
 
 

�જુરાત ઔદ્યો�ગક િવકાસ િનગમ 

(�જુરાત સરકાર સ્થાિપત ઉપક્રમ) 

પ્રાદ�િશક મેનેજરશ્રીની કચેર�, “નવસ�ન” �બલ્ડ�ગ, 

પહ�લો માળ,  સ્વામીનારાયણ ��ુ�ુળ સામે, ગ�ડલ રોડ, 

રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૨ ફોન ન.ં ૦૨૮૧ -૨૩૬૨૭૦૧. 
 

ઔદ્યો�ગક પ્લોટ, વાણી�ય પ્લોટ�ુ ં�હ�ર હરા�થી વેચાણ 
 

રાજકોટ પ્રાદ�િશક કચેર� હ�ઠળની ઔદ્યો�ગક વસાહતોમા ંનીચ ે�જુબના ઉપલબ્ધ ઔદ્યો�ગક પ્લોટ, વાણી�ય પ્લોટ ક� � “�મ છે 

તેમ અને � �સ્થિતમા ંછે તે �સ્થિતમા”ં ફાળવણી કરવા સીલબધં કવરમા ંભાવપત્રકો મગંાવવામા ંઆવે છે. ઉપલબ્ધ િમલ્કતના 

નબંર, ક્ષેત્રફળ, ઔદ્યો�ગક વસાહત�ુ ંનામ નીચે જણાવ્યા �જુબ�ુ ંછે. કોરા અર� ફોમર્ રકમ �.૧૧૮/- (�એસટ� સ�હત) રોકડા 

ભય�થી તા. ૦૬/૦૯/૨૦૧૯ થી ૧૮/૦૯/૨૦૧૯ દરમ્યાન ર�ના �દવસો િસવાય સવારના ૧૧:૦૦ થી ૫.૦૦ કલાક �ધુી (ર�શેષ 

િસવાય) પ્રાદ�િશક મેનેજરશ્રીની કચેર�, “નવસ�ન” �બલ્ડ�ગ, પહ�લો માળ, સ્વામીનારાયણ ��ુ�ુળ સામે, ગ�ડલ રોડ, રાજકોટ – 

૩૬૦૦૦૨ પરથી જ મેળવવાના રહ�શે અને તેવા જ અર�પત્રકો માન્ય ગણાશે. એક અર�પત્રક દ્વારા એક જ પ્લોટ/શેડ/િમલ્કત 

માટ� અર� કર� શકાશે. (કોરા અર�પત્રકો મેળવતા સમયે મળેલા કવરમા ંજ અર�/ભાવપત્રક ર�ૂ કરવા િવનતંી) કવર ઉપર 

વસાહત�ુ ંનામ તથા અર� કર�લી િમલ્કતનો નબંર અવશ્ય લખવાના ંરહ�શે.   
 

રાજકોટ ર��યનની હરા�મા ં�કુ�લ િમલ્કતોની યાદ�: 

અ� ુ
ન.ં 

ઔદ્યો�ગક 
વસાહત 

િમલ્કતનો 
પ્રકાર 

િમલ્કત 
નબંર 

િવસ્તાર 
(ચો.મી.) 

િમલ્કતની 
ત�ળયાની 
�ક�મત (�.) 

૨૫% પ્રમાણેની 
બાનાની 
રકમ (�.) 

�રમાક્સર્ 

૧* 
ધોરા� 
(વેગડ�) 

વાણી�ય 
(ક�ન્ટ�ન) 

૨૯ ૭૫૦.૦૦ ૯૦૦૦૦૦.૦૦ ૨૨૫૦૦૦.૦૦ ઓટ�પી 

૨ 
ધોરા� 
(વેગડ�) 

વાણી�ય 
પ્લોટ 

૪-એ ૩૧૧૬.૦૦ ૪૬૭૪૦૦૦.૦૦ ૧૧૬૮૫૦૦.૦૦ જનરલ 

૩* લોિધકા 
વાણી�ય 
પ્લોટ 

સી-૫૪૪/૧ ૯૫૦.૦૦ ૮૦૭૫૦૦૦.૦૦ ૨૦૧૮૭૫૦.૦૦ ઓટ�પી 

૪* લોિધકા 
વાણી�ય 
પ્લોટ 

સી-૫૪૪/૨ ૯૫૦.૦૦ ૮૦૭૫૦૦૦.૦૦ ૨૦૧૮૭૫૦.૦૦ ઓટ�પી 

૫ લોિધકા 
ઔદ્યો�ગક 

પ્લોટ 
�-૨૧૦૧ ૩૬૦.૦૦ ૨૮૮૦૦૦૦.૦૦ ૭૨૦૦૦૦.૦૦ જનરલ 

૬ લોિધકા 
ઔદ્યો�ગક 

પ્લોટ 

�-
૧૯૬૫/૧ 

૧૦૦૦.૦૦ ૮૦૦૦૦૦૦.૦૦ ૨૦૦૦૦૦૦.૦૦ જનરલ 

૭ લોિધકા 
ઔદ્યો�ગક 

પ્લોટ 

�-
૧૯૬૫/૨ 

૮૮૦.૦૦ ૭૦૪૦૦૦૦.૦૦ ૧૭૬૦૦૦૦.૦૦ જનરલ 

૮ લોિધકા 
ઔદ્યો�ગક 

પ્લોટ 

�-
૧૯૬૬/૨ 

૮૮૦.૦૦ ૭૦૪૦૦૦૦.૦૦ ૧૭૬૦૦૦૦.૦૦ જનરલ 

૯ વઘાિસયા 
ઔદ્યો�ગક 

પ્લોટ 
૧૯ ૧૫૭૧.૮૦ ૨૩૫૭૭૦૦.૦૦ ૫૮૯૪૨૫.૦૦ 

જનરલ 

(દબાણ સ�હત) 

૧૦ વઘાિસયા 
ઔદ્યો�ગક 

પ્લોટ 
૨૦ ૧૧૫૯.૯૫ ૧૭૩૯૯૨૫.૦૦ ૪૩૪૯૮૧.૩૦ 

જનરલ 

(દબાણ સ�હત) 



૧૧ વઘાિસયા 
ઔદ્યો�ગક 

પ્લોટ 
૨૧ ૧૨૧૯.૦૫ ૧૮૨૮૫૭૫.૦૦ ૪૫૭૧૪૩.૮૦ 

જનરલ 

(દબાણ સ�હત) 

૧૨ વઘાિસયા 
ઔદ્યો�ગક 

પ્લોટ 
૨૨ ૧૨૯૧.૦૫ ૧૯૩૬૫૭૫.૦૦ ૪૮૪૧૪૩.૮૦ જનરલ 

૧૩ વઘાિસયા 
ઔદ્યો�ગક 

પ્લોટ 
૨૪ ૧૩૯૦.૫૦ ૨૦૮૫૭૫૦.૦૦ ૫૨૧૪૩૭.૫૦ 

જનરલ 

(દબાણ સ�હત) 

૧૪ વઘાિસયા 
ઔદ્યો�ગક 

પ્લોટ 
૨૯ ૪૦૨૫.૪૦ ૬૦૩૮૧૦૦.૦૦ ૧૫૦૯૫૨૫.૦૦ જનરલ 

 
ભર�લા ભાવપત્રકો સીલબધં કવરમા ંમાત્ર ને માત્ર “આર.પી.એ.ડ�.” દ્વારા જ તા. ૨૫/૦૯/૨૦૧૯ સાજંના ૬:૦૦ કલાક �ધુીમા ં

પ્રાદ�િશક મેનેજરશ્રીની કચેર�, “નવસ�ન” �બ�લ્ડ�ગ, પહ�લો માળ, સ્વામીનારાયણ ��ુ�ુળ સામે, ગ�ડલ રોડ, રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૨ 

ના સરનામે મળ� �ય તે ર�તે મોકલવાના રહ�શે. “આર.પી.એ.ડ�.” પોસ્ટ િસવાય અન્ય કોઈપણ માધ્યમ દ્વારા મોકલવામા ંઆવેલ 

અર�પત્રક સ્વીકારવામા ંઆવેશ નહ�. કવર ઉપર સ્વચ્છ અને સ્પષ્ટ વચંાય તે ર�તે “હરા� માટ�� ુ ંભાવપત્રક” અ�કૂ લખવા�ુ ં

રહ�શે અને � તે િમલ્કતનો પ્રકાર, િમલ્કત નબંર અને ઔદ્યો�ગક વસાહત�ુ ંનામ પણ અવશ્ય દશાર્વવા�ુ ંરહ�શે.  
 

ઉપર જણાવેલ કોષ્ટકના અ�કુ્રમ ન.ં ૯, ૧૦, ૧૧ અને ૧૩ માં દશાર્વેલ િમલ્કતો દબાણ સ�હત હરા�માં �કૂવામા ંઆવેલ છે. �થી 

દબાણ સ�હત �કૂવામા ંઆવેલ િમલ્કતો ઉપરથી દબાણ અરજદાર� સ્વખચ� અને જોખમે �ૂર કરવા�ુ ંરહ�શે. 
 
 

*. ઉપર જણાવેલ કોષ્ટકના અ�કુ્રમ ન.ં ૧, 3, અને ૪ મા ંદશાર્વેલ િમલ્કતોની OTP ક�ટ�ગર� માટ� હરા�મા ં�કૂવામાં આવેલ છે. 

�થી આ પ્લોટ માટ� માત્ર (અ��ુ�ુચત �િત (SC), અ��ુ�ુચત જન�િત (ST), સામા�ક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત (SEBC), મા� 

સૈિનક (EX. ARMY MAN), િનગમની વસાહતોમા ંજમીન �મુાવનાર (LAND LOOSER), તેમજ િનગમના પ�રપત્ર �જુબ અને 

સરકારશ્રીના િનયમો�સુાર પ્રસ્થાિપત થતાં �દવ્યાગં (PH) અરજદારો જ અર� કર� શકશે.) OTP ક�ટ�ગર�ના અરજદાર� ટ�ન્ડરમા ં

ભર�લ � તે �ક�મતના ૨૫% બાનાની રકમ તથા ચકાસણી ફ� ક� � ઔદ્યો�ગક/વા�ણ�ય પ્લોટ માટ� �.૫૯૦/- છે તે “�.આઈ.ડ�.સી. 

રાજકોટ” Payable at Rajkot ના નામના અલગ અલગ ડ�.ડ�.થી જ ભરપાઈ કરવાના રહ�શે. ચકાસણી ફ� પરત મળવાપાત્ર નથી. 
 

ઓટ�પી ક�ટ�ગર� માટ� અનામત રાખવામા આવેલ પ્લોટમાં જનરલ ક�ટ�ગર�ના અરજદારો અર� કર� શકશે નહ� આવી અર� 

કરનારની અર� સ્વીકારવામાં આવશે નહ� �ની ન�ધ લેશો. 
 

જનરલ ક�ટ�ગર�ના અરજદાર� ટ�ન્ડરમા ંભર�લ � તે �ક�મતના ૨૫% બાનાની રકમ તથા ચકાસણી ફ� ક� � ઔદ્યો�ગક/વા�ણ�ય 

પ્લોટ માટ� �.૧,૧૮૦/- છે તે “�.આઈ.ડ�.સી. રાજકોટ” Payable at Rajkot ના નામના અલગ અલગ ડ�.ડ�.થી જ ભરપાઈ કરવાના 

રહ�શે. ચકાસણી ફ� પરત મળવાપાત્ર નથી. ઉપર દશાર્વેલ િમલ્કતોની �હ�ર હરા� તા. ૨૭/૦૯/૨૦૧૯ના રોજ સવારના ૧૧-૦૦ 

કલાક� નીચે જણાવેલ સરનામે િવભાગીય પ્રબધંકશ્રીની કચેર�, રાજકોટ ખાતે રાખવામા ંઆવશે.  
 

મળેલા ભાવપત્રકો ખોલવા�ુ ંઅને �હ�ર હરા��ુ ંસ્થળ: 

�જુરાત ઔદ્યો�ગક િવકાસ િનગમ, િવભાગીય પ્રબધંકશ્રીની કચેર�, “નવસ�ન” �બલ્ડ�ગ, 
સ્વામીનારાયણ ��ુ�ુળ સામે, ગ�ડલ રોડ, રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૨. 

 

ઉપર જણાવેલ િમલ્કતોની િવગતો, શરતો અને અન્ય મા�હતી કચેર�ના નોટ�સ બોડર્ તથા િનગમની વેબસાઈટ 

(www.gidc.gujarat.gov.in) પર �કુવામા ંઆવેલ છે. � વચંાણે લીધા પછ� જ ટ�ન્ડર ભરવાના રહ�શે. અિનવાયર્ સજંોગોમા ંિનગમ 

કોઈપણ િમલ્કતને �હ�ર હરા�ની યાદ�માથંી હરા�ની પ્ર�ક્રયા શ� થાય તે પહ�લા બાકાત રાખી શકશે અને િમલ્કતોની િવગતો, 
શરતો અને અન્ય મા�હતીમા ંફ�રફાર કર� શકશે. વ�મુા,ં કોઈપણ િમલ્કતના પ્રકાર, િવસ્તાર અથવા �ક�મત બાબતે કંઈપણ ફ�રફાર 
જણાશે તો િનગમ તેમા ંપણ ફ�રફાર કર� શકશે અને િનગમનો િનણર્ય �િતમ અને તમામ અરજદારોને બધંનકતાર્ રહ�શે. સ�ંણૂર્ 
િવગત સાથે મળેલ ભાવપત્રકો પૈક� કોઈપણ એક ક� તમામ સ્વીકારવા ક� ન સ્વીકારવાનો િનગમને અબાિધત અિધકાર રહ�શે. 

                                                                                                     સહ�/- 
સપંકર્ અિધકાર�: પ્રાદ�િશક મેનેજરશ્રી, �.આઈ.ડ�.સી., રાજકોટ.                                પ્રાદ�િશક મેનેજર  

ટ�લીફોન ન.ં ૦૨૮૧ – ૨૩૬૨૭૦૧                                                         �.આઈ.ડ�.સી., રાજકોટ. 
 


