
               

ભાવ ભર
 

ટ ડરની 

ટેન્ડર ઈ
િપર્-બીડ મ
ટેન્ડર ઈ
ટેન્ડર પહ
(ફકત રજી
ટેન્ડર ખો
ટેન્ડર મેળ

ભરેલા ટેન્
(ફક્ત રજી

ભાવપ

કર્મ 

૧ રેસ
(સ

૨ રેસ
(સ

૩ ના
પેટર્

૪ સા
સા

૫ પ.ૂ
બા

૬ પજૂ
હોલ

૭ અમ
સા

૮ એ
પા

૯ એ
પા

રનારની સહી

નવરાતર્ીન

 અગ યની ત

ય ુકરવાની ત
મીટીંગની તારી
ય ુકરવાની છે
હ ચતા કરવાન
જી.એડી./ પી
ોલવાની તારીખ
ળવવાનુ ંસરન

ન્ડર બધં કવર
જી.એડી. / પી

ક :-  

ભાડે આપવા
સરન

સકોસર્ િવભાગ 
સામેલ નકશા મ

સકોસર્ િવભાગ 
સામેલ નકશા મ

ાનામવા સકર્લ
ટર્ોલ પપં પાસે
ાધવુાસવાણી રો
ામેનો પ્લોટ   
.પર્મખુ વામી 
ાજુમા,ં રૈયારોડ
જય રણછોડદાસજી
લ, પાસે આવેલ ટ

મીનમાગર્ કોનર્ર
મે આવેલ ટી.પી

ફ.પી.ન.ં૯૪ મ
ાસે, મોરબી રો
ફ.પી.ન.ં૯૫ મ
ાસે, મોરબી રો

    RAJJKOT  

ી તથા િસકકો

      

ના તહેવાર િન
તમે

તાર ખો :   

તારીખ  
રીખ અને સમય
છે લી તારીખ, 
ની છે લી તારી
ીડ પો ટ / કુરી
ખ અને સમય 
નામુ ં:   

રમા ંમોકલવાન
પીડ પો ટ / કુર

ના મેદાનનુ ં
નામુ ં

Ð A    
મજુબ) 

Ð B    
મજુબ) 

લ  (H.P.C.L.) 
સેનો પ્લોટ 
રોડ, રાજપેલેસ

ઓડીટોરીયમ
ડ  
જી બાપ ુકોમ્યિુનટી 
ટી.પી.પ્લોટ 

, ઝેડ-બ્લનુી 
પી.પ્લોટ 

મધવુન પાકર્ 
ોડ  
મધવુન પાકર્ 
ોડ  

ો : _______

    Est
MUNIC

િનિમત ેરાસોત્
મજ અન્ય પ્લ

ય  
સમય  
ીખ અને સમય
રીયર ારા) 
 

નુ ંસરનામુ ં: 
રીયરથી)   

પ્લોટનુ ં
ક્ષેતર્ફળ 

૧૧,૪૩૦ 
ચો.મી. 

૧૧,૪૨૫
ચો.મી. 

૯૪૩૮ 
ચો.મી. 

સ ૫૩૮૮ 
ચો.મી. 

મ ૩૦૭૩ 
ચો.મી. 
૬૫૦૦ 
ચો.મી. 
૪૬૬૯ 
ચો.મી 
૬૩૭૧ 
ચો.મી. 
૫૧૯૦ 
ચો.મી. 

__________

tate De
CIPAL 

 

ત્સવ માટે રા
લોટ ભાડ ેઆ

તા.૦૭/૦
તા.૦૯/૦
તા.૨૦/૦

ય  તા.૨૦/૦

તા.૨૧/૦
રાજકોટ 
ડો.આંબડે
રાજકોટ 
માળ, ડો

અપસેટ િકંમ
પર્િત. ચો.મ
પર્િતિદન

ા.૦૬ (છ

ા.૦૬ (છ

ા.૦૬ (છ

ા.૦૬ (છ

ા.૦૫ (પાં

ા.૦૫ (પાં

ા.૦૫ (પાં

ા.૦૫ (પાં

ા.૦૫ (પાં

__________

epartm
CORP

ાજકોટ મહાન
આપવા અગંનેુ ં

૦૮/૨૦૧૯, થી
૦૮/૨૦૧૯, સ
૦૮/૨૦૧૯,૧૪:
૦૮/૨૦૧૯, ૧૮

૦૮/૨૦૧૯, સવ
મહાનગરપાિલ
ડકર ભવન, ઢે
મહાનગરપાિલ
.આંબેડકર ભવ

મત 
મી. 
ન  

ઈ.એમ
રક

છ) ૧,૦૦,૦

છ)  ૧,૦૦,૦

છ)  ૧,૦૦,૦

છ)  ૧,૦૦,૦

ાચ)  ૧,૦૦,૦

ાચ)  ૧,૦૦,૦

ાચ)  ૧,૦૦,૦

ાચ)  ૧,૦૦,૦

ાચ)  ૧,૦૦,૦

__________

ment 

PORATIION 

નગરપાિલકા
ુ ટને્ડર 

થી તા.૨૦/૦૮/
વારે ૧૧:૩૦ કલ
:૦૦ કલાક સધુ
૮:૦૦ કલાક સુ

વારે ૧૧:૩૦ કલ
િલકા િહસાબી શ
બરભાઈ રોડ, 
િલકા એ ટેટ િવ
વન, ઢેબરભાઈ

મ.ડી.ની 
કમ  

ટેન્ડ

રકમ
૦૦૦/- 

 
 

૦૦૦/- 
 
 

૦૦૦/- 
 
 

૦૦૦/- 
 
 

૦૦૦/- 

૦૦૦/- 

૦૦૦/- 

૦૦૦/- 

૦૦૦/- 

ા ના ંરસેકોસર્

______  Pag

/૨૦૧૯ સધુી 
લાકે 
ધી  
ધુી 

લાકે 
શાખા, સેકન્ડ ફ
રાજકોટ-૩૬૦

વભાગ, મ ન.ં૧
ઈ રોડ, રાજકોટ

ડરર ારા ઓફ
પર્િત. ચો.મી.

મ ા.(આંકડા ં

સર્ ગર્ાઉન્ડ 

ફલોર, 
૦૦૦૧ 
૧૦, તર્ીજો 
ટ‐૩૬૦૦૦૧. 

ફર કરેલ ભાવ
. પર્િતિદન 

અને શબ્દોમાં

વ 

) 

ge 1 of 4 



ભાવ ભરનારની સહી તથા િસકકો : _______________________________________  Page 2 of 4 
 

  RAJKOT  MUNICIPAL CORPORATION 

Dr. Ambedkar ajkot-360001 

Estate Department 
 Bhavan, Dhebar road, R

Ph.0281-2222540 Web : www.rmc.gov.in 

 

નવરાતર્ીના તહેવાર િનિમત

ભાવ ભ
______________________________________ __

 /     / 
.  

___________________

 ેરાસોત્સવ માટે રાજકોટ મહાનગરપાિલકા ના ં    
      રેસકોસર્ ગર્ાઉન્ડ તેમજ અન્ય પ્લોટ ભાડ ેઆપવા અગંનેુ ંટને્ડર 
રનારનુ ંપુ  નામ અને સરનામુ ં:‐ 

________________________________ ____
______________________________ફોન નબંર :‐ __________________________ 
(૧) ટેન્ડર ફી (નોન રીફંડેબલ) ા. ૧,૫૦૦/- પહ ચ નબંર _______________તારીખ:    

ભાવ 

ભરનારનો 

ફોટો 

(૨) અરજદાર/સં થા/પેઢી/ટર્ ટ/પાટ  ના ંG.S.T. નબંર ................................................................................................
(૩) અનેર્ ટમની ડીપોઝીટની ડીપોઝીટની રકમ . ____________ ડી.ડી. નબંર ________________  
બેંકનુ ંનામ _______________________ ડી.ડી. તારીખ________________ આ સાથે રજૂ કરેલ છે. 
(૪) ભાગીદારોના િક સામા ંભાગીદારોના પરુા નામ સરનામા ંમો.નબંર સાથે.  
_________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
ટ ડર કામની શરતો  

1) ગર્ાઉન્ડ પર્િતિદન પર્િત.ચો.મી.ની દૈિનક ભાડાની અપસેટ પર્ાઈઝ સામેલ પતર્ક મજુબ રાખવામા ં

ી રકમ ઉપર િનયમોનસુાર ૧૮% જી.એસ.ટી. અને ૧૦% સફાઈ ચા  

આવેલ છે. તેથી તે ધ્યાને લઈ ભાવ ભરવાના રહશેે. અપસેટ પર્ાઈઝ થી ઓછા ભાવ ભરેલ હશે 
તો ટેન્ડર રદ થયેલ ગણાશે. 

2) ભાડે રાખેલ મેદાનના ભાડાન
ભાડા ંઉપરાતં અલગથી ભરવાનો રહશેે. 

3) ગર્ાઉન્ડ તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૯ થી તા.૦૮/૧૦/૨૦૧૯ સધુીના સમગર્ સમયગાળા માટે ભાડે રાખવાનુ ં

ા સેન્ટર્લ 

 કલાક સધુીમા ં     

સવારે ૧૧:૩૦ કલાકે સહાયક 

િનણર્ય આખરી રહશેે.  ભાવ ભરનારને સપંણૂર્ બધંનકતાર્ રહશેે. 

રહશેે. આ સમયગાળા પૈકી કોઈપણ એક કે બે િદવસ માટે ભાડે આપવામા ંઆવશે નિહ. 
4) ટેન્ડર ફોમર્ િસવાયની અરજી ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવશે નહીં. ટેન્ડર ફોમર્  િહસાબી શાખ

ઝોન રાજકોટ મહાનગરપાિલકાની કચેરી ઢેબર રોડ રાજકોટ ખાતેથી ટેન્ડર ફી નોન રીફંડેબલ 
ા.૧,૫૦૦/- ભરીને તા.૦૭/૦૮/૨૦૧૯ થી તા.૨૦/૦૮/૨૦૧૯ બપોરના ૧૪:૦૦ કલાક સધુીમા ં
મેળવી શકાશે. ટેન્ડર ફીની રીસીપ્ટની અસલ પર્ત ટેન્ડર સાથે જોડવાની રહશેે.  

5) ભરેલ ટેન્ડર સીલ બધં કવરમા ં તા.૨૦/૦૮/૨૦૧૯ સધુીમા ં સાં  ૦૬:૦૦
રજી.એ.ડી./ પીડપો ટ/કુરીયરથી રાજકોટ મહાનગરપાિલકા એ ટેટ િવભાગ, મ નબંર-૧૦, તર્ીજો 
માળ, સેન્ટર્લ ઝોન, ડો. આંબેડકર ભવન, ઢેબરભાઈ રોડ ખાતે જ પહ ચાડવાનુ ં રહશેે. િનયત 
સમય મયાર્દા બાદ મળેલ ટેન્ડર ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવશે નહીં. 

6) સમય મયાર્દામા ં આવેલ ટેન્ડર તા.૨૧/૦૮/૨૦૧૯ રોજ 
કિમશનર ીની કચેરી ખાતે સેન્ટર્લ ઝોનમા ંખોલવામા ંઆવશે. આવેલ ટેન્ડર પૈકી કયુ ં ટેન્ડર 
વીકારવુ ં કે ન વીકારવુ ંઅથવા તમામ ટેન્ડર રદ કરવા અંગે મ્યિુનિસપલ કિમશનર સાહબેનો 
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છાક કે અધરુી િવગતવા ં ટેન્ડર 
દ થયેલ ગણાશે. 

ઢીની ન ધણીનો કોઈ પણ એક વપર્માિણત આધાર પરુાવો આ ફોમર્ સાથે રજુ 

તેટલા ગર્ાઉન્ડની અનેર્ ટમનીની રકમ ભરપાઈ કરવાની રહશેે. અનેર્ ટમનીની 

ા સફાઈ અંગેનુ ંN.O.C. 

ેથી ભરપાઈ કરી આપવાની રહશેે. 

રેશનને અન્ય કોઈ બીજા કામે મેદાનની 

સ માટે મેદાન ભાડે રાખેલ હશે. તેટલા ં િદવસ પરુતો જ  તે હતે ુ ંમાટે 
અનિધકૃત ઉપયોગ ચાલુ ં રાખ્યેથી 

 રાખવાના રહશેે.  

 
 

7) કોઈપણ શરત વા ં ટેન્ડર વીકારવામા ંઆવશે નહીં. તેમજ છેક 
ર

8) યિક્તગત િક સામા ં અરજદારના આઈ.ડી. ફુ તથા એડેર્સ ફુની વપર્માિણત નકલો તથા 
પેઢીના િક સામા ંપે
કરવાનો રહશેે.   

9) અનેર્ ટમની ડીપોઝીટની રકમ ઉપર કો ટકમા ંદશાર્ યા મજુબ રહશેે. આ કામે ટલા ગર્ાઉન્ડ માટે 
ટેન્ડર ભરેલ હોય 
રકમનો રાજકોટ મહાનગરપાિલકાની તરફેણનો ડી.ડી. ટેન્ડર સાથે સામેલ રાખવાનો રહશેે. ટેન્ડર 
ફી તેમજ અનેર્ ટમની ડીપોઝીટ ભયાર્ વગરનુ ંટેન્ડર રદ બાતલ ગણાશે. 

10)  ઈસમના ં ટેન્ડરના ઉંચા ભાવ મજુંર થાય તેમને મુ ત પણૂર્ થયે મેદાનનો કબજો એ ટેટ 

ઈન્ પેકટર ીને પરત કરવાનો રહશેે. આ કામે સબંિંધત વોડર્ના ંS.I. દર્ાર

આપ્યા બાદ જ E.M.D. ની રકમ પરત ચકુવવામા ંઆવશે. 

11) આ કામના ભાવ મજુંર થાય અને એલોટમેન્ટ લેટર આપવામા ં આ યે, મજુંર થયેલ ભાવ 
મજુબની ભાડુ+ંસ.વ.ચા +GST સાથેની પરેુપરુી રકમ રોકડ
સદરહ ુ રકમ ભરવામા ં િન ફળ ગયેથી અનેર્ ટમનીની રકમ જપ્ત/ખાલસા કરવામા ં આવશે. 
આયોજનમા ંફેરફાર થાય અગર ભાવ મજુંર થયા ંપછી ટેન્ડરર ારા અિનચ્છા દશાર્વવામા ંઆ યે 
ડીપોઝીટ તથા ભરેલ ભાડાનંી રકમ ખાલસા કરવામા ંઆવશે. 

12) ટેન્ડર ભરનારે ટેન્ડર ફોમર્ની િવગત પરેુપરુી સવુાચ્ય અક્ષરમા ં ‐  તેમજ પ ટ જણાવવી. કોઈપણ 
પર્કારે અધરુી િવગતવા ં ટેન્ડર રદ કરવામા ંઆવશે. 

13) જો ટેન્ડરની મદુત પણૂર્ થયા બાદ શરદ પનૂમ સધુી Ð ટેન્ડરમા ંભરેલ ભાવે ભાડે રાખવા ઈચ્છતા 
હશે તો લેિખત માગંણી કરવાની રહશેે. જો મ્યિુન.કોપ
જ ર નહીં હોય તો મ્યિુનિસપલ કિમશનર ી મદુત વધારી શકશે. 

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

15) ટેન્ડરના ંદરેક પાના ઉપર ભાવ ભરનારે સહી કરવાની રહશેે. 
16) ટેન્ડરના ં ટલા ં િદવ

ઉપયોગ કરવાનો રહશેે. લેિખત મજુંરી વગર Ð મેદાનનો 
કિમ ર ી ારા િનણર્ય કયાર્ મજુબની પેન ટી/ચા  વસલુ કરવામા ંઆવશે. 

17) રેસકોસર્ ગર્ાઉન્ડમા ંસામેલ નકશા મજુબ ભાગ- A અને ભાગ- B જ ભાડે આપવામા ંઆવશે. 
બાકીનો ભાગ િવજયાદશમી દશેરા  ઉત્સવ માટે તેમજ અન્ય હતે ુ ંમાટે રીઝવર્

18) મ્યિુનિસપલ કિમશનર ી ભાડે આપેલ મેદાન કે તેનો કોઈપણ ભાગ કે આખુ ં મેદાન કોઈપણ  
નોટીશ આપ્યા ંવગર ખાલી કરાવી શકાશે. તેમા ંકોઈ વાધંો/તકરાર કરી શકાશે નહીં. 

19) રેસકોસર્ ગર્ાઉન્ડ તેમજ અન્ય પ્લોટ ફકત નવરાતર્ી તહવેાર માટે રાસ ગરબા તથા પાક ગના હતે ુ ં
માટે જગ્યા ંભાડે આપવામા ંઆવશે.  
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તેજ હતે ુ ંમાટે તેનો ઉપયોગ કરવાનો રહશેે. હતે ુ ંફેર થયેથી 
જુંરી રદ કરી મેદાનનો કબજો પરત લઈ લેવામા ંઆવશે. 

ી રહશેે. અને સબંધંકતાર્ િવભાગે  

પાક ગ માટે ભાડે રાખેલ મેદાનમા ં૩૦% ટલી જગ્યા ંપાક ગના 

 આખરી રહશેે.  ભાવ ભરનારને સપંણૂર્ બધંનકતાર્ રહશેે. 

ષર્ ________ 
સરનામ ‐_________________________________________________________________________ 

ે 
ા ં

મ્યિુન.કો

      

__________________________________ 

:‐  

         

 

                      

 
20) મેદાન  હતે ુ ંમાટે ભાડે આપેલ હશે 

મ
21) મેદાન  હતે ુ ં માટે ભાડે રાખેલ હોય તે કામે તમામ જ રી લાયસન્સ/મજુંરીઓ અરજદારે 

સરકાર ીના તે િવભાગમાથંી પોતાની જાતે મેળવી લેવાન
શરતે મજુંરી આપેલ હશે તે શરતોનુ ંચુ ત રીતે પાલન કરવાનુ ંરહશેે. તેમજ બકુીંગ થળે  કોઈ 
પણ િવવાદ કે પર્  ઉપિ થત થયે રા.મ્ય.ુકોપ ની કોઇજ જવાબદારી રહશેે નહીં. અને ભરેલ નાણા ં
પરત ચકુવવામા ંઆવશે નહીં. 

22) અરજદાર સં થા/પેઢી/ભાગીદારે પાિકર્ંગના હતે ુ ં િસવાયના ંહતે ુ ંમાટે મેદાન ભાડે રાખેલ હશે તો 
તેણે પોતાના ગર્ાહકોના વાહન 
હતે ુ ંમાટે અચકૂ અલગ રાખવાની રહશેે. રા.મ્ય.ુકોપ ની ભાડે નહીં આપેલ ખુ લી જગ્યામંા ંવાહનો 
પાકર્ થયાનુ ંમાલમુ પડશે તો મજુંરી રદ કરીને ભરેલ નાણા ંખાલસા કરવામા ંઆવશે. વા તે 
વાહન પાક ગનો લે આઉટ પ્લાન ટેન્ડર ફોમર્ સાથે રજૂ કરવાનો રહશેે. 

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

24) ઉપરની કોઈપણ શરત બાબતે િવવાદ ઉત્પ  થયેથી રાજકોટ મહાનગરપાિલકાના મ્યિુનિસપલ 
કિમશનર ીનો િનણર્ય
 
હુ/ંઅમો નીચે સહી કરનાર ________________________________ ઉંમર વ
ુ ં:
આ ટેન્ડરમા ં જણાવેલ તમામ શરતો મે/અમે જાતે પરેુપરુી વાચંીÐસમજીÐિવચારીને અને ત

પર્માણે ખાતર્ી આપીને આ ટેન્ડર હુ/ંઅમો ભરંુ/ભરીએ /ંછીએ. તથા આ કામે તમામ પર્કારન
પ ના ટેક્ષ તથા સરકાર ીના ં ટેક્ષ ફી-વેરાઓ ભરી આપવા હુ/ંઅમો બધંાઉ/બધંાઈએ /ંછીએ. 

મારી/અમારી ઓફર પર્માણેની તથા ટેન્ડરમા ંજણાવેલી મજુંર થયેલ રકમ ભરવાની હુ/ંઅમો બાહંધેરી 
આપુ ં /ંછીએ. મારા/અમારા ારા ટેન્ડરની શરત/શરતોનો ભગં થયેથી રાજ/મ્યિુન/કોપ .ના ં સમક્ષ 
અિધકારી/મ્યિુન.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.      /     /૨૦૧૯   થળ - .................................................   


