
 
 
 
 
 
 

 

Gujarat Industrial Development Corporation 

OFFICE OF THE REGIONAL MANAGER-I 
GIDC Administrative Office Building, 

Plot No.C-5/101, Char Rasta, G.I.D.C., Vapi – 396195, Dist.:- Valsad. 
 (Ph.) 0260- 2432667 / 2432670   
 E-mail : rmvapi1@gidcgujarat.org. 

 
 

Advertisement for e-Auction of Industrial & Commercial  Properties in Vapi, Sarigam, Umbergaon and Valsad 
(Gundlav) Industrial Estates, Valsad District. 

An Opportunity to be in GIDC-Gujarat 

Duration for registration of the Bidder and payment of EMD 
and Administrative Charge Date: 01/10/2021 to 16/10/2021 

Administrative Charge Administrative charge for each Property is Rs.1180/- For (General)    
Administrative  charge for each Property is Rs.590/- For (OTP) 

         
Sr. 
No. 

Estate 
Name 

Property 
Type 

Plot No. 
Area 
(Sq.
mtr.) 

Base Price 
(Rs.) 

25% 
EMD 
(Rs.) 

Auction 
Date and 

Time 

Latitude-
Longitude 

1 Vapi Commercial 
Plot C5-53 220 19800000 4950000 21-10-2021  

10:30 
20.365031   
72.919296 

2 Vapi Commercial 
Plot C5-65/2 160 14400000 3600000 21-10-2021  

11:00 
20.365374   
72.919362 

3 Vapi Commercial 
Plot 

C5-
71+72+73/4 63.97 5757300 1439325 21-10-2021  

11:30 
20.366291   
72.919749 

4 Vapi Commercial 
Plot 

C5-
71+72+73/18 144.3 12987000 3246750 21-10-2021  

12:00 
20.366196   
72.919046 

5 Vapi Commercial 
Plot 

C5-
71+72+73/29 74.1 6669000 1667250 21-10-2021  

12:30 
20.365983   
72.919162 

6 Vapi Commercial 
Plot C5-111/2 25.52 3190000 797500 21-10-2021  

13:00 
20.362871   
72.916852 

7 Vapi Commercial 
Plot C5-111/7 25.52 3190000 797500 21-10-2021  

13:30 
20.362851   
72.916981 

8 Vapi Commercial 
Plot C-5/115/1 316 28440000 7110000 21-10-2021  

14:00 
20.36286            
72.9162 

9 Vapi Commercial 
Plot C7/22 28.3 3537500 884375 21-10-2021  

14:30 
20.372471   
72.922098 

10 Vapi Commercial 
Plot C7/36 28 3500000 875000 21-10-2021  

15:00 
20.37182   

72.922312 

11 Vapi Commercial 
Plot C7/80 100 12500000 3125000 21-10-2021  

15:30 
20.372443   
72.921466 

12 Vapi Commercial 
Plot C7/68/34 30 3750000 937500 21-10-2021  

16:00 
20.373449   
72.921168 

13 Vapi Commercial 
Plot C7/68/36 40 5000000 1250000 21-10-2021  

16:30 
20.373432   
72.921141 

14 Vapi Commercial 
Plot C7/68/37 20 2500000 625000 21-10-2021  

17:00 
20.373432   
72.921141 

 

 



15 Vapi Industrial 
Plot 3013/B 547.63 6845375 1711344 22-10-2021  

10:30 
20.361373   
72.950311 

16 Vapi Industrial 
Plot 3502 1124 13488000 3372000 22-10-2021  

11:00 
20.362295   
72.959559 

17 Vapi Industrial 
Plot 3616 979.75 13716500 3429125 22-10-2021  

11:30 
20.362432   
72.956549 

18 Sarigam Industrial 
Plot 1318 1623.1 21100300 5275075 22-10-2021  

12:00 

20.287079 
72.854444 

19 Sarigam Industrial 
Shed C1B-1909/2 797.04 11955600 2988900 22-10-2021  

12:30 

20.304231 
72.849809 

20 Umbergaon Industrial 
Plot 1611 1778.19 17781900 4445475 22-10-2021  

13:00 

20.176111 
72.781111 

21 Umbergaon Industrial 
Plot 1612 206.41 2064100 516025 22-10-2021  

13:30 

20.176389 
72.781667 

22 Valsad 
(Gundlav) 

Industrial 
Plot 51/A/2/2 278.89 2788900 697225 22-10-2021  

14:00 

20.624722 
72.976500 

23 Sarigam Commercial 
Plot 

Comm. 
4618/A 973.03 19460600 4865150 22-10-2021  

14:30 

20.285301 
72.844259 

24 Sarigam Commercial 
Plot 

Comm. 
4618/B 2131.66 36238220 9059555 22-10-2021  

15:00 

20.285073 
72.844443 

25 Sarigam Commercial 
Plot Comm. 4/7 300 5100000 1275000 22-10-2021  

15:30 

20.289021 
72.850754 

26 Sarigam Commercial 
Plot Comm. 4/10 396.25 6736250 1684062.5 22-10-2021  

16:00 

20.289408 
72.850604 

27 Sarigam Commercial 
Plot Comm. 4/11 300 5100000 1275000 22-10-2021  

16:30 

20.289284 
72.850546 

  
 

      • For further information about registration and participation, please read details on (n) code website  
https://e-auction.nprocure.com/ or GIDC website www.gidc.gujarat.gov.in or e-mail on rmvapi1@gidcgujarat.org or call 
Regional Manager: 9879110112. Also For, any queries and clarifications, please contact Regional Manager, GIDC, Vapi. 
 

• Timelines, notifications, updates and other details for the e-auction process are available on the website of 
www.gidc.gujarat.gov.in 
 

• The bidder/applicant shall have to register first on given website https://e-auction.nprocure.com/. After completion of 
the registration a bidder can further process for the payment of admin charge and EMD. An applicant is required to 
upload all necessary documents at the time of payment of EMD and Admin charge. 
 

• The applicant is required to register and submit their proposal on https://e-auction.nprocure.com from Dt. 01/10/2021 
at 10:30 AM to Dt. 16/10/2021 at 17:00 PM. 
 

• The auction Process will be initiated as per the schedule given above. 
 

• Individual bid should be submitted for individual plot offer with individual admin charge and EMD. 
 



• During the auction period and procedure, GIDC has rights to change or amend the auction procedure and timelines. If 
such changes/amendment is made, it will be published on GIDC website www.gidc.gujarat.gov.in and (n) code website 
https://e-auction.nprocure.com for bidder information. 
 

• The bidders are requested to check the GIDC website and (n) code website periodically during the auction Process. 
 

• Sr. No. 18 Property is in Non-Chemical Water Intensive Zone and Sr. No. 19 Property is in chemical zone,  Hence in 
consideration of the particular, Bidder may participate in auction for mentioned property.  
 

• Sr. No. 25, 26, 27 are reserved for OTP Category i.e. Ex-Army man, Scheduled Tribe(ST), Scheduled Caste (SC), Social 
Economically Backward  Class(SEBC), Divyang, Land-looser of Vapi region. A valid certificate for the OTP category to be 
submitted at the time of registration.  

• For Commercial properties GST will be charged extra. 
 

 

Sd/- 
(D. M. Parmar) 

Regional Manager 
GIDC, Vapi 

 



                   (જ�ર� રકમના સ ટ્�મ મ મર રમર ર સ�નાના�, નો્રાઇઝ) 

 

બાહ�ધર� તથા એકરારના�ુ ં

 

આથી �ા� નીચ  રહ� કરનાર (ઓફર�ાર �ા� �ા�ા� નામ) ......................................................................... 

રરનાના�..........................................................................................................................................

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

........... ટ્લીફોન ન�. ............................................મોબાઇલ ન�.……………………………………….ફટકર 

ન�બર.........................................................મ ..................................................................................

મા� હોદો ............................................................................ની �એ ટ્ન્ર ન�બર.............................. 

મા� ઓનલાઇન ઓફર/બી્ �કટ �. ...........................................(શબ�ોમા�)...................................... 

......................................ઓફર આમ લ છ . તથા ટ્ન્ર ફોમમમા� જ ાણ લ ઇ- ટ્ન્ર કમ ઇ-ઓકશનની 

શરતો તથા ટ્ન્ર રાઇ્ોની શરતોન  લસતી તમામ  ાચનાઓ તથા ટ્ન્રની તમામ શરતો, િનયમો 

ર�હતની બાબતો અમોએ �રૂટ�રૂ� ણા�ચી, રમ�, િણચાર� અન  ચકારી છ . � અમોન  ક�લૂ મ��ાર છ . 

ર�ર�ા� ટ્ન્રની તમામ શરતો  મા   ણતમણાની તથા  જ ા યા નાજબના િનયમો�ારારમા� રાકણ ા� 

રમયરર કરણા ર�હતની અમો બ�ધનકતામ હોણાની રોસ���ણૂમક બાહાધર� આમીએ છ�એ .  

 

રહ� કરનાર�ા� નામ તથા હોદો ો- ....................................................... 

ર�સથા�ા� નામ અન  િરકકો      ો- ........................................................ 

ર�સથા�ા� રરનાના�/િરકકો       ો-.......................................................... 

તાર�ખ ો-     

 

 

 

 

 

 



-:: ઓનલાઇન ઇ-ટ�ન્ર- કમ-ઇ-ઓકશનની શરતો (ભાગ-૧) ::- 

ટ�ન્ર નંં ં  

૧. ઇ- ટ્ન્ર કમ ઇ-ઓકશનમા� ભાસ લ ણા મા ટ્ ણ બ-રાઇ્ httpsો//e-auction.nprocure.com/ મર રૌ 

 થમ ર�સ�ટશન કરાણણા�ા� રહટશ . જો અસાર ર�સ�ટશન કરાણ લ હોય, તો ફર�થી કરાણણા�ા� રહટશ  

નહ�. તયારબા� જ ર�ર ણ બરાઇ્ મારફત  (httpsો//e-auction.nprocure.com/) ઇ-ઓકશનમા� 

ભાસ લઇ શકાશ  નહ�.  

૨. િનસમની નીિત  મા   ણહ�ણ્� ચાચ ત મજ ઇ.એમ.્�. ભરટલ ન�હ હોય ત તા� ટ્ન્ર ડા  રાખણા 

માત રહટશ  નહ�, �થી ઇ-ઓકશન ભાસ લઇ શકશ  નહ�.  

૩. ર�સ�ટશનની ઓન લાઇન  � યામા� ટ્ન્રર ટારા અમાય લ મોબાઇલ ન�બર તથા ઇ- મ ઇલ એડટર 

ર�સ્ મ્ મોબાઇલ ન�બર તથા ર�સ્ મ્ ઇ- મ ઇલ એડટર તર�કટ રહટશ . આણા ર�સ્ર  થય લ 

મોબાઇલ ન�બર કટ ઇ-મ ઇલ એડટરમા� ફટરફાર કરણામા� આણ લ તો ત ની �  કરણાની તથા 

�.આઇ.્�.રી. મા� અમ્ટશન કરાણણાની જણાબ�ાર� ટ્ન્રરની રહટશ .  

૪. ઇ-ઓકશન મો્�ાઅલ �તસમતના તમામ સ ટ્જમા� રાસતમ   તાર�ખ તથા રમય�ા� માલન કરણા�ા� 

રહટશ .  

૫. ઇ-ઓકશન મા ટ્ ટ્ન્રર ટારા ર�સ�ટશન કયામ બા� ણહ�ણ્� ચાચ ત મજ EMD ની રકમ ભરમાઇ 

કરણાની રહટશ . �મના ટારા �-ત  િમલકતનો ણહ�ણ્� ચાચ ત મજ EMD ની રકમ ભરમાઇ કરટલ હશ  

ત ઓ િનયત તાર�ખ અન  રમય  �હટર હરા�મા� ભાસ લઇ શકશ . �હટરાતમા� �શામણ લ તાર�ખથી 

ર�સ�ટશન  � યા ચાાા થઇ જશ .  

૬. ટ્ન્ર ભરણાની રમય મયામ�ામા� અનઅસ્ મની ્�મોઝી્ (EMD) ની રકમો  ટ્�્ કા મ્, ્ટબી્ કા મ્ 

અન  ન ્ બ નક�સથી ભરમાઇ કર� શકશ .  

૭. ઇ- ઓકશન �સ  મા�ગયા નાજબની િણસતો ઓનલાઇન ભર� ્ોોામ ન્ ર�હત ટ્કનીકલ લબ્ રમય 

મયામ�ામા� ણ બરાઇ્ મર અમલો્ કરણાના રહટશ .  

૮. �રટક િમલકત મા ટ્ ઇ-ઓકશનનો રમયસાળો ૧૫ મીની્ રહટશ . �હટરાતમા� �શામણ લ તાર�ખ અન  

રમય  ઇ-ઓકશનની  � યા શ� થઇ જશ . ઇ-ઓકશનની  � યા �ર�યાન આખર� ૦૨ મીની્મા� જો 

કોઇ બી્ મળશ  તો ઓકશનનો રમયસાળો ણ�ા ૦૨ મીની્ મા ટ્ લ�બાઇ જશ . આતા� મહ�મ ૦૫ 

ણખત થઇ શકશ . તયારબા� ઇ-ઓકશન કલોઝ કરણામા�  આણશ .  

૯. ઓફર�ારટ ટ્ન્રના ર��ભઅ ધ�ધાક�ય બાબતો �સ  નીચ  જ ા યા ર�હતના જ�ર� �ારાણા ર�ા કરણાના 

રહટશ .  

https://e-auction.nprocure.com/
https://e-auction.nprocure.com/


૧૦. � લબ્રોએ ઇ-ઓકશનમા� ભાસ લ ણા મા ટ્ ણહ�ણ્� ચાચ તથા ઇ.એમ.્�. ની રકમો ભરટલ હશ . 

મર�� ા જો ત  લબ્રો ટારા ઇ-ઓકશન�સ શ� થાય તયારટ િમનીમમ ઓફર  ાઇર નાજબની લીા�મ 

ણધારા ર�હતની  થમ લબ્ ભરાશ  નહ�, તો ત  લબ્  ોર રમા�  આણશ  નહ�.  

૧૧. � ત  ટ્ન્રમા� િમનીમમ ઓફર  ાઇર રમર ઇ-ઓકશન �ર�યાન બોલી/ઓકશન તર�કટ  તય ક 

ણખત  �હટરાત નાજબ � ત  ટ્ન્રના િનયત કરટલ લ�ા�મ ણધારા રાથ  કટ ત ના  ા ા�કમા� બોલીની 

રકમ લબ્ કરણાની રહટશ .  

૧૨. ઇ-ઓકશનની  � યા �ર�યાન લબ્  � યામા� ભાસ લ તા કોઇમ  લબ્ર�ા� નામ �્સકલોઝ (�હટર) 

થશ  નહ�. માત � ત  લબ્ર મોત  જ લબ્મા� હાઇએસ્ લબ્ર હોણા�ા� મોતાના લોસ-ઇનમા� � ી 

શકશ .  

૧૩. ઓનલાઇન ઓકશનની  � યા રણમર �રસમોનર ્ાઇમ, ઇન્રન ્ સમી્, િરસ્મ કટમ રી્� ણસ રટન  

આધાર�ત હોઇ, લબ્�સ કરણા મા ટ્ લબ્�સ � ૂમ થણાની છ લલી મીની્  ાધી રાહ જોણી �હતાણહ 

નથી. �રટક ણખત  લબ્ કરતા અસાર ણ બ મ જ �રફટશ કરતા� �હતાણહ છ . છ લલી મીની્મા� કરણામા� 

આણ લ લબ્�સ ન  લીધ  જો કોઇ  ્ો રદભણ  તો આ બાબત  �આઇ્�રીનો િન મય રણમ માનય 

સ ાશ .  

૧૪. ઇ- ઓકશનના �ત  � ત  ટ્ન્રમા�  આણ લ મહ�મ ઓફરની રકમ ર�ાની મ��ાર� �સ  આસળની 

કાયણામહ� કરણામા� આણશ  અન  જ�ર� ફાળણ ીમત �ર� કરણામા� આણશ . �મા� હાઇએસ્ લબ્રટ 

અમલો્ કરટલ ્ોોામ ન્ તથા OCA નાજબના �સતાણ જો ર લફ અ ટ્સ ટ્્ કર� ટ્ન્ર ્ોક�ામ ન્મા� 

 ાચણ લ જગયાએ મોતાના નામ રહ�, હોદો તથા િરિા રાથ ની હા મ્ કોમી ��ન-૩૦ મા�  ા�ટિશક 

મ ન જરશીની કચ ર�, �આઇ્�રી ખાત  ર�ા કરણાની રહટશ . લબ્ર ટારા મા�સ ી નાજબના ્ોોામ ન્ર 

ત મજ ફાળણ ીમતમા� �શામણ લ શરતોની �તૂમતા રમય મયામ�ામા� ર�ા કરણામા� નહ� આણ  તો 

હાઇએસ્ લબ્રન  �્રકણોલીફાઇ્ લબ્ર તર�કટ �હટર કરણામા� આણશ  ત મજ ત ના ટારા ભરમાઇ 

કરણામા� આણ લ ઇએમ્�ની રકમ જપત કરણામા� આણશ .  

૧૫. ટ્ન્રમા� એક જ લબ્ર ટારા િર�સલ લબ્ ભર� િર�સલ ઓફર આમણાના ર�જોસોમા� ત મજ ટ્ન્રમા� 

એક કરતા� ણ�ા લબ્ ભરણામા� આણ લ હોણા છતા� માત એક જ લબ્ર ટારા આમણામા� આણ લ 

ઓફરના ર�જોસોમા� ટ્ન્ર ડા  રાખણા �સ  માન. રમાધયક અન  ણહ�ણ્� ર�ચાલકશી, 

�આઇ્�રીનો િન મય આખર� અન  બ�ધનકતામ રહટશ .  

૧૬. િમલકતની ફાળણ ી કરણા �સ ની રકમ ર�ાની મ��ાર� મ યા બા�, ટ્ન્રર મ��ાર કરટલ રકમ 

નાજબની �ર� થય લ ફાળણ ીમતની ર�ર�ા� રકમો િનયત રમયમા� ભરણામા� આણશ  તો મ  

અત થી નકક� કરટલ નાદત નાજબ જ મરણાના માત માનય સ ણાનો રહટશ . ત મજ આ રમય �ર�યાન 

ઓફર�ાર રાઇ્ રમર કોઇ મ   કારટ �હટરાત કર� શકશ  નહ�. આ રમરા�ત ટ્ન્રર ટારા ચાાા 



ટ્ન્રની નાદત � ૂમ થાય ત  મહટલા ટ્ન્ર કચો્� �ટણામા� આણશ  તો ત  ટ્ન્રરન  ્�સકણોલીફાઇ્ 

સ ણામા� આણશ .  

૧૭. ઇ-ઓકશનમા� આણ લ લબ્રો મૈક�  થમ હાઇએસ્ લબ્રની અનઅસ્ મની ્�મોઝી્ િરણાયની 

મળ લ અનય બી્ મા ટ્ ઇ.એમ.્�.ની રકમ રકમ કકાએથી મ��ાર� મ યા બા� મરત કરણામા� 

આણશ .  

૧૮. ઇ- ટ્ન્ર કમ ઇ-ઓકશન �સ  કટ ત  બા� કોઇ મ  ણા�-િણણા� કટ  ્ો રભા થશ  કટ કોઇ 

િણર�સતતા જ ાય આણશ  તો ત  �સ  રકમ ર�ાનો િન મય/અથમ થ્ન આખર� અન  બ�ધનકતામ 

રહટશ . હરા�મા� મળ લ અર� અન  હરા�મા� બોલણામા� આણ લ રચામા� રચી બોલી સણીકારણી કટ ન 

સણીકારણી ત  �સ  િનસમન  અબાિધત અિધકાર રહટશ .  

૧૯. �આઇ્�રીમા� કોઇ મ   કારની ્�મોઝી્/ઇ.એમ.્� રમર કોઇ જ  યાજ મળણામાત રહટશ  નહ�. 

૨૦. ઓ્�મી કટ ટ્સર� �સ  નીચ  નાજબના �સતાણ જો ર�ા કરણાના રહટશ .  

અંનંં  ઓટ�પી ક�ટ�ગર�  ર�સ �્શન કરતી તીતવ રેુ કરતાના થતા 

પમામપણ  

૧. મા� રૈિનક  રકમ અિધકાર� ટારા આમણામા� આણ લ 

નોકર� �સ �ા�  મા  મત  

૨. અ�ા ાલચત જન�િત (ST), અ�ા ાલચત 

�િત (SC), રામા�ક અન  આિથ�ક ર�ત  

મછાત ણસમ (SEBC) 

ર�બિધત રરકાર� િણભાસ ટારા �ર� કરણામા�  

આણ લ �િત �સ �ા�  મા મત  

૩.   �� યા�સ  ર�બિધત રરકાર� િણભાસ ટારા �ર� કરણામા�  

આણ લ  મા મત 

૪.   જમીન  ામાણનાર (ફકત ણામી ર��યન)  �આઇ્�રી ટારા ર�મા��ત કરણામા� આણ લ 

જમીન �સ નો સામ નનાના ૭X૧૨ અન  ૮-અ 

ની નકલ   

  

રહ� કરનાર�ા� નામ તથા હોદો        ો ................................................... 

ર�સથા�ા� નામ અન  િરિો       ો .................................................... 

ર�સથા�ા� રરનાના�/િરિો        ો .................................................... 

તાર�ખ ો-    

 

 



Annexture – A 

 

Details of existing firm and proposed project in GIDC 

1. Details of activity (Industrial/Commercial)    -  

2. Name of Products       -  

Raw Material   

Finish Products  

Machinery Details  

 

3. Water Requirement in KL (Per Day)                     -  

   (Industrial) 

4. Water Requirement in KL (Per Day)                     -  

   (Domestic) 

5. Effluent quantity in KL (Per Day)                           -  

6. Solid Waste in KG KL (Per Day)                              -  

7. Total turnover of last 3 years (Existing firm)  

Sr. No Year Amount in Rs. 
1   
2   
3   
 

8. Total investment in Rupees                                   -  

9. Total proposed employment                                 -  

 

 

Signature of Authorized person 
(Name and Designation) 
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