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જાહરે મનમવદા 
 

મખુ્ર્િતં્રી ગહૃ ર્ોજના અંતગયત વડોદરા શહરેિા ં મવમવધ સ્થળ પર તૈર્ાર કરેલ રહણેાકં સકુંલિા ંઆવેલ દુકાનો 
(જાહરે હરાીથી) િાલલકીના ધોરણે વેચાણથી લેવા/િેળવવાની અમલુ્ર્ તક (ઓગેનાઇઝસય/ડેવલોપસય/સસં્થા/ હોલસેલ-
રીટેલ િાકેટ/બેંક/ધધંા સાથે સકંળારે્લ વેપારીઓ/ વ્ર્ક્તતઓ/અન્જર્ મવગેરે િાટે). વર્ડોદરા શહરે અંતગગત સયાજીપરુા, 
અટલાદરા, અકોટા-તાાંદલજા, માાંજલપરુ તથા કારેલીબાગ જેવા સવુવકવસત વવસ્તારમાાં મખુ્યમાંત્રી હ  હ યોજ ા અંતગગત 
દુકા ોનુાં બાાંધકામ કરવામાાં આવેલ છે. આ સાંકુલમાાં આવેલ દુકા ો જયાાં છે જેમ છે તે સ્સ્થતીમાાં, માલલકી ા ધોરણ ે
વેચાણથી લેવા માટે રસ ધરાવતા ઇસમો પાસેથી જાહરે હરાજીથી અરજી માંગાવવામાાં આવે છે. કુલ ૧૧૭-દુકા ો ી 
જાહરે હરાજી અંગ ેી અરજી વેબ સાઇટ ઉપર તા.૧૫.૦૨.૨૦૨૦ થી જોઇ શકાશે. અરજદારો ધ્વારા વ.મ.પા.માાં આવેલ 
અરજીઓ પૈકી ફરજીયાત પણે રજુ કરેલ દસ્તાવેજો/અ ામત ી રકમ મજુબ ા અરજદારો ી જાહરે હરાજી 
તા.૦૨.૦૪.૨૦૨૦  ા રોજ ગાાંધી ગર હ હ, જયબુીલી બાગ પાસે,વર્ડોદરા-૩૯૦ ૦૦૧ ખાતે કરવામાાં આવ ાર છે. 
અરજીમાાં દુકા  સાંદર્ભે ી અ ામત ી રકમ તથા વ વત-વ યમો, www.vmc.gov.in વેબ સાઇટ ઉપર દશાગવવામાાં 
આવેલ છે. વધ ુ વવગત માટે કાયગપાલક ઇજ ેરશ્રી ી કચેરી, એફોરે્ડબલ હાઉસીંગ સેલ,વ.મ.પા.,રાવપરુા કન્યા શાળા 
 ાં.૩,પ્રતાપ રોર્ડ,રાવપરુા,વર્ડોદરા-૩૯૦ ૦૦૧  ો સાંપકગ  કરવા ો રહશેે. દુકા  ી જાહરે હરાજી કરવા અંગે ી વવગતો 
 ીચે મજુબ છે. 

અનુાં 
 ાં 

વવસ્તાર/ ટી.પી. એફ.પી. 
કુલ 
દુકા ો 

દુકા   ાંગ 
સામાન્ય જાવત 

માટે 

અ ામત રાખેલ દુકા   ાંગ 
અનસુલૂચત જાવત/જ જાવત તથા બક્ષી 

પાંચ માટે 
૧ સયાજીપરુા/૧ ૧૦૯ ૧૬ ૧૪ ૨-SC/ST 

૨ સયાજીપરુા/૧ ૧૧૦ ૭ ૬ ૧-SC/ST 

૩ અટલાદરા/૨૦ ૯૫ ૧ - ૧-OBC 

૪ અકોટા-તાાંદલજા/૨૧ ૧૦૮ ૪ ૩ ૧-OBC 

૫ માાંજલપરુ/૧૯ ૧૦૪ ૮ ૭ ૧-SC/ST 

૬ માાંજલપરુ/૧૯ ૨૨૮ ૪ ૩ ૧-OBC 

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

૮ સયાજીપરુા/૧ ૧૨૦ ૪૫ ૪0 ૪-SC/ST અને  ૧-OBC 

જાહરે હરાજી ર્ભાગ લેવા અંગે રસ ધરાવતા અરજદારોએ EMD  ી રકમ તેમજ હરાજી અંગે જરૂરી સાધવ ક પરુાવા/ 
દસ્તાવેજો હાર્ડગ કોપીમાાં  ીચે જણાવેલ કચેરીએ તા.૨૭.૦૩.૨૦૨૦  ા રોજ સાાંજે ૫:00 કલાક પહલેા મળી રહ ેતે રીતે 
સ્પીર્ડ પોસ્ટ/આર.પી.એ.ર્ડી.થી પહોચાર્ડવા ા રહશેે. અ ામત ી (EMD) રકમ અરજદાર ધ્વારા વ.મ.પા.માાં જમા/રજુ 
થયેલ   હોવા ા કકસ્સામાાં તેઓ હરાજીમાાં ર્ભાગ લઇ શકશે  હી.  
સાધમનક પરુાવા રજુ કરવાન ુ સ્થળ:-કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, એફોડેબલ હાઉસીંગ શાખા, વડોદરા િહાનગરપાલલકા, 
રાવપરુા કન્જર્ા શાળા ન.ં૩, રાવપરુા, વડોદરા – ૩૯૦ ૦૦૧. 
(અરીના કવર પેજ ઉપર મવભાગ/કચેરીનુ ંનાિ તથા મવષર્ અવશ્ર્ જણાવવા/દશાયવવાનો રહશેે.) 
મહતમ બોલી સ્વીકારવા ો અથવા  કારવા ો અવધકાર મહા ગરપાલલકા વર્ડોદરા ો અબાવધત રહશેે અ ે તે છેવટ ો 
અ ે તમામ બીર્ડર ે બાંધ કતાગ રહશેે. 
PRO No. ૮૧૬ / ૧૯-૨૦                                                                  મ્યવુ વસપલ કવમશ્ન ર 
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એફોડેબલ હાઉસીંગ સેલ 

વડોદરા િહાનગરપાલલકા 
ફોન: ૦૨૬૫-૨૪૨૦૩૩૮, ફેતસ:  ૦૨૬૫-૨૪૩૩૦૬૦ 

કાર્યપાલક ઇજનેરની કચેરી, કન્જર્ા શાળા ન.ં૩, પ્રતાપ રોડ,રાવપરુા, વડોદરા – ૩૯૦ ૦૦૧ 
  

જાહરે હરાી અંગેન ુઅરી પત્રક: 
 

     અટક    નાિ      મપતા/પમતનુ ંનાિ  
૧.  અરજદારનુ ંનાિ  : 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
૨.  અરજદારનુ ંપરુુ સરનામ ુ   

હાલનુ/ં કાર્િી  :-------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

પત્ર વ્ર્વહારનુ ંસરનામ ુ:-------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 િોબાઇલ ન.ં :                 લેન્જડ લાઇન ન.ં : 
        અરી સદંભે વ.િ.પા. ધ્વારા પ્રમસધ્ધ કરેલ જાહરેાત PRO No.------------------------------------ 
૩.  અરજદારનો ધધંો/ નોકરી/સસં્થા/મવભાગ  : 
      ------------------------------------------------------------------ 
૪.  ઇચ્છ્નીર્ દુકાનની મવગત/નબંર દુકાન ૧) :    અથવા ૨):-          અથવા ૩):-   

     ------------------------------------------------------------------ 
     ટી.પી.:    એફ.પી.: 

------------------------------------------------------------------ 
સ્થળ : 

------------------------------------------------------------------ 
૫. ડીપોઝીટ/અનાિત/અનેસ્ટ િનીની રકિ રૂ.---------------------- અંકે રૂમપર્ા---------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------પરુા  
 
૬. ડીિાન્જડ ડ્રાફ્ટ નબંર-----------------------------------તા.----------------બેન્જકનુ ંનાિ----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
૭. જાહરે હરાીિા ં (પાટીશીપેશન) ભાગ લેવાની ફીની રકિ રૂ.૫,૦૦૦/- અંકે પાચં હજાર રૂમપર્ા પરૂા, 

(પરત િળવાપાત્ર નથી) ડીિાન્જડ ડ્રાફ્ટ નબંર-----------------------------------તા.----------------બેન્જકનુ ંનાિ-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ના અમધકૃત પ્રમતમનધી / ભાગીદર / ટ્રસ્ટી / િેનેજીંગ ડીરેકટર / કુલમખુત્ર્ાર આથી, વણયવ્ર્ા મજુબની નગં. 
----૧----દુકાન ન.ં૧) : અથવા ૨):- અથવા ૩):-     ટી.પી.----------એફ.પી-------- જાહરે હરાીથી 
દુકાન ખરીદવા ઇચ્છછા ધરાવુ ં છુ. જાહરે હરાીિા ંભાગ લેવાની આ સાથેની સાિાન્જર્ શતો, પરરમશષ્ટ-અ 
અને બ ની તિાિ શતો વાચંી, સની અને મવચારીને અિો ધ્વારા અરી કરેલ છે. રજુ કરેલ હકીકતો પૈકી 
કોઇ હકીકત ખોટી િાલિુ પડશે તો વડોદરા િહાનગરપાલલકા જે કાઇં મનણયર્ લેશે તે િને બધંનકતાય તથા 
આખરી રહશેે. 
 
 
સ્થળ:- -------------------------                                         અરજદારનુ ંપરંૂૂ નાિ અને સહી 
તા.    /ફેબ-િાચય/૨૦૨૦         
 

અરજદારનો 
પાસપોટય  

સાઇઝનો ફોટો 
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સાિાન્જર્ શતો 
 

 આ સાથે અનાિતની રકિ/અનેસ્ટ િની તરીકેની રકિ પર િને / અિોને કોઇ પણ જાતન ુ વ્ર્ાજ 

િળવાપાત્ર નથી.  

 જાહરે હરાીિા ં (પાટીશીપેશન) ભાગ લેવાની ફીની રકિ રૂ.૫,૦૦૦/- અંકે પાચં હજાર રૂમપર્ા પરૂા 

ડીિાન્જડ ડ્રાફ્ટ વડોદરા િહાનગર પાલલકાિા ંફરીર્ાત પણે જિા કરાવવા અિો સિંત છીએ જે રકિ 

અિોને પરત િળવાપાત્ર નથી. 

 વડોદરા િહાનગરપાલલકા ધ્વારા િારી/ અિારી દરખાસ્ત સ્વીકારવાિા ંઆવેતો અનેસ્ટ િનીની રકિ 

વ.િ.પાલલકાિા ંજિા લેવાની રહશેે તેિજ બાકી રહતેી રકિ સિર્સર દશાયવેલ સિર્ િર્ાયદાિા ંઅિો 

ધ્વારા જિા કરાવવાિા ંઆવશે. 

 જો િારી/ અિારી દરખાસ્ત સ્વીકારવાિા ંઆવે અને હું/ અિો સદર દુકાન િાટેની દરખાસ્તની પરેૂપરુી 

રકિ મનમિત સિર્ િર્ાયદાિા ં ભરવાનુ ં ચકુૂ/ ચકૂીએ તો આપણા વચ્છચેના કરારનો વડોદરા 

િહાનગરપાલલકા અંત લાવશે અને સદર દરખાસ્ત અન્જવરે્ િે / અિોએ ભરેલ રકિ / અનેસ્ટ િનીની 

રકિ પરેૂપરુી વડોદરા િહાનગર પાલલકા જપ્ત કરશે. 

 િારી / અિારી દરખાસ્ત સ્વીકારવાિા ં આવેથી મનર્ત થરે્લ સિર્ િર્ાયદાિા ં દરખાસ્ત મજુબની 

પરેૂપરૂી રકિ ભરવા સિંત છંુ/છીએ. 

 વડોદરા િહાનગર પાલલકા ધ્વારા બાધંવાિા ંઆવેલ દુકાનનુ ં સ્થળ મનરરક્ષણ કરેલ છે. સ્થળ ક્સ્થમત 

અનસુાર કે્ષત્રફળ જે કાઇં હશે તે અિોને બધંનકતાય છે. અને તે મજુબ જ દસ્તાવેજ કરવા અિો 

બધંારે્લા છે. 

 વડોદરા િહાનગર પાલલકા ધ્વારા દુકાનની જાહરે હરાી અંગે સ્થળ ક્સ્થમત અનસુારના કે્ષત્રફળ મજુબ 

નક્કી કરેલ અપ સેટ વેલ્યનેુ ધ્ર્ાનિા ંરાખીને જ જાહરે હરાી ઇન્જરીિેન્જટની રકિ અનસુાર કરવા અિો 

સિંત છે. અરી કે જાહરેાત અંતગયત જો કોઇ દુકાનના િાપોિા ં િેન્જયઅુલ એરર/પ્રીન્જટીંગ 

િીસટેક/મવગેરેને કારણે દુકાનના ચોક્કસ કે્ષત્રફળ તથા તેિા વધ-ધટ અંગે કોઇ પણ પ્રકારની પછીથી 

અિો તકરાર કરીએ નહી/કરીશ ુનહી. હરાી અંગે નક્કી કરેલ અપ સેટ વેલ્યનેુ જ અંમતિ તથા િાન્જર્ 

રાખવા અિો બધંારે્લ છે/છીએ. ઉપરાતં દુકાનની ફાળવણીની નક્કી કરેલ શરતો અને મનણયર્ોન ુ

પાલન કરવા હું / અિો બધંારે્લા છંુ / છીએ. 

 આથી હું / અિો જાહરે કરુ છંુ / કરીએ છીએ કે ઉપર જણાવેલ િારહતી સપંણૂય અને તદ્દન સાચી છે.   

તેિા આકસ્િીક કે અન્જર્થા કોઇ પણ ક્ષમત કે અુરુપ રહી ગઇ હશે તો વડોદરા િહાનગર પાલલકાને 

ગિે ત્ર્ારે સબમંધત દુકાન-મિલ્કતની ફાળવણી કે િારી / અિારી દરખાસ્તની સ્વીકૃમત પરત ખેંચવા 

િાટે પરૂત ુ ંકારણ રહશેે. 

 અરીના કવર પેજ ઉપર મવભાગ/કચેરીનુ ંનાિ તથા મવષર્ અવશ્ર્ દશાયવવાનો રહશેે. 
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 આથી હુ ં/ અિો જાહરે કરુ છંુ / કરીએ છીએ કે દુકાનની ફાળવણી અંગેના મનર્િો િે / અિોએ વાચં્છર્ા 

અને સિજ્ર્ા છે / છીએ અને જિીનના ટાઇટલ ડીડ, નતશા-સ્થળ ક્સ્થમત તપાસ્ર્ા છે. જે કરાર, 

કબલુાત, દસ્તાવેજ કરવાના ંથાર્ છે. તેના મસુદ્દા ચકાસ્ર્ા છે અને જ્ર્ારે તે કરવાના કહવેાિા ંઆવશે 

ત્ર્ારે કરવા બાહંધેારી આપ ુ છંુ / આપીએ છીએ અને વડોદરા િહાનગર પાલલકાનો મનણયર્ િને / 

અિોને બધંનકતાય રહશેે. 

 તેિજ પરરમશષ્ઠ-(બ) ની તિાિ શતો/મનર્િો ૧ થી ૩૧ અિોને બધંનકતાય રહશેે. જે અિોએ વાચં્છર્ા 

અને સિજ્ર્ા છે/છીએ. 

 અરજદારે ભાવ બોલી બોલતા વખતે તૈર્ાર કરેલ રહણેાકં સકુંલિા ંઆવેલ દુકાનોની સાઇટ જે છે 

તેવી સ્થીમતિા ંભાવની ઓફર આપવાની રહશેે. અરજદાર દુકાનની જાહરે હરાી અંતગયતની એક 

અરી પૈકી વુિુા ંવુ ુત્રણ દુકાનો િાટે હરાીની બોલીિા ંભાગ લઇ શકશે. જાહરે હરાીિા ંત્રણ 

દુકાનોની બોલી પૈકી િહત્તિ બોલી બોલનાર અરજદાર સફળ થરે્થી કરેલ અરી મજુબ એક જ 

દુકાન ફાળવવાિા ંઆવશે. અન્જર્ વધારાની દુકાન િાટે વધારાની બીી અરી કરવાની રહશેે. 

અરજદારે નક્કી કરેક ત્રણ જ દુકાન િાટે ફતત એક જ અરીનો ઉપર્ોગ કરી મનર્િોનસુાર 

ભરવાપાત્ર થતી (EMD) અનાિતની રકિ જિા કરાવવાની રહશેે. ઉપરાતં વુ ુદુકાનો (એક થી 

વુ)ુ લેવા ઇચ્છછતા હોર્ તેવા સજંોગોિા ં દુકાનના કે્ષત્રફળ મજુબ અપ સેટ વેલ્ય ુ અનસુાર 

અરજ્દારે અન્જર્/બીી અરીનો ઉપર્ોગ કરી જિા કરાવવા પાત્ર થતી અનાિતની રકિ 

અલગથી રજુ કરવાની રહશેે. એક અથવા વુ ુ દુકાન લેવા ઇચ્છછતા હોર્ તેવા અરજદારે સદર 

અરીિા ં જણાવેલ કોઇપણ દુકાન િાટે જાહરે હરાી કરી શકશે. ભરવાપાત્ર થતી (EMD) 

અનાિતની રકિ અરજદાર ધ્વરા વ.િ.પા.િા ં રજુ થરે્લ ન હોવાના રકસ્સાિા ં તેઓની અરી 

સ્વીકારવાિા ંતેિજ ગ્રાહ્ય રાખવાિા ંઆવશે નહી. 
 હરાીિા ંબીડરને જ પ્રવેશ આપવાિા ંઆવશે. જેન ુડીકલેરેશન રીસ્ટે્રશન સિંરે્ પરુાવા અને ઓળખ 

સરહત આપવાન ુરહશેે.  

 હરાીના સ્થળે સિર્ સર હાજર રહવેાન ુરહશેે.  

 િોબાઇલ ફોનનો ઉપર્ોગ પ્રમતબધંીત રહશેે. 

 

   સહી: 

સ્થળ:- -------------------------                                         અરજદારનુ ંપરંૂૂ નાિ અને સહી 
તા.     /ફેબ-િાચય/૨૦૨૦         
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એફોડેબલ હાઉસીંગ  સેલ,વડોદરા િહાનગરપાલલકા 
(Annexure-A) દુકાનોના કે્ષત્રફળ, ભાવ તથા અનાિતની મવગતો 

મખુ્ર્િતં્રી ગહૃ ર્ોજના અંતગયત EWS/LIG/MIG  હઠેળ મવમવધ ટી.પી.,એફ.પી. વાળા નીચે જણાવેલ સ્થળોએ તૈર્ાર 
કરેલ રહણેાકં સકુંલિા ંઆવેલ દુકાનોની કે્ષત્રફળ તથા ભરવાપાત્ર અનાિતની મવગત દશાયવત ુપત્રક. 

Sr. 
No. 

Location / 
Address 

Shop  
No. 

Carpet 
 Area of Shop in 

sq. mt. 

Up set 
Amount 

Avg. Amount of  
EMD in Rs. 

(અનાિત/ડીપોઝીટ ની રકિ) 

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

 Behind Satyam Party Plot, near Shrushti height, Sayajipura- Commercial UNIT-16 

  
 1 13.66 1028598 

296268 

    2 19.88 1496964 
    3 20.16 1518048 

  
Reserved SC/ST 

Category 5 20.69 1557957 
    7 13.19 993207 

    8 19.98 1504494 

    9 20.16 1518048 

    10 12.17 916401 

    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. (અનાિત/ડીપોઝીટ ની રકિ) 

  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-01) 

 
Location / 

Address 
Shop  
No. 

Carpet 
 Area of Shop in 

sq. mt. 

Up set 
Amount 

Avg. Amount of  
EMD in Rs. 

(અનાિત/ડીપોઝીટની રકિ) 

 
Reserved OBC Category 1 22.53 2424228 484846 

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. 

(અનાિત/ડીપોઝીટ ની રકિ) 

  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. 

(અનાિત/ડીપોઝીટ ની રકિ) 

  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. 

(અનાિત/ડીપોઝીટ ની રકિ) 

  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. 

(અનાિત/ડીપોઝીટ ની 
રકિ) 

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-45 

 
Location / Address 

Shop  
No. 

Carpet 
 Area of Shop in sq. 

mt. 
Up set Amount 

Avg. Amount of  
EMD in Rs. 

(અનાિત/ડીપોઝીટ ની 
રકિ) 

GROUND FLOOR SHOPS  TOWER-A 15.00 MT. WIDE ROAD 
 

  2 31.12 2343336 

329672 

  3 40.14 3022542 

 
Reserved for SC/ST 

Category 4 27.88 2099364 

GROUND FLOOR SHOPS  TOWER-A  12.00 MT. WIDE ROAD 

  
8 26.95 1738275 

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. 

(અનાિત/ડીપોઝીટ ની 
રકિ) 

FIRST FLOOR SHOPS  TOWER-A 15.00 MT. WIDE ROAD 

329672 
 

  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- ક્વોલીફીકેશ  (અરજી તથા વ વત વ યમો) ર્ડોક્યમેુન્ટસ તા.૧૫.૦૨.૨૦૨૦ થી વર્ડોદરા 
મહા ગર પાલલકા ી વેબસાઇટ ઉપર જોઇ શકાશે. અરજ્દારે/બીર્ડરે હરાજી ા સ્થળે સવારે ૯:૦૦ 
કલાકે હાજર થવાનુાં રહશેે. 
 

1. ટી.પી.-૧/એફ.પી-૧૦૯, ૧૧0, ૧૨૦ સયાજીપરુા, 
2. ટી.પી.૨૦/એફ.પી.૯૫ અટલાદરા, 
3. ટી.પી.૨૧/એફ.પી.૧૦૮ અકોટા-તાાંદલજા, 
4. ટી.પી.૧૯/એફ.પી.૧૦૪, ૨૨૮ માાંજલપરુ તથા 
5. ટી.પી.૯/એફ.પી.૨૨૩ કારેલીબાગ ખાતેની  
ઉપરોતત ર્ોજનાની દુકાનો િાટે જાહરે હરાી કરવાની તારીખ અને સિર્:-તા.૦૨.૦૪.૨૦૨૦ ના રોજ  

     સવારે ૧૦:૦૦ કલાક થી ૫:૦૦ કલાક સધુી.  
 
 
 

અરજદારની સહી 
તા.     /ફેબ-િાચય/૨૦૨૦         
                        સીટી.એન્જી. 

   એફોડેબલ હાઉસીંગ સેલ 
   વડોદરા િહાનગરપાલલકા 

 
નોંધ:-  

વડોદરા િહાનગરપાલલકા ધ્વારા વડોદરા શહરેના મવકાસને ધ્ર્ાને રાખી રસ્તા રેસાિા ં જેઓની 
દુકાન દુર થરે્લ છે. તેઓ િાટે જે તે ર્ોજનાિા ં કુલ દુકાનના ૧૦% જેટલી દુકાન અનાિત રાખેલ છે. 
જેઓ રીઝવયડ દુકાનની જાહરે હરાીિા ંભાગ લેવા ઇચ્છછા ધરાવતા હોર્ તેઓએ પ્રી-બીડ/અરીની સાથે 
પાલલકા ધ્વારા આપવાિા ંઆવેલ નોટીસ તેિજ આનસુાલંગક પરુાવાઓ રજુ કરવાના રહશેે. અનાિત રાખેલ 
દુકાનિા ંબીડર/અરજદાર ન િળ્રે્થી અન્જર્ સાિાન્જર્ બીડર/અરજદારને ફાળવી આપવાિા ંઆવશે. 
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નોં૨% અનાિતનીરજદાર દ્વારા વ.િ(પરરમશષ્ઠ- બ) 

મખુ્ર્િતં્રી ગહૃ ર્ોજના અંતગયત EWS/LIG/ હઠેળ મવમવધ ટી.પી. ૧ સર્ાીપરુા 
,એફ.પી. ૧૦૯,૧૧૦,૧૨૦ સર્ાીપરુા, ટી.પી.૨૦ એફ.પી.૯૫ અટલાદરા , ટી.પી.૨૧, 

એફ.પી.૧૦૮ અકોટા-તાદંલજા, ટી.પી.૧૯/એફ.પી.૧૦૪,૨૨૮ િાજંલપરુ તથા 
ટી.પી.૯/એફ.પી.૨૨૩ કારેલીબાગ વાળા સ્થળોએ તૈર્ાર કરેલ સકુંલિા ંઆવેલ 

દુકાનો િાલલકીના ધોરણે વેચાણ કરવા િાટેની શરતો/મનર્િો 
 
૧. સકુંલનો પ્રકાર    :  વાલણજ્ર્ / રહણેાકં 
 
૨. બાધંકાિની મવગત :   જાહરે હરાી કરવાિા ંઆવનાર સ્કીિ અનસુારની દુકાનોની મવગત તથા દુકાન 

નુ ંકે્ષત્રફળ, ચો.િી. િા ંઉપરોકત પત્રકિા ંદશાયવેલ છે. 
અં.ન.ુ દુકાનની મવગત દુકાનનુ ંકે્ષત્રફળ,ચો.િી. 

૧   
 પાન નબંર- ૫ થી ૯ મજુબ 
૨   
૩   

 
૩. અરજદાર સકુંલિા ં દુકાનોનુ ં સ્થળ મનરરક્ષણ કરી શકે છે. મનરરક્ષણ તા.૧૫.૦૨.૨૦૨૦ થી 

તા.૨૭.૦૩.૨૦૨૦ દરમ્ર્ાન (જાહરે રજા મસવાર્) સવારે ૯.૦૦ થી બપોરે ૧૨.૦૦ કલાક સધુી સ્થળે 
કરી શકાશે. 
 

૪.  ભરેલ અરી અંતગયત ભરવાપાત્ર થતી અનાિતની રકિ તથા જિા કરવવાપાત્ર થતા દસ્તાવેજો 
સીલબધં કવરિા ં વડોદરા િહાનગરપાલલકાની કચેરીિા ં િોડાિા ં િોડા તા.૨૭.૦૩.૨૦૨૦ ના રોજ 
૧૭=૦૦ કલાક સધુીિા ં િળે તે રીતે રીસ્ટર પોસ્ટ એડી, સ્પીડ પોસ્ટ થી િોકલવાના રહશેે. હને્જડ 
ડીલીવરી સ્વીકારવાિા ંઆવશે નહી. સિર્ િર્ાયદા બાદ િળેલા ભાવ પત્રકો ધ્ર્ાને લેવાિા ંઆવશે 
નહી. સીલબધં કવર ઉપર કાિની મવગત તથા મવભાગનુ ંનાિ અવશ્ર્ દશાયવવાની રહશેે. 

 
૫.  અરજદારે/બીડરે જાહરે હરાીિા ં (પાટીશીપેશન) ભાગ લેવા સદંભે ફીની રકિ રૂ.૫,૦૦૦/- અંકે પાચં 

હજાર રૂમપર્ા પરૂા તેિજ અનેસ્ટ િનીની રકિ ડીિાન્જડ ડ્રાફ્ટ વડોદરા િહાનગર પાલલકાિા ંઅરી 
જિા કરાવવાના સિરે્ ફરીર્ાત પણે જિા કરાવવાની રહશેે હરાીિા ં (પાટીશીપેશન) ભાગ લેવા 
સદંભે ફીની રકિ અરજદાર/બીદરને પરત (Non Refundable) િળવાપાત્ર નથી. ઉપરાતં 
અરજદાર/બીદર ભમવષ્ર્િા ંપણ મળૂ રકિ તથા તેન ુવ્ર્ાજની રકિની િાગંણી કરી શકશે નહી. જાહરે 
હરાીિા ં(પાટીશીપેટ) ભાગ લેવા િાટે જે અરજદાર ધ્વારા ફીની રકિ જિા કરાવવાિા ંઆવેલ છે. તે 
જ વ્ર્ક્તતને (િાત્ર એક વ્ર્ક્તત) પ્રવેશ આપવાિા આવશે. અરજદાર સાથે અન્જર્ કોઇ પણ વ્ર્ક્તતને 
પ્રવેશ આપવાિા ંઆવશે નહી તેિજ તે બાબતે સરકારી કિયચારી/પ્રમતમનમધ સાથે તકરાર કરશે નહી. 
તકરાર કરે્થી જરૂરી કાર્દાકીર્ કાર્યવાહી કરવાની ફરજ પડશે.  

 
  ૬. અરજદારે હરાી અંતગયત િેળવવા ઇચ્છ્નીર્ દુકાનની નક્કી થરે્લ અપ સેટ રકિતં મજુબ ્ભાવની 

સરેરાશ ૨૦% રકિ ડીપોઝીટ (અનેસ્ટ િની/EMD) તરીકે મ્યમુનમસપલ કમિશ્નરશ્રી, વડોદરાના નાિનો 
ડીિાન્જડ ડ્રાફ્ટ અરી સાથે ફરીર્ાતપણે બીડવાનો રહશેે. આ રડપોઝીટ ઉપર કોઇપણ પ્રકારન ુવ્ર્ાજ 
િળશે નરહ. જે અરજદારન ુ ટેન્જડર નાિજુંર કરવાિા ંઆવશે, તેઓને ડીપોઝીટની રકિ આપવા અંગે 
જરૂરી વહીવટી િજુંરી િેળવી પરત કરવાની કાર્યવાહી કર્ાય બાદ જ પરત કરવાિા ં આવશે. જે 
અરજદારન ુઅરી અનસુાર હરાી દરમ્ર્ાન દુકાનની બોલીિા ંસફળ થરે્થી તેઓના રકસ્સાિા ંઅનેસ્ટ 
ડીપોઝીટની રકિ દુકાનની ખરીદ રકિંિત પેટે િજરે ગણવાિા ંઆવશે. 
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૭.   વડોદરા િહાનગરપાલલકાને મદુતિા ંિળેલ તિાિ અરીઓ અનસુાર અરજદારોની/બીડરોની બોલી 

શક્ય હશે તો તા.૦૨.૦૪.૨૦૨૦ ના રોજ જાહરે હરાીથી દશાયવેલ સ્થળે સિર્સર શરૂ કરવાિા ં
આવશે. સજંોગોવસાત આ તારીખ અને સિરે્ જાહરે હરાી ટેકનીકલ કારણોસર શકર્ ન બને તો 
બીી કોઇ તારીખ અને સિરે્ જાહરે હરાી નક્કી કરવાનો અમધકાર વડોદરા િહાનગરપાલલકા 
અબામધત રહશેે. અને તેની જાણ બીડરને કરવાિા ંઆવશે. 

 
૮.   જાહરે હરાીની પરેુ પરુૂ કે અંશત: િજુંર/રદ કરવાની આખરી સત્તા વડોદરા િહાનગર પાલલકા 

અબામધત રાખે છે. અને તેના કારણો દશાયવવા વડોદરા િહાનગરપાલલકા બધંારે્લ નથી. 
 
૯.    સૌથી ઉંચી ઓફર (બોલી) બોલનાર અરજદાર/બીડર ધ્વારા બોલીની સપંણૂય રકિ (મ્યમુનમસપલ 

કમિશ્નરશ્રી, વડોદરાના નાિનો) ડીિાન્જડ ડ્રાફ્ટ/પે ઓડયરથી જ ફરીર્ાત પણે જિા કરાવવાની 
રહશેે. તથા હરાી સદંભે દુકાન િેળવવા તથા બીડ/બોલીની રકિ જિા કરાવવા બાબતની સિંમત 
આપવાની રહશેે. બીડની રકિ જિા કરવાિા ંચકુ થરે્થી સદર મિલ્કત અન્જર્ને ફાળવવાિા ંઆવશે 
અથવા તો ફરીથી વેચાણ અંગે બોલી બોલવાિા આવશે. (વ.િ.પા. દ્વારા જે મનણયર્ લેવાર્ તે 
બધંનકતાય રહશેે) તથા તેિજ ભરેલ અનેસ્ટ િની ડીપોઝીટની રકિ જપ્ત કરવાિા ંઆવશે.  

 
૧૦.   જાહરે હરાીની બોલીિા ંજે અરજદાર/બીડર િહત્તિ બોલી બોલવાિા ંસફળ થરે્થી તેઓએ દુકાનની 

બાકીની ૩૦% રકિ (મ્યમુનમસપલ કમિશ્નરશ્રી, વડોદરાના નાિનો) ડીિાન્જડ ડ્રાફ્ટથી ફાળવણી પત્ર 
ફાળવ્રે્થી વુિુા ંવુ ુરદન-૬૦ િા ંજિા કરાવવાની રહશેે તથા 

        
૧૧.  મદુ્દા ન.ં૧૦ મજુબની મદુત્ત રદન-૬૦ પસાર થર્ા બાદ, ઓફરની બાકી રહતેી ૫૦% ની રકિ અથવા 

તફાવતની બાકી રહતેી રકિ (મ્યમુનમસપલ કમિશ્નરશ્રી, વડોદરાના નાિનો) વુિુા ંવુ ુ૯૦ રદવસિા ં
વડોદરા િહાનગરપાલલકાની કચેરીિા ંડીિાન્જડ ડ્રાફટ/પે ઓડયરથી ભરવાની રહશેે. 

 
૧૨.  જે અરજદારની િાગંણી સ્વીકારવાિા ંન આવે તે અરજદાર ધ્વારા જિા કરાવેલ અનાિતની રકિ 

મવના વ્ર્ાજે પરત િેળવવા હતતદાર રહશેે. 
 
૧૩. દસ્તાવેજ અંગેની લખાઇ, ટાઇપીંગ, સ્ટેમ્પ ડયટુી, રીસ્ટે્રશન ફી (સરકારશ્રીના ધારા ધોરણ મજુબ   

અન્જર્) કાર્યવાહીની/ખચય અંગેની તિાિ જવાબદારી ખરીદનારના શીરે રહશેે. 
 
૧૪.  અરજદાર પરુાવા તરીકે રેશનકાડય, ચટુણી ઓળખ પત્ર, આધાર કાડય,પાનકાડય, બેંકની પાસબકુ અથવા 

કેન્જર/રાજર્ સરકારના ગેઝેટેડ ઓફીસરનો દાખલો,જામતનો દાખલો મવગેરે પરુાવા રજુ કરવાનો રહશેે. 
 
૧૫. જે અરજદારની ઓફર િજુંર કરવાિા ંઆવે તે અરજદારે તેઓને અતે્રથી જાણ કર્ાયના રદવસથી ઓફર 

કરેલ રકિતં અનરુિ ન.ં૯, ૧૦ અને ૧૧ મજુબ વડોદરા િહાનગર પાલલકાની કચેરીિા ં રડિાન્જડ 
ડ્રાફટ/ચેકથી જિા કરાવવાની રહશેે. પરેુપરુી રકિ વડોદરા િહાનગરપાલલકાિા ંભરપાઇ થર્ા બાદ જ 
દુકાનનો કબજો અરજદારને જરૂરી કાનનુી મવમધ/વહીવટી પ્રરરર્ા (દસ્તાવેજ,કબ્ઝા પાવતી િેળવ્ર્ા 
બાદ જ) કર્ાય બાદ સપુ્રત કરવાિા ંઆવશે. ઓફર કરેલ રકિ મનર્ત સિર્િર્ાયદાિા ંઅરજદાર દ્વારા 
વડોદરા િહાનગર પાલલકાિા જિા કરાવવાિા ંઆવશે નરહ તો તેઓ દ્વારા જિા કરાવવાિા ંઆવેલ 
E.M.D. ની રકિ જપ્ત કરવાિા ંઆવશે/ અથાયત પરત કરવાિા ંનહી આવે. 

 
૧૬.  જે અરજદાર િહત્તિ બોલી બોલવાિા ં સફળ થરે્થી તેઓની અરી િજુંર કરવાિા ં આવે તે 

અરજદારે િહત્તિ બોલીની રકિ ઉપર પ્રિાણે મનર્ત સિર્ની િર્ાયદાિા ં વડોદરા િહાનગર 
પાલલકાની કચેરીિા ંભરપાઇ કરવાન ુચકેુ તો, તેઓની ભરેલ ડીપોઝીટની રકિ જપ્ત કરવા તથા 
તેવી િાગંણીવાળી મિલ્કત અન્જર્ને ફાળવવાિા ં વડોદરા િહાનગરપાલલકા મખુત્ર્ાર રહશેે. આ 
ઉપરાતં જો અરજદાર દ્વારા અનેસ્ટ િની ઉપરાતં  બાકી રહતેી રકિ મનર્ત સિર્ િર્ાયદાિા ંજિા 
કરાવવાિંા ંનહી આવેતો અનેસ્ટ િની ડીપોઝીટ જપ્ત કરવાિા ંઆવશે તેિજ ભરેલ રકિના ૨૫% 
કપાત કરી બાકીની રકિ વગર વ્ર્ાજે પરત કરી તેઓને ફાળવેલ મિલકત અન્જર્ને ફાળવવાિા ં
આવશે. 
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૧૭.  અરી િજુંર કે રદ કરવાનો મનણયર્ ૩ (ત્રણ) િાસિા ંબનતી ત્વારાએ કરાશે. પરંત ુતેવો મનણયર્ ન 

  કરવાિા ંઆવે ત્ર્ા ંસધુી અરજદાર તેિની અરી પરત/પાછી ખેચી શકશે નરહ તથા ડીપોઝીટની 
રકિ પરત િાગંી શકશે નરહ. સદર મનણયર્ લેવાિા ંસજંોગોવશાત મવલબં થાર્ તો અરજદાર વાધંો 
લઇ શકશે નરહ. તથા અનેસ્ટ ડીપોઝીટની રકિ ઉપર વ્ર્ાજ િળશે નરહ.                     

 
૧૮.  અરજદારે ઓફર રકિતં (વેચાણ રકિતં) ઉપરાતં વેચાણ રાખેલ મિલ્કત તેિના નાિે તબદીલ 

 કરવા અંગેના દસ્તાવેજને લગતો તિાિ ખચય તેઓએ ભોગવવાનો રહશેે. 
 
૧૯.  અરજદારે કબ્જો સોપ્ર્ા તારીખથી વડોદરા િહાનગરપાલલકા સરકારશ્રી કે અન્જર્ સસં્થાઓના ં જે      

કાઇં વેરા, ટેક્ષ, લાગત, િહસેલુ, વીજળી બીલ, િેન્જટેનન્જશ, એસોસીએશન ચાર્જ, કનેતશન ચાર્જ અને 
વપરાશ ચાર્જ તેિજ અન્જર્ તિાિ ચાર્જ અરજદારે ભરવાનો રહશેે. 

 
૨૦.  અરજદારે દુકાનની ખરીદ રકિતંની પરેુપરુી રકિ વડોદરા િહાનગરપાલલકાિા ં જિા કરાવ્ર્ાના 

વુિુા ંવુ ુએક િાસિા ંવડોદરા િહાનગર પાલલકા સાથે કન્જવેર્ન્જસ ડીડ કરીને તેને રીસ્ટડય કરાવી 
દુકાનનો પ્રત્ર્ક્ષ કબજો લેવાનો રહશેે. 

 
૨૧.  ઉપર મજુબની મનર્ત સિર્ િર્ાયદાિા ંઅરજ્દાર દુકાનનો કબજો સભંાળી લેવાિા ંચકુ કરેતો તેની 

સીક્યરુીટીની જવાબદારી વડોદરા િહાનગરની રહશેે નરહ.  
 
૨૨.  અરજદારે ફાળવારે્લ દુકાનો અંગે ી.ડી.સી.આર અન્જવરે્ િળવાપાત્ર ઉપર્ોગ િાટે સ્થામનક સસં્થાની 

પરવાનગી િેળવીને ઉપર્ોગ કરી શકાશે તેિજ અરજદારે આ મિલ્કતિા ં ધધંો શરૂ કરવા િાટે 
પ્રવયતિાન કાર્દાનસુાર જે કોઇ પરવાનગી / િજુંરી લેવાપાત્ર થતી હશે તે સ્વખચે િેળવવાની રહશેે. 
વુિુા ં ફાર્ર સેફટીની સમુવધાઓ અને સટીફીકેટ બાબતે વેચાણ રાખનારે વખતો વખત પરવાનો 
લેવાનો રહશેે. 

 
૨૩.  દુકાન ખરીદનાર દુકાનના બહારના કે ઉપરના ભાગે કોઇપણ જાતના સધુારા વધારા કરી શકાશે નહી 

તથા દુકાનન ુવેચાણ બાધંકાિ (ઇિલા) પરુત ુજ છે. 
 
૨૪.  એફોડેબલ હાઉસીંગ અંતગયત તૈર્ાર કરેલ રહણેાકંના િકાનો સાથે ભોંર્ તળીર્ાની/પહલેા િાળની 

તિાિ દુકાનના કબજેદારોએ એસોસીએશનની રચના કરી તેના સભ્ર્ થવાન ુ રહશેે અને આ 
મિલ્કતિાનંી સાિાન્જર્ સખુ સવુીધાઓની મનભાવણીની જવાબદારી એસોસીએશનની રહશેે. વડોદરા 
િહાનગરપાલલકાની આ બાબતે કોઇપણ પ્રકારની જવાબદારી રહશેે નહી. 

 
૨૫.  સદરહુ ંમિલ્કતના મનકાલ બાબતે ભમવષ્ર્િા ંહવે પછી વડોદરા િહાનગરપાલલકા તેના નીતી-મનર્િો-

શરતોિા ંજે કોઇ ફેરફાર કરેતો તે અરજદારને બધંનકતાય રહશેે. 
 
૨૬.  િહત્તિ બોલી કોઇપણ કારણ આપ્ર્ા મસવાર્ સ્વીકારવાનો અથવા નકારવાનો અબામધત અમધકાર વડોદરા 

િહાનગરપાલલકાનો રહશેે અને તે છેવટનો અને તિાિ બીડરને બધંનકતાય રહશેે. 
(૧)  જાહરે હરાીિા ંભાગ લેતા સસં્થા/કંપની/વ્ર્ક્તતના રકસ્સાિા ંબીડરવતી ભાવ બોલનાર વ્ર્ક્તતએ નીચે 

જણાવેલ દસ્તાવેજો રજુ કરવાના રહશેે 
     (અ) નોટરાઇઝ કરેલ લેટર ઓફ ઓથોરીટી 
    (બ) ફિય અગર કંપની હોઇ તો તેના બધંારણની નોટરાઇઝ નકલ  
     (ક) ફોટો આઇડને્જટી કાડય નોટરાઇઝ કરેલ તથા અસલ (અસલ પરત આપવાિા ંઆવશે) 
     (ડ) ડીપોઝીટ ભરવા િાટેની મનર્ત નમનુાનુ ંઅરી ફોિય આ સાથે સાિેલ છે.  
         (ઇ) રીસ્ટે્રશન કરાવતી વખતે પરેુપરુૂ નાિ, સરનામ,ુ ટેલીફોન નબંર (બેઝીક લેન્જડ લાઇન તથા 

િોબાઇલ નબંર) 
      (એફ) કંપની પાટયનરશીપ અંતગયત રચારે્લ હોઇ તો પાટયનરશીપની રીસ્ટર ડીડ રજુ કરવાનો રહશેે. 
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(૨) બીડર સ્વર્ ંબોલી પોતે કરે તો ફોટો આઇડને્જટી કાડય (આધાર કાડય) પોતાન ુરજુ કરવાન ુરહશેે.      

(ટ્રુ કોપી કરેલ તથા અસલ ) અસલ પરત આપવાિા ંઆવશે.  
૨૭.  જાહરે હરાીિા ંભાગ લેનાર ઇસિ/સસં્થા નાદાર ન હોવી જોઇએ તેિજ ભારતીર્ કાર્દા મજુબ કરાર 

કરવા સક્ષિ હોવી જોઇએ. 
 

૨૮.  જાહરેાતિા ંદશાયવ્ર્ા મજુબ મ્યમુનમસપલ કોપોરેશન દ્વારા નક્કી કરેલ પ્રમત ચો.િી. પ્રિાણે અપસેટ વેલ્યનુા 
દર કરતા ઓછા દરની બોલીની રકિ સ્વીકારાશે નહી. 

 

૨૯.  દુકાનની જાહરે હરાીિા ંબોલીની નક્કી કરેલ અપસેટ વેલ્ય ુકરતા ંરકિ રૂ.૨૫,૦૦૦/- વુનુા ઇન્જરીિેન્જટિા ં 
ફરીર્ાત પણે વધારો કરી અરજદારે જે તે દુકાન િાટે બોલી બોલવાની રહશેે.  

 

૩૦.  જાહરે હરાીિા ંફતત દુકાનના સ્ટ્રકચરની િાલલકીના ધોરણે વેચાણથી આપવાની છે. સદર ર્ોજનાની 
જિીન અંગે ધી ગજુરાત ટાઉન પ્લાનીંગ એન્જડ અબયન ડવેલપિેન્જટ એતટ ૧૯૭૬ ની કલિ ૬૭ ની 
જોગવાઇ હઠેળ પ્રારંલભક ર્ોજના િજુંર થઇ અિલિા ંઆવ્ર્ા તારીખથી સમલુચત સત્તાિડંળ એટલે કે 
વડોદરા મ્યમુનમસપલ કોપોરેશનને િળવાપાત્ર થતી તિાિ જિીનો કોઇ પણ પ્રકારના બોજા રહીત 
વડોદરા મ્યમુનમસપલ કોપોરેશનિા ં મનહીત થાર્ છે. આિ સદરહું કાર્દા હઠેળ વડોદરા મ્યમુનમસપલ 
કોપોરેશનની જિીન િાલીકીની બને છે. અને સવાલવાળી જિીનનો કબજો વડોદરા મ્યમુનમસપલ 
કોપોરેશનને પ્રાપ્ત થાર્ છે. જિીન ૯૯ વષયના ભાડાપટ્ટ ેઆપવાિા ંઆવશે, જેનો સિર્ગાળો પણુય 
થતા ંજિીનના ભાડા અંગે કોપોરેશનના ંઅિલના ંમનમત મનર્િ મજુબ renew કરી  શકાશે. 

 

૩૧.  સિગ્ર સભા ઠરાવ અંક:- ૫૫૦/તા. ૨૭-૦૧-૧૯૮૯ મજુબ  
      અ) ૧૦% અનાિત પૈકી – ૭% અનસુલૂચત જામત/જનજામત િાટે તથા ૩% બક્ષીપચંિા ંઆવરી લેવાર્ 

એવી તિાિ જામતઓ િાટે અનાિત રાખવાની રહશેે. 
      બ) અનાિત રાખેલી દુકાનો પૈકી કોઇ પછાત વગયનો અરજદાર/હક્કદાર, િાગંણીદાર ન આવ્રે્થી 

બીી વખત જાહરેાત આપી અરીઓ િગંાવવાિા ંઆવશે. જે બાદ પણ િાગંણીદાર ન આવ્રે્થી/ 
િળ્રે્થી જનરલ કેટેગરીિા ંજણાવેલ વ્ર્વસ્થા પ્રિાણેના અરજદારને ફાળવવાિા ંઆવશે. આ અંગે 
કોઇ પણ વાદમવવાદ ચાલશે નહી. 

      ક) પછાત જામતના અરજદારોએ સરકારશ્રીના સિાજ કલ્ર્ાણ અમધકારીનુ ં જામત અંગેન ુ પ્રિાણપત્ર 
અરી સાથે અવશ્ર્ રજુ કરવાન ુરહશેે. 

 ડ) અનાિતવાળા રકસ્સાિા ં ફાળવવાિા ં આવેલી દુકાનો સાિાન્જર્ રકસ્સાિા ં નાિફેર ભાગીદારી, 
ટ્રાન્જસફર કે અન્જર્ ફેરફાર આવી અનાિત વાળી જામતઓ વચ્છચે જ થઇ શકશે. જો આવી જામત 
વગરની અન્જર્ જામતઓ સાથે ટ્રાન્જસફર, ભાગીદારી કે પેટાભાડંુ કરવાિા ં આવેલ હશે તો આવી 
દુકાનોનો કબજો પેટાભાડંુ કરવાિા ંઆવશે, હશે તો આવી દુકાનોનો કબજો મ્યમુનમસપલ કોપોરેશન 
પરત લઇ શકશે. તેિજ આવી જામત મસવાર્ અન્જર્ જામતને દુકાન/સ્ટોલ ચલાવવા આપેલ હશે તો 
શરતનુ ંઉલ્લઘંન ગણી દુકાન/સ્ટોલનો કબજો પરત લેવાની સત્તા મ્યમુનમસપલ કોપોરેશનની રહશેે. 
તેિા ંકોઇ વાદ-મવવાદ ચાલશે નહીં.  

    

        ઉપર મજુબ િારહતી / શરતો / મનર્િો િેં / અિોએ વાચં્છર્ા છે જે કબલુ િજુંર છે.   
 
 
સ્થળ:- -----------------------                                         અરજદારન ુપરંૂૂ નાિ અને સહી 
તા.     /ફેબ-િાચય/૨૦૨૦         
        (                       ) 

 
 
 

        કાર્યપાલક ઇજનેર         સીટી એન્જીનીઅર    ડે.મ્ય.ુકમિશ્નર(H)         મ્યમુનમસપલ કમિશ્નર                                              
એફોડેબલ હાઉસીંગ સેલ                    વ. મ. પા                        વ. મ. પા.                   વડોદરા મહાનગરપાલિકા 
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અરજદારનુ ંનાિ:- 

સરનામુ.ં:- 
 

િોબાઇલ ન.ં                                       તા.૦૬/૦૮/૨૦૧૮ 

 

ડીતલેરેશન રીસ્ટે્રશન 

પ્રમત, 

કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, 
એફોડેબલ હાઉસીંગ & MGY સેલ, 

વડોદરા િહાનગર પાલલકા 
 

મવષર્:- એફોડેબલ હાઉસીંગ ર્ોજના અંતગયત બનાવવાિા ંઆવેલ આવાસોની ર્ોજનાિા ં
આવરી લેતી દુકાનો િાલલકીના ધોરણે જાહરેે હરાીથી વેચાણ કરવા ડીતલેરેશન 
રીસ્ટે્રશન કરવા બાબત.  

 

 

ઉપરોતત મવષર્ પરત્વે જણાવવાનુ ં કે, એફોડેબલ હાઉસીંગ અને મખુ્ર્િતં્રી ગહૃ ર્ોજના 

અંતગયત તૈર્ાર કરવાિા ંઆવેલ આવાસોની ર્ોજનાિા ંઆવરી લેતી ટી.પી.-------, એફ.પી.--------, 

સ્થળ:------------------------- ખાતેની દુકાન નબંર (૧)--------(૨)---------(૩)---------લેવા/િેળવવા અંગે 

અિો રસ ધરાવતા હોઇ, અિો ધ્વારા કરવાિા ંઆવેલ અરી અનસુાર ગાંધીનગર ગ્રહૃ, જ્યબુીલી 

બાગ, વડોદરા ખાતે જાહરે હરાીિા ંઅિોને સ્વરં્ હાજર/પ્રવેશ આપવા તેિજ િોબાઇલ ફોનનો 

ઉપર્ોગ પણ જાહરે હરાી િાટેના મનર્ત થરે્લ સિર્ પરુતો નહી કરવા અંગે બાહંધેરી આપુ ં

છંુ/એકરાર કરીએ છીએ. જાહરે હરાી સદંભેના તિાિ મનર્િો/શરતોનો ભગં થરે્થી ગેરલાર્ક 

ઠેરવવા અંગે અિો સિંત છીએ. 

અરજદારનુ ંનાિ:- 

      સહી:- 
               તારીખ:-      /ફેબ-િાચય/૨૦૨૦         

 
  


