા ંમોડા તા.23/09/2019 ના રોજ સાં  05.00 કલાક સધુીમા ંપ્રાદેિશક મેનેજર ી-૨ ની કચેરીએ મળે તે રીતે 
મોકલવાના રહશેે. અરજીપત્રકના કવર ઉપર વ છ અને પ ટ રીતે  તે િમ કતના નબંર અને વસાહતના નામનો 
િનદશ કરવાનો રહશેે.  

અરજદાર ારા ૨ (બે) અલગ-અલગ િડમા ડ ડ્રાફટ “ .આઇ.ડ .સી.” ના નામના પેયેબલ “વાપી”  નીચે મજુબ 
રજુ  કરવાના રહશેે. 
(અ) ચકાસણી ફી પેટે . ૧૧૮૦/- નો િડમા ડ ડ્રાફટ રજુ  કરવાનો રહશેે (નોન-રીફ ડેબલ) 

(બ) અરજીપત્રક / ભાવ પત્રકમા ંભરેલી રકમના ૨૫% પ્રમાણેની રકમનો િડમા ડ ડ્રાફટ રજુ  કરવાનો રહશેે.      
 અરજદારો ારા ટે ડરની તમામ શરતોની પતૂર્તા કરવામા ંઆવશે, તેઓ જાહરે હરાજીમા ંભાગ  લઇ શકશે.    

અરજીપત્રક /ભાવપત્રકમા ંભરેલી રકમના ૨૫%  પ્રમાણેની ઈ.એમ.ડી.ની રકમનો ડી.ડી. સામેલ ન રાખનારનુ ંટે ડર 
વીકારવા પાત્ર ન હોય અરજી પત્રક રદબાતલ ગણાશે.  ટે ડર ઓપન થયેથી  તે િમ કતની સૌથી વધારે િકંમત 
દશાર્વવામા ંઆવેલ હશે તે િકંમતને યનુતમ/તળીયાની િકંમત ગણતરીમા ંલઈ અરજદારો ારા માહંોમાહંનેી બોલી 
બોલાવી  સૌથી વધારે ભાવ બોલનારની બોલી આખરી ગણી િનગમની વડી કચેરીએથી જ રી મજુંરી મેળ યા બાદ 
િમ કતની ફાળવણી અંગેની કાયર્વાહી હાથ ધરવામા ં આવશે. ઉપલ ધ દશાર્વેલી િમલકતોની જાહરે હરાજી 
તા.01/10/2019 ના રોજ સવારના 11:30 કલાક થી નીચે જણાવેલ સરનામે રાખવામા ં આવશે. મા ં ભરેલ 
અરજીપત્રક/ટે ડરના અરજદારે જ અચકૂ હાજર રહવેાનુ ંરહશેે, પછીથી કોઈ વાદિવવાદ ગ્રા  રાખવામા ંઆવશે નહી. 
 

મળેલ ભાવપ ક ખોલવા ુ ં થળ: ા.મે. ી-2 ની કચેર , .આઇ.ડ .સી વહ વટ  બ ડ ગ, લોટ ન.ંસી-5/101, ચાર ર તા, 
આઈડ સી, વાપી – 396 195.  

ઉપર જણાવેલ િમલકતોની િવગતો શરતો અને અ ય માિહતી કચેરીના નોટીસ બોડર્ તથા િનગમની વેબસાઈટ 
(www.gidc.gov.in) પર મકુવામા ંઆવેલી છે. અિનવાયર્ સજંોગોમા ંઆમા ફેરફાર કરી શકાશે. સપંણૂર્ િવગત સાથે મળેલા ં
અરજીપત્રકો પૈકી કોઇ પણ એક કે તમામ અરજીપત્રકો વીકારવા કે કેમ? તે અંગેનો િનગમનો અબાિધત અિધકાર રહશેે. 
 

આ હરાજીમા ંભાગ લેનાર સૌને જાણ કરવામા ંઆવે છે કે જી.આઈ.ડી.સી.ની િમલકત પર બીજી સં થાઓ વી કે 
ડી.જી.વી.સી.એલ., નોટીફાઈડ એિરયા, સે ટ્રલ એક્સાઈઝ, પાણી વગેરેના  પણ બાકી હણેા ંભરવાના નીકળતા હોય, 
તેની જાણકારી અરજદારોએ મેળવી લેવી તથા આ હરાજીમા ંભાગ લેનાર  પણ પસદં થાય તેને િનગમની હરાજીની 
-તે િમલકત પરના બાકી હણેા ંભરપાઈ કરવાના રહશેે, તે સબંિધત સપંણૂર્ જવાબદારી હરાજીમા ં પસદં થયેલ 

ફાળવણીદારની રહશેે, િનગમની કોઈ જવાબદારી રહશેે નહી. 
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સપંક અિધકાર  : વી. એચ. ઠ ર, 
 

હો ો : ાદિશક  મેનેજર, 
ટલીફોન ન.ં (ઓ) 0260-2432667 / 2432670                                                                        

સહ /-  
ાદિશક મેનેજર-2 

આઇડ સી, વાપી. 


