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                   સાબરમતી રીવરફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રેશન લી.                      

                     અમદાવાદ યિુનિસપલ કોપ રેશન 
બીજો માળ,  રીવરફ્ર ટ હાઉસ, મો - ચગંીસપરુ, રે.સ.ન.ં૧૮૫. એચ.કે.આટ્ર્સ કોમસર્ કોલેજ પાછળ, ગાધંીઅને 

નેહરુિબ્ર ની વ ચે, રીવરફ્ર ટ રોડ(વે ટ), અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ 
 

ફોન ન.ં૦૭૯-૨૬૫૮૦૪૩૦                                                                                E-Mail:- office@srfdcl.com 

   

ટે ડર નોટીસ 

સાબરમતી રીવરફ્ર ટ પ્રો કટ હઠેળ પવુર્ િદશાએ સભુાષિબ્રજ નજીક, સભુાષિબ્રજથી દધીચીિબ્રજ સધુીમા ંઆશરે 
૧.૨ કીલોમીટરની લબંાઇમા ંસાબરમતી રીવરફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રેશન લી.  ારા સભુાષિબ્રજ ગાડર્નનુ ંિનમાર્ણ 
કરવામા ંઆવેલ છે.  નકશામા ંદશાર્ યા અનસુાર આ   ગાડર્નની રેલીંગને સમાતંર (પોશર્ન-એ), ગાડર્નના ગેટ ન.ં 
૧ ની સામે શીતલ એકવાની પાછળની ખુ લી જમીન (પોશર્ન-બી) અને ગાડર્નના ગેટ ન.ં ૨ ની સામે ડેવલપ 
કરવામા ં આવેલ પાિકર્ંગ પેસ(પોશર્ન-સી) નો પાિકર્ંગનો પરવાનો વાષીર્ક લાયસ સ ફીથી મેળવવામા ં રસ 
ધરાવતા ં યિકત/ સં થા પાસેથી ઓફર મગંાવવામા ંઆવે છે.  અંગેના ટે ડર રુબરુમા ંતા.01.06.2022 ના 
રોજ 17.00 કલાક સધુીમા ંઉપરોકત જણાવેલ થળે  સીલ બધં કવરમા ંસમય મયાર્દામા ંજમા કરાવવાના રહશેે. 
આ અંગેની િવગતો સિહતના ટે ડર ડોકયમેુ ટ  સાબરમતી રીવરફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રેશન લી.ની વેબ સાઇટ 
www.sabarmatiriverfront.com , www.ahmedabadcity.gov.in પરથી ડાઉનલોડ કરી તેમા ંસચુ યા મજુબ ભરી 
શકાશે.              

                      
 

એક્ઝી ટુીવ ડીરેકટર
                                          સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી.  
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અરજદારની સહ / ઠૂા ુ ંિનશાન 
 
 
 
 

આ ફોમર્ ભરી નીચેના થળે તથા સમયે જમા કરવુ.ં 
થાન :  બીજો માળ,  રીવરફ્ર ટ હાઉસ, મો - ચગંીસપરુ, રે.સ.ન.ં૧૮૫. એચ.કે.આટ્ર્સ કોમસર્ કોલેજ પાછળ, ગાધંી 

અને નેહરુિબ્ર ની વ ચે, રીવરફ્ર ટ રોડ(વે ટ), અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ 

તા.૦૧.૦૬.૨૦૨૨ સમય સાં  ૦૫:૦૦ કલાક સધુીમાજં 
ફોન ન.ં૦૭૯ ૨૬૫૮૦૪૩૦                                                                               E-Mail:-  office@srfdcl.com 

ટે ડર ફોમર્ (સભુાષિબ્રજ ગાડર્નના પાિકર્ંગ પેસના પાિકર્ગનંા લાયસ સના  ટે ડર માટે) 

 
 

૧.અરજદારની િવગત :  

 
અર દાર/સં થાનુ ંપરુુ નામ :  

(જો ભાગીદારીમા ંઅરજી કરવામા ંઆવએ તો દરેક ભાગીદારોની િવગતો સાથે જોડવાની રહશેે.) 

 
અટક નામ િપતા/પિતનુ ંનામ 

   
 

મોબાઇલ ન.ં  ઇ-મેઇલ  

ફોન ન.ં (ઘર)  ફોન ન.ં (ઓિફસ)  

સરનામુ ં(હાલનુ)ં: 
   
સરનામુ ં(કાયમી):  
 
સરનામુ ં(પત્ર યહવાર માટેનુ)ં: 
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2. અરજદાર ુ ંિનવેદન: 
હુ ં / અમે  
નામ:.............................................................................હો ો:.................................................
. જણાવીએ છીએ કે, અમો સભુાષિબ્રજ ગાડર્નની રેલીંગને સમાતંર (પોશર્ન-એ), ગાડર્નના ગેટ ન.ં 
૧ ની સામે શીતલ એકવાની પાછળની ખુ લી જમીન (પોશર્ન-બી) અને ગાડર્નના ગેટ ન.ં ૨ ની 
સામે ડેવલપ કરવામા ંઆવેલ પાિકર્ંગ પેસ(પોશર્ન-સી) નો પાિકર્ંગનો પરવાનો વાષીર્ક લાયસ સ 
ફીથી મેળવવામા ંરસ ધરાવીએ છીએ. આ માટેના તમામ કામો માટે અમારી ગેરહાજરી વખતે 
અમારા નીચે જણાવેલ અિધકૃત પ્રિતનીધી/ભાગીદાર બધંારણીય રીતે હાજર રહી કાયર્વાહીમા ં
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 રેશન લી. જણાવે યારે પોતાની 
ઓળખની સાિબતી આપતા મળૂ પરુાવા (Original ID Proof) રજૂ કરવાના રહશેે. 

 
3.અિધ ૃત િતનીધીની િવગતો: 
નામ:  
સરનામુ:ં 
મોબાઈલ 
ન. 

 ઇ-મેઈલ   

 
 
 
 

                                                             અરજદારની સહ / ઠૂા ુ ંિનશાન 
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૪.. હુ ંએ જાણુ ં /ંઅમે એ જાણીએ છીએ કે લઘતુમ માિસક લાયસ સ ફી ની રકમ કરતા ંનીચેની 

રકમથી ભરેલ ટે ડર આપોઆપ રદ બાતલ થયેલુ ં ગણાશે તેની મને/અમોને પ ટતા હોઇ 
હુ/ંઅમો નકશામા ંદશાર્ યાનસુાર સભુાષિબ્રજ ગાડર્નની રેલીંગને સમાતંર (પોશર્ન-એ), ગાડર્નના 
ગેટ ન.ં ૧ ની સામે શીતલ એકવાની પાછળની ખુ લી જમીન (પોશર્ન-બી) અને ગાડર્નના ગેટ 
ન.ં ૨ ની સામે ડેવલપ કરવામા ંઆવેલ પાિકર્ંગ પેસ(પોશર્ન-સી) નો પાિકર્ંગનો પરવાનો વાષીર્ક 
લાયસ સ ફીથી મેળવવા માટે નીચે મજુબની ઓફર આપુ ં /ંઆપીએ છીએ. 

 
 

લોકેશનની િવગત પોશર્ન લઘતુમ વાિષર્ક 
લાયસ સ ફી ની 
રકમ ( િપયામા)ં 

માિસક લાઈસ સફીની રકમની ઓફર 
( િપયામા)ં   

અંકોમા ં શ દોમા ં
નકશામા ં
દશાર્ યાનસુાર 
સભુાષિબ્રજ 
ગાડર્નની રેલીંગને 
સમાતંર (પોશર્ન-
એ), ગાડર્નના ગેટ 
ન.ં ૧ ની સામે 
શીતલ એકવાની 
પાછળની ખુ લી 
જમીન (પોશર્ન-
બી) અને ગાડર્નના 
ગેટ ન.ં ૨ ની સામે 
ડેવલપ કરવામા ં
આવેલ પાિકર્ંગ 
પેસ(પોશર્ન-સી) 

એ + બી + 
સી 

.6,00,000/-  

(નોધ: ટ ડરના કવર ન.ં 2 મા ંઆ પાનની િવગતો ભર ને કૂ ુ)ં  
ન ધ : ટ ડર ભરનાર ય કતએ આ પાનામા ં િપયા 100 /-  ના ણુાં મા ંપોતાની ઓફર લખવાની રહશે 

 
 
 
 

અરજદારની સહ / ઠૂા ુ ંિનશાન 
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૫. સાબરમતી રીવરફ્ર ટ પ્રો કટ હઠેળ પવુર્ િદશાએ સભુાષિબ્રજ નજીક, સભુાષિબ્રજથી 

દધીચીિબ્રજ સધુીમા ંઆશરે ૧.૨ કીલોમીટરની લબંાઇમા ંસાબરમતી રીવરફ્ર ટ ડેવલપમે ટ 
કોપ રેશન લી.  ારા સભુાષિબ્રજ ગાડર્નનુ ંિનમાર્ણ કરવામા ંઆવેલ છે. આ   ગાડર્નની રેલીંગને 
સમાતંર (પોશર્ન-એ), ગાડર્નના ગેટ ન.ં ૧ ની સામે શીતલ એકવાની પાછળની ખુ લી જમીન 
(પોશર્ન-બી) અને ગાડર્નના ગેટ ન.ં ૨ ની સામે ડેવલપ કરવામા ં આવેલ પાિકર્ંગ 
પેસ(પોશર્ન-સી)    મા ંઅંદાજીત પાકર્ કરી શકાતા ંવાહનોની સખં્યાની િવગતો. 

 
અ.ન.ં 
 

િવગત 
 

પા કગની દા ત કપેસીટ  
 

૧ નકશામા ં દશાર્ યાનસુાર ગાડર્નની રેલીંગને 
સમાતંર (પોશર્ન-એ), 

૫૦૦ ટુ હીલર+૨૦ ફોર હીલર 

૨ નકશામા ં દશાર્ યાનસુાર શીતલ એકવાની 
પાછળની ખુ લી જમીન (પોશર્ન-બી) 

૬૦ ફોર હીલર 

૩ નકશામા ંદશાર્ યાનસુાર ગાડર્નના ગેટ ન.ં ૨ ની 
સામે ડેવલપ કરવામા ં આવેલ પાિકર્ંગ 
પેસ(પોશર્ન-સી) 

૬૦ ફોર હીલર 

 ૬ આ પાિકર્ંગ પેસની જગ્યાએ લાઇટની સિુવધા આપવામા ંઆવેલ છે. 
7. હુ/ંઅમો નકશામા ં દશાર્ યાનસુાર સભુાષિબ્રજ ગાડર્નની રેલીંગને સમાતંર (પોશર્ન-એ), 
ગાડર્નના ગેટ ન.ં ૧ ની સામે શીતલ એકવાની પાછળની ખુ લી જમીન (પોશર્ન-બી) અને 
ગાડર્નના ગેટ ન.ં ૨ ની સામે ડેવલપ કરવામા ંઆવેલ પાિકર્ંગ પેસ(પોશર્ન-સી) નો પાિકર્ંગનો 
પરવાનો વાષીર્ક લાયસ સ ફીથી મેળવવા ટ ડર ફ  .5,000/- ( ક િપયા પાચં હ ર 
રૂા)(Non Refundable) તથા અનેર્ ટ મની ડીપોઝીટ(EMD) તરીકે .60,000/- ( ક િપયા 

સાહઠ હ ર રૂા) િડમા ડ ડ્રા ટથી જમા કરાવી રહયા છીએ તેની િવગતો નીચે મજુબ છે. 
નાણાની િવગત િડમા ડ ડ્રાફટ ની િવગત 

નબંર તારીખ બેંકનુનંામ શાખા રકમ 
અંકમા(ં .) 

રકમ 
શ દોમા ં

( ) 
અનેર્ ટ મની 
ડીપોઝીટ(EMD) 

      

ટે ડર ફી 
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ન ધઃ ટે ડર ફી અને અનેર્ ટ મની ડીપોઝીટ(EMD) ની રકમ RTGS/NEFT થી જમા કરાવી 
શકાશે નહી. 
(ltuk^: RTGS/NEFT &e ltKtk sbt fhtJe NftNu lne. ) 
 
૮. મે/અમોએ ઓક્શનમા ંઆપેલ ઉ ચ મ ઓફર વીકારવામા ંઆવશે તો, સાબરમતી રીવર 

ફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપિરશન લીમીટેડ. ારા જાણ કરવામા ંઆ યેથી ું/અમે વાષ ક લાયસ સ 
ફ  ની 25%  ટલી રકમ સીકયોર ટ  ડ પોઝીટ તર ક અને છ માસની લાયસ સ ફ  

એડવા સ .એસ.ટ .સાથે દન-15 (પદંર)મા ં ડમા ડ ાફટથી અથવા યો ય ઇલે ોનીક મોડ 
થી ા સફર કરાવીને જમા કરાવવા બધંાયેલ છ એ. યારબાદ જ સાબરમતી રીવરફ્ર ટ 
ડેવલપમે ટ કોપ રેશન લીમીટેડ.ની સક્ષમ સ ા દ્રારા મને/અમોને એલ.ઓ.એ. હકુમ 

આપવામા ંઆવશે તે અમો જણાવીએ છીએ. 
૯. અમારી ઓફર વીકારવામા ં આવશે નહી તો અનેર્ ટ મની ડીપોઝીટ(EMD)રકમ િદન-

૬૦(સાઠ)મા ંવગર યા  મને/અમોને મળશે અને જો હુ/ંઅમોએ આપેલ ઓફર વીકારવામા ં
આવશે તો, ભરેલ અનેર્ ટ મની ડીપોઝીટની રકમ,સીકયોરીટી ડીપોઝીટની રકમમા ં મજરે 
આપવામા ંઆવશે. 

૧૦. હુ/ંઅમોએ આપેલ કોઇપણ ઓફર વીકારવી કે નહી તે અંગે સાબરમતી રીવર ફ્ર ટ 
ડેવલપમે ટ કોપ રેશન લીમીટેડનો િનણર્ય આખરી ગણાશે અને  બાબતે અમો કોઇ પણ 
પ્રકારનુ ંલીટીગેશન કરીશુ ંનહી. 

૧૧. મારી/અમારી ઓક્શનમા ંઆપેલ ઉ ચ મ ઓફર વીકારવામા ંઆવે અને હુ/ંઅમે ઓફર 
મજુબની તથા અ ય  ડીપોઝીટ/રકમ િનયત સમયમયિદમા ંભરપાઇ કરી શકીએ નહી તો 
અનેર્ ટ મની ડીપોઝીટ (EMD) સિહતની ઉક્ત તમામ ભરેલી રકમ સાબરમતી રીવર ફ્ર ટ 
ડેવલપમે ટ કોપ રેશન લીમીટેડ.ની સક્ષમ સ ા ારા જ ત કરવામા ંઆવશે. 

૧૨. લાઈસ સ બાબતે સાબરમતી રીવર ફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રેશન લીમીટેડની સક્ષમ સ ા 
ારા  િનણર્ય અને શરતો નક્કી થશે તે માટે હુ/ંઅમે બધંાયેલા છીએ. 

૧૩. આથી હુ/ંઅમે જાહરે કરીએ છીએ કે ઉપર જણા યા મજુબની માિહતી સપંણૂર્ સાચી અને ખરી 
છે અને આકિ મક રીતે અથવા કોઇ અ ય રીતે માિહતી રજૂ કરવામા ંખામી રહી ગઈ હોય 
અથવા અધરુી િવગત માલમૂ પડે તો વીકારેલ ઓફર/ લાઈસ સથી ફાળવણી કરેલ જગ્યાનુ ં
લાઈસ સ રદ કરવા / પરત લેવા માટે સાબરમતી રીવર ફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રેશન 

લીમીટેડની સક્ષમ સ ા  િનણય લેશે તે મને/અમોને બધંનકતાર્ રહશેે. 
૧૪. હુ/ંઅમો અહી જાહરે કરીએ છીએ કે મે/અમોએ સિૂચત લાઈસ સથી ફાળવવાની થતી જગ્યા 

અંગેના િનયમો વાં યા અને સમ યા છે. સદર જગ્યાની જાહરેાત મજુબની તમામ િવગતોનો 
અ યાસ કરેલ છે. મે/અમોએ ઉપરોક્ત પૈકી ૧ થી ૩ વાળી રજૂ કરેલ િવગતો સપંણૂર્ સ ય 
છે. હુ/ંઅમો ઉપરોક્ત ૪ મજુબની ઓફર આપીએ છીએ, ઉપરોક્ત ૭ મજુબ અનેર્ ટમની 
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ડીપોઝીટ તથા ટે ડર ફી ના નાણા ંજમા કરાવી રહયા છીએ અને ઉપરોક્ત પૈકી ૮ થી ૧૩ 
સપેુરે વાચંીને સમ લ છે અને અમોને તે વીકાયર્ હોઇ તે પ્રમાણે વતર્વા બધંાયેલા છીએ,  
અમો સોગદંપવૂર્ક જાહરે કરીએ છીએ. 
અરજદારનુ ંપુ  નામ 

 

સહી અને તારીખ 

 

સં થાનો/હો ાનો િસક્કો 
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સાબરમતી રીવરફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રેશન લી.  ારા િનમાર્ણ કરવામા ંઆવેલ સભુાષિબ્રજ ગાડર્નની 
રેલીંગને સમાતંર (પોશર્ન-એ), ગાડર્નના ગેટ ન.ં ૧ ની સામે શીતલ એકવાની પાછળની ખુ લી 
જમીન (પોશર્ન-બી) અને ગાડર્નના ગેટ ન.ં ૨ ની સામે ડેવલપ કરવામા ંઆવેલ પાિકર્ંગ પેસ(પોશર્ન-
સી) નો પાિકર્ંગનો પરવાનો વાષીર્ક લાયસ સ ફીથી મેળવવા માટેની શરતો.  

 
સાબરમતી રીવરફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રેશન લી.  ારા િનમાર્ણ કરવામા ંઆવેલ સભુાષિબ્રજ 
ગાડર્નની રેલીંગને સમાતંર (પોશર્ન-એ), ગાડર્નના ગેટ ન.ં ૧ ની સામે શીતલ એકવાની પાછળની 
ખુ લી જમીન (પોશર્ન-બી) અને ગાડર્નના ગેટ ન.ં ૨ ની સામે ડેવલપ કરવામા ંઆવેલ પાિકર્ંગ 
પેસ(પોશર્ન-સી) નો પાિકર્ંગનો પરવાનો વાષીર્ક લાયસ સ ફી થી ત્રણ વષર્ તથા ફધર્ર 
એ ટે ડેબલ ૧ + ૧ વષર્ માટે નીચેની શરતોની આિધન આપવાનો છે.   

 
1. જાહરેાતમા ંજણાવેલ સાબરમતી રીવરફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રેશન લી.  ારા િનમાર્ણ કરવામા ં

આવેલ સભુાષિબ્રજ ગાડર્નની રેલીંગને સમાતંર (પોશર્ન-એ), ગાડર્નના ગેટ ન.ં ૧ ની સામે 

શીતલ એકવાની પાછળની ખુ લી જમીન (પોશર્ન-બી) અને ગાડર્નના ગેટ ન.ં ૨ ની સામે 

ડેવલપ કરવામા ંઆવેલ પાિકર્ંગ પેસ(પોશર્ન-સી) નો પાિકર્ંગનો પરવાનો વાષીર્ક લાયસ સ 

ફી થી મેળવવા માટે રસ ધરાવતા ં યિકત/ સં થાએ સાબરમતી રીવરફ્ર ટ ડેવલપમે ટ 

કોપ રેશન લી. ની વેબસાઇટ www.sabarmatiriverfront.com અને  

www.ahmedabadcity.gov.in. પરથી ટે ડર ફોમર્ ડાઉનલોડ કરવાનુ ંરહશેે. 

૨. ભરેલ ટે ડર ફોમર્ મોટા સીલ બધં કવરમા ંતા.01.06.2022 ના રોજ 17.00 કલાક ધુીમા ં
બીજો માળ,, રીવરફ્ર ટ હાઉસ, મો  - ચગંીસપરુ, રે.સ.ન.ં ૧૮૫, એચ.કે.આટર્સ કોમસર્      
કોલેજ પાછળ, ગાધંી અને નેહરુબ્રીજની વ ચે, રીવરફ્ર ટ રોડ (વે ટ), અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯, 

ખાતે જમા      કરાવવાના રહશેે. 
૩.    ટે ડરમા ંભાગ લેનાર યિકતની ઉમર ૧૮ વષર્થી ઉપર હોવી જોઇએ. 
૪.  ટે ડર તા.02.06.2022 ના રોજ સવાર 11.00 કલાક ગ્રાઉ ડ ફલોર (એક્ઝીબીશન હોલ) , 

રીવરફ્ર ટ   હાઉસ, મો  - ચગંીસપરુ, રે.સ.ન.ં ૧૮૫, એચ.કે.આટર્સ કોમસર્ કોલેજ પાછળ, 

ગાધંી અને નેહરુબ્રીજની વ ચે, રીવરફ્ર ટ રોડ (વે ટ) , અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯, હાજર રહલે 
ઓિફસરની સમક્ષ ખોલવામા ંઆવશે. 
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પ. ટે ડરમા ંભાગ લેનારે સાબરમતી િરવરકફ્ર ટ પ્રો કટ હઠેળના સભુાષિબ્રજ ગાડર્નની રેલીંગને 
સમાતંર (પોશર્ન-એ), ગાડર્નના ગેટ ન.ં ૧ ની સામે શીતલ એકવાની પાછળની ખુ લી જમીન 
(પોશર્ન-બી) અને ગાડર્નના ગેટ ન.ં ૨ ની સામે ડેવલપ કરવામા ંઆવેલ પાિકર્ંગ પેસ 
(પોશર્ન-સી) નો પાિકર્ંગનો પરવાનો મેળવવા માટેના ટે ડર ની ટે ડર ફોમર્ ફી .5,000/- 
( ક િપયા પાચં હ ર રૂા) તથા અનેર્ ટ મની ડીપોઝીટ (EMD) તરીકે ।.60,000/- ( ક 
સાહઠ હ ર રુા) સાબરમતી રીવરફ્ર ટ ડેવલોપમે ટ કોપ રેશન લીમીટેડના નામનો ડીમા ડ 
ડ્રાફટ પેયેબલ : અમદાવાદ એમ બનેં અલગ -અલગ બનાવી જમા કરાવવાનો રહશેે. અનેર્ ટ 
મનીની રકમ ટે ડર મજૂંર થયેથી િસક્યોરીટી િડપોઝીટમા ંમજરે આપવામાઆંવશે. 

 

૬.  ટે ડરરની ઓફર વીકારવામા ંનહી આવે તેઓને તેમની અનેર્ ટ મની ડીપોઝીટ (EMD)ની 
રકમ ટે ડર ઓપન થયેથી  ૬૦  િદવસની અંદર િવના યા  પરત કરવામા ંઆવશે. 

૭ .  ટે ડર ફોમર્ સીલ બધં મોટા કવરમા ંજમા કરાવવા તેના પર યિકત/સં થાનુ ંનામ, સરનામુ ં  
લખવા.     મોટા કવરની અંદર કવર ન.ં ૧ અને કવર ન.ં ર મકુવાના રહશેે. 

એ. કવર ન.ં (1) ટ ડર ફ  અને અન ટ મની ડ પોઝીટ (EMD), અને ટ ડર ડોક મેુ ટ  

આ કવરની ઉપર “ટે ડર ફી અને અનેર્ ટ મની ડીપોઝીટ અને ટે ડર ડોકયમેુ ટ”  એમ 
પ ટ રીતે લખવાનુ ંરહશેે. ટે ડર ડો મેુ ટના પાના ન.ં ૪ િસવાયના તમામ પાનાઓમા ં
જયા ંપણ જ રી િવગતો ભરવાની છે તે િવગતો ભરી દરેક પાના પર ટે ડર ભરનારે સહી 
સીકકા કરી મકુવા. ટે ડર ફી અને અનેર્ ટ મની ડીપોઝીટ ના ડીમા ડ ડ્રાફટ આ કવરમા ં
મકુવાના રહશેે. 
બી. કવર ન.ં(2)- ાઇસ બીડ 

આ કવર ઉપર ઓફરરે “ પ્રાઇસ બીડ” તેમ પ ટ રીતે લખી સીલ કરવાનુરંહશેે. ટે ડર 
ભરનારે ટે ડર ડોકયમેુ ટનુ ંપાના ન.ં ૪ (પ્રાઇસ બીડ) સહી સીકકા કરી કવરમા ંમકુવાનુ ં
રહશેે. 

૮ .  ટે ડર ફી તથા અનેર્ ટ મની ડીપોઝીટ (EMD) િવનાનુ ંકે અધરુી િવગતોવા ં ટે ડર રદબાતલ   
ગણાશે.  

૯.  ઓફરદારે અરજી ફોમર્ સાથે યા ં યા ંડીમા ડ ડ્રાફટનો ઉ લેખ છે તે તમામ ડીમા ડ ડ્રાફટ 
સાબરમતી રીવરફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપોરેશન લીમીટેડ ના નામનો રજૂ કરવાનો રહશેે 
અ યથા ટે ડર આપોઆપ   રદ થયેલ ગણાશે. 
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૧૦  ટે ડર ભરનારે સાઈટ, લોકેશન, ક ડીશન િવગેરેની જાત તપાસ કરી પોતાની જાતને અવગત 
કરી લેવાની રહશેે. આવી કોઇ પણ બાબતમા ં કોઇ પણ ઓફરસર્નુ ં કોઇ પણ પ્રકારનુ ં
ઓ ક્શન મા ય રાખવામા ંઆવશે નહી. 

૧૧ ની ઓક્શનમા ં આપેલ ઉ ચ મ ઓફર વીકારવામા ં આવેલ હોય તેવા ઓફરદારને 
સાબરમતી રીવર ફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રેશન લીમીટેડ ારા કોઇપણ કારણસર સદર જગ્યા 
પાકર્ગના પરવાના માટે આપી શકાય તેમ ના હોય તેવા સજંોગો ઉ વે યારે િસક્યોરીટી 
ડીપોઝીટની રકમ િવના યા  પરત કરવામા ંઆવશે.  

૧૨  ટે ડરની સાથે ઓફરદારે પાન કાડર્ની નકલ આપવાની રહશેે. 
૧૩ ટે ડરમા ંકોઇ શરત મકુવાની નથી. શરતી ટે ડર તથા અપ-સેટ પ્રાઇસથી નીચે ભરેલ ટે ડર 

ફોમર્ રદ કરવામા ંઆવશે. 
૧૪  ઓફરદારના નામે ટે ડર ભરવામા ંઆવેલ હશે, તે વય ં કે તેઓના ારા અિધકૃત કરેલ      

પ્રિતિનિધ જ ટે ડર કમ હરાજીમા ંભાગ લઇ શકશે અ ય બીજી કોઇ યિકત હરાજીમા ંસીધો 
ભાગ લઇ શકશે નહી. 

૧૫ ટે ડરનો પરવાનો અપાયા બાદ જો ઓફરદાર ફાળવેલ ટે ડર વીકારવાની ના પાડશે તો 
તેઓની અનેર્ ટ મની ડીપોઝીટની (EMD) રકમ તથા ભરેલ અ ય તમામ રકમ સાબરમતી 
રીવર ફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રેશન લીમીટેડ ની સક્ષમ સ ા ારા જ ત કરવામા ંઆવશે. 

૧૬   ઓફરદારનુ ં ટે ડર મા ય રહશેે, તે જ ઓફરદાર હરાજીમા ંભાગ લઇ શકશે. હરાજીમા ં
અરજદાર ારા અિધકૃત કરવામા ંઆવનાર યિકત જ બોલી બોલી શકશે.ટે ડરમા ંઆવેલ 
ઓફરો પૈકી  મહ મ ઓફર હશે, તેની ઉપર હરાજીમા ંભાગ લેનારે ।.૫૦૦/- ના ગુણંાકમા ં
બોલી  બોલવાની રહશેે. ઊંચી બોલી બોલનાર માગણીદારની હરાજી આખરી કરતી વખતે, 

સદર જગ્યાના પાક ગના પરવાના માટે સાબરમતી રીવર ફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રેશન 
લીમીટેડને મળેલ સૌથી ઊંચી બોલીની િકંમતે વીકાર કરવો કે કેમ? તે અંગે સાબરમતી 
રીવર ફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રેશન લીમીટેડ પોતાનો અિધકાર અબાિધત રાખે છે. 

 

  આ ઉપરાતં નીચે જણાવેલ વધારાની શરતોને આધીન હરાજી કરવામા ંઆવશે. 
   હરાજી વખતે હરાજીમા ંભાગ લેનાર યિકત કે તેમના પ્રિતિનિધ દ્રારા જો કોઈ 

અઘિટત વતર્ન કરવામા ંઆવશે તો અનેર્ ટ મની ડીપોઝીટ (EMD) ની રકમ જ ત 

કરવામા ંઆવશે અને હરાજીમા ંતેમને  ભાગ લેવા દેવામા ંઆવશે નહી. 
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   હરાજી કરનાર અિધકારી કોઇપણ કારણ દશાર્ યા િસવાય કોઈપણ તબકે્ક સદર 

જગ્યાના પાકર્ગના  પરવાના માટેની હરાજી ની કાયર્વાહી પાછી ખેંચી શકશે / થિગત કરી 

શકશે. 

    સદર જગ્યાના પાક ગના પરવાના માટેની હરાજી મા ય રાખવી કે અમા ય 

રાખવી, તેં સબંધંી  સક્ષમ સ ા અિધકારી ીનો િનણર્ય આખરી અને તમામને બધંનકતાર્ 

રહશેે. 

૧૭ . આ ટે ડરની મજુંર થયેથી આપવામા ંઆવનાર પાક ગ પરવાનાની મદુત જગ્યાનો કબજો 
સ યાથી ત્રણ વષર્નો રાખવામા ંઆવશે.  બીજા બે વષર્ સધુી ૧ + ૧ લાયસ સી ના 
સતંોષકારક કામગીરી તથા અરસ પરસ સમજુતીથી લબંાવી શકાસે. 

૧૮ .  ટે ડરની અપસેટ વે ય ુ (મીનીમમ વાિષર્ક લાયસ સ ફી) ।.૬,૦૦,૦૦૦/-(અંકે િપયા છ 
લાખ પરુા) થી ઓછી રકમની ઓફરનુ ંટે ડર ગ્રાહય રાખવામા ંઆવશે નહી. 

૧૯.   ટે ડર કમ હરાજીમા ંઆપેલ ઓફરની રકમમા ંમાત્ર અને માત્ર વાિષર્ક પરવાનો. લાયસ સ 
ફીની રકમનો જ સમાવેશ થાય છે. તેમા ંજી.એસ.ટી.કે કોઇ પણ પ્રકારનો ટેક્ષ/ સેસ/ 
સરકારી/ થાિનક/ અધર્ સરકારી વેરા કે ચાજીર્સનો સમાવેશ થતો નથી. ( યિુનિસપલ ટેક્ષ 
િસવાય)જી.એસ.ટી. તેમજ અ ય સરકારી યા બીજા કોઇ સરકારી કરવેરા આવશે તો તે 
પરવાનેદારે ભરવાના રહશેે તથા પરવાના માટે   કોઇ સરકારી કે અધર્ સરકારી 
લાયસ સ મેળવવાના થતા ંહોય તે તમામ પરવાનેદારે મેળવવાના રહશેે. 

૨૦. ટે ડર મજુંર થયાની જાણ થયેથી ૧૫ િદવસમા ં પરવાનેદારે સાબરમતી રીવરફ્ર ટ 
ડેવલોપમે ટ કોપ રેશનની કચેરીમા ંસી રુીટી િડપોઝીટ તરીકે વાિષર્ક લાઇસ સ ફી તરીકે 
ઓકશનમા ંબોલેલ ઉ ચતમ ઓફરની ૨૫% રકમ ડીમા ડ ડ્રાફટથી ભરવાની રહશેે. 

૨૧  એલ.ઓ.એ. આ યા તારીખથી દર છ માસના પહલેા ૧૫ િદવસમા ં  તે છ માસની 
લાયસ  સ ફી ના નાણા ંએડવા સમા ંજમા કરાવવાના રહશેે. િનયત સમયમા ંલાઇ સ ફી 
ભરવામા ંનહી આવે તો કો ટ્રાકટ રદ કરવામા ંઆવશે. 

૨૨. કોઇપણ ટે ડર ગ્રાહય રાખવુ ં કે નહી તે અંગે સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી.નો િનણર્ય છેવટનો ગણાશે. 
કોઇપણ જાતનુ ંકારણ આ યા િસવાય પણ એકઝી ટુીવ ડીરેકટર ી ટે ડર ના મજુંર કરી 
શકશે. 

૨૩ આ િનયત કરેલ જગ્યાએ જ વાહનો પાકર્ કરાવવા તથા તેની સાચવણી કરવા માટે નકકી 
કરેલ દર કરતા ંવધ ુપાક ગ ફી ઉઘરાવી શકાશે નહી. 
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૨૪. પરવાનેદાર આ પરવાનો કોઇ પણ યિકતને ટ્રા સફર કરી શકશે નહી. પરવાનેદાર 
પાિકર્ંગની જગ્યાએ ઓળખપત્ર સાથેના પોતાના માણસો રાખવાના રહશેે. 

૨પ. ટે.કિમટી ઠરાવ ન-ં૫૦૪, તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૮ થી ઠરાવેલ પાિકર્ંગના દર નીચેના ટેબલ 
મજુબના રહશેે. 

અ.ન ં વાહનનો પ્રકાર વાહનનો પ્રકાર પ્રિત ૧ (એક) કલાક નો ભાવ ( . મા)ં 

 

૧ ટુ- હીલર 

 

પ/- 

૩ કાર/ફોર હીલર ૨૦/- 

 
 

૨૬. પે એ ડ પાકર્ની જગ્યામા ંઇલેકટ્રોનીક હે ડફો ડ વે ડીગ મશીનનો ઉપયોગ કરી પાિકંગ 
ચા  વસલુ કરવાનો રહશેે. આ તમામ સાધન સામગ્રી ઇ યાદી અંગેનો તમામ ખચર્ 
પરવાનેદારે ભોગવવાનો રહશેે. 

૨૭. જાહરે જનતા જોઇ શકે તે પ્રમાણે વાહન પાિકર્ંગ ફીના દર દશાર્વત ુ ંબોડર્ દરેક પાિકર્ંગ 
સાઇટના પ્રવેશ અને િનગર્મનવાળી જગ્યાએ પ ટ રીતે વાચંી શકાય તે રીતે થળે 
રાખવાનુ ંરહશેે અને તે અંગેનો તમામ ખચર્ પરવાનેદારે ભોગવવાનો રહશેે. 

૨૮. આ જગ્યાની સફાઇ ,જાળવણીની તેમજ રીપેરીગની જવાબદારી પરવાનેદારની રહશેે.  
૨૯. થળ પર પરવાનેદારે પાિકર્ંગ જગ્યા કાયમી ધોરણે પ ટ રીતે જોઇ શકાય તે મજુબ માકર્ 

કરવાની રહશેે. 
૩૦. પાિકર્ંગ માટે (સાથે સામેલ કરેલ નકશામા ં દશાર્વેલ)િનયત કરેલ જગ્યાએ જ વાહનો 

પાિકર્ંગ કરી શકાશે. તેિસવાયની જગ્યા પાિકર્ંગ માટે વાપરી શકાશે નહી. આ સમ્રગ જગ્યા 
તથા પ્રીમાઇસીસની માિલકી સાબરમતી રીવરફ્ર ટ ડેવલોપમે ટ કોપ રેશનની રહશેે. 

૩૧. ચાલ ુહાલતમા ંહોય તેવા વાહનોજ પાકર્ કરવાના રહશેે તથા તે િનયત કરેલ પાિકર્ંગની 
જગ્યાએ જ પાકર્ કરી શકાશે. 

૩૨. આ જગ્યાએ પરવાનેદાર કોઇ પ્રકારનુ ંબાધંકામ કરી શકશે નહી તેમજ કોઈ પ્રકારનુ ંઅ ય 
દબાણ ન થાય તેની તકેદારી પરવાનેદારે રાખવાની રહશેે. 

૩૩. પરવાનેદાર ારા  થળ પર આઈ.ડી.કાડર્ સાથેનો ટાફ/માણસો રાખવાના રહશેે. 
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૩૪. સાબરમતી રીવર ફ્ર ટની જગ્યાને કોઇ પ્રકારે નકુશાન થશે તો તે રકમ સીકયોરીટી 
ડીપોઝીટની રકમમાથંી વસલુ કરવામા ંઆવશે અને તેમ છતા ંબાકી રહતેી રકમ કાયદેસર 
પગલા ંલઇ વસલુ કરી શકાશે. 

૩૫. આ જગ્યા ઉપર પાક ગ કરેલ વાહનોમા ંકેસેટ વેચાણ, પાન પાલર્ર, ખા યકે અ ય વ તઓુ 
વેચાણ િવગેરે અ ય કોઇ પણ પ્રકારનો ધધંો કરી શકાશે નહી. 

૩૬. િનયત કરેલ પાક ગ માટેની જગ્યા પર કોઇ કારણોસર કે સજંોગોવશાત પાક ગ થઇ શકે કે 
કરાવી શકાય તેમ ન હોય અથવા તો પાક ગ કરવાનુ ંબધં કરાવવા અંગે તતં્ર તરફથી 
ફરજ પાડવામા ંઆવે તો તે અંગે કોઇપણ જાતનુ ંરીફંડ કે વળતર આપવામા ંઆવશે નહી 
અને તે અંગે કોઇપણ જાતની દાવાદુવી કે કોટર્ લીટીગેશન થઇ શકશે નહી. 

૩૭. ટે ડર મજુંર થયેથી પરવાનેદારે આ અંગે અલગ રજી ટડર્ એગ્રીમે ટ કરવાનો રહશેે નો 
ખચર્ પરવાનેદારે ભરવાનો રહશેે. 

૩૮.   ટે ડર/હરાજીમા ં સફળ થનાર યિકત/સં થા દ્રારા ઉપરોકત શરતો પૈકીની કોઇ પણ 
શરતનો ભગં કરવામા ંઆવશે તો ફાળવણી રદ કરી સીક્યોરીટી ડીપોઝીટના નાણા ંજ ત 
કરવામા ંઆવશે અને તે નાણા ં પરત મેળવવા માટે યક્ત/સં થા કોઇ પણ પ્રકારના 
હકકદાવો/ફિરયાદ કરી શકશે નહી. 

૩૯. પરવાનેદારે ટે ડરની શરતોનુ ંચુ તપણે પાલન કરવાનુ ંરહશેે. કોઇ પણ શરતોનો ભગં 
થશે તો એક્ઝી ટુીવ ડીરેક્ટર ી, સાબરમતી રીવરફ્ર ટ ડેવલોપમે ટ કોપિરશનની 
પરવાનો રદ કરશે અને ભરેલ  સીકયરુીટી જ ત કરવામા ંઆવશે અને પરવાનેદારને 
લેકલી ટ કરવામા ંઆવશે. તેના કારણે પરવાનેદારેકોઇ પ્રકારની નકુશાની માગંી શકશે 
નહી. 

૪૦. પરવાનેદારે અધવ ચેથી કો ટ્રાકટ છોડવો હશે તો કો ટ્રાકટ છોડવાના ત્રણ માસ પહલે 
લેિખત જાણ કરવાની રહશેે અને આ સમય માટેની લાય સ ફી પરવાનેદારે સાબરમતી 
રીવરફ્ર ટ ડેવલોપમે ટ કોપ રેશનમા ંભરેલી હોવી જોઇએ.  કોઇપણ સજંોગોમા ંપરત 
મળશે નહી અને ભરેલ સીકયોરીટી જ ત થશે.કોઇપણ સજંોગોમા ં છ માસીક લાય સ 
ફીમાથંી કોઇ રકમ મજરે મળી શકશે નહી. 

૪૧. પરવાનેદારે વાહન પાક ગવાળી જગ્યામા ં પાક ગ કરેલ વાહનની સપંણુર્ જવાબદારી 
િનભાવવાની રહશેે. વાહનના ંઇ યોર સ ક્લેમ અંગેની જવાબદારી પરવાનેદારની રહશેે 
મ કે વાહનને આગ લાગે, કોમી તોફાનો થાય, તોડફોડ, ચોરી થાય કે અ ય કોઇ રીતે 

નકુશાન થાય તો તેની સપંણૂર્ જવાબદારી પરવાનેદારે ભોગવવાની રહશેે, આ અંગે 
સાબરમતી રીવરફ્ર ટ ડેવલોપમે ટ કોપ રેશનની કોઇ જવાબદારી રહશેે નહી. 
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૪૨. ટે ડરમા ં દશિવલ પાક ગ ફીના દર ટે ડરમા ં દશાર્વેલ મદુત દર યાન વખતોવખત 
અ. ય.ુકો/ સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી./સક્ષમ સ ા ારા નકકી કરવામા ંઆ યા મજુબ અમલમા ં
રહશેે. 

૪૩. ઉપરોકત શરતોના ભગં અને/અથવા અ ય ઉપિ થત પ ો સદંભેર્ એકઝીકયટુીવ 
ડીરેકટર ી,સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી. ારા  તે વખતે નકકી થનાર દંડનીય રકમ ભરવાની સપંણૂર્ 
જવાબદારી પરવાનેદારની રહશેે તથા સદરહ ુરકમ સીકયોરીટી ડીપોઝીટમાથંી બાદ કરી 
લેવામા ંઆવશે અને તે બાબતે પરવાનેદારનો કોઇ વાદ-િવવાદ કે વાધંો યાને લેવામા ં
આવશે નહી. 

૪૪. ઉપરોકત તમામ શરતોના અથર્ઘટન બાબતે અને ભિવ યમા ંઉપરોકત મ ાઓ િસવાયના 
કોઇ પણ ઉભા થનાર પ્ર ો બાબતે  સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી. નો િનણર્ય આખરી ગણાશે.આ કરાર 
બાબતમા ં કોઇ વાદ િવવાદ ઉપિ થત તો સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી. નો આદેશ/સચુના/િનણર્ય 
આખરી ગણાશે અને તે સપંણૂર્તઃ પરવાનેદારને બધંનકતાર્ રહશેે. તથા તે અંગે કોઇપણ 
જાતની દાવાદુવી કે કોટર્ લીટીગેશન થઇ શકશે નહી. 

૪૫. પ્રસગંોપાત અમદાવાદ યિુનિસપલ કોપિરશનને કે સાબરમતી રીવરફ્ર ટ ડેવલપમે ટ 
કોપ રેશનને સદર પાિકર્ંગવાળી જગ્યાની જ ર પડશે તો તે તેનો ઉપયોગ કરી શકશે અને 
તે માટે કોઇ પણ પ્રકારનુ ંવળતર આપવામા ંઆવશે નહી. 

૪૬.  પરવાનેદારને આપેલ પાિકર્ંગ પેસમા ં કોઇ પણ પ્રકારની અિશ ટ, ઉપદ્રવી, અ પ ટ કે 
ગનુાઇત પ્રકારની પ્ર િુત થતી જણાશે તો તેની સઘળી જવાબદારી પરવાનેદારની રહશેે 
તથા તે િક સામા ંસક્ષમ સ ા ારા લેવાયેલ િનણર્ય આખરી ગણાશે તથા તે પરવાનેદારને 
બધંકંતાર્ રહશેે. 

૪૭. ફોસર્ મે યરુ: 
ફોસર્ મેજરને કારણે, કોઈપણ પક્ષ અ ય પક્ષ માટે જવાબદાર રહશેે નહીં અથવા િવલબં 
અથવા િન ફળતા હોય તો, કરારના સબંધંમા ંતેની પોતાની જવાબદારીઓ પણૂર્ કરવામા ં
કોઈપણ િવલબં અથવા પણૂર્ કરવામા ંકોઈપણ િન ફળતાને કારણે કરારનુ ંઉ લઘંન કરત ુ ં
હોવાનુ ંમાનવામા ંઆવશે નહીં. 
કરારના હતે ુ માટે, "ફોસર્ મે ર" એ ભગવાનના અિધિનયમને કારણે બનતી કોઈપણ 
ઘટના,યુ , યુ  વી પિરિ થિતઓ, નાકાબધંી, પ્રિતબધંો, બળવો, સરકારી િનદશો અને 
સરંક્ષણ અિધકારીઓ અથવા સરકારની અ ય કોઈપણ એજ સીઓની હ તકે્ષપ, આગ, પરૂ, 

ભકંૂપ, રમખાણો, હડતાલ, તોફાન, વાળામખુી ફાટી નીકળવો, ટાય ન, વાવાઝોડા, ભરતીના 
મોજા, ભ ૂ ખલન, વીજળીના િવ ફોટ, વાવટંોળ, ચક્રવાત, સનુામી, લેગ અથવા અ ય 
રોગચાળો અથવા રોગચાળો સસંગર્િનષેધ, લોકડાઉન, વૈિ ક, રા ટ્રીય અથવા પ્રાદેિશક 
કટોકટી, યુ ના કૃ યો, આતકંવાદ અથવા તોડફોડના કૃ યો, માળખા અને/અથવા 
ઈ ફ્રા ટ્રક્ચરનો િવનાશ, ઊજાર્ની લાબંી િન ફળતા , મજૂંરીઓનુ ં રદબાતલ, સરકાર ારા 
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આપવામા ં આવેલ કોઈ વાધંો, સમંિત, લાયસ સ, કાયદામા ં ફેરફાર, કાયદાકીય 
અને/અથવા સરકારી સ ા ારા કાયર્વાહી અને/અથવા હકુમ, જમીન અથવા તેના 
કોઈપણ ભાગનુ ંસપંાદન, માગંણી અથવા િનકાલ, તતૃીય પક્ષની કાયર્વાહી અથવા સરકારી 
અથવા અ ય સ ા અથવા કિમશન અથવા બાદબાકી અથવા તેના ારા અસરગ્ર ત 
પક્ષના િનયતં્રણની બહારનુ ંકોઈ અ ય કાયર્. 

 

બનેં પક્ષો આ કરારની શરતો અને િનયમોનુ ંપાલન કરવાના ઉ ે ય સાથે તમામ વાજબી 
સાવચેતીઓ અને વાજબી વૈકિ પક પગલા ંલેશે. 

 

જો ફોસર્ મેજરને કારણે કરવુ ંઅશક્ય અથવા અ યવહારુ બને તો કોઈપણ પક્ષ કરારને 
સમા ત કરી શકે છે;     અથવા  

 

કોઈપણ સમયગાળો કે મા ંપક્ષકાર, આ કરાર અનસુાર, કોઈપણ િક્રયા અથવા કાયર્ પણૂર્ 
કરી શકે, તે સમયગાળાની સમાન સમયગાળા માટે લબંાવી શકાય છે  દરિમયાન આ 
ભાગ ફોસર્ મે અરના પિરણામે આવી િક્રયા કરવામા ં અસમથર્ હતો. આ સદંભર્મા,ં 
SRFDCLનો િનણર્ય અંિતમ માનવામા ંઆવશે. 

૪૮.   લાયસ સીએ સાબરમતી િરવરફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રેશન િલિમટેડના કોઈપણ અિધકારીને 
કોઈપણ રીતે પ્રલોિભત કરવામા ં સામેલ જણાશે તો તેવા ઓફરદારે ને સાબરમતી 
િરવરફ્ર ટ ડેવલપમે ટ કોપ રેશન િલિમટેડ ારા ભિવ ય ના ંબધા ટે ડર મા ંભાગ લેવામા ં
બેન કરવામા ંઆવશે. 

૪૯.  ઓફરદાર એ ટી લેકિલિ ટંગ અને ભ્ર ટ અને કપટપણૂર્ યવહારો માટે અયોગ્યતાની 
ઘોષણા હઠેળ ન હોવા જોઈએ. 

૫૦. જ િરયાતના સજંોગોમા ંસા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી. એક માસની નોટીસ આપી લાઇસ સી પાસેથી 
જગ્યાનો કબજો પરત લઇ શકશે. આ સદંભેર્ સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી. કોઇ પણ કારણ આપવા 
બધંાયેલ નથી. 

૫૧.   લાઇસ સીએ લાઇસ સ એગ્રીમે ટની શરતો ઉપરાતં ટે ડર તથા એલ.ઓ.એ.ની પણ તમામ 
શરતો નુ ંપાલન કરવાનુ ંરહશેે. 

૫૨.  કોઇપણ કાયદાકીય પ  માટે યાયીક કે્ષત્ર અમદાવાદ રહશેે. 
૫૩.     લાઇસ સી એ પાિકર્ંગની જગ્યા કોવીડ-૧૯ તદઉપરાતં કોઈ પણ સરકારી/એ.એમ.સી. ની 

માગર્દિશર્કા/િનયમ/સચુના મજુબ સારી અને વ છ િ થિતમા ંરાખવાની રેહશે. 
 

૫૪. લાઇસ સી ને આપેલ પાિકર્ંગ પેસ મા ં ટ્રક અને ટે પો વગેરે વા ભારે વાહનો પાકર્ 
કરવાની પરવાનગી નથી. જો લાઇસ સી તેવુ ંકરતા જણાશે તો સક્ષમ સ ા ારા લેવાએલ 
િનણર્ય આખરી ગણાશે તથા તે માટે લાઇસ સી નો  કોઈ પણ દાવો કે લીટીગેશન ગ્ર ય 
માનવા મા ંઆવશે નિહ.  
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૫૫.  પાિકર્ંગ પેસ મા ંવાહનો ની સિવર્સ કે રેપૈરીંગ કરવાની પરવાનગી નથી. જો તેવુ ંથતુ ં

જણાશે તો તેની જવાબદારી લાઇસ સી ની રેહશે તથા સક્ષમ સ ા ારા લેવાએલ િનણર્ય 

આખરી ગણાશે તથા તે માટે લાઇસ સી નો  કોઈ પણ દાવો કે લીટીગેશન ગ્ર ય માનવા 

મા ંઆવશે નિહ.  

 

૫૬. લાઇસ સી ને પાિકર્ંગ પેસ નો ઉપયોગ કોઈ પણ પ્રદશર્ન અથવા કોઈપણ હોિડર્ંગ તથા 

જાહરેાત વગેરે લગાવવા માટે પરવાનગી નથી. પાિકર્ંગ પેસ મા ં કોઈ પણ અિશ ટ, 

અ પ ટ અથવા આવી અ ય પ્રવિૃ  કે  ઉપદ્રવ પેદા કરી શકે તેવી પિર થી મા ં

લાઇસ સી જવાબદાર રેહશે તથા તેવા સજંોગો મા ંસક્ષમ સ ા ારા લેવાએલ  િનણર્ય 

આખરી ગણાશે તથા તે માટે પરવાનેદાર નો  કોઈ પણ દાવો કે લીટીગેશન ગ્ર ય 

માનવા મા ંઆવશે નિહ. 

 
 
 
 

ઉપરોકત શરતો મેં વાચંી અને તે મને/અમોને કબલુ છે. 
 
 
 
 
 
 
 

ઓફરદારની સહી 
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પોશર્ન-એ અને પોશર્ન-સી       
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પોશર્ન-એ અને પોશર્ન-બી      


