
 

ગજુયાત ઔદ્યોગગક વલકાવ વનગભની જાભનગય-૨,આયંબડા-૨ અને કારાલડ ઔદ્યોગગક લવાશતોભા ંનીચે મજુફના ઉરબ્ધ ઔદ્યોગગક પ્ રોટો “જેભ છે તેભ, 
અને જે સ્થથવતભા ં છે. તે સ્થથવતભા”ં પાલણી કયલા વીરફધં કલયભા ં બાલત્રકો ભગંાલલાભા ંઆલે છે. ઉરબ્ધ વભલ્કતના નફંય, કે્ષત્રપ, ઔદ્યોગગક 
લવાશતનુ ંનાભ નીચે જણાવ્મા મજુફનુ ંછે. કોયા અયજી પોભમ યક્ભ રૂ..૧૦૦/- યોકડા બમેથી તા.૦૫/૦૯/૨૦૧૯થી તા.૨૦/૦૯/૨૦૧૯ દયમ્માન યજાના વદલવો 
વવલામ વલાયના ૧૨:૦૦ થી ૧૭:૦૦ ક્રાક સધુી (યીળે વવલામ) પ્રાદેવળક ભેનેજયશ્રીની કચેયી, જી.આઈ.ડી.વી., ળકંય ટેકયી, ઉદ્યોગનગય, જાભનગય-
૩૬૧૦૦૪ યથી જ ભેલલાના યશળેે અને તેલા જ અયજીત્રકો ભાન્મ ગણાળે. એક અયજીત્રક દ્વાયા એક જ પ્રોટ/ળેડ/વભરક્ત ભાટે અયજી કયી 
ળકાળે.(કોયા અયજીત્રકો ભેલતા વભમે ભેરા કલયભા ં જ અયજી/બાલત્રક યજૂ કયલા વલનતંી) અને ળક્ય શળે તો ભેર અયજી ત્રકો  
તા.૧૦/૧૦/૨૦૧૯ના યોજ ગરુૂલાયે ફોયે ૨:૩૦ કરાકે ઉસ્થથત અયજદાયોની શાજયીભા ંખોરલાભા ંઆલળે. અવનલામમ વજંોગોભા ંઆભા પેયપાય કયી ળકાળે. 
ક્રભ ન.ં પ્રોટ  ન.ં વલથતાય (ચો.ભી.)       પ્રોટની યીઝલમ વકિંભત(રૂl.) ફાનાની યકભ રૂl. 

લાગણજ્મ પ્રોટ – જાભનગય-૨ ઓૈધોગગક લવાશત  
૧ એચ-૮૬ ૨૩૧૪.૭૩ ૧,૩૮,૮૮,૩૮૦.૦૦  ૩૪,૭૨,૦૯૫.૦૦ 

ય એચ-૮૭ ૨૩૧૪.૭૩ ૧,૩૮,૮૮,૩૮૦.૦૦ ૩૪,૭૨,૦૯૫.૦૦ 

૩ એચ-૮૧૫ ૧૧૨૩.૭૯    ૬૭,૪૨,૭૪૦.૦૦   ૧૬,૮૫,૬૮૫.૦૦ 

૪ એચ-૮૧૬ ૧૫૯૩.૯૦    ૯૫,૬૩,૪૦૦.૦૦  ૨૩,૯૦,૮૫૦.૦૦ 

૫ એચ-૮૧૭  ૧૬૬૭.૫૩ ૧,૦૦,૦૫,૧૮૦.૦૦  ૨૫,૦૧,૨૯૫.૦૦ 
૬ એચ-૧૧૭૯  ૨૮૪૯.૩૯ ૧,૭૦,૯૬,૩૪૦.૦૦ ૪૨,૭૪,૦૮૫.૦૦ 
૭ એચ-૧૧૮૦ ૧૭૨૯.૬૫ ૧,૦૩,૭૭,૯૦૦.૦૦ ૨૫,૯૪,૪૭૫.૦૦ 
૮ એચ-૧૧૮૩ ૧૧૨૭.૩૬    ૬૭,૬૪,૧૬૦.૦૦  ૧૬,૯૧,૦૪૦.૦૦ 

ઔદ્યોગગક પ્રોટ – આયંબડા-૨ ઓૈધોગગક લવાશત  

૧ ૪૨ ૧૨૫૫.૨૭૫   ૧૮,૮૨,૯૧૩.૦૦  ૪,૭૦,૭૨૮.૦૦ 

૨ ૪૫/૯ ૬૧૬.૦૦      ૯,૨૪,૦૦૦.૦૦  ૨,૩૧,૦૦૦.૦૦ 

૩ ૬૬ ૮૬૨.૮૦   ૧૨,૯૪,૨૦૦.૦૦  ૩,૨૩,૫૫૦.૦૦ 

લાગણજ્મ પ્રોટ – કારાલડ ઓૈધોગગક લવાશત 

૧ ૯૬ ૩૬૫૦.૩૦ ૩,૫૫,૯૦,૪૨૫.૦૦ ૮૮,૯૭,૬૦૬.૦૦ 

ય ૧૦૭ ૨૧૯૦.૦૦ ૨,૧૩,૫૨,૫૦૦.૦૦ ૫૩,૩૮,૧૨૫.૦૦ 

૩ ૧૫૭/૧ ૧૫૩૫.૩૮ ૧,૪૯,૬૯,૯૫૫.૦૦ ૩૭,૪૨,૪૮૯.૦૦ 

૪ ૧૫૭ ૧૦૮૮.૨૯ ૧,૦૬,૧૦,૮૨૮.૦૦ ૨૬,૫૨,૭૦૭.૦૦ 

 ૫ ૧૨૦ ૬૭૩૮.૬૬ ૬,૫૭,૦૧,૯૩૫.૦૦ ૧,૬૪,૨૫,૪૮૪.૦૦ 
 તભાભ અયજદાયોએ નીચે જણાલેર ળયતો અને અયજી પોભમ ભા ંજણાલેર ળયતો રાગ ુડળે:  
૧.  બયેરા અયજી ત્રકો રાખથી વીરફધં કલયભા ંયજીથટય ો.એ.ડી.થી ભોડાભા ંભોડા તા.૦૫/૧૦/૨૦૧૯ના યોજ ૧૭:૦૦ કરાક  સધુી       

પ્રાદેવળક ભેનેજયશ્રી, જી.આઈ.ડી.વી., ળકંય ટેકયી, ઉદ્યોગનગય, જાભનગય-૩૬૧૦૦૪ની કચેયીએ ભે તે યીતે ભોકરલાના યશળેે. ત્માય છી ભેરા 
ટેન્ડય/અયજીત્રક થલીકાયલાભા ંઆલળે નવશ તેભજ ધ્માને રેલાભા ંઆલળે નવશ.  

૨. અયજીત્રકના કલય ઉય થલચ્છ અને થષ્ટ યીતે જે તે લવાશતનુ ંનાભ અને વભલ્કતના નફંયનો વનદેળ કયલાનો યશળેે. 
૩. અયજદાય ધ્લાયા ફે અરગ વડભાડં ડ્રાફ્ટ “જી.આઈ.ડી.વી. ”ેએફર “જાભનગય” ના નાભના નીચે મજુફ યજુ કયલાના યેશળે: 
    (અ) ચકાવણી પી ેટે રૂ.૧૧૮૦/- નો વડભાડં ડ્રાફ્ટ યજુ કયલાનો યેશળે (નોન-યીપન્ડેફર).    
    (ફ) ટેન્ડયભા ંજણાવ્મા મજુફની ૨૫% ફાનાની યકભનો વડભાડં ડ્રાફ્ટ યજુ કયલાનો યશળેે.  
૪.  જે અયજદાયો દ્વાયા ટેન્ડયની તભાભ ળયતોની પતૂમતા કયલાભા ંઆલળે, તેઓ જાશયે શયાજીભા ંબાગ રઇ  ળકળે.  
૫. વીરફધં કલયો તા.૧૦/૧૦/૨૦૧૯ના યોજ ફોયે ૨:૩૦ કરાક થી શાજય યશરે અયજદાયો વભક્ષ ળક્ય શળે તો ખોરલાભા ંઆલળે.  
૬. અયજદાયો ધ્લાયા ી.જી.લી.વી.એર.,વનવદિષ્ટ વલથતાય,એક્વાઇઝ,ાણીના લ્શણેા,ંઅન્મ કોઇણ લ્શણેા ં વલગેયેની વલગતો ભેલાની યેશળે અને જો કોઈ 

ફાકી નાણા ંશોઈ તો તે ચકૂલલાની જલાફદાયી અયજદાયની યેશળે.  
૭.  જાશયે શયાજી તા.૧૦/૧૦/૨૦૧૯ના યોજ ફોયે ૨:૩૦ કરાકે નીચે જણાલેર વયનાભા ંય યાખલાભા ંઆલળે: 

“વલબાગીમ પ્રફધંકશ્રીની કચેયી, જી.આઇ.ડી.વી., નલવર્જન ગફલ્ડીંગ, થલાવભનાયામણ ગરુુકુ વાભે ગોંડર યોડ, યાજકોટ-૩૬૦૦૦૨”. 
૮. શયાજી ભાટે ઉરબ્ધ પ્રોટની વલગત તેભેજ જાશયે શયાજી ભાટેની ળયતો પ્રાદેવળક ભેનેજય ની કચેયીનો  નોવટવ ફોડમ તેભજ વનગભના લેફવાઇટ 

www.gidc.gujarat.gov.in ય મકુલાભા ંઆલળે.  
૯. બયેરા ંભેરા ંઅયજીત્રકો ૈકી કોઇ ણ એક કે તભાભ અયજીત્રકો થલીકાયલા કે કેભ? તે અંગેનો   વનગભનો  અફાવધત અવધકાય યશળેે 

વંકમ  અવધકાયી :  પ્રાદેવળક ભેનેજય  
ટેરીપોન ન.ં (ઓ) ૦૨૮૮-૨૫૬૧૭૭૪/૨૫૬૧૧૧૪                                                                                                                                                           વશી/-                                                                                                                                                                              
ભોફાઇર ન.ં ૯૦૯૯૦-૪૧૬૩૦                                                                                                                                                                    પ્રાદેવળક  ભેનેજય,                                                                                                                       
કચેયીના કાભકાજના વભમ દયમ્ માન જ પોન  કયલા  વલનતંી.                                                                                           જીઆઇડીવી, જાભનગય.                                                                                   
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અપણૂમ/પણૂમ વલકવવત લવાશતોભા ંઉરબ્ધ ઔદ્યોગગક પ્રોટનુ ંજાશયે શયાજીથી લેચાણ 

 

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

