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વડોદરા મહાનગરપાિલકા 
www.vmc.gov.in  

       છાણી ગામના વેશ ાર ન ક બનાવવામાં આવેલ ફડુશોપ 
ણ )૩(  વષની મુદત માટે હેર હરા થી મેળવવાની અમુ ય તક. 

 

      વડોદરા મહાનગરપાિલકા હદ િવ તારમાં છાણી ગામના વેશ ાર 
ન ક બનાવવામાં આવેલ ફુડશોપની ૧૦ દુકાનો હેર હરા  વારા વાિષક 
વાપર ઉપયોગ ફી ન ી કરી ણ (૩) વષની મુદત માટે ફાળવણી કરવાની 
હોઈ, રસ ધરાવતી યિ ત/ સં થાઓ પાસેથી િનયત અર પ કમાં 
અર ઓ મગંાવવામાં  આવે છે. 
અ. 
નં. 

દુકાનોની 
સં યા  

ડીપોઝીટની 
રકમ 

અપસેટ 
વે યુ 

અનામત દુકાનોની 
સં યા  

૧ ૧૦ |.૧.૨૦ 
લાખ 

|.૧.૨૦ 
લાખ 

Gen       - ૯, 
SC /ST  - ૧. 

             િનયત નમનુાનું અર  પ ક જમીન િમ કત શાખા (કોમશ યલ) 
ખાતેથી કામકાજના દવસો દર યાન મેળવી શકાશ.ે અર પ ક, શરતો 
તથા નકશા ઉપરોકત વેબસાઇટ પરથી હેરાત િસ ધ થયાના બે દવસ 
બાદ ઇ શકાશે તથા ડાઉનલોડ કરી શકાશ.ે ભરેલા અર પ કો ડીપોઝીટ 
સાથે જ રી પુરાવા સહીત તા:૧૮/૧૦/૨૦૨૧ સુધી ઓ ફસ સમય દર યાન 
‘આસી. યુિનિસપલ કિમશનર ીની કચેરી, મ નં: ૨૦૩, જમીન િમ કત 
શાખા (કોમ.) વડોદરા મહાનગરપાિલકા, ખંડેરાવ માકટ િબ ડ ગ, રાજમહેલ 
રોડ, વડોદરાન’ે મળે તે રીતે મોકલી આપવાના રહેશે 
પી.આર.ઓ.ન.ં ૫૪૩  /૨૧-૨૨                     ખાતાિધકારી (L&E)     
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                    વડોદરા મહાનગરપાિલકા 
”Û×¦éøÁõÛÈÛ ¾ÛÛકëõ¤ø Ü¼ÛÅ¦øá•Û, ÁõÛ›÷¾ÛÐéüÅÛ ÁõÛé¦ø, ÈÛ¦øÛéùÁõÛ-390001. 

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

છાણી ગામના વેશ ાર ન ક બનાવવામાં આવેલ ફુડશોપની હેર હરા માં ભાગ લેવા ઉમેદવારી 
ન ધાવવા બાબતનંુ અર પ ક . 

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

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

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

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

૩.   …Áõ›÷ùÛÁõ¶ÛÛé ÍÛ×̧ ÛકÙõ ¶Û×¼ÛÁõ:  1.    (…ÛéºõàÍÛ) ¶Û×¼ÛÁõ: ------------------------ 

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

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

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

૫.   હાલના ધંધામાં આરો ય પરવાનો ધરાવો છો કે કેમ? : --------------------------------------     

     (…ÛÁõÛé•¿Û ¸ÛÁõÈÛÛ¶ÛÛé µÛÁõÛÈÛ©ÛÛÐüÛé¿Û ©ÛÛé ”ÛÁõà ¶ÛકõÅÛ ¼Ûà¦øÈÛà)    
 

૬.   ¦øà¸ÛÛé¡öà¤ø ½ÛÁéõÅÛ Áõકõ¾Û¶Ûà ÜÈÛ•Û©Û     : --------------------------------------------------- 

     (¦øà.¦øà./¼ÛêકõÍÛÙ ˜Ûéકõ/ÁõÍÛàù ¶Û×¼ÛÁõ/©ÛÛÁõà”Û) 
 

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

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

 

-:  ÍÛÛé•Û×ù¶ÛÛ¾Ûä×  :- 
ઉપર જણાવેલી તમામ હકીકતો મારા ણવા તથા માનવા માણે બરાબર છે.  કોઇ 

હકીકત ખોટી માલુમ પડશે તો વડોદરા મહાનગરપાિલકા જ ે કંઈ પણ િનણય લેશે તે મને બંધનકતા 

રહેશે. છાણી ફુડ શોપની હેર હરા માં ભાગ લેવા માટેની આ સાથે સામેલ “પ રિશ -અ” 

મુજબની મને મળેલ શરતો વાંચી, સમ , િવચારી અર  કરેલ છે. 

 

તારીખ:     / 10/૨૦21        ------------------------------------- 

થળ  : વડોદરા       (અરજદાર/સં થાની સહી/િસ ા) 
 

   
 

શરતો આ સાથે સામેલ છે. 

 
 
  ¸ÛÛÍÛ¸ÛÛé¤Ùø 
ÍÛÛˆ¡ö ºõÛé¤øÛé 
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“પ રિશ -અ” 

હેર હરા ની શરતો :- 

 

1. કુલ ફુડ શોપની સં યા=૧૦. 

ન ધ:- ૧૦ દકુાનો પકૈી ૧ દકુાન ૧૨(અ) મુજબ અનુસિુચત િત/જન િત માટે અનામત રાખવામા ં

આવશે. 

2. હેર હરા માં અર  કરનાર અરજદારે અથવા તેઓના બદલ ેહાજર રહેનારે પોતાનું ઓળખકાડ, 

ડીપોઝીટ ભરેલ અસલ પાવતી પોતાની સાથે રાખવાની રહેશે. અર  કરનાર અરજદારના બદલ ે 

અ ય ા હત યિ ત હાજર રહેનાર હોય તો મળુ અરજદારનું સંમિતપ  રજુ કરવાનું રહેશ.ે 

3. ફાળવેલ દુકાનના પરવાનેદારે દુકાનને સબલીઝ કે અ ય કોઈ રીત ે આપી શકશ ે નહી.  કોઇ 

પરવાનેદાર આવું કરેલ માલમુ પડશે તો વડોદરા મહાનગરપાિલકા કોઈ પણ તની નોટીસ આ યા 

વગર ડીપોઝીટની રકમ જ  લઈ આપેલ ફાળવણી ર  કરી કબ  પરત લઈ શકશ.ે 

4. બોલીની રકમ ૧૦૦૦ ના ગુણાકંમાં બોલવાની રહેશે. 

5. એક કરતા વધુ દકુાન મેળવવા માંગતા યિ તએ તટેલી જ સં યામાં ડીપોઝીટ જમા કરાવવાની રહેશે. 

6. એક ડીપોઝીટ ભરેલ યિ ત, હરા માં ફ ત એક જ દકુાન માટે બોલી લગાવી શકશ.ે  

7. હરા માં જ ે કોઇ બોલી બોલવામા ં આવ ે ત ે સમ  િવચારીન ે બોલવાની રહેશે. યારબાદ બોલીની 

રકમમાં કોઇપણ કારનો ફેરફાર કરવામાં આવશે નહ . 

8. હરા  દર યાન શાંિત ળવવાની રહેશ.ે મોબાઈલ વીચ-ઓફ રાખવાનો રહેશ ે તથા કોઇપણ 

કારનુ ંિવ ડયો શુટ ગ કે રેકોડ ગ કરી શકાશે નહ . 

9. હરા માં સફળ થનારન ેવડોદરા મહાનગરપાિલકા ારા ફાળવણી પ  આ યા બાદ વાિષક ભાડાની 

રકમ GST સ હત એડવા સમાં ભરવાની રહેશ.ે 

10. હેર હરા માં સફળ થયથેી ફાળવવામા ંઆવેલ ફુડ શોપની મુદત ૩ ( ણ) વષની રહેશે.  

11. દરેક ફુડ શોપના માપ અલગ-અલગ છે. જથેી જ ે તે દકુાન માટે બોલીની રકમ બોલી ગયા બાદ 

દુકાનોના અનુ મ નબંર/સં યામા ંફેરફાર કરી શકાશ ેનહી. 

12. હેર હરા માં સફળ ન થનાર યિ ત/સં થા વારા ભરપાઈ કરેલ ડપોઝીટની રકમ માંગણી 

કયથી વગર યાજ ે રફંડ કરવામા ંઆવશ.ે  

13. ફુડ શોપની ફાળવણી માટે થમ વષની વાિષક વાપર ઉપયોગ ફીની રકમ GST સ હત એડવા સમાં 

જમા કરાવવાની રહેશે. રકમ જમા કરા યા બાદ દકુાનનો કબ  સ પવામા ંઆવશ.ે કબ  િ વકાયા 

તારીખથી થમ વષની શ આત ગણવામાં આવશ.ે 

14. સમ  સભા ઠરાવ અકં:૫૫૦ તા:૨૭.૦૧.૧૯૮૯ મજુબ  

(અ ) ૧૦% મુજબ- ૭% અનુસિુચત િત/જન િત તથા ૩% સામા ક અને શૈ િણક રીતે પછાત 

વગ (બ ીપંચ) માટે અનામત રાખવામાં આવેલ છે. 

(બ) અનામત રાખેલ દુકાનો પૈકી કોઈપણ પછાત વગનો અરજદાર હ દાર, માંગણીદાર ન હોય તો 

એ માટે ફરીથી એક વખત હેરાત આપી અર ઓ મગંાવવામાં આવશ ેઅન ેતેમાંથી િનણય 

કરવામાં આવશ.ે પરંતુ,ં બી  વખત એવો કોઇ અરજદાર, માંગણીદાર ન હોય તો જનરલ 

કેટેગરીમાં જણાવેલ યવ થા માણે ફાળવવામાં આવશ.ે આ અંગ ેવાદ-િવવાદ ચાલશે ન હ. 

(ક) પછાત િતના અરજદારોએ સરકાર ીના સમાજ ક યાણ અિધકારીનુ ં િત અગંેનું માણપ  

અર  સાથે અવ ય રજુ કરવું પડશ.ે 

15. ફુડ શોપ નીચ ેજણા યા મુજબ અનામત તથા િબન-અનામત રહેશે.  

અ.ન.ં િવભાગનુ ંનામ અનામતનુ ંધોરણ દુકાનની સં યા દુકાન નંબર 
૧ િવભાગ-૧  િબન અનામત ૯ ૧  થી ૯.  
૨ િવભાગ-૨  એસ.સી./ એસ.ટી. ૧ ૧૦. 

16. યેક ફુડ શોપની િસ યોરીટી ડીપોઝીટની રકમ |.૧,૨૦,૦૦૦/- (અંકે િપયા એક લાખ વીસ 

હ ર પુરા) રહેશે. 
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17. યેક ફુડ શોપની વાિષક પરવાના ફી ન ી કરવા માટેની મીનીમમ અપસટે વે ય ુ |.૧,૨૦,૦૦૦/- 

(અંકે િપયા એક લાખ વીસ હ ર પુરા) રહેશે. 

18. અર પ ક,જ રી શરતોની યાદી તથા નકશો વડોદરા મહાનગરપાિલકાની વેબસાઈટ www. vmc. 

gov.in પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશ ેઅથવા મ નબંર-૨૦૩, જમીન િમલકત શાખા (કોમિશયલ), 

વડોદરા મહાનગરપાિલકા, ખંડેરાવ માકટ બી ડ ગ, રાજમહેલ રોડ, વડોદરા ખાતેથી મળેવી શકાશે 

તથા ઈ શકાશે. 

19. ડમા ડ ડા ટ/બકસ ચેક “ યુિનિસપલ કિમશનર, વડોદરા” ના નામનો રજુ કરવાનો રહેશે. 

20. કોઈ પણ કારણ દશા યા િસવાય અર  ના મંજુર કરવાનો, હરા  રદ કરવાનો અિધકાર 

યુિનિસપલ કિમશનર ીન ેઅબાિધત રહેશ.ે 

21. અર પ ક સાથે ડવાના પુરાવાની યાદી :- 

(૧) ડીપોઝીટની રકમનો ડમા ડ ડા ટ/બકસ ચકે/કેશ રસીદ. 

(૨) િત અંગનેું માણપ  (અનામત કેટેગરીમાં દકુાન મળેવવા અર  કરનાર માટે લાગુ પડશ)ે. 

(૩) ઓળખનો પુરાવો (આધારકાડ, પાનકાડ, ચુટંણી કાડ).  

(૪) રહેઠાણનો પુરાવો (લાઇટબીલ, િમલકત વેરાનું બીલ). 

22. ભરેલા અર  પ ક તથા ડીપોઝીટની પાવતી તા:૧૮/૧૦/૨૦૨૧   સુધીમાં ઓફીસ સમય દર યાન 

“ યુિનિસપલ કિમશનર ી, મ નંબર-૨૦૩,જમીન િમલકત(કોમિશયલ) શાખા, વડોદરા મહાનગર 

પાિલકા,ખંડેરાવ માકટ બી ડ ગ, રાજમહેલ રોડ, વડોદરા-૩૯૦૦૦૧” ને મળી ય તે રીત ે મોકલી 

આપવાના રહેશે.સમય મયાદા બહારની અર ઓ રદ બાતલ ગણવામા ંઆવશ.ે 

23. વડોદરા મહાનગરપાિલકા વારા ન ી કરવામાં આવેલ ફાળવણીની શરતો/ન ી કરશે તે શરતો 

હરા માં ભાગ લનેાર/સફળ થનારન ેબંધનકતા રહેશ.ે 

24. જ ર જણાયે શરતોમા ઘટાડો-વધારો યુિનિસપલ કિમ ર ી કરી શકશે. જ ે પરવાનેદારોન ે

બંધનકતા રહેશ.ે તેમાં કોઇ વાદ-િવવાદ ચાલશે નહી. 

25. હેર હરા  તથા ફાળવણીની તમામ શરતો કરારનો ભાગ ગણાશ.ે 

              ઉપરોકત તમામ શરતો અમોએ  વાંચી તથા  સમ  સહી કરેલ છે  . 
  
                                                             નામ: ........................................ 
 
                                                              સહી :........................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


