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Marketing Division                                                                          Gujarat State Office  

ગજુરાત રા મા ંપેટોલ / િડઝલ પ પ િરટેલ આઉટલેટ માટે જમીન 
જોઇએ છે 

આ હેરાત મા  ખરીદી / જમીનના લાંબા લીઝ માટે છે નહી ંકે ડીલરશીપની િનમણૂક માટે 

આ હેરાત િસ  થયાની તારીખે નીચ ેદશાવેલ થળોએ જમીનનો કબજો, ભોગવટો મા ય અન ેમાકટેબલ ટાઇટલ 
ધરાવતા હોય તેવી રસ ધરાવતી પાટ ઓ પાસેથી બેઅલગ-અલગપરિબડીયાઓમાં (એક પરિબડીયામાં સાઇટની 
ટેકિનકલ િવગતો અને બી  પરિબડીયામાં નાણાકીય ઓફર) જમીનના લોટનું સંપૂણ વેચાણ / લીઝ ારા 
(ઓછામાઓંછા૧૯વષઅને૧૧મિહનાની મુદત માટે તેમજ રી યુ કરી શકવાના િવક પ સાથ)ે ઇિ ડયન ઑઇલ 
કોપ રશેનિલિમટેડના િરટેલ આઉટલેટ થાપવા માટે  તબદીલ કરવા માટેની સીલબંધ ઓફરો આમંિ ત કરવામાં આવ ે
છે. 

અ. 
નં. 

િજ લો થળ ાદેિશક 
કચેરી 

ને.હા. 
(નેશનલ 
હાઇવે ) / 
ટે.હા. ( ટેટ 
હાઇવે ) 
/શહેર/નગર 

લઘુ મ લોટસાઈઝ
મીટરમાં ( ટેજX 
ઊંડાઈ) 

૧ પાટણ િપપરાળા બસ ટે ડ થી ગરામબડી ન.ેહા. ન ં૨૭ ઉપર 
ડાબી બાજુએ 

અમદાવા
દ 

ન.ેહા.  ૪૫ X ૪૫ 

૨ પાટણ પાર થી િસધડા ન.ેહા. ૨૭ ઉપર ડાબી બાજુએ અમદાવા
દ 

ન.ેહા. ૪૫ X ૪૫ 

૩ પાટણ પાટણનગર–નગરપાિલકાની હદની અંદર અમદાવા
દ 

નગર ૩૦ X ૩૫ 

૪ સાબરકાંઠા મોતીપરુા થી સહકારી ન ડાબી બાજુએ  અમદાવા
દ 

ન.ેહા. ૪૫ X ૪૫ 

૫ સાબરકાંઠા પીપલોડી થી મોતીપુરા ડાબી બાજુએ અમદાવા
દ 

ન.ેહા. ૪૫ X ૪૫ 

૬ સાબરકાંઠા ગા ભોઇ થી સહકારી ન ડાબી બાજુએ અમદાવા
દ 

ન.ેહા. ૪૫ X ૪૫ 

૭ અમદાવાદ અસલાલી સકલ થી બારે  ન.ે હા. ન.ં ૪૮ ઉપર (જુનો 

ન.ેહા.  ન.ં ૮) ઉપર 

અમદાવા
દ 

ન.ેહા. ૪૫ X ૪૫ 

૮ અમદાવાદ સરદાર પટેલ રીગં રોડ ઉપર સનાથલ સકલ થી ઓઢવ અમદાવા શહેર ૩૫ X ૩૫ 
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સકલ દ 
૯ અમદાવાદ બગોદરા થી વટામણ ચોકડી  ટેટ હા. ન.ં ૮ ઉપર અમદાવા

દ 
ટે.હા. ૩૫ X ૪૫ 

૧૦ મહેસાણા હૉટેલ માલગુડી ફૂડ ઇન થી લીસ એ ા વ ડ િરસોટ 
ડાબી બાજુએ 

અમદાવા
દ 

ટે.હા.  ૩૫ X ૩૫ 

૧૧ મહેસાણા લીસ એ ા વ ડ િરસોટ થી સંકેત યૂલ સટર ડાબી 
બાજુએ 

અમદાવા
દ 

ટે.હા.  ૩૫ X ૩૫ 

૧૨ મહેસાણા માનવ આ મ ચોકડી થી સાઇબાબા મદંીર રા.મા.ન.ં 
૭૩ ઉપર 

અમદાવા
દ 

ટે.હા.  ૩૫ X ૩૫ 

૧૩ આણંદ નગરપાિલકાની હદની અંદર અમદાવા
દ 

નગર ૩૦ X ૩૫ 

૧૪ અમદાવાદ સરખેજ-ગાંધીનગર હાઇવ ેથી સરદાર પટેલ રીગં રોડ 
તફ જતા િસંધ ુભવન રોડ ઉપર  

અમદાવા
દ 

શહેર ૩૦ X ૩૫ 

૧૫ અમદાવાદ ઘુમા BRTSબસ ટડ થી સાણંદ-સરખેજ રોડ જતા 
યુ ઘુમા રોડ ઉપર 

અમદાવા
દ 

શહેર ૩૦ X ૩૫ 

૧૬ અમદાવાદ સરદાર પટેલ રીગં રોડ થી સરખેજ-ગાંધીનગર હાઇવે 
જતા કણાવતી બ રોડ ઉપર 

અમદાવા
દ 

શહેર ૩૦ X ૩૫ 

૧૭ અમદાવાદ શાિંત ામ સકલ થી ગોતા ચાર ર તા જતા સરખેજ-
ગાંધીનગર હાઇવ ેઉપર 

અમદાવા
દ 

શહેર ૩૦ X ૩૫ 

૧૮ અમદાવાદ કણાવતી લબ થી સાણદં ચોકડી જતા સરખેજ-
ગાંધીનગર હાઇવ ેઉપર 

અમદાવા
દ 

શહેર ૩૦ X ૩૫ 

૧૯ બનાસકાંઠા નેવાણા GETCO સબ ટેશનથી ૨ િક.મી. ની અંદર 

ન.ેહા. ન.ં   168A ઉપર 

અમદાવા
દ 

ન.ેહા. ૪૫ X ૪૫ 

૨૦ બનાસકાંઠા થરાદ-ડીસા ચાર ર તા થી સાંચોર તરફ ન.ેહા. ન.ં ૬૮ 
ઉપર 

અમદાવા
દ 

ન.ેહા. ૪૫ X ૪૫ 

૨૧ બનાસકાંઠા ગણા ખાતે – િસ પુર થી પાલનપરુ જતા ટેટ હા. 
ન.ં ૪૧ ઉપર ડાબી બાજુએ 

અમદાવા
દ 

ટે.હા.  ૩૫ X ૩૫ 

૨૨ બનાસકાંઠા ૫૪૧ થી ૫૪૬ િક.મી. પ થર વ ચ ે ન.ે હા. ન.ં ૨૭ ઉપર અમદાવા
દ 

ન.ેહા. ૪૫ X ૪૫ 

૨૩  અમદાવાદ નારોલ-નરોડા રોડ ઉપર િવજય ચૉક થી પાટીયા 
સકલ જતા ડાબી બાજુએ  

અમદાવા
દ 

શહેર ૩૦ X ૩૫ 

૨૪  અમદાવાદ નારોલ-નરોડા રોડ ઉપર િવજય ચોક થી પાટીયા 
સકલ જતા જમણી બાજુએ   

અમદાવા
દ 

શહેર ૩૦ X ૩૫ 

૨૫  અમદાવાદ અ ત મીલ થી ઓઢવ સકલ તરફ જતા ૨ િક.મી. 
અંદર ઓઢવ રોડ ઉપર ડાબી બાજુ  

અમદાવા
દ 

શહેર ૩૦ X ૩૫ 

૨૬ ખેડા નિડયાદ નગરપાિલકાની હદની અંદર અમદાવા
દ 

નગર ૩૦ X ૩૫ 

૨૭ અમદાવાદ શાિંતપરુા સકલ થી સાણદં ટોલનાકા  ટેટ હા.  ન.ં 
૧૭ ઉપર 

અમદાવા
દ 

ટે.હા.  ૩૫ X ૩૫ 

૨૮ અમદાવાદ જશોદાનગર ચોકડી થી સી.ટી.એમ. અમદાવા
દ 

શહેર ૩૦ X ૩૫ 
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૨૯ ગાંધીનગર દહેગામ  અમદાવા
દ 

નગર ૩૦ X ૩૫ 

૩૦ ગાંધીનગર ONGC થી કોબા સકલની વ ચ ે અમદાવા
દ 

ટે.હા.  ૩૫ X ૩૫ 

૩૧ અમદાવાદ બાવળા સકલ થી સનાથલ સકલ થઇ રાજકોટ થી 
અમદાવાદ  તરફ જતા ન.ેહા.  ન.ં ૪૭ (જુનો ન.ે હા. ન.ં 
૮A) ડાબી બાજુએ 

અમદાવા
દ 

ન.ેહા. ૧.૫ એકર ે ફળ 
જમેાં લઘુ મ ૬૦ 
મીટરનો ં ટેજ હોવો 
જોઇએ 

૩૨ બનાસકાંઠા પાલનપરુ થી આબુ રોડ જતા િક.મી. પ થર ન.ં ૬૨૦ 
થી ૬૩૩ ન.ે હા. ન.ં ૨૭ ઉપર ડાબી બાજુએ 

અમદાવા
દ 

ન.ેહા. ૧.૫ એકર ે ફળ 
જમેાં લઘુ મ ૬૦ 
મીટરનો ં ટેજ હોવો 
જોઇએ 

૩૩ ભાવનગર કાલીયાયાબીડ પાણીની ટાંકી અને લીલા સકલ વાયા 
િવરાણી સકલની વ ચ,ે િજ. ભાવનગર 

રાજકોટ શહેર ૨૫ X ૨૫ 

૩૪ ભાવનગર રીગં રોડ ઉપર ટોપ ૩ સકલ અન ેપંડીત ીરામ શમા 
આચાય સકલની વ ચ,ે િજ. ભાવનગર 

રાજકોટ શહેર ૨૫ X ૨૫ 

૩૫ ભાવનગર સાવરકંુડલા રોડ, તા. માહવા ઉપર GIDC સકલ 
(નેસવાડ ચોકડી) મહુવા અન ેસીટીઝન ગે ટ 
હાઉસની વ ચ ે

રાજકોટ નગર ૨૫ X ૨૫ 

૩૬ ભાવનગર ICICI બે ક, તળા  શાખા થી સિ ચાર ટ ટ જનરલ 
હૉિ પટલની વ ચ ે

રાજકોટ નગર ૨૫ X ૨૫ 

૩૭ ક છ ટેટ હાઇવે ઉપર મું ા મહા નગરપાિલકાની હદની 
અંદર  

રાજકોટ ટે.હા.  ૩૫ X ૩૫ 

૩૮ ક છ મું ા સકલ, આદીપુર અને રોટરી સકલ ની વ ચ,ે 
ગાંધીધામ 

રાજકોટ ટે.હા.  ૩૫ X ૩૫ 

૩૯ ક છ સુંદરપુરી તરફ જતા ગાંધીધામ ખેલ સંકુલના ૨ િક.મી. 
ની અંદર 

રાજકોટ નગર ૩૫ X ૩૫ 

૪૦ ક છ ગાંધીધામ તરફ જતા ન.ે હા. ૮A ઉપર ૩૫૦ અન ે૩૫૫ 
િક.મી. પ થરની વ ચ ેજમણી બાજુ 

રાજકોટ ન.ેહા. ૪૫ X ૪૫ 

૪૧ મનગર એમ.પી. શાહ સકલના ૨ િક.મી. ની અંદર રાજકોટ શહેર ૨૫ X ૨૫ 

૪૨ મનગર સમપણ સકલ અન ેનંદ િવ ા િનકેતન કૂલની વ ચ ે રાજકોટ શહેર ૩૫ X ૩૫ 

૪૨ દેવભૂિમ 
ારકા 

ખંભાિળયા નગર (WML) રાજકોટ નગર ૨૫ X૨૫ 

૪૪ જુનાગઢ જુનાગઢ શહેરના માજવેાડી ગેટના ૨ િક.મી. ની અંદર  રાજકોટ નગર ૨૦ X ૨૦ 

૪૫ જુનાગઢ GSRTC જુનાગઢ િડવીઝનની કચરેીના ૨ િક.મી. ની 

અંદર, જુનાગઢ શહેર 

રાજકોટ નગર ૨૦ X ૨૦ 

૪૬ મોરબી મોરબી શહેરમા ંઉમીયા સકલની ૧ િક.મી. ની અંદર રાજકોટ નગર ૨૫ X ૨૫ 

૪૭ મોરબી મોરબી શહેરમા ંમહારાણા સકલ (ગે ડા સકલ) ની ૧ 
િક.મી. ની અંદર 

રાજકોટ નગર ૨૫ X ૨૫ 

૪૮ ગીર સોમનાથ વેરાવળ શહેરમાં ભાલકા તીથની ૧ િક.મી. ની અંદર  રાજકોટ નગર ૨૫ X ૨૫ 
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૪૯ જુનાગઢ માંગરોળ શહેરમા ંટાવર ચોકના ૧ િક.મી. ની અંદર રાજકોટ નગર ૨૫ X ૨૫ 

૫૦ રાજકોટ કાશાનપરા સકલ થી રયૈા ામ જતા રયૈા રોડ ઉપર  રાજકોટ શહેર ૨૫ X ૨૫ 

૫૧ રાજકોટ નાના માવા સકલ થી મોકા  સકલ તરફ જતા નાના 
માવા રોડ ઉપર 

રાજકોટ શહેર ૨૫ X૨૫ 

૫૨ રાજકોટ પી.ડી. માલિવયા કૉલજે થી ગોડંલ ચોકડી તરફ જતા 
ગોડંલ રોડ ઉપર ડાબી બાજુએ 

રાજકોટ શહેર ૨૫ X ૨૫ 

૫૩ રાજકોટ કોરાટ ચોક થી કટારીયા ચોક તરફ જતા બી  ૧૦૫ 
ફીટ રીગં રોડ ઉપર 

રાજકોટ નગર ૩૦ X ૩૫ 

૫૪ સુર ે નગર જોરાવરનગર પોલીસ ટેશન થી મે સન સકલ તરફ 
જતા જ ણી બાજુએ (જોરાવરનગર પોલીસ ટેશન 
થી મે સન સકલ તરફ જતા) 

રાજકોટ ટે.હા.  ૩૫ X ૩૫ 

૫૫ સુર ે નગર સુર ે નગર બસ ટેશન થી ગબેનશા પીર દરગાહ 
તરફ ડાબી બાજુએ (સુર ે નગર બસ ટેશન થી 
ગેબનશા પીર દરગાહ તરફ જતા) 

રાજકોટ ન.ેહા. ૩૫ X ૩૫ 

૫૬ રાજકોટ માધાપર ચોકડી થી ગોડંલ ચોકડી તરફ જતા ૧૫૦ 
ફીટના રીન રોડ ઉપર 

રાજકોટ શહેર ૨૫ X ૨૫ 

૫૭ પોરબંદર પોરબંદરમાં કમલા નહે  પાકના ૧ િક.મી. ની અંદર રાજકોટ નગર ૨૫ X ૨૫ 

૫૮ જુનાગઢ મુ ાપુર રોડ, માંગરોળ ઉપર માંગરોળ બંદર સબ 
પો ટ ઑિફસ થી ૧ િક.મી. ની અંદર 

રાજકોટ નગર ૨૫ X ૨૫ 

૫૯ ભાવનગર બોટાડમાં નગરપાિલકાની હદની અંદર રાજકોટ નગર ૨૫ X ૨૫ 

૬૦ ભાવનગર ભાવનગર િજ લામાં ઘોઘા સકલ અન ેસંત કંવર રામ 
ચોકની વ ચ ે 

રાજકોટ શહેર ૨૫ X ૨૫ 

૬૧ રાજકોટ રાજકોટમા ં(િ િસપલ હદની અંદર) રાજકોટ શહેર ૩૦ X ૩૦ 

૬૨ ક છ ગાંધીધામમાં વોડ ન.ં 12A અને 12B ની વ ચ ે રાજકોટ નગર ૩૦ X ૩૦ 

૬૩ ક છ એરો લેન સકલ થી બાલા  ીન સોસાયટી, ભજૂ-
મું ા હાઇવે ટેટ હાઇવ ે ન.ં ૪૮ 

રાજકોટ ટે.હા.  ૩૫ X ૩૫ 

૬૪ ક છ િ મંદીર થી ભજૂ (એરપોટ રીગં રોડ) રાજકોટ નગર ૩૦ X ૩૦ 

૬૫ ક છ ગાંધીધામમાં આ બેડકર પુતડા સકલ (ઓ લો સકલ) 
થી ૧ િક.મી ની અંદર (રિવં નાથ ટેગોર રોડ િસવાય) 

રાજકોટ નગર ૩૦ X ૩૦ 

૬૬ દાહોદ નરસીપરુ નશેનલ હાઇવે  ન.ં ૪૭ ઉપર સુરત ન.ેહા. ૪૫ X ૪૫ 

૬૭ દાહોદ ફતેહપુરા, તા. ફતેહપુરા  સુરત ા ય ૨૦ X ૨૦ 

૬૮ સુરત સુરત શહેરમા ંSMC/SUDA ની હદ ની અંદર વરાછા 
અથવા મોટા વરાછામા ંગમે યા ં

સુરત શહેર ૩૦ X ૩૦ 

૬૯ સુરત સુરત શહેરમા ંSMC/SUDA ની હદ ની અંદર 
કતરગામમાં  ગમે યા ં

સુરત શહેર ૩૦ X ૩૦ 

૭૦ સુરત સુરત શહેર SMC/SUDA ની હદ ની અંદર ઉધના થી 
સચીન ડાબી બાજુએ 

સુરત શહેર ૩૦ X ૩૦ 

૭૧ સુરત હ રા થી પલસાણા ચોકડી, નેશનલ હાઇવ ે ૫૩ 

(જુનો નશેનલ હાઇવ ે ન.ં ૬) ઉપર ડાબી બાજુએ 

સુરત ન.ેહા. ૩૦ X ૩૦ 
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૭૨ સુરત હ રા થી પલસાણા ચોકડી, નેશનલ હાઇવ ે ૫૩ 

(જુનો નશેનલ હાઇવ ે ન.ં ૬) ઉપર જમણી બાજુએ 

સુરત ન.ેહા. ૩૦ X ૩૦ 

૭૩ સુરત સુરતમાં ગૃહમ સકલ (સાઇ ચોક), કોસડ ના ૨ િક.મી. 
ની અંદર 

સુરત શહેર ૩૦ X ૩૦ 

૭૪ સુરત/ભ ચ  પલસાણા ચોકડી થી અં લે ર નેશનલ હાઇવ ેન.ં ૪૮  
(જુના નશેનલ હાઇવ ે ન ં૮) ઉપર ડાબી બાજુએ 

સુરત ન.ેહા. ૪૫ X ૪૫ 

૭૫ સુરત/ભ ચ  પલસાણા ચોકડી થી અં લે ર નેશનલ હાઇવ ેન.ં ૪૮ 
(જુના નશેનલ હાઇવ ે ન ં૮) ઉપર જમણી બાજુએ 

સુરત ન.ેહા. ૪૫ X ૪૫ 

૭૬ તાપી કાશ અન ેતલોડા વ ચ ેનશેનલ હાઇવ ે ન ં753B 
ઉપર 

સુરત ન.ેહા. ૪૫ X ૪૫ 

૭૭ વડોદરા વડોદરા સયા ગંજ માં હોટેલ સૂયા પેલેસ ના ૩ 
િક.મી. ની અંદર 

સુરત શહેર ૩૦ X ૩૦ 

૭૮ વડોદરા વડોદરામાં આકોટા મંુજમાહુદા રોડ ઉપર અ ર ચોક 
ના ૨ િક.મી. ની અંદર 

સુરત શહેર ૩૦ X ૩૦ 

૭૯ વડોદરા વડોદરામાં ઇલોરા મેઇન પાક રોડ ઉપર સુરત શહેર ૩૦ X ૩૦ 

૮૦ વડોદરા બીલ-છાપડ રોડ ઉપર નારાયણ એપાટમે ટ અન ે
કાસા લેઇક સાઇડ ોજ ે ટની વ ચ ે

સુરત શહેર ૩૦ X ૩૦ 

૮૧ વડોદરા વડોદરામાં નટુભાઈ સકલ ના ૨ િક.મી. ની અંદર સુરત શહેર ૩૦ X ૩૦ 

૮૨ વડોદરા વડોદરામાં તરસાલી રીગં રોડ ઉપર બંસલ મૉલ ના ૧ 
િક.મી. ની અંદર 

સુરત શહેર ૩૦ X ૩૦ 

૮૩ વડોદરા વડોદરામાં િખ કોલી સકલ થી વડસર પુલ તરફ જતા 
૨ િક.મી. ની અંદર 

સુરત શહેર ૩૦ X ૩૦ 

૮૪ વડોદરા વડોદરામાં VUDA સકલ ના ૨ િક.મી. ની અંદર સુરત શહેર ૩૦ X ૩૦ 

૮૫ વલસાડ વાપી માં ગંુજન સકલ ના ૫ િક.મી ની અંદર નેશનલ 
હાઇવ ે ન.ં ૪૮ (જુના નશેનલ હાઇવ ે ન.ં ૮) ઉપર 

સુરત ન.ેહા. ૪૫ X ૪૫ 

કૃપા કરી નીચનેી બાબતો યાનમા ંલેશો: 

● ન.ેહા.  માગ ઉપરની જમીન ટોલ ીજ/રા.ધો.મા./રા.મા. MDR ોિસંગથી ૧ િક.મી. ની િ ા માં ન હોવી 
જોઇએ અને શ  હોય યાં સુધી ન કમા ંહાલમાં આવલે િરટેલ આઉટલેટ ની તે જ બાજુએ ૧ િક.મી. થી 
વધુ અંતર ેહોવી જોઇએ.  

● જો છૂટક આઉટલેટ સેટ કરવા માટે યો યહોય તો શહેર/નગરની હદમાં નાના માપના લોટ પણ યા નમા ં
લઈ શકાશ ે

● શહેર/નગરની હદની અંદર ના થળો માટે, સાઇટ/સાઇટની સંભિવતતાની યાવસાિયક ઉપયોગીતાન ે
યાનમાં રાખી એક કરતાં વધ ુસાઇટ પણ લઈ શકાશ.ે 

● જમીનના લોટનો આગળનો ભાગ ( ં ટેજ) યો ય એ ોચ રોડ સાથ ેમુ ય માગથી પસાર થતો હોવો જોઈએ. 

● િબડર ે (ઓફર કરનાર) તમામ વૈધાિનક મંજુરી મેળવવાની યવ થા કરવાની રહેશે જવેી કે શહેરી જમીનની 
ટોચમયાદા, િબન-ખેતીની મંજૂરી. આવકવેરા ખાતાની મંજૂરી, બોજો ન હોવાનુ ં માણપ  વગેર.ે 

● સમતળ અને ઓછા-વ  માણમાં રોડના લેવલે હોય તેવી સળંગ જમીનન ે ાધા ય આપવામાં આવશે. 
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● લોટમાથંી કોઇપણ કારની ઓવરહેડહાઈટે શનપાવરલાઈન, ોડ ટ/પાણીની લાઇનો, પાઇપલાઇનો/ 
નહેરો/ ગટર/ નાળા/ હેરમાગ/ રે વેલાઇન વગેર ેપસાર થતી ન હોવી જોઇએ. 

● લોટ ઉપરકોઇપણ કારના બો /દબાણો/ધાિમક બાધંકામોવગેર ેન હોવાજોઈએ અન ે તેના સમથનમા ં
નોટરાઇઝ કરલે જ રીદ તાવેજો ઑફર સાથે રજુ કરવાના રહેશ.ે 

● જો જ રી જમીન/જમીનના ંટુકડા કોઇ પણ એકજ માિલકના ન હોય તો તમામ માિલકો કે જમેની પાસએેક 
બી ન ેઅડીને આવેલ સળંગ લોટો હોય અન ે તે અમારી જ રીયાત મુજબ હોય તો તેઓ એક ર ટડ 
કુલમુ યાર મારફતે ઓફર મોકલી શકશે. જો કે ઈિ ડયન ઓઈલ મા આવા કુલમખુ યાર સાથે જ તમામ 
કારના યવહાર કરશ.ે દરકે માિલકની સિહ સાથનેી જ રીપાવર ઓફ એટન ની નકલ ઓફર સાથ ે   જો 

વાની રહેશે. 

● જઓે ખેતીની જમીન ઓફરકરવા ઇ છતા હોય તેઓએ વખચ િરટેલઆઉટલેટ / માળખાકીય કારના 
ઉપયોગ માટે અને ખાસ કરીન ેધંધાકીય ઉપયોગ અને અ ય જ રી સુિવધાઓ માટે િબન-ખેતીની મંજૂરી 
મેળવી આપવાની રહેશ.ે 

● િજ લા સતા મંડળો તથા અ ય સરકારી સં થાઓ પણ આ હેરાતની સામે અર  કરીશકશે. યો ય જણાય 
તો સરકારી જમીનન ે ાધા ય આપવામાં આવશે. 

● ઇિ ડયન ઓઈલના અદંાજ મુજબ, િબડના ધંધાકીયમૂ યાંકન માટે નીચેના વધારાના ખચન ે પણ યાન 

માંલેવામાં આવશે (i) જમીનનુ ં પરુાણ / એક ીકરણ /કાપવાની િકંમત, રીટેિનંગ વોલનો ખચસિહત 
/ મુપાઇપ વગેર ે તેમજ સાઇટને રોડના લેવલ પર લાવવા માટે વશે / બહાર નીકળવાનો માગ 
િવકસાવાનો ખચ (ii) અ ય ભૌિતક માપદંડો જમે કે હેરફેેર / ટેિલફોન / ઇલિે ટકલ લાઇન નાખવાનો ખચ 
વગેર.ે 

● દલાલો/ ોપટ  િડલરો અર  કરી શકશે નહી.ં 

● ટપાલ/ફે સ ારા મોકલવામા ંઆવેલ દ તાવેજો િવલંબથી ા  થાય, ખોવાઇ યકે ા  ન થાય તો તેમા ં
ઈિ ડયન ઓઈલની કોઈ જવાબદારી રહેશે નહી.ં ા  થયલે ભાવપ કો મા  ઑફસ છે અન ેતેમા ંઈિ ડયન 
ઓઈલ કોઇપણ કાર ેબંધન કતા રહેશે નહી ં

● કોઈ પણ કારણ આ યા વગર ઈિ ડયન ઓઈલ કોઇ પણ અથવા તમામ ઑફરો નામંજૂર કરવાનો અિધકાર 
પોતાની પાસે સરુિ ત રાખેછે. 

ઓફરો નીચે જણા યા મજુબની ડબલ બીડ સી ટમ થી મોકલવાની રહેશ:ે 

(ક) ટેકનીકલ બીડ : 

જમેા ઓફરકરલેીજમીનના લોટનીિવગતો, દ તાવેજોનીયો ય સિહ કરલે નકલોસાથે રજુ કરવાની રહેશે. 
ટેકિનકલ બીડમા ંજમીનની સૂિચતિકંમત / જમીનની િકંમતના સંદભની િવગતો શામેલ હોવી જોઈએ નહી.ં 
િબડર ેનીચનેી િવગતો દશાવવાની રહેશે. 

 

1. જમીન માિલક/માિલકોના નામ. 

2. િમ કતના થળની િવગતો સિહતનો લોટનો કી- લાન (ચાવી પ નકશો). 

3. પિરમાણો (માપ) સિહત વચેાણથી/ ભાડાપટે ઓફર કરલે લૉતની િવગતો.  

4. ૭/૧૨ ના ઉતારા અથવા તેના સમક  હોય તેવા કાગળૉ જવેા કે ખતોણી, જમાબંદી, ખસરા, ગીદાવારી 
વગેર ેતેમજ માિલકીના પુરાવા (ટાઇટલ ડીડ) જવેા કે વેચાણ દ તાવેજ વગેરની માિણ નકલો. 
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5. પાવર ઑફ એટન એ ર ટડ કુલમુખ યારનામાની નકલ રજુ કરવાની રહેશે. 

 
ઉપર મુજબિનયત કરલેદ તાવેજો/િવગતોિવના ા  થયેલઑફરઆમંજૂર થવાને થવાન ેપા  છે. 

 

નોધં: ટેકનીલ બીડ જુદા પરિબડીયામા ંમુકી તેના ઉપર “TECHNICAL BID”તેમ દશાવવુ.ં 

 

(ખ) નાણાંકીય બીડ: 

 
જમેા નીચનેી િવગતો આપવાની રહેશે. 

 

I. ઓફર વેચાણ માટે છે કે ભાડા પ ે  અથવા વેચાણ અથવા લીઝ એમ બ ે માટે છે. 

II. વેચાણના િક સામા,ં અપેિ ત વેચાણ અવજેની રકમ િપયામાં. 

III. લીઝના િક સામાં, માિસક અપેિ ત લીઝ ભાડંુ િપયા અને લીઝનો તેનો સમયગાળો 

 

નોધં: ફાઇનાંશીલ બીડ જુદા પરિબડીયામાં મુકી તેના ઉપર “FINANCIAL BID”તેમ દશાવવુ.ં 

 
િનયત કરલે દ તાવેજો / િવગતો િવના ા  થયેલ ઑફર નામંજૂર થવાને થવાને પા  છે. 

 

ટેકનીકલ બીડ અન ેફાઇનાશંીયલ બીડના બ ે પરિબડીયા એક ી  પરિબડીયામા ંમુકી, સીલ કરી તેઆ ઉપર 

"OFFER FOR LAND AT ____________________ (Location) ”એમ પ  રીતે દશાવવુ.ં 

 
રસધરાવતી પાટ ઓએ નીચદેશાવેલ સરનામે  િનયત તારીખ અને સમયના રોજ અથવા તેપહેલાં મળી ય તે 
રીતે અર  કરવાની રહેશે. 

 

અ.ન.ં ૧ થી ૩૨ 
માટે  

િડિવઝનલ િરટેલ સે સ હેડ, ઇંિડયન ઓઇલ કોપ રશેન િલિમટેડ, અમદાવાદ િડિવઝનલ 

ઓિફસ,  ઇંિડયન ઓઇલ ભવન, 205,  સોલા ઓવર  િ જ પાસ,ે સોલા,  અમદાવાદ – 

380060 

અ.ન.ં ૩૩ થી ૬૫ 
માટે  

િડિવઝનલ િરટેલ સે સ હેડ, ઇંિડયન ઓઇલ કોપ રશેન િલિમટેડ, રાજકોટ િડિવઝનલ 

ઓિફસ, ઇંિડયન ઓઇલ ભવન, રસે કોસ રીગં રોડ,  રાજકોટ - 360001 

અ.ન.ં ૬૬ થી ૮૫ 
માટે 

િડિવઝનલ િરટેલ સે સ હેડ, ઇંિડયન ઓઇલ કોપ રશેન િલિમટેડ, સુરત િડિવઝનલ 

ઓિફસ,  ઇંિડયન ઓઇલ ભવન, ઘોડ દૌડ રોડ,  BSNL ઓિફસ પાસે , સુરત 395001 

 
િબડ મોકલવા ની છે લી તારીખ 18.07.2022  છે 17:00 કલાક છે. િનયત તારીખ અને સમયબાદ ા થ 
યેલ ઓફરો યાનમાં લેવામાં આવશ ેનહી.ં ઑફર કરવામાં આવેલ િબડ િનયત તારીખથી ૧૫૦ િદવસની 
અવિધ માટે અથવા જ રી જણાય તેમ પર પરની સમજૂતીથી વધારાની અવિધ માટે મા ય રાખવામા ં
આવ ેતેમ રહેશે. 
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**** 


