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(૧) 

વા/ણજય હ"3નુા વેચાણ માટ"નો 

5લોટ મો6:-વણકલા નગર રચના 

યોજના ન.ં ૩૦ (વણકલા-ઓખા-

િવહ"ણ) ના ફાઈનલ 5લોટ ન ં૧૧૯. 

૧૧૪૮૬ ૩૩૭૮૦/- ૩૮,૭૯,૯૭,૦૮૦/- ૩,૮૭,૯૯,૭૦૮/- 

હરા> તા.૦૫/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ 

સવાર"  ૧૧:૦૦ કલાક" શ@ુ થશે.  

હરા> તા.૦૫/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ 

બપોર" ૧૧:૩૦ કલાક" Cરૂ$ થશે. 

(૨) 

વા/ણજય હ"3નુા વેચાણ માટ"નો 

5લોટ મો6:-વણકલા નગર રચના 

યોજના ન.ં ૩૦ (વણકલા-ઓખા-

િવહ"ણ) ના ફાઈનલ 5લોટ ન ં૧૨૧. 

૧૪૦૨૫  ૪૧૮૩૭/- ૫૮,૬૭,૬૩,૯૨૫/- ૫,૮૬,૭૬,૩૯૩/- 

હરા> તા.૦૫/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ 

સવાર"  ૧૧:૩૦ કલાક" શ@ુ થશે.  

હરા> તા.૦૫/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ 

બપોર" ૧૨:૦૦ કલાક" Cરૂ$ થશે. 

(૩) 

રહ"ણાકં હ"3નુા વેચાણ માટ"નો 5લોટ 

મો6:-વણકલા નગર રચના યોજના 

ન.ં ૩૦ (વણકલા-ઓખા-િવહ"ણ) ના 

ફાઈનલ 5લોટ ન ં૧૨૨. 

૨૧૮૧૯  ૩૦૨૮૪/- ૬૬,૦૭,૬૬,૫૯૬/- ૬,૬૦,૭૬,૬૬૦/- 

હરા> તા.૦૫/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ 

સવાર"  ૧૨:૦૦ કલાક" શ@ુ થશે.  

હરા> તા.૦૫/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ 

બપોર" ૧૨:૩૦ કલાક" Cરૂ$ થશે. 

(૪) 

રહ"ણાકં હ"3નુા વેચાણ માટ"નો 5લોટ 

મો6:-વણકલા નગર રચના યોજના 

ન.ં ૩૦ (વણકલા-ઓખા-િવહ"ણ) ના 

ફાઈનલ 5લોટ ન ં૧૨૩. 

૮૪૩૬ ૩૯૯૩૦/- ૩૩,૬૮,૪૯,૪૮૦/- ૩,૩૬૮૪,૯૪૮/- 

હરા> તા.૦૫/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ 

સવાર"  ૧૨:૩૦ કલાક" શ@ુ થશે.  

હરા> તા.૦૫/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ 

બપોર" ૧૩:૦૦ કલાક" Cરૂ$ થશે. 

(૫) 

રહ"ણાકં હ"3નુા વેચાણ માટ"નો 5લોટ 

મો6:-વણકલા નગર રચના યોજના 

ન.ં ૩૦ (વણકલા-ઓખા-િવહ"ણ) ના 

ફાઈનલ 5લોટ ન ં૧૨૫. 

૧૩૬૪૮ ૩૨૯૯૯/- ૪૫,૦૩,૭૦,૩૫૨/- ૪,૫૦,૩૭,૦૩૬/- 

હરા> તા.૦૫/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ 

સવાર"  ૧૩:૦૦ કલાક" શ@ુ થશે.  

હરા> તા.૦૫/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ 

બપોર" ૧૩:૩૦ કલાક" Cરૂ$ થશે. 

(૬) 

વા/ણજય હ"3નુા વેચાણ માટ"નો 

5લોટ મો6:-વણકલા નગર રચના 

યોજના ન.ં ૩૦ (વણકલા-ઓખા-

િવહ"ણ) ના ફાઈનલ 5લોટ ન ં૧૨૮. 

૭૨૫૬ ૩૯૯૩૦/- ૨૮,૯૭,૩૨,૦૮૦/- ૨,૮૯,૭૩,૨૦૮/- 

હરા> તા.૦૫/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ 

સવાર"  ૧૩:૩૦ કલાક" શ@ુ થશે.  

હરા> તા.૦૫/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ 

બપોર" ૧૪:૦૦ કલાક" Cરૂ$ થશે. 

(૭) 

રહ"ણાકં હ"3નુા વેચાણ માટ"નો 5લોટ 

મો6:-વણકલા નગર રચના યોજના 

ન.ં ૩૦ (વણકલા-ઓખા-િવહ"ણ) ના 

ફાઈનલ 5લોટ ન ં૧૩૪.. 

૭૨૯૨ ૫૧૨૮૭/- ૩૭,૩૯,૮૪,૮૦૪/- ૩,૭૩,૯૮,૪૮૧/- 

હરા> તા.૦૫/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ 

સવાર"  ૧૪:૦૦ કલાક" શ@ુ થશે.  

હરા> તા.૦૫/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ 

બપોર" ૧૪:૩૦ કલાક" Cરૂ$ થશે. 

(૮) 

રહ"ણાકં હ"3નુા વેચાણ માટ"નો 5લોટ 

મો6:-વણકલા નગર રચના યોજના 

ન.ં ૩૦ (વણકલા-ઓખા-િવહ"ણ) ના 

ફાઈનલ 5લોટ ન ં૧૩૭. 

૩૯૩૭૦ ૩૫૯૮૦/- ૧,૪૧,૬૫,૩૨,૬૦૦/- ૧૪,૧૫,૫૩,૨૬૦/- 

હરા> તા.૦૫/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ 

સવાર"  ૧૪:૩૦ કલાક" શ@ુ થશે.  

હરા> તા.૦૫/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ 

બપોર" ૧૫:૦૦ કલાક" Cરૂ$ થશે. 

(૯) 

રહ"ણાકં હ"3નુા વેચાણ માટ"નો 5લોટ 

મો6:-વણકલા નગર રચના યોજના 

ન.ં ૩૦ (વણકલા-ઓખા-િવહ"ણ) ના 

ફાઈનલ 5લોટ ન ં૧૩૮. 

૧૮૧૧૭ ૩૧૨૫૦/- ૫૬,૬૧,૫૬,૨૫૦/- ૫,૬૬,૧૫,૬૨૫/- 

હરા> તા.૦૫/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ 

સવાર"  ૧૫:૦૦ કલાક" શ@ુ થશે.  

હરા> તા.૦૫/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ 

બપોર" ૧૫:૩૦ કલાક" Cરૂ$ થશે. 
  

• ર>EF"શન તથા વG ુ માHહતી (n)code વેબસાઈટ https://e-auction.nprocure.com પરથી મેળવો અથવા nprocure@ncode.in પર મેઈલ કરો અથવા ટોલ K$ નબંર 

૭૩૫૯૦૨૧૬૬૩ પર કોલ કરો. 

• હર>ની LHMયાનો સમય તથા અ#ય માHહતી �ડુાની વેબસાઈટ www.sudaonline.org પર ઉપલOધ છે.  

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

• બીડર કોઇપણ LWો અને EપXટતાઓ તા.૨૫-૦૮-૨૦૨૧ �ધુીમા ંdcadm-suda-srt@gujarat.gov.in પર મોકલી શક" છે, Yયારબાદ આવેલ LWો ને Zયાને લવેામા ંઆવશે નHહ. 

• 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 

Lકાિશત કરવામા ંઆવશે. 

• હરા>ની LHMયા દરિમયાન સમયાતંર" �ડુાની વેબસાઈટ અન ે(n)code વેબસાઈટ ઉપર માHહતી ચકાસતા ંરહ"̂ ુ.ં 
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