રાજકોટ રીજીયન ખાતે આવેલ ઔદ્યોગિક પ્લોટ/શેડ, વાગિજય પ્લોટ/શેડ, કે અન્ય
મિલ્કતની જાહેર હરાજીથી મવતરિ કરવા અંિે ની શરતો અને બોલીઓ.
1.

જાહેરાત પ્રસિઘ્ઘ થયેલ સિલ્કતનુ ું સિતરણ સિગિિા પ્રિવતિાિ સિયિો અિે ભસિષ્યિાું થિાર સુઘારા
અિે જોગિાઇઓિે આઘીિ રહેશે અિે ખરીદિાર ૫ક્ષકારિે બુંઘિકતાવ રહેશે.

2.

સિલ્કતિા સિતરણ અંગેિા ઓફર-કિ-ફાળિણી૫ત્ર જારી થયે તેિાું દશાવિલ
ે
સિયત િિયિાું
સિલ્કતિી કુલ કકિંિતિા ડીડી અિે કરારખત (જરૂરી એઘેસશિ સ્ટેમ્પ લગાિીિે) રજુ થયા બાદ
સિલ્કતિો કબજો િોં૫િા અંગેિી કાયવિાહી થઇ શકશે. જે તે સિલ્કત િાટેન ુ ું ટેન્ડર િોકલિાર અરજદારે
તેિણે િેળિિા ઘારે લ સિલ્કતિી કુલ કકિંિતિા ર૫% લેખે રકિ અિાિત પેટે ''જી.આઇ.ડી.િી.,
રાજકોટ'' િી તરફેણિો ડી.ડી. અરજી િાથે િોકલિાિો રહેશે. બાકીિી ૭૫% રકિ એકી િાથે ઓફરકિ-ફાળિણી૫ત્ર િળ્યા તારીખથી ૩૦ કદિિિાું ડી.ડી. થી જિા કરાિિાિી રહેશે. ફાળિણી૫ત્રિો
સિયત મુદૃતિાું સ્િીકાર/પ ૂતવતા િ થાય તો અિાિત પેટે જિા થયેલ ર૫% લેખેિી રકિ જપ્ત
કરિાિાું આિશે તથા અરજદારનુ ું ટેન્ડર આપેઆ૫ રદૃ થયેલ ગણાશે અિે અરજદારિે જે તે
ઔદ્યોગગક પ્લોટ/શેડ, િાગણજય પ્લોટ/શેડ, કે અન્ય સિલ્કતિી ફાળિણી કે અિાિત પેટે ૨૫%
પ્રિાણે જિા કરાિેલ રકિ ૫રત િેળિિા િાટેિો હકક રહેશે િહીં કે તે અંગે કોઇ િાુંઘો/રજુઆત
ભસિષ્યિાું ઘ્યાિિાું લેિાિાું આિશે િહીં અિે સિગિ જે તે સિલ્કત અન્ય અરજદારિે ફાળિિા
સ્િતુંત્ર રહેશે.

3.

જે તે સિલ્કત િેળિિા સિગિિા તિાિ કાયદાઓ, િીસત સિયિોનુ ું પાલિ કરિાનુ ું રહેશે તેિજ
બાુંઘકાિ િાટે સિગિિી ૫રિાિગી લેિાિી રહેશે અિે તે અંગેિી જરૂરી ફી ભરિાિી રહેશે.

4.

જાહેર હરાજીથી િેળિેલ સિલ્કતિી તબદીલી અંગે સિગિિા જે તે િિયિા પ્રિવતિાિ િીસતસિયિો
લાગુ થશે અિે આિા િિયે સિગિિી પ ૂિવ િુંજૂરી લેિાિી રહેશે અિે તે અંગે જે તે િિયિા
પ્રિવતિાિ દરે ફી ભરપાઇ કરિાિી રહેશે.

5.

જે તે સિલ્કતિા ભાડા, હકકો લીઝ અિે કન્િેયન્િિા દસ્તાિેજો કાયાવન્ન્િત કરિાિી ૫રિાિગી
અન્િયેિો ખર્વ કે તે િાટેિો દું ડ ફાળિણીદારે ભોગિિાિો રહેશે.

6.

સિગિ ઘ્િારા સિલ્કતિી ફાળિણી જે હેત ુ િાટે કરિાિાું આિેલ હશે તે અિે અજરદાર દ્વારા અરજી
૫ત્રકિાું જણાવ્યા મુજબિો જ ફાળિેલ સિલ્કતિો સિયત િિય િયાવદાિાું ઉ૫યોગ કરિાિો રહેશે.

7.

ટેન્ડરિાું જે તે સિલકત િાટે જાહેરાતિાું દશાવિલ
ે તળીયાિી કકિંિત કરતા ઓીી કકિંિત દશાવિિાિાું
આિેલ હશે તો તે ટેન્ડર રદૃ બાતલ કરિાિાું આિશે.

8.

જે તે સિલ્કત િેળિિા િાટે સિલ્કતિે લગતા ઓફર-કિ-ફાળિણી૫ત્ર, કરારખત, લીઝ અિે કન્િેયન્િ
િગેરે દસ્તાિેજોિાું િિાસિષ્ટ થયેલ તિાિ િીસતસિયિોનુ ું પાલિ અરજદારે કરિાનુ ું રહેશે િદર
દસ્તાિેજોિાું દશાવિેલ સિયિો ફાળિણીદારિે બુંઘિકતાવ રહેશે અિે તેિો ભુંગ થતા સિગિિે તેિાું
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િિાસિષ્ટ સિયિો મુજબિી કાયવિાહી કરિાિો અસિકાર રહેશે. જે કકસ્િાિાું આ દસ્તાિેજો થયા િહીં
હોય તેિા કકસ્િાિાું સિગિિે કોઇ૫ણ િોટીિ આપ્યા સિિાય સિતરણ રદૃ કરિાિો અસઘકાર રહેશે.
9.

ે ી
જે તે પ્લોટ/શેડ/િાગણજય પ્લોટ/સિલ્કત િાટે ટેન્ડરિી અરજીઓ ખોલ્યા બાદ કે િાુંહો િાુંહિ
બોલીથી હરાજી કયાવ બાદ સિલ્કત/જિીિિી ફાળિણી કે અરજી રદૃ કરિી તે સિગિિો અબાસઘત
અસઘકાર રહેશે.

10.

ઔદ્યોગગક/િાગણજય પ્લોટ/સિલ્કત/રહેણાુંક િકાિિી હરાજી ''જેિ ીે તેિ અિે જે ન્સ્થસતિાું ીે તે
ન્સ્થસતિાું'' કરિાિાું આિશે. જેથી કોઇ૫ણ પ્રકારિી રાહત િજરે આ૫િાિાું આિશે િહીં કે અન્ય કોઇ
૫ણ પ્રકારિી રજુઆતિે ઘ્યાિિાું લેિાિાું આિશે િહીં.

11.

અરજી૫ત્રકિાું જે તે સિલ્કત િેળિિા ઇચ્છુક અરજદારનુ ું બુંિારણ વ્યન્તતગત પેઢી, ખાિગી પેઢી,
ભાગીદારી પેઢી, પ્રા.લી. કુંપિી િગેરે હોય તો તેન ુ ું િાિ દશાવિિાનુ ું રહેશે અિે તેિા (અરજદાર/
તિાિ ભાગીદારો/કડરે તટરોિા) ૨ પાિપોટવ િાઇઝ ફોટોગ્રાફ, િરકારિાન્ય ફોટો ઓળખકાડવ અિે
રહેઠાણ પુરાિા, ભાગીદારી પેઢી િાટે ભાગીદારી ખત/રજીસ્રેશિ િાથેિી સિગતો તથા કું૫િી િાટે
આટીકલ્િ ઓફ એિોિીએશિ તથા િેિોરન્ડિ ઓફ એિોિીએશિ િગેરે િહીતિા લાગુ પડતાું જરૂરી
તિાિ દસ્તાિેજોિી પ્રિાગણત િકલો રજુ કરિાિી રહેશે.

12.

સિગિ ઘ્િારા હરાજીિાું મ ૂકિાિાું આિેલ સિલ્કત િાટે િુંપ ૂણવ સિગત િાથે િળે લ ભાિ૫ત્રકો પૈકી
કોઇ૫ણ એક કે તિાિ સ્િીકારિા કે િ સ્િીકારિાિો સિગિિે અબાસઘત અસઘકાર રહેશે.

13.

સિગિિે િળે લ ટેન્ડરિો સ્િીકાર કે અસ્િીકાર થયાિી જાણ અરજદારિે જરૂરી સિણવય લેિાયા બાદ
કરિાિાું આિશે. જે અરજદારોિા ટેન્ડરોિો અસ્િીકાર કરિાિાું આિેલ હોય તે અરજદારોિે તેઓ
ઘ્િારા ભરપાઇ કરે લ અિાિતિી રકિ વ્યાજ સિિા ૫રત કરિાિાું આિશે.

14.

ભરે લા ભાિ૫ત્રકો િીલબુંઘ કિરિાું િાત્ર ''આર.પી.એ.ડી.'' ઘ્િારા જ તા.૨૫/૦૯/ર૦૧૯ િાુંજિા
૬:૦૦ કલાક સુઘીિાું પ્રાદે સશક િેિેજરશ્રીિી કર્ેરી, રાજકોટ િળી જાય તે રીતે િોકલિાિા રહેશે. કિર
ઉ૫ર સ્િચ્છી અિે સ્પષ્ટ િુંર્ાય તે રીતે ''હરાજી િાટેન ુ ું ભાિ૫ત્રક'' અચ ૂક લખિાનુ ું રહેશે અિે જે તે
સિલ્કતિો પ્રકાર, સિલ્કત િુંબર અિે ઔદ્યોગગક િિાહતનુ ું િાિ પણ અિશ્ય દશાવિિાનુ ું રહેશે. જો
આિી સિગત દશાવિેલ િહીં હોય તો રોજ-બરોજિી ટપાલ િિજી સિગિિા કિવર્ારી ઘ્િારા તે કિર
ખોલી, કિર ટેન્ડર સિિાનુ ું ગણી દફતરે કરિાિાું આિશે અિે અરજદારિે તે ૫રત કરિાિાું આિશે
અિે તે અંગે કોઇ િાુંઘો/રજુઆત ઘ્યાિિાું લેિાિાું આિશે િહીં. ઉ૫ર મુજબ સિયત િિય િયાવદાિાું
િળે લ ભાિ૫ત્રકોિે જ ઘ્યાિે લઇ િકકી કરે લ િિય/સ્થળે હરાજીિી કાયવિાહી કરિાિાું આિશે.

15.

ટેન્ડર ઓ૫િ થયેથી જે તે સિલ્કતિી િૌથી િઘારે કકિંિત દશાવિિાિાું આિેલ હશે તે કકિંિતિે ન્યુિત્તિ
કકિંિત/તળીયાિી કકિંિત ગણી અરજદારો પાિે િાુંહોિાહેિી બોલી બોલાિિાિાું આિશે. જેિાું િૌથી
િઘુ બોલાયેલ બોલી/કકિંિત તિાિ અરજદારોિે બુંઘિકતાવ રહેશે અિે િૌથી િઘારે બોલી બોલિારિી
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આખરી બોલી ગણી સિગિિી િડીકર્ેરીએથી જરૂરી િુંજૂરી િળ્યા બાદ જ સિલ્કતિી ફાળિણી અંગેિી
આગળિી કાયવિાહી હાથ ઘરિાિાું આિશે.
16.

અરજી૫ત્રક િાથે િાિેલ કરાયેલ સિતરણ કરિા અંગેિી શરતો અિે બોલીઓ અન્િયેન ુ ું બાહેંઘરીખત
રૂા.૩૦૦/-િો સ્પેશીયલ એઘેિીિ સ્ટેમ્પ લગાિી ત્યારબાદ અરજદારિી િહી, સ્થળ અિે તારીખ તથા
બે િાક્ષીઓિી િહી િાથે ફરજજયાત રજુ કરિાનુ ું રહે ીે . તે ૫ણ જો સિયિ મુજબ રજુ કરિાિાું આિેલ
િહીં હોય તો તેિા ટેન્ડર આપોઆપ રદૃ બાતલ થિાિે પાત્ર રહેશે.

17.

જે તે સિલકતિા અગાઉિા ફાળિણીદાર ઘ્િારા પ્લોટ ઉ૫ર બાુંઘકાિ િાટે સ્થાસિક સ્િરાજિી િુંસ્થા
અથિા સિગિિી જરૂરી િુંજૂરી સિિા કે િુંજૂર કરે લ પ્લાિ સિિાયનુ ું િિારાનુ ું બાુંઘકાિ કરે લ હશે તો
અરજદારે તે બાુંઘકાિ પોતાિા ખર્ે સિયસિત કરાિાનુ ું રહેશે. જો બાુંઘકાિ સિયસિત થઇ શકે તેિ િ
હોય તો તે પોતાિા ખર્ે દૂ ર કરિાનુ ું રહેશે.

18.

ભાિ૫ત્રક િાથે ર૫% બાિાિી રકિિો ડી.ડી. તથા ર્કાિણી ફી િો ડી.ડી. એિ અલગ-અલગ િાિેલ
િ રાખિારનુ ું ટેન્ડર આપોઆ૫ રદૃબાતલ ગણાશે એટલે કે ટેન્ડરિાું ભરે લ રકિિા ર૫% પ્રિાણેિી
બાિાિી રકિ અિે ર્કાિણી ફી ભરે લ િહીં હોય તેા તેિા ટેન્ડર સ્િીકારિાિાું આિશે િહીં. અરજી
િાથે ર્કાિણી ફી પેટે ઔદ્યોગગક/િાગણજય પ્લોટ િાટે જિરલ કેટેગરીિા અરજદારોએ રૂા.૧૧૮૦/િો અિે ઓટીપી કેટેગરીિા અરજદારોએ રૂા.૫૯૦/- િી રકિિો ''જી.આઇ.ડી.િી., રાજકોટ'' િા િાિિો
પે-ઓડવ ર/ડી.ડી. રજુ કરિાિો રહેશે. જે ર્કાિણી ફી ૫રત િળિાપાત્ર િથી. અરજી ૫ત્રક િાથે જરૂરી
ર્કાિણી ફી અિે ૨૫% બાિાિી રકિિા ડી.ડી. ઉપરાુંત સિયિ મુજબનુ ું બાહેંઘરીખત રજુ કરિાનુ ું
રહેશે. તે સિિાયિી અરજી રદૃબાતલ ગણિાિાું આિશે.

19.

હરાજી દરમ્યાિ અરજદાર પોતે અથિા તેિિા પ્રસતસિસિ હાજર રહી શકશે. અરજદાર અથિા
અરજદારિા પ્રસતસિસિએ ભાગ લેિા િાટે હરાજી શરૂ થિાિા િિય અગાઉ એક કલાક ૫હેલાું તેિિો
તાજેતરિો ફોટો તથા િરકાર િાન્ય ફોટાિાળું ઓળખ૫ત્ર (અિલ તથા એક િકલ) રજુ કરિાનુ ું રહેશ.ે
અિે આ રજુ કરિાર વ્યકકત જ હરાજીિાું ભાગ લઇ શકશે. અિલ ઓળખ૫ત્ર હરાજી બાદ
અરજદાર/પ્રસતસિસિિે ૫રત કરિાિાું આિશે. કોઇ કારણિર અરજી કરિાર અરજદાર હાજર િ રહી
શકે તેિ હોય તો તેિા પ્રસતસિસિિે હાજર રહેિા િાટે િુંિસત૫ત્ર/અસિકૃતપત્ર આ૫િાનુ ું રહેશે. જેિા
િગર પ્રસતસિસિ બોલીિાું હાજર રહી શકશે િહીં.

20.

રહેણાુંક િકાિ િાટે સિગિિી જે તે િિાહતિાું એકિ ઘરાિતા ઉદ્યોગકાર જ ભાિ૫ત્રક/ટેન્ડર રજુ
કરી શકાશે. જેિાું પુરાિારૂપે અરજદારે ફાળિણી૫ત્ર/તબદીલી હક
ુ િિી િકલ રજુ કરિાિી રહેશે.

21.

એક િખત ટેન્ડર ખુલી ગયા ૫ીી કોઇ૫ણ િુંજોગોિાું ૫રત ખેંર્ી શકાશે િહીં. જેથી એકિાર ટેન્ડર
ખુલી ગયા બાદ જો કોઇ અરજદાર ટેન્ડર ૫રત ખેંર્િાિી રજુઆત કરશે અથિા એલોટિેન્ટ લેટર
સ્િીકારિાિી િા પાડશે તો તે અરજદારિી ર૫% બાિાિી રકિ કે જે ટેન્ડર િાથે ભરપાઇ થયેલ હશે
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તે સિગિ ઘ્િારા જપ્ત કરિાિાું આિશે અિે તે બાબતે અરજદાર કોઇ૫ણ પ્રકારિી તકરાર/િાુંઘો
ઉઠાિી શકાશે િહીં.
22.

ુ
િાગણજ્ય પ્લોટ િાટે િાગણજય હેતઓ
દશાવિતી યાદી અરજી૫ત્રક િાથે ગબડાણ કરે લ ીે તે સિિાયિા
અન્ય કોઇ હેત ુ િાટે સિગિિો સિણવય આખરી ગણાશે.

23.

જે તે સિલ્કત િાટે િખતો િખત લાગુ ૫ડતાું કરિેરા, જી.એિ.ટી., પી.જી.િી.િી.એલ., સ્થાસિક
િગરપાગલકા, િહાિગરપાગલકા કે શહેરી સિકાિ િત્તા િુંડળ, િોકટફાઇડ એરીયા, રાજ્ય/કેન્ર િરકારિી
િુંસ્થાઓ, પાણી િગેરેિા તિાિ િેરાઓ/ટેકિ/ર્ાજીિ િગેરે અરજદારે જે તે િુંસ્થાિે બારોબાર
ભરિાિા રહેશે.

24.

હરાજીિાું મ ૂકિાિાું આિેલ જે તે સિલ્કતો ૫ર જીઆઇડીિી તથા અન્ય િુંસ્થાઓ જેિી કે, પી.જી.િી.િી.
એલ., સ્થાસિક િગરપાગલકા, િહાિગરપાગલકા કે શહેરી સિકાિ િત્તા િુંડળ, િોકટફાઇડ એરીયા,
રાજ્ય/કેન્ર િરકારિી િુંસ્થાઓ, પાણી િગેરેિા જૂિા ફાળિણીદારિા ૫ડતર રહેિા પાિેલ અથિા
કોઇ૫ણ જાતિા બાકી સિકળતાું લેણાું ભરિાિી િુંપ ૂણવ જિાબદારી જે તે અરજદારિી રહેશે અિે જે તે
લ્હેણી રકિ સિલ્કતિી હરાજીિાું િકકી થયેલ ફાળિણી કકિંિતિાુંથી બાદ િળી શકશે િહીં એટલે કે જે
તે અરજદારે જ ભરપાઇ કરિાિી રહેશે અિે તે િુંબસું ઘત િુંપ ૂણવ જિાબદારી હરાજીિાું ૫િુંદ થયેલ
ફાળિણીદારિી રહેશે અિે તે અંગે કોઇ િાુંિો/રજુઆત ભસિષ્યિાું ઘ્યાિિાું લેિાિાું આિશે િહીં.

25.

હરાજીિી પ્રકિયા પ ૂણવ થયે, પ્રથિ ત્રણ બોલી બોલિાર સિિાયિા અરજદારોિા બાિાિી રકિિા
ડી.ડી. પરત કરિાિાું આિશે. જ્યારે પ્રથિ ત્રણ બોલી બોલિાર િા ડી.ડી. હરાજીિી પ્રકિયા પ ૂણવ થયે,
િડી કર્ેરીએ થી જરૂરી િુંજૂરી િેળિી, િૌથી િધુ બોલી બોલિાર અરજદાર દ્વારા ફાળિણીપત્ર
મુજબિી િુંપ ૂણવ ઓફર રકિ ભયાવ બાદ સિલકતિી ફાળિણી થયે બાકી રહેલ બે અરજદારોિા ડી.ડી.
પરત કરિાિાું આિશે જેિી તિાિ અરજદારોએ ખાિ િોંિ લેિી. હરાજી બાદ પાીળથી ડી.ડી. પરત
કરિા િાટે સિગિ િાથે િાદ-સિિાદ/તકરાર કરિી િહીં.

26.

હરાજીિા િિયે અરજદારો ઘ્િારા હરાજીિા િુંર્ાલક અસઘકારી ઘ્િારા િકકી કરિાિાું આિેલ રકિિા
ગુણાુંકિાું બોલી બોલિાિી રહેશે.

27.

હરાજી ખુંડિાું/ફોિ/િોબાઇલ કે અન્ય કોઇ૫ણ પ્રકારિા િુંદેશા વ્યિહારિા ઉ૫કરણો લાિિા
પ્રસતબુંસઘત ીે .

28.

જો સિગિ દ્વારા ફાળિિાિાું આિેલ સિલકતિા ઓફરિી રકિ ફાળિણીદાર ચ ૂકિે અિે ઓફરિો
સ્િીકાર કરી, સિગિ િાથે સિયત કરારખત િ કરે અથિા તેિો અિલ િ કરે અથિા સિલકતિો
ભૌસતક કબ્જો િ લે અિે સિગિ ઓફર રદ કરે તો ફાળિણીદાર ભરે લ ઓફર રકિિાુંથી, અિાિતિી
રકિ પરત િેળિિા હક્કદાર િથી. તદ્દઉપરાુંત સિલકતિી ફાળિણીિી રકિ સિગિિા સિયિોનુિાર
કપાત િાથે જપ્ત કરિા સિગિ હક્કદાર રહેશે.
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ઉ૫ર જણાિેલ સિલ્કતોિી સિગતો, શરતો અિે અન્ય િાકહતી કર્ેરીિા િોટીિ બોડવ તથા સિગિિી િેબિાઇટ
(www.gidc.gujarat.gov.in) ૫ર મ ૂકિાિાું આિેલ ીે . જે િુંર્ાણે લીઘા ૫ીી જ ટેન્ડર ભરિાિા રહેશે. અસિિાયવ
િુંજોગોિાું સિગિ તેિાું ફેરફાર કરી શકશે. િઘુિાું, કોઇ૫ણ સિલ્કતિા પ્રકાર, સિસ્તાર તથા કકિંિત બાબતે
કુંઇ૫ણ ફેરફાર જણાશે તો સિગિ તેિાું ૫ણ ફેરફાર કરી શકશે અિે સિગિિો સિણવય અંસતિ અિે તિાિ
અરજદારોિે બુંઘિકતાવ રહેશે.
ઉ૫રોકત તિાિ શરતો િાુંર્ી, િિજીિે તે શરતો અિે બોલીઓ અિો િીર્ે િહી કરિારિે બુંઘિકતાવ રહેશે
અિે સિગિિી પ્લોટ/શેડ/સિલકતિા સિતરણિે લગતી જોગિાઇઓ/સિસતસિયિો િિજી અિે િુંિત થઈ
તેિી ખાતરી િાથે અિોએ સિગિિાું સિલ્કત િેળિિાનુ ું અરજી૫ત્રક િોકલાિેલ ીે .
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