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પે એન્ડ પાકક નો ઇજારો જાહેર હરાજીથી આપવા બાબત.

વડોદરા મહાનગર પાલિકાની માલિકીના અને વહીવટી વોડક

નં.૭માં સમાવવષ્ટ (૧) સયાજીગંજ રે લ્વે સ્ટે શન પાસે સુગમ પાિકર પાછળ અને

(૨) અિકાપુરી રે લ્વે સ્ટે શન ગરનાળા તરફ આવેિ સાયક્િ/સ્કુ ટર(ટુ વ્હીિર)

પાર્કિંગ સ્ટે ન્ડનો ઇજારો જાહેર હરાજીથી આપવાનો છે . જાહેર હરાજીમાં ભાગ
િેવા માટેની ડીપોઝીટ તા.૧૩-૦૬-૨૦૧૯ બપોરે ૩-૦૦ (ત્રણ) ક્િાક સુધી જ
વોડક -૭ની કચેરીમાં સ્વીકારવામાં આવશે.

જાહેર હરાજીનું સ્થળઃ- ઉત્તર ઝોન ની ક્ચેરી,ચાણક્યપુરી ચાર રસ્તા
પાસે, ન્યુ સમા રોડ, વડોદરા.

જાહેર હરાજીની તારીખઃ- તા.૧૪-૦૬-૨૦૧૯ સવારે ૧૧-૦૦ ક્િાકે

ઇજારાની માવસક અપસેટ વેલ્યુ/ડીપોઝીટની રક્મ સહીત જાહેર

હરાજીની શરતો અને અન્ય વવગતો આ જાહેરાત પ્રવસધ્ધ થયે ર્દન-૨ બાદ

વડોદરા મહાનગર પાલિકાની વેબસાઇટ ઉપર જોવા મળી શકશે તથા અરજી
ફોમક ડાઉનિોડ કરી શકાશે તથા વોડક નં.૭(રે વન્યુ) ની ક્ચેરી, ફતેગજ
ં ,

વડોદરાએ કામકાજના ર્દવસોમાં સવારે -૧૧-૦૦ થી સાંજે પ-૦૦ ક્િાક સુધીમાં
જોવા તથા વાંચવા મળી શક્શે.
પી.આર.ઓ.નં.૧૨૫/૧૯-૨૦

ડે.મ્યુવન.કવમશનર(ઉત્તર ઝોન)
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વડોદરા મહાનગર પાલિકા
વહીવટી વોડડ નં. ૭(જી) ઉત્તર ઝોનની કચેરી, ફતેગજ
ં વડોદરા.
----------------------------------------------------------------------------------------

કામચિાઉ ૧૨ માસ માટે હંગામી ધોરણે વડોદરા મહાનગર પાલિકાનીમાલિકીનાં (૧)
ુ મ પાિડર પાછળ (૨) અિકાપરુ ી ગરનાળા તરફ આવેિ
સયાજીગંજ રે િવે સ્ટેશન પાસે સગ
સાયકિ/સ્કુ ટર(ટુ વ્હીિર) પાકીંગ સ્ટેન્ડનો ઇજારો જાહેર હરાજી દ્રારા માસસક િાઈસન્સ ફી થી
મેળવવા માટે હરાજીની શરતો.
વડોદરા મહાનગરપાલિકાનાં વહીવટી વોડડ નં.૭નાં હદ સવસ્તારમાં આવેિ (૧)

ુ મ પાિડર પાછ્ળ (૨) અિકાપરુ ી રે િવે ગરનાળા તરફ આવેિ
સયાજીગંજ રે િવે સ્ટેશન પાસે સગ
પે એન્ડ પાકડ ન ંુ સાયકિ/સ્કુ ટર(ટુ વ્હીિર) પાકીંગ સ્ટેન્ડનો ઇજારો જાહેર હરાજી દ્રારા મેળવવા

ુ રાત સમાચાર માં તા.૦૪-૦૬-૧૯ ના મંગળવાર
દૈ સનક અખબાર સંદેશ , દદવ્ય ભાસ્કર તથા ગજ
ના રોજ જાહેરાત પી.આર.ઓ.નં.૧૨૫/૨૦૧૯-૨૦ થી પ્રસસધ્ધ કરવામાં આવે છે .
ુ બ છે .
ઇજારા જાહેર હરાજીથી મેળવવા માટેની હરાજીની શરતો નીચે મજ

ઉપરોકત

:- હરાજીની શરતો :-

ુ ીમાં ઓફીસ સમય દરમ્યાન સનયત
1. હરાજીમાં ભાગ િેતાં અગાઉ તા.૧૩-૦૬-૨૦૧૯ સધ

ુ ીમાં ઓફીસ રીસેષ સસવાય હરાજીમાં
સમયસવારે ૧૧:૦૦ થી બપોર ના ૦૩-૦૦ કિાક સધ
ુ મ પાિડર પાછળ આવેિ પે એન્ડ પાકડ
ભાગ િેવા(૧) સયાજીગંજ રે િવે સ્ટેશન પાસે સગ

પ્િોટની ડીપોઝીટની રકમ રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- (૨) અિકાપરુ ી રે િવે ગરનાળા તરફ આવેિ પે

એન્ડ પાકડ પ્િોટની ડીપોઝીટની રકમ રૂ.૨,૫૦,૦૦૦/- વોડડ નં.૭(જી) ની કચેરી, જુની વડુ ા
ઓફીસ, ફતેગજ
ં ત્રણ રસ્તા પાસે, સવભાગમાં રોકડા/ડીમાન્ડ ડ્રાફટ/પે ઓડડ ર થી ભરપાઇ
કરવાની રહેશે.

2. જાહેર હરાજી દ્રારા ઉપર જણાવેિ સ્થળે પે એન્ડ પાકડ ના ઇજારા માસસક િાયસન્સ ફી થી
હંગામી ધોરણે આપવાના છે . તેનાં સ્થળે વાહનો સાચવવાની સવગત,મીનીમમ માસસક

ુ ત, વાહનમાલિકો પાસેથી વસિ
ુ િેવાનાં ચાજીસ તથા સમય
િાયસન્સ ફી,ઇજારાની મદ
ુ બ છે .
મયાડ દા નીચે મજ

- ઇજારો ૧૨ માસ માટે આપવાનો છે .

- ઇજારાની ઓછામાં ઓછી માસસક િાયસન્સ ફી (મીનીમમ અપસેટ વેલ્ય)ુ

ુ મ પાિડર પાછળ આવેિ પાકીંગ સ્ટેન્ડ માટે રૂ.
- (એ) સયાજીગંજ રે િવે સ્ટેશન પાસે સગ
૧,૨૫,૦૦૦/-

- (બી) અિકાપરુ ી રે લ્વે ગરનાળા તરફ આવેિ પાકીંગ સ્ટેન્ડ માટે રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/-
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ુ કરવાના ચાજીસ નીચે મજ
ુ બ છે .
વાહન માલિકો પાસેથી દૈ સનક વસિ
1. સાયકિ દીઠ રૂ.૫/- (દદવસ અગર તેના ભાગ માટે ) તેમજ રૂ.૧૦૦/- માસીક કે તેના ભાગ
માટે
2. સ્કુ ટર દીઠ રૂ.૧૦/- (દદવસ અગર તેના ભાગ માટે ) તેમજ રૂ.૨૦૦/- માસીક કે તેના ભાગ
માટે.

(સદર પે એન્ડ પાકડ ના ચાજીસ(દર) દશાડ વતાં ત્રણ સાઇન

ુ બ મકુ વાનાં રહેશે.)
બોડડ પાકીંગ પ્િોટ પર જાહેર જનતા વાંચી શકે તે મજ

3. પાકીંગ સ્ટેન્ડના ઇજારા મેળવવા જે તે સ્ટેન્ડમાં જણાવેિ ઓછામાં ઓછી િાયસન્સ ફી થી
ુ ાંકમાં માસસક િાઈસન્સ ફી તરીકે બોિવાની રહેશે.
ઉપરની રકમ ૧૦૦૦ ના ગણ

મીનીમમ િાયસન્સ ફી થી ઓછી રકમ બોિનારની ડીપોઝીટ જપ્ત ફોરફીટ કરવામાં
આવશે.

4. જાહેર હરાજી ડે.મ્યસુ નસસપિ કસમશનરશ્રી, ઉત્તર ઝોનની ક્ચેરી, ચાણક્ય પરુ ી ચાર રસ્તા
પાસે, ન્ય ુ સમા રોડ, વડોદરા ખાતે તા.૧૪-૦૬-૨૦૧૯ નાં રોજ સવારે ૧૧-૦૦ કિાકે
રાખવામાં આવેિ છે .
5. ડીપોઝીટ ભયાડ સસવાય હરાજીમાં ભાગ િઇ શકાશે નહીં.
6. વાહનોની

સાચવણી,સનભાવણી

કરવાની

જવાબદારી

જે

તે

ઇજારો

મેળવનાર

ઇજારદાર/સંસ્થા ની રે હશ
ે ે. વાહનો ચોરાઇ જાય, કુ દરતી કે અકસ્માત રીતે યા આસમાની
ુ તાનીથી,નક્ુ શાન થાય કે શહેરમાં સંજોગોવશાત અશાંત પદરસ્થીસત ઉભી થાય અને
સિ
તેવા સમય દરમ્યાન સરકારશ્રી કે પોિીસ કસમશનરશ્રી દ્રારા

જે કોઇ નીસત સનયમો

ુ બ તેનો અમિ જે તેઇજારદારે પાકીંગ સ્ટેન્ડ માટે કરવાનો રહેશે.
અમિમાં આવશે તે મજ
તથા તેબાબતે જે કોઇપણ ઇજારદારને આસથિક નકુ શાન થશે સવગે રે કોઇપણ બાબતે
જવાબદારી વડોદરા મહાનગર પાલિકાની રહેશે નહીં.

ુ ત કબજો આપ્યા તારીખથી ૧૨ માસ પરુ તો રહેશે. મદ
ુ તમાં વધારો-ધટાડો
7. ઇજારાની મદ
કરવાની સત્તા મ્યસુ નસસપિ કસમશનરશ્રીની રહેશ.ે

ુ ત ઇજારો આપ્યા તારીખથી ૧૨ માસની રહેશે. જેને
8. સદર પે એન્ડ પાકડ નાઇજારાની મદ્

ઇજારો આપવાનો મંજુર થાય તે ઇસમ /સંસ્થાની જાહેર હરાજીમાં ભાગ િેવા ભરે િી
ુ ી અત્રે જમા રહેશે. તેમજ જેનો ઇજારો મંજુર થાય
ડીપોઝીટની રકમ ઇજારો પરુ ી થતાં સધ
તેણે બે માસની િાઈસન્સ ફી જેટિી રકમ એડવાન્સ જમા કરાવવાની રહેશ.ે

તેમજ

ઇજારો શરુ કરવા માટે પ્રથમ માસે િાયસન્સફીની રકમ એડવાન્સ જમા કરાવવાની રહેશે.
ુ તમાં બાકી રહેતાં ૯ માસ માટેના િાયસન્સફીની રકમમાં ૯ PDC ચેક
ઇજારાની મદ
એડવાન્સ વડોદરા સ્થીત રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકના અત્રે જમા કરાવવાના રહેશ.ે

9. જાહેર હરાજીમાં સફળ નહીં થયેિ ઇસમોની હરાજીમાં ભાગ િેવા ભરે િ ડીપોઝીટની રકમ
ુ ત બાદ સનયમ મજ
ુ બ વગર વ્યાજે પરત કરવામાં આવશે. જે મેળવવા
દદન-૩૦ ની મદ્
માટે અરજીની સાથે અસિ પાવતી રજુ કરવાની રહેશ.ે
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10. જાહેર હરાજીમાં સફળ થયેિ ઇસમને જરુરી રકમ ભયાડ બાદ કબજો આપવામાં આવશે.

11. જેનો ઇજારો મંજુર થયેિ હ્શે તેને ઇિાયદા પત્રથી જાણ કરવામાં આવશે અને તે પત્રમાં

ુ તમાં ડીપોઝીટ/એડ્વાન્સ િાયસન્સ ફી ભરપાઇ નહીં કરે કરાર નહીં કરી
જણાવેિી મદ્

આપે તેમજ અત્રે આપવાપાત્ર એડવાન્સ માસસક િાયસન્સ ફી ની રકમના ચેક રજુ
કરવામાં સનષ્ટ્ફળ જ્શે તો હરાજીમાં ભાગ િેવા ભરે િી ડીપોઝીટની રકમ જ્પ્ત(ફોરફીટ)
કરવામાં આવશે. અને અન્યને ઇજારો ફાળવી દે વામાં આવશે.

12. હરાજીમાં બોિેિ બોિીની જે રકમ મંજુર થાય તે રકમ માસસક િાયસન્સ ફી તરીકે ગણાશે.
ુ ીમાં ભરપાઇ
જે તે માસની એડવાન્સ િાયસન્સ ફી દર માસે એકથી દશ તારીખ સધ
કરવાની રહેશે. દસ તારીખ બાદ વાસષિક ૧૮% િેખે વ્યાજની રકમ ઇિાયદા ભરવાની

ુ તની િાઈસન્સ ફી બાકી હશે તેવા ઇસમો/સંસ્થાનો ઇજારો રદ
રહેશે. બે માસથી વધ ુ મદ
/કેન્સિ કરવામાં આવશે,અને નોટીસ આપ્યા વગર કબજો પરત િઇ િેવામાં આવશે.
ુ બ થતી દર માસ ની િાયસન્સ ફીના ઇજારાની મદ
ુ ત સધ
ુ ીના
હરાજીમાંબોિેિ બોિી મજ

રાષ્ટ્રીયકત
ૂ બેંકના ચેકો સહી કરી સવગતો ભરી એડવાન્સમાં વોડડ નંબર ૭(જી)ની કચેરીમાં
જમા કરાવવાના રહેશે.

13. રુ.૧૦૦/- ના દ્સ્તાવેજી સ્ટેમ્પ ઉપર પરવાના કરારની શરતો પાિન કરવા બાબતનો

કરાર કરી આપવાનો રહેશે. અને સાથે બે મકાન માલિકો જામીનો તરીકે આપવાના રહેશે.
ુ ાવા તરીકે વેરા પાવતી,રે શનકાડડ તથા
ઇજારદારના તથા જામીનદારોના તમામના પર
પાસપોટડ સાઇઝના ફોટા સહી કરે િા આપવાના રહેશ.ે જો ઇજારદાર બાકી િાયસન્સ ફી ના

ુ કરવા ઇજારદારે આપેિ જામીનદારો પાસેથી તથા
નાણાં નહીં ભરે તો તે બાકી રકમ વસિ
ુ કરવા માટે કાયદે સર કાયડવાહી કરવામાં આવશે.
ઇજારદાર પાસેથી વ્યાજસહ વસિ

14. િાઇટની સસુ વધા જે તે ઇજારદારે પોતાના ખચડ અને જોખમે િેવાની રહેશ.ે તથા તેના

ુ વપરાશનાબીિો તથા મેન્ટેનન્સ જે તે ઇજારદારે પોતાના ખચડ કરવાન ંુ રહેશ.ે જે
સવધત
ઇજારદાર આવા કનેકશન િેવા માંગતા હશે તેને અત્રેથી ફકત એન.ઓ.સી.આપવામાં
આવશે.

15. ઇજારાવાળી જગ્યાની અંદર તથા તેની આજુબાજુનો કં મ્પાઉન્ડવોિ,િોખંડની ગ્રીિ,વાયર
ફેન્સીંગ ડીવાઇડરના પથ્થરો,રે િીંગને નકુ શાન થશે તો તે નક્ુ શાનીની રકમ ઇજારદારની
ડીપોઝીટની રકમમાંથી કાપી િેવામાં આવશે.
16. વાહન માલિકો સાથે સભ્યતાથી વતડન કરવાન ંુ રહેશે અને વાહનોને નકુ શાન થાય નહીં
તેની કાળજી રાખવાની રહેશે,જરુર પડે ઇન્સ્યરુ ન્સ જે તે ઇજારદારે /સંસ્થાએ પોતાના ખચે
અને જોખમે િેવાનાં રહેશે.
ુ ાર વસિ
ુ કરવાનાં રહેશ.ે
17. સદર પે એન્ડ પાકડ નાચાજીસ (દર) સનયમ અનસ

જે નક્કી

ુ કરી શકાશે નહીં અને જો
કરે િા ચાજીસથી વધારે ચાજીસ વાહનમાલિકો પાસેથી વસિ
તેમ કરતાં જણાઇ આવશે તો કોઇપણ જાતની નોટીસ આપ્યા સસવાય ઇજારા રદ /કેન્સિ
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કરી જગ્યાનો કબજો પરત િેવામાં આવશે.અને તે માટે ઇજારદાર કોઇ નકુ શાની કે વળતર

ુ ા તૈયાર કરી અને વેરીફાય કરાવ્યા બાદ
માંગી શકશે નહીં. ઇજારદારે ટીકીટના નમન
પાકીંગની દટકીટો છપાવવાની રહેશ.ે અને તે જ દટકીટોનો ઉપયોગ ઇજારદાર ઇજારાના

સમયગાળા દરમ્યાન કરવાનો રહેશે. તથા વાહન મકુ નાર માલિકના ગાડી નંબર સવગે રે
માદહતી દશાડ વત ંુ રજજસ્ટર રાખવાન ંુ રહેશે. અને તે વખતો વખત મહાનગર પાલિકાના
અસધકત
ૂ અસધકારી માંગે ત્યારે બતાવવાન ંુ રહેશ.ે

18. મહાનગરપાલિકાના કમડચારીઓ /અસધકારીઓ પાસેથી કોઇપણ ચાજીસ િેવાના નથી.
અને આપેિી જ્ગ્યામાં પાકીંગ સસવાય કોઇપણ ગે રકાયદે સર પ્રવ ૂસત કરવાની નથી. કે
પથારા,િારી ગલ્િાના ધંધાદારી દબાણો કરવાના નથી.
19. પાકીંગ એરીયામાં કોઇપણ પ્રકારના જાહેરાતના બોડડ િગાવી શકાશે નહીં. િારી/ગલ્િા
ઉભા કરી શકશે નહીં તેમ કયેથી ઇજારો આપોઆપ રદ(કેન્સિ ) થયેિ ગણાશે અને
ઇજારાવાળી જગ્યાનો કબજો પરત િઇ િેવામાં આવશે.
20. પાકીંગ એરીયામાં વડોદરા મહાનગર પાલિકા એડવટાઇઝીંગ/જાહેરાતના બોડડ સવગે રેની
પરવાનગી આપશે અને તે અંગે ના એડવટાઇઝીંગ ચાજીસ વડોદરા મહાનગર પાલિકા
ુ કરશે.
વસિ

ુ વવામાં આવશે તથા હવે પછી જે જે
21. ઉપરોકત શરતો ઉપરાંત હરાજીમાં જે જે શરતો સચ
ુ વવામાં આવશે તેનો અમિ હરાજીમા ભાગ િેનાર તથા ઇજારદારે સવેએ
શરતો સચ
કરવાનો રહેશે.

ુ તના
22. ઇજારો/ઇજારાવાળી જગ્યાનો િાયસન્સનર( મહાનગર પાિીકા)ને પરવાનાની મદ્
સમય દરમ્યાન જાહેર દહતમાં(પબ્િીક ઇન્ટરે સ્ટેમાં) જરુર પડે તેવા સંજોગોમાં દદન-૩૦ની

ુ ના િાયસન્સીને આપી સદર જ્ગ્યાનો કબજો િાયસન્સનર(મહાનગર પાલિકા ) પરત
સચ
િઈ શક્શે અને િાયસન્સી તે સંજોગોમાં કોઇ નક્ુ શાની વળતર કે ઇતર હક્ક અને
અસધકારની માંગણી કરી શક્શે નહીં.

ુ તના સમય દરમ્યાન ઇજારદારને/પરવાનેદારને કોઇપણ પ્રકારન ંુ આસથિક કે
23. ઇજારાની મદ્

અન્ય રીતે નકુ શાન થશે તેની કોઇ જવાબદારી મહાનગર પાલિકા સ્વીકારતી નથી.
ુ ત સધ
ુ ી ઇજારો/ઇજારા ચિાવવાના રહેશે. અને અધવચ્ચે છોડી
ઇજારો/ઇજારાની સંપ ૂણડમદ

દે શે તેવા સમયે મહાનગર પાલિકાને ૯૦ દદવસની નોટીસ આપવી પડ્શે અન્યથા વડોદરા
મહાનગરપાલિકાને જે

નકુ શાંન થશે તે નકુ શાનીની રકમ ઈજારદાર પાસેથી ઇિાયદા

ુ કરવામાં આવશે .
વસિ

તથા ભરે િી તમામ પ્રકારની ડીપોઝીટ અને િાઈસન્સફીની

રકમ જ્પ્ત કરવામાં આવશે પરં ત ુ મહાનગર પાલિકા ઇજારાવાળી જગો જાહેર દહતમાં કે

અન્ય કારણોસર જરુર પડશે તો ગમે ત્યારે કબજો/કબજા પરત િેવા હ્ક્કદાર રહેશે. તેમાં
કોઇ વાદસવવાદ ચાિશેનહીં.
24. ઇજારો/ઇજારાવાળી જગ્યામાં કામે રાખેિા તમામ કમડચારીઓને સરકારશ્રીના મીનીમમ

વેજીસ એક્ટ અને અન્ય કાયદા પ્રમાણે વેતન ચકુ વવાન ંુ રહેશે. આવા કામે રાખેિા
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ુ ત
કમડચારીઓના નામ/સરનામાઓની યાદી મહાનગરપાલિકા વડોદરાને ઇિાયદા સપ્ર
કરવાની રહેશે તેમાં થતાં ફેરફાર/વધધટની પણ જાણ કરવાની રહેશે. કામે રોકાયેિ

કમડચારીઓને શારીદરક નકુ શાન,ઇજા,જાનહાની સવગે રે થશે તેની સારવાર કરવાની સવગેરે
તમામ પ્રકારની જવાબદારી ઇજારદારની રહેશ.ે આ બાબતે મહનગરપાલિકા વડોદરાની

કોઇ જ્વાબદારી રહેશે નહીં. તથા કોન્રાકટ િેબર એકટ હેઠળન ંુ િાઈસન્સ અચકુ મેળવી
િેવાન ંુ રહેશે. ઇ.પી.એફ.માટે પણ ઇજારદાર જવાબદાર રહેશે. આવકવેરા બાબતે પણ
જવાબદારી જે તે ઇજારદારની રહેશે. તદુપરાંત જે ઇસમ/સંસ્થાનો ઇજારો મંજુર થશે તેને
માસસક િાઈસન્સ ફી તથા માસસક િાઈસન્સ ફી ઉપર ભરવાપાત્ર GST ઇિાયદા દર માસે

ભરપાઇ કરવાનો રહેશે તેમજ સરકાર / મહાનગર પાલિકા ના વખતોવખત અમિમાં
આવનાર ટેક્ષના સનયમોન ંુ પાિન કરવાન ંુ રહેશે.

25. કોઇપણ ઇસમની હરાજીમાં બોિેિી બોિીની રક્મ મંજુર કરવી કે નહીં તેનો આખરી સનણડય

મ્યસુ નસસપિ કસમશનરશ્રી વડોદરા મહાનગરપાલિકાનો રહેશે. અને તેમાં કોઇ વાદસવવાદ
ચાિશે નહીં. અને તે સનણડય આખરી ગણાશે. આરબીરેટર/િવાદ તરીકે ઇજારાના સમય
ુ ી મ્યસુ નસસપિ કસમશનરશ્રી રહેશ.ે
સધ

26. કોઇપણ સવવાદ પ્રસંગે તેવો સવવાદ વડોદરાની કોટડ ના હુકમત હેઠળ કરવાનો રહેશે.

ુ ીત દર કરતાં વધારે દર વસિ
ુ કરવામાં આવે
27. વડોદરા મહાનગર પાલિકા દ્રારા ઠરાવેિ સચ
તો ઇજારદારશ્રી પાસેથી તમામ ડીપોઝીટ/ િાઈસન્સ ફીની રકમ જપ્ત કરવામાં આવશે.
તેમજ તાત્કાલિક અસરથી ઇજાદારશ્રીનો ઇજારો રદ કરવામાં આવશે.

ુ બના
28. ઇજારાદાર દ્રારા પે એન્ડ પાકડ ના પ્િોટમાં જાહેર જનતાને વંચાય તથા દે ખાઇ તે મજ
ત્રણ સાઇન બોડડ પેઇન્ટ કરી કાયમી ધોરણે િગાવી રાખવાના રહેશે,સાઇન બોડડ િગાડેિ
ુ
ના હોય તે સંજોગોમાં ઇજારાદાર પાસેથીરૂ.૨,૦૦૦/- વહીવટી ચાર્જ પેનલ્ટી તરીકે વસિ
કરવામાં આવશે.
29. ઇજારાદાર દ્રારા પે એન્ડ પાકડ ના પ્િોટમાં અન્ય કોઇપણ પ્રકારની ધંધાકીય પ્રવ ૂસત કરવાની

રહેશે નહીં.આ શરતનો ભંગ માટે ઇજારો કોઇપણ નોટીસ આપ્યા સસવાય રદ કરવામાં
આવશે.

30. જાહેર હરાજી દ્રારા મેળવવામાં આવેિ પે એન્ડ પાકડ ના પ્િોટની માસીક ફી ઉપર સનયમ
ુ ાર TCSની રકમ પ્રસતમાસ સનયમીત રીતે બેન્ક ઓફ બરોડામાં જમા કરાવી ચિનની
અનસ
કોપી રજુ કરવાની રહેશે.

સહી

આસી.મ્યસુ નસસપિ કસમશનર
(ઉત્તર ઝોન)

નામ-

સરનામુફોન નંબર-

પ્રતિ,

મ્યુતનતસપલ કતમશનરશ્રી,
વડોદરા મહાનગર પાલલકા,
વડોદરા.

વિષય- પે એન્ડ પાકક નો ઈજારો મેળવવા બાબિ.

સર્દ ભ- પી.આર.ઓ.ન.૧૨૫/૨૦૧૯-૨૦/િા.૦૪-૦૬-૨૦૧૯ની જાહેરાિ લગિ દૈ તનક પેપર
જયભારિ સહ ઉપરોક્િ તવષયના અનુસધ
ં ાન માં જણાવવાનુ ં કે,અમો/હુ ં આપની

ઉપરોક્િ સંદભકની જાહેરાિના અનુક્રમ નંબર ............ જેનુ ં સ્થળ ................................................

..................................... છે , િે પાકીંગ સ્ટે ન્ડ ની જાહેર હરાજીમાં ભાગ લેવા રસ ધરાવીએ છીએ.
જેના માટે જરૂરી ડીપોઝીટ ની રકમ રૂ. ……………………… અંકે રૂ|. …………………………….

………………………………………………… પાવિી નં. ……………………………………
િા.

/૦૬/૨૦૧૯ થી ભરપાઈ કરે લ છે . જે જાણમાં લેવા તવનંિી છે .

અમારા વ્યક્ક્િગિ/સંસ્થાકીય પુરાવા નીચે મુજબ છે .
૧. પાનકાડક ની વેરીફાઈડ નકલ.

૨. રે શનકાડક ની વેરીફાઈડ નકલ.

૩. ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ/આધાર કાડક ની વેરીફાઈડ નકલ.
૪. મ્યુતનતસપલ વેરાબીલ ની વેરીફાઈડ નકલ.
૫. ડીપોઝીટ ભયાકની પાવિીની ઝેરોક્ષ નકલ.
* ઈજારો મેળવવા અંગે ની શરિો ની નકલ આ સાથે મળે લ છે

.

અરજદાર/સંસ્થાના પ્રતિતનતધની સહી.

