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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા  

સે ટ્રલ ટોર  િવભાગ, રાજકોટ. 

 તા. ૧૫/૦૧/૨૦૨૧   
 

મહાનગરપાિલકાની વેરા-વસલુાત શાખાના િબલો, નોટીસો તેમજ િવિવધ શાખાઓની 

િનયત નમનુાની રસીદોની નીચેની બાજુ તેમજ પાછળની બાજુએ યવસાિયક િવજ્ઞાપન છાપવાના 

કામની શરતો નીચે મજુબ રહશેે.  

૧. 
આ કામની અવિધ નાણાકીય વષર્ સને ૨૦૨૧-૨૨, ૨૦૨૨-૨૦૨૩ તેમજ ૨૦૨૩-૨૦૨૪ 

અથવા તો નવો કરાર ન થાય યા ંસધુીની રહશેે.  

૨. 

વાિષર્ક અંદા  મહાનગરપાિલકાની જ િરયાત અનસુાર જુદી જુદી કુલ ૭,૦૦,૦૦૦ મ ટી-

કલર િપ્ર-િપ્ર ટેડ ટેશનરી (બીલો + માગંણા નોટીસો + રસીદ) (૮૦–૯૦ જી.એસ.એમ.–ચેક-

બકુ પફ રેટેડ) િવનામુ યે છાપી આપવાની રહશેે મા ંઆગળની બાજુએ ૩’x૮’ ની તેમજ 

પાછળની બાજુએ ૫’x૮’ની સાઇઝમા ંમ ટી-કલર જાહરેાત છાપી શકાશે. 

૩. 

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા ારા કાયદાની જોગવાઇ મજુબની િવગત દશાર્વતા િનયત 

નમનુાના િબલ-માગંણા નોટીસો, રસીદના પ્ર યેક િપ્ર-િપ્ર ટેડ ટેશનરીના નમનુાની નીચેની 

બાજુએ તેમજ પાછળની બાજુએ નગં દીઠ જાહરેાત છાપવાનુ ં યનુતમ મુ ય ૦.૧૫ પૈસા 

રહશેે. 

૪. 

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા ારા િનયત નમનુાના િબલ-માગંણા નોટીસો, રસીદના પ્ર યેક િપ્ર-

િપ્ર ટેડ ટેશનરીના નમનુાની નીચેની બાજુએ તેમજ પાછળની બાજુએ નગં દીઠ જાહરેાત 

છાપવાનુ ં યનુતમ મુ ય ૦.૧૫ પૈસા રહશેે. 

૫. 

આ કામે નાણાકંીય વષર્ની શ આતમા ં૫૦,૦૦૦ નગં રસીદ તેમજ િબલો માગંણા નોટીસો 

આિસ. મેનેજર ી, વેરા વસલુાતની સહીથી તેમજ તેઓ સચુવે તેટલા નગં લેિખત / 

મૌિખકમા ં જણા યાના િદન–૭મા ં છાપી  તે લગત ઝોન કચેરીએ અથવા સે ટ્રલ ટોર 

િવભાગને પહ ચતા કરવાના રહશેે. 

૬. 

આ કામે રાજકોટ મહાનગરપાિલકા ારા જ િરયાત મજુબની ટેશનરીની માગંણી કયાર્ના 

િદવસ-૭મા ં અચકુ પરુી પાડવાની રહશેે. એજ સીને જાહરેાત ન મળે તો પણ રાજકોટ 

મહાનગરપાિલકા ારા જણા યા મજુબની િપ્ર-િપ્ર ટેડ ટેશનરી િદવસ–૧૦મા ંપહ ચાડવાની 

રહશેે. જો િનયત સમય મયાર્દામા ં ટેશનરી િપ્ર ટ કરી પહ ચતી કરવામા ંનહી આવે તો 

િવલબં બદલ પ્રિતિદનના . ૫,૦૦૦/- (અંકે . પાચં હજાર) દંડ પેટે ભરવાના રહશેે. 

૭. 

ઓફર સાથે EMD પેટે . ૫૦,૦૦૦/- ભરવાના રહશેે અને  પેઢી / કંપનીને કામ 

ફાળવવામા ંઆવશે તે પેઢી / કંપનીએ કરાર કરવાનો રહશેે તેમજ કરાર સમયે િનયત 

થનાર પેઢી / કંપનીએ ડીપોઝીટ પેટે . ૧,૦૦,૦૦૦/- ભરવાના રહશેે યારબાદ EMD પેટે 

ભરેલ . ૫૦,૦૦૦/- પરત કરવામા ંઆવશે.  
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૮. 
આ કામે િનયત થનાર એજ સીના કરાર ભગં બદલ રાજકોટ મહાનગરપાિલકાના તમામ 

કામોમાથંી એજ સીને લેક લી ટ કરવામા ંઆવશે. 

૯. 

આ કામે રસીદ દીઠ  દર નક્કી થાય તે પ્રમાણેની રકમ ઓડર્ર મ યે અથવા તો ટેશનરી 

સપુ્રત કયેર્ િદવસ – ૧૫મા ં કરતી વખતે રોકડેથી અથવા તો કિમશનર ી, રાજકોટ 

મહાનગરપાિલકાના નામનો થાિનક બે કના માઇકર ચેકથી અથવા તો ડીમા ડ ડ્રાફટથી 

ચકુવવાની રહશેે. જો િનયત સમય મયાર્દામા ંરકમ ચકુવવામા ંનહીં આવે તો ૧૮% યાજ 

સાથે રકમ ભરપાઇ કરવાની રહશેે. 

૧૦. 
આ કામે ઓફર વીકારવાનો તેમજ નામજુંર કરવાનો કિમશનર ી, રાજકોટ 

મહાનગરપાિલકાનો અબાિધત રહશેે.  

૧૧. 
પ્રિસ ધ થયેલ જાહરેાત પર વે કોપીરાઇટના ભગં તેમજ અ ય કોઇ કાયદાના ભગં બદલના 

કાનનુી િવવાદો બાબતે અંગેની તમામ જવાબદારી આ કામ રાખનારની રહશેે.  

૧૨. આ કામનુ ં યાયકે્ષત્ર રાજકોટ શહરે રહશેે.  

૧૩. 
આ કામે ઓફર કરનાર પેઢી/એકમ જો  તે શહરેની થાિનક નગરપાિલકાની કચેરીમા ં

ન ધાયેલ છે તે બદલ શોપ લાયસ સ તેમજ યવસાય વેરાની પહ ચ રજુ કરવાની રહશેે.  

૧૪. 
આ કામે ઓફર કરનાર પેઢી/એકમ ઇ કમટેકસ હઠેળ ન ધાયેલ છે તેના પરુાવા માટે પાન 

કાડર્ની ખરી નકલ રજુ કરવાની રહશેે. 

૧૫. 
આ કામે થયેલ કરારની શરતોમા ંપ્રવતર્માન કાયદાની જોગવાઇ મજુબ સધુારો/ઉમેરો/ર  

કરવાનો હક્ક કિમશનર ી, રાજકોટ મહાનગરપાિલકાનો અબાિધત રહશેે.  

૧૬. 
આ કામે થનાર કરારની ટે પ ડ ટુી તેમજ િવિવધ કરો કામ રાખનાર પાટ એ ભરવાના 

રહશેે.  

૧૭. 
કરારની અવિધ દરિમયાન જ ર જણાયે મહાનગરપાિલકાની સચુના મજુબનો પે્રરક સદેંશ 

િવના મુ યે છાપી આપવાનો રહશેે.  
 

   
 સહી:-નાયબ કિમશનર 

  રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 


