
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

વડોદરા મહાનગરપાિલકા 
www.vmc.gov.in  

સયા પુરા, આજવા રોડ બાયપાસ,વડોદરા 
ખાતે આવેલ રા ી બ રની દુકાનો ણ(૩)વષની મુદત માટે હેર 

હરા થી મેળવવાની અમુ ય તક. 
 

સયા પુરા, આજવા રોડ બાયપાસ, વડોદરામાં આવેલ રા ીબ રની ૩૫   
દુકાનો હેર હરા  વારા વાિષક વાપર ઉપયોગ ફી ન ી કરી ણ(૩) 
વષની મુ ત માટે ફાળવણી કરવાની હોઇ રસ ધરાવતી ય કતઓ 
/સં થાઓ પાસેથી િનયત અર  પ કમાં અર ઓ મંગાવવામાં આવે 
છે. 

અ. 
નં 

દુકાનોની 
સં યા  

ડીપોઝીટની 
રકમ 

અપસેટ 
વે યુ 

અનામત દુકાનોની 
સં યા  

૧ ૩૫ ા.૨.૨૫ 
લાખ 

ા.૨.૨૫ 
લાખ 

૩૧ (Gen), ૨ (S.T),  
૧ (S.C) ,  ૧  (OBC) 

િનયત નમનુાનુ ંઅર  પ ક જમીન િમ કત (કોમશ યલ શાખા) ખાતથેી 
કામકાજના દવસો દર યાન મેળવી શકાશે. અર પ ક તથા શરતો 
ઉપરોકત વેબસાઇટ પરથી હેરાત િસ ધ થયાના બે દવસ બાદ ઇ  
શકાશે તથા ડાઉનલોડ કરી શકાશે. ભરેલા અર પ કો ડીપોઝીટ સાથ ે
જ રી પુરાવા સહીત તા.૬/૦૮/૨૦૨૦ સુધી ઓફીસ સમય દર યાન 
‘આસી. યુિનિસપલ કિમશનર ી, મ ન:ં ૨૦૩, જમીન િમ કત શાખા 
(કોમ), વડોદરા મહાનગર પાિલકા, ખંડેરાવ માકટ િબ ડ ગ, રાજમહેલ 
રોડ, વડોદરાને ’મળે તે રીતે મોકલી આપવાના રહેશે.    
પી.આર.ઓ.ન.ં૩૧૯/૨૦-૨૧.                યુિનિસપલ કિમશનર 



 

 

વડોદરા મહાનગરપાિલકા 
”Û×¦éøÁõÛÈÛ ¾ÛÛકëõ¤ø Ü¼ÛÅ¦øá•Û, ÁõÛ›÷¾ÛÐéüÅÛ ÁõÛé¦ø, ÈÛ¦øÛéùÁõÛ-390001. 

ºõÛé¶Û ¶Û×¼ÛÁõ : (0265) 2433116,2433388. 
 

રા ીબ ર,સયા પરુા, આજવા રોડ બાયપાસ, વડોદરાની દુકાનોની હેર હરા માં ભાગ લેવા 

ઉમેદવારીન ધાવવાબાબતનંુઅર પ ક.  

1.   ÜÈÛ½ÛÛ•Û¶ÛÛé ¶Û×¼ÛÁõ/¶ÛÛ¾Û       : ------------------------------------------  

(¸ÛÜÁõÜÉÛÌ¤ø-… (4૮) ¸Ûíકõà) 

2.   …Áõ›÷ùÛÁõ¶Ûä× ¶ÛÛ¾Û        : --------------------------------------------------- 

3.  …Áõ›÷ùÛÁõ¶Ûä× ÍÛÁõ¶ÛÛ¾Ûä×       :  --------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------      
 --------------------------------------------------------- 

4.   …Áõ›÷ùÛÁõ¶ÛÛé ÍÛ×̧ Ûક Ùõ ¶Û×¼ÛÁõ : 1.    (…ÛéºõàÍÛ) ¶Û×¼ÛÁõ: -------------------------  

   2.    ¾ÛÛé¼ÛÛˆÅÛ ¶Û×¼ÛÁõ: ------------------------  

5.   ›÷ÛÜ©Û----------------------------------------------------------  
     (øÅÛÛ•Ûä ¸Û¦ø©Ûä×  ÐüÛé¿Û ©ÛÛé ”ÛÁõà ¶ÛકõÅÛ ¼Ûà¦øÈÛà) :  
 

6.   ÐüÛÅÛ¶ÛÛ µÛ×µÛÛ¶Ûä× ¶ÛÛ¾Û/ÍÛÁõ¶ÛÛ¾Ûä×   : --------------------------------------------------- 

                                           -------------------------------------------------- 

7.   …ÛÁõÛé•¿Û ¸ÛÁõÈÛÛ¶ÛÛé µÛÁõÛÈÛé ™öéક éõક éõ¾Û? : ---------------------------------------------------     
     (…ÛÁõÛé•¿Û ¸ÛÁõÈÛÛ¶ÛÛé µÛÁõÛÈÛ©ÛÛÐüÛé¿Û ©ÛÛé 
     ”ÛÁõà ¶ÛકõÅÛ ¼Ûà¦øÈÛà)     
 
8.   ¦øà¸ÛÛé¡öà¤ø ½ÛÁéõÅÛ Áõકõ¾Û¶Ûà ÜÈÛ•Û©Û     : --------------------------------------------------- 
     (¦øà.¦øà./¼ÛêકõÍÛÙ ˜Ûéકõ/ÁõÍÛàù ¶Û×¼ÛÁõ/©ÛÛÁõà”Û 
 

9.  Áõ›ä÷ કõÁéõÅÛ ¸ÛäÁõÛÈÛÛ¶Ûà ¿ÛÛùà  : ---------------------------------------------------    

                                     -------------------------------------------------- 

-:  ÍÛÛé•Û×ù¶ÛÛ¾Ûä×  :- 

ઉપર જણાવેલી તમામ હકીકતો મારા ણવા તથા માનવા માણે બરાબર છે.  રજુ કરેલ હકીકતો પૈકી કોઇ 

હકીકત ખોટી માલુમ પડશે તો વડોદરા મહાનગરપાિલકા જ ેકાંઇ િનણય લેશે તે મને બંધનકતા રહેશે. રા ી 

બ ર વડોદરાની હેર હરા માં ભાગ લેવા માટેની આ સાથે સામલે “પ રિશ -અ“ મુજબની મને મળેલ 

શરતો વાંચી, સમ , િવચારી અર  કરેલ છે.  

©ÛÛÁõà”Û:-   --------------- 

Í¬ÛÇ:-   વડોદરા      ------------------------------------- 

  (…Áõ›÷ùÛÁõ/ ÍÛ×Í¬ÛÛ¶ÛàÍÛÐüà-ÜÍÛકõકõÛ) 

 
 

શરતો આ સાથે સામેલ છે. 

  ¸ÛÛÍÛ¸ÛÛé¤Ùø 
ÍÛÛˆ¡ö ºõÛé¤øÛé 



 

 

પ રિશ  – અ 

સયા પુરા, રા ી બ રમાં આવેલ દુકાનોની હેર હરા  વારા વાિષક વાપર ઉપયોગ ફી ન ી કરી જ ેત ેદુકાન 
પરવાનાથી નીચ ેજણા યા મજુબની શરતોએ કરવામાં આવે છે.  

(1) દુકાનો = ૩૦  
 ન ધ –  ૩૦ દકુાનો પકૈી  ૩- દુકાન  ૨૫(અ) મુજબ ૭ ટકા અનુસિુચત િત/જન િત તથા ૧ દુકાન 

સામા ક અન ેશૈ િણક રીત ેપછાત વગ (બ ીપંચ) માટે અનામત રાખવામાં આવશ.ે 
(2) રા ી બ રનો સમય પોલીસ કિમશનર ી, વડોદરા તરફથી જ ેનકકી થાય ત ેમુજબનો રહેશે.  
(3) રા ી બ રના થળ ેમાંસાહાર(Non-Veg )/ ડાની આઈટમ બનાવી શકાશે નહી તથા વેચી શકાશે 

નહી. 
(4) ફ ત શાકાહારી વ તુઓ /આઈટમો બનાવી શકાશે તથા વેચી શકાશ.ે 
(5) નાની-મોટી દકુાનો માટે હરા માં સફળ થયેલ ઉમદેવારે  યિ ત/સં થા/પેઢી એ આરો યન ે લગતા 

પરવાનો/હે થ લાઇસ સ મેળવી લવેાનો રહેશે તેમજ ફૂડસેફટી એ ટના તમામ િનયમોનુ ં ચુ ત પણે  
પાલન કરવાનું રહેશ.ે  

(6) દુકાનની ફાળવણી ણ વષની મુ ત માટે ફાળવી આપવામાં આવશ.ે 
(7) સદર દુકાનની ફાળવણી માટે થમ વષની વાપર ઉપયોગ ફી ની રકમ એડવા સમાં જમા કરાવવાની 

રહેશે.જ ેરકમ જમા કરા યા બાદ દુકાનનો કબ  સ પવામાં આવશે. 
(8) કબ  વીકાયા તારીખથી થમ વષની શ આત ગણવામાં આવશ.ે  
(9) દર વષ વાિષક ભાડા /વાપર ઉપયોગ ફી ના દરમાં ૧૦% વધારો કરવામાં આવશ.ે 
(10) હરા માં સફળ થનારે કબ  મ ા તારીખથી એક માસમાં ભાડા કરાર કરાવી લવેાનો રહેશ.ે 
(11) ફાળવેલ રા ી બ રની દુકાનની વાિષક વાપર ઉપયોગ ફી કબ  સ યા તારીખથી એક વષની  

ગણાશ.ે યાર બાદ દર વષ અગાઉના વષ માટેની વાિષક વાપર ઉપયોગ ફીમા ં  ૧૦% વધારો કરવામાં 
આવશે.અન ેતે મુજબની વાપર ઉપયોગ ફી વષની શ આતના  ૧૫ દવસમાં ભરપાઈ કરવાની રહેશે. 
મુ ત  બાદ વાિષક ૧૮% મુજબ યાજ વસુલવામાં આવશ ે

(12) રા ી બ રના જ ે ત ે દુકાનના તમામ પરવાનેદારે યુિનિસપલ કોપ રેશનના તમામ કરવેરા,પાણીચાજ 
,સફાઈચાજ,ક ઝરવ સી ટે  , યવસાય વેરો તેમજ ભરવાપા  થતા રા ય સરકારના વેરા (દા.ત. 
GST) િવગેરે ભરપાઈ કરવાના રહેશે. 

(13) રા ી બ રમાં ફાળવેલ દુકાનનો કબ  અધવ ચથેી પરત  સ પવાના ક સામાં  પરવાનેદારે જ ે તે 
નાણાકીય વષના અંત સુધીનું ભાડંુ / વાપર ઉપયોગ ફી ચુકવવાની રહેશ.ે દુકાનનો કબ  પરત  સ પતા 
પહેલા ૯૦ દવસ અગાઉ લિેખતમાં વડોદરા મહાનગર પાિલકામાં અર  કરી ણ  કરવાની રહેશ.ે કબ  
સ પતી વખતે કોઈ પણ તનાં બાકી પડતા વેરા જવેા કે ય.ુટે , યવસાય વેરો ,લાઈટ બીલ  તેમજ 
રા ય સરકાર ીના વેરા જવેા કે સિવસ ટે  વગેરેના નાણા જમા કરાવેલ ડીપોઝીટની રકમ માંથી વસુલ 
લેવા યુિનિસપલ કોપ રેશનને અિધકાર છે. 

(14) હેર આરો ય/ વ છતા /ધાિમક લાગણીના કારણોસર યિુનસીપલ કિમશનર ી દુકાનોનો પરવાનો 
રદ કરી શકશ.ે 

(15) સલામતી સુર ા માટે જ ે જસેગવડો રા ી બ રના થળ ે ઉભી કરવામા ં આવે તેની યવ થા/ 
મેઈ ટેન સ  માટે  જ ેન ી થાય તે ખચ જ ેતે  પરવાનેદારોએ સરખે ભાગ ેભોગવવાના રહેશે. 

(16) દરેક ટોલમા ંઆરો યને લાયક હેર સુખાકારીનો પહેરવેશ/ગણવેશ  ફર યાત રહેશ.ે 
(17) આગ લાગવાના સંગ ે તા કાિલક ાથિમક સુિવધા માટે ફાળવેલ દુકાનમાં ફાયર સે ટીના સાધન 

પરવાનેદારે વખચ વસાવવાના રહેશ.ે 
(18) રા ી બ રના થળ ે પરવાનેદાર કે તેમના નોકરો,મેનેજરો વગેરેના અક માતથી થતા નુકશાન 

િવગેરેની જવાબદારી પરવાનદેારની રહેશે.વડોદરા મહાનગર પાિલકાની કોઈ જવાબદારી રહેશે નહી . 
(19) રા ી બ રમાં ફાળવેલ  દુકાનની આજુબાજુ ગંદકી ન થાય તે માટે પરવાનેદારે પુરતી કાળ  લેવાની 

રહેશે.અન ે સફાઈના ધારા-ધોરણો જળવાઈ રહે તે માટે ખાસ બંધ બોડીના ડ ટબીન મુકવાના 
રહેશે.તથા તનેા માટે સુચના બોડ દુકાન ેલગાવવાનું રહેશે.  

(20) રા ીબ રમાં સાફ સફાઈની યવ થા પરવાનેદારે આઉટ સોિસગથી કરવાની રહેશે. 
(21) રા ી બ રમાં પરવાના કરારની મુદત દર યાન કોઈ કુદરતી આપિત કે હોનારત સ ય યારે કોઈ પણ 

નહાની કે નકુશાન થાય તનેી જવાબદારી વડોદરા મહાનગરપાિલકાની રહેશે નહી. 
 
 
 



 

 

 
 

(22) પરવાનેદાર પોતાન ેફાળવેલ  દુકાન ઉપર દુકાનના નામનુ ંએક જ બોડ બાજુની દુકાનન ેનડતર પ ન થાય 

તે રીત ેલગાડી શકશ.ેઆ દુકાન ઉપર દકુાન નંબર ફર યાત પણે લખવાનો રહેશે. 
(23) રા ી બ રના કોમન લાઈટબીલ ભરવાની જવાબદારી તમામ કબજદેારની સરખે ભાગ ે રહેશે.વડોદરા 

મહાનગરપાિલકાની  લાઈટબીલ ભરવાની  કોઈ જવાબદારી રહેશે નહી.   
(24) રા ી બ રમાં ફાળવલેમાં આવેલ  દુકાનમાં એમ. .વી.સી.એલ પાસેથી લાઈટનું વીજ કને શન 

પરવાનેદારે અલગથી વખચ મળેવવાનું રહેશ.ેપરવાનેદારન ે અ થેી મા  એન.ઓ.સી આપવામાં 
આવશે. વીજ બીલ ભરવાની તમામ જવાબદારી પરવાનેદારેની રહેશે .આ અંગે વડોદરા મહાનગર 
પાિલકાની કોઈ જવાબદારી રહેશે નહી. 

(25) રા ી બ રની યકે દુકાન માટેની િસ યોરીટી ડીપોઝીટની રકમ વડોદરા મહાનગર પાિલકામાં  જમા 
રહેશે જ ેપરવાનો પૂરો થયા બાદ માંગણી  આ યેથી વગર યાજ ેપરત કરવામાં આવશ.ે 

(26) વડોદરા મહાનગર પાિલકાને પરવાના કરાર દર યાન પ લીક ઇ ટરે ટ માટે અગર અ ય કોઈ 
કારણસર જ ર પડે તો ટંૂકી નોટીસ આપી કરાર રદ કરી શકશ.ેતથા તવેા સંગ ે પરવાનેદારન ેકોઇપણ 

તનુ ંવળતર કે નુકશાની માંગવાનો હ  ,અિધકાર રહેશે નહી.તેમજ તેઓન ે આપેલ દકુાનનો કબ  
પરત લવેામાં આવશ.ે 

(27) ફાળવણી કરેલ રા ી બ રની દુકાનમાં વપરાશ દર યાન કોઈ નુકશાન થયેલ હશે તો તેનુ ંમરામત કરી 
આપવાની સપૂંણ જવાબદારી પરવાનેદારની રહેશે તમે ન કરવામાં આવેતો તઓેએ જમા કરાવેલ 
ડીપોઝીટની રકમમાંથીવસુલ લેવામાં આવશ.ે 

(28) પરવાનાની મદુત પરૂી થયથેી કોઈ પણ તની નોટીસ આ યા વગર પરવાનો સમા  થયલે ગણાશે.આ 
અંગે કોઈ પણ કાનુની હ ત ેપ કરવાનો હ  ,દાવો,અિધકાર પરવાનેદારન ે રહેશે નહી.તેમજ િવના 
િવવાદ ેકબ  પરત સ પવાનોરહેશ.ેઅન ેકબ  સ પતી વખતે કોઈ પણ તના બાકી પડતા વેરા જવેા કે 
ય.ુટે  , યવસાય વેરો , લાઈટબીલ તેમજ રા ય સરકારના વેરાજવેાકે  સિવસ ટે વગેરના નાણાં જમા 

કરાવેલ ડીપોઝીટની રકમમાંથી વસુલ લેવામાં આવશ.ે  
(29) રા ી બ રમાં ફાળવવામાં આવેલ  દકુાન બાબત ે પરવાનેદાર સામે ા હત યિ ત કે સં થા વારા 

કોટમાં દાવાદવુી કરે તો તેની સપંૂણ જવાબદારી પરવાનેદારની રહેશે. યાય િનણય માટે યુરીસડીકશન 
વડોદરા કોટનું રહેશે. 

(30) ફૂડસે ટી એ ટના તમામ િનયમોનુ ંચુ તપણે પાલન કરવાનું રહેશે. 
(31) રા ી બ રના ઓપરેટ એ ડ મઈે ટેન સ (O&M) ના માિસક .૨૫૦/-મુજબ એડવા સમાં આખા 

વષના જમા કરાવવાના રહેશે. 
(32) રા ી બ રમાં સફળ થનાર પરવાનેદાર પોતાને  ફાળવેલ ટોલ અ ેની પવૂ મજુંરી વગર અ ય કોઈ 

પણ ઈસમન ે ટા સફર કરી શકશે ન હ,  તેમ જણાઈ આવશે તો અ થેી આપેલ ફાળવણી પ  રદ 
કરવામાં આવશે તેમજ ડીપોઝીટ જ  કરવામાં આવશે અને કબ  તુતજ પરત લેવામાં આવશ.ે  

(33) સમ  સભા ઠરાવ અકં .૫૫૦/તા.૨૭-૦૧-૧૯૮૯ મજુબ ,                                        
(અ) ૧૦ % મુજબ - ૭ ટકા અનુસુિચત િત/જન િત માટે તથા ૩% બ ીપંચમા ંઆવરી લેવાયેલી 

તમામ િતઓ માટે  અનામત રાખવાની રહેશે. 
(બ) અનામત રાખેલી દુકાનો પકૈી કોઈ પછાત વગનો અરજદાર હ દાર ,માંગણીદાર ન હોઈ તો એ માટે 

ફરીથી એક વખત હેરાત આપી અર ઓ મંગાવવી ,અને તેમાથંી િનણય કરવો,પરંત ુ બી  
વખત એવો કોઈ અરજદાર ન હોય,અથવા માંગણીદારન હોઈ તો જનરલ કેટેગરીમા ં જણાવેલ 
યવ થા માણ ેફાળવવામા ંઆવશે.આ અંગે કોઈ વાદિવવાદ ચાલશે ન હ. 

 (ક) પછાત િતના અરજદારોએ સરકાર ીના સમાજ ક યાણ અિધકારીનુ ં િત અંગનેું માણપ  
                  અર પ ક સાથે અવ ય રજુ કરવું પડશે. 
(34) રા ી બ રમાં તબંાકુની (Tobacco) તમામ કારની બનાવટોનુ ં તેમજ પડીકી તથા ગટુખાનુ ં અન ે

કોઇપણ કાયદાકીય િતબિંધત ચીજ વ તુઓનુ ંવેચાણ કરી શકશ ેનહી. 
(35) રા ી બ રની યકે દુકાન માટે િસ યોરીટી ડીપોઝીટની રકમ .૨,૨૫,૦૦૦/- રહેશે.  
(36) રા ીબ રની યેક દુકાનની વાિષક પરવાના ફી ન ી કરવા માટે નીમીનીમમ અપસટે વે ય,ુ 

.૨,૨૫,૦૦૦/- રહેશે.  
 
 
 
 



 

 

 
 

(37) અનામત િતઓ માટે રીઝવ રાખેલ દુકાન માટે અર  કરનાર યિ ત/સં થાએ તાલકુા મામલતદાર ી 
અથવા તેનાથી ઉપલી ક ાના સરકાર ીના અિધકારી ીનું િત અંગેનુ ં માણપ ની  ખરી નકલ અર  
સાથે ડવાની રહેશે.અધૂરા પુરાવા અથવા િસ યોરીટી ડીપોઝીટની રકમના ડી.ડી /બકસ ચેક/ 
િસવાયની અર ઓ રદ બાતલ ગણવામા ંઆવશ.ે 

(38) ફાળવવામાં આવેલ દુકાનમા ંકોઈ પણ કારનું વધારાનું બાંધકામ કરી શકશે નહી .તથા દુકાનની બહાર 
વધારાના કાઉ ટર /ટેબલ મુકી ધંધો કરી શકશે ન હ તથા અ ય કોઈ યિ તને ધંધો કરવા માટે ઉભો 
રહેવા દેવામા ંઆવશે ન હ . 

(39) અર પ ક તથા જ રી શરતોની યાદી ઉપરો ત વબેસાઈટ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશ ેઅથવા મ 
નંબર-૨૦૩,જમીન િમલકત (કોમિશયલ) શાખા,વડોદરા મહાનગરપાિલકા,ખંડેરાવ માકટ બી ડ ગ 
,રાજમહેલ રોડ,વડોદરા ખાતેથી મેળવી શકાશ ેતથા ઈ શકાશે. 

(40) ડમા ડ ડા ટ /બકસ ચેક “ યુિનિસપલ કિમશનર ,વડોદરા” ના નામનો રજુ કરવાનો રહેશ.ે 
(41) કોઈ પણ કારણ દશા યા િસવાય અર  ના મંજુર કરવાનો ,હરા  રદ કરવાનો અિધકાર યુિનિસપલ 

કિમશનર ીને અબાિધત રહેશ.ે 
(42) ભરેલા અર  પ ક તથા ડીપોઝીટની પાવતી તા.૬/૦૮/૨૦૨૦ સુધીમા ંઓફીસ સમય દર યાન “ 

યુિનિસપલ કિમશનર ી, મ નંબર-૨૦૩,જમીન િમલકત(કોમિશયલ)શાખા,વડોદરા મહાનગરપાિલકા 
,ખંડેરાવમાકટ બી ડ ગ ,રાજમહેલ રોડ,વડોદરા-૩૯૦૦૦૧  ” ન ે મળી ય ત ે રીત ે મોકલી આપવાના 
રહેશે.સમય મયાદા બહારની અર ઓ રદ બાતલ ગણવામાં આવશ.ે 

(43) વડોદરા મહાનગરપાિલકા વારા ન ી કરવામાં આવલે ફાળવણીની શરતો/ન ી કરશે ત ે શરતો 
હરા માં ભાગ લનેાર /સફળ થનારન ેબંધનકતા રહેશે. 

(44) અર પ ક સાથે ડવાના પુરાવાની યાદી :- 
(૧) ડીપોઝીટની રકમનો ડમા ડ ડા ટ /બકસ ચેક/કેશ રસીદ. 
(૨) િત અંગેનુ ં માણપ   
(અનામત કેટેગરીમાં દકુાન મળેવવા અર  કરનાર માટે લાગુ પડશે ) 
(૩) ઓળખનો પુરાવો. (આધારકાડ,પાનકાડ,ચુંટણી કાડ)  
(૪) રહેઠાણનો પુરાવો.  (લાઇટબીલ, િમલકત વેરાનુ ંબીલ) 

(45) ઉમેદવારે જ ે િવભાગ માટે અર  કરી હશે ત ે જ િવભાગમાં ઉમેદવારન ે હરા માં ભાગ લવેા દવેામા ં
આવશે.એકથી વધુ િવભાગમાં હરા માં  ભાગ લેવા અરજદારે િવભાગ વાઈઝ અલગ અલગ અર  
કરવાની રહેશ.ેતથા દરેક અર  સાથ ેઅલગ અલગ ડીપોઝીટની રકમ ભરવી પડશ.ે 

(46) રા ી બ રમાં ાઇવેટ િસ યુરીટીની યવ થા પરવાનેદારોએ કરવાની રહેશે. 
(47) જ ેકોઈ પણ દુકાનદાર/પરવાનેદાર દુકાન પટેા ભાડે આપશે તો દોઢંુ ભાડંુ વસુલ કરવામા ંઆવશે અને 

કબ  પરત લઇ લવેામાં આવશે અને ફાળવણી રદ થશે.  
(48) રા ી બ રમાં આવેલ દુકાનો નીચ ેમજુબ અનામત તથા િબન-અનામત રહેશ.ે  

અ.
ન.ં 

િવભાગનુ ં
નામ 

અનામતનુ ં
ધોરણ 

દુકાનની 
સં યા 

દુકાન નંબર 

૧ િવભાગ-૧  િબન અનામત ૩૧ ૧  થી ૬, ૮ થી ૧૬, ૧૮ થી  ૨૧, 
૨૩ થી ૨૯ , ૩૧ થી ૩૫.  

૨ િવભાગ-૨  એસ.સી. ૧ ૨૨ 
૩ િવભાગ-૩  એસ.ટી. ૨ ૭,૧૭ 
૪ િવભાગ-૪  ઓ.બી.સી. ૧ ૩૦ 

(49)   હરા  તથા પરવાનાની ઉપરોકત તમામ શત  કરારનો ભાગ ગણાશ.ે  


