સાબરમતી રીવરફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રે શન લી.
અમદાવાદ યુિનિસપલ કોપ રે શન લી.
બીજો માળ, રીવરફ્ર ટ હાઉસ, મો - ચંગીસપુર, રે .સવેર્ નં. ૧૮૫, એચ.કે. આટર્ સ કોમસર્ કોલેજ પાછળ, ગાંધી
અને નહેરુબ્રીજ ની વ ચે, રીવરફ્ર ટ રોડ (વે ટ), અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯.
ફોન નં.-૦૭૯-૨૬૫૮૦૪૩૦

E-Mail:-office@srfdcl.com
ટે ડર નોટીસ

સાબરમતી રીવરફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રે શન લી. ારા નદીની પિ મ તરફ એલીસબ્રીજ અને સરદાર બ્રીજની
વ ચે આવેલ

લાવર પાકર્ ની અંદર કુલ ૧૬

કોટર્ /શો સ માંથી 10

ડ કોટ/શો સ તથા

ડ કોટર્ /શો સ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે . આ ૧૬

ટ ઓવર બ્રીજ પર ની 2

બીઝનેસ કરવા અંગેની સુવણર્ તક છે . આ અંગેન ુ ં ટે ડર ડૉ

ડ

ડ કઓ ક એકસાથે ભાડેથી મેળવી

ુ ે ટ અમદાવાદ યુિનિસપલ કોપ રે શનની વેબ
મ

સાઇટwww.ahmedabadcity.gov.in અને સાબરમતી રીવરફ્ર ટ ડેવેલપમે ટ કોપ રે શન લી. ની વેબ સાઇટ
www.sabarmatiriverfront.com પરથી ડાઉનલોડ કરી શકશે. તેમાં સંપ ૂણર્ માહીતી ભરીને ટે ડર સબમીટ
કરવાની છે લી તા. ૦૫/૦૭/૨૦૨૨, સાં

૫.૦૦ ક્લાક સુધી રાખવામાં આવેલ છે .

એક્ઝી

ટુ ીવ ડીરે કટર

સા.રી.ફ્રા.ડે.કો.લી.
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આ ફોમ ભર નીચેના થળે તથા સમયે પરત કર ંુ
થાન: બીજો માળ, રીવરફ્ર ટ હાઉસ, મો - ચંગીસપુર, રે .સવેર્ નં. ૧૮૫, એચ.કે. આટર્ સ કોમસર્ કોલેજ પાછળ,
ગાંધી અને નહેરુબ્રીજ ની વ ચે, રીવરફ્ર ટ રોડ (વે ટ), અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯.
ફોન નં.- ૦૭૯-૨૬૫૮૦૪૩૦

E-Mail:- office@srfdcl.com

ટ ડર ફોમ

1. અરજદારની િવગત
અરજદાર યિક્ત/ સં થાનુ ં પુ નામ :

અટક

િપતા/ પિત ંુ નામ

નામ

મોબાઈલ નં.

ઇ-મેઈલ:

ફોન નં. (ઘર)

ફોન નં. (ઓફીસ):

સરનામુ ં (હાલનુ):
ં
સરનામુ ં (કાયમી):
ું
સરનામુ ં (પત્ર યહવાર માટેન):

અરજદારની સહ /

ૂઠા ંુ િનશાન

2|Page

2. અરજદાર ંુ િનવેદન:
હુ ં

/

અમે

નામ:.............................................................................હો ો:..................................................

જણાવીએ છીએ કે, અમો સાબરમતી રીવરફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રે શન લી.
અને સરદાર બ્રીજની વ ચે આવેલ

ારા નદીની પિ મ તરફ એલીસબ્રીજ

લાવર ગાડર્ નની અંદર બનાવવામાં આવેલ ૧૬

ડ કોટર્ શો સ/માંથી

ડ કોટ શો સ/નં. 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 અને 16 એમ ુ લ 10 ડ કોટ/શો સ ( ડ કોટ શો સ/નં. 5,
6, 8, 11, 12, 13, 14, 15 અને 16 નો ક જો એલ.ઓ.એ.આ યા સમયે મળ શકશે
નો ક જો તા. 10/07/2022 બાદ મળ શકશે.) તથા ટ ઓવર બ્રીજ પર ની 2

યાર

ડ કોટ શો સ/નં. 7

ડ કઓ ક એકસાથે લાઇસ સ પેટે

મેળવવામાં રસ ધરાવીએ છીએ. આ માટેના તમામ કામો માટે અમારી ગેરહાજરી વખતે અમારા નીચે જણાવેલ
અિધકૃત પ્રિતનીધી/ભાગીદાર બંધારણીય રીતે હાજર રહી કાયર્વાહીમાં ભાગ લઇ શકે તે માટે અિધકૃત કરીએ છીએ.
તેઓએ ટે ડર ખોલતી વખતે અને હરાજી વખતે અને

યારે પણ સાબરમતી રીવરફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રે શન લી.

જણાવે યારે પોતાની ઓળખની સાિબતી આપતા મ ૂળ પુરાવા (Original ID Proof) રજૂ કરવાના રહેશે.

3.અિધ ૃત

િતનીધીની િવગતો:

નામ:
સરનામુ:ં
મોબાઈલ ન.

ઇ-મેઈલ

અરજદારની સહ /

ૂઠા ંુ િનશાન
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૪. હુ ં એ જાણુ ં

/
ં અમે એ જાણીએ છીએ કે લઘુતમ માિસક ભાડાની રકમ કરતાં નીચેની રકમથી ભરે લ ટે ડર

આપોઆપ રદ બાતલ થયેલ ું ગણાશે તેની મને/અમોને પ ટતા હોઇ હ/
ુ ં અમો લાવર પાકર્ માં આવેલ 10
કોટશો સ/ તથા

ટ ઓવર બ્રીજ પર ની 2 ડ કઓ ક માટે નીચે મુજબની ઓફર આપુ ં

લોકશનની િવગત

ડકોટ નં.

ડ

/
ં આપીએ છીએ.

ુ મ માિસક ભાડાની
લ ત

10 ડ કોટ/શો સ તથા ટ ઓવર

રકમ ( િપયામાં)

બ્રીજ પર ની 2 ડ કઓ ક માટ
માિસક લાઈસ સ(ભાડાની રકમ) ફ ની
રકમની ઓફર ( િપયામાં)
કોમાં

સાબરમતી

ુ મ માિસક લાઈસ સ
નદીની નં. 5, 6, 7, 8, 11, લ ત

પિ મ

તરફ 12, 13, 14, 15 અને

એલીસબ્રીજ

અને 16

( ુલ

10

સરદાર

બ્રીજની કોટ/શો સ)

તથા

વ ચે

આવેલ ઓવર

લાવર
અંદર

શ દોમાં

ગાડર્ નની

ડ

(ભાડાની રકમ) ફ ની રકમ
.2,50,000/-( ક

ટ બે

ીજ પર ની 2

િપયા

લાખ પચાસ હ ર

રુ ા)

ડ કઓ ક

બનાવવામાં

ડકોટર્ /કીઓ ક તથા
ટ ઓવર બ્રીજ પર
ની ૨ ડ િકઓ ક

(નોધ: ટ ડરના કવર નં. 2 માં આ પાનની િવગતો ભર ને
ન ધ :1.

એક

ૂક )ંુ

ુ મ માિસક લાઈસ સ (ભાડાની રકમ)ફ ની રકમ
ડ કોટ/શો સ/ ડ કઓ ક ની લ ત

22,000/-િનધા રત થયેલ છે ( લાવર ગાડનની
માટ

.22,000 * 10 =

. 2,20,000/- અને

દર બનાવવામાં આવેલ 10
ટ ઓવર

.

ડકોટ/ક ઓ ક

ીજ પર ની 2 ડ કઓ ક માટ

.15,000 * 2 = 30,000).
2. ટ ડર ભરનાર ય કતએ આ પાનામાં

િપયા 500-/ ના

ુ ાં માં પોતાની ઓફર લખવાની
ણ

રહશે

અરજદારની સહ /

ૂઠા ંુ િનશા
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૫. સાબરમતી નદીની પિ મ તરફ એલીસબ્રીજ અને સરદાર બ્રીજની વ ચે આવેલ

લાવર ગાડર્ નની અંદર

બનાવવામાં આવેલ ડકોટર્ /શોપ તથા ટ ઓવર બ્રીજ પર ની ૨ ડ િકઓ ક ની િવગતો:
અ.નં.

ડકોટ /શોપ નં.

એર યા (ચો.મી. માં)

અ.નં.

ડકોટ /શોપ નં.

એર યા (ચો.મી. માં)

૧

૫

૨૯.૩૧૪

૬

૧૩

૨૯.૬૮૭

૨

૬

૨૯.૫૪૧

૭

૧૪

૨૯.૧૮૭

૩

૭

૨૯.૩૯૯

૮

૧૫

૨૯.૧૯૬

૩

૮

૨૯.૧૧૫

૯

૧૬

૩૦.૮૦૩

૪

૧૧

૨૯.૮૨૫

૧૦

ડ કીઓ ક નં.૧

૯.૦૦

૫

૧૨

૨૯.૧૭૨

૧૧

ડ કીઓ ક નં.૨

૯.૦૦

૬. લાવર પાકર્ માં આવેલ ૧૦ ડકોટર્ /શો સ માં ડ્રેનેજ, પાણી તથા લાઇટની સુિવધા આપવામાં આવેલ છે .
૭. હુ ં / અમે સાબરમતી નદીની પિ મ તરફ એલીસબ્રીજ અને સરદાર બ્રીજની વ ચે આવેલ
અંદર બનાવવામાં આવેલ 10

કોટ/શો સ

ટ ડર ફોમ ફ

િપયા પાંચ હ ર

.5,000/- ( ક

તરીકે .1, 70, 000/- ( ક

તથા

ટ ઓવર

ીજ પર ની 2

લાવર ગાડર્ નની

ડ કઓ ક ભાડેથી મેળવવા માટે

ૂરા)(Non Refundable) તથા અનેર્ ટ મની ડીપોઝીટ(EMD)

િપયા એક લાખ સીતેર હ ર

ૂરા) િડમા ડ ડ્રા ટથી જમા કરાવી રહયા છીએ તેની

િવગતો નીચે મુજબ છે .(િડમા ડ ડ્રા ટ “સાબરમતી ર વર ટ ડવલપમે ટ કોપ રશન લીમીટડ “ ના નામનો
બનાવવો.)
નાણાની િવગત

િડમા ડ ડ્રાફટ ની િવગત
નંબર

તારીખ

બેંકનુનામ
ં

શાખા

રકમ

રકમ શ દોમાં

અંકમાં( .)

( )

અનેર્ ટ મની
ડીપોઝીટ(EMD)
ટે ડર ફોમર્ ફી
ન ધઃ ટે ડર ફોમર્ ફી અને અનેર્ ટ મની ડીપોઝીટ(EMD) ની રકમ RTGS/NEFT થી જમા કરાવી શકાશે નહી.
૮. મે/અમોએ ઓક્શનમાં આપેલ ઉ ચ મ ઓફર

વીકારવામાં આવશે તો, સાબરમતી રીવરફ્ર ટ ડેવલપમે ટ

કોપિરશન લીમીટેડ ારા જાણ કરવામાં આ યેથી હ/
ુ ં અમે લાવર પાકર્ માં આવેલ 10
ઓવર

ીજ પર ની 2

ડ કઓ કના ત્રણ માસના ભાડા

ડ કોટ /શો સ તથા

ટ

ટલી રકમ સીકયોરીટી ડીપોઝીટ તરીકે અને એક

માસનુ ં એડવા સ ભાડુ તથા મે ટે ન સ જી.એસ.ટી.સાથે િદન-૧૫ (પંદર)માં િડમા ડ ડ્રાફટથી અથવા યોગ્ય
ઇલેક્ટ્રોનીક મોડ થી ટ્રા સફર કરાવીને જમા કરાવવા બંધાયેલ છીએ. યારબાદ જ સાબરમતી રીવરફ્ર ટ
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ડેવલપમે ટ કોપ રે શન લીમીટેડ ની સક્ષમ સ ા દ્રારા મને/અમોને ફાળવણી હક
ુ મ આપવામાં આવશે તે અમો
જણાવીએ છીએ.
૯. અમારી ઓફર વીકારવામાં આવશે નહી તો અનેર્ ટ મની ડીપોઝીટ(EMD)ની રકમ િદન-૬૦(સાઠ)માં વગર
યા

મને/અમોને મળશે અને જો હ/
ુ ં અમોએ આપેલ ઓફર વીકારવામાં આવશે તો, ભરે લ અનેર્ ટ મની

ડીપોઝીટની રકમ, સીકયોરીટી ડીપોઝીટની રકમમાં મજરે આપવામાં આવશે.
૧૦. જો હ/
ુ ં અમોએ આપેલ કોઇપણ ઓફર વીકારવી કે નહી તે અંગે સાબરમતી રીવર ફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રે શન
લીમીટેડ નો િનણર્ય આખરી ગણાશે અને

બાબતે અમો કોઇ પણ પ્રકારનુ ં લીટીગેશન કરીશુ ં નહી.

૧૧. મારી/અમારી ઓક્શનમાં આપેલ ઉ ચ મ ઓફર વીકારવામાં આવે અને હ/
ુ ં અમે ઓફર મુજબની તથા અ ય
ડીપોઝીટ/રકમ િનયત સમય મયાર્દામાં ભરપાઇ કરી શકીએ નહી તો અનેર્ ટ મની ડીપોઝીટ (EMD)
સિહતની ઉક્ત તમામ ભરે લી રકમ સાબરમતી રીવર ફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રે શન લીમીટેડ.ની સક્ષમ સ ા
ારા જ ત કરવામાં આવશે.
૧૨.

ડકોટર્ /શો સ/ ડ િકઓ ક ના લાઈસ સ બાબતે સાબરમતી રીવર ફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રે શન લીમીટેડની
સક્ષમ સ ા ારા

િનણર્ય અને શરતો નક્કી થશે તે માટે હ/
ુ ં અમે બંધાયેલા છીએ.

૧૩. આથી હ/
ુ ં અમે જાહેર કરીએ છીએ કે ઉપર જણા યા મુજબની માિહતી સંપ ૂણર્ સાચી અને ખરી છે અને આકિ મક
રીતે અથવા કોઇ અ ય રીતે માિહતી રજૂ કરવામાં ખામી રહી ગઈ હોય અથવા અધુરી િવગત માલ ૂમ પડે તો
વીકારે લ ઓફર/ભાડાપ ે ફાળવણી કરે લ

ડકોટર્ /શો સ રદ કરવા / પરત લેવા માટે સાબરમતી રીવર ફ્ર ટ

ડેવલપમે ટ કોપ રે શન લીમીટેડની સક્ષમ સ ા

િનણય લેશે તે મને/અમોને બંધનકતાર્ રહેશે.

૧૪. હ/
ુ ં અમો અહી જાહેર કરીએ છીએ કે મે/અમોએ સ ૂિચત ભાડાપ ે ફાળવવાની થતી
અંગેના િનયમો વાં યા અને સમ યા છે . સદર

ડકોટર્ /શો સ/ ડ િકઓ ક

ડકોટર્ /શો સની જાહેરાત મુજબની તમામ િવગતોનો અ યાસ

કરે લ છે . મે/અમોએ ઉપરોક્ત પૈકી ૧ થી ૩ વાળી રજૂ કરે લ િવગતો સંપ ૂણર્ સ ય છે . હ/
ુ ં અમો ઉપરોક્ત ૪
મુજબની ઓફર આપીએ છીએ, ઉપરોક્ત ૭ મુજબ અનેર્ ટમની ડીપોઝીટ તથા ટે ડર ફી ફોમર્ ફીના નાણાં જમા
કરાવી રહયા છીએ અને ઉપરોક્ત પૈકી ૮ થી ૧૩ સુપેરે વાંચીને સમ લ છે અને અમોને તે વીકાયર્ હોઇ તે
પ્રમાણે વતર્વા બંધાયેલા છીએ,
અરજદારનુ ં પુ નામ

અમો સોગંદપ ૂવર્ક જાહેર કરીએ છીએ.
સહી અને તારીખ

સં થાનો/હો ાનો િસક્કો
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સાબરમતી નદ ની પિ મ તરફ એલીસ ીજ અને સરદાર
બનાવવામાં આવેલ 10 ડકોટ/શો સ પૈક
તથા ટ ઓવર

ીજની વ ચે આવેલ લાવર ગાડનની

દર

ડકોટ/શો સ નં. 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16

ીજ પર ની 2 ડ કઓ ક લાયસ સથી આપવા માટની મા હતી તથા શરતો

સાબરમતી રીવર ફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રે શન લીમીટેડ

ારા સાબરમતી નદીની પિ મ તરફ એલીસબ્રીજ અને

સાબરમતી રીવરફ્ર ટ પ્રો કટ અંતગર્ત નદીની પિ મ િદશાએ સરદાર બ્રીજ અને એલીસિબ્રજની વ ચે આવેલ
લાવર પાકર્ ની અંદર બનાવવામાં આવેલ ૧૬ ડકોટર્ /શો સ પૈકીની હાલ ખાલી એવી ડકોટર્ /શો સ નં. 5, 6, 8,

11, 12, 13, 14, 15, 16 તથા તા.10.07.2022ના રોજ ખાલી થનાર ડકોટ/શોપ નં 7 એમ મળ
10

ડકોટર્ /શો સ તથા

ટ ઓવર

ીજ પર ની 2

ુલ

ડ કઓ ક લાયસ સથી નવ વષના ભાડાપ ાથી નીચેની

શરતોએ આપવાની છે .
૧. જાહેરાતમાં જણાવેલ
યિક્ત/સં થાએ

ડકોટસ/શો સ તથા

સાબરમતી

ે ી લેવા માટે રસ ધરાવનાર
ડ ક ઓ ક 9 વષના ભાડાપ થ

રીવરફ્ર ટ

ડેવલપમે ટ

કોપ રે શન

લીમીટેડ

ની

વેબ

સાઇટ

www.sabarmatiriverfront.com અને અ. યુ.કો.ની વેબસાઇટ www.ahmedabadcity.gov.in પરથી ટે ડર ફોમર્
ડાઉનલોડ કરી શકાશે.
ર. ભરે લ ટે ડર ફોમર્ મોટા સીલ બંધ કવરમાં તા.05/07/2022 ના રોજ સાં
માળ,રીવરફ્ર ટ હાઉસ, મો

05.00

લાક

ુ ીમાં બીજો
ધ

- ચંગીસપુર, રે .સ.નં. ૧૮૫, એચ .કે.આટર્ સ કોમસર્ કોલેજ પાછળ, ગાંધી અને

નેહરુબ્રીજની વ ચે, રીવરફ્ર ટ રોડ (વે ટ) , અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯, ખાતે જમા કરાવવાના રહેશે.
૩. ટ ડર તા. 06/07/2022 ના રોજ 11:00 કલાક બીજો માળ, રીવરફ્ર ટ હાઉસ, મો

- ચંગીસપુર, રે .સ.નં. ૧૮૫,

એચ.કે.આટર્ સ કોમસર્ કોલેજ પાછળ, ગાંધી અને નેહરુબ્રીજની વ ચે, રીવરફ્ર ટ રોડ (વે ટ) , અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯
હાજર રહેલ ઓફરસર્ ની સમક્ષ ખોલવામાં આવશે.
૪. ટે ડરમાં ભાગ લેનાર તમામ પાટ ઓએ સાબરમતી નદીની પિ મ તરફ એલીસબ્રીજ અને સરદાર બ્રીજની વ ચે
આવેલ

લાવર પાકર્ ની અંદર બનાવવામાં આવેલ ૧૦

િકઓ ક ભાડેથી મેળવવા ।.5,000/- ( ક

ડકોટર્ /શો સ તથા

િપયા પાંચ હ ર

ટ ઓવર બ્રીજ પર ની ૨

ૂરા)(Non Refundable)

ડ

ટ ડર ફ અને

િપયા એક લાખ સીતેર હ ર

ૂરા)નો અન ટ મની ડ પોઝીટ(EMD) નો સાબરમતી

ર વર ટ ડવલોપમે ટ કોપ રશન લીમીટડના નામનો

ડીમા ડ ડ્રાફટ પેયેબલ : અમદાવાદ બનાવી જમા

.1, 70, 000/- ( ક

કરાવવાનો રહેશે.
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5. અ. વોલીફ કશન ાયટર યા
ડકોટર્ /શો સ/ કીઓ ક ચલાવવાનો મીનીમમ ૨ વષર્નો અનુભવ હોવો અિનવાયર્ છે . અનુભવ િસ ધ કરતાં
દ તાવેજી પુરાવા કવર નં. ૧ માં મુકવાના રહેશે.
બ. વાિષક સરરાશ ટનઓવર :
આગલા ત્રણ વષર્ એટલેકે ૨૦૧૯-૨૦, ૨૦૨૦-૨૧, ૨૦૨૧-૨૨ નો સરે રાશ ટનર્ઓવર રુિપયા
૭૫,00,૦૦૦/- (અંકે રુિપયા પંચોતેર લાખ પુરા) હોવો અિનવાયર્ છે . ઉપર જણાવેલ પ્ર િુ તમાંથી વાિષર્ક
સરે રાશ ટનર્ઓવર બતાવતુ ં વૈધાિનક ઓડીટર/ રિજ ટડર્ ચાટર્ ડ એકાઉ ટ નુ ં પ્રમાણપત્ર છે લા ત્રણ
નાણાકીય વષર્ દર યાનના કવર નં ૧ માં મુકવાના રહેશે.
૬. ટે ડર ફોમર્ સીલ બંધ મોટા કવરમાં જમા કરાવવા તેના પર યિકત/સં થાનુ ં નામ, સરનામુ ં લખવા. આ મોટા
કવરની અંદર કવરનં. ૧ અને કવર નં. ર મુકવાના રહેશે.
એ. કવર નં. (1) ટે ડર ફી અને અનેર્ ટ મની ડીપોઝીટ(EMD) અને ટે ડર ડોકયુમે ટ


ુ ે ટ” એમ પ ટ રીતે
આ કવરની ઉપર “ટ ડર ફ અને અન ટ મની ડ પોઝીટ (EMD) અને ટ ડર ડોક મ
લખવાનુ ં રહેશે. ટે ડર ડોકયુમે ટના પાના નં. ૪ િસવાયના તમામ પાનાઓમાં જયાં પણ જ રી િવગતો
ભરવાની છે તે િવગતો ભરી દરે ક પાના પર ટે ડર ભરનારે સહી સીકકા કરી મુકવા. ટે ડર ફી અને અનેર્ ટ
મની ડીપોઝીટ(EMD) ના ડીમા ડ ડ્રા ટ તથા અરજદાર આધારકાડર્ , પાનકાડર્ ની નકલો અને બેંકપાસબ ૂક્ની
નક્લ/ક સલ ચેક આ કવરમાં મુકવાના રહેશે.

એ. કવર નં. (2) -પ્રાઈસ બીડ


આ કવર ઉપર ઓફરરે “
ડો

ાઇસ બીડ” તેમ પ ટ રીતે લખી સીલ કરવાનુ ં રહેશે. ટે ડર ભરનારે ટે ડર

ુ ે ટનુ ં પાના નં. ૪ (પ્રાઇસ બીડ) સહી સીકકા કરી આ કવરમાં મુકવાનુ ં રહેશે.
મ

૭. ટે ડર ફી તથા અનેર્ ટ મની ડીપોઝીટ(EMD) િવનાનુ ં કે અધુરી િવગતોવા ં ટે ડર રદબાતલ ગણાશે.
૮. લાઇસ સની ૯ (નવ) વષર્ની મુ ત પ ૂણર્ થયા બાદ સક્ષમ સ ાના
વધારવામાં આવી શકશે અથવા

-તે

ારા િનણર્ય થયેથી વધુમાં વધુ ૨ વષર્

ડકોટર્ માટે નવુ ં ટે ડર બહાર પાડવામાં આવશે. આ અંગે સાબરમતી

રીવર ફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રે શન લીમીટેડ

િનણય લેશે તે લાઇસ સીને બંધનકતાર્ રહેશે.
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૯. ઓફરદારે અરજી ફોમર્ સાથે

યાં

યાં ડીમા ડ ડ્રાફટનો ઉ લેખ છે તે તમામ ડીમા ડ ડ્રાફટ સાબરમતી રીવર

ફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રે શન લીમીટે ડ.ના નામનો રજૂ કરવાનો રહેશે કોઇ બીજા અ ય નામનુ ં કે ડીમા ડ ડ્રાફટ
િવનાનુ ં થા ટે ડર આપોઆપ રદ થયેલ ગણાશે.
૧૦. ની ઓક્શનમાં આપેલ ઉ ચ મ ઓફર વીકારવામાં આવેલ હોય તેવા ઓફરદારને સાબરમતી રીવર ફ્ર ટ
ડેવલપમે ટ કોપોરે શન લીમીટેડ.

ારા કોઇપણ કારણસર

ડકોટર્ /શોપ/ ડ િકઓ કની જગ્યા લાઇસ સ પર

આપી શકાય તેમ ના હોય તેવા સંજોગો ઉ વે યારે િસક્યોરીટી ડીપોઝીટની રકમ િવના યા

પરત કરવામાં

આવશે.
૧૧. ટે ડર ભરનારે સાઈટ, લોકેશન, યુટીલીટી, ક ડીશન િવગેરેની જાત તપાસ કરી પોતાની જાતને અવગત કરી
લેવાની રહેશે. આવી કોઇ પણ બાબતમાં કોઇ પણ ઓફરસર્ન ુ ં કોઇ પણ પ્રકારનુ ં ઓ

કશન મા ય રાખવામાં

આવશે નહી.
૧૨. લાઇસ સી

ડકોટર્ /શોપ/ ડ િકઓ કની હયાત થળિ થિતમાં સા.રી.ફ.ડે.કો.લી.ની લેિખત મંજુરી િવના કોઇપણ

પ્રકારનો હંગામી કે કાયમી ફેરફાર કરી શકાશે નહી.
૧૩. લાઇસ સીએ જગ્યાનો ઉપયોગ

ડકોટર્ /શોપ/ ડ િકઓ ક તરીકે જ કરવાનો રહેશે તથા ફક્ત

ડકોટર્ /શોપની

આગળની ખુ લી જગ્યા ક્ ટમરને બેસવા માટે ટેબલ ખુરશી મુકવા એટલેકે ફક્ત સીટીંગ એરીયા તરીકે ઉપયોગ
કરી શકશે. લાઇસ સી આગળની ખુ લી જગ્યામાં અ ય કોઇ સામાન મુકી શકશે નહી.
ડકોટર્ /શોપ/ ડ િકઓ ક ની આજુબાજુ િનયમીત

૧૪. લાઇસ સીએ ડ ટબીનની યવ થા વખચેર્ કરવાની રહેશ,

સફાઇ કરવાની રહેશે, અિગ્નશામક સામગ્રીની યવ થા વખચેર્ અચુકપણે કરવાની રહેશે. ધધાં સાથે જોડાયેલ
હોય તેવા તમામ પ્રકારના જ રી સરકારી તથા અધર્ સરકારી લાયસ સ/મંજુરી/એન.ઓ.સી િવગેરે

વખચેર્

લેવાના રહેશે તથા તમામ પ્રકારના સરકારી તથા અધર્ સરકારી વેરા ભરવાના રહેશે.
૧૫.

ડકોટર્ /શોપ/ ડ િકઓ કના ઉપયોગ દરિમયાન કોઇ પણ કુદરતી અથવા કૃિત્રમ કારણોસર જાનમાલનુ ં
નુક્શાન થશે તો તેની જવાબદારી સાબરમતી રીવર

ટ ડેવલપમે ટ કોપ િરશન લીમીટેડ ની રહેશે નહીં તથા

નુક્શાની અંગેનો કોઇપણ દાવો ગ્રાહય રાખવામાં આવશે નહીં.
૧૬. અ ય સરકારી/અધર્ સરકારી કચેરીઓના કાયદા હેઠળ જરુરી હોય તેવી પરવાનગી તથા લાયસ સ લેવાના
હોય તે

ડકોટર્ /શોપ/ ડ કીઓ ક લાઇસ સ પર લેનાર

યિક્ત/સં થા એ લેવાના રહેશે. જાહેર આરોગ્ય,

સલામિત અને યવ થાને લગતી સંબિં ધત સ ાની શરતો અને આદે શોનુ ં ચ ૂ તપણે પાલન કરવાનુ ં રહેશે.
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૧૭.

ઓફરદારનુ ં ટે ડર મંજુર થાય તેણે માિસક ભાડા ઉપરાંત ભાડા પર લાગુ પડતો જી.એસ.ટી. તથા માિસક
.15,000/- (અંકે િપયા પંદર હજાર પ ૂરા) અને તેના પર લાગુ પડતો જી.એસ.ટી. અલગથી

મે ટે ન સ ચા
ભરવાનો રહેશે.

૧૮. દર વષેર્ માિસક લાઇસ સ ફીની રકમમાં તથા મે ટેન સ ચા માં અગાઉના વષર્માં ભરે લ માિસક લાઇસ સ
ફીની રકમ તથા મે ટે ન સ ચા માં 5% નો વધારો કરવાનો રહેશે. તેમજ તે બ ે પર લાગુ પડતો
જી.એસ.ટી.અલગથી ભરવાનો રહેશે.
૧૯.

અરજદારની ઓફર વીકારવામાં આવશે, તેણે ત્રણ માસના ભાડા

ટલી રકમ સીક્યોરીટી ડીપોઝીટ પેટે

સાબરમતી રીવર ફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રે શ લીમીટે ડમાં િદન-૧૫માં જમા કરાવવાની રહેશે.

માં અનેર્ ટ મની

ડીપોઝીટની રકમ મજરે આપવામાં આવશે. િનયત સમયમાં સીકયોરીટી ડીપોઝીટની રકમ ભરપાઇ નહી
કરવામાં આવેતો અનેર્ ટ મની ડીપોઝીટની રકમ જ ત કરવામાં આવશે. સદર ડીપોઝીટની રકમ ભાડાપ ાના
સમય સુધી સાબરમતી રીવર ફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રે શન લીમીટે ડ પાસે જમા રહેશે.

ભાડાપ ાનો સમય પુરો

થયે તેમાંથી માિસક ભાડાના િહસાબ પેટે બાકી રહેતી રકમ તથા જગ્યામાં થયેલ નુક્શાન જો કોઇ હોય તો તે
તથા અ ય
૨૦.

કોઇ લેણાં હોય તે બાદ કરી વગર યા

ત્રણ માસમાં પરત કરવામાં આવશે.

અરજદારની ઓફર વીકારવામાં આવે તેણે ઇલેક્ટ્રીક ચાજીર્સ ડીપોઝીટ પેટે .૨,૨૦,૦૦૦/- (અંકે િપયા બે
લાખ વીસ હજાર પુરા) સાબરમતી રીવર ફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રે શ લીમીટેડમાં િદન-૧૫માં જમા કરાવવાના
રહેશે. સદર ડીપોઝીટની રકમ ભાડાપ ાના સમય સુધી સાબરમતી રીવર ફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રે શન લીમીટેડ
પાસે જમા રહેશે.
કરી વગર યા

૨૧.

ભાડાપ ાનો સમય પુરો થયે તેમાંથી ઇલેક્ટ્રીક બીલના િહસાબ પેટે બાકી રહેતી રકમ બાદ
ત્રણ માસમાં પરત કરવામાં આવશે.

યિક્ત/સં થાને ટે ડર મળે તેને ડકોટર્ / શોપ ઓપરે શનલાઇઝ કરવા માટે એલ.ઓ.એ. આ યાની તારીખથી
2 માસનો મોરે ટોરીયમ પીરીયડ આપવામાં આવશે. જો ૨ માસનો મોરે ટોરીયમ પીરીયડ પ યા અગાઉ કોઈ
પણ એક

ડકોટર્ /શો સ ઓપરે શનલાઇઝ કરવામાં આવશે તો તે તારીખથી લાઇસ સ ફી ના નાણાં વસુલ

લેવામાં આવશે.
૨૨.

અરજદારની ઓફર વીકારવામાં આવેલ હોય તેઓ

ારા 3 વષ પહલા જો લાવર પાકર્ માં આવેલ ૧૦

ડકોટર્ /શો સ તથા ટ ઓવર બ્રીજ પર ની ૨ ડ િકઓ કનુ ં પઝેશન પરત કરવામાં આવશે તો તેવા િક સામાં
સીક્યોરીટી ડીપોઝીટની રકમ જ ત કરી તમામ ડકોટર્ / શોપ ડ/ િકઓ કનુ ં પઝેશન પરત લેવામાં આવશે.
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૨૩.

ઓની ઓફર

વીકારમાં આવશે નહી તેઓને અનેર્ ટ મની ડીપોઝીટની રકમ, સાબરમતી રીવર ફ્ર ટ

ડેવલપમે ટ કોપ રે શન લીમીટેડ ની સ ા ારા ટે ડર બાબતે અંિતમ િનણર્ય લેવાયેથી િદન-૬૦(સાઠ)માં વગર
યા

પરત કરવામાં આવશે.

૨૪. લાઇસ સી

ારા અત્રેના િવભાગે નવ વષર્ ની માિસક લાઇસ સ ફી પેટેના કુલ ૧૦૮ પો ટ ડેટેડ ચેક જમા

કરાવવાના રહેશે. લાઇસ સી ારા અત્રેના િવભાગે જમા કરાવેલ પો ટ ડેટેડ ચેકમાંથી લાગુ પડતા માસનો ચેક
લાઇસ સર દર મિહનાની ૧ થી પ તારીખ દર યાન લાઇસ સ ફી પેટે બેંકમાં ડીપોઝીટ કરશે. આ પો ટ ડેટેડ
ચેક જમા ન કરાવવા અંગે અથવા હો ડ પર રાખવા અંગેની લાયસ સીની કોઇ અરજી યાને લેવામાં આવશે
નહી.
અથવા
માિસક લાઇસ સ ફી અને મેઈ ટેન સ ચા

લાઇસ સરની સુચનાઓ અનુસાર, યોગ્ય ઇલેક્ટ્રોનીક મોડ

ારા

ચુકવવાની રહેશે. લાઇસ સ ફી દરે ક મિહનાની ૧ થી પ તારીખ દર યાન જમા કરાવવાનુ ં રહેશે. જો કોઇ
કારણસર ચેક બાઉ સ થશે કે લાઇસ સી

ારા દરે ક મિહનાની ૧ થી પ તારીખ દર યાન

તે ઇલેકટ્રોનીક

મોડ ારા લાઇસ સ ફી ચુકવવામાં નહી આવે તો તે અંગે લાઇસ સી સામે કાયદાકીય પગલાં લેવામાં આવશે
અને લાઇસ સર

ારા લાઇસ સીને િદન-૧૫ (પંદર) માં નોટીસ આપી િસક્યોરીટી ડીપોઝીટ જ ત કરી,

ડકોટર્ /શો સ/ ડ િકઓ ક ખાલી કરાવી સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી.દ્રારા કબજો પરત મેળવી લેવામાં આવશે.
૨૫.

ડકોટર્ /શો સ/ ડ િકઓ ક નો ઉપયોગ નોન વેજ

ડ, ઇડાની વાનગી, તંબાકુ કે તેના ઉ પાદનો વેચવા કરી

શકાશે નહી. આમ થતુ યાને આવશે તો શરતોના ભંગ બદલ લાઇસ સનો અંત લાવવામાં આવશે અને
સીકયોરીટી ડીપોઝીટ જ ત કરવામાં આવશે.
૨૬.

ડકોટર્ ના ઓપરે શનલ અવસર્ સાબરમતી રીવરફ્ર ટના ઓપરે શનલ શીડયુલ મુજબ રહેશે તથા પોલીસ
ખાતાના, એ.એમ.સી. ના , રા ય સરકારના વખતો વખતના અમલી િનયમો મુજબ વતર્વાનુ ં રહેશે.

૨૭. લાઇસ સીએ થડર્ પાટ કો પ્રીહે સીવ ઇ યોર સ લેવાનો રહેશે અને તેની નકલ ઓથોરીટીને આપવાની રહેશે.
૨૮. લાઇસ સીએ સાબરમતી રીવરફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપોરે શન/એ.એમ.સી./રા ય સરકાર/લાગુ પડતી ઓથોરીટી
ારા વખતો વખત મળતી સ ૂચના તથા િનયમોનુ ં પાલન કરવાનુ ં રહેશે.
૨૯. લાઇસ સીએ લાયસ સર સાથે લાઇસ સ એગ્રીમે ટ કરવાનો રહેશે.

અંગેનો તમામ ખચર્ લાઇસ સીએ

ભોગવવાનો રહેશે.
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૩૦.

લાઇસ સી

ારા ઉપર મુજબની શરતોનો ભંગ કરવામાં આવશે અથવા જાહેર થળની આ

ડકોટર્ /શોપ/ ડ

િકઓ કનો ઉપયોગ િવવાદા પદ જણાશે તો સાબરમતી રીવર ફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રે શન લીમીટેડ
લાઇસ સીને િદન : ૧૫ (પંદર)ની નોટીસ આપી

ારા

ડકોટર્ /શો સ ખાલી કરાવી કબજો પરત મેળવી લેવામાં

આવશે. આ બાબતે સાબરમતી રીવર ફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપિરશન લીમીટેડ. નો િનણર્ય આખરી ગણાશે.
૩૧. કોઇ પણ કાયદાના ઉલંઘન બદલ અ ય સરકારી કે અધર્ સરકારી સં થા
કમર્ચારી િવરુ

ારા

ડકોટર્ સ ભાડે રાખનાર કે તેના

કોઇ પણ જાતની કાયદાકીય કાયર્વાહી કરવામાં આવે તો તેની જવાબદારી સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી.ની

રહેશે નહી.
૩૨.

આ જગ્યાનો િનકાલ “ જયાં છે અને

૩૩. કોઇપણ ઓફર

વીકારવી કે ન

મ છે ” તે ધોરણે કરવામાં આવશે.

વીકારવી તે અંગેની સ ા સાબરમતી રીવરફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપોરે શન

લીમીટેડ ની રહેશે.
૩૪.

ઉપરોકત િસવાય અ ય કોઇપણ બાબતો / િવવાદ અથવા અ ય ઉપરોકત સંદભ માં અથર્ઘટનનો પ્ર
ઉપિ થત થાય તો તે અંગે સાબરમતી રીવર ફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રે શન લીમીટે ડનો િનણર્ય આખરી ગણાશે.

૩૫. લાઇસ સી પાસેથી સાબરમતી રીવરફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રે શન લીમીટેડ જયારે પણ તેમની કાયદે સરતા /
અિધકૃતતા / ન ધણી માટે ના દ તાવેજોની માંગણી કરે યારે લાઇસ સીએ તે ચોકકસપણે પ ૂરા પાડવાના રહેશે.
તેમ ન થયેથી ફાળવણી સંદભેર્ સાબરમતી રીવર ફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રે શન લીમીટેડની સક્ષમ સ ા ારા
કોઇ િનણર્ય લેવામાં આવે તે ડકોટર્ /શોપ/ ડ િકઓ ક ભાડાપ ે લેનારને બા ય રહેશે.
૩૬. ટે ડર ખોલવાની તથા હરાજીની સમગ્ર પ્રિક્રયા દર યાન અરજદાર અથવા અરજદાર ારા ટે ડર ફોમર્માં પાના
નં. ૩ ૫ર મુ ા નં.૩ માં જણાવેલ િવગત મુજબ અિધકૃત કરવામાં આવેલ યિકતએ સુવા ય એવા સરકાર મા ય
ઓળખપત્ર સિહત ફરજીયાતપણે હાજર રહેવાનુ ં રહેશે તે િસવાયની કોઇપણ

યિકત ટે ડર ખોલવાની કે

હરાજીની પ્રિક્રયામાં ભાગ લેવા માટે મા ય ગણાશે નહી.
૩૭. .

ઓફરદારનુ ં ટે ડર મા ય રહેશે, તે જ ઓફરદાર હરાજીમાં ભાગ લઇ શકશે. હરાજીમાં અરજદાર/અરજદાર
ારા અિધકૃત કરવામાં આવનાર યિકત જ બોલી બોલી શકશે.

તે

ઓફર િકંમતથી બોલી શ કરવામાં આવશે. હરા માં ભાગ લેનાર

ડકોટર્ માટે ટે ડર ફોમર્માં મહ મ મળે લ
. 500/- ના

રહેશે. ઊંચી બોલી બોલનાર માંગણીદારની હરાજી આખરી કરતી વખતે,

તે

ુ ાંકમાં બોલી બોલવાની
ણ

ડકોટર્ ની જગ્યા માટે સાબરમતી

રીવર ફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપોરે શન લીમીટેડને મળે લ સૌથી ઊંચી બોલીની િકંમતે વીકાર કરવો કે કેમ? તે અંગે
સાબરમતી રીવર ફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપોરે શન લીમીટે ડ પોતાનો અિધકાર અબાિધત રાખે છે .
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આ ઉપરાંત નીચે જણાવેલ વધારાની શરતોને આધીન હરાજી કરવામાં આવશે.
હરાજી વખતે હરાજીમાં ભાગ લેનાર



યિકત કે તેમના પ્રિતિનિધ દ્રારા જો કોઇ અઘિટત વતર્ન કરવામાં

આવશે તો અનેર્ ટ મની ડીપોઝીટની રકમ જ ત કરવામાં આવશે અને હરાજીમાં તેમને ભાગ લેવા દે વામાં
આવશે નહી.
હરાજી કરનાર અિધકારી કોઇપણ કારણ દશાર્ યા િસવાય કોઇપણ તબક્કે



ડકોટર્ સ/શો સ / ડ િકઓ ક

(જગ્યા)ની હરાજી ની કાયર્વાહી પાછી ખેંચી શકશે / થિગત કરી શકશે
કોઇપણ એક કે તમામ



ં ી
ડકોટર્ સ/શો સ/ ડ િકઓ કની હરાજી મા ય રાખવી કે અમા ય રાખવી, તેં સંબધ

સક્ષમ સ ા અિધકારી ીનો િનણર્ય આખરી અને તમામને બંધનકતાર્ રહેશે.
૩૮. ટે ડર/હરાજીમાં સફળ થનારને સાબરમતી રીવરફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રે શન લીમીટેડ ારા કોઇપણ કારણોસર
ડકોટર્ સલાઇસ સ પરઆપી શકાય તેમ ના હોય તેવા સંજોગો ઉદભવે યારે અનેર્ ટ મની ડીપોઝીટની રકમ
િવના યા

પરત કરવા આવશે.

૩૯. ટે ડર/હરાજીમાં સફળ થનાર યિકત/સં થા દ્રારા ઉપરોકત શરતો પૈકીની કોઇ પણ શરતનો ભંગ કરવામાં
આવશે તો ફાળવણી રદ કરી સીક્યોરીટી ડીપોઝીટના નાણાં જ ત કરવામાં આવશે અને તે નાણાં પરત
મેળવવા માટે યક્ત/સં થા કોઇ પણ પ્રકારના હકકદાવો/ફિરયાદ કરી શકશે નહી.
૪૦.

લાઇસ સીએ યુિનિસપલ પ્રોપટી ટેક્ષ, લાઇટ બીલ, પ્રોફેશનલ ટે ક્ષ, પોતે ભરવાના રહેશે અને રીસી ટની
નકલ અત્રે જમા કરાવવાની રહેશે.

૪૧. ર તા પરથી આવતાં જતાં માણસોને આ જગ્યા પર
માટે

ડકોટસર્/શો સ/ ડ િકઓ ક આવેલ છે તે ખબર પડે તે

ડકોટર્ /શોપ દીઠ એક જાહેરાતનુ ં બોડર્ ધાબા પર ટ્રકચરલ ચે જીસ કયાર્ િસવાય ટે કનીકલ િવભાગના

અિભપ્રાય અનુસાર અત્રેના િવભાગની સ ૂચના મુજબ મુકી શકાશે.
૪૨.

જ િરયાતના

સંજોગોમાં સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી.

એક

માસની

નોટીસ

આપી

લાઇસ સી

પાસેથી

પાસેથી

ડકોટર્ં /શો સ/ ડ કીઓ ક કીઓ ક્નો કબજો પરત લઇ શકશે. આ સંદભેર્ સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી. કોઇ પણ કારણ
આપવા બંધાયેલ નથી.
૪૩.

લાઇસ સીએ લાઇસ સ એગ્રીમે ટની શરતો ઉપરાંત ટે ડર તથા એલ.ઓ.એ.ની પણ તમામ શરતો નુ ં પાલન
કરવાનુ ં રહેશે.

૪૪. લાઇસ સીએ

ડકોટર્ /શો સ/ ડિકઓ ક

કોવીડ-૧૯ની

માગર્દિશર્કા

તદઉપરાંત

કોઇ

પણ

સરકારી/અધર્સરકારી/એ.એમ.સી.ની માગર્દિશર્કા/િનયમ/સ ૂચના મુજબ વ છ િ થિતમાં રાખવાની રહેશે.
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૪૫. લાયસ સી એ રજી ટડર્ લાઇસ સ એગ્રીમે ટ એલ.ઓ.એ. આ યાની તારીખથી ૨ માસમાં અથવા ડકોટર્ /કીઓ ક
ે ા,
ઓપરે શનલાઇઝ કરતા પેહલ
૪૬. લાયસ સીએ

વહેલ ું હોય, તે મુ બ કરવાનો રહેશે.

ડકોટર્ / શો સ / ડ િકઓ ક આ ટે ડર માં જણાવેલ થયેલ હેત ુ િસવાય ના કોઈ પણ અ ય હેત ુ

માટે વાપરી શકશે નિહ.
૪૭. ફોસ મે

રુ :

ફોસર્ મે અરને કારણે, કોઈપણ પક્ષ અ ય પક્ષ માટે જવાબદાર રહેશે નહીં અથવા િવલંબ અથવા િન ફળતા હોય
તો, કરારના સંબધ
ં માં તેની પોતાની જવાબદારીઓ પ ૂણર્ કરવામાં કોઈપણ િવલંબ અથવા પ ૂણર્ કરવામાં કોઈપણ
િન ફળતાને કારણે કરારનુ ં ઉ લંઘન કરતુ ં હોવાનુ ં માનવામાં આવશે નહીં.
કરારના હેત ુ માટે , "ફોસર્ મે ર" એ ભગવાનના અિધિનયમને કારણે બનતી કોઈપણ ઘટના,યુ , યુ

વી

પિરિ થિતઓ, નાકાબંધી, પ્રિતબંધો, બળવો, સરકારી િનદશો અને સંરક્ષણ અિધકારીઓ અથવા સરકારની અ ય
કોઈપણ એજ સીઓની હ તક્ષેપ, આગ, પ ૂર, ભ ૂકંપ, રમખાણો, હડતાલ, તોફાન, વાળામુખી ફાટી નીકળવો, ટાય ન,
વાવાઝોડા, ભરતીના મોજા, ભ ૂ ખલન, વીજળીના િવ ફોટ, વાવંટોળ, ચક્રવાત, સુનામી,

લેગ અથવા અ ય

રોગચાળો અથવા રોગચાળો સંસગર્િનષેધ, લોકડાઉન, વૈિ ક, રા ટ્રીય અથવા પ્રાદે િશક કટોકટી, યુ ના કૃ યો,
આતંકવાદ અથવા તોડફોડના કૃ યો, માળખા અને/અથવા ઈ ફ્રા ટ્રક્ચરનો િવનાશ, ઊજાર્ની લાંબી િન ફળતા ,
મંજૂરીઓનુ ં રદબાતલ, સરકાર ારા આપવામાં આવેલ કોઈ વાંધો, સંમિત, લાયસ સ, કાયદામાં ફેરફાર, કાયદાકીય
ારા કાયર્વાહી અને/અથવા હક
ુ મ, જમીન અથવા તેના કોઈપણ ભાગનુ ં સંપાદન,

અને/અથવા સરકારી સ ા

માંગણી અથવા િનકાલ, ત ૃતીય પક્ષની કાયર્વાહી અથવા સરકારી અથવા અ ય સ ા અથવા કિમશન અથવા
બાદબાકી અથવા તેના ારા અસરગ્ર ત પક્ષના િનયંત્રણની બહારનુ ં કોઈ અ ય કાયર્.
બંને પક્ષો આ કરારની શરતો અને િનયમોનુ ં પાલન કરવાના ઉ ે ય સાથે તમામ વાજબી સાવચેતીઓ અને
વાજબી વૈકિ પક પગલાં લેશે.
જો ફોસર્ મેજરને કારણે કરવુ ં અશક્ય અથવા અ યવહારુ બને તો કોઈપણ પક્ષ કરારને સમા ત કરી શકે છે ;
અથવા
કોઈપણ સમયગાળો કે

માં પક્ષકાર, આ કરાર અનુસાર, કોઈપણ િક્રયા અથવા કાયર્ પ ૂણર્ કરી શકે, તે

સમયગાળાની સમાન સમયગાળા માટે લંબાવી શકાય છે

દરિમયાન આ ભાગ ફોસર્ મે અરના પિરણામે આવી

િક્રયા કરવામાં અસમથર્ હતો. આ સંદભર્માં, સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી. નો િનણર્ય અંિતમ માનવામાં આવશે
૪૮. લાયસ સીએ સાબરમતી િરવરફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રે શન િલિમટેડના કોઈપણ અિધકારીને કોઈપણ રીતે
પ્રલોિભત કરવામાં સામેલ જણાશે તો તેવા ઓફરદારે ને સાબરમતી િરવરફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રે શન િલિમટે ડ
ારા ભિવ ય નાં બધા ટે ડર માં ભાગ લેવામાં બેન કરવામાં આવશે.
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૪૯. ઓફરદાર એ ટી

લેકિલિ ટંગ અને ભ્ર ટ અને કપટપ ૂણર્ યવહારો માટે અયોગ્યતાની ઘોષણા હેઠળ ન હોવા

જોઈએ.
૫૦. લાયસ સી એ ખાતરી કરવાની રે હશે કે
આરોગ્યપ્રદ,

ડ કોટર્ /શોપ/ ડ િકઓ કમાં આપવામાં આવતો ખોરાક અને પીણાં

હોય અને જ રી પ્રમાણપત્રો/જવાબદારીઓ સાથે

ે ઠ ઉ ોગ ધોરણો અનુસાર હોય.

સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી./એ.એમ.સી./કોઈપણ સંબિં ધત સ ાિધકારીને સમયાંતરે ખોરાક અને પીણાની ગુણવ ાનુ ં
િનરીક્ષણ કરવા માટે

ડ કોટર્ /શોપમાં પ્રવેશ કરી શકશે. લાયસ સીએ

ડ કોટર્ /શોપ/ ડ િકઓ કના સંચાલન

માટે તમામ જ રી મંજૂરીઓ મેળવવાની રે હશે.
૫૧. લાયસ સી

ડકોટર્ / શોપ/ ડ િકઓ ક ને જાણીતી બ્રા ડને સબ-લીસ કરી શકશે તથા

ને પણ સબલીસ

કરવામાં આવે તેની માિહતી અત્રેના િવભાગે અચ ૂકપણે આપવાની રહેશે. સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી. માત્ર લાઈસ સી
જોડે જ સંપક્માર્ં રહેશે. લાઈસ સી એ લાયસ સફીની રકમ અચુક્પણે ભરવાની રહેશે. કોઈ પણ સબ લીસીએ
નાણાં આ યા નથી એવા કોઈ પણ કારણો વીકારવામાં આવશે નહી.
૫૨.

અર દારએ પ્રોપટી ટે ક્ષદર વષેર્ ચોક્ક્સપણે ભરવાનો રહેશે જો અરજદાર પહેલા વષેર્.પ્રોપટી ટેક્ષ ભરવામાં
ચુક કરશે તો તેની સીક્યોરીટી ડીપોઝીટમાંથી

તે લાગુ-પડતી રકમ એડજ ટ કરવામાં આવશે તથા

અ જ ટે ડ રકમ દીન ૧૫ માં ફરજયાત જમાં કરવાની રહેશે

થી સીક્યોરીટી ડીપોઝીટની કુલ રકમ ૩ મહીના

ના ભાડા પ્રમાણે યથાવત રહેશે ,આવી ભુલ બીજા વષેર્ પણ થશે તો તા કાલીક અસર થી લાયસ સ રદ
કરવામાં આવશે તથા સીક્યોરીટી ડીપોઝીટઅને તમામ પ્રકારના નાણા

ત કરવામાં આવશે અને

લાયસ સીને લેકલી ટ કરવામાં આવશે.
૫૩.

ડ કોટર્ /શોપ/ ડ િકઓ કમાં કોઈપણ દુભાર્ગ્યપ ૂણર્ ઘટના કે કોઈ પણ ખા

પદાથર્ ના લીધે કોઈ પણ

યિકત ને નુકશાન થશે તો તે માટે માત્ર લાયસ સી જવાબદાર રહેશે.
૫૪.

ડ કોટર્ /શોપમાં કોઈપણ દુભાર્ગ્યપ ૂણર્ ઘટના કે કોઈ પણ ખા

પદાથર્ ના લીધે કોઈ પણ યિકત ને નુકશાન

થશે તો તે માટે માત્ર લાયસ સી જવાબદાર રહેશે.
૫૫.

સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી. ારા કોઈ પણ સંજોગોમાં માત્ર અને માત્ર લાયસ સી સાથે કોરે પો ડ સ કરવામાં આવશે
કોઈ પણ સબ લીસી સાથે કોરે પો ડ સ કરવામાં આવશે નહી કે સબ લીસી ના કોઈ પણ પ્રકારના પત્રોનો
જવાબ કરવા સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી.બંધાયેલ ુ રહેશે નહી.

૫૬.
૫૭.

ુ ં માટે લાયસ સી જવાબદાર રહેશે.
સબ લીસીની કોઈ પણ પ્રકારની ગેરવતર્ણક
યાયનુ ં કાયર્ક્ષેત્ર અમદાવાદ રહેશે.
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ઉપરોક્ત ટે ડર/હરાજી અંગેની તમામ િવગતો, સામેલ શરતોથી અમો સુપેરે િવિદત છીએ. સાબરમતી રીવરફ્ર ટ
ડેવલપમે ટ કોપ રે શન લી.ની સક્ષમ સ ા
મારા/અમારા

ારા લેવાયેલ િનણર્ય મને/અમોને બંધનકતાર્ રહેશે

ારા કોઇપણ વાંધો,ફિરયાદ, કોટર્ લીટીગેશન કરવામાં આવશે નહી

ની સામે

ની અમો નીચે સહી કરનાર

ે રી આપીએ છીએ.
બાંહધ

અરજદારની સહ /

ુ ા ંુ િનશાન
ઠ

તા.:- ...........................
થળ:- ........................
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એને ર-એ
લાવર ગાડનમાં આવેલ ટ ડરમાં જણાવેલ 10

ડકોટ/શો સ તથા

ટ ઓવર

ીજ પર આવેલ 2

ડ ક ઓ ક નો

લે-આઉટ

SRFDP
ROAD/
ENTRANCE
FLOWER
GARDEN

Footover Bridge

Layout Plan of 10 FoodCourt/Shop at Flower Garden

Layout of 2 Foodkiosk at Foot over Bridge

17 | P a g e

