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જાશયે મનમલદા 
 

મખુ્મભતં્રી ગશૃ મોજના અંતગયત લડોદયા ળશયેભા ં મલમલધ સ્થ ય તૈમાય કયેર યશણેાકં વકુંરભા ંઆલેર દુકાનો 
(જાશયે શયાીથી) ભાલરકીના ધોયણે લેચાણથી રેલા/ભેલલાની અમલુ્મ તક (ઓગેનાઇઝવય/ડેલરોવય/વસં્થા/ શોરવેર-
યીટેર ભાકેટ/ફેંક/ધધંા વાથે વકંામેર લેાયીઓ/ વ્મક્તતઓ/અન્જમ મલગેયે ભાટે). લર્ડોદયા ળશયે અંતગગત વમાજીયુા, 
અટરાદયા, અકોટા-તાાંદરજા, ભાાંજરયુ તથા કાયેરીફાગ જેલા સવુલકવવત વલસ્તાયભાાં મખુ્મભાંત્રી હશૃ મોજના અંતગગત 
દુકાનોનુાં ફાાંધકાભ કયલાભાાં આલેર છે. આ વાંકુરભાાં આલેર દુકાનો જમાાં છે જેભ છે તે સ્સ્થતીભાાં, ભાલરકીના ધોયણ ે
લેચાણથી રેલા ભાટે યવ ધયાલતા ઇવભો ાવેથી જાશયે શયાજીથી અયજી ભાંગાલલાભાાં આલે છે. કુર ૧૨૫-દુકાનો ની 
જાશયે શયાજી અંગનેી અયજી લેફ વાઇટ ઉય તા.૦૧.૧૦.૧૯ થી જોઇ ળકાળે. અયજદાયો ધ્લાયા લ.ભ.ા.ભાાં આલેર 
અયજીઓ ૈકી પયજીમાત ણે યજુ કયેર દસ્તાલેજો/અનાભતની યકભ મજુફના અયજદાયોની જાશયે શયાજી 
તા.૨૧.૧૧.૧૯ના યોજ ગાાંધીનગય હશૃ, જયફુીરી ફાગ ાવે,લર્ડોદયા-૩૯૦૦૦૧ ખાતે કયલાભાાં આલનાય છે. અયજીભાાં 
દુકાન વાંદબેની અનાભતની યકભ તથા વનવત-વનમભો, www.vmc.gov.in લેફ વાઇટ ઉય દળાગલલાભાાં આલેર છે. લધ ુ
વલગત ભાટે કામગારક ઇજનેયશ્રીની કચેયી, એપોરે્ડફર શાઉવીંગ વેર,લ.ભ.ા.,યાલયુા કન્મા ળાા નાં.૩,પ્રતા 
યોર્ડ,યાલયુા,લર્ડોદયા-૩૯૦૦૦૧ નો વાંકગ કયલાનો યશળેે. દુકાનની જાશયે શયાજી કયલા અંગેની વલગતો નીચે મજુફ છે. 

અનુાં 
નાં 

વલસ્તાય/ ટી.ી. એપ.ી. 
કુર 

દુકાનો 
દુકાન નાંગ 

વાભાન્મ જાવત 
ભાટે 

અનાભત યાખેર દુકાન નાંગ 
અનસુલૂચત જાવત/જનજાવત તથા ફક્ષી 

ાંચ ભાટે 
૧ વમાજીયુા/૧ ૧૦૯ ૧૮ ૧૬ ૨-SC/ST 

૨ વમાજીયુા/૧ ૧૧૦ ૭ ૬ ૧-SC/ST 

૩ અટરાદયા/૨૦ ૯૫ ૨ ૧ ૧-OBC 

૪ અકોટા-તાાંદરજા/૨૧ ૧૦૮ ૪ ૩ ૧-OBC 

૫ ભાાંજરયુ/૧૯ ૧૦૪ ૮ ૭ ૧-SC/ST 

૬ ભાાંજરયુ/૧૯ ૨૨૮ ૪ ૩ ૧-OBC 

૭ કાયેરીફાગ/૯ ૨૨૩ ૩૨ ૨૯ ૨-SC/ST અને  ૧-OBC 

૮ વમાજીયુા/૧ ૧૨૦ ૫૦ ૪૫ ૪-SC/ST અને  ૧-OBC 

જાશયે શયાજી બાગ રેલા અંગે યવ ધયાલતા અયજદાયોએ EMD ની યકભ તેભજ શયાજી અંગે જરૂયી વાધવનક યુાલા/ 
દસ્તાલેજો શાર્ડગ કોીભાાં નીચે જણાલેર કચેયીએ તા.૧૬.૧૧.૧૯ ના યોજ વાાંજે ૫:00 કરાક શરેા ભી યશ ેતે યીતે 
સ્ીર્ડ ોસ્ટ/આય.ી.એ.ર્ડી.થી શોચાર્ડલાના યશળેે. અનાભતની (EMD) યકભ અયજદાય ધ્લાયા લ.ભ.ા.ભાાં જભા/યજુ 
થમેર ન શોલાના કકસ્વાભાાં તેઓ શયાજીભાાં બાગ રઇ ળકળે નશી.  
વાધવનક યુાલા યજુ કયલાન ુ સ્થ:-રે્ડ.મ્યવુનવવર કવભશ્નયશ્રી, યેકોર્ડગ ળાખા,યાજ ભશરે યોર્ડ, લર્ડોદયા-૩૯૦૨૦૯.        
(અયજીના કલય ેજ ઉય વલબાગ/કચેયીનુાં નાભ તથા વલમ અલશ્મ દળાગલલાનો યશળેે.) 
ભશતભ ફોરી સ્લીકાયલાનો અથલા નકાયલાનો અવધકાય ભશાનગયાલરકા લર્ડોદયાનો અફાવધત યશળેે અને તે છેલટનો 
અને તભાભ ફીર્ડયને ફાંધનકતાગ યશળેે. 
PRO No.   445/૧૯-૨૦                                                                 મ્યવુનવવર કવભશ્નનય 
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એપોડેફર શાઉવીંગ વેર 

લડોદયા ભશાનગયાલરકા 
પોન: ૦૨૬૫-૨૪૨૦૩૩૮, પેતવ:  ૦૨૬૫-૨૪૩૩૦૬૦ 

કામયારક ઇજનેયની કચેયી, કન્જમા ળાા ન.ં૩, પ્રતા યોડ,યાલપયુા, લડોદયા – ૩૯૦ ૦૦૧ 
  

જાશયે શયાી અંગેન ુઅયી ત્રક: 
 

     અટક    નાભ      મતા/મતનુ ંનાભ  
૧.  અયજદાયનુ ંનાભ  : 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
૨.  અયજદાયનુ ંપરુુ વયનામ ુ   

શારનુ/ં કામભી  :-------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

ત્ર વ્મલશાયનુ ંવયનામ ુ:-------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 ભોફાઇર ન.ં :                 રેન્જડ રાઇન ન.ં : 
        અયી વદંબે લ.ભ.ા. ધ્લાયા પ્રમવધ્ધ કયેર જાશયેાત PRO No.------------------------------------ 
૩.  અયજદાયનો ધધંો/ નોકયી/વસં્થા/મલબાગ  : 
      ------------------------------------------------------------------ 
૪.  ઇચ્છ્નીમ દુકાનની મલગત/નફંય દુકાન ૧) :    અથલા ૨):-          અથલા ૩):-   

     ------------------------------------------------------------------ 
     ટી.ી.:    એપ.ી.: 

------------------------------------------------------------------ 
સ્થ : 

------------------------------------------------------------------ 
૫. ડીોઝીટ/અનાભત/અનેસ્ટ ભનીની યકભ રૂ.---------------------- અંકે રૂમમા---------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------પયુા  
 
૬. ડીભાન્જડ ડ્રાફ્ટ નફંય-----------------------------------તા.----------------ફેન્જકનુ ંનાભ----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
૭. જાશયે શયાીભા ં (ાટીળીેળન) બાગ રેલાની પીની યકભ રૂ.૫,૦૦૦/- અંકે ાચં શજાય રૂમમા પયૂા, 

(યત ભલાાત્ર નથી) ડીભાન્જડ ડ્રાફ્ટ નફંય-----------------------------------તા.----------------ફેન્જકનુ ંનાભ-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ના અમધકૃત પ્રમતમનધી / બાગીદય / ટ્રસ્ટી / ભેનેજીંગ ડીયેકટય / કુરમખુત્માય આથી, લણયવ્મા મજુફની નગં. 
----૧----દુકાન ન.ં૧) : અથલા ૨):- અથલા ૩):-     ટી.ી.----------એપ.ી-------- જાશયે શયાીથી 
દુકાન ખયીદલા ઇચ્છછા ધયાવુ ં છુ. જાશયે શયાીભા ંબાગ રેલાની આ વાથેની વાભાન્જમ ળતો, રયમળષ્ટ-અ 
અને ફ ની તભાભ ળતો લાચંી, વની અને મલચાયીને અભો ધ્લાયા અયી કયેર છે. યજુ કયેર શકીકતો ૈકી 
કોઇ શકીકત ખોટી ભાભુ ડળે તો લડોદયા ભશાનગયાલરકા જે કાઇં મનણયમ રેળે તે ભને ફધંનકતાય તથા 
આખયી યશળેે. 
 
 
સ્થ:- -------------------------                                         અયજદાયનુ ંપરંૂૂ નાભ અને વશી 
તા.    /ઓતટો./નલેમ્ફય/૨૦૧૯         
 

અયજદાયનો 
ાવોટય  

વાઇઝનો પોટો 
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વાભાન્જમ ળતો 
 આ વાથે અનાભતની યકભ/અનેસ્ટ ભની તયીકેની યકભ ય ભને / અભોને કોઇ ણ જાતન ુ વ્માજ 

ભલાાત્ર નથી.  

 જાશયે શયાીભા ં (ાટીળીેળન) બાગ રેલાની પીની યકભ રૂ.૫,૦૦૦/- અંકે ાચં શજાય રૂમમા પયૂા 

ડીભાન્જડ ડ્રાફ્ટ લડોદયા ભશાનગય ાલરકાભા ંપયીમાત ણે જભા કયાલલા અભો વભંત છીએ જે યકભ 

અભોને યત ભલાાત્ર નથી. 

 લડોદયા ભશાનગયાલરકા ધ્લાયા ભાયી/ અભાયી દયખાસ્ત સ્લીકાયલાભા ંઆલેતો અનેસ્ટ ભનીની યકભ 

લ.ભ.ાલરકાભા ંજભા રેલાની યશળેે તેભજ ફાકી યશતેી યકભ વભમવય દળાયલેર વભમ ભમાયદાભા ંઅભો 

ધ્લાયા જભા કયાલલાભા ંઆલળે. 

 જો ભાયી/ અભાયી દયખાસ્ત સ્લીકાયલાભા ંઆલે અને હું/ અભો વદય દુકાન ભાટેની દયખાસ્તની પયેૂપયુી 

યકભ મનમિત વભમ ભમાયદાભા ં બયલાનુ ં ચકુૂ/ ચકૂીએ તો આણા લચ્છચેના કયાયનો લડોદયા 

ભશાનગયાલરકા અંત રાલળે અને વદય દયખાસ્ત અન્જલમે ભે / અભોએ બયેર યકભ / અનેસ્ટ ભનીની 

યકભ પયેૂપયુી લડોદયા ભશાનગય ાલરકા જપ્ત કયળે. 

 ભાયી / અભાયી દયખાસ્ત સ્લીકાયલાભા ં આલેથી મનમત થમેર વભમ ભમાયદાભા ં દયખાસ્ત મજુફની 

પયેૂપયૂી યકભ બયલા વભંત છંુ/છીએ. 

 લડોદયા ભશાનગય ાલરકા ધ્લાયા ફાધંલાભા ંઆલેર દુકાનનુ ં સ્થ મનરયક્ષણ કયેર છે. સ્થ ક્સ્થમત 

અનવુાય કે્ષત્રપ જે કાઇં શળે તે અભોને ફધંનકતાય છે. અને તે મજુફ જ દસ્તાલેજ કયલા અભો 

ફધંામેરા છે. 

 લડોદયા ભશાનગય ાલરકા ધ્લાયા દુકાનની જાશયે શયાી અંગે સ્થ ક્સ્થમત અનવુાયના કે્ષત્રપ મજુફ 

નક્કી કયેર અ વેટ લેલ્યનેુ ધ્માનભા ંયાખીને જ જાશયે શયાી ઇન્જરીભેન્જટની યકભ અનવુાય કયલા અભો 

વભંત છે. અયી કે જાશયેાત અંતગયત જો કોઇ દુકાનના ભાોભા ં ભેન્જયઅુર એયય/પ્રીન્જટીંગ 

ભીવટેક/મલગેયેને કાયણે દુકાનના ચોક્કવ કે્ષત્રપ તથા તેભા લધ-ધટ અંગે કોઇ ણ પ્રકાયની છીથી 

અભો તકયાય કયીએ નશી/કયીશ ુનશી. શયાી અંગે નક્કી કયેર અ વેટ લેલ્યનેુ જ અંમતભ તથા ભાન્જમ 

યાખલા અભો ફધંામેર છે/છીએ. ઉયાતં દુકાનની પાલણીની નક્કી કયેર ળયતો અને મનણયમોન ુ

ારન કયલા હું / અભો ફધંામેરા છંુ / છીએ. 

 આથી હુ ં / અભો જાશયે કરુ છંુ / કયીએ છીએ કે ઉય જણાલેર ભારશતી વપંણૂય અને તદ્દન વાચી છે.   

તેભા આકસ્ભીક કે અન્જમથા કોઇ ણ ક્ષમત કે અુયુ યશી ગઇ શળે તો લડોદયા ભશાનગય ાલરકાને 

ગભે ત્માયે વફમંધત દુકાન-મભલ્કતની પાલણી કે ભાયી / અભાયી દયખાસ્તની સ્લીકૃમત યત ખેંચલા 

ભાટે પયૂત ુ ંકાયણ યશળેે. 

 અયીના કલય ેજ ઉય મલબાગ/કચેયીનુ ંનાભ તથા મલમ અલશ્મ દળાયલલાનો યશળેે. 

 આથી હુ ં/ અભો જાશયે કરુ છંુ / કયીએ છીએ કે દુકાનની પાલણી અંગેના મનમભો ભે / અભોએ લાચં્છમા 

અને વભજ્મા છે / છીએ અને જભીનના ટાઇટર ડીડ, નતળા-સ્થ ક્સ્થમત તાસ્મા છે. જે કયાય, 

કબરુાત, દસ્તાલેજ કયલાના ંથામ છે. તેના મવુદ્દા ચકાસ્મા છે અને જ્માયે તે કયલાના કશલેાભા ંઆલળે 
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ત્માયે કયલા ફાશંધેાયી આપ ુ છંુ / આીએ છીએ અને લડોદયા ભશાનગય ાલરકાનો મનણયમ ભને / 

અભોને ફધંનકતાય યશળેે. 

 તેભજ રયમળષ્ઠ-(ફ) ની તભાભ ળતો/મનમભો ૧ થી ૩૧ અભોને ફધંનકતાય યશળેે. જે અભોએ લાચં્છમા 

અને વભજ્મા છે/છીએ. 

 અયજદાયે બાલ ફોરી ફોરતા લખતે તૈમાય કયેર યશણેાકં વકુંરભા ંઆલેર દુકાનોની વાઇટ જે છે 

તેલી સ્થીમતભા ંબાલની ઓપય આલાની યશળેે. અયજદાય દુકાનની જાશયે શયાી અંતગયતની એક 

અયી ૈકી લુભુા ંલુ ુત્રણ દુકાનો ભાટે શયાીની ફોરીભા ંબાગ રઇ ળકળે. જાશયે શયાીભા ંત્રણ 

દુકાનોની ફોરી ૈકી ભશત્તભ ફોરી ફોરનાય અયજદાય વપ થમેથી કયેર અયી મજુફ એક જ 

દુકાન પાલલાભા ંઆલળે. અન્જમ લધાયાની દુકાન ભાટે લધાયાની ફીી અયી કયલાની યશળેે. 

અયજદાયે નક્કી કયેક ત્રણ જ દુકાન ભાટે પતત એક જ અયીનો ઉમોગ કયી મનમભોનવુાય 

બયલાાત્ર થતી (EMD) અનાભતની યકભ જભા કયાલલાની યશળેે. ઉયાતં લુ ુદુકાનો (એક થી 

લુ)ુ રેલા ઇચ્છછતા શોમ તેલા વજંોગોભા ં દુકાનના કે્ષત્રપ મજુફ અ વેટ લેલ્ય ુ અનવુાય 

અયજ્દાયે અન્જમ/ફીી અયીનો ઉમોગ કયી જભા કયાલલા ાત્ર થતી અનાભતની યકભ 

અરગથી યજુ કયલાની યશળેે. એક અથલા લુ ુ દુકાન રેલા ઇચ્છછતા શોમ તેલા અયજદાયે વદય 

અયીભા ં જણાલેર કોઇણ દુકાન ભાટે જાશયે શયાી કયી ળકળે. બયલાાત્ર થતી (EMD) 

અનાભતની યકભ અયજદાય ધ્લયા લ.ભ.ા.ભા ં યજુ થમેર ન શોલાના રકસ્વાભા ં તેઓની અયી 

સ્લીકાયલાભા ંતેભજ ગ્રાહ્ય યાખલાભા ંઆલળે નશી. 
 શયાીભા ંફીડયને જ પ્રલેળ આલાભા ંઆલળે. જેન ુડીકરેયેળન યીસ્ટે્રળન વભંમે પયુાલા અને ઓખ 

વરશત આલાન ુયશળેે.  

 શયાીના સ્થે વભમ વય શાજય યશલેાન ુયશળેે.  

 ભોફાઇર પોનનો ઉમોગ પ્રમતફધંીત યશળેે. 

 

   વશી: 

સ્થ:- -------------------------                                         અયજદાયનુ ંપરંૂૂ નાભ અને વશી 

તા.    /ઓતટો./નલેમ્ફય/૨૦૧૯            
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એપોડેફર શાઉવીંગ  વેર,લડોદયા ભશાનગયાલરકા 
(Annexure-A) દુકાનોના કે્ષત્રપ, બાલ તથા અનાભતની મલગતો 

મખુ્મભતં્રી ગશૃ મોજના અંતગયત EWS/LIG/MIG  શઠે મલમલધ ટી.ી.,એપ.ી. લાા નીચે જણાલેર સ્થોએ તૈમાય 
કયેર યશણેાકં વકુંરભા ંઆલેર દુકાનોની કે્ષત્રપ તથા બયલાાત્ર અનાભતની મલગત દળાયલત ુત્રક. 

Sr. 
No. 

Location / 
Address 

Shop  
No. 

Carpet 
 Area of Shop in 

sq. mt. 

Up set 
Amount 

Avg. Amount of  
EMD in Rs. 

(અનાભત/ડીોઝીટ ની યકભ) 

1 
TP-1, FP-109 (EWS),  on 18 mt. road line, 

 Behind Satyam Party Plot, near Shrushti height, Sayajipura- Commercial UNIT-19 

  
 1 13.66 1028598 

284634 

    2 19.88 1496964 
    3 20.16 1518048 

  
Reserved SC/ST 

Category 5 20.69 1557957 
    6 13.19 993207 
    7 13.19 993207 
    8 19.98 1504494 
    9 20.16 1518048 
    10 12.17 916401 

    11 12.25 922425 

    12 20.44 1539132 
    13 20.26 1525578 

  
Reserved SC/ST 

Category 14 26.76 2015028 

    15 20.16 1518048 

    16 20.16 1518048 

    17 26.95 2029335 

    18 20.16 1518048 

    19 19.98 1504494 

2 
T.P.-1, F.P.-110  (LIG) Sayajipura, 15 mt raod line, Khodiyarnagar char rasta to 

Satyam party plot main road, opp. Shivam park-Commercial UNIT-07 

 

Location / 
Address 

Shop  
No. 

Carpet Area of 
Shop in sq.mt. 

Up set Amount 
Avg. Amount of EMD in 

Rs. (અનાભત/ડીોઝીટ ની યકભ) 

  GROUND FLOOR PLAN 
GROUND FLOOR 5 42.1 3620600 

376105 

    
FIRST FLOOR 1/101 37.45 2014810 

    
FIRST FLOOR 3/103 19.05 1024890 

    
FIRST FLOOR 4/104 30.79 1656502 

  Reserved SC/ST Category 
FIRST FLOOR 5/105 31.22 1679636 

    
FIRST FLOOR 7/107 22.91 1232558 

    
FIRST FLOOR 8/108 35.96 1934648 
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૩ 
T.P.-2૦, F.P.-95 (LIG) Atladara, on 12 mt road, Near Akshara Bunglows, Ahead 

Pramukha Swami Hospital.(Commercial UNIT-02) 

 
Location / 

Address 
Shop  
No. 

Carpet 
 Area of Shop in 

sq. mt. 

Up set 
Amount 

Avg. Amount of  
EMD in Rs. 

(અનાભત/ડીોઝીટની યકભ) 

 
Reserved OBC Category 1 22.53 2424228 

484846 

  
4 22.53 2424228 

૪ T.P.-21, F.P.-108 (LIG) Akota-Tandalja, on 12 mt road, Sun Pharma to Vasna 

Main Road, Besides Samim Park Society..(Commercial UNIT-04) 

 
Location / 

Address 
Shop  
No. 

Carpet 
 Area of Shop in 

sq. mt. 

Up set 
Amount 

Avg. Amount of  
EMD in Rs. 

(અનાભત/ડીોઝીટ ની યકભ) 

  
1 17.69 2855166 

751237   
2 29.08 4693512 

  
3 28.67 4627338 

 
Reserved OBC Category 4 17.65 2848710 

 

૫ 

 

T.P.-19, F.P.-104  Majalpur , Opp. Laxmi Krupa Society, Nr. Sun City Circle 

towards Suryadarshan Crossing on 18 mt road, Vadodara. Commercial UNIT-8 

 
Location / 

Address 
Shop  
No. 

Carpet 
 Area of Shop in 

sq. mt. 

Up set 
Amount 

Avg. Amount of  
EMD in Rs. 

(અનાભત/ડીોઝીટ ની યકભ) 

  A-1 18.21 2939094 

628532 

  A-2 20.53 3313542 

  A-3 20.26 3269964 

 
Reserved for SC/ST 

Category A-4 18.4 2969760 

  B-1 18.58 2998812 

  B-2 20.62 3328068 

  B-3 20.81 3358734 

  B-4 18.36 2963304 

૬ 

Majalpur TP-19, FP-228, opp. Vraj apartment, on 9 mt road, besides. Laxmi 

Krupa Society, Nr. Sun City Circle towards Suryadarshan Crossing on 18 mt 

road, Vadodara.   Commercial UNIT-4 

 
Location / 

Address 
Shop  
No. 

Carpet 
 Area of Shop in 

sq. mt. 

Up set 
Amount 

Avg. Amount of  
EMD in Rs. 

(અનાભત/ડીોઝીટ ની યકભ) 

  1 18.58 1999208 

431370  
Reserved for OBC 

Category 2 21.74 2339224 

  3 21.74 2339224 

  4 18.12 1949712 
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૭ 
T.P.-9, F.P.-223 karelibaug. On 13 mt road, Near government quarters, opp. 

swatantra senani nagar, near anandnagar. Commercial UNIT-32 

 
Location / Address 

Shop  
No. 

Carpet 
 Area of Shop in sq. 

mt. 
Up set Amount 

Avg. Amount of  
EMD in Rs. 

(અનાભત/ડીોઝીટ ની 
યકભ) 

GROUND FLOOR SHOPS TOWER A-B 

931255 

  1 28.98 5610528 

 
Reserved for SC/ST 

Category 2 27.69 5360784 

  3 28.99 5612464 

  4 29.36 5684096 

  5 28.62 5540832 

  6 17.75 3436400 

  7 25.26 4890336 

  8 31.04 6009344 

  
9 28.73 5562128 

GROUND FLOOR SHOPS TOWER J-K 

  
1 27.04 5234944 

  
2 26.67 5163312 

 
Reserved for SC/ST 

Category 3 16.72 3236992 

  
4 26.74 5176864 

  5 26.67 5163312 

  6 30.26 5858336 

  7 27.43 5310448 

  8 26.76 5180736 

FIRST FLOOR SHOPS TOWER A-B 

  1 31.02 5006628 

  2 19.43 3136002 

  3 24.02 3876828 

  4 23.96 3867144 

  5 28.97 4675758 

  6 40.76 6578664 

  7 24.76 3996264 

  8 32.86 5303604 

FIRST FLOOR SHOPS TOWER J-K 

 
Reserved for OBC 

Category 1 26.3 4244820 

  2 20.01 3229614 

  3 18.06 2914884 

  4 19.31 3116634 

  5 20.9 3373260 

  6 20.19 3258666 

  7 27.2 4390080 
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૮ 

T.P.-1, F.P.-120    Sayajipura, 15 mt. raod line,  Khodiyarnagar char rasta to 

Satyam party plot main road, Near sayajinagar housing society. Commercial 

UNIT-50 

 
Location / Address 

Shop  
No. 

Carpet 
 Area of Shop in sq. 

mt. 
Up set Amount 

Avg. Amount of  
EMD in Rs. 

(અનાભત/ડીોઝીટ ની 
યકભ) 

GROUND FLOOR SHOPS  TOWER-A 15.00 MT. WIDE ROAD 

333628 

  1 18.21 1371213 

  2 31.12 2343336 

  3 40.14 3022542 

 
Reserved for SC/ST 

Category 4 27.88 2099364 

  5 23.6 1777080 

  6 20.44 1539132 

GROUND FLOOR SHOPS  TOWER-A  12.00 MT. WIDE ROAD 

  7 45.91 2961195 

  
8 26.95 1738275 

  
9 24.53 1582185 

GROUND FLOOR SHOPS  TOWER-B 12.00 MT. WIDE ROAD 

 
Reserved for SC/ST 

Category 1 24.16 1558320 

  
2 54.31 3502995 

  3 25.18 1624110 

  4 24.81 1600245 

GROUND FLOOR SHOPS  TOWER-C 12.00 MT. WIDE ROAD 

  1 25.46 1642170 

  2 39.02 2516790 

  3 26.67 1720215 

  4 38.84 2505180 

GROUND FLOOR SHOPS   TOWER-D 12.00 MT. WIDE ROAD 

  1 26.67 1720215 

  2 41.54 2679330 

  3 37.5 2418750 

 
Reserved for SC/ST 

Category 4 27.07 1746015 

GROUND FLOOR SHOPS   TOWER-E 12.00 MT. WIDE ROAD 

  1 32.99 2127855 

  2 36.62 2361990 

  3 40.24 2595480 

  4 26.67 1720215 
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T.P.-1, F.P.-120  SAYAJIPURA  FIRST FLOOR SHOPS   

 
Location / Address 

Shop  
No. 

Carpet 
 Area of Shop in sq. 

mt. 
Up set Amount 

Avg. Amount of  
EMD in Rs. 

(અનાભત/ડીોઝીટ ની 
યકભ) 

FIRST FLOOR SHOPS  TOWER-A 15.00 MT. WIDE ROAD 

333628 

  1 41.55 2235390 

  2 34.41 1851258 

  3 19.48 1048024 

  4 44.33 2384954 

FIRST  FLOOR SHOPS  TOWER-A  12.00 MT. WIDE ROAD 

  5 43.95 1889850 

 
Reserved for SC/ST 

Category 6 21.28 915040 

  
7 19.35 832050 

FIRST  FLOOR SHOPS  TOWER-B 12.00 MT. WIDE ROAD 

  1 18.4 791200 

  
2 36.13 1553590 

  3 26.17 1125310 

  4 20.07 863010 

  5 19.51 838930 

FIRST  FLOOR SHOPS  TOWER-C 12.00 MT. WIDE ROAD 

  1 20.18 867740 

  2 36.71 1578530 

  3 25.43 1093490 

  4 25.09 1078870 

FIRST  FLOOR SHOPS   TOWER-D 12.00 MT. WIDE ROAD 

  1 24.72 1062960 

 
Reserved for OBC 

Category 2 36.33 1562190 

  3 25.27 1086610 

  4 20.53 882790 

FIRST  FLOOR SHOPS   TOWER-E 12.00 MT. WIDE ROAD 

  1 18.68 803240 

  2 20.07 863010 

  3 24.9 1070700 

  4 36.52 1570360 

  5 25.2 1083600 
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 પ્રી- ક્લોરીપીકેળન (અયજી તથા વનવત વનમભો) ર્ડોક્યભેુન્ટવ તા.૦૧.૧૦.૧૯ થી લર્ડોદયા ભશાનગય 
ાલરકાની લેફવાઇટ ઉય જોઇ ળકાળે. અયજ્દાયે/ફીર્ડયે શયાજીના સ્થે વલાયે ૯:૦૦ કરાકે શાજય 
થલાનુાં યશળેે. 
 

 ટી.ી.-૧/એપ.ી-૧૦૯,૧૧0,૧૨૦ વમાજીયુા, ટી.ી.૨૦/એપ.ી.૯૫ અટરાદયા, 
ટી.ી.૨૧/એપ.ી.૧૦૮ અકોટા-તાાંદરજા, ટી.ી.૧૯/એપ.ી.૧૦૪, ૨૨૮ ભાાંજરયુ તથા 
ટી.ી.૯/એપ.ી.૨૨૩ કાયેરીફાગ ખાતેની દુકાનો ભાટે જાશયે શયાી કયલાની તાયીખ અને વભમ:- 
તા.૨૧.૧૧.૨૦૧૯ ના યોજ વલાયે ૧૦:૦૦ કરાક થી ૫:૦૦ કરાક સધુી.  
 
 
 

અયજદાયની વશી 
તા.    /ઓતટો/નલેમ્ફય/૨૦૧૯                            વીટી.એન્જી. 

   એપોડેફર શાઉવીંગ વેર 
   લડોદયા ભશાનગયાલરકા 

 
નોંધ:-  

લડોદયા ભશાનગયાલરકા ધ્લાયા લડોદયા ળશયેના મલકાવને ધ્માને યાખી યસ્તા યેવાભા ં જેઓની 
દુકાન દુય થમેર છે. તેઓ ભાટે કુર દુકાનના ૧૦% જેટરી દુકાન અનાભત યાખેર છે. જેઓ યીઝલયડ 
દુકાનની જાશયે શયાીભા ંબાગ રેલા ઇચ્છછા ધયાલતા શોમ તેઓએ પ્રી-ફીડ/અયીની વાથે ાલરકા ધ્લાયા 
આલાભા ં આલેર નોટીવ તેભજ આનવુાલંગક પયુાલાઓ યજુ કયલાના યશળેે. અનાભત યાખેર દુકાનભા ં
ફીડય/અયજદાય ન ભળ્મેથી અન્જમ વાભાન્જમ ફીડય/અયજદાયને પાલી આલાભા ંઆલળે. 
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નોં૨% અનાભતનીયજદાય દ્વાયા લ.ભ(રયમળષ્ઠ- ફ) 

મખુ્મભતં્રી ગશૃ મોજના અંતગયત EWS/LIG/ શઠે મલમલધ ટી.ી. ૧ વમાીપયુા 
,એપ.ી. ૧૦૯,૧૧૦,૧૨૦ વમાીપયુા, ટી.ી.૨૦ એપ.ી.૯૫ અટરાદયા , ટી.ી.૨૧, 

એપ.ી.૧૦૮ અકોટા-તાદંરજા, ટી.ી.૧૯/એપ.ી.૧૦૪,૨૨૮ ભાજંરપયુ તથા 
ટી.ી.૯/એપ.ી.૨૨૩ કાયેરીફાગ લાા સ્થોએ તૈમાય કયેર વકુંરભા ંઆલેર 

દુકાનો ભાલરકીના ધોયણે લેચાણ કયલા ભાટેની ળયતો/મનમભો 
 
૧. વકુંરનો પ્રકાય    :  લાલણજ્મ / યશણેાકં 
 
૨. ફાધંકાભની મલગત :   જાશયે શયાી કયલાભા ંઆલનાય સ્કીભ અનવુાયની દુકાનોની મલગત તથા દુકાન 

નુ ંકે્ષત્રપ, ચો.ભી. ભા ંઉયોકત ત્રકભા ંદળાયલેર છે. 
 
અં.ન.ુ દુકાનની મલગત દુકાનનુ ંકે્ષત્રપ,ચો.ભી. 

૧   
 ાન નફંય- ૫ થી ૯ મજુફ 
૨   
૩   

 
૩.  અયજદાય વકુંરભા ંદુકાનોનુ ંસ્થ મનરયક્ષણ કયી ળકે છે. મનરયક્ષણ તા.૦૧.૧૦.૧૯ થી તા.૧૬.૧૧.૨૦૧૯ 

દયમ્માન (જાશયે યજા મવલામ) વલાયે ૯.૦૦ થી ફોયે ૧૨.૦૦ કરાક સધુી સ્થે કયી ળકાળે. 
 

૪.  બયેર અયી અંતગયત બયલાાત્ર થતી અનાભતની યકભ તથા જભા કયલલાાત્ર થતા દસ્તાલેજો 
વીરફધં કલયભા ં લડોદયા ભશાનગયાલરકાની કચેયીભા ં ભોડાભા ં ભોડા તા.૧૬.૧૧.૨૦૧૯ના યોજ 
૧૭=૦૦ કરાક સધુીભા ં ભે તે યીતે યીસ્ટય ોસ્ટ એડી, સ્ીડ ોસ્ટ થી ભોકરલાના યશળેે. શને્જડ 
ડીરીલયી સ્લીકાયલાભા ંઆલળે નશી. વભમ ભમાયદા ફાદ ભેરા બાલ ત્રકો ધ્માને રેલાભા ંઆલળે 
નશી. વીરફધં કલય ઉય કાભની મલગત તથા મલબાગનુ ંનાભ અલશ્મ દળાયલલાની યશળેે. 

 
૫.  અયજદાયે/ફીડયે જાશયે શયાીભા ં (ાટીળીેળન) બાગ રેલા વદંબે પીની યકભ રૂ.૫,૦૦૦/- અંકે ાચં 

શજાય રૂમમા પયૂા તેભજ અનેસ્ટ ભનીની યકભ ડીભાન્જડ ડ્રાફ્ટ લડોદયા ભશાનગય ાલરકાભા ંઅયી 
જભા કયાલલાના વભમે પયીમાત ણે જભા કયાલલાની યશળેે શયાીભા ં (ાટીળીેળન) બાગ રેલા 
વદંબે પીની યકભ અયજદાય/ફીદયને યત (Non Refundable) ભલાાત્ર નથી. ઉયાતં 
અયજદાય/ફીદય બમલષ્મભા ંણ મૂ યકભ તથા તેન ુવ્માજની યકભની ભાગંણી કયી ળકળે નશી. જાશયે 
શયાીભા ં(ાટીળીેટ) બાગ રેલા ભાટે જે અયજદાય ધ્લાયા પીની યકભ જભા કયાલલાભા ંઆલેર છે. તે 
જ વ્મક્તતને (ભાત્ર એક વ્મક્તત) પ્રલેળ આલાભા આલળે. અયજદાય વાથે અન્જમ કોઇ ણ વ્મક્તતને 
પ્રલેળ આલાભા ંઆલળે નશી તેભજ તે ફાફતે વયકાયી કભયચાયી/પ્રમતમનમધ વાથે તકયાય કયળે નશી. 
તકયાય કમેથી જરૂયી કામદાકીમ કામયલાશી કયલાની પયજ ડળે.  

 
  ૬. અયજદાયે શયાી અંતગયત ભેલલા ઇચ્છ્નીમ દુકાનની નક્કી થમેર અ વેટ રકભતં મજુબ ્બાલની 

વયેયાળ ૨૦% યકભ ડીોઝીટ (અનેસ્ટ ભની/EMD) તયીકે મ્યમુનમવર કમભશ્નયશ્રી, લડોદયાના નાભનો 
ડીભાન્જડ ડ્રાફ્ટ અયી વાથે પયીમાતણે ફીડલાનો યશળેે. આ રડોઝીટ ઉય કોઇણ પ્રકાયન ુવ્માજ 
ભળે નરશ. જે અયજદાયન ુ ટેન્જડય નાભજુંય કયલાભા ંઆલળે, તેઓને ડીોઝીટની યકભ આલા અંગે 
જરૂયી લશીલટી ભજુંયી ભેલી યત કયલાની કામયલાશી કમાય ફાદ જ યત કયલાભા ં આલળે. જે 
અયજદાયન ુઅયી અનવુાય શયાી દયમ્માન દુકાનની ફોરીભા ંવપ થમેથી તેઓના રકસ્વાભા ંઅનેસ્ટ 
ડીોઝીટની યકભ દુકાનની ખયીદ રકિંભત ેટે ભજયે ગણલાભા ંઆલળે. 
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૭.   લડોદયા ભશાનગયાલરકાને મદુતભા ંભેર તભાભ અયીઓ અનવુાય અયજદાયોની/ફીડયોની ફોરી 

ળક્ય શળે તો તા.૨૧.૧૧.૨૦૧૯ ના યોજ જાશયે શયાીથી દળાયલેર સ્થે વભમવય ળરૂ કયલાભા ં
આલળે. વજંોગોલવાત આ તાયીખ અને વભમે જાશયે શયાી ટેકનીકર કાયણોવય ળકમ ન ફને તો 
ફીી કોઇ તાયીખ અને વભમે જાશયે શયાી નક્કી કયલાનો અમધકાય લડોદયા ભશાનગયાલરકા 
અફામધત યશળેે. અને તેની જાણ ફીડયને કયલાભા ંઆલળે. 

 
૮.   જાશયે શયાીની પયેુ પરુૂ કે અંળત: ભજુંય / યદ કયલાની આખયી વત્તા લડોદયા ભશાનગય ાલરકા 

અફામધત યાખે છે. અને તેના કાયણો દળાયલલા લડોદયા ભશાનગયાલરકા ફધંામેર નથી. 
 
૯.    વૌથી ઉંચી ઓપય (ફોરી) ફોરનાય અયજદાય/ફીડય ધ્લાયા ફોરીની વપંણૂય યકભ (મ્યમુનમવર 

કમભશ્નયશ્રી, લડોદયાના નાભનો) ડીભાન્જડ ડ્રાફ્ટ/ે ઓડયયથી જ પયીમાત ણે જભા કયાલલાની 
યશળેે. તથા શયાી વદંબે દુકાન ભેલલા તથા ફીડ/ફોરીની યકભ જભા કયાલલા ફાફતની વભંમત 
આલાની યશળેે. ફીડની યકભ જભા કયલાભા ંચકુ થમેથી વદય મભલ્કત અન્જમને પાલલાભા ંઆલળે 
અથલા તો પયીથી લેચાણ અંગે ફોરી ફોરલાભા આલળે. (લ.ભ.ા. દ્વાયા જે મનણયમ રેલામ તે 
ફધંનકતાય યશળેે) તથા તેભજ બયેર અનેસ્ટ ભની ડીોઝીટની યકભ જપ્ત કયલાભા ંઆલળે.  

 
૧૦.   જાશયે શયાીની ફોરીભા ંજે અયજદાય/ફીડય ભશત્તભ ફોરી ફોરલાભા ંવપ થમેથી તેઓએ દુકાનની 

ફાકીની ૩૦% યકભ (મ્યમુનમવર કમભશ્નયશ્રી, લડોદયાના નાભનો) ડીભાન્જડ ડ્રાફ્ટથી પાલણી ત્ર 
પાવ્મેથી લુભુા ંલુ ુરદન-૬૦ ભા ંજભા કયાલલાની યશળેે તથા 

        
૧૧.  મદુ્દા ન.ં૧૦ મજુફની મદુત્ત રદન-૬૦ વાય થમા ફાદ, ઓપયની ફાકી યશતેી ૫૦% ની યકભ અથલા 

તપાલતની ફાકી યશતેી યકભ (મ્યમુનમવર કમભશ્નયશ્રી, લડોદયાના નાભનો) લુભુા ંલુ ુ૯૦ રદલવભા ં
લડોદયા ભશાનગયાલરકાની કચેયીભા ંડીભાન્જડ ડ્રાપટ/ે ઓડયયથી બયલાની યશળેે. 

 
૧૨.  જે અયજદાયની ભાગંણી સ્લીકાયલાભા ંન આલે તે અયજદાય ધ્લાયા જભા કયાલેર અનાભતની યકભ 

મલના વ્માજે યત ભેલલા શતતદાય યશળેે. 
 
૧૩. દસ્તાલેજ અંગેની રખાઇ, ટાઇીંગ, સ્ટેમ્ ડયટુી, યીસ્ટે્રળન પી (વયકાયશ્રીના ધાયા ધોયણ મજુફ   

અન્જમ) કામયલાશીની/ખચય અંગેની તભાભ જલાફદાયી ખયીદનાયના ળીયે યશળેે. 
 
૧૪.  અયજદાય પયુાલા તયીકે યેળનકાડય, ચટુણી ઓખ ત્ર, આધાય કાડય,ાનકાડય, ફેંકની ાવબકુ અથલા 

કેન્જર/યાજમ વયકાયના ગેઝેટેડ ઓપીવયનો દાખરો,જામતનો દાખરો મલગેયે પયુાલા યજુ કયલાનો યશળેે. 
 
૧૫. જે અયજદાયની ઓપય ભજુંય કયલાભા ંઆલે તે અયજદાયે તેઓને અતે્રથી જાણ કમાયના રદલવથી ઓપય 

કયેર રકભતં અનરુભ ન.ં૯, ૧૦ અને ૧૧ મજુફ લડોદયા ભશાનગય ાલરકાની કચેયીભા ં રડભાન્જડ 
ડ્રાપટ/ચેકથી જભા કયાલલાની યશળેે. પયેુપયુી યકભ લડોદયા ભશાનગયાલરકાભા ંબયાઇ થમા ફાદ જ 
દુકાનનો કફજો અયજદાયને જરૂયી કાનનુી મલમધ/લશીલટી પ્રરરમા (દસ્તાલેજ,કબ્ઝા ાલતી ભેવ્મા 
ફાદ જ) કમાય ફાદ સપુ્રત કયલાભા ંઆલળે. ઓપય કયેર યકભ મનમત વભમભમાયદાભા ંઅયજદાય દ્વાયા 
લડોદયા ભશાનગય ાલરકાભા જભા કયાલલાભા ંઆલળે નરશ તો તેઓ દ્વાયા જભા કયાલલાભા ંઆલેર 
E.M.D. ની યકભ જપ્ત કયલાભા ંઆલળે/ અથાયત યત કયલાભા ંનશી આલે. 

 
૧૬.  જે અયજદાય ભશત્તભ ફોરી ફોરલાભા ં વપ થમેથી તેઓની અયી ભજુંય કયલાભા ં આલે તે 

અયજદાયે ભશત્તભ ફોરીની યકભ ઉય પ્રભાણે મનમત વભમની ભમાયદાભા ં લડોદયા ભશાનગય 
ાલરકાની કચેયીભા ંબયાઇ કયલાન ુચકેુ તો, તેઓની બયેર ડીોઝીટની યકભ જપ્ત કયલા તથા 
તેલી ભાગંણીલાી મભલ્કત અન્જમને પાલલાભા ં લડોદયા ભશાનગયાલરકા મખુત્માય યશળેે. આ 
ઉયાતં જો અયજદાય દ્વાયા અનેસ્ટ ભની ઉયાતં  ફાકી યશતેી યકભ મનમત વભમ ભમાયદાભા ંજભા 
કયાલલાભંા ંનશી આલેતો અનેસ્ટ ભની ડીોઝીટ જપ્ત કયલાભા ંઆલળે તેભજ બયેર યકભના ૨૫% 
કાત કયી ફાકીની યકભ લગય વ્માજે યત કયી તેઓને પાલેર મભરકત અન્જમને પાલલાભા ં
આલળે. 
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૧૭.  અયી ભજુંય કે યદ કયલાનો મનણયમ ૩ (ત્રણ) ભાવભા ંફનતી ત્લાયાએ કયાળે. યંત ુતેલો મનણયમ ન 
  કયલાભા ંઆલે ત્મા ંસધુી અયજદાય તેભની અયી યત/ાછી ખેચી ળકળે નરશ તથા ડીોઝીટની 
યકભ યત ભાગંી ળકળે નરશ. વદય મનણયમ રેલાભા ંવજંોગોલળાત મલરફં થામ તો અયજદાય લાધંો 
રઇ ળકળે નરશ. તથા અનેસ્ટ ડીોઝીટની યકભ ઉય વ્માજ ભળે નરશ.                     

 
૧૮.  અયજદાયે ઓપય રકભતં (લેચાણ રકભતં) ઉયાતં લેચાણ યાખેર મભલ્કત તેભના નાભે તફદીર 

 કયલા અંગેના દસ્તાલેજને રગતો તભાભ ખચય તેઓએ બોગલલાનો યશળેે. 
 
૧૯.  અયજદાયે કબ્જો વોપ્મા તાયીખથી લડોદયા ભશાનગયાલરકા વયકાયશ્રી કે અન્જમ વસં્થાઓના ં જે      

કાઇં લેયા, ટેક્ષ, રાગત, ભશસેરુ, લીજી ફીર, ભેન્જટેનન્જળ, એવોવીએળન ચાર્જ, કનેતળન ચાર્જ અને 
લયાળ ચાર્જ તેભજ અન્જમ તભાભ ચાર્જ અયજદાયે બયલાનો યશળેે. 

 
૨૦.  અયજદાયે દુકાનની ખયીદ રકભતંની પયેુપયુી યકભ લડોદયા ભશાનગયાલરકાભા ં જભા કયાવ્માના 

લુભુા ંલુ ુએક ભાવભા ંલડોદયા ભશાનગય ાલરકા વાથે કન્જલેમન્જવ ડીડ કયીને તેને યીસ્ટડય કયાલી 
દુકાનનો પ્રત્મક્ષ કફજો રેલાનો યશળેે. 

 
૨૧.  ઉય મજુફની મનમત વભમ ભમાયદાભા ંઅયજ્દાય દુકાનનો કફજો વબંાી રેલાભા ંચકુ કયેતો તેની 

વીક્યયુીટીની જલાફદાયી લડોદયા ભશાનગયની યશળેે નરશ.  
 
૨૨.  અયજદાયે પાલામેર દુકાનો અંગે ી.ડી.વી.આય અન્જલમે ભલાાત્ર ઉમોગ ભાટે સ્થામનક વસં્થાની 

યલાનગી ભેલીને ઉમોગ કયી ળકાળે તેભજ અયજદાયે આ મભલ્કતભા ં ધધંો ળરૂ કયલા ભાટે 
પ્રલયતભાન કામદાનવુાય જે કોઇ યલાનગી / ભજુંયી રેલાાત્ર થતી શળે તે સ્લખચે ભેલલાની યશળેે. 
લુભુા ં પામય વેપટીની સમુલધાઓ અને વટીપીકેટ ફાફતે લેચાણ યાખનાયે લખતો લખત યલાનો 
રેલાનો યશળેે. 

 
૨૩.  દુકાન ખયીદનાય દુકાનના ફશાયના કે ઉયના બાગે કોઇણ જાતના સધુાયા લધાયા કયી ળકાળે નશી 

તથા દુકાનન ુલેચાણ ફાધંકાભ (ઇભરા) પયુત ુજ છે. 
 
૨૪.  એપોડેફર શાઉવીંગ અંતગયત તૈમાય કયેર યશણેાકંના ભકાનો વાથે બોંમ તીમાની/શરેા ભાની 

તભાભ દુકાનના કફજેદાયોએ એવોવીએળનની યચના કયી તેના વભ્મ થલાન ુ યશળેે અને આ 
મભલ્કતભાનંી વાભાન્જમ સખુ સલુીધાઓની મનબાલણીની જલાફદાયી એવોવીએળનની યશળેે. લડોદયા 
ભશાનગયાલરકાની આ ફાફતે કોઇણ પ્રકાયની જલાફદાયી યશળેે નશી. 

 
૨૫.  વદયહુ ંમભલ્કતના મનકાર ફાફતે બમલષ્મભા ંશલે છી લડોદયા ભશાનગયાલરકા તેના નીતી-મનમભો-

ળયતોભા ંજે કોઇ પેયપાય કયેતો તે અયજદાયને ફધંનકતાય યશળેે. 
 
૨૬.  ભશત્તભ ફોરી કોઇણ કાયણ આપ્મા મવલામ સ્લીકાયલાનો અથલા નકાયલાનો અફામધત અમધકાય લડોદયા 

ભશાનગયાલરકાનો યશળેે અને તે છેલટનો અને તભાભ ફીડયને ફધંનકતાય યશળેે. 
(૧)  જાશયે શયાીભા ંબાગ રેતા વસં્થા/કંની/વ્મક્તતના રકસ્વાભા ંફીડયલતી બાલ ફોરનાય વ્મક્તતએ નીચે 

જણાલેર દસ્તાલેજો યજુ કયલાના યશળેે 
     (અ) નોટયાઇઝ કયેર રેટય ઓપ ઓથોયીટી 
    (ફ) પભય અગય કંની શોઇ તો તેના ફધંાયણની નોટયાઇઝ નકર  
     (ક) પોટો આઇડને્જટી કાડય નોટયાઇઝ કયેર તથા અવર (અવર યત આલાભા ંઆલળે) 
     (ડ) ડીોઝીટ બયલા ભાટેની મનમત નમનુાનુ ંઅયી પોભય આ વાથે વાભેર છે.  
         (ઇ) યીસ્ટે્રળન કયાલતી લખતે પયેુપરુૂ નાભ, વયનામ,ુ ટેરીપોન નફંય (ફેઝીક રેન્જડ રાઇન તથા 

ભોફાઇર નફંય) 
      (એપ) કંની ાટયનયળી અંતગયત યચામેર શોઇ તો ાટયનયળીની યીસ્ટય ડીડ યજુ કયલાનો યશળેે. 
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(૨) ફીડય સ્લમ ંફોરી ોતે કયે તો પોટો આઇડને્જટી કાડય (આધાય કાડય) ોતાન ુયજુ કયલાન ુયશળેે.      

(ટ્રુ કોી કયેર તથા અવર ) અવર યત આલાભા ંઆલળે.  
૨૭.  જાશયે શયાીભા ંબાગ રેનાય ઇવભ/વસં્થા નાદાય ન શોલી જોઇએ તેભજ બાયતીમ કામદા મજુફ કયાય 

કયલા વક્ષભ શોલી જોઇએ. 
 

૨૮.  જાશયેાતભા ંદળાયવ્મા મજુફ મ્યમુનમવર કોોયેળન દ્વાયા નક્કી કયેર પ્રમત ચો.ભી. પ્રભાણે અવેટ લેલ્યનુા 
દય કયતા ઓછા દયની ફોરીની યકભ સ્લીકાયાળે નશી. 

 

૨૯.  દુકાનની જાશયે શયાીભા ંફોરીની નક્કી કયેર અવેટ લેલ્ય ુકયતા ંયકભ રૂ.૨૫,૦૦૦/- લુનુા ઇન્જરીભેન્જટભા ં 
પયીમાત ણે લધાયો કયી અયજદાયે જે તે દુકાન ભાટે ફોરી ફોરલાની યશળેે.  

 

૩૦.  જાશયે શયાીભા ંપતત દુકાનના સ્ટ્રકચયની ભાલરકીના ધોયણે લેચાણથી આલાની છે. વદય મોજનાની 
જભીન અંગે ધી ગજુયાત ટાઉન પ્રાનીંગ એન્જડ અફયન ડલેરભેન્જટ એતટ ૧૯૭૬ ની કરભ ૬૭ ની 
જોગલાઇ શઠે પ્રાયંલબક મોજના ભજુંય થઇ અભરભા ંઆવ્મા તાયીખથી વમલુચત વત્તાભડં એટરે કે 
લડોદયા મ્યમુનમવર કોોયેળનને ભલાાત્ર થતી તભાભ જભીનો કોઇ ણ પ્રકાયના ફોજા યશીત 
લડોદયા મ્યમુનમવર કોોયેળનભા ં મનશીત થામ છે. આભ વદયહું કામદા શઠે લડોદયા મ્યમુનમવર 
કોોયેળનની જભીન ભારીકીની ફને છે. અને વલારલાી જભીનનો કફજો લડોદયા મ્યમુનમવર 
કોોયેળનને પ્રાપ્ત થામ છે. જભીન ૯૯ લયના બાડાટ્ટ ેઆલાભા ંઆલળે, જેનો વભમગાો પણુય 
થતા ંજભીનના બાડા અંગે કોોયેળનના ંઅભરના ંમનમત મનમભ મજુફ renew કયી  ળકાળે. 

 

૩૧.  વભગ્ર વબા ઠયાલ અંક:- ૫૫૦/તા. ૨૭-૦૧-૧૯૮૯ મજુફ  
      અ) ૧૦% અનાભત ૈકી – ૭% અનસુલૂચત જામત/જનજામત ભાટે તથા ૩% ફક્ષીચંભા ંઆલયી રેલામ 

એલી તભાભ જામતઓ ભાટે અનાભત યાખલાની યશળેે. 
      ફ) અનાભત યાખેરી દુકાનો ૈકી કોઇ છાત લગયનો અયજદાય/શક્કદાય, ભાગંણીદાય ન આવ્મેથી 

ફીી લખત જાશયેાત આી અયીઓ ભગંાલલાભા ંઆલળે. જે ફાદ ણ ભાગંણીદાય ન આવ્મેથી/ 
ભળ્મેથી જનયર કેટેગયીભા ંજણાલેર વ્મલસ્થા પ્રભાણેના અયજદાયને પાલલાભા ંઆલળે. આ અંગે 
કોઇ ણ લાદમલલાદ ચારળે નશી. 

      ક) છાત જામતના અયજદાયોએ વયકાયશ્રીના વભાજ કલ્માણ અમધકાયીનુ ં જામત અંગેન ુ પ્રભાણત્ર 
અયી વાથે અલશ્મ યજુ કયલાન ુયશળેે. 

 ડ) અનાભતલાા રકસ્વાભા ં પાલલાભા ં આલેરી દુકાનો વાભાન્જમ રકસ્વાભા ં નાભપેય બાગીદાયી, 
ટ્રાન્જવપય કે અન્જમ પેયપાય આલી અનાભત લાી જામતઓ લચ્છચે જ થઇ ળકળે. જો આલી જામત 
લગયની અન્જમ જામતઓ વાથે ટ્રાન્જવપય, બાગીદાયી કે ેટાબાડંુ કયલાભા ં આલેર શળે તો આલી 
દુકાનોનો કફજો ેટાબાડંુ કયલાભા ંઆલળે, શળે તો આલી દુકાનોનો કફજો મ્યમુનમવર કોોયેળન 
યત રઇ ળકળે. તેભજ આલી જામત મવલામ અન્જમ જામતને દુકાન/સ્ટોર ચરાલલા આેર શળે તો 
ળયતનુ ંઉલ્રઘંન ગણી દુકાન/સ્ટોરનો કફજો યત રેલાની વત્તા મ્યમુનમવર કોોયેળનની યશળેે. 
તેભા ંકોઇ લાદ-મલલાદ ચારળે નશીં.  

    

        ઉય મજુફ ભારશતી / ળયતો / મનમભો ભેં / અભોએ લાચં્છમા છે જે કબરુ ભજુંય છે.   
 
 
સ્થ:- -----------------------                                         અયજદાયન ુપરંૂૂ નાભ અને વશી 
તા.   /વપ્ટે./ઓતટો./૨૦૧૯           (                       ) 

 
 
 

        કામયારક ઇજનેય         વીટી એન્જીનીઅય    ડે. મ્ય.ુ કમભશ્નય         મ્યમુનમવર કમભશ્નય                                                   
એપોડેફર શાઉવીંગ વેર                       વ. મ. ા                     વ. મ. ા.                   વ      મ            
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અયજદાયનુ ંનાભ:- 

વયનામુ.ં:- 
 

ભોફાઇર ન.ં                                       તા.૦૬/૦૮/૨૦૧૮ 

 

ડીતરેયેળન યીસ્ટે્રળન 

પ્રમત, 

કામયારક ઇજનેયશ્રી, 
એપોડેફર શાઉવીંગ & MGY વેર, 

લડોદયા ભશાનગય ાલરકા 
 

મલમ:- એપોડેફર શાઉવીંગ મોજના અંતગયત ફનાલલાભા ંઆલેર આલાવોની મોજનાભા ં
આલયી રેતી દુકાનો ભાલરકીના ધોયણે જાશયેે શયાીથી લેચાણ કયલા ડીતરેયેળન 
યીસ્ટે્રળન કયલા ફાફત.  

 

 

ઉયોતત મલમ યત્લે જણાલલાનુ ં કે, એપોડેફર શાઉવીંગ અને મખુ્મભતં્રી ગશૃ મોજના 

અંતગયત તૈમાય કયલાભા ંઆલેર આલાવોની મોજનાભા ંઆલયી રેતી ટી.ી.-------, એપ.ી.--------, 

સ્થ:------------------------- ખાતેની દુકાન નફંય (૧)--------(૨)---------(૩)---------રેલા/ભેલલા અંગે 

અભો યવ ધયાલતા શોઇ, અભો ધ્લાયા કયલાભા ંઆલેર અયી અનવુાય ગાંધીનગય ગ્રશૃ, જ્યફુીરી 

ફાગ, લડોદયા ખાતે જાશયે શયાીભા ંઅભોને સ્લમં શાજય/પ્રલેળ આલા તેભજ ભોફાઇર પોનનો 

ઉમોગ ણ જાશયે શયાી ભાટેના મનમત થમેર વભમ પયુતો નશી કયલા અંગે ફાશંધેયી આપુ ં

છંુ/એકયાય કયીએ છીએ. જાશયે શયાી વદંબેના તભાભ મનમભો/ળયતોનો બગં થમેથી ગેયરામક 

ઠેયલલા અંગે અભો વભંત છીએ. 

અયજદાયનુ ંનાભ:- 

      વશી:- 

   તાયીખ:-      /વપ્ટે./ઓતટો./૨૦૧૯         
  


