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(૧) 

વા/ણજય હ"3નુા વેચાણ માટ"નો 5લોટ 

મો6:-ખરવાસા નગર રચના યોજના ન.ં 

૫૭ (ખરવાસા-એકલેરા) ના ફાઈનલ 

5લોટ ન ં૧૬૮. 

૧૧૬૨૨ ૩૩,૮૯૨-૦૦ ૩૯,૩૮,૯૨,૨૮૪-૦૦ ૩૯૩૮૯૨૮૨-૦૦ 

હરા< તા.૧૨/૦૭/૨૦૨૧ ના રોજ 

સવાર"  ૧૧:૦૦ કલાક" શ?ુ થશે.  

હરા< તા.૧૨/૦૭/૨૦૨૧ ના રોજ 

બપોર" ૧૧:૩૦ કલાક" Bરૂ$ થશે. 

(૨) 

વા/ણજય હ"3નુા વેચાણ માટ"નો 5લોટ 

મો6:-ખરવાસા નગર રચના યોજના ન.ં 

૫૭ (ખરવાસા-એકલેરા) ના ફાઈનલ 

5લોટ ન ં૧૭૦.  

૨૬૫૬૦ ૩૪,૧૧૮-૦૦ ૯૦,૬૧,૭૪,૦૮૦-૦૦  ૯૦૬૧૭૪૦૮-૦૦ 

હરા< તા.૧૨/૦૭/૨૦૨૧ ના રોજ 

સવાર" ૧૧:૩૦ કલાક" શ?ુ થશે.  

હરા< તા.૧૨/૦૭/૨૦૨૧ ના રોજ 

બપોર" ૧૨:૦૦ કલાક" Bરૂ$ થશે. 

(૩) 

વા/ણજય હ"3નુા વેચાણ માટ"નો 5લોટ 

મો6:-ખરવાસા નગર રચના યોજના ન.ં 

૫૭ (ખરવાસા-એકલેરા) ના ફાઈનલ 

5લોટ ન ં૧૭૫. 

૨૬૨૯૩ ૩૪,૧૧૮-૦૦ ૮૯,૭૦,૬૪,૫૭૪-૦૦  ૮૯૭૦૬૪૫૭-૦૦ 

હરા< તા.૧૨/૦૭/૨૦૨૧ ના રોજ 

સવાર"  ૧૨:૦૦ કલાક" શ?ુ થશે.  

હરા< તા.૧૨/૦૭/૨૦૨૧ ના રોજ 

બપોર" ૧૨:૩૦ કલાક" Bરૂ$ થશે. 

(૪) 

વા/ણજય હ"3નુા વેચાણ માટ"નો 5લોટ 

મો6:-ખરવાસા નગર રચના યોજના ન.ં 

૫૭ (ખરવાસા-એકલેરા) ના ફાઈનલ 

5લોટ ન ં૧૭૭. 

૩૨૦૮૨ ૩૪,૧૧૮-૦૦ ૧૦૯,૪૫,૭૩,૬૭૬-૦૦  ૧૦૯૪૫૭૩૬૮-૦૦ 

હરા< તા.૧૨/૦૭/૨૦૨૧ ના રોજ 

સવાર"   ૧૨:૩૦ કલાક" શ?ુ થશે.  

હરા< તા.૧૨/૦૭/૨૦૨૧ ના રોજ 

બપોર" ૧૩:૦૦ કલાક" Bરૂ$ થશે. 

(૫) 

વા/ણજય હ"3નુા વેચાણ માટ"નો 5લોટ 

મો6:-ખરવાસા નગર રચના યોજના ન.ં 

૫૭ (ખરવાસા-એકલેરા) ના ફાઈનલ 

5લોટ ન ં૧૭૮.  

૮૩૧૯ ૩૫,૮૦૭-૦૦ ૨૯,૭૮,૭૮,૪૩૩-૦૦  ૨૯૭૮૭૮૪૩-૦૦ 

હરા< તા.૧૨/૦૭/૨૦૨૧ ના રોજ 

સવાર"  ૧૩:૦૦ કલાક" શ?ુ થશે.  

હરા< તા.૧૨/૦૭/૨૦૨૧ ના રોજ 

બપોર" ૧૩:૩૦ કલાક" Bરૂ$ થશે. 

(૬) 

વા/ણજય હ"3નુા વેચાણ માટ"નો 5લોટ 

મો6:-ખરવાસા નગર રચના યોજના ન.ં 

૫૭ (ખરવાસા-એકલેરા) ના ફાઈનલ 

5લોટ ન ં૧૮૧. 

૪૭૩૦ ૩૫,૮૦૭ -૦૦ ૧૬,૯૩,૬૭,૧૧૦-૦૦  ૧૬૯૩૬૭૧૧-૦૦ 

હરા< તા.૧૨/૦૭/૨૦૨૧ ના રોજ 

સવાર"  ૧૩:૩૦ કલાક" શ?ુ થશે.  

હરા< તા.૧૨/૦૭/૨૦૨૧ ના રોજ 

બપોર" ૧૪:૦૦ કલાક" Bરૂ$ થશે. 

(૭) 

વા/ણજય હ"3નુા વેચાણ માટ"નો 5લોટ 

મો6:-ખરવાસા નગર રચના યોજના ન.ં 

૫૭ (ખરવાસા-એકલેરા) ના ફાઈનલ 

5લોટ ન ં૧૮૪. 

૧૯૮૬૨ ૩૪,૩૯૫-૦૦ ૬૮,૩૧,૫૩,૪૯૦-૦૦  ૬૮૩૧૫૩૪૯-૦૦ 

હરા< તા.૧૨/૦૭/૨૦૨૧ ના રોજ 

સવાર"  ૧૪:૦૦ કલાક" શ?ુ થશે.  

હરા< તા.૧૨/૦૭/૨૦૨૧ ના રોજ 

બપોર" ૧૪:૩૦ કલાક" Bરૂ$ થશે. 

(૮) 

વા/ણજય હ"3નુા વેચાણ માટ"નો 5લોટ 

મો6:-ખરવાસા નગર રચના યોજના ન.ં 

૫૭ (ખરવાસા-એકલેરા) ના ફાઈનલ 

5લોટ ન ં૧૮૯. 

૨૭૫૯ ૧૯,૪૬૭-૦૦ ૫,૩૭,૦૯,૪૫૩-૦૦  ૫૩૭૦૯૪૫-૦૦ 

હરા< તા.૧૨/૦૭/૨૦૨૧ ના રોજ 

સવાર"  ૧૪:૩૦ કલાક" શ?ુ થશે.  

હરા< તા.૧૨/૦૭/૨૦૨૧ ના રોજ 

બપોર" ૧૫:૦૦ કલાક" Bરૂ$ થશે. 

(૯) 

વા/ણજય હ"3નુા વેચાણ માટ"નો 5લોટ 

મો6:-ખરવાસા નગર રચના યોજના ન.ં 

૫૭ (ખરવાસા-એકલેરા) ના ફાઈનલ 

5લોટ ન ં૧૯૧. 

૫૮૫૭ ૧૮,૮૫૪-૦૦ ૧૧,૦૪,૨૭,૮૭૮-૦૦  ૧૧૦૪૨૭૮૮-૦૦ 

હરા< તા.૧૨/૦૭/૨૦૨૧ ના રોજ 

સવાર"  ૧૫:૦૦ કલાક" શ?ુ થશે.  

હરા< તા.૧૨/૦૭/૨૦૨૧ ના રોજ 

બપોર" ૧૫:૩૦ કલાક" Bરૂ$ થશે. 

(૧૦) 

રહ"ણાકં હ"3નુા વેચાણ માટ"નો 5લોટ 

મો6:-ખરવાસા નગર રચના યોજના ન.ં 

૫૭ (ખરવાસા-એકલેરા) ના ફાઈનલ 

5લોટ ન ં૧૬૯. 

૧૨૯૪૧ ૧૭,૩૭૯-૦૦ ૨૨,૪૯,૦૧૬,૩૯-૦૦  ૨૨૪૯૦૧૬૪-૦૦ 

હરા< તા.૧૨/૦૭/૨૦૨૧ ના રોજ 

સવાર"  ૧૫:૩૦ કલાક" શ?ુ થશે.  

હરા< તા.૧૨/૦૭/૨૦૨૧ ના રોજ 

બપોર" ૧૬:૦૦ કલાક" Bરૂ$ થશે. 
  

• ર<DE"શન તથા વF ુ માGહતી (n)code વેબસાઈટ https://e-auction.nprocure.com પરથી મેળવો અથવા nprocure@ncode.in પર મેઈલ કરો અથવા ટોલ J$ નબંર 

૭૩૫૯૦૨૧૬૬૩ પર કોલ કરો. 

• હર<ની KGLયાનો સમય તથા અ#ય માGહતી �ડુાની વેબસાઈટ www.sudaonline.org પર ઉપલNધ છે.  

• બીડર/અરજદાર બીડ રQુ કરવા ઈRSક લોકો એ https://e-auction.nprocure.com પર બીડ જમા કરાવવાના ંરહ"શે. 

• બીડર કોઇપણ KUો અને DપVટતાઓ તા.૨૪-૦૬-૨૦૨૧ �ધુીમા ંsudaonline1978@gmail.com પર મોકલી શક" છે, Xયારબાદ આવેલ KUો ન ેYયાન ેલેવામા ંઆવશે નGહ. 

• હર< માટ" અિધકાર[ે\ �રુત રહ"શે. 

• હરા<ની કાય]વાહ$ અને સમય ર"ખાઓમા ંકોઈ ફ"રફાર અથવા �ધુારો �ડુાની વેબસાઈટ www.sudaonline.org અને (n)code વબેસાઈટ  https://e-auction.nprocure.com પર 

Kકાિશત કરવામા ંઆવશે. 

• હરા<ની KGLયા દરિમયાન સમયાતંર" �ડુાની વેબસાઈટ અન ે(n)code વેબસાઈટ ઉપર માGહતી ચકાસતા ંરહ"̂ ુ.ં 
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