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બાસ્કેટબોલ કોટટ  ઇન્સસ્ટીટયટુ / સ્કુલ/કોલેજ/સસં્થા/NGO/એકેડમીને કોચીંગના હતે ુમાટે ભાડેથી 
મેળવવાની વવગતો આપવા બાબતનુ ંફોમટ 

              
 

૧ ભાવ ભરનારનુ ંપરુુ નામ:- 
 

 

૨ ભાવ ભરનારનુ ંપરુુ સરનામુ:ં- 

 

 
 

 
 

 

 

૩ સચંાલકનુ ંપરુુ નામ:- 

 

 

૪ સચંાલકનુ ંપરુુ સરનામુ:ં- 

 

 
 

 
 

 

 

૫ સચંાલકના કોન્સટેક્ટ નબંરની 
વવગત:- 

 

મોબાઈલ નબંર:  

ઓફીસ નબંર:  

રેસીડેન્સસ નબંર:  

૬   પ્રવત વર્ટ કોટટ ભાડે આપવાની 
અપસેટ પ્રાઈઝ રૂ. ૯૦,૦૦૦/- 
હોય, જે ધ્યાને લઇ કોટટ  ભાડ ે
મેળવવાનો ભાવ:- 

પ્રવત વર્ટ  કોટટનો ભાવ: 
 

અંકે રૂ. 

 

સ્થળ: ....................... 
તારીખ: ..................... 

          
 

ભાવ ભરનારની સહી:  
 

ભાવ ભરનારનુ ંનામ:  

ભાવ ભરનારની સસં્થાનુ ંનામ:  



Page 2 of 5 

 

 

 

 

બાસ્કેટબોલ કોટટ  ઇન્સસ્ટીટયટુ/સ્કુલ/કોલેજ/સસં્થા/NGO/એકેડમીને કોચીંગના હતે ુમાટે ભાડેથી મેળવવા 
અંગેની શરતો તથા નનયમો 

 

1. એકેડમી માટે ૦૨ કોટટ  પૈકી ૦૧ કોટટ  ભાડે આપવામા ંઆવશે.  આ ૦૧ (એક)  કોટટન ુ ં  પ્રવત 
વર્ટનુ ંઅપસેટ ભાડુ ં રૂ. ૯૦,૦૦૦/- (અંકે રૂવપયા નેવુ ં હજાર પરુા) રહશેે.  

2.  એકેડમી માટે વસક્યોરીટી ડીપોઝીટ મજુંર થયેલ  ભાડાની રકમના ૦૫% મજુબ રહશેે. 
3. એકેડમી માટે કોટટ  ૦૨ (બે) વર્ટ માટે ભાડે આપવામા ંઆવશે. આ ૦૨ (બ)ે વર્ટની મદુત્ત 

અલોટમેન્સટ લેટર આપ્યાની તારીખથી ગણવામા ંઆવશે.  

4. કોટટ  ભાડે રાખનાર ઇન્સસ્ટીટયટુ/સ્કુલ/કોલેજ/સસં્થા/NGO/એકેડમીએ બાસ્કેટબોલના કોચીંગ 
માટે મખુ્ય કોચ તરીકે નેશનલ પ્લયેર કક્ષાના વ્યકકત રાખવાના રહશેે. આ ટેન્સડર ફોમટ સાથે 
મખુ્ય કોચના અનભુવના સટીકફકેટ સામેલ રાખવાના રહશેે.  

5. કોટટ  ભાડે રાખનારે મજુંર થયેલ ભાડાના દર પર GST ભરવાનો રહશેે અને વનયત સ્ટેમ્પ પર 
રાજકોટ મહાનગરપાલલકા જોગ કરારનામુ ંકરી આપવાનુ ંરહશેે.   

6. એકેડમી માટે કોટટ ભાડે રાખવા અંગ ે એક કરતા વધ ુઅરજીઓ આવ્યેથી મહત્તમ ભાવ  (H1) 
ભરનારન ે કોટટ  ભાડે આપવામા ંઆવશે. મહત્તમ ભાવ (H1) ભરનારને કોટટ  ભાડે આપવાની 
મજુંરી કવમશનરશ્રી, રાજકોટ મહાનગરપાલલકા કક્ષાએ આપવામા ંઆવશે.   

7.  એકેડમી માટે કોટટ ભાડે રાખનારે  ભાવ મજુંર થયે કરારનામુ ં સ્વખચે કરી આપવાનુ ંરહશેે. 
એકેડમી માટે કોટટ ભાડે રાખનાર પાસેથી ભાડુ ંએડવાન્સસ ચેકથી કુલ ભાડાની રકમના બે (૦૨) 
સરખા ભાગમા ંવસલુવામા ંઆવશે. આ એડવાન્સસ ચેક તથા વસક્યોરીટી ડીપોઝીટની રકમનો 
ચેક જમા કરાવ્યા બાદ જ વકટ ઓડટર મળવાપાત્ર થશે. 

8. વાવર્િક ધોરણે તાલીમ માટે એકેડેમી અથવા કોલચિંગ માટે  કોટટ  ભાડે રાખનાર સસં્થા,  કોટટનો 
ઉપયોગ સવારે ૬ થી બપોરે ૧ અને સાજંે ૪  થી  ૯  દરવમયાન જ કરી  શકશ.ે આ સમય 
કોઈપણ સજંોગોમા ંફેરવી શકાશે નકહ. 

9. એકેડમી માટે કોટટ  ભાડ ે રાખવાથી,  ભાડે રાખનાર તથા તેમા ં તાલીમ આપનાર કોઈપણ 
વ્યક્ક્ત, સસં્થા વવગેરેનો કોટટની માલલકી અંગેનો  કે રાજકોટ મહાનગરપાલલકામા ંકોઈપણ રીતે 
નોકરી કે અન્સય કોઇપણ બાબત અંગેનો  હક્ક પ્રસ્થાવપત થઇ શકશે નકહ.   

10. એકેડમી તથા મેચ /ટુનાટમેન્સટ/કેમ્પ  વવગેરે માટે કોટટ  ભાડ ેરાખનાર સસં્થા/વ્યકકત  માત્ર પોત ે
જ આ કોટટનો ઉપયોગ કરી શકશે. કોટટ  પેટા ભાડથેી આપી શકશ ેનહી. એટલેકે ભાડ ેરાખનાર 
વસવાય કોટટનો ઉપયોગ અન્સય કોઈપણ વ્યક્ક્ત/સસં્થા કરી શકશે નકહ. 

11. એકેડમી તથા મેચ/ટુનાટમેન્સટ/કેમ્પ  વવગેરે માટે કોટટ  ભાડે રાખનાર કોટટ  પકરસર ખાતે જાહરેાત 
કરવા માગંતા હોય તો રૂ.૫૦૦/-  પ્રવત કદન/પ્રવત બેનર (હોડીંગ,ફલેકસ વવગેરે)  લેખે 
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અલગથી, રાજકોટ મહાનગરપાલલકામા ં ભરપાઈ કરવાના રહશેે. આ જાહરેાત કાનનુી રીતે 
વનર્ેધાત્મક અને સરુૂલચનો ભગં ન થાય તેવી હોવી જોઈએ. 

12. એકેડમી તથા મેચ/ટુનાટમેન્સટ/કેમ્પ  વવગેરે માટે કોટટ   ભાડે રાખનાર કોટટ  પકરસર ખાતે જાહરેાત 
કરે તે કકસ્સામા,ં  જાહરેાતની કુલ  આવક પૈકીની  ૫૦%  રકમ રાજકોટ મહાનગરપાલલકાને 
ચકુવવાની  રહશેે.    

13. એકેડમી તથા મેચ /ટુનાટમેન્સટ/કેમ્પ  વવગેરે માટે કોટટ  ભાડે રાખનારે ભાડાની રકમ પર GST 
તથા સરકારશ્રી દ્વારા વખતો વખત વનયત થયેલ કર-વેરા ચકૂવવાના રહશેે. જે ભાડાની 
વનયત થયેલ રકમ  ઉપરાતંના રહશેે.  

14. કોટટનો ઉપયોગ કરતી વખતે કોઈપણ વ્યક્ક્તને કોઈપણ ઈજા,નકુસાન કે જાનહાવન થય ે
રાજકોટ મહાનગરપાલલકાની કોઈ જવાબદારી રહશેે નહી. 

15. કોટટ  ભાડે રાખનારે તથા કોટટમા ંસભ્યપદ મેળવનારે  વનયત ક્વોલીટીના સ્પોટટસ શઝુ પહરેેલ 
હશે તો જ  કોટટ  ખાતે પ્રવેશ આપવાનો રહશેે. 

16. કોટટનો ઉપયોગ કરતી વખતે કોટટ  પકરસરમા ં આવેલ કોઇપણ વસ્તનેુ નકુશાન/અડચણ ન 
થાય તેની તકેદારી રાખવાની રહશેે. આવુ ંથયે સીકયરુીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કરવામા ંઆવશે 
તથા તફાવતની રકમ વનયમાનસુાર વસલુ કરવામા ં આવશે. જે કોટટનો ઉપયોગ કરનારને 
બાધ્ય રહશેે. 

17. એકેડમી માટે કોટટ  ભાડે રાખનારે સફાઇ, વીજળી,સીકયરુીટી વસવાયનો અન્સય આનસુલંગક તમામ 
ખચટ તથા અન્સય તમામ વ્યવસ્થાપક સ્ટાફ સ્વ ખચે (પરભારે) રાખવાના રહશેે.   

18. કોટટ  પકરસરમા ં કોઈપણ ફૂડ પેકેટસ કે અન્સય ફૂડ આઈટમ સાથે લાવી શકાશ ે
નહી.ધમુ્રપાન,પાન,ફાકી,કેફી દ્રવ્યોનુ ં સેવન વનરે્ધ રહશેે. આવુ ં કરવાના કકસ્સામા ં કોટટ 
કોઓડીનેટરશ્રી  રૂ. ૫૦૦/- દંડ વસલુ કરશે અને કોટટ  ખાલી કરાવશે.   

19. રાજકોટ મહાનગરપાલલકાના વખતો વખતના ઠરાવો/હુકમો તથા પકરપત્રોથી વનયત કરાયેલ 
તથા વનયત કરવામા ંઆવનાર તમામ વનયમો, શરતો તથા જોગવાઇઓ કોટટ  ભાડે રાખનારને 
બધંનકતાટ રહશેે.  જેનો ભગં થયે ધોરણસરની કાયટવાહી કરવામા ંઆવશે. 

20. રાજકોટ મહાનગરપાલલકાને કોટટની જરૂર પડયે એકેડમી માટે કોટટ  ભાડે રાખનારે કોટટ 
ફાળવવાનો  રહશેે. જે માટે રાજકોટ મહાનગરપાલલકા કોઇ વળતર ચકુવશે નહી અને અન્સય 
કોઇ વૈકલ્પપક વ્યવસ્થા કરી આપશે નહી.  

21. એકેડમી માટે કોટટ  ભાડ ે રાખનારે, કોટટ ખાતે કોઇપણ ટુનાટમેન્સટ યોજતા પવુે કવમશનરશ્રી  
કક્ષાએ મજુંરી લેવાની રહશેે.  

22. મેચ/ટુનાટમેન્સટ વવગેરે દરવમયાન આયોજક દ્વારા,  પ્રેક્ષકો માટે “પ્રવેશ ફી” રાખવામા ંઆવી હશે 
તો પ્રત્યેક કદવસની પ્રવેશ ફી ની કુલ આવકના ૧૫% રકમ ગેઇટમની તરીકે વનયત  ભાડુ ં
તથા ડીપોઝીટની   રકમ ઉપરાતં રાજકોટ મહાનગરપાલલકાને અલગથી ચકુવવાની રહશેે.   
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23. કોટટ  પકરસરમા ંપરવાનગી વગર કાયમી કે હગંામી બાધંકામ કરી શકાશે નહી કે મડંપ નાખી 
શકાશે નકહ. તેમજ કોટટ  પકરસર ખાતે કોઇપણ ભોજન સમંારંભ  યોજી શકાશે નહી.  

24. રાજકોટ મહાનગરપાલલકા વસવાયની અન્સય કોઈ સરકારી/અધટસરકારી કચેરીની આનસુલંગક 
મજુંરી આયોજકે પરભારે અને સ્વખચે અચકુપણે  લેવાની રહશેે આ બાબતે રાજકોટ 
મહાનગરપાલલકાની  કોઈપણ જવાબદારી  રહશેે નકહ. 

25. મેચ/તાલીમ દરવમયાન ખેલાડી,કોચ અથવા આયોજક વસવાય અન્સય કોઈપણ વ્યક્ક્ત કોટટમા ં
પ્રવેશ કરી શકશે નકહ. 

26. કોટટની ફાળવણી અથવા અન્સય કોઈપણ બાબત ેવાદ-વવવાદ, તકરાર કે પ્રશ્ન ઉપક્સ્થત થયે  
કવમશનરશ્રી, રાજકોટ મહાનગરપાલલકાનો વનણટય આખરી અને તમામને બધંનકતાટ રહશેે.  આ 
અંગેનુ ંન્સયાયકે્ષત્ર રાજકોટ રહશેે. 

27. કોટટ  ખાતે પ્રવેશ કરનાર તમામ તાલીમાથી તથા કોચે ફરજજયાત આઇ કાડટ સાથે રાખવાનુ ં
રહશેે.  

28. આ માટે પ્રી-બીડ મીટીંગ તા.૧૮/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ સહાયક કવમશનરશ્રીની કચેરી, સેન્સરલ 
ઝોન, પહલેો માળ, રૂમ ન ં૦૫, ડો. આંબેડકર ભવન, ઢેબરભાઇ રોડ, રાજકોટ ખાતે  સવારે 
૧૧:૦૦ કલાકે યોજાશે. તેમજ પાટીઓએ સપંણુટ ભરેલ ફોમટ સીલબધં કવરમા ં તા.૨૫/  
૦૩/૨૦૧૯ સધુીમા ંઓફીસ સમય દરવમયાન ઓ.એસ.ડી ની કચેરી, શ્રી વીર સાવરકર ઇન્સડોર 
સ્ટેડડયમ, રેસકોર્ટ, રાજકોટ  ખાતે આવેલ રાજકોટ મહાનગરપાલલકાની ઓકફસ ખાતે માત્ર 
રજીસ્ટર એ.ડી./ સ્પીડ પોસ્ટ મારફત રજુ કરવાના રહશેે. સીલબધં કવરમા ં આવેલ ભાવો 
તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦  કલાકે સહાયક કવમશનરશ્રીની કચેરી, સેન્સરલ 
ઝોન, પહલેો માળ, રૂમ ન ં૦૫, ડો. આંબેડકર ભવન, ઢેબરભાઇ રોડ, રાજકોટ  ખાતે ખોલવામા ં
આવશે. 

29. આ કામન ુ ટેન્સડર રાજકોટ મહાનગરપાલલકા અકાઉન્સટ  શાખા ખાતેથી રૂ.૩૭૫/- (અંકે રૂવપયા 
ત્રણસો પચંોતેર  પરુા)   ટેન્સડર ફી ભરીને તા.૧૧/૦૩/૨૦૧૯ થી તા.૨૩/૦૩/૨૦૧૯ સધુી 
મેળવી શકાશે અથવા આ તારીખો દરવમયાન રાજકોટ મહાનગરપાલલકાની વેબસાઇટ પરથી 
ડાઉનલોડ કરી શકાશે. રાજકોટ મહાનગરપાલલકા અકાઉન્સટ શાખા ખાતથેી ફોમટ મેળવ્યાના 
કકસ્સામા ં ફી ભયાટની રસીદની નકલ ટેન્સડર ફોમટ સાથે સામેલ રાખવાની રહશેે અને રાજકોટ 
મહાનગરપાલલકાની વેબસાઇટ પરથી ફોમટ ડાઉનલોડ કયાટના કકસ્સામા ંરૂ.૩૭૫/- (અંકે રૂવપયા 
ત્રણસો પચંોતેર  પરુા) નો  “ રાજકોટ મહાનગરપાલલકા” જોગ કઢાવેલ ટેન્સડર ફી પેટેનો ડી.ડી 
ટેન્સડર ફોમટ સાથે સામેલ રાખવાનો રહશેે. અન્સયથા ટેન્સડર ફોમટ રદબાતલ ગણાશે. 

30.  ટેન્સડર ફોમટ સાથે રૂ.૩૦૦૦/- ની રકમનો “ રાજકોટ મહાનગરપાલલકા” જોગ કઢાવેલ અનેસ્ટ 
મની ડીપોઝીટ (EMD) પેટેનો ડી.ડી સામેલ રાખવાનો રહશેે. અન્સયથા ટેન્સડર ફોમટ રદબાતલ 
ગણાશે.  
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31. ટેન્સડર ફોમટ સાથે સામેલ રાખવાના ડોકયમેુન્સટની વવગત :  

 

o ટેન્સડર ફી ભયાટની રસીદ અથવા  રૂ.૩૭૫/- ની રકમનો ડી.ડી   

o રૂ.૩૦૦૦/- ની રકમનો EMD ડી.ડી.   

o PAN કાડટની નકલ  
o આધાર કાડટની નકલ  

o બેંક પાસબકુની ઝેરોક્ષ 

o મખુ્ય કોચના અનભુવના પરુાવા 
o ઓફીસ એડ્રેસનો પરુાવો(હોય તો) 

o GST રજીસ્રેશનનો પરુાવો (હોય તો) 

 

** ઉપરોકત તમામ ડોકયમેુન્સટ સ્વપ્રમાલિત (SELF ATTESTED) કરીને રાખવાના રહશેે.   

 

હુ ંનીચે સહી કરનાર શ્રી .....................................................................................................   આ 
સાથે સામેલ ઉપરોકત તમામ શરતો અને વનયમો ( ૦૧ થી ૩૧)  વાચંી, તમામ બાબતો જોઇ, 
વવચારી તથા  સમજી બાસ્કેટબોલ કોટટ  ભાડે લેવા બધંાઉ છ.ં જે બદલ નીચે સહી કરી આપ ુછ.  
 

સ્થળ: ....................... 
તારીખ: ..................... 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ભાવ ભરનારની સહી:  
 

ભાવ ભરનારનુ ંનામ:  

ભાવ ભરનારની સસં્થાનુ ંનામ:  


