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ૂણ િવકિસત વસાહતોમાં ઉપલ ધ ઔ ો ગક/ વા ણજય લોટ ંુ

હર હરા થી વેચાણ

ગુજરાત ઔ ોિગક િવકાસ િનગમની ઉમરગામ અને સરીગામ ઔ ોિગક વસાહતોમાં નીચે મુજબના ઉપલ ધ ઔ ોિગક
લોટ/વાિણજય લોટ

“ મ છે તેમ, અને

િ થિતમાં તે િ થિતમાં” જાહેર હરાજીથી ફાળવવાના હોઇ, આ માટેના

અરજીપત્રક ( .૫૦/- + જીએસટી રોકડા ચુકવવાથી આ૫વામાં આવશે.) ઉપલ ધ ઔ ોિગક, લોટો/ વાિણજય લોટો
અને શરતો, િવગેરેની માિહતી, પ્રાદે િશક મેનજ
ે ર ી-૨ ની કચેરી, લોટ નં.સી-૫/૧૦૧, ચાર ર તા, જીઆઈડીસી, વાપી
પાસેથી તા. 04/09/2019 થી તા.16/09/2019 સુધીમાં રજાના િદવસો િસવાય કચેરી ખાતે બપોરના ૧૨.૦૦ થી
સાંજના ૦૫.૦૦ કલાક સુધીના સમય દર યાન મળી રહેશે. ભરે લા અરજી પત્રકો સીલબંધ કવરમાં “રજી.પો.એ.ડી.” થી
મોડામાં મોડા તા.23/09/2019 ના રોજ સાં

05.00 કલાક સુધીમાં પ્રાદે િશક મેનેજર ી-૨ ની કચેરીએ મળે તે રીતે

મોકલવાના રહેશે. અરજીપત્રકના કવર ઉપર વ છ અને પ ટ રીતે

તે િમ કતના નંબર અને વસાહતના નામનો

િનદશ કરવાનો રહેશે.
અરજદાર ારા ૨ (બે) અલગ-અલગ િડમા ડ ડ્રાફટ “ .આઇ.ડ .સી.” ના નામના પેયેબલ “વાપી” નીચે મુજબ
રજુ કરવાના રહેશે.
(અ) ચકાસણી ફી પેટે . ૧૧૮૦/- નો િડમા ડ ડ્રાફટ રજુ કરવાનો રહેશે (નોન-રીફ ડેબલ)
(બ) અરજીપત્રક / ભાવ પત્રકમાં ભરે લી રકમના ૨૫% પ્રમાણેની રકમનો િડમા ડ ડ્રાફટ રજુ કરવાનો રહેશે.
અરજદારો ારા ટે ડરની તમામ શરતોની પ ૂતર્તા કરવામાં આવશે, તેઓ જાહેર હરાજીમાં ભાગ લઇ શકશે.
અરજીપત્રક /ભાવપત્રકમાં ભરે લી રકમના ૨૫% પ્રમાણેની ઈ.એમ.ડી.ની રકમનો ડી.ડી. સામેલ ન રાખનારનું ટે ડર
વીકારવા પાત્ર ન હોય અરજી પત્રક રદબાતલ ગણાશે. ટે ડર ઓપન થયેથી

તે િમ કતની સૌથી વધારે િકંમત

દશાર્વવામાં આવેલ હશે તે િકંમતને યુનતમ/તળીયાની િકંમત ગણતરીમાં લઈ અરજદારો
બોલાવી

ારા માંહોમાંહન
ે ી બોલી

સૌથી વધારે ભાવ બોલનારની બોલી આખરી ગણી િનગમની વડી કચેરીએથી જ રી મંજુરી મેળ યા બાદ

િમ કતની ફાળવણી અંગેની કાયર્વાહી હાથ ધરવામાં આવશે. ઉપલ ધ દશાર્વલ
ે ી િમલકતોની જાહેર હરાજી
તા.01/10/2019 ના રોજ સવારના 11:30 કલાક થી નીચે જણાવેલ સરનામે રાખવામાં આવશે.
અરજીપત્રક/ટે ડરના અરજદારે જ અચ ૂક હાજર રહેવાનું રહેશે, પછીથી કોઈ વાદિવવાદ ગ્રા

માં ભરે લ

રાખવામાં આવશે નહી.

મળે લ ભાવપ ક ખોલવા ંુ થળ: ા.મે. ી-2 ની કચેર , .આઇ.ડ .સી વહ વટ બ ડ ગ, લોટ નં.સી-5/101, ચાર ર તા,
આઈડ સી, વાપી – 396 195.
ઉપર જણાવેલ િમલકતોની િવગતો શરતો અને અ ય માિહતી કચેરીના નોટીસ બોડર્ તથા િનગમની વેબસાઈટ
(www.gidc.gov.in) પર મુકવામાં આવેલી છે . અિનવાયર્ સંજોગોમાં આમા ફેરફાર કરી શકાશે. સંપ ૂણર્ િવગત સાથે મળે લાં
અરજીપત્રકો પૈકી કોઇ પણ એક કે તમામ અરજીપત્રકો વીકારવા કે કેમ? તે અંગેનો િનગમનો અબાિધત અિધકાર રહેશ.ે
આ હરાજીમાં ભાગ લેનાર સૌને જાણ કરવામાં આવે છે કે જી.આઈ.ડી.સી.ની િમલકત પર બીજી સં થાઓ

વી કે

ડી.જી.વી.સી.એલ., નોટીફાઈડ એિરયા, સે ટ્રલ એક્સાઈઝ, પાણી વગેરેના

પણ બાકી હેણાં ભરવાના નીકળતા હોય,

તેની જાણકારી અરજદારોએ મેળવી લેવી તથા આ હરાજીમાં ભાગ લેનાર

પણ પસંદ થાય તેને િનગમની હરાજીની

-તે િમલકત પરના બાકી

હેણાં ભરપાઈ કરવાના રહેશે, તે સંબિધત સંપ ૂણર્ જવાબદારી હરાજીમાં પસંદ થયેલ

ફાળવણીદારની રહેશે, િનગમની કોઈ જવાબદારી રહેશે નહી.
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સંપક અિધકાર : વી. એચ. ઠ ર,
હો ો :

ાદિશક મેનેજર,

ટલીફોન નં. (ઓ) 0260-2432667 / 2432670
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ાદિશક મેનેજર-2
આઇડ સી, વાપી.

