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6) ભરેલ ટે ડર સીલ બધં કવરમા ં તા.૧૨/૦૮/૨૦૨૨ સધુીમા ં સાં  ૬-૦૦ કલાક સધુીમા ં રજી 
પો ટ/ પીડ પો ટ / કુરીયરથી એ ટેટ શાખા, મ ન.ં૧૦, ત્રીજો માળ, સે ટ્રલ ઝોન કચેરી, ડો. 
આંબેડકર ભવન, ઢેબરભાઈ રોડ ખાતે પહ ચાડવાનુ ંરહશેે. િનયત સમય મયાર્દા બાદ મળેલ ટે ડર 
યાનમા ંલેવામા ંઆવશે નહીં. 

7) સમય મયાર્દામા ં આવેલ ટે ડર તા.૧૭/૦૮/૨૦૨૨ રોજ સવારે ૧૧-૦૦ કલાકે સહાયક 
કિમશનર ીની કચેરી ખાતે સે ટ્રલ ઝોનમા ં ખોલવામા ં આવશે. આવેલ ટે ડર પૈકી કયુ ં ટે ડર 
વીકારવુ ં કે ન વીકારવુ ંઅથવા તમામ ટે ડર રદ કરવા અંગે યિુનિસપલ કિમશનર સાહબેનો 
િનણર્ય આખરી રહશેે.  ભાવ ભરનારને સપંણૂર્ બધંનકતાર્ રહશેે. 

8) કોઈપણ શરત વા ં ટે ડર વીકારવામા ંઆવશે નહીં. તેમજ છેક છાક કે અધરુી િવગતવા ં ટે ડર 
રદ થયેલ ગણાશે. 

9) યિક્તગત િક સામા ંઅરજદારના આઈ.ડી. ફુ તથા એડે્રસ ફુની વપ્રમાિણત નકલો તથા પેઢીના 
િક સામા ંપેઢીની ન ધણીનો કોઈ પણ એક વપ્રમાિણત આધાર પરુાવો આ ફોમર્ સાથે રજુ કરવાનો 
રહશેે.  

10) અનેર્ ટમની ડીપોઝીટની રકમ ઉપર કો ટકમા ંદશાર્ યા મજુબ રહશેે. આ કામે ટલા ગ્રાઉ ડ માટે 
ટે ડર ભરેલ હોય તેટલા ગ્રાઉ ડની અનેર્ ટમનીની રકમ ભરપાઈ કરવાની રહશેે. અનેર્ ટમનીની 
રકમનો રાજકોટ મહાનગરપાિલકાની તરફેણનો ડી.ડી. ટે ડર સાથે સામેલ રાખવાનો રહશેે. ટે ડર ફી 
તેમજ અનેર્ ટમની ડીપોઝીટ ભયાર્ વગરનુ ંટે ડર રદ બાતલ ગણાશે. 

11)  ઈસમના ં ટે ડરના ઉંચા ભાવ મજુંર થાય તેમણે મુ ત પણૂર્ થયે મેદાનનો કબજો એ ટેટ 
ઈ સ. ીને પરત કરવનો રહશેે. આ કામે સબંિંધત વોડર્ના એસ.આઈ. ારા સફાઈ અંગેનુ ં
એન.ઓ.સી. આ યા બાદ જ E.M.D. ની રકમ પરત ચકુવવામા ંઆવશે. 

12) આ કામના ભાવ મજુંર થાય અને એલોટમે ટ લેટર આપવામા ંઆ યે, મજુંર થયેલ ભાવ મજુબ 
ભાડુ+સફાઈ ચા +જી.એસ.ટી. સાથેની પરેુપરુી રકમ ભરપાઈ કરી આપવાની રહશેે. સદરહુ રકમ 
ભરવામા ં િન ફળ ગયેથી અનેર્ ટમનીની રકમ જ ત/ખાલસા કરવામા ંઆવશે. આયોજનમા ંફેરફાર 
થાય અગર ભાવ મજુંર થયા ંપછી ટે ડરર ારા અિન છા દશાર્વવામા ંઆ યે ડીપોઝીટ તથા ભરેલ 
ભાડાનંી રકમ ખાલસા કરવામા ંઆવશે. 

13) ટે ડર ભરનારે ટે ડર ફોમર્ની િવગત પરેુપરુી સવુા ય અક્ષરમા ં– તેમજ પ ટ જણાવવી. કોઈપણ 
પ્રકારે અધરુી િવગતવા ં ટે ડર રદ કરવામા ંઆવશે. 

14) જો ટે ડરની મદુત પણૂર્ થયા બાદ શરદ પનૂમ સધુી – ટે ડરમા ંભરેલ ભાવે ભાડે રાખવા ઈ છતા 
હશે તો લેિખત માગંણી કરવાની રહશેે. જો યિુન.કોપ રેશનને અ ય કોઈ બીજા કામે મેદાનની જ ર 
નહીં હોય તો યિુનિસપલ કિમશનર ી મદુત વધારી શકશે. 

15) ભાડે રાખનાર અરજદાર/સં થા/પેઢીએ ભાડે રાખેલ મેદાનમા ં કોઈપણ પ્રકારનુ ં પાકંુ બાધંકામ 
કરવાનુ ંરહશેે નહીં. 

16) ટે ડરના ંદરેક પાના ઉપર ભાવ ભરનારે સહી કરવાની રહશેે. 
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17) ટે ડરના ં ટલા ં િદવસ માટે મેદાન ભાડે રાખેલ હશે. તેટલા ં િદવસ પરુતો જ  તે હતે ુ ં માટે 
ઉપયોગ કરવાનો રહશેે. લેિખત મજુંરી વગર – મેદાનનો અનિધકૃત ઉપયોગ ચાલુ ં રાખ્યેથી 
કિમ ર ી ારા િનણર્ય કયાર્ મજુબની પેન ટી/ચા  વસલુ કરવામા ંઆવશે. 

18) રેસકોસર્ મેદાનમા ંસામેલ નકશા મજુબ ભાગ-A અને ભાગ-B જ ભાડે આપવામા ંઆવશે. બાકીનો 
ભાગ િવ યા દશમી - દશેરા ઉ સવ માટે તેમજ અ ય હતે ુ ંમાટે રીઝવર્ રાખવાના રહશેે.  

19) યિુનિસપલ કિમશનર ી ભાડે આપેલ મેદાન કે તેનો કોઈપણ ભાગ કે આખુ ં મેદાન કોઈપણ 
જાતની નોટીશ આ યા ંવગર ખાલી કરાવી શકાશે. તેમા ંકોઈ વાધંો/તકરાર કરી શકાશે નહીં. 

20) રેસકોસર્ મેદાન તેમજ અ ય મેદાન ફકત નવરાત્રી તહવેાર માટે રાસ ગરબા તથા પાક ગના હતે ુ ં
માટે જગ્યા ંભાડે આપવામા ંઆવશે.  

21) મેદાન  હતે ુ ંમાટે ભાડે આપેલ હશે તેજ હતે ુ ંમાટે તેનો ઉપયોગ કરવાનો રહશેે. હતે ુ ં ફેર થયેથી 
મજુંરી રદ કરી મેદાનનો કબજો પરત લઈ લેવામા ંઆવશે. 

22) મેદાન  હતે ુ ં માટે ભાડે રાખેલ હોય તે કામે તમામ જ રી લાયસ સ/મજુંરીઓ અરજદારે 
સરકાર ીના તે િવભાગમાથંી પોતાની જાતે મેળવી લેવાની રહશેે. અને સબંધંકતાર્ િવભાગે  
શરતે મજુંરી આપેલ હશે તે શરતોનુ ંચુ ત રીતે પાલન કરવાનુ ંરહશેે. આ કામે કોઈ િવવાદ કે પ્ર  
ઉપિ થત થયે રા. ય.ુકોપ ની કોઇજ જવાબદારી રહશેે નહીં. અને ભરેલ નાણા ંપરત ચકુવવામા ં
આવશે નહીં. 

23) અરજદાર સં થા/પેઢી/ભાગીદારે પાિકર્ંગના હતે ુ ંિસવાયના ંહતે ુ ંમાટે મેદાન ભાડે રાખેલ હશે તો તેણે 
પોતાના ગ્રાહકોના વાહન પાક ગ માટે ભાડે રાખેલ મેદાનમા ં૩૦% ટલી જગ્યા ંપાક ગના હતે ુ ંમાટે 
અચકૂ અલગ રાખવાની રહશેે. રા. ય.ુકોપ ની ભાડે નહીં આપેલ ખુ લી જગ્યામંા ંવાહનો પાકર્ થયાનુ ં
માલમુ પડશે તો મજુંરી રદ કરીને ભરેલ નાણા ંખાલસા કરવામા ંઆવશે. વાહન પાક ગનો લે 
આઉટ લાન રજૂ કરવાનો રહશેે. 

24) ઉપરની કોઈપણ શરત કે શરતોને ભગં કયેર્થી મેદાનની મજુંરી રદ કરી મેદાનનો કબજો પરત લઈ 
લેવામા ંઆવશે. 

25) ઉપરની કોઈપણ શરત બાબતે િવવાદ ઉ પ  થયેથી રાજકોટ મહાનગરપાિલકાના યિુનિસપલ 
કિમશનર ીનો િનણર્ય આખરી રહશેે.  ભાવ ભરનારને સપંણૂર્ બધંનકતાર્ રહશેે. 

 
 સહી: નાયબ કિમશનર  

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા  
 
 
હુ/ંઅમો નીચે સહી કરનાર ____________________________________________________ 

ઉંમર વષર્ _________ સરનામુ ં:- _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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આ ટે ડરમા ંજણાવેલ તમામ શરતો મે/અમે જાતે પરેુપરુી વાચંી – સમજી –િવચારીને અને તે 
પ્રમાણે ખાત્રી આપીને આ ટે ડર હુ/ંઅમો ભરંુ/ભરીએ /ંછીએ. તથા આ કામે તમામ પ્રકારના ં
યિુન.કોપ ના ટેક્ષ તથા સરકાર ીના ં ટેક્ષ ફી-વેરાઓ ભરી આપવા હુ/ંઅમો બધંાઉ/બધંાઈએ /ંછીએ. 
મારી/અમારી ઓફર પ્રમાણેની તથા ટે ડરમા ંજણાવેલી મજુંર થયેલ રકમ ભરવાની હુ/ંઅમો બાહંધેરી આપુ ં
/ંછીએ. મારા/અમારા ારા ટે ડરની શરત/શરતોનો ભગં થયેથી રાજ/ યિુન/કોપ .ના ં સમક્ષ 

અિધકારી/ યિુન.કિમશનર ારા કરવામા ંઆવનાર તમામ કાયર્વાહી મને/ અમોને કબલુ મજુંર છે.  બદલ 
હુ/ંઅમો સહી કરી આપુ/ંઆપીએ /ંછીએ. 

 
 
 
ભાવ ભરનારનુ ંનામ :- ______________________________________________________ 

ભાવ ભરનારનુ ંસરનામુ ં:- ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

ભાવ ભરનારની સહી :- ______________________________________________________ 
 
 
તા.      /    /૨૦૨૨  

થળ:        


