સરુ ત મહાનગરપાલિકા
ુ ીડી વિભાગ
યસ
"નિરાત્રી મેળા-૨૦૨૧"

અહી ફોટો

તા.૦૫/૧૦/૨૦૨૧ થી તા.૧૨/૧૦/૨૦૨૧

લગાવવો

:: અરજી ફોમમ ::
સ્થળ : સાયન્સ સેન્ટર, સીટીિાઈટ રોડ, મહેશ્વરી ભિનની બાજુમાાં, સરુ ત
(૧) સ્વ-સહાય જૂથ/સખી મંડળ/ALF/CLF/JLEGSન ં નામ:..........................................................................................................................................................................
(૨) નવરાત્રી મેળામા ભાગ લેનાર અરજદાર જૂથ/સભ્યન ં નામ .........................................................................
(૩) સરનામ ં :-...................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(૪) વોડડ નં. .........................................ઝોન......................................................................................................
(૫) સંપર્ડ નંબર :-.............................................................................................................................................
(૬) જથનો નોધણી નંબર :- ..............................................નોધણી તારીખ .......................................................
(૭) સ્ટોલમા વેચાણ/પ્રદર્ડન માટેની ચીજવસ્તઓની વવગત .............................................................................
..........................................................................................................................................................................
ફોમમ સાથે રજુ કરિાના પુરાિાની વિગત.
(૧)

જથન ં નોધણી પ્રમાણપત્ર.

(૨)

જૂથ બેંર્ પાસબર્/સ્ટેટમેન્ટની અપડેટેડ સ્વપ્રમાણણત નર્લ. (બચત અને વધરાણ લીધેલ હોય તો
વનયવમત ભરપાઈ અંગેની વવગત

(૩)

નવરાત્રી મેળા અંગેના નીવતવનયમ પાલન અંગેન ં બાહેંધરી પત્રર્

જૂથ હોદ્દે દારોની સહી અને વસક્કો
પ્રમખ
મંત્રી
ખજાનચી

અરજદારની સહી

સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા યોજાનાર નિરાત્રી મેળા - ૨૦૨૧ માાં ભાગ િેિા બાબતે જૂથ/સભ્યોની પાત્રતા
તથા સ્ટોિ મેળિનાર િાભાથીએ અમિ કરિાના નીવત-વનયમો તથા તેના પાિન અંગે ન ાંુ

બાહેંધરી પત્રક
(૧)

એર્ સખીમંડળ/ સ્વ-સહાય જૂથ/ JLESG દીઠ એર્ જ સ્ટોલ ફાળવવામાં આવર્ે.

(૨)

સ્વ-સહાય જૂથ/ALF/CLFની સરત મહાનગરપાણલર્ાના યસીડી વવભાગમાં નોધણી થયેલ અને જૂથ
હાલ ર્ાયડરત હોવ ં જોઈએ. (૧) DAY-NULM / વમર્ન મંગલમ (અબડન) અંતગડતના જૂથ દ્વારા
છે લ્લા છ માસ દરમ્યાન વનયવમત બચત ર્યાડ અંગે પરાવારૂપે બેંર્ પાસબર્/સ્ટેટમેન્ટની નર્લ
જોડવાની રહેર્ે. (૨) મખ્યમંત્રી મહહલા ઉત્ર્ર્ડ યોજના હેઠળ રચાયેલ JLESG દ્વારા જમા બચત
અને મેળવેલ લોનના પરાવા રૂપે જૂથના સેવવિંગ એર્ાઉન્ટન ં સ્ટેટમેન્ટ રજ ર્રવાન ં રહેર્ે. (૩) છે લ્લા
છ માસથી ઓછા સમયમાં રચાયેલ સ્વસહાય જૂથની રચનાથી વનયવમત બચત ર્યાડ અંગેની બેંર્
પાસબર્/સ્ટેટમેન્ટની નર્લ જોડવાની રહેર્ે.

(૩)

વનયમોનસાર જે સ્ટોલ ફાળવવામાં આવર્ે તે જૂથને /સભ્યને માન્ય રાખવાન ં રહેર્ે.જે અંગે ર્ોઈ તર્રાર
ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવર્ે નહી.

(૪)

ફાળવેલ સ્ટોલનો હવાલો અન્ય ર્ોઈને બારોબાર સોંપી ર્ર્ાર્ે નહી.

(૫)

નવરાત્રી મેળામાં સરત મહાનગરપાણલર્ા ધ્વારા જણાવ્યા મજબના સમયગાળા અનસાર સ્ટોલ ચાલ
અને બંધ ર્રવાનો રહેર્ે.

(૬)

મેળામા ભાગ લેનાર અન્ય સ્ટોલના સભ્યો તથા આવનાર ગ્રાહર્ો સાથે ર્ોઈપણ પ્રર્ારની તર્રાર ર્રવી
નહી.

(૭)

મેળાના સફળ આયોજન માટે વવભાગના અવધર્ારીઓ/ર્મડચારીઓ ધ્વારા આપવામાં આવનાર તમામ
સ ૂચનાઓન ં ચસ્તપણે પાલન ર્રવાન ં રહેર્ે.

(૮)

સરત મહાનગરપાણલર્ાની પ્રવતષ્ઠાને હાવન પહોંચે તેવી ર્ોઈપણ પ્રર્ારની વતણ
ડ ર્ ર્રવી નહી.

(૯)

મેળામા માલ-સામાનની સાચવણીની જવાબદારી જે તે સ્ટોલ ધારર્ની રહેર્ે.

(૧૦)

માલ -સામાનન ં હડસ્્લે સ્ટોલની બહાર ર્ે અન્ય સ્ટોલ ધારર્ ર્ે જાહેર જનતાને અડચણ ઉભી થાય તેમ
ર્રી ર્ર્ાર્ે નહી.

(૧૧)

સ્ટોલમાં /મેળાના સ્થળે જવલનર્ીલ પદાથડ રાખી ર્ર્ાર્ે નહી.

(૧૨)

સ્વ-સહાય જૂથ/સખીમંડળ માંથી જો ર્ોઈ એર્ લાભાથી જ સ્ટોલની માંગણી ર્રર્ે તો તે લાભાથીએ સ્વ
સહાય જૂથના વનયક્ત તમામ હોદે દ્દારોની સહમતી મેળવી ફોમડ રજ ર્રવાન ં રહેર્ે.

(૧૩)

મેળા દરમ્યાન થયેલ દૈ વનર્ વેચાણની વવગત યસીડી વવભાગ સરત મહાનગરપાણલર્ાને જણાવવાની
રહેર્ે.

(૧૪)

અવનવાયડ સંજોગોમાં મેળાના સ્થળમાં ફેરફાર થાય / મેળાન ં આયોજન સ્થણગત રાખવામાં આવે તો
જૂથ/સભ્યોએ તે માન્ય રાખવાન ં રહેર્ે.

(૧૫)

મેળાના સ્થળે સ્ટોલ ધારર્ની ગ્રાહર્/અન્ય વ્યક્ક્ત સાથે થતા ઘર્ડણને ર્ારણે ઉભી થતી ર્ાયદાર્ીય
ર્ાયડવાહીની સમગ્ર જવાબદારી સ્ટોલ ધારર્ની રહેર્ે.

(૧૬)

કદરતી/આર્ક્સ્મર્ ઘટનામાં સ્ટોલ ધારર્ ર્ે તેઓના થયેલ નર્ર્ાનની જવાબદારી સરત
મહાનગરપાણલર્ાની રહેર્ે નહી.

(૧૭)

નવરાત્રી મેળામાં વેચાણ ર્રવામાં આવનાર વસ્તના સંદભડમાં જે તે ઓથોરીટી પાસે મંજરી/પરવાનગી
મેળવવાની જવાબદારી સ્ટોલ ધારર્ની રહેર્ે.

(૧૮)

અયોગ્ય વતણ
ડ ર્/ વનયમભંગના સંજોગોમાં મહાનગરપાણલર્ા તાત્ર્ાણલર્ ધોરણે આપેલ સ્ટોલ પરત
મેળવી અન્યને ફાળવી ર્ર્ર્ે. આ અંગે ર્ોઈ તર્રાર માન્ય રહેર્ે નહહ.

(૧૯)

ફાળવેલ સ્ટોલ/જગ્યાના સ્થળે મહાનગરપાણલર્ા દ્વારા પરી પાડવામાં આવેલ તમામ સવવધા જેવી ર્ે
પંખા, લાઈટ, સ્ટોલ વગેરેન ં નર્ર્ાન ન થાય તેની તર્ેદારી સ્ટોલ ધારર્ે રાખવાની રહેર્ે.

(૨૦)

સ્ટોલની સંખ્યા ર્રતા વધ અરજીના સંજોગોમાં સ્ટોલની ફાળવણી ડ્રો પધ્ધવતથી ર્રવામાં આવર્ે આ
રીતે ર્રે લ ફાળવણી તમામ જૂથ/સભ્યએ માન્ય રાખવાની રહેર્ે.

(૨૧)

મેળાના આયોજનના નક્કી થયેલ સ્થળો મજબ જયાં પણ સ્ટોલ ફાળવવામાં આવે તે સ્થળે થી સ્ટોલ
મેળવનારે વેચાણ પ્રવ ૃવિ ર્રવાની રહેર્ે.

(૨૨)

સંજોગોવસાત ફાળવેલ સ્ટોલનો ર્બજો સ્ટોલ ધારર્ મેળવવા માંગતા ન હોય ત્યારે ખાલી પડેલ સ્ટોલ
વેઇહટિંગમા આવતા લાભાથીને ક્રમાનસાર ફાળવવામાં આવર્ે.

(૨૩)

સ્ટોલની સાફ-સફાઈની જવાબદારી જે તે સ્ટોલ ધારર્ની રહેર્ે.

(૨૪)

સ્ટોલ મેળવનાર જૂથ/સભ્યએ ર્ોરોના અંગે સરર્ારશ્રી દ્વારા વનધાડહરત ર્રે લ માગડદવર્િર્ાન ં પાલન
ચસ્તપણે ર્રવાન ં રહેર્ે તેમજ સ્ટોલ પર ખરીદી ર્રવા આવનાર ગ્રાહર્ને પણ પાલન ર્રવા
જણાવવાન ં રહેર્ે.
ઉપરોર્ત તમામ વનયમ- સ ૂચનાઓ તથા મહાનગરપાણલર્ાના જે તે અવધર્ારી/ર્મડચારી દ્વારા સંચાલન

સંબધ
ં ી જે સચના આપવામાં આવે તેન ં પાલન ર્રવાની ખાતરી આપીએ છીએ અને તે અમોને બંધનર્તાડ
રહેર્ે.

જૂથ હોદ્દે દારોની સહી અને વસક્કો
પ્રમખ
મંત્રી
ખજાનચી

અરજદારની સહી

