
સસિટી સસિવીલ એન્ડ સિે�શ્સિ કોરટર
ટે�્ડર નોરટીસિ

કે�્ટીન નોર લાયસસિ્સિ ફી થી કોર્ટ્ાકટ આપવા બાબત

સસિટી  સસિવલ એન્ડ સિે�શ્સિ કોરટરની  નવ નનરરરત કોરટર  બી્ડીંના  કંપાન્ડરાં  કે� ્ટીન

ચલાવવા રાટે�નોર કોર્ટ્ાકટ રાસિીક લાયસસિ્સિ ફી થી ટે�્ડર રજુંર થયસા તારીખથી ૧  (એનક) વરર

સિુધી  આપવાનોર છે�.

સિદર  કે�્ટીનરર  રાટે�ની  રુકરર  કરે�લ  જગયસાની  રાસિીક  લાયસસિ્સિ  ફી  લધુતર

ર. ૬૩,૬૦૦/-(અંકે�   રપીયસા તે�સિઠ હજર છસિોર પુરા ) કાયસરપાલક ઇજને�રશ્રી, રા રં અને� રકાન

નવભાં, અરદાવાદ દારા નકી કરવારાં આવે�લ છે�.

આ અં ેં� રસિ ધરાવનાર એનજ્સિીએન કવોરટે�શન બંધ કવરરાં અતે�ની કોરટરના નાઝર નવભાંરાં

જહે�રાતની તારીખથી સિાત દદવસિની અંદર રોરકલવાના રહે�શે�. ત્યસારબાદ આવે�લ ભાવપતક ધ્યસાને�

લે�વારાં આવશે� નહી, તથા કવર પર "કે�્ટીન અં ેં�નું ભાવ પતક" એનર અવશ્યસ જણાવવુ.  તથા

ટે�્ડર ફી પે�ટે�   ર. ૧૦૦૦/-(નોરન રીફંડે�બલ) અતે�ના નાઝર નવભાંરાં જરા કરાવવાની રહે�શે�. જે�

ટે�્ડર ફીની પહોંચની કે�્ટીન કોરપી કવર સિાથે� લંાવવી. તરાર વસતુુના  ભાવોર ટે�ક સિહીતના

તથા જરરી રટીરીયસલ સિહીત દશારવવા. 

સિદર જહે�રાત અ્વયસે�  પુછપરછ  /  કે�્ટીનની જગયસા જવા રાટે�  તથા જહે�ર  નનનવદાની

શરતોરની  જણકારી  રાટે�  અતે�ની  કચે�રીના  નાઝર  નવભાં  ખાતે�  રજના  દદવસિોર  સસિવાયસ  કચે�રી

સિરયસરાં સિંપકર  કરવાનોર રહે�શે�. ભાવ પતક રજુંર રાખવુ કે�  ન રાખવુ તે� અં ેં�નોર અબાનધત અનધકાર

અતે�ની કચે�રીને� રહે�શે�.



    , CITY CIVIL AND SESSIONS COURT AHMEDABAD

-PART A

  TENDER APPLICATION FORM

1 ]   A Name of Condractor

]    B Status of the Contractor
     ( / / / - )Individual Firm Company Other specify

2    Contact Details  

]   A Full Postal Address :

] -  B E mail ID :

] /  .C Telephone Mobile No :

3      ,   Name and Address of your Bankers stating the
    :name in which account stands

(          copy of First page of bank passbook to be
)enclosed

4 ]A      Give Details of any Government
     Contracts executed during the last

 twelve months
(     )append extra page if necessary

]B       Details of experience of running the
    .Zerox machine in reputed organization

(       )proof of the same to be enclosed

5    ( ) / Date of Birth Individual
( ) /  ( )Registration Firm Incorporation Company

-     Documentary proof to be enclosed

6      Details of relevant trade licence held
(     )Documentary proof to be enclosed

]   A Issue by :

]    B Issue date and validity :

7   ESI Registration No

8     :Total no of Employees

9          Are you been the list of approved Contracts of
  / ,   any other Organtization Institution if any give

 (     )details Append extra page if necessary

10       Any other information which you consider
relevant



 -PART B

   /  QUOTATION FOR MONTHLY RENT LICENCE FEE

    /  Amount of Monthly Rent Licence Fee

 In Figurs .__________/-Rs

 In Words _______________________________Rupees
________________________________Only

 :      Date /09/19    :Signature of the Tenderer

:Place Ahmedabad   Full Name :

Designation:



::-    શરતોર     -::  

૧ કે�્ટીનના કોર્ટ્ાકટનોર સિરયસંાળોર ટે�્ડર રંજુર  થયસા તારીખથી ૧  (એનક)  વરર સિુધીનોર
રહે�શે�.

૨ કે�્ટીન રર ની રાસસિક લાયસસિ્સિ ફી ર. ૬૩,૬૦૦/- (અંકે�  રપીયસા તે�સિઠ હજર છ સિોર પુરા)
રહે�શે�.
  નવક્પે�
કે� ્ટીન રરની રાસસિક લાઇસિ્સિ ફી જ ટોરકન ફી ર. ૧૦૦૦/- (અંકે�  રપીયસા એનક હજર પુરા)
આધારીત રાખવારાં આવે� તોર વસતુુના ભાવ તે� રજુબ આપવાના રહે�શે�.

વસતુુના રાપ રજુબ રાસિીક લાઇસિ્સિ ફી રજુબ અને� નવક્પે� ટોરકન ફી રુજબ
ભાવપતક આ સિાથે� આપે�લ લીસટ રજુબ અલં અલં બતાવવાના રહે�શે�.

૩ કે�્ટીન રર ની એનક વરરની સસિકયસુરીટી નડપોરઝીટ તરીકે�  ર. ૫૦૦૦૦/- (અંકે�  રપીયસા પચાસિ
હજર પુરા)  કોર્ટ્ાકટરે�  કોર્ટ્ાકટનોર હુકર રળે�થી દદન-૧૫ રાં અતે�ની કચે�રીરાં જરા
કરાવવાની રહે�શે�.  સિદર રકર કોર્ટ્ાકટ સિંતોરરકારક રીતે� પુરોર થયસા બાદ પરત આપવારાં
આવશે�. જ કે�્ટીન રરના કોર્ટ્ાકટર તરફથી કચે�રી તફર  કોરઇ નુકશાન થાયસ તોર કચે�રી નકી
કરે�  તે�ટલી નુકશાનીની રકર સિીકયસુરીટી ડીપોરઝીટની રકરરાંથી જે� તે� સિરયસે� વસિુલ લે�વારાં
આવશે�. વધરુાં  સસિકયસુરીટી નડપોરઝીટ અને� રાસસિક ભાડાની રકરરાં વધારોર-ઘટાડોર કરવાનોર
અબાનધત હક અતે�ની કચે�રીના પપ્સિીપાલ જજ સિાહે�બશ્રીને� રહે�શે�.

૪ કે�્ટીન રર ના કોર્ટ્ાકટરે�  રાસસિક લાયસસિ્સિ ફીની રકર દરે�ક રાસિની પાંચ તારીખ સિુધીરાં
નનયસરીત રીતે� અતે�ની કચે�રીરાં જરા કરાવવાની રહે�ે� , જ લાયસસિ્સિ ફી નનયસત સિરયસરાં જરાં
કરાવવવારાં ન અાવે� તોર પપતદીન ર.  ૫૦-૦૦ લે�ખે� લે�ઇટ ફી સિાથે� લાયસસિ્સિ ફી જરા
કરાવવાની રહે�શે�.

૫ જ કોર્ટ્ાકટર સિતત બે� રાસિ સિુધી લાયસસિ્સિ ફી જરા કરાવવારાં નનષ્ફળ રહે�  તોર તે�વા
સિંજંોરરાં કોરઇ પણ પકારની નોરટીસિ આપ્યસા સસિવાયસ કોર્ટ્ાકટરનુ ંલાયસસિ્સિ રદ કરવારાં
આવશે�.

૬ નપર જણાવયસા પરાણે�ની રાસિીક લાયસસિ્સિ ફીરાં વે�રાબીલ/લાઇટબીલ નવ ેં�રે�નોર સિરાવે�શ
થતોર નથી.

૭ કે�્ટીનરરરાં સિબ રીટર રુકવારાં આવે�લ છે�  જે�રા કે�્ટીન રરના બબલની રકરની ંણતરી
નીચે� રજુબ કરવારાં આવશે�.
બબલની રકર / કુલ યસુનીટ = ૧ યસુનીટની રકર
૧ યસુનીટની રકર x કે�્ટીનરરના સિબરીટરના યસનુીટ = કોર્ટ્ાકટરે�  ચુકવવાની રકર

૮ કે�્ટીન રર ને� લંતા અરદાવાદ મ્યસનુી.  કોરપર.  ના આખા નાણાંકીયસ વરરના જે� કોરઇ વે�રા
આવે� તે� કોર્ટ્ાકટ્ે�  ભરવાના રહે�શે� અને� વે�રા બીલ તથા વે�રા બીલ ભયસાર અં ેં�ની રસિીદની
કે�્ટીન કોરપી અતે�ની કચે�રીરાં જરા કરાવવાની રહે�શે�.

૯ જ કોર્ટ્ાકટર કોર્ટ્ાકટ રી્યસુ કરાવવા ઇચ્છતા હોરયસ તોર કોર્ટ્ાકટ પુરોર થયસા ના બે� રહીના
અંાન અરજ કરવાની રહે�શે� અને� પી્સિીપલ જજ સિાહે�બશ્રી ઇચ્છે�  તોર કોર્ટ્ાકટ વધુ સિરયસ
રાટે�  રી્યસુ કરી શકશે�.



૧૦ કોર્ટ્્કટ દારા સિદર કોર્ટ્ાકટનોર કોરઇપણ ભાં કે�  પુરોર કોર્ટ્ાકટ  કોરઇપણ તાહીત વયસનકત,

શખ્સિ  કે�  સિસંથાને� પે�ટા હકથી આપી શકાશે� નહી.

૧૧ કોર્ટ્ાકટર સિદર જગયસાનોર કે�્ટીન સિીવાયસ અ્યસ કોરઇ હે�તુ રાટે�  નપયસોરં કરી શકશે� નહી,
તે�રજ સિદર જગયસારા ંકોર્ટ્ાકટર અ્યસ કોરઇ પણ પકારની ચીજ કે�  અ્યસ કોરઇપણ વસતુનું
વે�ચાણ કરી શકશે� નદહ.

૧૨ કોર્ટ્ાકટરે�   કે�્ટીન રરની જગયસારા ં લંાવવારાં આવે�લ બારી,  બારણાં,  લાઇટ-પંખા કે�
કે� ્ટીન રર ની સથળ સથીતીરાં કોર્ટ્ાકટર કોરઇપણ પકારનોર ફે�રફાર કરી શકશે� નહી. કે�્ટીન
રરરાં કોરઇપણ પકારનોર ફે�રફાર કરવાની જરરીયસાત નપનસથત થાયસ તે�વા સિંજંોરરાં અતે�ની
કચે�રીના નારદાર પપ્સિીપાલ જજ સિાહે�બશ્રીની પુવર પરવાનંી નવના કરી શકાશે� નહી.

૧૩ કે�્ટીન રર રાટે�  ફાળવવારાં આવે�લ જગયસાની નીભાવણી કરવાની તરાર જવાબદાર
કોર્ટ્ાકટરની રહે�શે�.

૧૪ કોર્ટ્ાકટરે�  કોરટર  બબ્ડીંરાં કે�્ટીન રર ચલાવવા રાટે�  કાયસદા રુજબ જે�
સિરકારી/અધરસિરકારી કચે�રીના લાયસસિ્સિની જરર હોરયસ તે�વા લાયસસિ્સિ રે�ળવવા રાટે�ની
સિબનંધત કચે�રીુરાં જતે� કાયસરવાહી કરી જરરી લાયસસિ્સિ તાકીદે� રે�ળવી લે�વાના રહે�શે�.

૧૫ નવ નનરરરત કોરટર  બબ્ડીંને� અનુરપ સિારી ંુણવતાવાળા કે�્ટીન રરને� લંતા તરાર
સિાધનોર તથા ફરનચર અં ેં�ની સિંવડ કોર્ટ્ાકટરે�  સવખચર કરવાની રહે�શે�.

૧૬ કે�્ટીન રરરાં વસતુુ  પહોંચાડવા રાટે�ના વાહનોરને� ખાસિ સિંજંોર કે�  કારણોર સસિવાયસ કચે�રી
સિરયસરાં જહે�ર જનતાને� તકલીફ થાયસ તે� રીતે� આવવા જવા દે�વારાં કે�  નભા રાખવા દે�વારાં
આવસિે� નહી.

૧૭ બાળરજુર પપતબંધક ધારા કે�  બીજ કોરઇ પણ કાયસદાનોર ભંં થાયસ તે�વુ કોરઇ કૃત્યસ કોર્ટ્ાકટ્ે�
કરવંુ નહી.

૧૮ કે�્ટીનરાં બનાવવારાં  આવતી તરાર વાનંી શુધ્ધ તથા શાકાહારી અને� સિાનત્વક બનાવી
આપવાની રહે�શે�. કે�્ટીનરાં કાયસદાથી પપતબનંધત કોરઈપણ ચીજવસતુુ વે�ચી શકાશે� નહી
તથા અખાધ ચીજવસતુુ રાખવી તથા વે�ચી શકાશે� નહી નહી.  કે�્ટીનરાં પાન-રસિાલા,
બીડી, સિીંરે�ટ, ંુટખા, રસિાલા ઈત્યસાદી કોરઈપણ ચીજવસતુુ વે�ચી શકાશે� નહી. 

૧૯ કે�્ટીનરાં કઈ-કઈ વસતુુ  બનાવી શકાશે�, વે�ચી શકાશે� કે�  પીરસિી શકાશે� અને� કયસા ભાવથી
અને� કે�ટલી લધુતર રાતારાં વે�ચી શકાશે� તે� તરાર અં ેં�  ટે�્ડર ખુલવાના સિરયસે�
પપ્સિીપાલ જજ સિાહે�બ શ્રી અને� ટે�્ડર કપરટી રબર ચચાર-પરારશર થયસા બાદ નકી
કરવારાં આવશે� અને� તે� રજુબ જ કે�્ટીનની સિે�વાુ પુરી પાડવાની રહે�શે�. અતે�ની કચે�રીની
પુવર રંજુરી વંર વસતુુ ના ભાવોરરાં કોરઈ વધારોર કરી શકાશે� નહી. 

૨૦ એનજ્સિીએન રંજુર થયસે�લ ભાવપતકના દરે�  ભોરજન-અ્પાહાર કે�  અ્યસ આહારની સિારગી પુરી
પાડવાની રહે�શે� અને� સિુવાચ્યસ ભાવપતકનું બોરડર  કે�્ટીન રરરાં પસસિિદ કરવાનું રહે�શે�.

૨૧ એનજ્સિીએન કે�્ટીનના કારીંરોરને� પોરતાના ખચર સવચ્છ યસુનીફોરરરરાં રાખવાના રહે�શે� તે�રજ
તે�ુ નનરોરંી તથા નનવયસરસિની હોરવા જઈએન. 

૨૨ કે�્ટીનના કચરાનોર નીકાલ કોર્ટ્ાકટરે� ુફીસિ સિરયસ પહે�લા અથવા ુફીસિ સિરયસ પછી
જતે� કરવાનોર રહે�શે�. કે�્ટીન રરની આજુબાજુની જગયસારાં હરહરેંશ સવચ્છતા અને� ચોરખ્ખાઇ
રાખવાની રહે�શે�.



૨૩ કે�્ટીન રરની જગયસા કરાર સિરયસ દરમ્યસાન ફકત વાપરવા રાટે�  આપવારાં આવે� છે� , તે�નાથી
કે�્ટીન રરના કોર્ટ્ાકટરને� ભાડુઆત તરીકે�નોર દરજ્જોર કે�  હક રળવાપાત રહે�શે� નહી.

૨૪ કે�્ટીન રરરાં જખરકારક વસતુુ  રાખવી કે�  સિગંહ કરવોર નહી.

૨૫ કે�્ટીન રરરા ં ફાયસર સિે�ફ્ટીની સિુનવધા પવતરરાન નનયસર અનસુિાર કોરનટ્ાકટરે�  સવખચર
કરવાની રહે�શે�. ફાયસર સિે�ફ્ટીની સિંપુણર જવાબદારી કોર્ટ્ાકટરની રહે�શે�.

૨૬ કે�્ટીનરાં સિીસિીટીવી કે�રે�રા લંાવવાની સિુનવધા એનજ્સિીએન સવખચર કરવાની રહે�શે� તે�રજ
કે�્ટીનરાં ટીવી,  રે�ડીયસોર કે�  ટ્ા્ઝીસટરનોર નપયસોરં કરવાનોર રહે�શે� નહી આર છતાં જ ટીવી,
રે�ડીયસોર કે�  ટ્ા્ઝીસટરના નપયસોરંની જરર કોર્ટ્ાકટરને� જણાયસ તોર પપ્સિીપાલ જજ
સિાહે�બશ્રીની પૂવર રજુંરી લઇ નપયસોરં કરી શકાશે� અને� તે� રજુંરી અં ેં� પપ્સિીપાલ જજ
સિાહે�બશ્રીનોર નનણરયસ આખરી રહે�શે�. 

૨૭ કે�્ટીન રર રાખનારા કોર્ટ્ાકટરના રાણસિોરએન કે�્ટીનરરરા આવનાર અનધકારીુ, વકીલ
પરતોર, સટાફ-કરરચારીુ તથા પકકારોર સિાથે� સિભ્યસતાથી વતરવાનું રહે�શે�.

૨૮  કે�્ટીન સિવારના ૭-૦૦ વાગયસે� ખોરલી શકાશે� અને� રાતે� ૭-૦૦ વાગયસે� બંધ કરવાની રહે�શે�,
કે�્ટીન ચલાવવાનોર સિરયસ કોરટરના કારકાજના દદવસિોર દરમ્યસાન સિવારના ૦૯-૩૦ થી
સિાજંના ૬-૩૦ કલાક સિુધીનોર છે� .  તે� સસિવાયસના સિરયસ દરમ્યસાન કે�  જહે�ર રજના દદવસિોર
દરમ્યસાન કે�  રાતીના સિરયસ દરમ્યસાન કે�્ટીનરાં કોરઈપણ વયસનકત કે�  કારીંરને� રહે�વા દે�વારાં
આવશે� નહી. 

૨૯ કોરટર  કંપાન્ડરાં આવે�લા ઝાડપાન કે�  બાં-બંીચાુને� નુકશાન થાયસ તે�વુ કોરઇપણ કૃત્યસ
કરવંુ નહી.

૩૦ કોર્ટ્ાકટરના સિરયસંાળા દરમ્યસાન રાનવ સિજરત કે�  કુદરતી કોરઇપણ કારણોરસિર કે�્ટીન
રરના રાલ સિારાન કે�  કોરઇપણ કરરચારીને� કંઇપણ નુકશાન થાયસ તોર તે� અં ેં�ની તરાર
જવાબદારી કોર્ટ્ાકટરની રહે�શે�.

૩૧ નપરોરકત શરતોરરાં નલ્લે�ખ ન હોરયસ છતા આ કચે�રીને� કે�્ટીન રર રાટે�  ભનવષ્યસરાં યસોરગયસ
જણાયસ તે�વી શરતોર/નનયસરોર કે�  હુકર કરી શકશે� અને� તે�નોર અરલ કરવા કોર્ટ્ાકટર બંધાયસે�લા
રહે�શે�.

૩૨ અતે�ની કચે�રીના નારદાર પપ્સિીપાલ જજ સિાહે�બશ્રી અથવા તોર તે�રના દારા નનયસુકત
કરવારાં આવે�લા પપતનનનધ કોરઇપણ સિરયસે� કે�્ટીન રર ની રુલાકાત લઇ શકશે� તથા
કે�્ટીનરરની સિફાઇ કે�  તે�રાં વપરાતી ચીજવસતુુની ંુણવતા અં ેં� ચકાસિણી કરી શકશે�.

૩૩ કોર્ટ્ાકટર પોરતાની ઇચ્છાથી કોર્ટ્ાકટ અડધે�થી છોરડવા રાંંતા હોરયસ તે�વા સિરયસે� કોર્ટ્ાકટર
જે� રાસિથી કોર્ટ્ાકટ છોરડવા જણાવે� તે�ના એનક રાસિ અંાન લાયસસિ્સિ ફી,  એનવરે�જ
લાઇટબીલ તથા વે�રાબીલ એનડવા્સિરાં જરા કરાવવાનું રહે�શે�.

૩૪ નપર જણાવે�લ શરતોર પૈકી કોરઇપણ શરતનોર ભંં થયસે�થી અતે�ની કચે�રીને� યસોરગયસ જણાયસ
તે�વી કાયસરવાહી કોર્ટ્ાકટર નવરધ્ધ કરી શકશે�.

૩૫

કોર્ટ્ાકટરનોર સિરયસ જે� તારીખે� પુરોર થતોર હોરયસ તે� તારીખે� ુફીસિ સિરયસ બાદ કોર્ટ્ાકટરે�
કે� ્ટીન રરની જગયસાનોર કબજ સિોંપવાનોર રહે�શે� અને� કે�્ટીનરરનોર કબજ સિોંપતા અંાન
ચુકવવા પાત તરાર રકર ચુકતે�થી ચુકવી દે�વાની રહે�શે�.

૩૬ કરારના સિરયસંાળા દરમ્યસાન કોર્ટ્ાકટરનુ ં અવસિાન થાયસ તોર આ કરાર સિરાપ થયસે�લોર



ંણાવારાં આવશે� અને� તે�ના કાયસદે�સિરના વારસિદારોરને� આ કરાર નપર કોરઇ હક દાવોર રહે�શે�
નહી. આર છતાં આ સિંજંોરરાં કોર્ટ્ાકટરના કાયસદે�સિરના વારસિદારોર કરારની બોરલીુ અને�
શરતોર રુજબ નનયસત ભાવોરના ધોરરણે� આ કારંીરી ચાલુ રાખવા રાંંશે� તોર અવસિાન થયસે�થી
તણ રાસિ સિુધી અથવા કોર્ટ્ાકટની રુદત પુરી થવાનોર સિરયસ બન્ને� રાંથી જે� વહે�લુ હશે� તે�
રજુબ આ કારંીરી ચાલુ રાખવારાં આવશે�.  અને� તે� અં ેં� પપ્સિીપાલ જજ સિાહે�બશ્રીનોર
નનણરયસ આખરી રહે�શે�.

૩૭ કે�્ટીનના કોર્ટ્ોરકટર પાસિે� કે�્ટીન બાબતના જરરી પરાણપતોર હોરવા જઇએન અને� જ્યસારે�
અરદાવાદ મ્યસુનનસસિપલ કોરપરરે�શનના અનધકારીુ અ્યસ સિરકારી અનધકારીુ દારા
ચે�કીં કરવારાં આવે� ત્યસારે�  કે�્ટીનરાં સવચ્છતા નવ ેં�રે�  બાબતોર ધ્યસાનરાં રાખવાની
જવાબદારી કોર્ટ્ાકટરની રહે�શે�. 

નપર જણાવે�લ શરતોર પૈકી કોરઇપણ શરતનોર ભંં થયસે�થી કોર્ટ્ાકટરએન દદવસિ દીઠ રકર ર. 
૧૦૦-૦૦ (અંકે�  રપપયસા એનક સિોર પુરા) દંડ ભરવાનોર રહે�શે� અને� અતે�ની કચે�રીને� વયસાજબી જણાયસ તોર 
આ કોર્ટ્ાકટ રદ કરવાની સિતા રહે�શે�.


