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"બલ્ક ડ્રગ પાકક સ્થાપિા જમીિિી ખરીદી માટે ઇચ્છુ ક જમીિ માગલકો તરફથી
દરખાસ્ત."

ઓગષ્ટ-૨૦૨૦.
ગુજરાત ઔદ્યોગગક ગિકાસ ગિગમ
બલ્ક ડ્ર્ગ પાકક સ્થાપિા જમીિિી ખરીદી માટે ઇચ્છુ ક જમીિ માગલકો પાસેથી તેઓિી જમીિ જીઆઇડીસીિે આપિાિી
દરખાસ્ત આપિા બાબત:
(આ િોટટસ માત્ર જમીિ િેચિામાું રસ ધરાિતા પક્ષકારો માટેિી દરખાસ્ત રજૂ કરિા માટે જારી કરિામાું આિી છે અિે તે પછી
પ્રોજે ક્ટ માટે બોલી પ્રટક્રયામાું કોઈપણ અથિા તમામ રસ ધરાિતા પક્ષોિે આગળ િધારિા માટે જીઆઈડીસી તરફથી કોઈ
બુંધિકારક પ્રગતબદ્ધતા િથી.) પ્રોજે ક્ટ માટે આગળ કાયકિાહી કરિા અથિા કોઇ પણ પક્ષકારિે અથિા બધા પક્ષકારો અથિા
દરખાસ્ત રજુ કરિાર માટે દરખાસ્ત મુંગાિિાિી પ્રટક્રયામાું જીઆઇડીસીિે બુંધિકતાક રહેશે િહીં
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ગિશેષ િોંધ


" EOI " દસ્તાિેજમાું સમાયેલી માગહતી, મૌગખક રીતે અથિા દસ્તાિેજી અથિા અન્ય કોઈપણ સ્િરૂપમાું,
ગુજરાત ઔદ્યોગગક ગિકાસ ગિગમ (જીઆઈડીસી) દ્િારા અથિા તેમિા કમકચારીઓ અથિા સલાહકારો
દ્િારા, આ EOI દસ્તાિેજમાું ગિધાકટરત ગિયમો અિે શરતો અિે આ અિુસુંધાિમાું GIDC ગિયમો અિે
શરતો સૂચિે, તે સગહતિી માગહતી પૂરી પાડિા અિે અરજી કરિા ઇચ્છુ ક એજન્સીઓ / વ્યગક્તઓિે તેમિો
ગિણકય લેિામાું મદદ કરિાિા હેતુ માટે જ તૈયાર કરિામાું આિી છે . આ ઇઓઆઈ દસ્તાિેજ એ કરાર િથી
અિે જીઆઈડીસી દ્િારા કોઈ અન્ય પાટીિે ઓફર અથિા આમુંત્રણ િથી. આ ઇઓઆઈ દસ્તાિેજ દરેક
રુગચ ધરાિતી એજન્સીઓ / વ્યગક્તઓિે જરૂરી હોય તે બધી માગહતી સમાગિષ્ટ કરતુું િથી.



આ EOI દસ્તાિેજમાું માગહતીિી ચોકસાઈ, ગિશ્િસિીયતા અથિા સુંપૂણત
ક ા ગિશે GIDC કે તેમિા
કમકચારીઓ અથિા સલાહકારો કોઈ રજૂ આત અથિા બાુંહેધરી આપતા િથી. દરેક એજન્સી / વ્યગક્તએ
પોતાિી તપાસ અિે ગિશ્લેષણ હાથ ધરિાિા રહેશે અિે આ EOI દસ્તાિેજમાું માગહતીિી ચોકસાઈ,
ગિશ્િસિીયતા અિે સુંપૂણકતાિી તપાસ કરિી અિે આ EOI દસ્તાિેજ રજૂ કયાક પહેલાું યોગ્ય સ્રોતથી
સ્િતુંત્ર સલાહ મેળિિી જોઈએ.



ખચક અથિા િુકસાિ જે આ EOI દસ્તાિેજમાું સમાયેલી કોઈપણ બાબતમાું ઉદ્દભિતા અથિા ઉઠાિી
શકાય છે અથિા સહિ કરી શકે છે , આ ઇઓઆઈ દસ્તાિેજ, જીઆઈડીસી અથિા તેમિા કમકચારીઓ,
તેમિા સલાહકારો દ્િારા અથિા િહિ પૂરુું પાડિામાું આિેલી માગહતી અિે કોઈપણ અન્ય માગહતી, જે
આગળિી પસુંદગી પ્રટક્રયામાુંથી કોઈપણ રીતે ઉદ્દભિે તે તેિો ભાગ બિશે તેિુું માિિામાું આિે છે .
જીઆઈડીસી કે તેમિા કમકચારીઓ અથિા સલાહકારોિી કરાર, ત્રાસ, િળતરિા ગસદ્ધાુંતો અથિા અન્યાયી
સુંિધકિિા કાયદા હેઠળ અથિા તો કોઈ િુકસાિ માટે, કોઈપણ એજન્સી અથિા કોઈપણ અન્ય વ્યગક્તિી
કોઈપણ જિાબદારી રહેશે િહીં.



જી.આઈ.ડી.સી. પાસે કોઈ પણ કારણો આપ્યા ગિિા કોઈપણ તબક્કે આ ઇઓઆઈ દસ્તાિેજિા જિાબમાું
સબગમટ કરેલા કોઈપણ અથિા તમામ ઇઓઆઈિે િકારિાિો અગધકાર અિામત છે . જીઆઈડીસી કોઈપણ
તબક્કે પ્રટક્રયાિે રોકિાિો અથિા પાછી ખેંચિાિો અથિા રદ કરિાિો અગધકાર અિામત રાખે છે , જે મણે
તેમિી ઇ.ઓ.આઇ રજુ કરી હોય તેિી એજન્સીઓિે જીઆઇડીસીએ લીધેલ ગિણકયિી જાણ કરશે.



જીઆઈડીસી આ દસ્તાિેજિી કોઈપણ અથિા તમામ જોગિાઈઓમાું ફેરફાર અથિા સુધારણા અથિા
ઉમેરો અથિા હાલિા ઇઓઆઈ દસ્તાિેજિે રદ કરિા અિે િિા ઇઓઆઈ દસ્તાિેજ ફરી મુંગાિિા અુંગિ
ે ો
અગધકાર અિામત રાખે છે .



આ EOI દસ્તાિેજમાું બતાિેલી માગહતી અિે ગિિેદિો શુધ્ધભાિિાથી કરિામાું આવ્યા છે . અભીરુગચ
ધરાિતી એજન્સીઓ / પક્ષો / વ્યગક્તઓએ આ પ્રોજે ક્ટમાું ભાગ લેિા તેમિા પોતાિા ગિણકય પર આધાર
રાખિો જોઈએ.

૧. પૂિકભગૂ મકા
ગુજરાત ઔદ્યોગગક ગિકાસ ગિગમ (જીઆઈડીસી) એ મધ્યિતી એજન્સી છે , જે રાજ્યિા ઔદ્યોગગક ગિકાસ માટેિા
કાયદાકીય બોડક તરીકે ગુજરાત ઔદ્યોગગક ગિકાસ અગધગિયમ, ૧૯૬૨

હેઠળ સ્થાગપત કરિામાું આિી છે .

જીઆઈડીસી જે ઔદ્યોગગક ગિકાસ માટે યોગ્ય હોય તેિા સ્થળિી ઓળખ કરી અિે રસ્તા, ગટર, િીજળી, પાણી
પુરિઠા, સ્ટ્રીટલાઇટ જે િી માળખાકીય સુગિધાઓ સાથે ઔદ્યોગગક ગિમાકણ કરે છે અિે બહુ માળી શેડ પણ ધરાિે છે .
જીઆઈડીસીએ રાજ્યભરમાું ૨૧૬ થી િધુ ઔદ્યોગગક િસાહતોિો ગિકાસ કયો છે જે માું ૬૩,000 થી િધુ ઔદ્યોગગક
એકમોિો સમાિેશ થાય છે .

૨. પટરયોજિા:
આયોજિ હેઠળિા પાકકમાું સ્થપાિાર બલ્ક ડ્રગ એકમોિે િૈગશ્િક કક્ષાિી વ્યિહારુ માળખાટકય સુગિધાઓ
(સીઆઈએફ) સાથે ગુજરાત રાજ્યમાું બલ્ક ડ્રગ પાકક સ્થાપિા માટે, ગુજરાત ઔદ્યોગગક ગિકાસ ગિગમ દટરયાકાુંઠાિી
િજીકિા ગુજરાતિા ભરૂચ ગજલ્લાિા જું બુસર તાલુકા માું યોગ્ય જમીિિી ઓળખ કરિા માગે છે .

૩. બલ્ક ડ્રગ પાકક યોજિાિો ઉદ્દેશ્ય.
જથ્થાબુંધ દિાઓિો ઉત્પાદિ ખચક િોંધપાત્ર રીતે િીચે લાિિા અિે તેિા દ્િારા પ્રમાણભૂત પરીક્ષણ અિે માળખાગત
સુગિધાઓમાું સરળ પ્રિેશ આપીિે સ્થાગિક બલ્ક ડ્રગ ઉદ્યોગિી સ્પધાકત્મકતામાું િધારો કરિાિા દૃગષ્ટકોણથી, "બલ્ક
ડ્રગ પાક્સકિો પ્રમોશિ" િામિી યોજિાિે ૨૦ માચક, ૨૦૨૦ િા રોજ ભારત સરકાર દ્િારા મુંજૂરી આપિામાું આિી
છે . ગેઝેટ સૂચિા િું.- ૩૧૦૨૬/૧૬/૨૦૨૦-િીગત, તા.૨૧/0૭/૨0૨0 અિે ભારત સરકારિા રસાયણ અિે
ફટીલાઇઝર મુંત્રાલય, ફામાકસ્યુટટકલ્સ ગિભાગ દ્િારા આ યોજિાઓ, જથ્થાબુંધ ડ્રગ પાક્સકિી ગાઇડલાઇન્સ દ્િારા
માગકદર્શશકા જારી કરિામાું આિી છે . 27 મી જુ લાઈ, 2020, જે એકબીજા સાથે િીચેિા પદાથોિો સમાિેશ કરે છે .

* મૂળભૂત દિાઓિા ઉત્પાદિ ખચકમાું િોંધપાત્ર ઘટાડો લાિિા અિે ભારતિે સ્િ-ગિભકર બિાિિા માટે પાકકમાું
ગસ્થત જથ્થાબુંધ ડ્રગ એકમોિે ગિશ્િ કક્ષાિી સામાન્ય માળખાટકય સુગિધાઓ (સીઆઈએફ) સરળતાથી પ્રાપ્ત
થાય અિે દેશમાું બલ્ક ડ્રગ પાકકિી સ્થાપિાિે પ્રોત્સાહિ આપિુું તેમજ ત્યાુંથી સ્થાગિક બલ્ક ડ્રગ ઉદ્યોગિી
સ્પધાકત્મકતા િધારીિે ભારતિે જથ્થાબુંધ દિાઓમાું આત્મગિભકર બિાિશે.
* ઉદ્યોગોિે સામાન્ય િેસ્ટ મેિેજમેન્ટ ગસસ્ટમિી િિીિ પદ્ધગતઓ દ્િારા ઓછા ખચે પયાકિરણિા ધોરણોિે
પહોંચી િળિામાું મદદ કરિા માટે.
* સુંશોધિ અિે સ્કેલિી અથકવ્યિસ્થાિા ઉપયોગિા કારણે થતા ફાયદાઓિો ઉપયોગ કરિા.

૪.

EOI િો ઉદ્દેશ્ય:

આ યોજિા રાજ્ય અમલીકરણ એજન્સી (એસઆઈએ) દ્િારા લાગુ કરિામાું આિશે, ગુજરાત ઔદ્યોગગક ગિગમ
ગિકાસિે ગુજરાત સરકાર દ્િારા જમીિ સુંપાદિિા કામે ગિયુક્ત કરિામાું આિી છે .
આ પ્રટક્રયાિો લક્ષ્ય ગુજરાતિા ભરૂચ ગજલ્લાિા જબુુંસર તાલુકામાું ૧000 એકર અિે તેિાથી ઉપરિા એક જથ્થે
આિેલા ગિસ્તારિી ઉપલબ્ધ સુસુંગત જમીિિા પાસકલિે ઓળખિાિો છે . કોસ્ટલ ક્ષેત્રિી િજીકિા ગિસ્તારિે
પ્રાધાન્ય આપિાિુું છે . આ ઇઓઆઈ હેઠળ મળિાર દરખાસ્તિા મૂલ્યાુંકિ પછી જમીિોિા સુંપાદિ માટે સુંદભકિી
મુદત િક્કી કરિામાું આિશે.

આ દસ્તાિેજ સુંપૂણકપણે એજન્સીઓ / વ્યગક્તઓિે તેમિી અગભવ્યગક્તિી અભીરુચી (EOI) િે GIDC માું સબગમટ
કરિા માટે સક્ષમ બિાિિાિા હેતુ માટે આપિામાું આવ્યો છે .

૫.મુખ્ય આિશ્યકતાઓ
બલ્ક ડ્રગ પાકકિી સ્થાપિા માટે જરૂરી જમીિિા સ્થળિી કેટલીક ગિશેષતાઓ હોિી જોઈએ, જે િા દ્િારા સામાન્ય
ઇન્રાસ્ટ્રક્ચર સુગિધાઓિી આિશ્યકતાિે ઓછામાું ઓછા મૂડી ડકમતે પ્રદાિ કરી શકાય. જમીિિા સ્થળ માટે િીચેિી
બાબતો હોિી જરૂરી છે .


પયાકિરણીય ધોરણોિુું પાલિ કરિા માટે યોગ્ય (એટલે કે તે કોઈપણ પયાકિરણીય જોગિાઈઓ / કાયદા દ્િારા
પ્રગતબુંગધત હોિુું જોઈએ િહીં).



CRZ –કોસ્ટલાઇિથી ૨૦ ટક.મી. િા અુંદર જમીિ હોિી જોઇએ.



મ્યુગિગસપલ હદ બહાર હોિુું જરૂરી.



રાષ્ટ્રીય ધોરીમાગક સ્થળથી ૨૫ ટકમીિી અુંદર હોય તેિે પ્રાધાન્ય.



એર કાગો / એરપોટક સાઇટથી ૫૦ ટક.મી. િે પ્રાધાન્ય.



સી પોટક / ઇિ લેન્ડ જળમાગક / સુકા બુંદર સ્થળથી 100 ટક.મી. િે પ્રાધાન્ય.



સરકારી જમીિિે લગોલગ આિેલ જમીિિે પ્રાધાન્ય.

૫.૨ અિામતિી રકમ (EMD)
૫.૨.૧ ABSTRACT માું ઉલ્લેખ કયાક મુજબ અરજદાર / એજન્સીએ ટડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ દ્િારા રૂ૧0,00,000 / (દસ લાખ રૂગપયા) જમા કરાિિાિા રહેશે. (જે િગર વ્યાજે પરત કરિાિે પાત્ર છે ), ઇએમડીિી રકમ સાથે
િ હોય તેિા કોઈપણ ઇઓઆઈિ જીઆઈડીસી દ્િારા આપોઆપ રદ્દ કરિામાું આિશે.
૫.૨.૨ ઇએમડીિી રકમ અસફળ અરજદારિે પરત કરિામાું આિશે, જીઆઈડીસી દ્િારા જાણ કયાકિા ૧૫ (પુંદર)
ટદિસિી અુંદર, કોઈપણ વ્યાજ ગિિા અિે ઇએમડી ટ્રાન્સફર માટેિા અન્ય તમામ ખચક અરજદાર દ્િારા
ઉઠાિિામાું આિશે. પસુંદ કરેલી એજન્સી / અરજદારિી ઇએમડી આગળિી પ્રટક્રયા માટે જીઆઈડીસી
પાસે જમા રહેશે અિે જીઆઈડીસી િગર વ્યાજે અરજદાર દ્િારા સૂગચત કરેલ બધી જ જમીિ ખુલ્લી અિે
સહેલાઇથી કબજો સોંપિામાું આિેથી ૧૫ ટદિસમાું તે રકમ મુક્ત કરિામાું આિશે.
૫.૨.૩ કોઈપણ સમયે, એજન્સી / અરજદાર દ્િારા આપિામાું આિેલી માગહતી ખોટી કે ગેરમાગે દોરેલી અથિા
કપટપૂણ,ક અથિા પ્રટક્રયાિે પ્રભાગિત કરિા માટે લલચાિિાર અથિા ભ્રષ્ટ/કપટપૂણક વ્યિહાર િાળી મળશે
તો, જીઆઈડીસી તે અરજદાર/એજન્સીિી ઇ.એમ.ડી. િે જપ્ત કરિાિો અગધકાર અિામત રાખે છે .

૫.૩

ઇ.ઓ.આઈ સાથે િીચેિી ગિગતો હોિી જોઈએ:

૫.૩.૧ અરજદાર / મુખ્ય સભ્ય (કન્સોર્ટટયમ(સુંઘ)િા ટકસ્સામાું) દ્િારા યોગ્ય રીતે હસ્તાક્ષર કરાયેલ દરખાસ્તિો
(EOI) (ફોમક-‘એ’ માું સૂચવ્યા અિુસારિા ફોમેટ મુજબ.)
૫.૩.૨ અરજદારિી ગિગતો (ફોમક-‘બી’ માું સૂચવ્યા અિુસાર ફોમેટ મુજબ.)
૫.૩.૩ પ્રમાણપત્રો તથા િોટરાઇઝ્ડ દસ્તાિેજી પુરાિા સુંબુંગધત સત્તાિાળાઓ પાસેથી િોંધણી અિે વ્યિસાયિી
શરૂઆત કયાક અુંગેિા અિે મેમોરેન્ડમ અિે આર્ટટકલ ઓફ એસોગસએશિ (કોઈ કુંપિી માટે) અથિા
ભાગીદારી ખત (ભાગીદારી પેઢી માટે) અથિા આિા સમકક્ષ પ્રમાગણત દસ્તાિેજી પુરાિા.
૫.૩.૪ િકીલ પાસેથી પ્રમાગણત કરેલ Title Certificate િી િકલ આપિાિી રહેશે.
૫.૩.૫ સિેક્ષણ કરતા સિેયરિો એક જુ થ્થ હોિાિા તમામ સિે રેકોડકિે પ્રમાગણત અહેિાલ (ફોમક-‘એચ’ માું સૂચવ્યા
અિુસાર). (અહેિાલમાું સામેલ હોિુું જોઈએ, કે ઓફર કરેલી જમીિિા ચોક્કસ સ્થાિિે દશાકિતી સિે
યોજિાિી પ્રમાગણત ખરી િકલ)
૫.૩.૬ ગામિો િકશો કે જે માું આપેલી જમીિ સૂચિે છે તે સિે િુંબર સાથે યોગ્ય રીતે સીમાુંકિ થતુ હોય.
૫.૩.૭ ફોમક-‘સી’ માું જણાિેલા બધા દસ્તાિેજો,
૫.૩.૮ જો અરજદાર કુંપિી કે પ્રા.ગલ. કુંપિી હોય અથિા ભાગીદારી પેઢી હોય તો તેિામાું તમામ ગિયામકો/
ભાગીદારો દ્િારા કોઇ એક પ્રગતગિગધ કે વ્યગક્તિે સહી કરિા કે ગિણકય લેિા માટે આપેલ ઓથોરીટી લેટર
રજુ કરિાિો છે .
૫.૩.૯. જો કન્સોર્ટટયમિી બાબત હોય તો ફોમક ‘ડી’ માું ગિયત િમુિા મુજબ કુલ મુખત્યારિામુું (POA) રજુ
કરિાિુું રહેશે.
૫.૩.૧૦ તમામ જમીિ માગલકોએ (તાજે તરિા ૭/૧૨ િા રેકડક મુજબિા) ફોમક-‘ઇ’ મુજબ ગિયત િમુિાિુું બાહેધરી
ખત રજુ કરિાિુું રહેશે.
૫.૩.૧૧. જો કન્સોર્ટટયમિી બાબત હોય તો મુખ્ય સભ્ય (Lead Member) એ ફોમક ‘એફ’ મુજબ ગિયત િમુિાિુું
બાહેધરી ખત રજુ કરિાિુું રહેશે.
૫.૩.૧૨. જમીિિી સ્થળગસ્થગત અિે અુંતર બાબતેિી ગિગતો ગિયત િમુિા મુજબિા ફોમક ‘જી’ માું આમેજ કરી
રજુ
કરિી.
૫.૩.૧૩. ઇઓઆઈ દસ્તાિેજિા દરેક પાિે અરજ્દારે સહી કરિાિી રહેશે.
૫.૩.૧૪ ઇઓઆઈ દસ્તાિેજ િી ખરીદ કયાકિી ફી િી રસીદ રજુ કરિી.
૫.૩.૧૫. અિામતિી રકમિો પુરાિો. (ડ્રાફ્ટ)
૫.૪.

પાત્ર એજન્સી / વ્યગક્ત / અરજદાર

૫.૪.૧. એજન્સી / વ્યગક્ત એક વ્યગક્તગત, કુંપિી, ભાગીદારી પેઢી, મયાકટદત જિાબદારી ભાગીદારી અથિા એકમાત્ર
માગલકી, ભારતિા કાયદા હેઠળ કરાર કરિા સક્ષમ છે .
૫.૪.૨ ઇઓઆઈ એકલા જમીિમાગલક દ્િારા અથિા ઘણા જમીિમાગલકોિા કન્સોર્ટટયમ તરીકે રજુ કરી શકશે.
૫.૪.૩. કન્સોર્ટટયમ દ્િારા રજુ થિાર EOI, િોટરાઇઝ્ડ પાિર ઓફ એટિી સાથે હોિી આિશ્યક છે (ફોમક-‘ડી’
તરીકે સૂચિિામાું આિેલા ફોમેટમાું) તેમજા કન્સોર્ટટયમિુું પ્રગતગિગધત્િ કરિા માટે મુખ્ય સભ્ય તરીકેિા એક
સભ્યિે સત્તા આપિી. પીઓએ પર જે તે સિે િુંબરિા તમામ કબ્જા ધારકો દ્િારા હસ્તાક્ષર કરિા પડશે
(મહેસૂલિા રેકોડકમાું જણાવ્યા મુજબ િામો. એટલે કે તાજે તરિુું ગિલેજ ફોમક િુંબર ૭/૧૨). એબસ્ટ્રેક્ટમાું
સૂચિેલ ઇઓઆઈ સબગમશિિી અુંગતમ તારીખ પછી ઓછામાું ઓછા 6 (છ) કેલેન્ડર મગહિા માટે

પી.ઑ.એ માન્ય હોિો જોઈએ. જી.આઇ.ડી.સી. દ્િારા બલ્ક ડ્રગ પાકક સ્થાપિા માટેિા જમીિ ખરીદીિા
હેતુ માટે આ પો.એ.એ. કોઈ પણ સુંજોગોમાું કોઈપણ વ્યગક્ત દ્િારા આ પીઓએિા દુરૂપયોગ માટે
જીઆઈડીસી કોઈ પણ રીતે જિાબદાર રહેશે િહીં.
૫.૫.

જીઆઈડીસી દ્િારા ફક્ત મુખ્ય સભ્ય (કન્સોર્ટટયમિા ટકસ્સામાું) સાથે સુંદેશાવ્યિહાર કરિામાું આિશે.

૫.૬.

જે જમીિ/િો સમર્શપત કરિામાું આિે છે તેિો કોઇ પણ ભાગ ગામતળિી ૫00 મીટરિી સીમામાું આિિો
જોઇએ િહીં.

૫.૭.

અરજદારો તરફથી આ ઇઓઆઈિા પ્રગતસાદિુું મૂલ્યાુંકિ કયાક પછી જી.આઈ.ડી.સી. તે પસુંદ કરેલી
એજન્સી / વ્યગક્તિે જાણ કરશે અિે જમીિ અગધગ્રહણ, પુિિકસિ અિે પુિિકસિ અગધગિયમ, ૨૦૧૩ િી
જોગિાઈઓ હેઠળ કે તે િીચે (જમીિ અગધગ્રહણ કરિા માટે યોગ્ય પગલા ભરશે) જે સમય-સમય પર
સુધારેલ છે અિે રાજ્યમાું લાગુ પડે છે .

૫.૮.

ઇ.ઓ.આઈ Abstract માું સૂચિેલ EOI સબગમટ કરિાિી અુંગતમ તારીખ પછી ૬ (છ) કેલેન્ડર મગહિાિા
સમયગાળા માટે EOI માન્ય રહેશે.

૫.૯.

સુંપૂણક લેન્ડ પાસકલ ગિસ્તાર ૧000 એકર અિે તેથી િધુ એક જથ્થે અિે સુંલગ્િ , સુસુંગત અિે એક જ
સ્થાિ પર હોિો જોઈએ.

૫.૧૦. સબગમશિિુું ગિશ્લેષણ આુંતટરક સગમગત દ્િારા બલ્ક ડ્રગ પાકકિી સ્થાપિા માટે ભારત સરકાર (ભારત
સરકાર) દ્િારા ગિધાકટરત ધોરણો / ગિધાકટરત માગકદશકક ધોરણો/ આધાટરત રહેશે.
૫.૧૧. તમામ જમીિ માગલકોએ જીઆઈડીસીિે પ્રાથગમક સુંમગત આપિાિી રહેશે અિે જીઆઈડીસીિે કબજો
સોંપિા તમામ જમીિ સહેલાઇથી મળી રહે તેિી હોિી જોઇએ. મુખ્ય સભ્ય દ્િારા લેગખતમાું રજૂ કરિાિી
અગતશયોગક્તિા ટકસ્સામાું, જી.આઈ.ડી.સી. ઘટાડેલા જમીિ ગિસ્તાર માટે જમીિમાગલકોિી સુંમગત થી
જે અરજદાર/એજન્સીએ જે કુલ ગિસ્તારિી દરખાસ્ત રજુ કરી હોય તેિા ૮૫%થી ઓછો િ હોય અથિા
૧000 એકર (લગત સરકારી જમીિિા ગિસ્તાર ગસિાય જો કોઇ હોય તો) સ્િીકારી શકાશે. જો કે, મુખ્ય
સભ્ય ગબિશરતી ધોરણે લેગખત સુંમગત / ઘોષણા / પાિર ઓફ એટિી અિે / અથિા આિા અન્ય કોઇ
દસ્તાિેજો જે ૧0 મી સપ્ટેમ્બર, ૨0૨0 પહેલાું બાકી રેહતા જમીિ માગલકો પાસેથી મેળિી, આ E.O.I.
દસ્તાિેજ હેઠળ જરૂરી હોય તે રજુ કરિા માટે બુંધાયેલા છે .
િધુ સારી સ્પષ્ટતા માટે, અહીં આ ઉદાહરણ દ્િારા સ્પષ્ટ કરિામાું આવ્યુું છે કે જો કોઈ અરજદાર
સુંજોગોિે લીધે તે ટકસ્સામાું ૧૨00 એકર જમીિિી દરખાસ્ત કરે છે , તો તે જમીિ માગલકિી માગલકીિી
જમીિિા ૮૫% ગિસ્તાર (એટલે કે ૧0૨0 િી આસપાસ) િી સુંમગત માટે મુંજૂરી આપી શકે છે . કુલ
એકમત ક્ષેત્ર ૧0૨0 એકર આિે, જે ૧000 એકરથી િધુ છે અિે મુખ્ય સભ્ય ૧૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦
પહેલાું જીઆઈડીસીિે બાકી રહેલા જમીિ માગલકોિી સુંમગત અિે અન્ય દસ્તાિેજો આપશે / આપે છે .
૫.૧૨. જમીિિા માગલકો / અરજદારો જીઆઈડીસીિે જમીિિો કબજો સોંપિા માટે તેમિી સુંમગત આપશે.
સુંપાદિ અગધગિયમ હેઠળ ગિધાકટરત જમીિિી ડકમત િક્કી થશે તે અુંગતમ રહેશે અિે તે અરજદારિે
બુંધિકતાક રહેશે. અરજદારિે જમીિ સુંદભક કેસ બિાિિાિો કોઈ (LRC) અગધકાર િથી.
૫.૧૩. એકરારિામુું કે જમીિ અગતક્રમણ (દબાણ), છૂ ટાછિાયા મુકદ્દમા અથિા કોઈપણ મુશ્કેલીઓથી મુક્ત છે
અિે જમીિ પરિા બોજા/ જિાબદારીઓિી ગિગતો (જો કોઈ હોય તો) ઉપલબ્ધ કરિાિી રહેશે. (ફોમક-‘ઇ’
માું સૂચવ્યા અિુસાર ફોમેટમાું).
૫.૧૪. (કન્સોર્ટટયમિા ટકસ્સામાું) મુખ્ય સદસ્ય દ્િારા ઘોષણા પત્ર કે તે પુગષ્ટ આપે છે કે તે/ તે જમીિિા માગલકો
પાસેથી તમામ જમીિિો કબજો સોંપિાિી ગોઠિણ કરશે (ફોમક-‘એફ’ માું સૂચિેલા બુંધારણમાું).

૫.૧૫. જી.આઈ.ડી.સી. પાસે અરજદારોિે ચકાસણી માટે ઇ.ઓ.આઈ. માું જણાિેલ કોઈપણ દસ્તાિેજોિી
મૂળપ્રત રજૂ કરિા અિે િધારાિી માગહતી પૂછિા માટેિો કે રજુ કરિાિુું કે જણાિિાિો અગધકાર અિામત
છે , જે તેમિા ઇઓઆઈિુું મૂલ્યાુંકિ કરિા માટે જરૂરી માિિામાું આિે છે . મૂળ દસ્તાિેજો રજૂ કરિામાું
ગિષ્ફળતા, અરજદાર દ્િારા વ્યગક્તગત રૂપે અથિા કન્સોર્ટટયમિા સભ્ય તરીકે રજૂ કરાયેલ ઇ.ઓ.આઈિે
િકારી/ રદ કરી શકે છે .
૫.૧૬. જીઆઈડીસી પાસે જમીિિુું સ્થાિ પસુંદ કરિાિો અિે તેિા કારણોિે આપ્યા ગિિા અગભરૂગચ/ઇ.ઓ.આઈ.
સ્િીકારિા અથિા િકારિાિો અગધકાર અિામત છે . E.O.I. િા અરજદારિે જીઆઈડીસીિા ગિણકયિે
પડકારિાિો કોઈ અગધકાર િથી.
૫.૧૭ અરજદાર ઇઓઆઈ દસ્તાિેજ www.gidc.gujarat.gov.in પરથી ડાઉિલોડ કરી શકે છે
અથિાAbstract માું દશાકિેલ મુજબ તે જીઆઈડીસીિી અુંકલેશ્િર ઓટફસમાુંથી મેળિી શકે છે .
૫.૧૮ અરજદારે EOI સબગમટ કરતી િખતે એબ્સ્ટ્રેક્ટમાું ઉલ્લેગખત રૂ .૧૧,૮00 / - (રૂ. અગગયાર હજાર આઠસો)
(જીએસટી સગહત) િી િોિ ટરફુંડપાત્ર ઇઓઆઈ દસ્તાિેજ ખરીદી ફી ચૂકિિાિી રહેશે.
૫.૧૯ એબ્સ્ટ્રેક્ટમાું જણાવ્યા મુજબ અરજદારે રૂ .૧0,00,000/- (ફક્ત દસ લાખ રૂગપયા) િી અિામતિી રકમ
(ઇએમડી) માટે ટડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ (ડીડી) રજુ કરિાિો રહેશે.

૬. EOI િી તૈયારી અિે સબમીશિ
૬.૧. ઇઓઆઈ તૈયાર કરિામાું અરજદારો / એજન્સીઓ પાસેથી ઇઓઆઈ દસ્તાિેજિી શરતો, જોગિાઇઓ
અિે સુંબુંગધત પાસાઓિી ગિગતિાર તપાસ કરિાિી અપેક્ષા રાખિામાું આિે છે . ઇઓઆઈ દસ્તાિેજમાું
ગિિુંતી કરેલી માગહતી તેમજ જરૂરીયાત મુજબિી પુતકતા પૂરી પાડિા માટેિી ખામી, રજુ કરેલા ઇઓઆઈિા
અસ્િીકાર િુું કારણ બિી શકે છે .
૬.૨. અરજદારો / એજન્સીઓ તેિી ઇઓઆઈ અિે જીઆઈડીસીિી તૈયારી અિે રજૂ આત સાથે સુંકળાયેલ તમામ
જોખમો અિે ખચક િહિ કરશે, તે ખચક માટે G.I.D.C જિાબદાર રહેશે િહીં, પસુંદગી પ્રટક્રયાિે અથિા
પટરણામિે ધ્યાિમાું લીધા િગર જીઆઈડીસી આખી પ્રટક્રયા દરગમયાિ એજન્સીઓ / અરજદારો દ્િારા થતા
કોઈપણ ખચકિી ભરપાઈ માટે જિાબદાર રહેશે િહીં.
૬.૩. અરજદારો/એજન્સીઓ તે તેિા પોતાિા િામ પર અથિા અન્ય (કોઈપણ કન્સોર્ટટયમિા વ્યગક્તગત સભ્યો
સગહત) ફક્ત એક જ EOI રજૂ કરશે, કોઈપણ અરજદાર / એજન્સી બે અથિા િધુ ઇઓઆઈમાું ભાગ લેશે
િહીં.
૬.૪ અરજદારો / એજન્સીઓએ સ્પષ્ટપણે "બલ્ક ડ્રગ પાકક સ્થાપિા માટે જમીિિી પ્રાગપ્ત" માટે "એક્સપ્રેશિ
ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ" (EOI) તરીકે સ્પષ્ટ રૂપે ગચગનિત થયેલ અિે યોગ્ય રીતે પૂણક થયેલ અિે હસ્તાક્ષર કરિા (હાડક
કોપી) િી અુંદર તેમજ સીલબુંધ કિરમાું ગિયત સમયમયાકદા માું તેમિી EOI િીચે જણાવ્યા મુજબિા સરિામે
સબગમટ કરિી:
ગિભાગીય પ્રબુંધકશ્રી (મ.ગુ.)
ગુજરાત ઔદ્યોગગક ગિકાસ ગિગમ ત્રીજો માળ, એગશયિ િેપાર કેન્ર,
ચોકડી િજીક એગશયિ પેઇન્ટ્સ,
જીઆઈડીસી, અુંકલેશ્િર – ૩૯૩૦૦૨.

૬.૫. ગિયત તારીખ અિે સમય પછી રજુ કરેલા ઇઓઆઇ, જીઆઈડીસીિા કેિળ અિે સુંપણ
ૂ ક મુિસફી પર
િકારિાિે પાત્ર બિશે.
૭. ઇ.ઓ.આઇ િી સમયરેખાઓ
૭.૧.

અરજદારો / એજન્સીઓ દ્િારા EOI િી રજૂ આત આ EOI દસ્તાિેજિા એબ્સ્ટ્રેક્ટમાું ઉલ્લેગખત સૂગચ
મુજબ હશે.

૭.૨. ઉપરોક્ત Abstract માું જણાિેલ મુજબ ગિયત તારીખ પહેલાું અરજદાર ઇઓઆઈ દસ્તાિેજો પર સ્પષ્ટતા
માટે ગિિુંતી કરી શકે છે . સ્પષ્ટતા માટેિી કોઈપણ ગિિુંતી આ EOI દસ્તાિેજમાું સૂચિેલા સરિામાું પર
GIDC િે લેગખતમાું મોકલિી આિશ્યક છે . જીઆઈડીસી તેિા પોતાિા ગિિેકબુગદ્ધથી જરૂરી સ્પષ્ટતાઓ
ધ્યાિમાું લઈ શકે છે અિે જો યોગ્ય જણાશે તો જીઆઈડીસી સુધારા બહાર પાડીિે ઇઓઆઈ દસ્તાિેજમાું
સુધારો કરશે અિે તે જ િેબસાઇટ www.gidc.gujarat.gov.in પર અપલોડ કરશે અિે સુધારો િેબસાઇટ
મારફતે પ્રગસધ્ધ થતો હોય ત્યારે જે તે અરજદારિે અલાયદી જાણ કરિામાું કે સ્પષ્ટતા કરિામાું આિશે િહીં.
૭.૩. અરજદારિે િાજબી સમય પૂરો પાડિા માટે, જે માું િધારાિા સમયિે ધ્યાિમાું લેિા અથિા અન્ય કોઈ
કારણોસર, જીઆઈડીસી, પોતાિા ગિિેકબુગદ્ધથી, રજૂ આતિી છે લ્લી તારીખ લુંબાિી શકે છે . સબગમટ
કરિાિી

છે લ્લી

તારીખમાું

આિા

ગિસ્તરણ

અુંગિ
ે ી

માગહતી

અરજદારિે

િેબસાઈટ

www.gidc.gujarat.gov.in પર સુંદેશાવ્યિહાર તરીકે ઉપલબ્ધ રહેશે.
૭.૪. EOI દસ્તાિેજ માટે જારી કરાયેલ પટરગશષ્ટ, આ EOI દસ્તાિેજિો અગભન્િ ભાગ બિાિશે અિે હુંમશ
ે ા
બધા ઉદ્દેશ્ય અિે હેતુઓ માટે સાથે િાુંચિામાું આિશે.
૭.૫ આ EOI િી અુંગ્રેજી પ્રત પણ િેબસાઇટ ઉપર ઉપલબ્ધ છે , EOI સુંદભે અથકઘટિ કે સ્પષ્ટતા મેળિિાિી
આિશ્યકતા જણાય તો અુંગ્રેજીિા પ્રતિુું આુંકલિ કરી અથકઘટિિી બાબત English EOI િે આખરી માન્ય
રાખિાિુું રહેશે.

પસુંદગી પ્રટક્રયા

૮.

૮.૧. અરજદારો દ્િારા સબગમટ કરેલા ઇઓઆઈિુું મૂલ્યાુંકિ અિે તેમિી રજૂ આતોિુું ગિશ્લેષણ આુંતટરક સગમગત
દ્િારા બલ્ક ડ્રગ પાકક સ્થાપિા માટે ભારત સરકાર (ભારત સરકાર) દ્િારા ગિધાકટરત / માપદુંડો / માગકદર્શશકાિે
આધારે કરિામાું આિશે.
૮.૨.

જીઆઈડીસી પસુંદ કરેલ અરજદારિે આ બાબતે આગળિી પ્રટક્રયા માટે જાણ કરશે.

૮.૩. અરજદાર (કન્સોર્ટટયમિા ટકસ્સામાું તમામ સભ્યો સગહત) જીઆઈડીસી દ્િારા થયેલા પત્ર વ્યિહાર િા ૧0
(દસ) ટદિસિી અુંદર જીઆઈડીસીિે સોંપિા માટેિા તમામ જમીિિા પાસકલ ઉપલબ્ધ કરાિશે.
૮.૪ અરજદાર (કન્સોર્ટટયમિા ટકસ્સામાું તમામ સભ્યો સગહત) અથિા કન્સોર્ટટયમિા કોઈપણ સભ્યએ કોઈપણ
સમયે તેિી / તેિી જમીિિો કબજો જીઆઈડીસીિે સોંપિાિી અિગણિા કરે છે અથિા ઇિકાર કરે છે , તો
જીઆઈડીસીિે કોઈપણ જિાબદારી/ જાણકારી ગિિા ઇએમડી જપ્ત કરિાિો અગધકાર રહેશે.
૯.

સામાન્ય શરતો અિે બોલીઓ

૯.૧. અરજદારિે કોઈપણ િધારાિી માગહતી આપિા માટે કહેિામાું આિી શકે છે , તેથી જે ઇઓઆઈિુું મૂલ્યાુંકિ
કરતી િખતે જરૂરી માિિામાું આિે છે . અિે અરજદાર જીઆઈડીસીિે ગિધાકટરત સમયિી અુંદર તે ગિગતો
તાકીદે ગિિા ગિલુંબે રજૂ કરશે.

૯.૨. ઇઓઆઈ પ્રટક્રયા દરમ્યાિ એજન્સીઓિે જીઆઈડીસી દ્િારા જારી કરાયેલ િેપારી મૂલ્ય ("માગલકીિી
માગહતી") િ હોય તેિા તમામ માગલકીિી માગહતી દસ્તાિેજો અિે સામગ્રી ગુપ્ત રાખિામાું આિશે અિે
એજન્સી તેિો ઉપયોગ તેિા પોતાિા લાભ માટે અથિા કોઈપણ ત્રીજી વ્યગક્તિે આિી માગલકીિી માગહતી
જાહેર કરિા માટે કરશે િહીં .
૯.૩. જીઆઇડીસીિે એજન્સીઓ દ્િારા સબગમટ કરાયેલા તમામ ઇઓઆઈ અિે અન્ય દસ્તાિેજો અથિા સાથે
ગબડાણથી મળેલ તમામ સામગ્રી જીઆઈડીસીિી ગમલકત બિશે.
૯.૪. આ ઇઓઆઈ દસ્તાિેજમાું આપેલ પ્રોજે ક્ટિા ગિગત ફક્ત સૂચક / બદલાિ યોગ્ય છે અિે અરજદાર /
એજન્સીિે સહાય કરિા માટે ફક્ત આગોતરા માગહતી તરીકે ગણી શકાશે.
૯.૫. આ ઇઓઆઈ દસ્તાિેજિા પ્રતીભાિમાું સબગમટ કરેલી ઇઓઆઈ કોઈ પણ સુંજોગોમાું જીઆઈડીસીિા
ભાગ પર, કોઈપણ શરતો અથિા બોલીઓ અથિા તેિા ભાગોિી કોઈપણ પ્રકારિી જિાબદારી સ્િીકારિાિી
અથિા તેિી સ્િીકૃગત તરીકે િહીં હોય.
૯.૬. સબગમટ કરેલા ઇઓઆઈમાું કોઈપણ બદલાિ, ફેરફાર અથિા ફેરફારિા ટકસ્સામાું, અરજદારે ઇઓઆઇ રજૂ
કરિાિી અુંગતમ તારીખિી સમાગપ્ત સમય પૂિે પોતાિી અસલ ઇઓઆઈ પાછી ખેંચિી પડશે અિે િિી
ઇઓઆઈ ફરીથી સબગમટ કરિાિી રહેશ,ે EOI િો કોઈ ફેરફાર, બદલાિ અથિા સુધારો સબગમટ કરિાિી
છે લ્લી તારીખ અિે સમય પછી સ્િીકારિામાું આિશે િહીં.
૯.૭. સાચિેલ અિે આ EOI દસ્તાિેજમાું પૂરા પાડ્યા ગસિાય GIDC કોઈપણ અરજદાર / ઓ સાથે કોઈ EOI
િી સ્િીકૃગત અથિા અસ્િીકારિા સુંબુંધમાું કોઈ પત્રવ્યિહાર કરશે િહીં.
૯.૮. આ દસ્તાિેજિી માગહતી અરજદારોિે તેિી ઇઓઆઈ તૈયાર કરિામાું મદદ કરિા માટે તૈયાર કરિામાું આિી
છે અિે તે સ્પષ્ટ કરિામાું આવ્યુું છે કે,
૯.૮.૧ તે વ્યિહારિા સુંબુંધમાું પ્રસ્તાિ કરિા માટે કોઈ આમુંત્રણ અથિા પ્રસ્તાિિુું ગિમાકણ કરતુું િથી.
૯.૮.૨ આ દસ્તાિેજ કોઈપણ પ્રકારિા કોઈપણ કરાર અથિા કરારિી રચિા કરતુું િથી.
૯.૮.૩ આ દસ્તાિેજ તે બધી માગહતી શામેલ કરિાિી તૈયારીમાું િથી કે જે રસ ધરાિતી કુંપિીઓ અિે તેમિા
સલાહકારો વ્યિહાર અુંગેિા ગિણકયો સુધી પહોંચિા માટે ઇચ્છે છે અથિા આિશ્યક છે . રસ ધરાિતા અરજદારે
આિા ગિણકયો માટે કઈ માગહતી સુસુંગત છે તે અુંગે પોતાિો મત રચિો જોઈએ અિે કોઈપણ િધારાિી
માગહતીિા સુંબુંધમાું તેમિી સ્િતુંત્ર તપાસ કરિી જોઈએ.
૯.૮.૪. આ દસ્તાિેજમાુંિી માગહતી અથિાવ્યિહારિા સુંબુંધમાું કોઈ અન્ય લેગખત અથિા મૌગખક માગહતી,
કોઈપણ રોકાણ પ્રિૃગત્ત અથિા કોઈપણ કરારમાું પ્રિેશિાિા ગિણકય માટેિા પ્રેરક અથિા પ્રેટરત કરિાિો હેતુ
િથી.
૯.૮.૫. અહીં જણાિેલ માગહતીમાુંથી કોઈ ગિચલિ કે પટરિતકિ થશે િહીં એમ માિિામાું આિશે િહીં. જ્યારે આ
દસ્તાિેજ ટદશાસુચક ભાિિાથી તૈયાર કરિામાું આવ્યો છે , તો જીઆઈડીસી કે તેિા સુંબગું ધત અગધકારીઓ કે
કમકચારીઓ અથિા સલાહકારો અથિા એજન્ટો કોઈ રજૂ આત અથિા ખાતરી આપતા િથી અથિા અહીંથી
કોઈપણ ગિિેદિો અથિા ચૂકિણીિા સુંદભકમાું કોઈ જિાબદારી અથિા જિાબદારીઓ રહેશે િહીં.
૯.૮.૬ કોઇપણ િાદ-ગિિાદ સમયે અુંગ્રેજીમાું જારી કરેલ ઇઓઆઇ િુું અથકઘટિ આખરી રહેશે.
૯.૮.૭ EOI િા દરેક પેજ/પાિાિી િીચે અરજદાર/એજન્સી/પ્રગતગિગધએ સહી/ગસક્કા કરિાિા રહેશે.

ફોમક- "A"
રૂગચિી અગભવ્યગક્તિો પત્ર
LETTER OF EXPRESSION OF INTEREST

(કલમ ૫.૩.૧ અિુસાર)

તારીખ:_____________

પ્રગત,
ગિભાગીય પ્રબુંધકશ્રી,
ગુજરાત ઔદ્યોગગક ગિકાસ ગિગમ,
3 જી માળ, એગશયિ િેપાર કેન્ર,
એગશયિ પેઇન્ટ્સ ચાર રસ્તા િજીક,
જીઆઈડીસી, અુંકલેશ્િર -૩૯૩૦૦૨ .

સાહેબ શ્રી,
ગિષય: બલ્ક ડ્રગ પાકકિી સ્થાપિા માટે જમીિિી પ્રાગપ્ત માટે એક્સપ્રેશિ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ (ઇઓઆઈ) િી રજૂ આત.
ગુજરાત ઔદ્યોગગક ગિકાસ ગિગમ (જીઆઈડીસી) િા ઇઓઆઈ માટે આમુંત્રણિા જિાબમાું તારીખ
__________ અિે ઉપરોક્ત પ્રોજે ક્ટ માટે ઇઓઆઈ િોટટસ અિે ઇઓઆઈ દસ્તાિેજમાું આપેલી ગિગતોિી
તપાસ કયાક પછી, હુ ું / અમે અહીં ઇઓઆઇ અિે સુંબુંગધત માગહતી રજુ કરીએ છીએ.
સહાયક દસ્તાિેજો સાથે જરૂરી સામાન્ય માગહતી અિે ગિગતો આ પત્ર સાથે જોડાયેલ છે . િીચે સહી કરેલ
સ્િીકારે છે કે આપેલા ગિિેદિો અિે અહીં આપેલી માગહતી સુંપણ
ૂ ક, સાચી અિે બધી બાબતોમાું સાચી છે .
હુ /ું અમે તે પણ સમજીએ છીએ કે: ૧. આ ઇઓઆઈ ફક્ત પ્રોજે ક્ટ માટે યોગ્ય જમીિિી પસુંદગી સુગચ માટે જ છે ;
૨. જીઆઈડીસી કોઈ પણ અરજદારિી ઇઓઆઈ તેિા કોઇ ભાગ અથિા સુંપૂણક રૂપે સ્િીકારિા માટે
બુંધાયેલા િથી. જો જીઆઈડીસી કોઈપણ ઇઓઆઈિે િકારી કાઢે છે અથિા કોઈપણ અરજદારિે
શોટકગલસ્ટ કરતુું િથી, તો તે તેિા કોઈ કારણો આપ્યા ગિિા કરી શકે છે .
૩. આ એક પ્રારુંગભક અમારી દરખાસ્ત છે અિે અમિે કોઈ દસ્તાિેજો પ્રાપ્ત કરિા અથિા આગળિી પ્રટક્રયા
માટે આમુંત્રણ આપિાિો અગધકાર આપતુું િથી.
૪. આ ઇઓઆઈ બલ્ક ડ્રગપાકક િી સ્થાપિા અિે તેિા ગિકાસ માટેિા અિુકૂળ પટરમાણો અિુસાર સ્થળિી
પસુંદગી માટે છે અિે તેથી, આ સુંદભકમાું જીઆઈડીસીિો ગિણકય અુંગતમ તથા આખરી હશે અિે
જીઆઈડીસીિા ગિણકયિે પડકારિાિો અમિે કોઈ અગધકાર િથી.
૫. જીઆઈડીસી કોઈપણ તબક્કે પૂિક સૂચિા ગિિા અિે કોઈપણ કારણો આપ્યા ગિિા, સુંપૂણક
ગિિેકબુગદ્ધથી, કોઈપણ પક્ષ દ્િારા ઇઓઆઈ પ્રટક્રયામાું િધુ ભાગીદારી સમાપ્ત કરિાિો અગધકાર
અિામત રાખે છે , EOI પ્રટક્રયાિા બુંધારણ, કાયકિાહી અિે સમયમાું બદલાિ, EOI પ્રટક્રયાિા કોઈપણ

તબક્કે EOI પ્રટક્રયામાું ભાગ લેિાિી શરતોમાું ફેરફાર અિે EOI પ્રટક્રયાિે સ્થગગત અથિા સમાપ્ત કરિા
માટે પણ અગધકૃત છે .
હુ ું/અમે અહીંથી જાહેર કરીએ છીએ કે સદર જમીિો અગતક્રમણ, છૂ ટાછિાયા, મુકદ્દમા અથિા
કોઈપણ બોજા કે િાદ-ગિિાદ અિે મુશ્કેલીઓથી મુક્ત છે .
ઇઓઆઈ દસ્તાિેજિી બોલી અિે શરતો અિુસાર જીઆઈડીસી દ્િારા જરૂરી હોય તે મુજબ
ઇઓઆઈમાું સૂગચત જમીિિો કબજો સોંપિા માટે હુ ું / અમે અિે અન્ય જમીિમાગલકો િતી ગબિશરતી
સુંમગત આપીએ છીએ.
હુ ું/અમે અહીં રજુ કરુું છુ ું કે મેં _______ એકર જે ટલા કુલ જમીિિા ગિસ્તારિો પ્રસ્તાિ મૂક્યો
છે , જે માુંથી મિે ______ એકર જમીિિા માગલકોિી સુંમગત મળી છે અિે તેઓ દ્િારા ગબિશરતી રીતે
લેગખત સુંમગત / ઘોષણા / પાિર ઓફ એટિી અિે / અથિા સબગમટ કરિા માટે સુંમત / બુંધાયેલ છે . આ
ઇઓઆઈ દસ્તાિેજ હેઠળ જરૂરી હોય તેિા અન્ય દસ્તાિેજો, ૧૦ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ પહેલાું બીજા
જમીિિા માગલકોથી લઈિે જીઆઈડીસી સુધી પહોંચાડીશ. (જે લાગુ િ હોય તો ચેકી િાુંખિુ)
હુ ું/અમે અહીંથી પ્રમાગણત કરીએ છીએ કે મેં / અમે EOI માટે જરૂરી બધી માગહતી અિે ગિગતો
પ્રસ્તુત કરી છે અિે રજુ કરિા માટે આગળ કોઈ સુસુંગત માગહતી િથી.
હુ ું/અમે જી.આઈ.ડી.સી. અથિા તેમિા અગધકૃત પ્રગતગિગધઓિે ઇ.ઓ.આઈ. હેઠળ આપેલી
જમીિિી ગસ્થગત ચકાસિા માટે વ્યગક્તઓિો સુંપકક કરિા માટે પણ અગધકૃત કરીએ છીએ.
આપિો ગિશ્િાસુ,.

અરજદાર
(અરજદારિી અગધકૃત સહી)
(િામ અિે હોદ્દો, એગન્ટટીિો સીક્કો)
તારીખ:
સ્થળ:
ગબડાણો: પાિા િું ૧ થી ____

િોંધ:
સ્પષ્ટતા માટે તે અહીં એક ઉદાહરણ સાથે સ્પષ્ટ કરિામાું આવ્યુું છે કે જો કોઈ અરજદાર ૧૨૦૦ એકર જમીિો
દરખાસ્ત કરે છે તો તે સુંજોગોિે લીધે તેિે જમીિિા માગલકીિી જમીિિા ૮૫% ગિસ્તાર (એટલે કે આશરે ૧૦૨૦ એકર)
િી સુંમગતિી મુંજૂરી મળી શકે છે . કુલ સુંમગત થયેલ ક્ષેત્ર ૧૦૨૦ એકરમાું આિે છે , જે ૧૦૦૦ એકરથી િધુ છે અિે લીડ સભ્ય
૧૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ પહેલાું જીઆઈડીસીિે સુંતુલિ ધરાિતા જમીિ માગલકોિી સુંમગત / સુંમગત અિે અન્ય દસ્તાિેજો
પ્રદાિ કરશે.

ફોમક - "B"
અરજદારિી ગિગતો
(કલમ ૫.૩.૨ મુજબ)
ક્ર્મ િું

જરુરી માગહતી

ગિગતો

૧

અરજ્દારિુું િામ અિે સરિામુું ફોિ િું, મોબાઇલ િું તેમજ ઇ-મેલ

(કન્સોર્ટટયમિા ટકસ્સામાું, લીડ સભ્યિી

આઇ.ડી. સાથે

ગિગતો તેમજટીમિા સભ્યોિે સામેલ
કરિાિી જરૂર છે )

૨

અરજદારિી કાિૂિી ગસ્થગત (કાિૂિી ગસ્થગત વ્યાખ્યાગયત કરતામૂળ
દસ્તાિેજિી િકલો જોડો,)
એક) એકલ માગલક (પ્રોપરાઇટર)
બી) કન્સોર્ટટયમ

૩
૪

આ ઇઓઆઇ માું સામેલ વ્યગક્તિુું િામ, હોદ્દો અિે સુંપકક સુંપકક િી

(કુંસોટીયમિા ટકસ્સામાું મુખ્ય સભ્ય િી

માગહગત.

ગિગતો સામેલ કરિી જરુરી છે )

અન્ય કોઇ માગહગત જે ધ્યાિમાું લેિી જરુરી છે
પરુંતુ ઉપર સામેલ િથી

અરજદારિુું િામ તેમજ સહી

ફોમક-"C"
સોંપિાિા થતા દસ્તાિેજ
(૫.૩.૭ મુજબ)
ક્રમ
િું.
૧.
૨.

અરજદારે આપિાિી થતી માગહતી

રજુ કયાકિી
ગિગતો

ટાઇટલ ક્લીયરન્સિા પ્રમાણપત્રિી િકલ (એડિોકેટ પાસેથી મેળિેલ
િેપ્રાધાન્ય)

હા/િા

“ફોમક-“ એચ ”માું જણાિેલા બધા સિે રેકોડકિે પ્રમાગણત કરિાર લાઇસન્સ

હા/િા

પાિા િુંબર

લેન્ડ સિેયરિો ટરપોટક
૩.

કન્સોર્ટટયમ દ્િારા સબગમટ કરેલા ઇઓઆઈિી સાથે, પાિર ઓફ એટિીિી

હા/િા

સાથે ગિયત બુંધારણમાું યોગ્ય રીતે િામિા થયેલ હોિુું આિશ્યક છે , જે માું
એક સભ્યિે મુખ્ય સભ્ય તરીકે માન્યતા આપિી જોઈએ કે "પાિર ઓફ
એટિી" (પો.એફ.એ.) િા બુંધારણમાું કન્સોર્ટટયમિુું પ્રગતગિગધત્િ કરે.
૪

ગામ િો િકશો, જે "ફોમક-એફ" માું દશાકિેલ છે તે સિે િુંબરો અિે અુંતર

૬

સાથે યોગ્ય રીતે રજૂ કરેલી જમીિ સૂચિે છે .
જે જમીિિી રજુ આત કરિામાું આિે છે તેિો કોઈપણ ભાગ ગામતળિી
૫૦૦ મીટરિી સીમમાું િ આિિો જોઈએ
ઇઓઆઈમાું ઓફર કરેલા કુલ સુસુંગત જમીિ ગિસ્તાર

૭.

જાહેરિામુું કે જમીિ અગતક્રમણ, છૂ ટાછિાયા, મુકદ્દમા અથિા કોઈપણ

૫.

હા/િા
હા/િા
હા/િા
હા/િા

મુશ્કેલીઓથી મુક્ત છે અિે જમીિ પરિા જિાબદારીઓિી ગિગતો (જો
કોઈ હોય તો)
૮.

કોઈપણ િધારાિી ગિગતો, જો કોઈ હોય તો

હા/િા

તા.
સહી/અરજદારિુું િામ.

ફોમક-"D"
કૂલ-મુખત્યારિામુું (POA)

કૂલ-મુખત્યારિામાિો આ આલેખ ______ટદિસે_________મગહિે ૨૦૨૦િા રોજ અમલ કરાિિાર દ્િારા અમલમા
આિેલ છે ,(ધારક્િા ભરતિા ચુુંટણીપુંચ િુું કાડક/ આધાર/ પાિ િું.) _________________ ઉંમર____િષક
_____________િા

પૂત્ર,

વ્યિસાય_________

તેમજ

__________________________________________િા રહેિાસી
િી તરફેણમાું
(લેિાર) (ધારક્િા ભરતિા ચુુંટણીપુંચ િુું કાડક/ આધાર/ પાિ િું.) _________________ ઉંમર____િષક,
_______________________________િા

પૂત્ર,

વ્યિસાય_________

તેમજ

_______________________________________________________________િા રહેિાસી
૧.

જ્યારે એક્ઝેક્યુટરો તેમિી / તેમિી જમીિ / ગમલકતોિી દરખાસ્ત કરીિે EOI િે ભાગ લેિા અિે સબગમટ કરિાિી
ઇચ્છા રાખી , ત્યારબાદ સુંપાદિ મુજબ 'બલ્ક ડ્રગ પાકક'િા પ્રોજે ક્ટિી સ્થાપિાિા હેતુ માટે જમીિ અગધગ્રહણ, પુ
િિકસિાટ અિે પુિસ્થાકપિ અગધગિયમ, ૨૦૧૩ ((ગુજરાત રાજ્યમાું સમય-સમય પર સુધારેલ અિે લાગુ પડેલા)
(“અગધગિયમ”) િી જોગિાઈઓમાું રાઇટ ટુ ફેર િળતર અિે પારદર્શશતા અન્િયે જીઆઇડીસીિી શીડ્યુલ પ્રોપટી તરીકે
ઓળખિામાું આિશે.

૨.

જ્યારે િહીિટકતાક તેિી / તેમિી સુંપગત્ત / ગમલકતો આપિાિી ઇચ્છા રાખે છે , ત્યારબાદ કાયદાિી સુંપાદિિી
જોગિાઈઓ અિુસાર, ‘બલ્ક ડ્રગ પાકક’ િા પ્રોજે ક્ટિી સ્થાપિાિા હેતુ માટે, ત્યારબાદ આિે ‘શેડ્યૂલ પ્રોપટીઝ’ તરીકે
ઓળખિામાું આિે છે . એક્ઝેક્યુટસક હુંમેશાું સ્થળ પર ઉપલબ્ધ િ હોિાથી, પ્રાપ્તકતાકિે સશગક્તકરણ પાિર ઓફ
એટિીિા આ ડીડિે ચલાિિાિુું તે / તેમિા દ્િારા િક્કી કરિામાું આવ્યુું છે , જે િી સુંપગત્ત પણ પ્રસ્તાગિત છે અિે
જીઆઈડીસી દ્િારા ખરીદી માટે ઓફર કરિામાું આિી રહી છે . અહીં ઉલ્લેગખત સુગિગશ્ચત ગમલકત, જી.આઈ.ડી.સી.
સાથે વ્યિહાર / વ્યિહાર કે જે અહીં સુગિગશ્ચત સુંપગત્તિા અગધગ્રહણ પહેલાું જરૂરી બિે તે સુંદભે તેિી સાથે ડીલ
અિે િાટાઘાટ કરિા. જો કે, જમીિ / સુંપગત્તિા અુંગતમ દસ્તાિેજો / સ્થાિાુંતરણ કાયોિા અમલિો અગધકાર
િહીિટકતાક / કાિૂિી િારસો પાસે રહેશે.

૩.

જ્યારે િહીિટકતાક અિુસૂગચત સુંપગત્તિા સુંપૂણક માગલક/ માગલકો છે અિે તે અિુસૂગચત ગમલકતોિી સૂગચમાું ગિગતિાર
અિુસાર સિે િુંબરમાું ગમલકતિા ક્ષેત્રફળિી હદ ધરાિતા સુંપગત્તિા કબજામાું છે .
હિેથી આ ડીડ સાક્ષી છે કે એક્ઝેક્યુટટિ દ્િારા પ્રાપ્તકતાકિે તેમિા / તેમિા િામે અિે તેમિા / તેમિા િતી કરિા
માટે, તેમિા િામે અિે તેમિા / તેમિા િતી કરિા માટે, તેમિા સાચા અિે કાયદેસર એટિી તરીકે રચિા, ગિમણૂક,
ગિમણૂક અિે અગધકૃત કરે છે , આિી બધી ટક્રયાઓ, કાયો અિે િસ્તુઓ જે મ કે જી.આઈ.ડી.સી. માું ઇ.ઓ.આઈ.
િી રજૂ આત કરિા માટે અથિા આકગસ્મક સુંબુંધમાું જરૂરી અથિા જરૂરી છે અિે િીચે મુજબિાું બધાું કૃત્યો, કાયો,
િસ્તુઓ અિે બાબતો જે કહેિાિી છે તે ચલાિિા અિે કરિા.

એ.

ઇઓઆઈ અિે અન્ય દસ્તાિેજો અિે લખાણો પર હસ્તાક્ષર કરિા અિે સબગમટ કરિા, ચચાકમાું ભાગ લેિા અિે
જીઆઈડીસીિે માગહતી / પ્રગતસાદ આપિા,

બી.

જી.આઈ.ડી.સી. સમક્ષ EOI રાખિી અિે તે લગતી તમામ બાબતોમાું આપણું પ્રગતગિગધત્િ કરિા માટે અિે ગસિાય
(અુંગતમ કાયોિી અમલિારી / અિુસૂગચત સુંપગત્તિા સુંદભકમાું એગક્ઝક્યુટટિ (ઓ) દ્િારા જમીિિો કબજો સોંપિી),

સી.

કોઈપણ િાટાઘાટોિી બેઠકો / ચચાકઓમાું ભાગ લેિા અિે ઇઓઆઈ હેતુ માટે જીઆઈડીસી સાથે કોઈપણ
િાટાઘાટોિા કાગળો પર સહી કરિા અિે રજુ કરિા,

ડી.

જાહેર કરિા કે જમીિ / અગતક્રમણ, છૂ ટાછિાયા, મુકદ્દમા અથિા કોઈપણ બોજાઓથી મુક્ત છે .

ઇ.

જીઆઈડીસી દ્િારા જણાિેલ સુંપગત્તિા સુંપાદિ માટે અમારા િતી સુંમગત આપિા માટે જરૂરી લાગતા કોઈપણ
પ્રકારિાું દસ્તાિેજો ચલાિિા.
હુ ું / અમે, આ પાિર ઓફ એટિી દ્િારા આપિામાું આિેલી સત્તાઓિા કાયદા અિુસાર અિે કરિામાું
આિેલા કાયદાકીય ધોરણે જે કુંઇપણ કરિામાું આિશે અથિા જે કરાિિામાું આિશે અિે તેિી પુ ગષ્ટ કરિા અિે સુંમત
થિાિી ખાતરી કરુું છુ ું /કરીએ છીએ અિે તે કે જે બધી ટક્રયાઓ, કાયો અિે િસ્તુઓ આ એટોિી દ્િારા આપિામાું
આિેલ સત્તાઓિા ઉપયોગમાું કહેિાતા એટિી અિે તે હુંમશ
ે ાું અમારા / એક્ઝેક્યુટટિ(ઓ) દ્િારા કરિામાું આિેલ
હોિાિુું માિિામાું આિશે.
સાક્ષીમાું, જે માું એક્ઝેક્યુટસે આ પાિર ઓફ એટિીિા આલેખ પર લખાયેલ તે ટદિસે , મગહિા અિે િષક પર સહી
કરેલ છે .

સહી દ્િારા અિે ગિતટરત

દ્િારા સુંમત અિે સ્િીકૃત

અમલ કરાિિાર

પ્રાપ્તકતાક

સાક્ષી:

સહી/િામ.

૧.)________________________

૨.)________________________
િોંધ:
*

૭/૧૨ મુજબિા તમામ જમીિ ધારકોિે પીઓએ પર સહી કરિી પડશે;

*

ચૂુંટણી પુંચિા કાડક / આધાર / પાિિી પ્રમાગણત ખરી િકલિે પીઓએ સાથે જોડિી.

*

તમામ જમીિિા પાસકલો માટે િિીિતમ ગિલેજ ફોમક િુંબર ૭ િી પ્રમાગણત ખરી િકલઓ જોડિી.

*

જો જમીિમાગલક હયાત િ હોય અિે તેિા મૃત્યુિી મહેસુલિા રેકોડકમાું એન્ટ્રી કરિામાુંિા આિેલ હોય તો, આિા
મકાિમાગલકિા કાયદાકીય િારસોએ પીઓએ પર સહી કરિી પડશે અિે જાહેરિામામાું આિી ગિગતો આપિી પડશે.

સુગિગશ્ચત સુંપગત્તિી સૂગચ
ક્ર્મ
િું.

મહેસુલી ગામ

સિે િુંબર

૭/૧૨ િા દ્સ્તાિેજ
મુજબ ગિસ્તાર

(હે.આ. િગક મીટર)
1
2
3
4
ટોટલ

માલીક/માગલકોિાિામ/
િામો (િોંધ મુજબ)

ટટપ્પણી

ફોમક-"E"
તમામ જમીિ માગલકો દ્િારા ઘોષણા
(િોટરી સમક્ષ સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર)
હુ ું/અમે_________________તે_______________િા
િું.)______________

ઉંમર

આશરે_______િષક,

પુત્ર

(પાિું.)

વ્યિસાય

___________

(આધાર

_______________

અિે

____________________________________________________ િા રહેિાસી આ પ્રમાણે સુંયુક્ત રીતે અિે
અલગ રીતે ગિગશ્ચતપણે ઘોષણા કરી, પુગષ્ટ કરી અિે િીચે મુજબ જણાિીએ છીએ:
૧.

અમે કહીએ છીએ કે અમે સુંયુક્ત અિે સુંપૂણક પણે કબજે દાર છીયે અિે / અથિા અન્યથા [જમીિિી ગિગતો] માટે
હકદાર છીએ ("જણાિેલ જમીિિા")

૨.

હુ ું / અમે કહીએ છીએ કે ……
(એ)

ઉક્ત જમીિ ઉપરિુું અમારુું / મારુું ગબરુદ સ્પષ્ટ, માકેટેબલ છે અિે કોઈપણ ચાજક અથિા મુશ્કેલીઓથી
મુક્ત છે ,

(બી)

અમો સુંપૂણક સુંયુક્ત માગલકો છીએ અિે સુંયુક્ત રીતે ઉપરોક્ત જમીિિા કબજામાું

છીએ. તે જમીિ

અથિા તેિા કોઈપણ ભાગ પર કોઈ ભાડુઆત / લીઝ્ડ / લાઇસન્સધારક િથી,
(સી)

મિે / અમારી

પાસે ઉગચત જમીિિે જીઆઈડીસીમાું સ્થાિાુંતટરત કરિાિો સ્િચ્છ અિે સુંપણ
ૂ ક ક્ષમતા

અિે આપખુદ અગધકાર છે ,
(ડી)

અમિે સ્થાિાુંતટરત કરિા માટે પ્રગતબુંગધત / અયોગ્ય િથી ગુજરાત રાજ્યિા સ્થાગિક કાયદા સગહતિા
કોઈપણ કાયદાિે આધારે જણાિેલી જમીિ મારા/અમારા ગિરુદ્ધ કોઈ કાયકિાહી, દાિો અથિા કાયકિાહી
કાયદાિી અદાલતમાું

અથિા અન્ય કોઇ અદાલતી, ન્યાગયક, અધક-ન્યાગયક સમક્ષ બાકી િથી. અથિા

િહીિટી / મહેસૂલ સત્તા, કે જે આ ઘોષણાિે અમલમાું મૂકિાિી અથિા કહેિાતી જમીિિે
જીઆઈડીસીમાું સ્થાિાુંતટરત કરિાિી અિે ઇઓઆઈ દસ્તાિેજમાું સમાગિષ્ટ જિાબદારી ગિભાિિાિી
ક્ષમતાિે અસર કરી શકે.
૩

ઉક્ત જમીિ અથિા તેિો કોઈપણ ભાગ, ચુકાદા પહેલા અથિા પછી ન્યાયિી પહેલાું અથિા પછીિી પ્રકૃગતિી કોઈ
અન્ય અિરોધ અથિા તે ગસિાયિા કોઈપણ ગલઝ-પેન્ડન્સ, ચાજક , મોટકગેજ અથિા કોઈપણ જોડાણિે આગધિ િથી.
એ. (ગિગતો જણાિો જો કોઇ હોય તો:)

૪.

ઉક્ત જમીિિે લગતી કોઈ ચૂકિિાપાત્ર રકમ બાકી િથી અિે િીચેિા ગસિાય:
એ. (ગિગતો જણાિો જો કોઇ હોય તો:)

૫.

હુ ું / અમે કહીએ છીએ કે મિે / અમિે જમીિ અગધગ્રહણ અગધગિયમ, ગ્રામ પુંચાયત અગધગિયમ, રોગચાળાિા રોગો
અગધગિયમ, ભારતિા સુંરક્ષણ અગધગિયમ અથિા અન્ય કોઈ કાિૂિી કાયદા અથિા અન્ય જાહેર કાયદા હેઠળ જણાિેલ
જમીિિા સુંબુંધમાું કોઈ સૂચિા/ િોટીસ મળી િથી.

૬.

હુ ું / અમે કહીએ છીએ કે મેં ઇઓઆઈ દસ્તાિેજોિી શરતો અિુસાર કબજો જીઆઈડીસીિે સોંપિા સુંમગત આપિા
લીડ સભ્ય (શ્રી ____________) (પાિ કાર્ડ : ___________) (આધાર િુંબર: ____________) િે અગધકાર
આપ્યો છે . જીઆઈડીસી દ્િારા લીડ સભ્યિી સૂચિા પ્રાપ્ત થતાું તુરુંત જ જીઆઈડીસીિી તરફેણમાું EOI માું
સૂચિેલા મુજબ, હુ ું / અમે ગબિશરતી રીતે જમીિિો કબજો સોંપિા બુંધાઇએ છીએ;

૭.

હુ ું / અમે કહીએ છીએ કે ઉપરોક્ત ગામ અમારા ____________ (સુંબુંધ દશાકિિો િા િામે તાજે તરિા ગિલેજ
ફોમક િુંબર ૭/૧૨ માું બતાિી રહ્ુું છે પરુંતુ તેઓ તારીખ ______ િા રોજ અિસાિ પામેલ છે . અમે આગળ કહીએ
છીએ કે અમો સ્િ.___________ િા એકમાત્ર િારસદારો છીએ અિે આપણા ગસિાયિા કોઈ પણ વ્યગક્તિે ઉગચત
જમીિ અથિા તેિા ભાગમાું કોઈ હક, પદિી અથિા રસ િથી. (જો લાગુ િ હોય તો ચેકી િાુંખિુ)

ગુંભીરતા પૂિકક જાહેર કરેલ તા.

/

/ ૨૦૨૦ િા રોજ.

િોંધ:
*

ડ્રાફ્ટ અરજદારિી પ્રકૃગત અિે જમીિ માગલકોિી સુંખ્યાિા આધારે સુધારી શકાશે.

ફોમક -"F"
મુખ્ય સભ્ય દ્િારા જાહેરિામુ.
(ગિભાગ ૫.૩.૧૧ માું ઉલ્લેગખત છે તે મુજબ)
હુ ું _____________________ િો પુત્ર (પાિ: ________) (આધાર િુંબર __________) આશરે __ િષકિો,
વ્યિસાય ____ અિે __________________________________ િો ગિિાસી છુ ું , તેથી અહીં ગિગશ્ચતરૂપે જાહેર
કરી, અિે િીચે મુજબિી પુગષ્ટ કરુું છુ ું : ૧.

હુ ું જી.આઈ.ડી.સી. સમક્ષ રજૂ કરેલા ઇ.ઓ.આઇ. તારીખ ______ હેઠળ પ્રોજે ક્ટ માટે સૂચિેલ જમીિિા
તમામ જમીિમાગલકો દ્િારા મળેલ પાિરા ઓફ એટિી થી હુ ું યોગ્ય રીતે અગધકૃત અિે સક્ષમ છુ ું .

૨.

હુ ું જણાિુ છુ ું કે જી.આઈ.ડી.સી. િા પત્ર મળ્યા બાદ તરત જ હુ ું જમીિિો માગલકીિો કબજો સોંપિા અિે
જમીિ માગલકો પાસેથી તમામ જરૂરી કાયો / દસ્તાિેજો / ઉપક્રમો / ઘોષણાઓ િગેરેિા અમલિી વ્યિસ્થા
કરીશ.

૩.

જમીિિા કબજાિે યોગ્ય ટ્રાન્સફર/જીઆઇડીસીિે સોંપિા મેં આગળ જણાવ્યુું છે કે જીઆઈડીસી દ્િારા
જરૂરી તમામ જમીિ માગલકોિે જીઆઈડીસી / અન્ય કોઇ સત્તા સમક્ષ રજૂ કરિાિી ગોઠિણ કરીશ.

૪.

હુ ું િધુમાું જણાિી અિે પુગષ્ટ કરુું છુ ું કે જીઆઈડીસીિે જમીિિો કબજો સોંપિા માટે તમામ જમીિ માગલકો
માટે અિે િતી અમારી સુંમગત આપિા માટે મારી પાસે સુંપૂણક અગધકાર અિે ક્ષમતા છે .
હુ ું જાહેર કરુું છુ ું , બાુંહેધરી આપીશ અિે પુગષ્ટ આપુું છુ ું કે જમીિિા કબજાિે સોંપિાિી વ્યિસ્થા કરિા અિે
તે માટેિા બધા જરૂરી દસ્તાિેજોિી અમલિારી માટે હુ ું સુંપૂણક રીતે જીઆઈડીસીિે બુંધાયેલો રહીશ.
હુ ું એ સાથે પણ સુંમત છુ ું અિે પુગષ્ટ આપુું છુ ું કે જો હુ ું જમીિિો માગલકીિો કબજો અથિા તમામ જરૂરી
દસ્તાિેજોિા અમલિી વ્યિસ્થા કરિામાું ગિષ્ફળ ગયો તો, જીઆઈડીસી પાસે મારા અિે / અથિા જમીિ
માગલકો સામે કાિૂિી કાયકિાહી કરિાિો તમામ અગધકાર અિે ક્ષમતા હશે. િધુમાું હુ ું આગળ સુંમત છુ ું અિે
પુગષ્ટ કરુું છુ ું કે અન્ય કાિૂિી અગધકારો ઉપરાુંત, જી.આઈ.ડી.સી. પણ મારા / જમીિ માગલકો દ્િારા
જી.આઈ.ડી.સી.િે ઇ.ઓ.આઈ. સાથે એડિાન્સમાું ચૂકિેલ ઇ.એમ.ડી. િી રકમ જપ્ત કરિા હકદાર છે .
ઉપર જે કહ્ુું છે તે મારી જાણ, માગહતી અિે માન્યતા મુજબ સાચુું છે .
હુ ું સમજુ ું છુ ું કે કોઈ પણ તબક્કે મારી માગહતી ખોટી અથિા ખોટી હોિાિુું માલુમ પડ્યુું હોય તો, કોઈ પણ
બોલી / ટેન્ડર / ગહતિી અગભવ્યગક્ત િગેરે માટે હિે પછી ભાગ લેિા માટે જીઆઈડીસી દ્િારા મિે બ્લેક
ગલસ્ટ કરિામાું આિી શકે છે .

બે હજાર િીસ િા આ __ ટદિસિા _______ પર ગૌરિપૂણક રીતે જાહેર કયુ.ું

ફોમક -“G”
જમીિ પાસકલિા સ્થાિિી ગિગતો.
(કલમ ૫.૩.૧૧ માું ઉલ્લેગખત મુજબ)
ક્ર્મ િું.

િણકિ

૧.

દટરયાકાુંઠેથી અુંતર

૨.

મહાિગરપાલીકાિી હદથી અુંતર

૩.

રાષ્ટ્રીય ધોરીમાગકથી અુંતર

૪.

એરપોટકથી અુંતર

૫.

દટરયાઇ બુંદરથી અુંતર

કી.મી. માું અુંતર.

િોંધ: લેન્ડ પાસકલિી બાહ્ પટરઘમાુંથી અુંતર માપિામાું આિશે.

સહી.

અરજદાર.
સહી અિે િામ.

ફોમક-“H”
જમીિિી ગિગતો અિે લાઇસન્સ પ્રાપ્ત જમીિ સિેક્ષકિુું પ્રમાણપત્ર.
(ગિભાગ ૫.૩.૩ માું માું ઉલ્લેખીત છે .)
(દાખલ કરિા માટે)

