
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

વડોદરા મહાનગર પાલિકા 

જમીન લમિકત શાખા (કોમલશિયિ લવભાગ ( 

પે એન્ડ પાકિનો ઇજારો જાહેર હરાજીથી આપવા બાબત. 
www.vmc.gov.in 

      વડોદરા મહાનગર પાલિકા હસ્તકના અમીત નગર ફ્િાય 
ઓવરબ્રીજ નીચેની ખુલ્લી જગ્યામાાં પે એન્ડ પાકકનો ઇજારો માલિક 
િાયિન્િ ફી થી ૧ (એક) વર્કની મુદત માતે જાહેર હરાજી થી 

આપવાનો છે મીનીમમ અપિેટ વેલ્યુ રૂ.૩,૦૦,૦૦૦ /-  તથા 

ડડપોઝીટની રકમ રૂ.૩,૦૦,૦૦૦ /-  રાખવામાાં આવેિી છે.ભરેિા 
અરજી પત્રક ડડપોઝીટની રકમ િહ જમીન લમિકત શાખા (કોમ) 
રૂમ નાં.૨૦૩, બીજો માળ,ખાંડેરાવ માકેટ લબલ્ડીંગ ,રાજમહેિ 

રોડ,વડોદરા, ને તા.૦૩-૦૬-૨૦૨૦ ના  બપોરના ૨:૦૦ કિાક 
િુધીમાાં મળી જાય તે રીતે મોકિી આપવાની  રહેશે. ઇજારામાાં ભાગ 
િેવા અાંગેના અરજીપત્રક  તથા વધુ લવગતો જ.મી.શાખા(કોમ) માાં  
કામકાજના ડદવિો દરમ્યાન િવારે ૧૧: ૦૦ થી િાાંજના ૫:૦૦ કિાક 
િુધી મળશે . 
પી.આર.ઓ.નાં           /૨૦૨૦-૨૧                   મ્યુલન.કલમશનર  



 

                   વડોદરા મહાનગરપાલિકા  
     ખંડેરાવ માકેટ લિલ્ ડીંગા રાેમહેિ રોડા વડોદરા -૩૯૦૨૦૯. 

 ફોન નં. (૦૨૬૫) ૨૪૩૩૧૧૬ા ૨૪૩૩૩૮૮ 
 

વડોદરા મહાનગર પાલિકા હસ્તકના અમીતનગર ફ્િાય ઓવરબ્રીજ નીચે પે એન્ડપાકકનો ઇજારો 
મેળવવા માટે જાહરે હરાજીમાાં ભાગ િેવા ઉમેદવારી નોંધાવવા બાબતન ાં અરજીપત્રક.  
 

 

 

 

 

1) અરજદારન ાં નામ : ----------------------------------------- 

2) અરજદારન ાં સરનામ ાં : ----------------------------------------------- 

3) અરજદારનો સાંપકક નાંબર : ૧. (ઓફિસ) નાંબર : -------------------------               

                                 ૨.  મોબાઇિ નાંબર : ------------------------  

૪) ડીપોઝીટ ભરેિ રકમની વવગત : -----------------------------------(ડી.ડી./બેંકસક ચેક/રસીદનાં./તારીખ)   

    ૫)  રજ  કરવાના પ રાવાની યાદી : ૧. રહઠેાણનો પ રાવો (રેશનકાડક/િાઇટબીિ/ વેરા પાવતીની  
    નકિ)  
૨. િોટો ઓળખપત્ર ( ચ ાંટણીકાડક /ડ્રાઇવીંગ િાયસન્સ /       
   પાનકાડકની નકિ )                                  

 

 

-: સોગાંદનામ ાં :- 
 

   વડોદરા મહાનગર પાલિકા હસ્તકના અમીતનગર ફ્િાય ઓવરબ્રીજ નીચ ેપે એન્ડ પાકકનો ઇજારો મેળવવા 

માટે જાહરે હરાજીમાાં ભાગ િેવાની શરતો વાાંચી, સમજી, વવચારી, અરજી કરેિ છે. ઉપર જણાવેિ તમામ 

હકીકતો મારા જાણવા તથા માનવા પ્રમાણે બરાબર છે. જો રજ  કરેિ હકીકતો પૈકી કોઇ હકીકત ખોટી માલ મ 

પડશે તો વડોદરા મહાનગર પાલિકા જે કાંઇ વનણકય િેશે તે મને બાંધનકતાક રહશેે.  

 

તારીખ :- --------------- 
 

સ્થળ :- --------------- 
 

 

        

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

           ( અરજદાર / સાંસ્થાની સહી-વસક્કા) 
 

 

 

 

 

 

 

પાસપોટક  
સાઇઝ િોટો 



કામચલાઉ ૧૨ માસ માટે(હંગામી) ધોરણે પે એન્ડ પાકકના 

ઇજારા અમીતનગર બ્રીજ નીચે આવેલ કોપોરેશનની 

માલીકીવાળી જગ્યામા ંજાહેર હરાજી દવારા માસસક લાયસન્સ 

ફીથી મેળવવા હરાજીની શરતો. 
 

 

 

વડોદરા મહાનગર પાસલકા 

જમીન સમલકત શાખા (કોમ.) 
 

વડોદરા મહાનગર પાસલકા હદ સવસ્તારમા ંસ્વર્ણકમ જયંસત મુખ્યમતં્રી શહેરી સવકાસ યોજના અંતગકત અસમત નગર સકકલ ઉપર એલ.એન્ડ ટી. સકકલ 

થી એરપોટક જવાના રસ્તા ઉપર ફલાય ઓવરબ્રીજ બનાવવમાં આવલે છે. સદર ફલાય ઓવર બ્રીજ નીચે પે એન્ડ પાકક નું આયોજન કરવામાં આવલે 

છે. પ ે એન્ડ પાકક નો ઇજારો જાહેર હરાજી દવારા મેળવવા દૈસનક અખબાર_____તારીખ: 24-05-2020  ન ે રસવવારના રોજ જાહેરાત 

પી.આર.ઓ.નં.       /૨૦-૨૧ થી પસસધ્ધ કરવા મા ંઆવેલ છે. આ ઇજારો જાહેર હરાજી થી મેળવવા હરાજી ની શરતો નીચે મુજબ છે. 
 

હરાજી ની શરતો : 
 

૧)   હરાજી મા ંભાગ લેતા અગાઉ તારીખ :૦૩/૦૬/૨૦૨૦ સધુી મા ંઓફીસ સમય દરમ્યાન સનયત સમય સવારે ૧૧.૦૦ થી બપોર ના 

૦૨.૦૦ કલાક સધુી માં  હરાજી મા ંભાગ લેવા ડીપોઝીટ ની રકમ રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- જમીન સમલકત શાખા(કોમક) સવભાગ માં રોકડા/ડીમાન્ડ 

ડ્રાફટ થી ભરપાઇ કરવાની રહેશે.  
 

૨)  જાહેર હરાજી દવારા ઉપર મજુબ ના સ્થળે પે એન્ડ પાકક નો ઇજારો માસસક લાયસન્સ ફી થી હગંામી ધોરણે આપવા નો છે તનેા સ્થળે 

     વાહનો સાચવવા ની સવગત, મીનીમમ માસસક લાયસન્સ ફી, ઇજારા ની મુદત, વાહન માસલકો પાસે થી વસુલ લેવા ના ચાર્જીસ તથા સમય    

    મયાકદા નીચે મજુબ છે. (ઇજારો ૧૨ માસ માટે આપવા નો છે). 
- ઇજારાની ઓછા માં ઓછી માસસક લાયસન્સ ફી (સમનીમમ અપસેટ વેલ્યુ), રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- છે. 

- વાહન માસલકો પાસે થી દૈસનક વસુલ કરવા ના ચાર્જીસ નીચે મજુબ છે. 
૧) સાયકલ દીઠ રૂસપયા  -૦5/-(દદવસ અગર તનેા ભાગ માટે), માસસક રૂ.૧૦૦/- 

 ૨) ¤äø ÈÐüàÅÛÁõ દીઠ રૂસપયા   - ૧૦/- (દદવસ અગર તનેા ભાગ માટે), માસસક રૂ.૨૦૦/-  

 ૩) ફોર સહહલર રૂસપયા     - ૩૦/- (દદવસ અગર તનેા ભાગ માટે). માસસક રૂ.૬૦૦/- 
 

 

૩)  પાર્કિંગ સ્ટને્ડ ના ઇજારો મેળવવા  સ્ટેન્ડ મા ંજણાવેલ ઓછા માં ઓછી લાયસન્સ ફી થી ઉપર ની રકમ માસસક લાયસન્સ ફી તરીકે 

      ૧૦૦૦ના ગુણાંકમાં બોલવાની રહેશે. મીનીમમ લાયસન્સ ફી થી ઓછી રકમ બોલનારની બોલી માન્ય કરવામાં આવશ ેનસહ.  
૪)   દડપોઝીટ ભયાક સસવાય હરાજી મા ંભાગ લઇ શકાશે નહી. 
૫)   વાહનો ની સાચવણી, સનભાવણી કરવા ની જવાબદારી જે તે ઇજારો મેળવનાર ઇજારદાર/સંસ્થા ની રહેશે. વાહનો ચોરાઇ જાય કુદરતી ક ે

અકસ્માતથી ક ેઆસમાની સુલતાની થી, નુકશાન થાય ક ેશહેર મા ંસંજોગો વશાત અશાંત પદરસસ્થસત ઉભી થાય અન ેતેવા સમય દરમ્યાન 

સરકારશ્રી કે પોલીસ કસમશનરશ્રી દવારા જે કોઇ સનસત સનયમો અમલ માં આવશ ેત ેમજુબ તેનો અમલ જે તે ઇજારદારે પાકીંગ સ્ટેન્ડ માટે 

કરવા નો રહેશે તથા ત ેબાબત ેજે કોઇ પણ ઇજારદાર ન ેઆર્થકક નુકશાન સવગેર ેકોઇ પણ બાબત ેજવાબદારી વડોદરા મહાનગર 

પાસલકા  સ્વીકારત ુનથી. પરંતુ તેની તમામ જવાબદારી જે તે ઇજારો રાખનાર/ધરાવનાર ની રહેશે. 
 

૬)   ઇજારા ની મુદત કબજો આપ્યા તારીખ થી ૧૨ માસ પુરતો રહશેે. તેમાં વધારો ધટાડો કરવા ની સત્તા મ્યુસનસસપલ કસમશનરશ્રી ની રહેશે. 
 

૭)   સદર પ ેએન્ડ પાકક ના ઇજારા ની મુદત કબજો આપ્યા તારીખ થી ૧૨ માસ નો રહેશે. જેન ેઇજારો આપવા નો મજુંર થાય ત ેઇસમ / 
     સંસ્થા ની જાહેર હરાજી માં ભાગ લેવા ભરેલી દડપોઝીટ ની રકમ ઇજારો પુરો થતાં સુધી અત્ર ેજમા રહેશે. તમેજ જેનો ઇજારો મંજુર થાય 

      તણેે બ ેમાસ ની લાયસન્સ ફી જેટલી રકમ સસકયુરીટી દડપોઝીટ તરીકે એડવાન્સ જમા કરાવવાની રહેશે. તેમજ ઇજારો શરૂ કરવા માટે 

     પ્રથમ માસ ેલાયસન્સ ફી ની રકમ એડવાન્સ જમા કરાવવા ની રહેશે. ઇજારા ની મદુત માં બાકી રહેતા ૧૧ માસ માટ ેના લાયસન્સ ફી ની 

     રકમ ના ૧૧ પી.ડી.સી. ચેક વડોદરા સસ્થત રાષ્ટ્રીયકૂત બેન્ક ના અત્રે જમા કરાવવા ના રહેશે. 
  ૮)   સફળ નહી થયેલ ઇસમો ની હરાજી મા ંભાગ લેવા ભરેલ ડીપોઝીટ ની રકમ દદન-૩૦ ની મુદત બાદ સનયમ મજુબ વગર હયાજે પરત 

        કરવામા ંઆવશે જે મેળવવા માટ ેઅરજી ની સાથે અસલ પાવતી રજુ કરવા ની રહેશે. 
  ૯)    હરાજી મા ંસફળ થયેલ ઇસમ ને જરૂરી રકમો ભયાક બાદ કબજો આપવા માં આવશે. 
૧૦)   કબજો લેતાં અગાઉ ઇજારો મેળવવા બાબત (એલોટમેન્ટ લેટર) નો પત્ર આપવા માં આવશ ેઅને તમેાં જણાવેલી સવગતો ની પુતકતા 

       કરવાની રહેશે તથા તમેાં જણાવેલ મુદત મા ંજરૂરી રકમો, દડપોઝીટ, લાયસન્સ ફી ભરવા ની રહશેે. મુદત બાદ દડપોઝીટ જપ્ત 

      (ફોરફીટ) થશે અન ેઇજારો તેના થી ઉતરતા ક્રમ ના ઇસમ ને આપવા ની કાયકવાહી કરવામાં આવશે. 



 

૧૧)   હરાજી મા ંબોલેલ બોલી ની જે રકમ મંજુર થાય તે રકમ માસસક લાયસન્સ ફી તરીકે ગણાશે. જે ત ેમાસ ની એડવાન્સ લાયસન્સ ફી દર 

       માસ ેએક થી દશ તારીખ સુધી માં GST સહ  એડવાન્સ મા ંભરપાઇ કરવા ની રહેશે. દશ તારીખ બાદ વાર્ષકક રૂસપયા ૧૮% લેખ ેહયાજ       

        ની રકમ ઇલાયદા ભરવા ની રહેશે. બ ેમાસ થી વધ ુમુદત ની લાયસન્સ ફી બાકી હશ ેતવેા ઇસમો/સંસ્થા નો ઇજારો રદ/કેન્સલ કરવા  

        માં આવશ ેઅને નોટીસ આપ્યા વગર કબજો પરત લઇ લેવા માં આવશે. હરાજી માં બોલેલ બોલી મજુબ થતી દર માસ ની લાયસન્સ ફી  

        ના ઇજારાની મુદત સુધી ના રાષ્ટ્રીયક્રૂત બને્ક ના ચકેો સહી કરી સવગતો ભરી એડવાન્સ માં જમીન સમલકત શાખા(કોમક) મા ંજમા કરાવવાના     

         રહેશે.  
૧૨)   રૂસપયા ૧૦૦/- ના દસ્તાવેજી સ્ટેમ્પ ઉપર પરવાના કરાર ની શરતો પાલન કરવા બાબત નો કરાર કરી આપવા નો રહેશે અન ેસાથ ેબે 

       મકાન માસલકો જામીન તરીકે આપવા ના રહેશે. ઇજારદાર ના તથા જામીનદારો ના તમામ ના રહઠેાણ ના પુરાવા તરીકે વેરા પાવતી, 

        રેશનકાડક તથા પાસ્પોટક સાઇઝ ના ફોટા સહી કરેલા આપવા ના રહેશે. જો ઇજારદાર બાકી લાયસન્સ ફી ના નાણાં નહી ભર ેતો તે બાકી 

        વસુલ કરવા ઇજારદારે આપલે જામીનો પાસે થી તથા ઇજારદાર પાસ ેથી હયાજસહ વસુલ કરવા માટ ેકાયદેસર કાયકવાહી કરવામા ંઆવશે. 
૧૩)   લાઇટ સુસવધા જે ત ેઇજારદારે પોતાના ખચે અન ેજોખમ ેલેવાની રહેશે તથા સવધુત વપરાશ ના બીલો તથા મેન્ટનેન્સ જે તે ઇજારદારે 

        પોતાના ખચે કરવાનું રહેશ.ે જે ઇજારદાર ેઆવા કનેકશન લેવા માગંતા હશ ેતનેે અત્રેથી ફકત એન.ઓ.સી. આપવા માં આવશે. 
૧૪)   ઇજારાવાળી જગ્યા ની અંદર તથા તેની આજુબાજુ નો કમ્પાઉન્ડ વોલ, લોખંડ ની ગ્રીલ વાયર ફેન્સીંગ ડીવાઇડર ના પથ્થરો, રેલીંગ ન ે

       નુકશાન થશ ેતો તે નુકશાની ની રકમ ઇજારદાર ની હરકોઇ રકમમાંથી કાપી લેવામા ંઆવશે. 
૧૫)  વાહન માસલકો સાથ ેસભ્યતાથી વતકન કરવાનુ ંરહેશે અને વાહનોન ેનકુશાન થાય નહી તેની કાળજી રાખવાની રહેશે. જરૂર પડ ેઇન્સ્યુરન્શ 

       જે તે ઇજારદાર/સંસ્થાએ પોતાના ખચે અન ેજોખમ ેલેવાના રહેશે. 
૧૬)   નક્કી કરેલા ચાર્જીસથી વધારે ચાર્જીસ વાહન માસલકો પાસથેી વસુલ કરી શકાશ ેનહી અન ેજો તમે કરતાં જણાઇ આવશ ેતો કોઇ પણ 

       જાતની નોટીસ આપ્યા સસવાય ઇજારા રદ/કને્સલ કરી જગ્યાનો કબજો પરત લેવામાં આવશ ેઅન ેતે માટ ેઇજારદાર કોઇ નુકશાની કે 

         વળતર માંગી શકશે નહી. વાહન મુકનાર માસલકના ગાડી નબંર સવગેરે માસહતી દશાકવતું રજીસ્ટર રાખવાનુ ંરહેશે અન ેત ેવખતો વખત 

         મહાનગર પાસલકાના અસધક્રુત અસધકારી માગંે ત્યારે બતાવવાનું રહેશે. 
૧૭)   મહાનગર સવેા સદન ના કમકચારીઓ/અસધકારીઓ પાસેથી કોઇ પણ ચાર્જીસ લેવાના નથી અન ેઆપેલી જગ્યામાં પાકીંગ સસવાય કોઇ 

        પણ ગેરકાયદેસર પ્રવ્રુસત કરવાની નથી ક ેપથારા લારી/ગલ્લાના ધંધાદારી દબાણો કરવાના નથી. 
૧૮)   પાકીંગ એરીયામાં કોઇ પણ પ્રકાર ના જાહેરાતના બોડક લગાવી શકાશે નહી. લારી/ગલ્લા ઉભા કરી શકશે નહી. તેમ કયેથી ઇજારો રદ 

        કરવા સંબંધી કાયકવાહ ેકરવામાં આવશ ેઅને ઇજારો રદ કરી જગ્યાનો કબજો પરત લઇ લવેામા ંઆવશે. 
૧૯)   પાકીંગ એરીયામાં વડોદરા મહાનગર પાસલકા એડકવટાઇઝીંગ/જાહરેાતના બોડક સવગેરે ની પરવાનગી આપશ ેઅન ેતે અંગ ેની  

         એડકવટાઇઝીંગ ચાર્જીસ વડોદરા મહાનગર પાસલકા વસુલ કરશે. ઇજારદાર કોઇપણ પ્રકાર ની જાહેરાત કે અન્ય વાસણજયક પ્રવ્રુસત કરી 

        શકશે નહી. 
 ૨૦)  ઉપરોકત શરતો ઉપરાંત હરાજી મા ંજે જે શરતો સુચવવા મા ંઆવશે તથા હવે પછી જે જે શરતો સુચવવા મા ંઆવશે તનેો અમલ હરાજી 

       માં ભાગ લેનાર તથા ઇજારદારે સવે એ કરવા નો રહેશે. 
 ૨૧)  ઇજારો/ઇજારાવાળી જગ્યાનો લાયસન્સર (વડોદરા મહાનગર પાસલકા) ને પરવાના ની મુદત ના સમય દરમ્યાન જાહેર સહત માં (પબ્લીક 

       ઇન્ટરેસ્ટમાં) જરૂર પડ ેતેવા સંજોગો માં દદન-૩૦ ની સુચના ઈજારદારé/પરવાનેદારõન ેઆપી સદર જગ્યાનો કબજો વડોદરા મહાનગર 

         પાસલકા પરત લઇ શકશે અને ઈજરદાર તે સંજોગોમા ંકોઇ નકુશાની વળતર કે ઇતર હકક અને અસધકારની માંગણી કરી શકશે નહી. 
 ૨૨)  ઇજારાની મુદતના સમય દરમ્યાન ઇજારદારને/પરવાનદેારન ેકોઇ પણ પ્રકારનું આર્થકક ક ેઅન્ય રીતે નુકશાન થશે તનેી કોઇ જવાબદારી 

       મહાનગર પાસલકા સ્વીકારતી નથી. ઇજારો/ઇજારાની સપંૂણક મુદત સુધી ઇજારો/ઇજારા ચલાવવાના રહેશે અને અધવચ્ચે ઇજારો છોડવા 

         માટે વડોદરા મહાનગર પાસલકા ન ે60 દદવસની નોટીસ આપવી પડશે. 
 ૨૩)  ઇજારો/ઇજારાવાળી જગ્યામાં કામે રાખેલા તમામ કમકચારીઓને સરકારશ્રીના મીનીમામ વજેીસ એક્ટ અને અન્ય કાયદા પ્રમાણે વેતન 

       ચુકવવાનુ ંરહેશે. આવા કામે રાખેલા કમકચારીઓ ના નામ/સરનામાઓની યાદી મહાનગર પાસલકા, વડોદરા ને ઇલાયદા સપુ્રત કરવાની 

       રહેશે. તમેાં થતાં ફેરફાર/વધધટ ની પણ જાણ કરવાની રહેશે. કામ ેરોકાયેલા કમકચારીઓને શાદરરીક નુકશાન, ઇજા-જાનહાની સવગરેી થશ ે

        તનેી સારવાર કરવાની સવગરેે તમામ પ્રકારની જવાબદારી ઇજારદાર ની રહેશે. આ બાબતે વડોદરા મહાનગર પાસલકા, વડોદરા ની કોઇ 

        જવાબદારી રહેશે નહી તથા કોન્રાકટર લેબર એકટ હેઠળનુ ંલાયસન્સ અચુક મેળવી લેવાનુ ંરહેશે. ઇ.પી.એફ. માટે પણ ઇજારદાર 

        જવાબદાર રહેશે. આવકવેરા બાબત ેપણ જવાબદારી જે તે ઇજારદાર ની રહેશે. 
૨૪)   કોઇ પણ ઇસમની હરાજીમાં બોલેલી રકમ મજુંર કરવી ક ેનહી તેનો આખરી સનણકય મ્યુસન.કસમશનરશ્રી, વડોદરા મહાનગર પાસલકા, 
       વડોદરા કરશે અન ેતમેાં કોઇ વાદ સવવાદ ચાલશે નહી અને ત ેસનણકય આખરી ગણાશે. આરબીરટેર/લવાદ તરીકે ઇજારા ના સમય સુધી 

         મ્યુસનસસપલ કસમશનરશ્રી રહેશે. 
૨૫)   કોઇ પણ સવવાદ પ્રસગંે તવેો સવવાદ વડોદરાની કોટકના હુકમત હેઠળ કરવાનો રહેશે. 
૨૬)   વડોદરા મહાનગર પાસલકા દવારા ઠરાવેલ સુચીત દર કરતાં વધારે દર વસુલ કરવામા ંઆવે તો ઇજારદાર ની તમામ દડપોઝીટ જપ્ત 

        કરવામા ંઆવશે તમેજ તાત્કાલીક અસરથી ઇજારદારશ્રીનો ઇજારો રદ કરવામા ંઆવશે. 



 
૨૭)  ઇજારદાર દવારા પ ેએન્ડ પાકક ના પ્લોટ માં જાહેર જનતા ન ેવચંાય તથા દખેાઇ ત ેમજુબના ત્રણ રેટબોડક (ભાવપત્રક) બનંે બાજુ પઇેન્ટ 

       કરી લગાવવાના રહેશે. 

૨૮)  ઇજારદાર દવારા પ ેએન્ડ પાકક ના પ્લોટ ના પ્લોટમા ંઅન્ય કોઇ પણ પ્રકારની ધધંાકીય પ્રવ્રુસત કરવાની રહેશે નહી. આ શરતનો ભંગ માટ ે

       ઇજારો કોઇપણ નોટીસ આપ્યા સસવાય રદ કરવામા ંઆવશે. 
હરાજી ની શરતો જાહેરાત મજુબ બીનકેફ રીતે વાંચી સમજી ન ેહરાજી મા ંભાગ લેવા ડીપોઝીટ ભરી છે. હરાજીની શરતો મજુંર હોવાથી અમોએ 

સહી કરી આપી છે. 
 

 

અ.નં. દડપોઝીટ ભરનારનંુ નામ દડપોઝીટ ની રકમ 

પાવતી નં./તારીખ     

ઇજારા સ્થળ દડપોઝીટર ની સહી 
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