ગુજરાત ઔધોગિક વિકાસ વિિમ
ગુજરાત સરકારનુ ું સાહસ
પ્રાદે શિક મેનેજરશ્રીની કચેરી
પ્લોટ નું.એચ-૩, જીઆઇડીસી એસ્ટે ટ, એફ.સી.આઇ. ગોડાઉન પાસે,
મોઢે રા રોડ, મહેસાણા-૩૮૪૦૦૨
ફોન : (૦૨૭૬૨) ૨૫૨૭૨૮.
Email: rmmsn@gidcgujarat.org

વિિમિી મહેસાણા રીજીયિિી િસાહતોમાાં ઉપલબ્ધ વમલ્કતોિી જાહેર હરાજી
ગુજરાત ઔદ્યોગગક શિકાસ શનગમની મહેસાણા રીજીયનમાું આિેલ ચુંડીસર, રણાસણ, શસધ્ધપુર, મહેસાણા-૨ અને કડી ઔદ્યોગગક
િસાહતોમાું નીચે મુજબના ઉપલબ્ધ િાગણજ્ય/ઔદ્યોગગક પ્્લોટ અને િેડ, “જેમ છે તેમ, અને જે સ્સ્િશતમાું તે સ્સ્િશતમાું” જાહેર હરાજીિી
ફાળિિાના હોઇ, સીલ બુંધ કિરમાું અરજી પત્રકો/ભાિ પત્રક મુંગાિિામાું આિે છે . આ માટે ના કોરા અરજીપત્રક રુ ા. ૫૦ + ૧૮ % GST
રોકડા ભયેિી

પ્રાદે શિક મેનેજરશ્રીની કચેરી, પ્લોટ નું.એચ-૩, એફ.સી.આઈ ગોડાઉન પાસે મોઢે રા

રોડ મહેસાણા

ખાતેિી

તા.૩૦/૦૮/૨૦૧૯ થી તા.૧૩/૦૯/૨૦૧૯ સુધીમાાં રજાિા દિિસ વસિાય બપોરિા ૧૧.૦૦ થી સાાંજિા ૦૫.૦૦ (દરશેષ વસિાય) સમય
િરમ્યાિ મળી રહેશે. ભરે લા અરજી પત્રકો/ભાિ પત્રકો લાખિી સીલબુંધ કિરમાું જરૂરી દસ્તાિેજો સાિે “આર.પી.એ.ડી.” ધ્િારા જ
મોડામાું મોડા તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૯ િા રોજ સાાંજે ૦૫.૦૦ કલાક સુધી પ્રાિે વશક મેિેજરશ્રીિી કચેરી મહેસાણાિે મળે તે રીતે મોકલિાિા
રહેશે. અરજીપત્રકના કિર ઉપર સ્િચ્છ અને સ્પષ્ટ રીતે જે તે શમલ્કતના નુંબર, પ્રકાર અને િસાહતનુ ું નામનો શનદે િ કરિાનો રહેિે.
અરજિારે ટે ન્ડરમાાં ભરે લ જે તે દકિંમતિા ૨૫ % પ્રમાણે ઈ.એમ.ડી. અિે સ્ક્રુટીિી ફી િાગણજ્ય વમલ્્ત પેટે રૂ .૧૧૮૦ /-િો ડી.ડી. તથા
ઔદ્યોગિક શેડ વમલ્કત પેટે રૂ.૨,૩૬૦/- િો ડી.ડી (જે પરત મળિાપાત્ર િથી) “જી.આઈ.ડી.સી. મહેસાણા” ના નામના અલગ-અલગ
એકાઉન્ટપેઈિી જ ભરિાના રહેિે. ભાિપત્રક/અરજીપત્રક સાિે ઈ.એમ.ડી.ની રકમનો ડી.ડી. તિા સ્ુટીની ફી નો ડીડી સામેલ ન
રાખનારનુ ું ટે ન્ડર રદબાતલ ગણાિે. એક અરજીપત્રક ધ્િારા એક જ શમલ્્ત માટે અરજી કરી િકાિે. ૨૫ % બાનાની રકમ ટે ન્ડરમાું
ભરે લ રકમ પ્રમાણે ભરે લ ન હિે તો તેિા ટે ન્ડર સ્િીકારિામાું આિિે નહી. ટે ન્ડર ઓપન િયેિી જે તે શમલ્કતની સૌિી િધારે કકિંમત
ે ી્બોલી્બોલાિી્જે્સૌિી્
દિાા િિામાું આિેલ હિે તે કકિંમતને ન્યુનતમ/તળીયાની કકિંમત ગણતરીમાું લઈ અરજદારો્દ્વારા્માુંહોમાુંહન
િધારે ્ ભાિ્બોલનારની્આખરી્બોલી્ગણી્શનગમની્િડી્કચેરીએિી્જરૂરી્મુંજુરી્મેળવ્યા્બાદ્શમલ્કતની્ફાળિણી્અંગેની્
કાયાિાહી્હાિ્ધરિામાું્આિિે.્ઉપલબ્ધ્દિાા િેલી્શમલકતોની્જાહેર હરાજી તા. ૧૫/૧૦/૨૦૧૯ િા રોજ સિારિા ૧૧:૦૦ કલાકે
નીચે્ જણાિેલ્ સરનામે્ રાખિામાું્ આિિે.્ િધુમાું જે તે િગાના આરગિત કે ટેગરી મુજબ પ્લોટ મેળિિાની અરજી કરિાની રહેિે,
ુ ીત જાશત, અનુસચ
ુ ીત
ઓ.ટી.પી કે ટેગરી હેઠળ શનયમીત િસાહતમાું લગત પ્લોટ ધારક, જમીન ગુમાિનાર જમીન માગલક, અનુસચ
જનજાશત, િારીરીક અને િૈિગણક રીતે પછાત ઉમેદિાર, માજી લશ્કરના સૈશનક અને કદવ્યાુંગ વ્યસ્્તઓ અરજી કરી િકિે, જે અંગેન ુ ું
ું િે,્પછીિી્કોઈ્િાદશિિાદ્
સરકાર માન્ય પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનુ ું રહેિે. હરાજીના કદિસે ્અરજદારોએ જ અચ ૂક્હાજર્રહેિાનુ્રહે
ગ્રાહ્ય્રાખિામાું્આિિે્નહી.
મળે લ ભાિપત્રક ખોલીિે જાહેર હરાજીનુાં સ્ક્રથળ : કોમ્યુવિટી હોલ , જીઆઈડીસી , જીપીસીબી ઓફીસિી બાજુમાાં મહેસાણા-૧ ઔ. િસાહત
ઉપર્જણાિેલ્શમલકતોની્શિગતો્િરતો્અને્અન્ય્માકહતી્કચેરીના્નોટીસ્બોડા ્તિા્શનગમની્િેબસાઈટ્(www.gidc.gov.in)્
પર્ મુકિામાું્ આિેલી્ છે .્ અશનિાયા સુંજોગોમાું આમા ફેરફાર કરી િકાિે. ભરે લાું મળે લાું અરજીપત્રકો પૈકી કોઇ પણ એક કે તમામ
અરજીપત્રકો સ્િીકારિા કે કે મ? તે અંગેનો શનગમનો અશધકાર આબાશધત રહેિે.
ક્રમ

િસાહતનુાં

િાં.

િામ

વમલ્કતિો

પ્લોટ િાં.

પ્રકાર

વિસ્ક્રતાર

પ્લોટિી રીઝિવ

બાિાિી રકમ

(ચો.મી)

દકિંમત(રૂl.)

(રૂl) (૨૫%)
તળીયાિી

આરક્ષણ

દકિંમત પ્રમાણે
૧

ચુંડીસર

િાગણજ્ય

૧૮૨/૨

૩૦૨.૫૦

૧૨,૭૦,૫૦૦/-

૩,૧૭,૬૨૫ /-

O.T.P

૫૬/૧

૫૫૦.૦૦

૨૪,૭૫,૦૦૦/-

૬,૧૮,૭૫૦/-

O.T.P

૧૧/૧

૯૦૦.૦૦

૬૪,૮૦,૦૦૦/-

૧૬,૨૦,૦૦૦/-

O.T.P

૧૧/૨

૧૫૦૦.૦૦

૧,૦૮,૦૦,૦૦૦/-

૨૭,૦૦,૦૦૦/-

O.T.P

એચ-૩૧૭

૨૯૪૦.૦૦

૨,૬૪,૬૦,૦૦૦/-

૬૬,૧૫,૦૦૦/-

O.T.P

પ્લોટ
૨

રણાસણ

૩

શસધ્ધપુર

૪

શસધ્ધપુર

૫

મહેસાણા-૨

૬

મહેસાણા-૨

િાગણજ્ય
પ્લોટ
િાગણજ્ય
પ્લોટ
િાગણજ્ય
પ્લોટ
િાગણજ્ય
પ્લોટ

િી ૩૨૨

િાગણજ્ય

૩૧૨/૧

૩૯૨૦.૦૦

૩,૫૨,૮૦,૦૦૦/-

૮૮,૨૦,૦૦૦/-

O.T.P

કે -૧-૨૪/૪

૧૮૩.૯૬

૮,૫૬,૮૮૦/-

૨,૧૪,૨૨૦/-

-

પ્લોટ
૭

કડી

ઔદ્યોગગક
િેડ

(િેડની કકિંમત
સાિે)

ટે લીફોન નું. (ઓ) ૦૨૭૬૨-૨૫૨૭૨૮

સહી

્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્્પ્રાિે વશક મેિેજર
જીઆઈડીસી, મહેસાણા

