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રાજકોટ શહરેનીજુદી જુદી પે એન્ડ પાકટ સાઇટો પર પાફકિંગ સચંાિનના કામનુ ંટેન્ડર 
તા.___________ 

પ્રતત  

મ્યનુીસીપિ કતમશ્નર  
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
રાજકોટ 

 

હુ/ંઅમે 
___________________________________________________________________________ 

આ િોમટ સાથે આપેિ ટેન્ડરની તવતવધ શરતોને વાચેંિ છે. આ સાથે હુ/ંઅમે આ સાથે આ ટેન્ડરના 
ભાગ રૂપે તમામ શરતોને આધીન રહી, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા બહાર પડાયેિ ટેન્ડર 
પ્રફિયામા ંસામેિ થઈએ છીએ. આ સાથે અમોએ પણ સમજીએ છીએ કે ટેન્ડર શરતોને આધીન, 

ટેન્ડર પાસ થયાની સાથે જો અમો ટેન્ડર માટે અસ્વીકૃતત/અસમથટ થવાના સજંોગોમા ં અમારી 
અનેસ્ટ મની ડીપોઝીટ જપ્ત કરાશે તથા ખાિસા થશે.  

 

આ ટેન્ડર િોમટ સાથે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા તનધાટફરત અનેસ્ટ મની ડીપોઝીટ 
___________- અંકે રૂ. ____________________________પરુા રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની 
ફહસાબી શાખામા ંભરેિ છે. 
 

અમો નીચે સહી કરનાર રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા તનધાટફરત ટેન્ડરની તમામ શરતોને આધીન 
રહી આ ટેન્ડર પ્રફિયા તથા પછી કરવાની તમામ કામગીરી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના તનયમોને 
આધીન રહી સચુારુ રૂપે હાથ ધરીશુ.ં 
 

આ સાથે અમને રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની આ કામગીરી માટેની તમામ શરતો મજૂંર છે. 
 
 

ટેન્ડર ભરનારનુ ંનામ અને એડ્રેસ: 
 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

મો. ____________________________________  સહી:_________________ 
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ભાવ પત્રક 

 
 

િમ સાઈટનુ ંનામ તનયત 
કરેિ 

અપસેટ 
પ્રાઈઝ 

સાઈટ માટે ઓિર 
/બીડ કરેિ 

એવરેજ(વાતષિક) 
િાઈસન્સ િી ની રકમ 

રૂ|. (અંકમા)ં 

સાઈટ માટે ઓિર /બીડ 
કરેિ 

એવરેજ(વાતષિક)િાઈસન્સ 
િી ની રકમ રૂ|. (શબ્દોમા)ં 

૧.     

૨.     

૩.     

કૂિ રકમ   

આ સાથે નીચે મજુબના જરૂરી કાગળ મારા/અમારા ટેન્ડર સાથે બીડાણ તરીકે સામેિ છે. 
 

૧. અનેસ્ટ મની ડીપોઝીટ ભયાટની ખરી નકિ અથવા ડીમાડં ડ્રાફ્ટ 

 

૨. ઓિીસ/રેસીડેન્સ પ્રિૂની ખરી નકિ 

૩. પાન કાડટની નકિ તથા જી.એસ.ટી સટીિીકેટ ( જે ધરાવતા ંહોય તો) 

 

૪. પરવાનેદારો ની આધાર કાડટ/ચુટંણી કાડટ ની નકિ  

 

(ખાસ નોંધ: સાઈટ માટે નાાં ભરેલ ભાવો ઉપરાાંત સરકારશ્રી નાાં નનયમો ને આધીન જી.એસ.ટી તથા 
ટી.ડી.એસ અલગથી ભરવાનો રહશેે.)   
 

ટેન્ડર ભરનારનુ ંનામ અને એડ્રેસ: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

મો. ____________________________________  સહી:_________________ 
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ટેન્ડરની શરતો::- 
 

૧.  ટેન્ડર પ્રફિયા મજુબ પે એન્ડ પાકટ સ્થળોની તવગત અથવા સબંતંધત માફહતી ટેન્ડર પ્રફિયામા ં
ભાગ િેતા ઇસમોએ ટેન્ડર ભરતા પહિેાસ્થળ તપાસ કરીને મેળવી િેવાની રહશેે . પે એન્ડ 
પાકટ માટે િાળવવામા ંઆવેિ સ્થળ બાબતે કોઈપણ માગંણી પછી માન્ય રહશેેનફહ.  

૨.  ટેન્ડર પ્રફિયામા ંભાગ િેવા માટે રૂ|.30,000/- અંકે રૂતપયા(ત્રીસ હજાર રુતપયા પરુા)અનેસ્ટ 
મની ડીપોઝીટ રોકડા કે ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ પેટે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, રાજકોટ ના ંનામ થી 
જમા કરાવવાના રેહશે. ટેન્ડર પ્રફિયા પણૂટ થયે જો ટેન્ડર સ્વીકારવાની ઇસમ દ્વારા મનાઈ 
કરાશે અથવા કોઈ અન્ય કારણોસર ટેન્ડર સ્વીકાયટ નફહ રહ ે તો આ ડીપોઝીટ જપ્ત 
કરીરાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા ખાિસા કરવામા ંઆવશે. 

૩.  ટેન્ડર પ્રફિયા પણૂટ થયે જે ઇસમના ંજે તે સાઈટમાટે રજુ કરેિ સૌથી વધ ુહશે તેને સાઈટની 
િાળવણી માટે જરૂરી LOA (Letter of Authority) આપવામા ં આવશે. જે સબબ ફદવસ – 
૭(સાત)મા ંધોરણસરનુ ંકરારનામુ ંકરી તેઓએ ટેન્ડર રકમની ૨૫% રકમ ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ કે 
નેસનિાઈઝ બેંક ની ફિક્સ્ડ ડીપોઝીટ( ઓટો રીન્યઅુિ મોડ મા)ં રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 
રાજકોટ ના ંનામે તસક્યોફરટી ડીપોઝીટની તરિેણમા ં૧ વષટ તથા ૯૦ ફદવસની વેિીડીટી 
ધરાવતીઅત્રે ની શાખામા ંજમા કરવાની રહશેે. (જો ફિક્સ ડીપોઝીટ ઓટો રીન્યઅુિ મોડ 
મા ંન હોય તો તે બાબત ની સપંણૂટ જવાબદારી ટેન્ડર ભરનાર ઇસમ ની રહશેે) ટેન્ડરના 
સમયગાળા દરતમયાન અધવચ્ચેથી કાયટ છોડવાના/શરતભગંના ફકસ્સામા ંકોન્ટ્રાકટ રદ કરી 
તસક્યોરીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કરવામા ં આવશે તેમજ જરૂર જણાયે આ એજન્સીને રાજકોટ 
મહાનગરપાલિકાના કામે ૩ વષટ માટે ડીબાર/બ્િેક િીસ્ટ કરવામા ંઆવશે. 

૪. ટેન્ડરમા ં ભાગ િેતા ઇસમોએ ટેન્ડર ભરતા સમયે ખિુાસો કરવાનો રહશેે કે ટેન્ડર 
વ્યક્ક્ત/પેઢી દ્વારા ભરવામા ંઆવેિ છે. ટેન્ડર કોઈપણ પાવર ઓિ એટોની અથવા ટ્રાન્સિર 
માટે બાધ્ય રહશેે નફહ. ઇસમો કે એજ્નન્શી દ્વારા ખોટી કે અપરૂતી માફહતી આપ્યાના 
સજંોગોમા ંરાજકોટ મહાનગરપાલિકા ટેન્ડર રદ્દ કરવાનો અબાતધત હક્ક ધરાવશે. 

૫. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા તનધાટફરત કરેિ િોમટ સાથે જ ટેન્ડર, એક બધં કવરની અંદર 
સમય મયાટદામા ંટ્રાફિક ટ્રાન્સપોટટ  એન્ડ પાફકિંગ મેનેજમેન્ટ શાખા ખાતે માત્ર રજીસ્ટર એ.ડી, 
સ્પીડ પોસ્ટ કે પોસ્ટ ના ંમાધ્યમ દ્વારા જ ભરવાના રહશે,ે અન્ય કોઈ માધ્યમ થી ટેન્ડર 
સ્વીકારાશે નફહ તેમજ તનયત મદુત/સમયમયાટદા બાદ મળેિ કવર રદ થવાને પાત્ર થશે. 
જે ટેન્ડરો તનયત સમયમયાટદા મા ંઆવેિ હશે તેવા ટેન્ડરો રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા 
તનયત થયેિ તારીખ અને સમયે ટેન્ડર ભરનાર ઇસમોની હાજરીમા ંખોિવામા ંઆવશે. 

૬. પે એન્ડ પાકટ માટે િાળવેિ જગ્યાનો હતે ુમાત્ર પાફકિંગ સધુી સીતમત રહશેે. પાફકિંગ સાઈટ 
માટે િાળવેિ તવસ્તાર સધુી સીતમત રહશેે. પાફકિંગ માટેિાળવેિ જગ્યાનોપાફકિંગ હતે ુમાટે જ 
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ઉપયોગ કરવાનો રહશેે. અન્ય કોઈપણ હતે ુમાટે કે માિ સામાન રાખવાની સખ્ત મનાય 
છે. જો આવો કોઈ વસ્ત ુ – માિ સામાન રાખ્યાનુ ં માલમુ પડશે તો રાજકોટ 
મહાનગરપાલિકા તેવસ્તઓુ જપ્ત કરી ખાિશા કરી શકાશ.ે અને આવો માિ રાખવા સબંધેં 
કોન્ટ્રાકટ રદ્દ કરીને, રદ્દ થવાના કારણે જે કોઈ આથીક નકુશાન જશે તે ઠેકેદાર કે એજ્નન્શી 
પાસેથી વસિુ કરવામા ંઆવશે. 

૭. પે એન્ડ પાકટ સ્થળ પર વસિુ કરવાનો ચાર્જ રા.મ.ન.પા. દ્વારા ટેન્ડરમા ં તનયત કરેિ 
Annexure-“C”  મજુબ મકુરર કરવામા ંઆવેિ છે તે મજુબ જ વસિુ કરવાના રહશેે.ETVM 
(ઇિેક્ટ્રોતનક ટીકીટ વેન્ડીંગ મશીન) ઇસમોએ સ્વખચે ખરીદવાના રહશે ેતથા ટીકીટમા ંજે તે 
પરવાનેદારે પોતાનો મોબાઈિ નબંર દશાટવવાનો રહશેે.     

૮.  કોન્ટ્રકટની મયાટદા ૧(એક) વષટની રહશે.ે જેવકટ ઓડટરમા ં દશાટવેિ તારીખથી ગણવાની 
રહશેે. આ સમય મયાટદા િેરવવા તથા રીન્ય ુકરવાની સત્તા રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની 
રહશે.ેનવા ટેન્ડર અન્વયે નવી એજન્સી તનયકુ્ત ન થાય તેવા ફકસ્સામા ંપ્રવતટમાન ભાવથી 
સચુના મજુબ ના સમય ગાળા માટે કામગીરી ચાલ ુરાખવાની રહશેે. 

૯. પાફકિંગમા ં પાકટ કરેિ વાહનો સબંતંધત કોઈપણ પ્રકારની નકુશાની અથવા અન્ય કોઈ 
સજંોગોમા ં પોિીસ િફરયાદ કે આ પેટે ચકૂવવાના થતા વળતર માટે રાજકોટ 
મહાનગરપાલિકા જવાબદાર રહશેે નફહ. આ ખચટને પહોંચી વળવા ઠેકેદારે(એજ્નન્શી) એ 
પદરે( સ્વખચે) થી વીમો િેવો િરજીયાત છે. તેમજ જરૂફરયાત મજુબની કાનનૂી કાયટવાહી 
સ્વખચે કરવાની રહશેે. 

૧૦. વાહન પાફકિંગ સબંધંે ધોરણસર રજીસ્ટર તનભાવવાનુ ંરહશેે. તેમા ંઆસામીનુ ંનામ વાહનનો 
પ્રકાર, વાહન નબંર, સમય, તારીખ દશાટવવાના રહશેે. તેમજ સબંધંકતાટ ઇસમને વાહન 
પાકટ કયાટની રસીદ આપવાની રહશેે.   

૧૧. પાફકિંગ કોન્ટ્રાક્ટની મદુ્દત પણૂટ થયે જગ્યાનો શાતં તનભટય કબજો રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને 
તવના તવવાદે પરત આપી દેવાનો રહશેે. 

૧૨. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ના ંકતમશ્નર અથવા તેમણે નીમેિા કોઈપણ અતધકારી કે કમટચારી 
ગમે ત્યારે પે એન્ડ પાકટની મિુાકાત િઇ, આ કામે રાખેિ રજીસ્ટર તથા અન્ય સબંતંધત 
દસ્તાવેજો ચકાસી શકશે. 

૧૩. ટેન્ડરમા ંજેતે સાઈટ માટે જુદી જુદી એજન્સી તરિથી રજુ થયેિ ભાવો પૈકી જે એજન્સીના 
ભાવ સૌથી વધ ુ(H1- Highest) હશેતે એજન્સીને જેતે સાઈટ િાળવવામા ંઆવશે. 

૧૪. ટેન્ડર મા ંદશાટવેિ સાઈટો માટે કોઈ અનભુવની જરૂફરયાત રહશેે નફહ. 
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૧૫. ટેન્ડર ભરનાર ઈસમોમા ંસરકારી/અધટ સરકારી/ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ના ંકોઈ પણ 
કામે છેલ્િા ૫(પાચં)વષટમા ં ડી-બાર કે બ્િેક િીસ્ટેડ થયેિ નથી તે બાબત ે ગજુરાત 
સરકારશ્રીના ં રેવન્ય ુ ડીપાટટ મેન્ટ ના ં પ્રવતટમાન તનયમો મજુબ જરુરી સ્ટેમ્પ પેપર પર 
નોટરાઈઝડ કરી સોગધંનામુ ંબીડ સાથે રજુ કરવાન ુરહશેે. 

૧૬. પાફકિંગ માટે અપાયેિ સાઈટ / જગ્યા માટે વખતો વખત તનણટય કરવાની સત્તા રાજકોટ 
મહાનગરપાલિકા પાસે અબાતધત રહશેે. આ જગ્યા કામચિાઉ કે કાયમી ધોરણે કોઈ અન્ય 
હતેસુર િાળવવાની સત્તા રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની રહશેે. આ બાબતે કોઈ વાધંો કે 
કાનનૂી કાયટવાહી થઇ શકશે નફહ. આ જગ્યા િક્ત એજ્નન્શી ને પાફકિંગ ના ં હતે ુ માટે જ 
િાયસન્સ પદ્ધતત થી િાળવેિ છે. એજ્નન્શી ને આ જગ્યા પર ના ંકોઈ હકો પ્રાપ્ત થશે નહી. 
સદર જગ્યાની માલિકી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની છે અને રહશેે. 

૧૭. પે એન્ડ પાકટનુ ં સચંાિન સભંાળનાર એજન્સીએ સરકારશ્રી દ્વારા વખતોવખત તનયત 
કરવામા ંઆવતા કરવેરા પરભારે ચકૂવવાના રહશે.ે કોઈ પણ નવા વરેા કે ટેક્સ અમિમા ં
આવ્યે થી તે બાબતે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને વધારાના વેરા/ટેક્સ બાબતે રજુઆત 
ગ્રાહ્ય રાખવામા ંઆવશે નફહ. 

૧૮. ટેન્ડરમા ંભાગ િેતા ઇસમોએ ANNEXURE-A મા ંદશાટવેિ એક કે તેથી વધ ુસાઈટ માટેના 
ભાવ (વાતષિક િાઈસન્સ િી) રજુ કરવાના રહશેે. જેમાએંકવષટ માટેના ં(વાતષિક)ભાવ તનયત 
કરેિ અપસેટ જેટિા કે તેથી વધ ુભાવ રજુ કરવાના રહશેે. 

૧૯. ટેન્ડર અન્વયે રજુ થયેિ અમકુ સાઈટ માટેના ભાવ ગ્રાહ્ય રાખવા કે રદ કરવા અંગે 
આખરી તનણટય કતમશ્નર, રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનો રહશેે જે તમામ ટેન્ડર ભરનાર િોકોન ે
બાધ્ય રહશેે. 

૨૦. કોઈપણ વાદ તવવાદ બાબતે મ્યનુીસીપિ કતમશનરનો તનણટય આખરી અને તમામને 
બધંનકતાટ રહશેે. તથા કાનનૂી કાયટવાહી થવાના ફકસ્સામા ંન્યાયક્ષેત્ર રાજકોટ રહશેે. 

૨૧. વાહન ચોરાઈ જાય તેવા ફકસ્સામા ંવાહન માલિક અને પે એન્ડ પાકટના સચંાિકે સયંકુ્ત 
પોિીસ િફરયાદ નોંધાવી કાયટવાહી કરવાની રહશેે. આ બાબતે અત્રેની શાખા રાજકોટ 
મહાનગરપાલિકાને કોઈ પણ કાયટવાહી કરવાની રહશેે નફહ તથા રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
ની કોઈ પણ  જવાબદારી રહશેે નહી. 

૨૨. પે એન્ડ પાકટના ં ઈન્રાસ્ટ્રક્ચરને નકુશાન થાય તેવા ફકસ્સામા ં કોન્ટ્રકટરે નકુશાન કરનાર 
એજન્સી પાસેથી પૈસા વસિુાત કરી રાજકોટ મહાનગરપાલિકામા ં જમા કરાવવાના રહશેે 
અને જો એમ કરવામા ંનહી આવે તો નકુશાનન ુવળતર કોન્ટ્રાકટરે ભરવાનુ ંરહશેે.  

૨૩.પે એન્ડ પાકટ ટેન્ડર સાઈટ પર પેટા કોન્ટ્રાકટ આપી શકાશે નફહ. જો પેટા કોન્ટ્રાકટ આપેિ 
હોવાનુ ં માલમુ પડશે તો પે એન્ડ પાકટનુ ં સચંાિન કરતી એજન્સીને ટતમિનેટ કરી તેની 
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તસક્યરુીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કરવામા ંઆવશે. તેમજ જરૂર જણાયે બ્િેક િીસ્ટ કરવા સધુીની 
કાયટવાહી કરવામા ંઆવશે. 

૨૪. કોઈપણ એજન્સી કે વ્યક્તી ઈચ્છા મજુબ ગમે તેટિી સાઈટની બીડ કરી શકશે. 

૨૫. જો એજન્સી પાસે એક કરતા વધારે સાઈટ હશે અને કોઈપણ એક સાઈટ ટતમિનેટ થયા પછી 
બાકીની સાઈટ ટતમિનેટ કરવી કે નફહ તેનો તનણટય કમીશ્નરશ્રી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનો 
રહશેે. 

૨૬. કોઈપણ એજન્સી દ્વારા અપસેટ પ્રાઈઝ થી ઓછી રકમ બીડને ધ્યાને િેવામા ંઆવશે નહી. 

૨૭. ઉપરોક્ત તમામ શરતોમા ં િેરિાર કરવાનો અથવા નવી શરતો ઉમેરવાનો તનણટય 
કતમશ્નરશ્રી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનો રહશેે. જેબીડરને બાધ્ય રહશેે. 

૨૮. સ્માટટ  સીટી તમશન પ્રોજેક્ટ અંતગટત જો કોઈપણ સાઈટને સ્માટટ  પાફકિંગ તરીકે 
તવકસાવવામા ંઆવે તો તેને િગત જરૂરી િેરિાર એજન્સીએ સચુના મજુબ કરવાના રહશેે 
તથા આનસુાલંગક િેરિારો પણ સ્વખચે કરવાના રહશેે.  

૨૯. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા પાફકિંગ દર સધુારવામા ંઆવ્યે થી ભાવ વધારા તિાવતની 
રકમ એજન્સીએ અિગથી ચકુવવાની રહશે.ેજેમા ંકતમશ્નરશ્રીનો તનણટય આખરી રહશેે. 

૩૦. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા સ્માટટ  પાફકિંગ તસસ્ટમ ઇન્સ્ટોિ થયેથી એજન્સીએ સ્માટટ 
પાફકિંગ તસસ્ટમ મજુબ પાફકિંગ પ્િોટનુ ં સચંાિન કરવાનુ ં રહશેે તથા જરૂફરયાત મજુબ 
મેનપાવરપરૂો પાડવાનો રહશે ે તથા સ્માટટ  પાફકિંગ મા ં જરૂર જણાયે પાફકિંગ પરવાનેદારે 
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા નક્કી કરે તે સચુના મજુબ રેવન્ય ુશેરીગના ંધોરણે સ્માટટ  પાફકિંગ 
ચિાવવાનુ ંરહશેે. 

૩૧. હાઇએસ્ટ બીડ રજુ કરનાર એજન્સીને અતે્રથી LOA ( Letter Of Authority ) આપી તનયત 
સમયમા ંસરકારશ્રી ના ંપ્રવતટમાન તનયમ મજુબ સ્વ ખચે નોટરાઈઝડ એગ્રીમેન્ટ કરી તરંુત 
તસક્યોરીટી ડીપોઝીટ જમા કરાવવા સલુચત કરવામા ંઆવશે. આ તનયત સમયમા ંએગ્રીમેન્ટ 
કરી તસક્યોરીટી ડીપોઝીટ જમા કરવવામા ંતનષ્િળ જવા બદિ એજન્સીની EMD જપ્ત કરી 
એજન્સીને ત્રણ વષટ માટે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના કામે ડીબાર કરવામા ંઆવશે. 

૩૨. એજન્સીની ગભંીર િફરયાદો અથવા વારંવાર આવતી િરીયાદોને ધ્યાને િઇ અત્રેથી અંતતમ 
નોટીસ આપી ખિુાસો રજુ કરવા એજન્સીને સલુચત કરવામા ં આવશે.તનયત સમયમા ં
ખિુાસો રજુ ન કરવો અથવા ખિુાસામા ં રજુ કરેિ કારણો કે બાબતો ગ્રાહ્ય રાખી શકાય 
તેવા ન હોય તેવા ફકસ્સામા ં એજન્સીનીતસક્યોરીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કરી તનેા હસ્તકની 
તમામ સાઈટો હસ્તગત કરી એજન્સીને વધમુા ં વધ ુ ત્રણ વષટ માટે રાજકોટ 
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મહાનગરપાલિકાના ં કામે ડીબાર કરવામા ં આવશે. આ અંગે કતમશ્નરશ્રી રાજકોટ 
મહાનગરપાલિકાનો તનણટય એજન્સીએ ગ્રાહ્ય રાખવાનો રહશેે. 

૩૩. ફદવસ દરમ્યાન ઓછામા ંઓછી ૧૨ કિાક પે એન્ડ પાકટ કાયટરત રાખવાનુ ંરહશેે. 

૩૪. પે એન્ડ પાકટ માટે સોંપવામા ંઆવેિ પ્િોટ ને જરૂરી સાિ સિાઈ એજન્સી એ પરભારે  
કરવાની રહશેે તેમજ જરૂરી ડસ્ટલબન રાખવાની રહશેે. 

૩૫. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની જરૂફરયાત જણાયે આ પ્િોટને અન્ય સ્થળે ખસેડવા કે તેને રદ 
કરવાનો થાય તો રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા નોટીસ આપી સાઈટ રદ કરી  શકશે 
તેમજ એજન્સીએ તેનો કબજો રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને સોંપી આપવાનો રહશેે, 
વધારાનો સમય માટે િાઈસન્સ િી પ્રોરેટા મજુબ ગણતરી કરી પરત કરવામા ંઆવશે. 

૩૬. સ્માટટ  પાફકિંગ સબબ સાઈટ ખાતે ઇન્સ્ટોિ કરવામા ંઆવેિ સાધન/ સામગ્રીની જાળવણી 
એજન્સીએ કરવાની રહશેે. તેન ે નકુશાન થવાના ફકસ્સામા ં નકુસાનીની રકમ એજન્સીએ 
ભરપાઈ કરવાની રહશેે તથા સ્માટટ  પાફકિંગ સબબ જરૂફરયાત મજુબના ં મેન-પાવર ની  
એજન્સી એ સ્વ ખચ ેવ્યવસ્થા કરવાની રહશે ેતથા સ્માટટ  પાફકિંગ સબબ ના ંજે તે સમય ના ં
તનયમો એજન્સી ને બધંનકતાટ રહશેે.  

૩૭. િાળવેિ સાઈટની સાઈઝમા ં િેરિાર કરવાની જરૂફરયાત જણાયે તેમા ં િેરિાર કરવાનો 
અતધકાર કતમશ્નરશ્રીનોરહશે.ે જે એજન્સીએ ગ્રાહ્ય રાખવાનો રહશેે. 

૩૮. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને કોઈપણ કામ/કાયટિમ સબબ કોઈપણ સાઈટની જગ્યાની 
જરૂરીયાત ઉભીથાય તો એજન્સીએ કોઈપણ વાદતવવાદ વગર તે સાઈટનોકબ્જો હગંામી 
ધોરણે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને આપવાનો રહશેે. આ િાળવેિ ફદવસો તેની ટેન્ડરની 
મદુતમા ંવધારી આપવામા ંઆવશે. 

૩૯. પે એન્ડ પાકટની કામગીરી સબબ કોઈ અકસ્માતે ઈજા/નકુશાની/જાનહાની થાય તો તે 
સબબ એજન્સી કે તેનો સ્ટાિ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા પાસ ેકોઈપણ પ્રકારનુ ંવળતર કે 
દાવો રજુ કરી શકશે નહી. 

૪૦. પે એન્ડ પાકટ ખાતે ઈિેક્ટ્રીસીટી અને પાણીની િાઈનની જરૂફરયાત જણાય તોતે  સચંાિન 
કરતી એજન્સીએ  સ્વખચ ેતેની વ્યવસ્થા પરભારે કરવાની રહશેે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
તરિથી િક્ત  NOC( No Objection Certificate) આપવામા ંઆવશે. 

૪૧. પે એન્ડ પાકટમા ં વાહન પાકટ કરતા  રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની અસ્કયામતને નકુશાન 
થાય તો તેની ભરપાઈ એજન્સીએ કરવાની રહશેે, જો તેમ કરવામા ં ન આવે તો તેની 
સીક્યરુીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કરી એજન્સીને ત્રણ (૩) વષટ માટે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના 
કામે ડી-બાર(બ્િેક િીસ્ટ) કરવામા ંઆવશે. 
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૪૨. એજન્સીએ એક બધં કવરમા ં“ટેકનીકિ બીડ” અને બીજા બધંકવરમા ં“પ્રાઈઝ બીડ” એ રીતે 
કવર ઉપર િખી આ બન્ને  કવરને ત્રીજા કવરમા ંરાખી તેની ઉપર “Pay& Park Tender” 
એવુ ંિખી શીિ બધં કરી રજીસ્ટર એડી કે પોસ્ટ ના ંકોઈ પણ માધ્યમ થી તનયત તારીખ 
૧૫.૦૨.૨૦૨૧ સાજંના ૦૬:૦૦ કિાક સધુીમા ંઅતે્રની કચેરીએ પહોંચત ુ ંકરવાનુ ંરહશેે. 

૪૩. વાહન સ્ટેન્ડની કામગીરી અંગે જરૂરી સરકારી/અધટસરકારી અથવા મહાનગરપાલિકાના 
પરવાના ઈજારદારે/એજન્સી એ મેળવી િેવાના રહશેે. 

૪૪. ઈજારા/ પે એન્ડ પાકટ ની મદુત પરુી થયા બાદ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા એજન્સી કે તેના 
માણસોને ઈજારાના સ્થળમા ંપ્રવેશ કરતા અટકાવી શકાશે. તથા ઈજારદારે સ્થળે રાખેિ 
તેમની સાધન સામગ્રી તાત્કાલિક ખસેડી િેવાની  રહશેે. અન્યથા રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
આવી તમામ સાધન સામગ્રી ઈજારદાર/એજન્સીના ં ખચે અને જોખમે સ્થળ પરથી દુર 
કરશે. 

૪૫. કતમશ્નરશ્રી તથા તેમના અતધકૃત અતધકારી ધ્વારા સહી કરેિ નોટીસ સચુના તવ. સાયકિ, 

સ્કુટર સ્ટેન્ડ કે પાફકિંગ સાઈટ ની જગ્યા ઉપર િગાડવામા ંઆવે તો તે ઈજારદારને  મળ્યા 
બરાબર ગણાશે. 

૪૬. ઈજારો મજુંર થતા ં ઈજારદારે તેમના રહઠેાણ તથા ધધંાના સ્થળનુ ં પરેુપરંુુ ટપાિનુ ં
સરનામુ,ં િોન નબંર, િેક્ષ નબંર તથા ઈ-મેિ આઈડી તવગેરે તવગતો પરુી પાડવાની રહશેે 
તથા ભતવષ્યમા ં તેમા ં કોઈ િેરિાર થાય તો તેની જાણ તાત્કાલિક રાજકોટ 
મહાનગરપાલિકાને  િેલખતમા ં કરવાની રહશેે. ઈજારદારે/એજન્સી એ જણાવેિ 
સરનામા/ડીજીટિ મેસેજ જેવા કે ટેકસ્ટ મેસેજ, વોટ્સ અપ મેસેજ, ઈ- મેિ મેસેજ ઉપર 
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ધ્વારા જે કાઈં પત્ર વ્યવહાર કરવામા ં આવે તે ઈજારદારન ે
મળ્યા બરાબર ગણાશે. 

૪૭. પે એન્ડ પાકટના પરવાના િી ની રકમ ઉપરાતં રાજય સરકારના નકકી થયેિા ચાર્જ કે 
વખતોવખત િાગ ુપડતા જે તે કાયદા  હઠેળ નકકી થતા ચાર્જ કે સરકારી/અધટસરકારી 
ટેક્ષ/ચાર્જ/િી/વેરા ભરવાપાત્ર થતા તમામ વેરા આપવાની જવાબદારી  પરવાનો 
રાખનારની રહશેે. ઉપરોકત ઈજારાની મદુત પરુી થયા બાદ પણ જો સરકારશ્રી / 
મહાનગરપાલિકા તરિથી આવુ ંિેણુ ંનીકળત ુહશે તો રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ઈજારદાર 
પાસેથી તેવ ુિેણ ુવસિુ િેવા હકકદાર રહશેે. 

૪૮. પે એન્ડ પાકટમા ંનક્કી કરેિ વાહનો તનયત થયેિ પાફકિંગ તવસ્તારમા ંજ પાકટ કરાવવાના ં
રહશેે તેમજ પે એન્ડ પાકટ  તવસ્તારમા ં“ વાહન ચાિકે પોતાના ખચે તથા જોખમે વાહન પાકટ 
કરવુ”ં ( Park At Vehicle owner’s risk ) તેવુ ંબોડટ પ્રદતશિત કરવાનુ ંરહશેે. 
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૪૯. ઈજારદાર તરિથી સાઈટ ઉપર જે માણસો રોકવામા ંઆવે તે અંગે રાજય સરકાર, કેન્ર 
સરકાર, સ્થાતનક સ્વરાજય ની સસં્થાઓના ંતમામ િાગ ુપડતા નીતત તનયમોનુ ં કાયદાની 
મયાટદામા ં રહી પાિન કરવાનુ ં રહશેે. ઈજારદારે સ્થળ ઉપર રોકેિ માણસોને િઘતુ્તમ 
વેતનથી ઓછો પગાર આપી શકાશે નહીં. જો ઈજારદાર તરિથી આવા કોઈ પણ નીતત 
તનયમ કાયદાનુ ંપાિન થાય નફહિં/ઉલ્િઘંન થશે, તો તેની સપંણૂટ જવાબદારી ઈજારદારની 
રહશેે અને રાજકોટ  મહાનગરપાલિકાને એવા ઉલ્િઘંન માટે કોઈ પણ રીતે જવાબદાર 
ઠેરવી શકાશે નહીં. 

૫૦. પાફકિંગ કોન્ટ્રાકટરશ્રી એ રાજય સરકારશ્રી/ કેન્ર સરકારશ્રી ની કોવીડ-૧૯ ની ગાઈડિાઈન્સ 
નુ ંસપંણૂટ પાિન કરવાનુ ંરહશેે. 

૫૧. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા મા ં૧૫૦ ફુટ રીંગ રોડ પર બ્રીજ નીચે આવેિ પાફકિંગ મા ંકોઈ 
પણ મોટા વાહનો જેવા કે ટ્રક, વોલ્વો બસ જેવા વાહનો પાકટ કરવાના રહશેે નહી િક્ત ૨ 
વ્હીિર,૪ વ્હીિર કાર જેવા વાહનો જ પાકટ કરવાના ંરહશેે તથા વાહન પાફકિંગ વખતે બ્રીજ 
નીચે આવેિ જાહરેાત ના ંબોડટ ને વાહન અડચણ રૂપ ન થાય તથા પાફકિંગ કરેિ વાહનો 
દ્વારા જાહરેાત ના ંબોડટ ને નકુસાન ન થાય તેની તકેદારી રાખવાની રહશેે જો જાહરેાત ના ં
બોડટ ને કોઈ પણ નકુશાન થાય તો તેનો તમામ ખચટ પાફકિંગ પરવાનેદારે ભોગવવાનો 
રહશેે. 

૫૨. પાફકિંગ પરવાનેદારે પાફકિંગ દર મજુબ જ ભાવ વસિુવાના ંરહશેે તથા વધ ુભાવ વસલુ્યેથી 
તનયમાનસુાર દંડ તથા શરતભગં ની કાયટવાહી કરવામા ંઆવશે.   
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-: પેનલ્ટીની શરતો:- 

૧. તનયતચાર્જથી વધ ુચાર્જ વસિુાત કયાટ અંગેની િફરયાદ અન્વયે કસરુવાર જણાયે રૂ|. ૧,૦૦૦/- 
થી િઇ રૂ|. ૧૦,૦૦૦/- સધુીની પેનલ્ટી વસિુવાની સત્તા રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની રહશેે. 
તેમજ જરૂર જણાયે એજન્સીની તસક્યરુીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કરવાસાથે બ્િેકિીસ્ટ કરવા સધુીના 
પગિા િેવાનો અતધકાર રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનો રહશેે. 

૨. પાફકિંગ વ્યવસ્થા માટે રાખેિ માણસોના ૨(બે) િોટા, રેસીડન્સ પ્રિૂ, ઉંમરનો પરુાવો, તવગેરે 
તવગત રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ટ્રાફિક, ટ્રાન્સપોટટએન્ડ પાફકિંગ શાખા ખાત ે રજુ કરી 
મજુંરીતથા આઈ.ડી. મેળવવાના રહશેે. મજુંરી વગરના માણસો રાખી શકાશે નફહ. મજુંરી 
વગરના માણસો ધ્યાને આવ્યેથી પ્રતત ફદન/વ્યક્ક્ત દૈતનક રૂ|. ૫૦૦/- િેખ ેપેનલ્ટી આપવામા ં
આવશે. 

૩. પાફકિંગ સાઈટનુ ં સચંાિન સભંાળવાથી તે સબંધંે રાજકોટ મહાનગરપાલિકામા ં સબંધં કતાટનો 
કોઈપણ પ્રકારનો હક્ક પ્રસ્થાતપત થશે નફહ. આવો ઉપયોગ કયાટનો ધ્યાને આવ્યેથી રૂ|. 
૧,૦૦૦/- થી િઇ રૂ|. ૫૦૦૦/- સધુીની પેનલ્ટી વસિુવા સાથે અને/અથવા કરાર રદ કરી 
જમા કરાવેિ તસક્યરુીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કરવાસાથે બ્િેકિીસ્ટ કરવા સધુીના પગિા િેવાનો 
અતધકાર રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનો રહશેે. 

૪. પે એન્ડ પાકટ સાઈટ પર કોન્ટ્રાકટર અથવા તેના સ્ટાિ દ્વારા અરજદાર સાથે ગેર વતટણુકં કયાટ 
હોવાનુ ંધ્યાને આવશે તો તેને નોટીસ આપી ખિુાશો રજુ કરવા તેમજ રૂ|. ૧,૦૦૦/- થી િઇ 
રૂ|. ૫,૦૦૦/- સધુીની પેનલ્ટી બનવાની ગભંીરતાને આધીન રહીને વસિુવામા ંઆવશે. 

૫. પે એન્ડ પાકટની સાઈટ પર સરપ્રાઈઝ ચેફકિંગ દરતમયાન કોન્ટ્રકટર અથવા તેના સ્ટાિ ગેરહાજર 
જણાય તો રૂ. ૨,૦૦૦/-ની પેનલ્ટી કરવામા ંઆવશે. 

૬. સરપ્રાઈઝ ચેફકિંગ દરતમયાન પે એન્ડ પાકટની સાઈટ પર વાહનોની પહોંચ બનાવવામા ં ન 
આવેિ હોય તેવા ફકસ્સામા ં પ્રતત વાહન સ્કૂટર રૂ. ૨૦/- અને મોટરકારના રૂ. ૫૦/- િેખે 
પેનલ્ટી વસિુવામા ંઆવશે. 

૭. પાફકિંગની જગ્યામા ંપાફકિંગ હતે ુતસવાય અન્ય ઉપયોગ તથા પાફકિંગ સાઇટ ની વારંવાર િરીયાદ   
ધ્યાને આવ્યેથી નોટીસ આપી બાબતની ગભંીરતા અનસુાર રૂ.૧૦૦૦/- થી રૂ.૧૦,૦૦૦/- 
સધુીની પેનલ્ટી કરવા તેમજ કોન્ટ્રાકટ રદ કરી તસક્યરુીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કરવા સાથ ે
બ્િેકિીસ્ટ કરવા સધુીના પગિા િેવાનો અતધકાર રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને રહશેે. 

૮. પાફકિંગ પ્િેસ માટે િાળવેિ સાઈટ કે તેનો ચોક્કસ ભાગ કોઈ વ્યક્ક્ત કે એજન્સીને િાળવવા 
જેવા બનાવન ેધ્યાને િઇ નોટીસ આપી ખિુાસો રજુ કરવા અને બાબતની ગભંીરતા અનસુાર 
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રૂ.૧૦૦૦/- થી રૂ.૧૦,૦૦૦/- સધુીની પેનલ્ટી કરવા તેમજ કોન્ટ્રાકટ રદ કરી  તસક્યરુીટી 
ડીપોઝીટ જપ્ત કરવા સાથે બ્િેકિીસ્ટ કરવા સધુીના પગિા િેવાનો અતધકાર રાજકોટ 
મહાનગરપાલિકાનો રહશેે. 

૯. એજન્સીન ેિાળવેિ સાઈટનુ ંસચંાિન તેઓશ્રીએ કરવાનુ ંરહશેે.અન્ય કોઈ વ્યફકતત કે એજન્સીને 
પેટા કોન્ટ્રાકટ થી આપી શકાશે નહી. જો આવુધં્યાને આવ્યેથી નોટીસ આપી ખિુાસો રજુ કરવા 
અને બાબતની ગભંીરતા અનસુાર રૂ.૫૦૦૦/- થી રૂ.૨૦,૦૦૦/- સધુીની પેનલ્ટી કરવા તેમજ 
કોન્ટ્રાકટ રદ કરી  તસક્યરુીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કરવા સાથે બ્િેકિીસ્ટ કરવા સધુીના પગિા 
િેવાનો અતધકાર રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનો રહશેે. 

૧૦. એજન્સીનઈે.ટી.વી.એમ. મશીન બધં થઇ જવાના ફકસ્સામા ં૪૮ કિાકમા ંફરપેફરિંગ કરી કાયટરત 
કરવાનુ ંરહશેે તેમ ન થવાના ફકસ્સામા ંપ્રતત ફદન રૂ. ૧૦૦/- િેખ ેપેનલ્ટી થશે. 

૧૧. પે એન્ડ પાકટ ફદવસ દરમ્યાન ઓછામા ંઓછ ં૧૨ કિાક કાયટરત કરવાનુ ં રહશેે. તેનો ભગં 
થવા બદિ રૂ. ૨૦૦/- િેખ ેપેનલ્ટી આપવામા ંઆવશે. 

૧૨. ટેન્ડરમા ંદશાટવેિ ચાજીસ અંગેનુ ંબોડટ દરેક સાઈટ પર એજન્સીએ તનભાવવાનુ ંરહશેે. અન્યથા 
પ્રત્યેક ફદન માટે રૂ|.૧૦૦૦/ ની પેનલ્ટી પ્રતતફદન િેખે વસિુ કરવામા ં આવશે અથવા 
કોન્ટ્રાકટ રદ કરી  તસક્યરુીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કરવા સાથે બ્િેકિીસ્ટ કરવા સધુીના પગિા 
િેવાનો અતધકાર રાજકોટ મહાનગરપાલિકાનો રહશેે. 
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પાર્કિંગ સાઈટ ની નવગતો : 

ક્રમાાંક  સાઈટ  
નવસ્તાર 
અંદાજીત 
(ચો.મી)    

ટેન્ડર ભાવ  

૧ સવેશ્વર ચોક  ૧૨૨૫ ૨,૫૦,૦૦૦ 
૨ તત્રકોણ બાગ  ૨૨૫ ૧,૫૦,૦૦૦ 
૩ અખા ભગત ચોક ૪૨૪ ૧,૨૫,૦૦૦ 

૪ 
ધનરજની લબલ્ડીંગ,(ઈમ્પીરીયિ હોટેિ) થી જીલ્િા પચંાયત 
ચોક સધુી, બને્ન બાજુ  

૧૦૦૦ ૧,૦૦,૦૦૦ 

૫ માધવ પાફકિંગ કોઠારીયા ચોકડી, નીયર રીંગ રોડ. ૮૧૯૫ ૧,૦૦,૦૦૦ 
૬ ઓપન પ્િોટ ઢેબર રોડ ભાગ-૩ ૧૨૦૦ ૧,૦૦,૦૦૦ 
૭ નાગરીક બેંક સામ,ે ઢેબરભાઈ રોડ કોનટરનો પ્િોટ ૧૨૦૦ ૧,૦૦,૦૦૦ 
૮ મોચી બઝાર કોટટ થી પેટ્રોિ પપં રોડ. ૩૧૦ ૮૦,૦૦૦ 
૯ આલ્રેડ હાઈસ્કિૂ થી ભાભા હોટેિ ૧૯૦ ૩૬,૦૦૦ 
૧૦ તતનષ્ક ટાવર થી માિવીયા ચોક. ૧૮૦ ૭૫,૦૦૦ 
૧૧ આર.કે.સી. ની દીવાિ રાધાફિષ્ણ રોડ ૧૬૫ ૭૦,૦૦૦ 
૧૨ જયબુેિી શાક માકેટ ૫૫૦ ૭૫,૦૦૦ 
૧૩ ઢેબર ભાઈરોડ ભાગ-૨  ૫૨૫ ૨૫,૦૦૦ 
૧૪ ઢેબર ભાઈરોડ ભાગ-૪ ૪૨૫ ૩૦,૦૦૦ 
૧૫ પારડી રોડ કોમ્યનુીટી હોિની બાજુમા ંવોડટ ન ં૧૭  ૧૬૧૫ ૬૦,૦૦૦ 
૧૬ ઓપન પ્િોટ નહરુેનગર ૮૦ ફૂટ રોડ યોગેશ્વર સોસાયટી  ૧૦૩૦ ૪૦,૦૦૦ 
૧૭ જાગનાથ મદંીર આગળનો ઓપન પ્િોટ . ૫૮૮ ૭૫,૦૦૦ 

૧૮ 
કાન્તા સ્ત્રી તવકાસ ગહૃ ચોક થી કોપોરેશન ચોક સધુી રોડની 
બનેં બાજુ, 

૨૫૫૫ ૮૦,૦૦૦ 

૧૯ PDM કોિેજથી જુના જકાતનાકા, ગોંડિ રોડ સધુીબનેંબાજુ ૨૫૦૦ ૮૦,૦૦૦ 
૨૦ િાખાજીરાજ રોડ  ૧૧૫૦ ૧,૦૦,૦૦૦ 

૨૧ 
કે.કે.વી.ચોક થી ઇન્ન્દરા સકટિ તરિનો ઉગમણી બાજુએ 
(ઇસ્ટ) ફ્િાઈ ઓવર નીચે ભાગ-૨. 

૧૩૦૦ ૧,૦૦,૦૦૦ 

૨૨ 
કે.કે.વી.ચોક થી ઇન્ન્દરા સકટિ તરિનો આથમણી બાજુએ 
(વેસ્ટ) બ્રીજ નીચેનો ભાગ (૫) 

૧૩૦૦ ૧,૦૦,૦૦૦ 

૨૩ 
કે.કે.વી.ચોક થી બીગ બજાર તરિનુ ંઆથમણી બાજુએ 
(વેસ્ટ), ફ્િાઈ ઓવર નીચ ેભાગ-૬. 

૧૧૦૦ ૧,૦૦,૦૦૦ 

૨૪ બી.આર.ટી.એસ.ગોંડિ રોડ ચોકડી િક્ત એક બાજુ  ૧૭૫ ૫૦,૦૦૦ 
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૨૫ આત્મીય કોિેજ થી ફિસ્ટિ મોિ. ૧૭૨૭ ૧,૦૦,૦૦૦ 

૨૬ 
કે.કે.વી. ચોકથી બીગ બજાર તરિનો ઉગમણી બાજુએ (ઇસ્ટ) 
બ્રીજ નીચેનોભાગ(૧) 

૮૭૫ ૭૫,૦૦૦ 

૨૭ 
ઇન્ન્દરા સકટિથી રૈયા ટેિીિોન તરિનો ઉગમણી બાજુએ 
(ઇસ્ટ) બ્રીજ નીચેનો ભાગ (૩) 

૧૯૫૦ ૯૦,૦૦૦ 

૨૮ 
ઇન્ન્દરા સકટિથી રૈયા ટેિીિોન તરિનો આથમણી બાજુએ 
(વેસ્ટ) બ્રીજ નીચેનો ભાગ (૪) 

૧૯૫૦ ૯૦,૦૦૦ 

૨૯ ગોવધટનચોક, ૧૫૦ ફૂટ રીંગ રોડ.(િોરચ્યનુ હોટિ પાસે) ૧૨૫૦ ૫૦,૦૦૦ 

૩૦ 
મવડી ચોકડી થી ગોંડિ ચોકડી તરિનો ઉગમણી બાજુએ 
(ઇસ્ટ) બ્રીજ નીચેનો ભાગ (૧) 

૭૬૫ ૭૫,૦૦૦ 

૩૧ 
મવડી ચોકડી થી નાનામવા ચોકડી તરિનો ઉગમણી બાજુએ 
(ઇસ્ટ) બ્રીજ નીચેનો ભાગ (૨) 

૭૬૫ ૭૫,૦૦૦ 

૩૨ 
મવડી ચોકડી થી નાનામવા ચોકડી તરિનો આથમણી બાજુએ 
(વેસ્ટ) બ્રીજ નીચેનો ભાગ (૩) 

૭૬૫ ૭૫,૦૦૦ 

૩૩ 
મવડી ચોકડી થી ગોંડિ ચોકડી તરિનો આથમણી બાજુએ 
(વેસ્ટ) બ્રીજ નીચેનો ભાગ (૪) 

૭૬૫ ૭૫,૦૦૦ 

૩૪ 
રૈયા ચોકડી થી ઇન્ન્દરા સકટિ તરિનો ઉગમણી બાજુએ (ઇસ્ટ) 
બ્રીજ નીચેનો ભાગ (૧)  

૭૬૫ ૭૫,૦૦૦ 

૩૫ 
રૈયા ચોકડી થી નાણાવટી ચોક તરિનો ઉગમણી બાજુએ 
(ઇસ્ટ) બ્રીજ નીચેનો ભાગ (૨) 

૭૬૫ ૭૫,૦૦૦ 

૩૬ 
રૈયા ચોકડી થી નાણાવટી ચોક તરિનો આથમણી બાજુએ 
(વેસ્ટ) બ્રીજ નીચેનો ભાગ (૩) 

૭૬૫ ૭૫,૦૦૦ 

૩૭ 
રૈયા ચોકડી થી ઇન્ન્દરા સકટિ તરિનો આથમણી બાજુએ 
(વેસ્ટ) બ્રીજ નીચેનો ભાગ (૪) 

૭૬૫ ૭૫,૦૦૦ 

૩૮ સ્ટિીંગ હોક્સ્પટિ ની બાજુમા ં૧૫૦ ફૂટ રીંગ રોડ  ૪૦૦ ૭૫,૦૦૦ 
૩૯ ઓપન પ્િોટ સત્ય સાઈ હોક્સ્પટિ રોડ ૩૩૦૦ ૬૦,૦૦૦ 
૪૦ ઓપન પ્િોટ પચંાયત નગર ચોક  ૫૮૯ ૭૦,૦૦૦ 
૪૧ ઓપન પ્િોટ હડુકો ક્વાટરની પાછળ.  ૧૬૫૦ ૯૦,૦૦૦ 
૪૨ અટિ બીહારી વાજપાઇ ઓડીટોફરયમ સામેનો ઓપન પ્િોટ. ૧૦૦૦ ૭૦,૦૦૦ 

૪૩ 
ઓપન પ્િોટ ટી.પી. ૧૧ એિ.પી. ૪૬ વોડટ ન ં૧૮ (પરુૂષાથટ 
સોસાયટી) 

૬૫૦૦ ૮૦,૦૦૦ 
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પે &પાકક  ના દર (ચાર્જ) દશાકવત  ાં ભાવ પત્રક 
 

ક્રમ નવગત સમય ચાર્જ રૂનપયા માાં 

૧ 
હવેી વ્હીકિ વાહનો( બસ, ટ્રક, જેસીબી, મેટાડોર, 

ટે્રક્ટર અને મોટા વાહનો) 

૧ કિાક ૧૦/- 
૨ કિાક ૨૦/- 
૧૨ કિાક ૫૦/- 
૨૪ કિાક ૧૦૦/- 

૨ 
િાઈટ વ્હીકિ વાહનો (મોટર કાર અને િોર 

વ્હીિર) 

૧ કિાક ૦૫/- 
૨ કિાક ૧૦/- 
૧૨ કિાક ૨૦/- 
૨૪ કિાક ૪૦/- 

૩ ટુ વ્હીિર વાહનો  

૧ કિાક ૦૨/- 
૨ કિાક ૦૫/- 
૧૨ કિાક ૧૦/- 
૨૪ કિાક ૨૦/- 

 

માનસક ભાવ પત્રક નીચે મ જબ છે. 
ક્રમ નવગત ચાર્જ રૂનપયા માાં 

૧ 
હવેી વ્હીકિ વાહનો( બસ, ટ્રક, જેસીબી, મેટાડોર, ટે્રક્ટર અને મોટા 

વાહનો) 
૭૫૦/- 

૨ િાઈટ વ્હીકિ વાહનો (મોટર કાર અને િોર વ્હીિર) ૩૦૦/- 
૩ ટુ વ્હીિર વાહનો ૧૫૦/-  

 

 

અગત્યની તારીખો 
ટેન્ડરિોમટ તવતરણ  ૨૫.૦૧.૨૦૨૧ 

પ્રીબીડ મીટીંગ  ૦૩.૦૨.૨૦૨૧ 

ટેન્ડર ભરવાની છેલ્િી તારીખ  ૧૫.૦૨.૨૦૨૧  

આવેિ ટેન્ડર ખોિવાની તારીખ  ૧૮.૦૨.૨૦૨૧ 

 


