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કેન્દ્રીમ બંડાયણ નનગભ 
બાયત વયકાય ન  ંવાશવ  

પ્રાદેનળક કચેયી, ભશારક્ષ્ભી ચાય યસ્તા, ઉન્દ્નતી નલદ્યારમની વાભે, ારડી, અભદાલાદ ૩૮૦ ૦૦૭  

ટેનરપોન નં. Phone : 079 – 26582065 / 26580451 / 26576924 : FAX : 2658 0236 –  
E-Mail : rmahd.cwhc@nic.in : Website : www.cewacor.nic.in 

 

ટેન્દ્ડય ક્રભાંક : કેબની/પ્રા.ક.-અભદાલાદ/ગોદભ બાડા/                        દદનાંક : જાન્દ્મ આયી ૧૬, ૨૦૨૦   

 

:: ગોદાભો બાડા ટ્ટે આલા આભંત્રણ :: 

 

કેનન્દ્રમ બંડાયણ નનગભ, (CWC), લમેયશાઉવીગ કોોયેળન ૧૯૬૨ અનધનનમભ થી સ્થાનત થમરે જે 

ઉબોક્તા, ખાદ્ય તથા જાશેય નલતયણ વ્મલસ્થા ભત્રારમ, બયત વયકાય અંતયગત કૃન ેદાળો તથા વૂનચત 

ચીજ લસ્ત ઓ ના વગં્રશ કયલા શેત  કામયયત કયેર છે. શાર ભાં CWC ના  યા બાયતબાય ભા ૪૨૨ 

લેમયશાઉવ કામયયત છે જેની વંગ્રશ ક્ષભતા ૧૦.૧ નભનરમન ટન છે જે ભ ખ્મતલે કૃન ેદાળ લેમયશાઉવ, 

ઔદ્યોનગક લમેયશાઉવ, કસ્ટભ ફોન્દ્ડડે લમેયશાઉવ, કન્દ્ટેનય ફ્રેટ સ્ટેળન, ઇનરેન્દ્ડ કન્દ્ટેનય ડેો તથા એંય કાગો 

કોમ્ેક્ષ ભાટ ેછે. કેનન્દ્રમ બંડાયણ નનગભ જેલી ક ેશેન્દ્ડલિંરગ – ટ્રાન્દ્વોટય (H&T), ક્્માયીંગ અન ેપોયલડીંગ, 

પ્રાનતત તથા નલતયણ, જીલાણંનાળક, ધ્ર ભીકયણ તથા ફીજા આન ંળાનન્દ્ગક પ્રલનૃિ / વેલાઓ ણ પ્રદાન કય ે

છે.      

   

કેનન્દ્રમ બંડાયણ નનગભ ગ જયાત યાજ્મ ભાં ગોદાભો બાડે યાખલા ઉત્વ ખ છે જેના ભાટ ેજરૂયી નનમભો અને 

ળયતો યાખેર છે જે બાડા કયાય ભાં દળાયલેર છે જેની પ્રતીરીી આ વાથે વાભેર યાખેર છે જેની નોધ 

રેલી. આથી  કેનન્દ્રમ બંડાયણ નનગભ, યવ ધયાલતા ાત્ર ક્ષો ાવ ેથી Expression of interest ભાટે 

આભંત્રે છે કે જે  

 

[૧] ઓછા ભાં ઓછી ૧૦,૦૦૦ ભેદટ્રક ટન (૬૦,૦૦૦ ચોયવ ફૂટ) ના ગોદભ નફરક ર ત્લદયત અવયથી 

બાડે આી ળકે તેભ શોમ.  

 

[૨] ઓછા ભાં ઓછી ૧૦,૦૦૦ ભેદટ્રક ટન (૬૦,૦૦૦ ચોયવ ફૂટ) ના ગોદભ જે ખારી જભીન છે 

તેભાં છ ભાવ ભા ં યા કયી ત્લદયત અવયથી બાડે આી ળકે તેભ શોમ.  

 

[૩] જેઓની ાવ ે ઓછા ભા ંઓછી ૬ એકય જભીન છે જેન ે૩૦ લય ભાટે બાડા ટ્ટા ય કેનન્દ્રમ 

બંડાયણ નનગભ દ્લાયા તે જભીન ઉય ગોદાભો ફંધાલાની ની વંભતી આલા યાજી શોમ. જો જભીન ખેતી 

ની શોમ તો તે જભીન ન ેનફન ખેતી કયાલલા ની કામયલાશી તથા તેન ેરગતા તભાભ લશીલટી ખચો જભીન 

ભાનરક ની જલાદાયી યશેળ.ે જો ક ેજભીન ભાનરક ેએ કેનન્દ્રમ બંડાયણ નનગભ ની જભીન રેલાની સ્લીકૃનત 

આતમા ના ત્રણ ભનશના ભાં નફન ખેતી કયાલલા ની કામયલાશી ૂયી કયલાની યશ ેછે નશીતય તેની દયખાસ્ત 

અસ્લીકામય કયલાનો કેનન્દ્રમ બંડાયણ નનગભ ાવ ે યતી વિા યશ ેછે. 
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 વૌ પ્રથભ પ્રાથનભકતા પક્ત એલી ઓપય ન ેઆલા ભા ંઆલળે કે જે પ્રસ્તાનલત વાઈટ / સ્થ તથા 

યે્લ ેગ ડ ળેડ લચ્ચ ેન  ં અંતય ૮ દકરોભીટય ની અંદય શોમ તથા કેનન્દ્રમ બંડાયણ નનગભ ના જભાકાય 

(લયાળકતાય) ન ેણ સ્થ સ્લીકૃત શોમ. 

 

 ફધા જ પ્રસ્તાલો ને નનમભોન વાય નલશ્રેણ અન ેઆર્થથક ભૂ્માંદકત કયલા ભાં આલળે.  

 

 આથી ફધા જ યવ ધયાલનાય ક્ષો ોતાના પ્રસ્તાલો “Expressionof Interest” ભાં વૂચલરે 

પ્રોપોભાાં ભાં બયી જરૂયી દસ્તાલેજો /  યાલા વાથ ેભોકરલા જરૂયી છે. વૂચલેર પ્રોપોભાાં આ વાથ ે

વાભેર યાખેર છે જેની નોધ રેલી.      

 

 યવ ધયાલનાય ક્ષો સ્ષ્ટ ણે  નષ્ટ કયલાની યશેળે ક ેતે તૈમાય ગોદાભો બાડ ેભાટ ેઅથલા તો છ ભાવ 

ની અંદય ગોદભ તૈમાય કયી બાડે ભાટે તૈમાયી દળાયલે છે અથલા ોતાની જભીન રીજ (lease) ય 

આલા ભાટે તૈમાયી દળાયલ ેછે. અેનક્ષત ગોદભ / જભીન ન  ંબાડ  ંગોદાભ / જભીન ભાનરક ેવૂનચત 

પ્રોપોભાાં બયી આલાન ં યશ ેછે જે નીમ્મ્ન નરનખત છે. 

 

ક્રભાંક  નલલયણ  અેનક્ષત બાડ  ં 

[૧] ગોદભ નફરક ર ત્લદયત અવયથી 

બાડે આી ળકામ તેભ શોમ 

રૂનમા _______ પ્રનત ફૂટ પ્રનત ભાવ ફધા કયલેયા વાથ ે

યંત  રાગ  ડતો GST અરગ થી ચ કલલા ાત્ર યશેળ ે   

[૨] ગોદભ ૬ ભાવ ની અંદય  યા કયી 

ત્લદયત અવયથી બાડે આી ળકામ 

તેભ શોમ 

રૂનમા _______ પ્રનત ફૂટ પ્રનત ભાવ ફધા કયલેયા વાથ ે

યંત  રાગ  ડતો GST અરગ થી ચ કલલા ાત્ર યશેળ ે   

[૩] રીજ (lease) ઉય ૩૦ લય ભાટ ે

નફન ખેતી જભીન આલા ભાટે  

રૂનમા _______ પ્રનત ફૂટ પ્રનત ભાવ ફધા કયલેયા વાથ ે

યંત  રાગ  ડતો GST અરગ થી ચ કલલા ાત્ર યશેળ ે   

 

કેનન્દ્રમ બંડાયણ નનગભ ાવે ૂયી વિા યશ ેછે કે કોઈ ણ પ્રસ્તાલ અથલા ફધા જ પ્રસ્તાલો કાયણ ફતાવ્મા 

લગય અસ્લીકાય કયી ળકળે જેની નોધ રેલી. જો પ્રસ્તાલ દદનાંક ૧૫/૦૨/૨૦૨૦ છી આલળે તેને ધ્માન ે

રેલા ભાં નનશ આલે જેની નોધ રેલી. પ્રસ્તાલો ની મોગ્મ ચકાવણી કમાય ફાદ જે ણ નનગભે નનણયમ કયરે 

શળે તે ક્ષકાયો ન ેઈ-ભેર ના ભાધ્મભ થી ભોકરલા ભાં આલળે.  

નોધ : ક્ષકાયો ના જાણકાયી ભાટ ેગ જયાતી બાાતંદયત કયરે છે જો ક ેક્ષકાયો એ ફીડ વચૂલરે અંગ્રજેી 

પોયભટે ભા ંબયી ન ેઅત્ર ેની કચયેી ભા ંનનમત તાયીખ દયમ્માન ઇભરે ના ભાધ્મભ થી ભોકરલાના છે  

પ્રતીરીી : 

[૧]  બાડા ટ્ટા કયાય ન ં પોયભેટ  

[૨] ક્ષકાયો એ પ્રસ્તાલ ભોકરલાન ં પોયભેટ 

 

 

પ્રાદેનળક પ્રફંધક 

કેનન્દ્રમ બંડાયણ નનગભ, અભદાલાદ   


