ઔદ્યોગિક પ્લોટ/શેડન ું જાહેર હરાજીથી વેચાણ
ભાવનગર પ્રાદે શિક મેનજ
ે રશ્રીની કચેરી હેઠળની ઔદ્યોગગક વસાહતોમાાં નીચે મુજબના ઉપલબ્ધ ઔદ્યોગગક પ્લોટ/ િેડ કે જે “જેમ છે તેમ અને જે
સ્થથતતમાું છે તે સ્થથતતમાું” હરાજી અને બોલી બોલાવી ફાળવણી કરવા શસલબાંધ કવરમાાં ભાવપત્રકો માંગાવવામાાં આવે છે . ઉપલબ્ધ શમલ્કતના
નાંબર, ક્ષેત્રફળ, વસાહતનુાં નામ, તળીયાની કકિંમત નીચે જણાવ્યા મુજબ છે . કોરા અરજી પત્રકો રકમ રૂ.૧૦૦/- રોકડા ભયેથી તા. ૦૩/૦૯/૨૦૧૯
થી તા. ૧૨/૦૯/૨૦૧૯ દરમ્યાન રજાના કદવસો શસવાય સવારના ૧૧.૦૦ થી ૫.૦૦ કલાક સધી (રીશેષ તસવાય) પ્રાદે શિક મેનજ
ે રશ્રીની કચેરી,
જી.આઈ.ડી.સી, શવઠ્ઠલવાડી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટ્ટે ટ, ઉદ્યોગનગર, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧ પરથી જ મેળવવાના રહેિે અને તેવા જ અરજીપત્રકો માન્ય
ગણાિે. એક અરજીપત્રક દ્વારા એક જ પ્લોટ/િેડ માટે અરજી કરી િકાિે. (કોરા અરજીપત્રકો મેળવતા સમયે મળે લા કવરમાાં જ
અરજીપત્રક/ભાવપત્રક રજૂ કરવા શવનાંતી) કવર ઉપર વસાહતનુાં નામ તથા અરજી કરે લ શમલ્કતનો નાંબર અવશ્ય લખવાનો રહેિ.ે
ક્રમ નું.

ઔદ્યોગિક
વસાહત

તમલ્કતનો પ્રકાર

તમલ્કત નુંબર

તવથતાર

તમલ્કતની તળીયાની

(ચો.મી.)

કકિંમત (રૂ.)

૧

ગચત્રા

ઔદ્યોગગક પ્લોટ

૧૪૨

૨૫૩૫.૬૧

૧,૧૯,૧૭,૩૬૭/-

૨

ગચત્રા

ઔદ્યોગગક પ્લોટ

૩૮૪

૨૬૫૮.૧૧

૧,૨૪,૯૩,૧૧૭/-

૩

ગચત્રા

ઔદ્યોગગક પ્લોટ

૩૯૪

૧૮૫૩.૮૯

૮૭,૧૩,૨૮૩/-

૪

ગચત્રા

ઔદ્યોગગક પ્લોટ

૩૯૬

૨૫૪૪.૬૨

૧,૧૯,૫૯,૭૧૪/-

૫

ગચત્રા

ઔદ્યોગગક પ્લોટ

૩૯૭/૧

૨૩૮૨.૬૦

૧,૧૧,૯૮,૨૨૦/-

૬

ગચત્રા

ઔદ્યોગગક પ્લોટ

૨/૩

૫૦૭.૨૧

૨૩,૮૩,૮૮૭/-

૭

ગચત્રા

ઔદ્યોગગક િેડ

એલ-૩૫૩/૫

૩૪૨.૭૨

૧૭,૧૧,૦૮૮/-

૮

શિહોર-૨

ઔદ્યોગગક પ્લોટ

૨૦૨

૫૫૧૨.૫૦

૫૨,૯૨,૦૦૦/-

૯

શિહોર-૨

ઔદ્યોગગક પ્લોટ

૪૦૮

૧૦૦૦.૦૦

૯,૬૦,૦૦૦/-

૧૦

દામનગર

ઔદ્યોગગક પ્લોટ

૩૦૯

૧૧૪૭.૭૦

૧૮,૯૩,૭૦૫/-

૧૧

દામનગર

ઔદ્યોગગક પ્લોટ

૩૧૦/બી

૫૩૯.૦૬

૧૨

દામનગર

ઔદ્યોગગક પ્લોટ

૩૧૨

૧૦૭૦.૬૫

૧૩

દામનગર

ઔદ્યોગગક પ્લોટ

૪૦૧

૫૩૨.૩૦

૮,૭૮,૨૯૫/-

૧૪

દામનગર

ઔદ્યોગગક પ્લોટ

૪૦૨

૪૩૧.૫૦

૭,૧૧,૯૭૫/-

૧૫

દામનગર

ઔદ્યોગગક િેડ

કે ૧-૫૦૬

૯૨૮.૦૦

૧૫,૩૧,૨૦૦/-

૧૬

બાબરા-૧

ઔદ્યોગગક પ્લોટ

૮૭/૨

૨૧૫.૦૦

૩,૯૭,૭૫૦/-

૮,૮૯,૪૪૯/૧૭,૬૬,૫૭૩/-

ભરે લા ભાવપત્રકો સીલબાંધ કવરમાાં માત્ર ‘આર.પી.એ.ડી.’ દ્વારા જ તા. ૧૯/૦૯/૨૦૧૯ સાુંજના ૧૬.૦૦ કલાક સુધીમાાં પ્રાદે તશક મેનેજરશ્રીની કચેરી,
જી.આઇ.ડી.સી., તવઠ્ઠલવાડી ઔદ્યોગિક વસાહત, ઉદ્યોિ નિર, ભાવનિર-૩૬૪૦૦૧ના સરનામે મળી જાય તે રીતે મોકલવાના રહેિ.ે શસહોર-૨
ઔ. વસા. ખાતે આવેલ પ્લોટ નાં. ૪૦૮માાં બાાંધકામ ઉપસ્સ્ટ્થત હોય બાાંધકામ પેટે રૂ. ૩,૧૮,૫૦૦/- અલગથી ચ ૂકવવાના રહેિ.ે કવર ઉપર સ્ટ્વચ્છ
અને સ્ટ્પષ્ટ વાંચાય તે રીતે ‘હરાજી માટે ન ું ભાવપત્રક’ અચ ૂક લખવાનુાં રહેિે અને જે તે તમલ્કતનો પ્રકાર, તમલ્કત નુંબર અને ઔદ્યોગિક વસાહતન ું
નામ પણ અવશ્ય દશાાવવાન ું રહેશે. અરજદારે ટે ન્ડરમાાં ભરે લ જે તે કકિંમતના ૨૫% ઈ.એમ.ડી.ની રકમ કડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ દ્વારા અદા કરવાની રહેિે
તથા ઔદ્યોગગક પ્લોટ માટે રૂ. ૧૧૮૦/- અને ઔદ્યોગગક િેડ માટે રૂ. ૨૩૬૦/- છે તે “જી.આઇ.ડી.સી. ભાવનગર”ના નામના ડી.ડી.થી જ ભરપાઈ
કરવાના રહેિ.ે (જે પરત મળવાપાત્ર નથી). અરજી પત્રક/ભાવ પત્રક સાથે ઈ.એમ.ડી.ની રકમનો ડી.ડી. તથા સ્ટ્કૃટીની ફીનો ડી.ડી. સામેલ નહી
હોય તે અરજીપત્રક/ભાવપત્રક રદબાતલ ગણાિે. એટલે કે અરજીપત્રક/ભાવપત્રકમાાં ભરે લી રકમના ૨૫% પ્રમાણેની રકમ ભરે લી નહી હોય તેવા
અરજી પત્રક સ્ટ્વીકાયય  પાત્ર બનિે નહી, વધુમાાં અરજીપત્રક/ભાવપત્રક સાથે સામેલ કરાયેલા શવતરણ કરવા અંગેની િરતો અને બોલીઓ અન્વયેન ુ
ે રી ખત રૂ. ૩૦૦/-ના અધેસીવ સ્ટ્ટે મ્પ લગાવી ત્યારબાદ અરજદારની સહી, સ્ટ્થળ તથા તારીખ તથા બે સાક્ષીઓની સહી સાથે ફરજીયાત
બાાંહધ

રજુ કરવાનુાં રહેિે, તે પણ જો શનયમો મુજબ રજુ કરવામાાં આવેલા નહી હોય તો અરજીપત્રક/ભાવપત્રક રદબાતલ થવાને પાત્ર રહેિ.ે વધુમાાં
સદર પ્લોટ/િેડ જેમ છે તેમના ધોરણે તેમજ જો શમલ્કતો પર કોઇપણ પ્રકારનુાં દબાણ હોય તો તે દબાણ અરજદારે પોતાના ખચે અને જોખમે
દૂ ર કરવાનુાં રહેિ.ે જે શમલ્કત શનગમે જી.પી.પી. એક્ટની કાયય વાહી હેઠળ પરત લીધેલ છે અને તે તમલ્કત હરાજીમાું મકે લ છે તે તમલ્કતના તમામ
લ્હેણાની તવિતો ચકાસી ફોમા ભરવાન ું રહેશે અને લ્હેણા ભરવાની જવાબદારી ફાળવણીદારની રહેશે. અરજીપત્રક/ભાવપત્રક ખોલતા સમયે મળે લા
અરજીપત્રક/ભાવપત્રકોમાાંથી જે તે શમલ્કતની સૌથી વધારે કકિંમત દિાય વવામાાં આવેલી હિે તે કકિંમત તળીયાની કકિંમત ગણતરીમાાં લઈ અરજદાર
વચ્ચે માાંહો માાંહોની બોલી બોલાવી જે સૌથી વધારે બોલી બોલનારની આખરી બોલી ગણી શનગમની વડી કચેરીએથી જરૂરી માંજૂરી મેળવ્યા બાદ
શમલ્કતની ફાળવણી અંગેની આગળની કાયય વાહી હાથ ધરવામાાં આવિે. ઉપરોક્ત વસાહતમાાં આવેલ શમલ્કતોની જાહેર હરાજી નીચે જણાવેલ
તારીખ, સ્ટ્થળ અને સમયે રાખવામાાં આવિે. જેમાાં ભરે લા અરજીપત્રક/ભાવપત્રકના અરજદારે જ અચ ૂક હાજર રહેવાનુાં રહેિ.ે અને તે અરજદાર
કે અરજદારના પ્રશતશનશધ એટલે કે કોઈપણ એક વ્યસ્ક્તને હરાજી રૂમમાાં પ્રવેિ આપવામાાં આવિે. પછીથી કોઈ વાદ-શવવાદ ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવિે
નહી. મળે લા અરજીપત્રકો/ભાવપત્રકો ખોલવાનુાં સ્ટ્થળ - હરાજીનુાં સ્ટ્થળ, તારીખ તથા સમય નીચે જણાવેલ સ્ટ્થળે રાખવામાાં આવેલ છે .
થથળ : પ્રાદે તશક મેનેજરશ્રીની કચેરી, જી.આઇ.ડી.સી., તવઠ્ઠલવાડી ઔદ્યોગિક વસાહત, ઉદ્યોિ નિર, ભાવનિર-૩૬૪૦૦૧.
તારીખ : ૨૪/૦૯/૨૦૧૯.
સમય : સવારે ૧૧.૩૦.
ઉપર જણાવેલી શમલ્કતોની શવગતો, િરતો અને અન્ય માકહતી કચેરીના નોટીસ બોડય  તથા શનગમની વેબ સાઈટ www.gidc.gujarat.gov.in
ઉપર મુકવામાાં આવેલા છે , જે વાંચાણે લીધા પછી અરજીપત્રક/ભાવપત્રક ભરવાના રહેિ.ે અશનવાયય  સાંજોગોમાાં શનગમ કોઈપણ શમલ્કતની જાહેર
હરાજીની યાદીમાાંથી હરાજીની પ્રક્રીયા િરૂ થાય તે પહેલા કાઢી િકિે અથવા યાદીમાાં ફેરફાર કરી િકાિે અને શમલ્કતની શવગતો, િરતો અને
અન્ય માકહતીમાાં ફેરફાર કરી િકિે.
વધુમાાં હરાજી બાબતમાાં કોઈપણ શનણય ય શનગમ ગમે તે તબક્કે લઈ િકિે. કોઈપણ શમલ્કતના પ્રકાર, શવસ્ટ્તાર અથવા કકિંમત બાબતે
કાંઈપણ ફેરફાર જણાિે તો શનગમ તેમા ફેરફાર કરી િક્િે અને શનગમનો શનણય ય અંશતમ શનણય ય ગણાિે, જે તમામ અરજદારોને બાંધનકતાય  રહેિ.ે
અશનવાયય  સાંજોગોમાાં કોઇપણ અરજદાર/બીડર પોતાનુાં અરજીપત્રક/ભાવપત્રક હરાજીની પ્રક્રીયા િરૂ થાય તે પહેલા એટલે કે તા.૨૪/૦૯/૨૦૧૯ના
રોજ સવારના ૧૧.૦૦ કલાક પહેલા પ્રાદે તશક મેનેજરશ્રીની કચેરી, જી.આઇ.ડી.સી., તવઠ્ઠલવાડી ઔદ્યોગિક વસાહત, ઉદ્યોિ નિર, ભાવનિર૩૬૪૦૦૧ ખાતે આઇ-ડી પ્રુફ સાથે રૂબરૂમાાં જાતે હાજર રહી લેગખતમાાં રજુ કરી પરત ખેંચી િકાિે અને એક વખત અરજીપત્રકો/ભાવપત્રકો ખુલ્લી
ગયા પછી કોઈપણ સાંજોગોમાાં પરત ખેંચી િકાિે નહી. જેથી એક વાર અરજીપત્રક/ભાવપત્રક ખુલ્લી ગયા બાદ જો કોઈ અરજદાર
અરજીપત્રક/ભાવપત્રક પરત ખેંચવાની રજુ આત કરિે અથવા ફાળવણી પત્રક સ્ટ્વીકારવાની ના પાડિે તો તે અરજદાર/બીડરની ૨૫%
ઈ.એમ.ડી.ની રકમ જે અરજીપત્રક/ભાવપત્રક સાથે ભરપાઈ થયેલી હિે, તે શનગમ દ્વારા જપ્ત કરવામાાં આવિે, જેની અવશ્ય નોંધ લેવાની રહેિે
અને તે કોઈપણ કારણ દિાય વ્યા શસવાય કોઈ એક કે તમામ ઓફર ન સ્ટ્વીકારવા તે અંગે શનગમને અબાશધત રહેિ.ે
સુંપકા અતધકારી: પ્રાદે શિક મેનજ
ે રશ્રી, જી.આઈ.ડી.સી., ભાવનગર.

સહી/-

ટે લીફોન નાં.૦૨૭૮-૨૫૧૨૮૧૫
પ્રાદે તશક મેનેજર,
જી.આઈ.ડી.સી., ભાવનિર

