ુ રાત ઔદ્યોગિક વિકાસ વિિમ
ગજ
(ગુજરાત સરકાર સ્થાપિત ઉિક્રમ)
પિભાગીય પ્રબંધકશ્રીની કચેરી, “નિસર્જન” બબલ્ડીંગ,
િહેલો માળ, સ્િામીનારાયણ ગુરૂકુ ળ સામે, ગોંડલ રોડ,
રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૨ ફોન નં. ૦૨૮૧ -૨૩૬૨૭૦૧.

ઔદ્યોગિક પ્લોટ, િાણીજ્ય પ્લોટન ુંુ જાહેર હરાજીથી િેચાણ
ભાિનગર પ્રાદે શીક કચેરી હેઠળની ઔદ્યોબગક િસાહતોમાં નીચે મુજબના ઉિલબ્ધ ઔદ્યોબગક પ્લોટ,
િાણીજ્ય પ્લોટ કે જે “જેમ છે તેમ અને જે સ્સ્થતીમાં છે તે સ્સ્થતીમાં” ફાળિણી કરિા સીલબંધ
કિરમાં ભાિિત્રકો મંગાિિામાં આિે છે . ઉિલબ્ધ પમલ્કતના નંબર, ક્ષેત્રફળ, ઔદ્યોબગક િસાહતનુ ં
નામ નીચે જણાવ્યા મુજબનુ ં છે . કોરા અરજી ફોમમ રકમ રૂ.૧૦૦/- રોકડા ભયેથી તા.૨૩/૦૨/૨૦૧૮
થી તા.૦૭/૦૩/૨૦૧૮ દરમ્યાન રજાના દદિસો પસિાય સિારિા ૧૧:૦૦ થી ૫.૦૦ કલાક સુધી
(રીશેષ વસિાય) પ્રાદે પશક મેનેજરશ્રીની કચેરી, જી.આઈ.ડી.સી., પિઠ્ઠલિાડી ઇન્ડસ્રીયલ એસ્ટે ટ,
ઉદ્યોગનગર, ભાિનગર – ૩૬૪ ૦૦૧ િરથી જ મેળિિાના રહેશે અને તેિા જ અરજીિત્રકો માન્ય
ગણાશે. એક અરજીિત્રક દ્વારા એક

જ પ્લોટ/શેડ/પમલક્ત માટે અરજી કરી શકાશે. (કોરા

અરજીિત્રકો મેળિતા સમયે મળે લા કિરમાં જ અરજી/ભાિિત્રક રજૂ કરિા પિનંતી)

ુ ેલ વમલકતોિી યાદી
ભાિિિર રીજીયિિી હરાજીમાું મક
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ભરે લા ભાિિત્રકો સીલબંધ કિરમાં માત્ર “આર.િી.એ.ડી.” દ્વારા જ તા.૧૫/૦૩/૨૦૧૮ સાંજના

૧૬:૦૦ કલાક સુધીમાં પિભાગીય પ્રબંધકશ્રીની કચેરી, “નિસર્જન” બીલલ્ડિંગ, િહેલો માળ,
સ્િામીનારાયણ ગુરુકુળ સામે, ગોંડલ રોડ, રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૨ ના સરનામે મળી જાય તે રીતે

મોકલિાના રહેશે. કિર ઉિર સ્િચ્છ અને સ્િષ્ટ િંચાય તે રીતે “હરાજી માટે ન ુ ં ભાિિત્રક” અચ ૂક
લખિાનુ ં રહેશે અને જે તે પમલ્કતનો પ્રકાર, પમલ્કત નંબર અને ઔદ્યોબગક િસાહતનુ ં નામ િણ

અિશ્ય દશામ િિાનુ ં રહેશે. અરજદારે ટે ન્ડરમાં ભરે લ જે તે દકિંમતના ૨૫% બાનાની રકમ તથા
ચકાસણી ફી કે જે ઔદ્યોબગક પ્લોટ માટે રૂ.૧૧૮૦/- અને ઔદ્યોબગક શેડ/હાઉપસિંગ ક્િાટમ ર માટે

રૂ.૨૩૬૦/- છે તે “જી.આઈ.ડી.સી. ભાિનગર” ના નામના અલગ અલગ ડી.ડી.થી જ ભરિાઈ

કરિાના રહેશે. ચકાસણી ફી િરત મળિાિાત્ર નથી. ઉિર દશામ િેલ પમલ્કતોની જાહેર હરાજી

તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૮ના રોજ સિારના ૧૧-૦૦ કલાકે નીચે જણાિેલ સરનામે પિભાગીય
પ્રબંધકશ્રીની કચેરી, રાજકોટ ખાતે રાખિામાં આિશે.

મળે લા ભાિપત્રકો ખોલિાનુું સ્થળ :

ગુજરાત ઔદ્યોગિક વિકાસ વિિમ, વિભાિીય પ્રબુંધકશ્રીિી કચેરી, “િિસર્જિ” ગબલ્ડીંિ,
સ્િામીિારાયણ ગુરૂકુ ળ સામે, િોંડલ રોડ, રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૨.

ઉિર જણાિેલ પમલ્કતોની પિગતો, શરતો અને અન્ય માદહતી કચેરીના નોટીસ બોડમ તથા પનગમની

િેબસાઈટ (www.gidc.gujarat.gov.in) િર મુકિામાં આિેલ છે . જે િંચાણે લીધા િછી જ ટે ન્ડર
ભરિાના રહેશે. અપનિાયમ સંજોગોમાં પનગમ તેમાં ફેરફાર કરી શકશે અને કોઈિણ પમલકતને જાહેર

હરાજીની યાદીમાંથી હરાજીની પ્રદક્રયા શરૂ થાય તે િહેલા બાકાત રાખી શકશે. િધુમાં, કોઈિણ
પમલ્કતના પ્રકાર, પિસ્તાર અથિા દકિંમત બાબતે કંઈિણ ફેરફાર જણાશે તો પનગમ તેમાં િણ

ફેરફાર કરી શકશે અને પનગમનો પનણમય અંપતમ અને તમામ અરજદારોને બંધનકતામ રહેશે. સંપ ૂણમ
પિગત સાથે મળે લ ભાિિત્રકો િૈકી કોઈિણ એક કે તમામ સ્િીકારિા કે ન સ્િીકારિાનો પનગમને
અબાપધત અપધકાર રહેશે.

સંિકમ અપધકારી: પ્રાદે શીક મેનેજર, જી.આઈ.ડી.સી., ભાિનગર
ટે લીફોન નં.૦૨૭૮-૨૫૧૨૮૧૫

સહી/-

પિભાગીય પ્રબંધક-૧,

જી.આઈ.ડી.સી., રાજકોટ.

રજી.પો.એ.ડી.:
પ્રેષક: ..............................................
..............................................
.............................................
તા.
પ્રતિ,
તિભાગીય પ્રબંધકશ્રી
ુ રાિ ઔદ્યોગગક તિકાસ તિગમ,
ગજ
“િિસર્જિ” ગબલ્ડીંગ, પહેલો માળ,
ુ ુ કુળ સામે, ગોંડલ રોડ,
સ્િાતમિારાયણ ગર
રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૨.
તિષય: ઔદ્યોગગક/િાગણજય પ્લોટ/શેડ/તમલ્કિ/રહેણાંક મકાિ જાહેર હરાજીથી મેળિિા બાબિ.
મહાશય,
ઉ૫રોકત બાબતે તા. ............................ નાાં રોજ ............................. દૈ નનક સમાચાર ૫ત્રમાાં
ઔદ્યોગિક/વાગિજય પ્લોટ/શેડ/નમલ્કત/રહેિાાંક મકાન માટેની 'જાહેર નનનવદા' અનુસાર નનિમ મારફતે જાહેર
હરાજીથી નનિમની ........................ ઔદ્યોગિક વસાહતમાાં ઔદ્યોગિક/વાગિજય પ્લોટ મેળવવા માટે અમો
અરજી કરીએ છીએ અને આ સાથે નનયત નમુનામાાં ઔદ્યોગિક/ વાગિજય પ્લોટના અરજી૫ત્રક સાથે
''જી.આઇ.ડી.સી., ભાવનિર'' ના નામનો રા.૧૧૮૦/- નો ડી.ડી./પે સ્લી૫ સાદર કરીએ છીએ અથવા

ઔદ્યોગિક શેડ/વાગિજય નમલ્કત/રહેિાાંક મકાનના અરજી૫ત્રક સાથે રા.ર૩૬૦/- નો ડી.ડી./ પે સ્લી૫
સાદર કરીએ છીએ (લાગુ ન પડતુ ાં હોય તે છે કી નાખવુ)ાં તથા નવતરિ કરવા અંિેની શરતો અને બોલીઓ
અન્વયેન ુ ાં રા.૧૦૦/-નો સ્પેશીયલ એઘેસીવ સ્ટેમ્પ સાથેન ુ ાં બાહેંઘરીખત સાદર કરીએ છીએ.
અમો

...................................

ઔદ્યોગિક

વસાહતના

ઔદ્યોગિક/વાગિજય

પ્લોટ/શેડ/નમલ્કત/

રહેિાાંક મકાન નાં.........................................., ચો.મી. ..........................., માટે અમારી કુલ કકિંમત
રા............................................. દશાાવીએ છીએ અને ઉ૫રોકત દશાાવલ
ે કુલ કકિંમતના ર૫% પ્રમાિે રા.
.................................. અનામતની રકમનો ''જી.આઇ.ડી.સી., ભાવનિર'' ના નામનો ડી.ડી./ પે સ્લી૫ આ
સાથે મોકલીએ છીએ. આમ, અરજી ફોમા સાથે ર૫% ઇ.એમ.ડી.ની રકમના ડી.ડી. ઉપરાાંત ઉપર મુજબની
ચકાસિી ફીનો ડીડી/પે સ્લી૫ અલિ-અલિ રજુ કરીએ છીએ. સદર નમલ્કત અમોએ ''જેમ છે તેમ અને જે
સ્સ્થનતમાાં છે તે સ્સ્થનતમાાં'' મેળવવા અરજી કરે લ છે . આ સાથે અમોએ અમારી વ્યસ્તતિત પેઢી/ભાિીદારી
પેઢી/કાં૫નીના જરરી તમામ દસ્તાવેજોની પ્રમાગિત નકલ ગબડેલ છે .
આભાર સહ,

આ૫ના નવશ્વાસુ,
.....................................................
(અરજદાર/તમામ ભાિીદારો/કડરે તટરોની સહી)

ગબડાણ: અરજીપત્રક, બાહેંઘરીખિ, અલગ-અલગ ડ્રાફટ િેમજ જરૂરી િમામ દસ્િાિેજોિી પ્રમાગણિ િકલ.
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(રૂા.૧૦૦/-િો સ્પેશ્યલ એઘેસીિ સ્ટે મ્પ લગાિિો)
ભાિિગર રીજીયિ ખાિે આિેલ ઔદ્યોગગક/િાગણજય પ્લોટ/શેડ/તમલ્કિ/રહેણાંક મકાિિી જાહેર
ે રીખિ.
હરાજીથી તિિરણ કરિા અંગે િી શરિો અિે બોલીઓ અંગે ન ંુ બાંહધ

૧.

જાહેરાત પ્રનસઘ્ઘ થયેલ નમલ્કતનુ ાં નવતરિ નનિમના પ્રવાતમાન નનયમો અને ભનવષ્યમાાં થનાર સુઘારા
અને જોિવાઇઓને આઘીન રહેશે અને ખરીદનાર ૫ક્ષકારને બાંઘનકતાા રહેશે.

ર.

નમલ્કતના નવતરિ અંિેના ઓફર-કમ-ફાળવિી૫ત્ર જારી થયે તેમાાં દશાાવલ
ે
નનયત સમયમાાં
નમલ્કતની કુલ કકિંમતના ડીડી અને કરારખત (જરરી એઘેનશવ સ્ટેમ્પ લિાવીને) રજુ થયા બાદ
નમલ્કતનો કબજો સોં૫વા અંિેની કાયાવાહી થઇ શકશે. જે તે નમલ્કત માટેન ુ ાં ટેન્ડર મોકલનાર અરજદારે
તેમિે મેળવવા ઘારે લ નમલ્કતની કુલ કકિંમતના ર૫% લેખે રકમ અનામત પેટે ''જી.આઇ.ડી.સી.,
ભાવનિર''ની તરફેિનો ડી.ડી. અરજી સાથે મોકલવાનો રહેશે. બાકીની ૭૫% રકમ એકી સાથે ઓફરકમ-ફાળવિી૫ત્ર મળ્યા તારીખથી ૩૦ કદવસમાાં ડી.ડી. થી જમા કરાવવાની રહેશે. ઓફર-કમફાળવિી૫ત્રનો નનયત મુદૃતમાાં સ્વીકાર/પ ૂતાતા ન થાય તો અનામત પેટે જમા થયેલ ર૫% લેખેની
રકમ જપ્ત કરવામાાં આવશે તથા અરજદારનુ ાં ટેન્ડર આપેઆ૫ રદૃ થયેલ િિાશે અને અરજદારને જે
તે ઔદ્યોગિક/વાગિજય પ્લોટ/શેડ/નમલ્કત/રહેિાાંક મકાનની ફાળવિી કે અનામત પેટે ૨૫% પ્રમાિે
જમા કરાવેલ રકમ ૫રત મેળવવા માટેનો હકક રહેશે નહીં કે તે અંિે કોઇ વાાંઘો/રજુઆત ભનવષ્યમાાં
ઘ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે નહીં અને નનિમ જે તે નમલ્કત અન્ય અરજદારને ફાળવવા સ્વતાંત્ર રહેશે.

૩.

જે તે નમલ્કત મેળવવા નનિમના તમામ કાયદાઓ, નીનત નનયમોનુ ાં પાલન કરવાનુ ાં રહેશે તેમજ
બાાંઘકામ માટે નનિમની ૫રવાનિી લેવાની રહેશે અને તે અંિેની જરરી ફી ભરવાની રહેશે.

૪.

જાહેર હરાજીથી મેળવેલ નમલ્કતની તબદીલી અંિે નનિમના જે તે સમયના પ્રવાતમાન નીનતનનયમો
લાગુ થશે અને આવા સમયે નનિમની પ ૂવા માંજૂરી લેવાની રહેશે અને તે અંિે જે તે સમયના
પ્રવાતમાન દરે ફી ભરપાઇ કરવાની રહેશે.

૫.

જે તે નમલ્કતના ભાડા, હકકો લીઝ અને કન્વેયન્સના દસ્તાવેજો કાયાાસ્ન્વત કરવાની ૫રવાનિી
અન્વયેનો ખચા કે તે માટેનો દાં ડ ફાળવિીદારે ભોિવવાનો રહેશે.

૬.

નનિમ ઘ્વારા નમલ્કતની ફાળવિી જે હેત ુ માટે કરવામાાં આવેલ હશે તે અને અજરદાર દ્વારા અરજી
૫ત્રકમાાં જિાવ્યા મુજબનો જ ફાળવેલ નમલ્કતનો નનયત સમય મયાાદામાાં ઉ૫યોિ કરવાનો રહેશે.

૭.

ટેન્ડરમાાં જે તે નમલકત માટે જાહેરાતમાાં દશાાવલ
ે તળીયાની કકિંમત કરતા ઓછી કકિંમત દશાાવવામાાં
આવેલ હશે તો તે ટેન્ડર રદૃ બાતલ કરવામાાં આવશે.
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૮.

જે તે નમલ્કત મેળવવા માટે નમલ્કતને લિતા ઓફર-કમ-ફાળવિી૫ત્ર, કરારખત, લીઝ અને કન્વેયન્સ
વિેરે દસ્તાવેજોમાાં સમાનવષ્ટ થયેલ તમામ નીનતનનયમોનુ ાં પાલન અરજદારે કરવાનુ ાં રહેશે સદર
દસ્તાવેજોમાાં દશાાવેલ નનયમો ફાળવિીદારને બાંઘનકતાા રહેશે અને તેનો ભાંિ થતા નનિમને તેમાાં
સમાનવષ્ટ નનયમો મુજબની કાયાવાહી કરવાનો અનિકાર રહેશે. જે કકસ્સામાાં આ દસ્તાવેજો થયા નહીં
હોય તેવા કકસ્સામાાં નનિમને કોઇ૫િ નોટીસ આપ્યા નસવાય નવતરિ રદૃ કરવાનો અનઘકાર રહેશે.

૯.

ે ી
જે તે પ્લોટ/શેડ/વાગિજય પ્લોટ/નમલ્કત માટે ટેન્ડરની અરજીઓ ખોલ્યા બાદ કે માાંહો માાંહન
બોલીથી હરાજી કયાા બાદ નમલ્કત/જમીનની ફાળવિી કે અરજી રદૃ કરવી તે નનિમનો અબાનઘત
અનઘકાર રહેશે.

૧૦.

ઔદ્યોગિક/વાગિજય પ્લોટ/નમલ્કત/રહેિાાંક મકાનની હરાજી ''જેમ છે તેમ અને જે સ્સ્થનતમાાં છે તે
સ્સ્થનતમાાં'' કરવામાાં આવશે. જેથી કોઇ૫િ પ્રકારની રાહત મજરે આ૫વામાાં આવશે નહીં કે અન્ય કોઇ
૫િ પ્રકારની રજુઆતને ઘ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે નહીં.

૧૧.

અરજી૫ત્રકમાાં જે તે નમલ્કત મેળવવા ઇચ્છુક અરજદારનુ ાં બાંિારિ વ્યસ્તતિત પેઢી, ખાનિી પેઢી,
ભાિીદારી પેઢી, પ્રા.લી. કાંપની વિેરે હોય તો તેન ુ ાં નામ દશાાવવાનુ ાં રહેશે અને તેના (અરજદાર/
તમામ ભાિીદારો/કડરે તટરોના) ૨ પાસપોટા સાઇઝ ફોટોગ્રાફ, સરકારમાન્ય ફોટો ઓળખકાડા અને
રહેઠાિ પુરાવા, ભાિીદારી પેઢી માટે ભાિીદારી ખત/રજીસ્રેશન સાથેની નવિતો તથા કાં૫ની માટે
આટીકલ્સ ઓફ એસોસીએશન તથા મેમોરન્ડમ ઓફ એસોસીએશન વિેરે સહીતના લાગુ પડતાાં જરરી
તમામ દસ્તાવેજોની પ્રમાગિત નકલો રજુ કરવાની રહેશે.

૧૨.

નનિમ ઘ્વારા હરાજીમાાં મ ૂકવામાાં આવેલ નમલ્કત માટે સાંપ ૂિા નવિત સાથે મળે લ ભાવ૫ત્રકો પૈકી
કોઇ૫િ એક કે તમામ સ્વીકારવા કે ન સ્વીકારવાનો નનિમને અબાનઘત અનઘકાર રહેશે.

૧૩.

નનિમને મળે લ ટેન્ડરનો સ્વીકાર કે અસ્વીકાર થયાની જાિ અરજદારને જરરી નનિાય લેવાયા બાદ
કરવામાાં આવશે. જે અરજદારોના ટેન્ડરોનો અસ્વીકાર કરવામાાં આવેલ હોય તે અરજદારોને તેઓ
ઘ્વારા ભરપાઇ કરે લ અનામતની રકમ વ્યાજ નવના ૫રત કરવામાાં આવશે.

૧૪.

ભરે લા ભાવ૫ત્રકો સીલબાંઘ કવરમાાં માત્ર ''આર.પી.એ.ડી.'' ઘ્વારા જ તા.૧૫/૦૩/૨૦૧૮ સાાંજના
૧૬:૦૦ કલાક સુઘીમાાં ગુજરાત ઔદ્યોગિક નવકાસ નનિમ, નવભાિીય પ્રબાંિકશ્રીની કચેરી, રાજકોટ
મળી જાય તે રીતે મોકલવાના રહેશે. કવર ઉ૫ર સ્વચ્છછ અને સ્પષ્ટ વાંચાય તે રીતે ''હરાજી માટેન ુ ાં
ભાવ૫ત્રક'' અચ ૂક લખવાનુ ાં રહેશે અને જે તે નમલ્કતનો પ્રકાર, નમલ્કત નાંબર અને ઔદ્યોગિક વસાહતનુ ાં
નામ પિ અવશ્ય દશાાવવાનુ ાં રહેશે. જો આવી નવિત દશાાવેલ નહીં હોય તો રોજ-બરોજની ટપાલ
સમજી નનિમના કમાચારી ઘ્વારા તે કવર ખોલી, કવર ટેન્ડર નવનાનુ ાં િિી દફતરે કરવામાાં આવશે
અને અરજદારને તે ૫રત કરવામાાં આવશે અને તે અંિે કોઇ વાાંઘો/રજુઆત ઘ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે
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નહીં. ઉ૫ર મુજબ નનયત સમય મયાાદામાાં મળે લ ભાવ૫ત્રકોને જ ઘ્યાને લઇ નકકી કરે લ સમય/સ્થળે
હરાજીની કાયાવાહી કરવામાાં આવશે.
૧૫.

ટેન્ડર ઓ૫ન થયેથી જે તે નમલ્કતની સૌથી વઘારે કકિંમત દશાાવવામાાં આવેલ હશે તે કકિંમતને ન્યુનત્તમ
કકિંમત/તળીયાની કકિંમત િિી અરજદારો પાસે માાંહોમાહેની બોલી બોલાવવામાાં આવશે. જેમાાં સૌથી
વઘુ બોલાયેલ બોલી/કકિંમત તમામ અરજદારોને બાંઘનકતાા રહેશે અને સૌથી વઘારે બોલી બોલનારની
આખરી બોલી િિી નનિમની વડીકચેરીએથી જરરી માંજૂરી મળ્યા બાદ જ નમલ્કતની ફાળવિી અંિેની
આિળની કાયાવાહી હાથ ઘરવામાાં આવશે.

૧૬.

અરજી૫ત્રક સાથે સામેલ કરાયેલ નવતરિ કરવા અંિેની શરતો અને બોલીઓ અન્વયેન ુ ાં બાહેંઘરીખત
રા.૧૦૦/-નો સ્પેશીયલ એઘેસીવ સ્ટેમ્પ લિાવી ત્યારબાદ અરજદારની સહી, સ્થળ અને તારીખ તથા
બે સાક્ષીઓની સહી સાથે ફરજજયાત રજુ કરવાનુ ાં રહે છે . તે ૫િ જો નનયમ મુજબ રજુ કરવામાાં આવેલ
નહીં હોય તો તેવા ટેન્ડર આપોઆપ રદૃ બાતલ થવાને પાત્ર રહેશે.

૧૭.

જે તે નમલકતના અિાઉના ફાળવિીદાર ઘ્વારા પ્લોટ ઉ૫ર બાાંઘકામ માટે સ્થાનનક સ્વરાજની સાંસ્થા
અથવા નનિમની જરરી માંજૂરી નવના કે માંજૂર કરે લ પ્લાન નસવાયનુ ાં વિારાનુ ાં બાાંઘકામ કરે લ હશે તો
અરજદારે તે બાાંઘકામ પોતાના ખચે નનયનમત કરાવાનુ ાં રહેશે. જો બાાંઘકામ નનયનમત થઇ શકે તેમ ન
હોય તો તે પોતાના ખચે દૂ ર કરવાનુ ાં રહેશે.

૧૮.

અરજદારે ટેન્ડરમાાં ભરે લ જે તે કકિંમતના ૨૫% બાનાની રકમ તથા ચકાસિી ફી કે જે ઔદ્યોગિક તેમજ
વાિીજ્ય પ્લોટ માટે રૂ.૧૧૮૦/- અને ઔદ્યોગિક શેડ/હાઉનસિંિ તવાટા ર માટે ર.૨૩૬૦/- છે િે
“જી.આઈ.ડી.સી. ભાિિગર” િા િામિા અલગ અલગ ડી.ડી.થી જ ભરપાઈ કરવાના રહેશે. ચકાસિી
ફી પરત મળવાપાત્ર નથી. ભાવપત્રક સાથે ૨૫% બાનાની રકમનો ડી.ડી. તથા ચકાસિી ફી નો ડી.ડી.
એમ અલિ-અલિ સામેલ ન રાખનારનુ ાં ટેન્ડર આપોઆપ રદ બાતલ િિાશે.

૧૯.

હરાજી દરમ્યાન અરજદાર પોતે અથવા તેમના પ્રનતનનનિ હાજર રહી શકશે. અરજદાર અથવા
અરજદારના પ્રનતનનનિએ ભાિ લેવા માટે હરાજી શર થવાના સમય અિાઉ એક કલાક ૫હેલાાં તેમનો
તાજેતરનો ફોટો તથા સરકાર માન્ય ફોટો ઓળખકાડા (અસલ તથા એક નકલ) રજુ કરવાનુ ાં રહેશે.
અને આ રજુ કરનાર વ્યકકત જ હરાજીમાાં ભાિ લઇ શકશે. અસલ ઓળખ૫ત્ર હરાજી બાદ
અરજદાર/પ્રનતનનનિને ૫રત કરવામાાં આવશે. કોઇ કારિસર અરજી કરનાર અરજદાર હાજર ન રહી
શકે તેમ હોય તો તેના પ્રનતનનનિને હાજર રહેવા માટે સાંમનત૫ત્ર/અનિકૃતપત્ર આ૫વાનુ ાં રહેશે. જેના
વિર પ્રનતનનનિ બોલીમાાં હાજર રહી શકશે નહીં. જે અંિે પાછળથી કોઈ વાદનવવાદ ગ્રાહ્ય રાખવામા
આવશે નહીં.

૨૦.

રહેિાાંક મકાન માટે નનિમની જે તે વસાહતમાાં એકમ ઘરાવતા ઉદ્યોિકાર જ ભાવ૫ત્રક/ટેન્ડર રજુ
કરી શકાશે. જેમાાં પુરાવારપે અરજદારે ફાળવિી૫ત્ર/તબદીલી હક
ુ મની નકલ રજુ કરવાની રહેશે.
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ર૧.

એક વખત ટેન્ડર ખુલી િયા ૫છી કોઇ૫િ સાંજોિોમાાં ૫રત ખેંચી શકાશે નહીં. જેથી એકવાર ટેન્ડર
ખુલી િયા બાદ જો કોઇ અરજદાર ટેન્ડર ૫રત ખેંચવાની રજુઆત કરશે અથવા ઓફર-કમએલોટમેન્ટ લેટર સ્વીકારવાની ના પાડશે તો તે અરજદારની ર૫% બાનાની રકમ કે જે ટેન્ડર સાથે
ભરપાઇ થયેલ હશે તે નનિમ ઘ્વારા જપ્ત કરવામાાં આવશે અને તે બાબતે અરજદાર કોઇ૫િ
પ્રકારની તકરાર/વાાંઘો ઉઠાવી શકાશે નહીં.

ર૨.

ુ દશાાવતી યાદી અરજી૫ત્રક સાથે ગબડાિ કરે લ છે તે નસવાયના
વાગિજ્ય પ્લોટ માટે વાગિજય હેતઓ
અન્ય કોઇ હેત ુ માટે નનિમનો નનિાય આખરી િિાશે.

ર૩.

જે તે નમલ્કત માટે વખતો વખત લાગુ ૫ડતાાં કરવેરા, જી.એસ.ટી., પી.જી.વી.સી.એલ., સ્થાનનક
નિરપાગલકા, મહાનિરપાગલકા કે શહેરી નવકાસ સત્તા માંડળ, નોકટફાઇડ એરીયા, રાજ્ય/કેન્ર
સરકારની સાંસ્થાઓ, પાિી વિેરેના તમામ વેરાઓ/ટેકસ/ચાજીસ વિેરે અરજદારે જે તે સાંસ્થાને
બારોબાર ભરવાના રહેશે.

ર૪.

હરાજીમાાં મ ૂકવામાાં આવેલ જે તે નમલ્કતો ૫ર જીઆઇડીસી તથા અન્ય સાંસ્થાઓ જેવી કે, પી.જી.વી.સી.
એલ., સ્થાનનક નિરપાગલકા, મહાનિરપાગલકા કે શહેરી નવકાસ સત્તા માંડળ, નોકટફાઇડ એરીયા,
રાજ્ય/કેન્ર સરકારની સાંસ્થાઓ, પાિી વિેરેના જૂના ફાળવિીદારના ૫ડતર રહેવા પામેલ અથવા
કોઇ૫િ જાતના બાકી નનકળતાાં લેિાાં ભરવાની સાંપ ૂિા જવાબદારી જે તે અરજદારની/હરાજીમાાં પસાંદ
થયેલ ફાળવિીદારની રહેશે અને જે તે લ્હેિી રકમ નમલ્કતની હરાજીમાાં નકકી થયેલ ફાળવિી
કકિંમતમાાંથી બાદ મળી શકશે નહીં એટલે કે જે તે અરજદારે જ ભરપાઇ કરવાની રહેશે અને તે અંિે
કોઇ વાાંિો/રજુઆત ભનવષ્યમાાં ઘ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે નહીં.

૨૫.

હરાજીની પ્રકિયા પ ૂિા થયે, પ્રથમ ત્રિ બોલી બોલનાર નસવાયના અરજદારોના બાનાની રકમના ડી.ડી.
પરત કરવામાાં આવશે. જ્યારે પ્રથમ ત્રિ બોલી બોલનાર ના ડી.ડી. હરાજીની પ્રકિયા પ ૂિા થયે, વડી
કચેરીએ થી જરરી માંજૂરી મેળવી, સૌથી વધુ બોલી બોલનાર અરજદાર દ્વારા ફાળવિીપત્ર મુજબની
સાંપ ૂિા ઓફર રકમ ભયાા બાદ નમલકતની ફાળવિી થયે બાકી રહેલ બે અરજદારોના ડી.ડી. પરત
કરવામાાં આવશે જેની તમામ અરજદારોએ ખાસ નોંિ લેવી. હરાજી બાદ પાછળથી ડી.ડી. પરત કરવા
માટે નનિમ સાથે વાદ-નવવાદ/તકરાર કરવી નહીં.

ર૬.

હરાજીના સમયે અરજદારો ઘ્વારા હરાજીના સાંચાલક અનઘકારી ઘ્વારા નકકી કરવામાાં આવેલ રકમના
ગુિાાંકમાાં બોલી બોલવાની રહેશે.

ર૭.

હરાજી ખાંડમાાં/ફોન/મોબાઇલ કે અન્ય કોઇ૫િ પ્રકારના સાંદેશા વ્યવહારના ઉ૫કરિો લાવવા
પ્રનતબાંનઘત છે .
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૨૮.

જો નનિમ દ્વારા ફાળવવામાાં આવેલ નમલકતના ઓફરની રકમ ફાળવિીદાર ચ ૂકવે અને ઓફરનો
સ્વીકાર કરી, નનિમ સાથે નનયત કરારખત ન કરે અથવા તેનો અમલ ન કરે અથવા નમલકતનો
ભૌનતક કબ્જો ન લે અને નનિમ ઓફર રદ કરે તો ફાળવિીદાર ભરે લ ઓફર રકમમાાંથી, અનામતની
રકમ પરત મેળવવા હક્કદાર નથી. તદ્દઉપરાાંત નમલકતની ફાળવિીની રકમ નનિમના નનયમોનુસાર
કપાત સાથે જપ્ત કરવા નનિમ હક્કદાર રહેશે.

૨૯.

અનનવાયા સાંજોિોમાાં જો કોઈ અરજદાર પોતાનુ ાં અરજીપત્રક/ભાવપત્રક પાુાં ખેંચવા માાંિતો હોય તો
હરાજીના એટલેકે ભાવપત્રક ખોલવાના ૧ કદવસ અિાઉ કચેરી સમય દરમ્યાન સરકારમાન્ય ફોટો
ઓળખકાડા સાથે રબરમાાં જાતે હાજર રહી લેગખતમાાં રજૂઆત કરી પરત ખેંચી શકશે.

૩૦.

ઉ૫ર જિાવેલ નમલ્કતોની નવિતો, શરતો અને અન્ય માકહતી કચેરીના નોટીસ બોડા તથા નનિમની
વેબસાઇટ (www.gidc.gujarat.gov.in) ૫ર મ ૂકવામાાં આવેલ છે . જે વાંચાિે લીઘા ૫છી જ ટેન્ડર
ભરવાના રહેશે. અનનવાયા સાંજોિોમાાં નનિમ તેમાાં ફેરફાર કરી શકશે. વઘુમાાં, કોઇ૫િ નમલ્કતના પ્રકાર,
નવસ્તાર તથા કકિંમત બાબતે કાંઇ૫િ ફેરફાર જિાશે તો નનિમ તેમાાં ૫િ ફેરફાર કરી શકશે અને
નનિમનો નનિાય અંનતમ અને તમામ અરજદારોને બાંઘનકતાા રહેશે.
ઉ૫રોકત તમામ શરતો વાાંચી, સમજીને તે શરતો અને બોલીઓ અમો નીચે સહી કરનારને બાંઘનકતાા
રહેશે અને નનિમની પ્લોટ/શેડ/નમલકતના નવતરિને લિતી જોિવાઇઓ/નનનતનનયમો સમજી અને
સાંમત થઈ તેની ખાતરી સાથે અમોએ નનિમમાાં નમલ્કત મેળવવાનુ ાં અરજી૫ત્રક મોકલાવેલ છે .

અરજદરિી સહી: ...........................................
(અરજદાર/તમામ ભાિીદારો/કડરે તટરોની સહી)

સ્થળ

:

િારીખ :
સાક્ષીઓિી સહી:-

૧.......................................................

ર.......................................................

Page 6 of 6

