
 



 



 



 



 



કોર્પોરશેન દ્વારા સાઇટ / સભંવિત સાઇટ ની િાવિવિક સદ્ધરતાને ધ્યાન માં લઈને મ્યવુનવસર્પલ હદ / વનગમ 

/ શહેરની મયાાદામાં જાહેર કરલેા સ્થળો માટે, એક કરતા િધાર ેસાઇટ ર્પિ લઈ શકાય છે. 

આ જાહેરાત જમીનની ખરીદી / ભાડા પટે્ટ લેવા માટે છે અન ેડીલરશીપ માટે નથી 

નનમ્નનલનખત બાબતોની નોોંધ લેવી: 

1. નેશનલ હાઇિ/ેરાષ્ટ્ર ીય ધોરીમાગા ર્પર આર્પિામાં આિેલી જમીન ભારત સરકારના માગા ર્પવરિહન અને હાઇિે મંત્રાલયના 
તારીખ 26.6.20 ના ર્પત્ર નબંર RW/NH-33022 /01/2017-S&R (R) અને અન્ય કોઈ સુધારાઓ (જો હોય તો) માં 
આરે્પલી NHAI માગાદવશાકાઓને અનુરૂર્પ હોિી જોઈએ. 

2. વમલકતનંુ ટાઇટલ ક્લીઅર અને િેચાિ યોગ્ય હોિું જોઈએ અને જમીનનો આગળનો ભાગ ખુલ્લો અને િાહનો ર્પસાર 
થઈ શકે એિો હોિો જોઈએ. 

3. બોલી લગાડનાર ેતમામ કાયદાકીય મજૂંરીઓ જિેી કે શહેરી જમીનની ટોચમયાાદા, વબન-કૃવિ ર્પરિાનગી, આિકિેરાની 
મજૂંરી, બોજા-રવહત હોિાનું પ્રમાિર્પત્ર િગેરનેી વ્યિસ્થા કરિાની રહેશે. 

4. િીજળી અને ર્પાિીના જોડાિ ધરાિતા પ્લોટોને પ્રાધાન્ય આર્પિામાં આિશે. 
5. ભાડા કરાર/િેચાિખતની નોધંિી સમયે ચેક/ઇ-રે્પમેન્ટ મોડ દ્વારા ચકૂિિી કરિામાં આિશ.ે 
6. સંયુક્ત બોલીદારોના વકસ્સામા ંઅથિા જો આખી જમીન બોલી લગાિનારની ન હોય, તો તેિી વ્યવક્તઓનું જૂથ, જમેની 

ર્પાસે અમારી જરૂવરયાતને ર્પહોચંી િળતા ંએકબીજા સાથે સુસંગત હોય એિા પ્લોટ્સ છે, તે જૂથમાથંી કોઈ એક વ્યવક્ત 
જ ેઅન્ય લોકો માટે ર્પાિર ઓફ એટની ધરાિતી હોય તે ભાિ આર્પી શકે છે. 

7. વબન-કૃવિ રૂર્પાંતરિાળી જમીન, ખાસ કરીને િાવિવિક રૂર્પાંતરિિાળીને પ્રાધાન્ય આર્પિામાં આિશ.ે કૃવિ જમીન 
પ્રદાન કરનારન ેિેચાિખત/ભાડા કરારની નોધંિી ર્પહેલાં તે જ જમીનને રે્પટર ોલ રં્પર્પના ઉર્પયોગ માટે વબન-કૃવિ જમીનમા ં
સ્િ-ખચે ફેરિિાની રહેશે. 

8. િેચિા માટે સૂચિેલ જમીનના સ્ર્પષ્ટ્ રીત ેભાગ ર્પાડેલા હોિા જોઇએ અને ખતોની / ખસરા નામનું ટાઇટલ દસ્તાિજે 
અથિા મહેસૂલ અવધકારી તરફથી કોઈ સમકક્ષ દસ્તાિજે અથિા પ્રમાિર્પત્ર સ્ર્પષ્ટ્ર્પિે આ સૂચિતું અને અને તેની રુ્પવષ્ટ્ 
કરતુ ંહોિું જોઈએ. 

9. ઓફર સાઇટન ેરોડ સુધીના સ્તર ેલાિિા માટે વદિાલ/હ્યમુ ર્પાઇપ્સ/કલ્િટા િગેર ેજાળિી રાખિાના ખચા સવહત જમીનનું 
રુ્પરાિ કરિાના/ કાર્પિાના ખચાની એચર્પીસીએલના અંદાજ મજુબ વનવિદાઓના િાવિિક મૂલ્યાકંન માટે વિચારિા 
કરિામાં આિશ.ે 

10. ગ્રીન બેલ્ટ હેઠળ આિતી જમીનને ધ્યાનમાં લેિામાં આિશ ેનહી.ં 
11. દલાલો અને વમલકત ડીલસે અરજી કરિાની જરૂર નથી. 
12. આ જાહેરાત વરટેલ આઉટલેટ ડીલરશીર્પ માટે નથી. 
13. આ જાહેરાત માટે વજલ્લા અવધકારીઓ અને અન્ય સરકારી સંસ્થાઓ ર્પિ અરજી કરી શકે છે. જો યોગ્ય લાગે તો 

સરકારી ગ્રાહકોને ર્પસંદગી આર્પિામાં આિશે. 
14. પ્લોટની ઉર્પરથી િીજળીના તાર કે ટેવલફોનની લાઇન્સ ર્પસાર થતી હોિી જોઈએ નવહ,  ઉત્ર્પાદન/ર્પાિીની 

ર્પાઇર્પલાઇન્સ/નહેરો, ગટર/નાળાઓ/જાહેર માગા/રલે્િ ેલાઇન િગેરથેી તે મુક્ત હોિો જોઈએ. 11 કે.િી.થી િધુના ઓિરહેડ 
ઇલેવ્ટર કલ એચટી લાઇનિાળા પ્લોટ સ્ર્પષ્ટ્ રીત ેનકારી કાઢિામાં આિશ.ે 

15. ઓફર એક સીલ કરલેા ર્પરવબડીયામાં બિેડી વનવિદા ર્પદ્ધવત (ટુ વબડ વસસ્ટમ) ર્પર જમા થિી જોઈએ, જમેાં ટેકવનકલ 
અને નાિાકીય બોલી માટે બે અલગ અલગ સીલબંધ ર્પરવબડીયાઓ નીચ ેમજુબ હોિા જોઈએ: 

 

 

 

એ) ટેકનનકલ બોલી: 



જમીનના પ્લોટની વિગતો, જો કોઈ દસ્તાિજેો સાથ ેઆરે્પલી હોય તો, બધા ર્પાનામા ંસહી કરિી આિશ્યક છે અન ેસીલબંધ 
ર્પરવબડીયામાં "Technical Bid" સ્ર્પષ્ટ્ર્પિે લખેલુ ંહોિું જોઈએ. ટેકવનકલ બોલીમાં કોઈર્પિ પ્રકારની નાિાકીય માવહતી ન હોિી 
જોઇએ. 

નીચ ેમજુબની માવહતી બોલી લગાડનાર ેઆર્પિાની રહેશ.ે 
 
 

i.સંરૂ્પિા સરનામ ુઅને સંર્પકા નંબર સાથે અરજદારનુ ંનામ 

ii.જમીનના માવલક(માવલકો) નંુ નામ 

iii.વમલકતની વિગતો દશાાિતો મુખ્ય પ્લાન 

iv.પ્લોટના કદ/ર્પવરમાિો સાથ ેિેચાિ/ભાડા ર્પટે્ટ આરે્પલ વિસ્તાર. 
v.ખતોની/ખસરા અથિા સિ ેનંબર અથિા અવંતમ પ્લોટ નંબર કોઈર્પિ સમાન દસ્તાિજે  અથિા મહેસૂલ અવધકારીનું  પ્રમાિર્પત્ર 
અને ટાઇટલ ડીડ જમે કે િેચાિખત, લીકં ડોકુ્યમેન્ટ સાથ ેર્પટ્ટા િગેર ેજ ેજમીનનો માવલકીહક દશાાિતુ ંહોય. 

vi.ર્પાિર ઓફ એટની ધારકોએ રં્પજીકૃત (નોધંાયેલી) ર્પાિર ઓફ એટનીની એક નકલ જમા કરિાની રહેશે. મુદ્દા નંબર (v) 

 અને (vi) માં દશાાિેલ દસ્તાિજેો વિના આિેલ ઓફસાન ેનકારી કાઢિામાં આિશ.ે 

બી) નાણાકીય બોલી: નાિાકીય બોલી નીચેના માળખામાં જમા કરિાની રહેશ.ે:-(ભાડા ર્પટે્ટ અને સ્ર્પષ્ટ્ િેચાિ બંન ેવિકલ્ર્પોની 
ર્પસંદગી કરનાર ર્પક્ષાઓએ નાિાકીય બોલીના કોષ્ટ્કમાં બંન ે શ્રેિી ભરિાની રહેશ:ે 

વિગતો  અંકમાં શબ્દોમાં 

 
ભાડા ર્પટે્ટ - અર્પેવક્ષત ભાડંુ દર મવહને રૂવર્પયામાં (કર વસિાય) 
 

  

સ્ર્પષ્ટ્ િેચાિ માટે - અર્પેવક્ષત િેચાિ રૂવર્પયામા ં
(કર વસિાય)  

  

પ્લોટ માવલક/માવલકો કરાર નોધંિી / સ્ટેમ્ર્પ ડ્યુટી શુલ્ક કંર્પની (એચર્પીસીએલ) સાથ ેિહેંચિા 
માટે તૈયાર છે તે વહસ્સાની ટકાિારી  

  

ભાડા માટે – દરકે િિોનો સમયગાળો, જનેા ર્પછી બોલી લગાિનાર દ્વારા ભાડામા ંિધારાની 
અર્પેક્ષા છે 

િિોની 
સંખ્યા 

િિોની 
સંખ્યા 

ઉર્પર જિાવ્યા પ્રમાિ ેિિોના દરકે સમયગાળા ર્પછી ભાડામાં િધારાની ટકાિારી %ટકાિારી 
 

%ટકાિારી 
 

 
(કૃર્પા કરીને સ્ર્પષ્ટ્ કરો કે ઓફર િેચાિ માટે છે અથિા ભાડા ર્પર છે કે બંન)ે. 

 
જમીન માનલક / માનલકો અથવા પીઓએ ધારકની સહી 

 
નામ: 
સરનામુ: 
તારીખ: 
સ્થળ: 
ફોન નંબર: 
ઇ-મેઇલ એડર ેસ જો કોઈ હોય તો: 

નાિાકીય બોલી/ફાઇનાવન્સયલ વબડ એક અલગ સીલબંધ ર્પરવબડીયામાં મૂકિી જોઈએ અને " Financial Bid" તરીકે 
મોટા અક્ષરોમાં લખિું જોઈએ. સીલ કરાયેલા ટેકવનકલ અને નાિાકીય બોલી બંન ેર્પરવબડીયાઓને ત્રીજા ર્પરવબડીયામા ં



મૂકિા અને “OFFER FOR LAND AT ____________________________________ (સ્થાન / વજલ્લાનું નામ, ટેકવનકલ 
બોલી અન ેિાવિવિક બોલીના ર્પરવબડીયા ર્પર મોટા અક્ષરોમાં લખિું). 

16. સબવમટ કરલેી ઓફર અંવતમ તારીખથી ૧૮૦ વદિસના સમયગાળા સુધી માન્ય હોિી જોઈએ અથિા તે ર્પરસ્ર્પર સ્િીકૃત 
 હોઈ શકે તેટલા વિસ્તૃત સમયગાળાની હોિી જોઈએ. 

 

17. એચર્પીસીએલ, ર્પોસ્ટ/કુવરયર દ્વારા મોકલેલા દસ્તાિજેોના વિલબં, નુકસાન અથિા પ્રાપ્ત ન થિા માટે કોઈર્પિ પ્રકારની 
 જિાબદારી લેતુ ંનથી. પ્રાપ્ત થયલેા ક્વોટેશન્સ ફક્ત ઓફર હોય છે અને તે એચર્પીસીએલ ને કોઈર્પિ રીત ેબંધનકતાા 
 રહેશે નહી.ં 
18. વરટેલ આઉટલટે્સની સ્થાર્પના માટેની જમીન NH/SH/PWD/ટાઉન પ્લાવનંગના ધારાધોરિો પ્રમાિે નહી ંહોય તો તે 
 નામજૂંર થઈ શકે છે. 
19. તકનીકી મૂલ્યાકંન સવમવતના અહેિાલના આધાર ેજમીનની યોગ્યતાનો વનિાય લેિામાં આિશ.ે ચોરસ અને લબંચોરસ 
 ર્પવરમાિો અને મોટા વિસ્તારિાળા પ્લોટોને પ્રાધાન્ય આર્પિામા ંઆિશે. 
20. એચર્પીસીએલ ર્પાસે સંરૂ્પિા જાહેરાત અથિા કોઈર્પિ સ્થાનની જાહેરાત રદ કરિાનો અબાવધત અવધકાર છે. 
21. દરકે સ્થાન માટે અલગ ઓફર આર્પિાની રહેશે.  
22. વિિાદના વકસ્સામાં, જાહેરાતનું અંગ્રજેી સંસ્કરિ અંવતમ હશે. 
23. રસ ધરાિતા ર્પક્ષો વનયત તારીખ (02.02.2021) અને સમય (17:00 કલાકે) દ્વારા નીચ ેદશાાિલે સંબંવધત ઓવફસ 
 સરનામાએ જ-ેતે હેત ુમાટેના બો્સમા ંતેમની ઓફરિાળું સીલબધં ર્પરવબડીયું જમા કરી શકે છે. વનયત તારીખ અને 
 સમય ર્પછી પ્રાપ્ત ઓફસાને ધ્યાનમાં લેિામાં આિશ ેનહી.ં ટેકવનકલ બોલી 05.02.2021 ના રોજ સિાર ે14:30 કલાકે 
 સંબંવધત કચેરીઓથી ખોલિામા ંઆિશ.ે રુવચ ધરાિતા બોલીદારો ટેકવનકલ બોલી ખોલિાના સમય ેહાજર રહી શકે છે. 

(ક્રમાંક નંબર 1 થી 69 માટે) વહન્દુસ્તાન રે્પટર ોલીયમ કોર્પોરશેન વલવમટેડ, અમદાિાદ રીટેઇલ ક્ષેત્ર, રે્પટર ોલીયમ હાઉસ, મેમનગર ફાયર 
સ્ટેશન ર્પાછળ, નિરંગર્પુરા, અમદાિાદ - 380009, ગજુરાત, ફોન નબંર. 079-27915083. 

 
(ક્રમાંક નંબર 70 થી 111 માટે) વહન્દુસ્તાન રે્પટર ોલીયમ કોર્પોરશેન વલવમટેડ, િડોદરા રીટેઈલ ક્ષેત્ર, ર્પહેલો માળ, એચર્પીસીએલ રે્પટર ોલ 
ર્પમ્ર્પ, કારલેીબાગ, ર્પાિીની ટાંકી રોડ, અંબાલાલ ર્પાકા , િડોદરા- 390018, ફોન નંબર. 0265-2463782. 

 
(ક્રમાંક નંબર 112 થી 137 માટે) વહન્દુસ્તાન રે્પટર ોલીયમ કોર્પોરશેન વલવમટેડ, રાજકોટ રીટેઈલ ક્ષેત્ર, તેલ ભિન, ર્પહેલો માળ, 

યુવનિવસાટી રોડ, રાજકોટ - 360005, ગજુરાત, ફોન નંબર. 0281-2571944. 

 


