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વડોદરા મહાનગરપાલિકા 
 

             પ્રી – કલોરીપીકેળન - ફીડø 
 

 

           કાભન ું નાભ:- વ.વોર્ડ-૧૦(જે) ભાું સાયાબાઇ યોર્ ય આવેર હોનેસ્ટ હોટેર સાભે ું    
                         ચરાવવા ભાનવદીન  સપ્રામ કયવાન ું કાભ. 

 
 
    અંદાજીત યકભ ફાનાની યકભ       ટેન્ર્ય પી 
      ૪૬,૫૧૮/-           ૯૩૦/-         ૪૦૦/- 
 

 
 
 
  

  

પ્રી – કલોરીપીકેળન – ફીડ દસ્તાલેજો – ત્રો  
 

 

બાલત્ર આલાની તાયીખ:  ૧૪-૧૧-૨૦૧૯ 

બાલત્ર જભા કયલાની તાયીખ: ૨૦-૧૧-૨૦૧૯ 

બાલત્ર ભેલનાય:- 

 

 

 

 

 

 

 

 

કામડારક ઇજનેય 
શ્ચિભ ઝોન 

     વર્ોદયા ભહાનગયાલરકા 
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 વડોદરા મહાનગરપાલિકા 
   ખાત ુ/ ળાખા :- કામડારક�õ †›÷¶ÛéÁõ (¸Û¡öÛé¶Û) ¶Ûà કચેયી,  
   વર્ોદયા ભહાનગયાલરકા 
 

(૧) ટેન્ડય ક્રભાાંક: 
 

(2) ટેન્ડય પી યીવીપ્ટ ક્રભાક: 
 

(૩) કાભન ું નાભ:- વ.વોર્ડ-૧૦(જે) ભાું સાયાબાઇ યોર્ ય આવેર હોનેસ્ટ હોટેર સાભે ું    
                  ચરાવવા ભાનવદીન  સપ્રામ કયવાન ું કાભ. 
 
 (ખાતાની પ્રત)               કરાકડ 

કામડારક ઇજનેય 
શ્ચિભ ઝોન 

     વર્ોદયા ભહાનગયાલરકા 
 

 

 

  વડોદરા મહાનગરપાલિકા 
ખાત ુ/ ળાખા :- કામડારક�õ †›÷¶ÛéÁõ (¸Û¡öÛé¶Û) ¶Ûà કચેયી,  

વર્ોદયા ભહાનગયાલરકા 
 

(૧) ટેન્ડય ક્રભાાંક: 
 

(2) ટેન્ડય પી યીવીપ્ટ ક્રભાાંક: 
 

(૩) કાભન ું નાભ:- વ.વોર્ડ-૧૦(જે) ભાું સાયાબાઇ યોર્ ય આવેર હોનેસ્ટ હોટેર સાભે ું    
                  ચરાવવા ભાનવદીન  સપ્રામ કયવાન ું કાભ. 
 
 (ઇજાયદાયની પ્રત)               કરાકડ 

કામડારક ઇજનેય 
શ્ચિભ ઝોન 

     વર્ોદયા ભહાનગયાલરકા 
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લડોદયા ભશાનગયાલરકા    

ટકાન ું બાવત્રક 
સાભાન્મ સચૂનાઓ 

બાવત્રક તથા તેની શયતો  
ઇજાયદાયની જાણ ભાટે સાભાન્મ શ્ચનમભો તથા સચૂના 

 

૧. જ્માયે કોઇણ ભાંડ તયપથી બાલત્ર (ટેન્ડય) બયલાભાાં આલે ત્માયે તે ભાંડના દયેક બાગીદાયે તેના 
ઉય વશી કયલી જોઇએ ને આલી યીતે કોઇ બાગીદાય ગેયશાજય શોમ તો તેના લતી તેના કામદેવય 
મખુત્માયે વશી કયલી જોઇએ. 

૨. (કાંની) ભાંડી તયપથી થનાય કાભોના નાણાાં રીધાની ાલતી ઉય ણ ભાંડના દયેક બાગીદાયની 
વશી થલી જોઇએ. ભાત્ર જ્માયે કોઇ કાભના બાલત્રકભાાં (ભાંડી) કાંનીના કાભથી જ કાભ યાખેલુાં શોમ 
તેલા પ્રવાંગે ભાંડી લતી કોઇક એકાદ બાગીદાય અથલા તો કામદેવય યીતે ાલતી આલા જેને અધધકાય 
શોમ એલો મખુત્માય વશી કયી ળકળે. 

૩. બાલત્રક બયતી લખતે ભાાંગણી કયનાય ઇજાયદાયે આેરા નમનુાભાાં ોતે કેટરા ટકા લધાયે અથલા 
ઓછા (પ્રભાણભતૂ બાલત્રક  અથલા અંદાજત્રકના બાલો ઉય) બાલથી કાભ યાખલા ખળુી છે. તે 
દળાાલવુાં જોઇએ અને તે ઓછા અથલા લધ ુટકાલાયી દળાાલેરો બાલ અંદાજત્રકની તભાભ યકભ ભાટે જ 
શોલો જોઇએ. 

૪. જાશયેનાભાભાાં જણાલેરી કાભની ધલગતોભાાં અથલા કાભ રૂૂ કયલાની મદુતભાાં અથલા ફીજી કોઇણ 
ધલગતોના પેયપાય દળાાલનારૂ બાલત્રક સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશીં. 

૫. અણૂા અથલા છેકછાકલાળુ બાલત્રક સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશીં. 
૬. એકથી અધીક કાભો એકભ કયી તેની ઉય બાલત્રક ભાાંગલાભાાં આવ્મા ન શોમ તે ધવલામ અન્મ પ્રવાંગ ે

કોઇણ બાલત્રકભાાં એકથી લધાયે કાભોનો વભાલેળ થઇ ળકળે નશીં. 
૭. ભાાંગણી કયનાયે જે કાભની ભાાંગણી કયી શોમ તે કાભનુાં નાભ તથા ોતાનુાં અથલા ભાંડીનુાં નાભ તેભજ 

ફાનાની યકભ બમાા ફદરનો ળેયો બાલત્રકલાા ાકીટની ફશાયની ફાજુએ કયલો જોઇએ. 
૮. બાલત્રો રેલા ભાટે મકુયય કયેર લખત છી યજુ થમેરા બાલત્રો ધલરાંફ જુજ કોઇ ધલરાંફના કાયણો 

વાંતોકાયક શોલા ધવલામ સ્લીકાયલાભાાં આલળ ે નશીં ણ આલી યીતે યજુ થમેર બાલત્રો કોઇણ 
ખોરતા અગાઉ આલરેા શોલા જોઇએ. 

૯. વભીધત અથલા વબાના અધધકાયીના બાલત્રો ૨૦૦ દદલવની અંદય અને ફાકીના લધાયેભાાં લધાયે ૧૦૦ 
દદલવની અંદય બાલત્રો ભાંજુય અથલા નાભાંજુય કયલાભાાં આલળે. વદયહ ુમદુત ધલત્મા ફાદ ઇજાયદાયને 
ોતાનુાં બાલત્રક યત રલેા અને ફાનાની યકભ ાછી ભાાંગલાની છૂટ છે. 

૧૦. કાભોના કયાયો યીતવય ગજુયાત વયકાયના ઠયેરા ધોયણ અનવુાય મોગ્મ યકભની સ્ટેમ્ ટીકીટોલાા 
કાગ ઉય થલા જોઇએ અને તેના ખર્ચો ઇજાયદાયે વોંવલો જોઇએ. 

૧૧. લધ ુમદુત ભાંજૂય થલા ફાફતની ભાાંગણીઓ કાભ રુુ થલાની તાયીખથી એક ભાવની અંદય સ્લીકાયલાભાાં 
આલળે અને એક ભાવ છી અને ત્રણ ભાવની અંદય વફ કાયણો શળે ત ે સ્લીકાયલાભાાં આલળે, ત્રણ 
ભાવ છી ભાાંગણીઓ વભગ્ર વબાની ભાંજુયી ધવલામ સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશીં. 
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૧૨. ઇજાયદાયો જેભના વગા ભશાનગય ાલરકાની કોઇ ણ ળાખાભાાં નોકયીભાાં શોમ તઓે તેભની નોકયીની 
બૌગોરીક સ્થ વીભાની અંદય કાભો યાખી ળકળે નશીં, કાયણ વગણને રીધે વાંગીન દેખયેખ યાખી ળકળે 
નશીં. 

૧૩. બાલત્રક ભાંજુય કયવુાં અથલા નાભાંજુય કયવુાં એ જે તે અભરદાયની મનુસપૂી ઉય યાખલાભાાં આલે છે. 
અને કોઇણ બાલત્રક બયનાય નાભાંજુયના કાયણો ભાાંગી ળકળે નશીં. 

૧૪. ભાાંગણી કયનાયે કાભની ધલગતો જેલી કે ભશાનગય ાલરકાભાાંથી ભારવાભાન આલાભાાં આલલાનો શોમ 
તો તે નકળા, કાભ કયલાની ધલગતો (સ્ેળીપીકેળન) ધલગેયેની ભાદશતી વાયી યીતે રીધેરી છે એભ 
ભાનલાભાાં આલી તે તેન ેફાંધનકાયક ગણાળે. 

૧૫. ઠયાલેર લખત ેઅને સ્થે આલેરા બાલત્રો જે ઇજાયદાયો અથલા તેભના પ્રધતધનધધ ધલગેયે વભમ ેશાજય 
તેભની વભક્ષ ખોરલાભાાં આલળે. 

૧૬. ભાાંગણીદાયોએ ખાતાના નીધત ધનમભો લખતો લખતની દુયસ્તીઓ તથા કાભની ધ્ધધત વાંફાંધી રાગતી     
            તભાભ ફાફતોથી લાકેપગાય યશવે ુાં જોઇએ અને વદયહુાં ધનમભો તેભને ભાન્મતા લગય આલો ફાંધનકાયક  
            ગણાળે.   
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                                                             લડોદયા ભશાનગય ાલરકા 
કામડારક ઇજનેય(.ઝોન)ની કચેયી 

ઓછા/વધ  ટકાન ું બાવત્ર 

બાલત્ર બયનાયનુાં નાભ:- 

 

હુાં / અભે રખેલુાં કાભ આંકર્ાભાું×    ટકા શબ્દોભાું  
 

અંદાજત્રભાાં દાખર કયેરા બાલ કયતા× ઓછા/લધ ુબાલે કયલા ખળુી છાં/છીએ.  
કાભનુાં લણાન 

 

કાભનો 
અનકુ્રભ 
નાંફય 

 
 
 

૧. 

 

કાભનુાં નાભ 
 

 

 
 

 
 

               ૨.     

 

અંદાજત્રની 
યકભ દેખયેખ 
આકાય તથા 
અણધામાા 

ખર્ચાની યકભ 
ધવલામ  

૩. 

 

કાભ  ર  
કયવાની 
મ દત  

 
 
 

 

   ૪. 

 

નોટો, યકભ ઇત્માદી 
યકભ ફાનાની બયેરી 
અનાભત તયીકે તેની 

તવીર  
 
 

 

૫. 
 

1. 

 

વ.વોર્ડ-૧૦(જે) ભાું સાયાબાઇ યોર્ 
 ય આવેર હોનેસ્ટ હોટેર સાભે 
 ું ચરાવવા ભાનવદીન   
 સપ્રામ કયવાન ું કાભ. 
 

૪૬,૫૧૮/- ૬૦ 
દદવસ 

૯૩૦/- 

જો વદય બાલત્ર સ્લીકાયલાભાાં આલે તો હુ ાં/અભો ઉયોકત તથા વાભેર યાખેરી કયાયની તભાભ 
ળયતો પ્રભાણે લતાલા ફાંધાઉ છાં/છીએ અને તે પ્રભાણે લતાલાભાાં ચ ૂાંકીએ તો ધળક્ષા તયીકે કયાયભાાં 
જણાલેરી યકભ અગય દાંડ લડોદયા ભશાનગયાલરકાભાાં બયીળ. આ વાથે અનાભત રૂ. 
ભોકરી છે તે યકભ હુાં/અભો અંદાજની યકભ ઉય ૫% અનાભત ન બયીએ અગય ફીરભાાંથી ૧૦% 
કાત કયલા ન દઇએ તો ભાયી ભાાંગણી ભાંજૂય થ્મે વોફતના કયાયની કરભ-૧ પ્રભાણે ભશાનગયાલરકા 
જપ્ત કયી ાકે ખાતે જભા કયે તે ભેન/અભોને કબરૂ ભાંજૂય છે.                     

બાલત્ર બયનાયની વશી.................................. 
વયનામુાં:-......................................................... 

વદય હુાં બાલત્ર લડોદયા ભશાનગયાલરકા લતી ભાંજૂય  
તા.   /   /૨૦૧૯ 

ભાંજૂય કયનાય અધધકાયીની વશી 
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કયાયની ળયતો 
 

૧. જો ઇજાયદાયનુાં બાલત્ર ભાંજુય કયલાભાાં આવ્યુાં શોઇ તેણે બાલત્ર ભાંજુય કમાાની ખફય આપ્માની 
તાયીખથી એક અઠલાદડમાની મદુતભાાં જો ભશાનગયાલરકાને જરૂય રાગે તો આ ળયતો ય મોગ્મ 
સ્ટેમ્ રગાડી વશી કયી આલી જોઇએ અને તે કયાય તયીકે ગણાળ ેતેભજ તેની કયાયની ળયતો 
યેુયુી ાલાની જાભીનગીયી તયીકે યોકડ યકભ કાભની અંદાજીત દકિંભતના ાાંર્ચ ટકા સધુીની 
(ફાના તયીકે આલેરા ફે ટકા વાથે) અનાભત બયી દેલી જોઇએ અગય કાભના ર્ચાલ ુદેલામાદીઓ 
(ફીરો) ભાાંથી દળ ટકા યકભ કાી અનાભત આલી ડળે. ઉય દળાાલેરી મદુતભાાં આ પ્રભાણ ે
કયલાભાાં નશી આલે તો બાલત્ર વાથે યજૂ કયેરી ફે ટકાની અનાભત જપ્ત થલાને ાત્ર થળે 
તેભજ ઇજાયદાયોના નાભોની માદીભાાંથી વદયહુાં ઇજાયદાયનુાં નાભ કભી થલાને ાત્ર થળે. 

૨. બાલત્રભાાં કાભ રુૂ થલાની દળાાલેરી મદુતભાાં ઇજાયદાયે ર્ચોક્કવણે કાભ રુુ કયવુાં જોઇએ અને 
ઠયેરી મદુતભાાં કાભ રુૂ કયલાની ઠયેરી તાયીખ છી જેટરા લધ ુ દદલવો થામ તે દયેક  લધ ુ
દદલવ દદઠ દાંડ ધનમભ મજુફ ઇજાયદાય આલા ફાંધામેર છે. મદુત ગણલાની તે કાભની વાઇડ 
કોન્રાકટયને આપ્મા તાયીખથી ગણલાભાાં આલળે. 

૨.   (અ) બાલત્રભાાં જણાલેલુાં કાભ ળરૂ કમાાન ુાં જે તે તાયીખથી ઇજાયદાયે દદન-૪ ભાાં રેખી જાશયે કયવુાં ડળે. તે 
પ્રભાણે નશી થમેરાનુાં જણામે થી નીર્ચ ેમજુફ દાંડ રેલાભાાં આલળે. 
૧ થી ૭ દદલવ – રૂ. ૧૦૦૦/- 

૮ થી ૧૫ દદલવ – રૂ. ૧૫૦૦/- 
૧૬ થી ૩૦ દદલવ – રૂ. ૨૦૦૦/- 

૩૦ દદલવથી લધ ુભાટે રૂ. ૫૦૦૦/- 

૩.  ર્ચાલ ુ કાભભાાં જો લડોદયા ભશાનગયાલરકાના ફાાંધકાભ અધધકાયીને એભ રાગે કે ઇજાયદાય 
ધનયથાક કાભ રાંફાવ્મા કયે છે અગય તે ઠયેરી મદુતભાાં અથલા જે પ્રભાણે કાભ થવુાં જોઇએ તે 

પ્રભાણે કાભ નશી કયી ળકે એલો વાંબલ છે, તો ખાતાનો કયાય યદ કયલાનો અગય કયાયદાયન ે
સરૂ્ચના આપ્મા ધવલામ કયાયદાયને ખરે્ચ અને જોખભે ભશાનગયાલરકા દશત અને વગલડની દ્રષ્ટિટએ 
કાભ રુૂ કયાલી રેલાનો અધધકાય યશળેે. અને કયાયદાયને વદયહુ કાભ અંગે સ્થ ય ભારવાભાન 
એકત્ર કમો શોમ અગય લફજા કોઇ જાતની જલાઅફદાયી ભાથે રીધી શોમ તેભાાંથી ઉત્ન્ન થતી ખોટ 
ભાટે નકુળાની ભાાંગલાનો શક્ક યશળેે નશી અને આલા પ્રવાંગે એટરે કાભ ફીજી યીતે રુૂ કયલાનુાં 
શોમ ત્માયે ભશાનગયાલરકાને કાભ રુૂ કયતા જે ધલળે ખર્ચા થમા તેભાાંથી કાી રેલાની 
ભશાનગયાલરકાના ફાાંધકાભને વતા યશળેે અને દળાાવ્મા પ્રભાણે કયાય યદ કયલાભાાં આલે તે 
પ્રવાંગે લડોદયા ભશાનગયાલરકાના ફાાંધકાભ અધધકાયીથી કેટલુાં અને કેટરી દકિંભતનુાં કાભ થયુાં છે. 
તે વાંફાંધી પ્રભાણત્ર ન આે ત્માાં સધુી કયાયદાયને કોઇ યકભ લસરુ કયલાનો શક્ક યશળેે નશી. 
અગય તે વાંફાંધી નાણા અદા કયલાભાાં આલળે અશી અને જ્માયે કયેરા કાભની દકભત આલાભાાં 
આલે ત્માયે ભશાનગયાલરકાના ફાાંધકાભ અધધકાયીએ આેરા પ્રભાણત્રભાાં દળાાલેરી યકભ ન 
અદા થલાને ાત્ર થળે. 
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૪. ઉય કોરભભાાં દળાાલેરો ધઅધકાય આલાના પ્રવાંગે લડોદયા ભશાનગય ાલરકાના ફાધાંકાભ 
ધઅધકાયીને જરૂય રાગે તો કાભ કયલાના સ્થે અગય તેની આજુફાજુની જભીન ય ડેરો 
ભારવાભાન દશથમાય ધલગેયે યેૂયુો અગય અંળતઃ ોતાને કફજે રઇ કયાયભાાં દળાાલરે બાલ 
મજુફ અગય તેનો અબાલે ર્ચાલ ુફજાયબાલ પ્રભાણે તેના નાણા અદા કયી ળકળે અગય દશવાફભાાં 
ભજયે આી ળકળે. તે પ્રભાણે જરૂય ન રાગે તો ઇજાયદાયે આલો ભારવાભાન દશથમાય ધલગેયી 
સ્થ યથી ખવેડલા જોઇએ અને તે પ્રભાણે ખવેડલાભાાં ન આલે તો ફાાંધકાભ ધઅધકાયી 
ઇજાયદાયના ખરે્ચ ખવેડી ળકાળે અગય શયાજીથી તેનુાં લેર્ચાણ કયી તેનુાં ઉત્ન્ન ઇજાયદાયને ભજયે 
આળે અથલા ફાાંધકાભ અધધકાયી આલો ભારવાભાનનો તેનો કાંઇક બાગનો અગય જાભીનગીયીનો 
અગય અનાભત યાખેરા ૈવાનો અગય ઇજાયદાયને અદા ાત્ર થમેરી અગય થનાયી કોઇ યકભનો 
યેૂયૂો અગય જરૂય રાગે તેટરો ઉમોગ ઇજાયદાયને કયેરા ખયાફ અથલા ભનસ્લી યીતે કયેરા 
કાભને લધ ુસધુાયલા ોતાને મોગ્મ રાગે એલી યીતે કયી ળકળે. 

૫. ઇજાયદાયને ર્ચાલુાં કાભભાાં એલી શયકત નડે કે કાભ રૂૂ કયલાભાાં ધલળે વભમની અેક્ષા યશ ેતો 
શયકતની તાયીખથી એક ભાવની મદુતભાાં તેણે ફાાંધકાભ અધધકાયી તયપ અયજી કયલી જોઇએ અને 
જો તભેણે વફફ કાયણો રાગે તો મોગ્મ લધ ુમદુત આી ળકળે યાંત ુઆ પ્રભાણેની ફાાંધકાભ 
અધધકાયી તયપથી ભેરી રેખી હુકભ ધવલામ ઇજાયદાય કયાયની ળયતોની કરભ ૨ મજુફ જો 
ઠયેરી મદુતભાાં રુૂ ન થામ તો લધ ુમદુત ભાટે દાંડને ાત્ર થતી યકભ બયલાના જલાફદાયીભાાંથી 
મકુ્ત થઇ ળકળે નશી. 

૬. જ્માાં ઇજયદાયે ારખ, લધાયાનો કર્ચયો તભે જ છારૂ ધલગેયે દૂય કમાા ન શોમ તભેજ ભકાનને 
દુયસ્તી કયલાનુાં કાભ અગય એવુાં જ ફીજુ કાભ સપુ્રત કયુા શોમ તેભાાં રાકડા કાભ ફાયણાઓ, 
ફાયીઓ, દદલાર, ભારના નલમાાંની પયવફાંધના અગય ભકાનના કોઇણ બાગ ય ડાઘડુઘ વાપ 
કયે નદશ ત્માાં સધુી કોઇણ કાભ રુૂ થય ુછે. એવ ુભાની ળકળે નશી જો ઇજાયદાયને ખરે્ચ પ્રભાણે 
કાભ રુૂ કયી સપુ્રત કયતા લૂા ર્ચોખ્ખ ુકયલાભાાં કસયુ કયળે તો ફાાંધકાભ અધધકાયી ઇજાયદાયને 
ખરે્ચ આ પ્રભાણે કયાલી ળકળે. 

૭. રૂ. ૫૦૦/- ાાંર્ચવો સધુીના કાભોના ખર્ચાની યકભ કાભો રુૂ થઇ વાંદ થમા ધવલામ આ થઇ ળકળે 
નશીં અને રૂ. ૫૦૦/- ાાંર્ચવોથી અધધક અંદાજલાા કાભોભાાં થમેરા કાભ યુતાાં તેભજ ઇજાયદાયને 
ખાતાના જે અભરદાયની સપુ્રતભ કાભ શળે તેલા અભરદાયે આેરા ભા મજુફ ભાવીક દેલામાદી 
ફનાલી યકભ અદા થઇ ળકળે. યાંત ુઆલી ર્ચાલ ુકાભભાાં અદા થમેર યકભો કાભ ખયેખયી યીતે રુૂ 
થય ુએ દશવાફે આલાભાાં આલી છે તે પ્રભાણે ન ગણતા ભાત્ર છેલટ દશવાફની ળયતે અદા થઇ છે 
(Payaent On Account) એ પ્રભાણે ગણલાભાાં આલળે અને છેલટેની દેલામાદી આકાયભાાં તેનો 
વભાલેળ કયલાભાાં આલળે.  

૮. કોઇણ કાભના નાણા તે કાભ વાંણૂા યીત ેવારૂ અને લણાન પ્રભાણે શોમા લગય અદા કયલાભાાં 
આલળે નશી. એ કદાર્ચ ળયત ચકૂથી ખયાફ કાભ વાંદ કયલાભાાં આલી નાણા આલાભાાં આલરે 
શોમ તો તેન ે લબલિમભાાં કોઇણ દશવાફભાાંથી ફાતર કયી તેના અદા થમેરા નાણા છેલટનો 
દાખરો આતી લખતે અગય તે શરેા કોઇણ લખતે લસરૂ કયલા હુકભ કયલા ફાાંધકાભ 
અધધકાયીન ેવાંણૂા અધધકાય છે. 
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૯. જ્માયે કોઇણ અંદાજત્રભાાં અગય ળયત ત્રકભાાં (સ્ેળેદપકેળનભાાં) ભશાનગયાલરકાની 
લખાયભાાંથી અમકુ જાતનો ભારવાભાન આલાભાાં આલળે. અગય ઇજાયદાયે સધુયાઇ તયપથી 
આલાભાાં આલનાય ભારવાભાન લાયલો જોઇએ એવુાં ઠયેલુાં શોમ ત્માયે તે અંદાજત્રક વાથ ે
આલાભાાં આલનાય ભારવાભાનના તવીરનો બાલ તથા આલાની જગો ધલગેયેની ધલગતવશનુાં 
ત્રક વાભરે યાખવુાં જોઇએ અને ઇજાયદાયને લખતોલખત જરૂય પ્રભાણે ભાર આલો જોઇએ અને 
એકાંદયે આેરા ભારની દકિંભતના નાણાાં ઇજાયદાયને અદા થલાના નાણાની દેલાદીભાાંથી અગય 
રશણેાભાાંથી અંદાજત્રભાાંથી દળાાલેરા દય પ્રભાણે અગય અંદાજત્રકના અબાલે ઇજાયદાયે વશી 
કયેરા ત્રકભાાંના દયન ે ધોયણે લસરુ રેલાભાાં આલળે. ઇજાયદાયને આલાભાાં આલેરા તભાભ 
ભારવાભાન ભશાનગયાલરકાની ધભરકત ગણલાભાાં આલળે અને તે કોઇણ કાયણ ેકાભ ઉયથી 
રઇ જઇ ળકળ ેનશી. તભેજ ભશાનગયાલરકાના ફાાંધકાભ અધધકાયી ગભે તે લખતે તાવી ળકળે. 
આલી યીતે આેરા ભારવાભાન ૈકી કાભ રુૂ થમે અગય ઇજાયો યદ કયલાના પ્રવાંગ ેજે કાંઇ 
ભારવાભાન લધે તે ફાાંધકાભ અધધકાયી જરૂય જણામ લખાયભાાં ાછો રેલાભાાં ઇતય પ્રવાંગ ેલધેરો 
વાભાન ઇજાયદાય યત કયી ળકળ ેનશી. અગય તેના અંગ ેકોઇણ જાતની નકુળાની ભાાંગ ળકળે 
નશી. 

૯/૧. ભશાનગયાલરકા તયપથી ઇજાયાથી આલાભાાં આલતા કાભો કયલા જો કોઇણ પ્રકાયનો 
ભારવાભાન કોન્રાક્ટયને આલાભાાં આલે તે તભાભ ભારવાભાન ફદરીની વશી તઓે અગય તેઓે 
નીભ ે તે પ્રધતધનધએ યજીસ્રયભાાં કયી આલાની યશળેે. (સ્ટે.ક.ઠ. નાં. ૮૦૭ તા.૨૯.૧૧.૧૯૭૩ થી 
ભાંજૂય) 

૯/૨. વદયહુાં ભારવાભાન વાર્ચલલાની તભે જ ગેયઉમોગ ન થામ તે ફાફતની તભાભ પ્રકાયની 
જલાફદાયી કોન્રાક્ટયને ળીયે યશળેે. ભારભાાં કોઇણ પ્રકાયની ર્ચોયી અગય ધનિકાજીના દયણાભે 
ઘટ આલળે અથલા ભારનુાં નકુળાન થળે તેની જલાફદાયી કોન્રાક્ટયની છે. અને યકભ કોન્રાક્ટયે 
ોતાના ાંદયની આલાની યશળેે તભેજ ફીરભાાંથી તે કાત કયી રેલાભાાં આલળે. (સ્ટે. ક.ઠ. નાં. 
૮૦૭ તા. ૨૯.૧૧.૧૯૭૩ થી ભાંજૂય) 
જ્માયે ળયત નાં. ૧૦ યુી થામ છે. તેની આગ નીર્ચ ેમજુફનો ઉભેયો કયલો. 
જ્માયે નકળા, અંદાજ અન સ્ેળીદપકેળનભાાં ભાો જથ્થાની ધલવાંગધત શોમ ત્માયે નકળા અંદાજ 
અન ે �ળે સ્ેળીદપકેળનના અનકુ્રભ પ્રભાણ ે કાભ કયલાનુાં છે. યાંત ુ ભાો અને જથ્થાભાાં ભરૂ 
થમેરી ના શોમ અને લણાનની ધલવાંગધત શોમ તો અંદાજ, નકળા અને સ્ેળીદપકેળનના અનકુ્રભ 
પ્રભાણ ેકાભ કયલાનુાં છે  લણાન ખાભીલાળુ અથલા અસ્િટ શોમ ત્માયે ફાાંધકાભ અધધકાયીએ કેલી 
યીત ેકાભ કયવુાં તે ફાફતની વૌથી ઉતભ પ્રથા ધ્માનભાાં યાખીને સરૂ્ચના આી અને ઇજાયદાયે તે 
પ્રભાણ ે કાભ કયવુાં જોઇએ. નકળો અને સ્ેળીદપકેળનભાાં દેખાતી ભરૂો ક્ષધતઓ શોમ તો કયાય 
ધ્મેમને રક્ષભાાં યાખી ફાાંધકાભ અધધકાયી આ ભરૂો અને ક્ષધતઓ સધુાયી ળકળ.ે નકળા અંદાજ અન ે
સ્ેળીદપકેળનભાાં ભાો જથ્થો અને લણાનની ધલવાંગતી ધવલામની ખાભીલાળુાં લણાન અન ે
સ્િટતાઓ ભાટે વીટી એન્ન્જનીમયનો ધનણામ છેલટનો ગણાળે અને ઇજયદાયને તેલા પ્રભાણ ેકયવુાં 
ડળ.ે 



 9 

૧૦. ઇજાયદાયે તભાભ કાભ વાંગીન વાયી કાભગીયી થી કયવુાં જોઇએ અને ળયતત્રભાાં 
જણાલરે લણાન પ્રભાણ ેભારવાભાન લાયલો જોઇએ તભે જ ઇજયદાયને જાણલા ભાટે લડોદયા 
ભશાનગયાલરકા ફાાંધકાભ અધધકાયીના વશીથી યાખેરા કાભન ે રગતા નકળાઓ, સરૂ્ચનાઓનો 
ચસૂ્ત યીત ેઅભર કયલો જોઇએ. 

૧૧. અંદાજત્રભાાં ફતાલેરા ભાો પકત અંદાજ શોમ તેભાાં કાભની જરૂયીમાત પ્રભાણ ેલધઘટ થલાને 
ાત્ર છે. 

૧૨. મોગ્મ અધધકાયીના હુકભથી લડોદયા ભશાનગયાલરકા ફાાંધકાભ અધધકાયીને કાભના નકળા મૂ 
ખતત્ર સ્ેળીદપકેળન ધલગેયેભાાં જરૂયી તે પેયપાય તેભજ સધુાયો લધાયો કયલાનો ર્ચાલ ુ કાભભાાં 
અધધકાય છે. તેભજ કાભની સ્સ્થધતન ે અનવુયીને સરુ્ચના ધલગેયે આી ળકળ.ે અને આલી યીત ે
રેલખત આેરી સરૂ્ચના પ્રભાણ ેકાભ કયલા ઇજાયદાય ફાંધામેરા છે. આલા પેયપાયથી મૂ કયાય યદ 
થમરે ગણલાભાાં આલળે નશી. આલી યીતે બાલત્રકભાાં દળાાલેરા ભાના કયતાાં લધ ુકાભગીયી 
અગય નશી દાખર કયેર યકભનુાં કોઇ ણ કાભ (Extra Item) કાભના બાગ તયીકે ઇજાયદાયને 
સપુ્રત કયલાભાાં આલે તે કાભ તભેણે મૂ કાભ ભાટે મકુયય થમેરી તભાભ ળયતોન ેઅનવુયીને 
તથા બાલત્રભાાં નામદુ કયેરા બાલથી કયલા ડળ ેઅને કાભ રુૂ કયલાની મદુત લધ ુઆેરા 
કાભના મૂ કાભ વાથન ે પ્રભાણોનવુાય લધાયલાભાાં આલળે અને આ પ્રભાણ ે ભાટે ફાાંધકાભ 
અધધકાયી જે દાખરો આે તે ફધાંનકતાા ગણાળે. કયાયના ફશાયની યકભનુાં લધાયાનુાં કાભ 
પ્રભાણભતૂ બાલત્રક (Schedule Rates) ભાાં દાખર કયેરા બાલો પ્રભાણ ે કયવુાં ડળ ે અન ે
તભેભાાંથી કયાય પ્રભાણ ેમૂ કાભના બાલ ભાટે જે ટકા ફાદ કયલાના ઠયેરા શોમ તેટરા ટકા ફાદ 
કયલાભાાં આલળે. અને આલા પ્રભાણ્ભતૂ બાલત્રકભાાં જે ટકા યકભ (Item) દાખર ન થમેરી શોમ 
તેના બાલ મોગ્મ અધધકાયી તયપથી ભાંજૂય થામ તે જો ઇજાયદાય આથી લધાયાની યકભનુાં કાભ 
કયલા કબરૂ શોમ તે ઇજાયદાયે સ્લીકાયવુાં જોઇએ. આલા બાલ ટકાની કાતોાત્ર નશી એલી યીત ે
ધનલ ભાંજુય કયલાભાાં આલળે અને જો ઇજાયદાય પ્રભાણભતૂ બાલત્રોભાાં જેનો વભાલળ ેકયેરો ન 
શોમ તેનુાં લધાયાનુાં કાભ કયલા ખળુી ન શોમ તો ભશાનગયાલરકા ફાાંધકાભ અધધકાયી આલા 
ફાાંધકાભ ભાટે ધનમભ પ્રભાણ ેમોગ્મ તજલીજ કયી ળકળ.ે 

૧૩. ળયતત્ર પ્રભાણે ઠયેરા કાભો ૈકી કોઇના ભા અગય સ્થની સ્સ્થધતભાાં પેયપાય કયલાનો તે ૈકી 
કોઇના કાભ અગય તેનો બાગ કભી કયલાનો અગય કયાયદાય ાવેથી ફદરાભાાં ફીજુ ાં આીને 
આપ્મા લગય કાઢીન ેરેલાનો અથલા કોઇ રુુાં અગય અંળત: કયેલ ુકાભ કાઢી નાખલાનો અગય 
તેભાાં પેયપાય કયલા ભશાનગયાલરકાના ફાાંધકાભ અધધકાયી અધધકાય છે. કાભનો કોઇ બાગ 
કયાયદાય ાવેથી કાઢી રેલાભાાં આલે તે પ્રવાંગ ે તેટલુાં કાભ ન કયલાના અગય કાઢી રેલાના 
વફકથી કોઇણ જાતની નકુળાની ભાાંગી ળકળે નશી. 

૧૪. જો ભશાનગયાલરકા ફાાંધકાભ અધધકાયી વાશફે અગય તો એભના નામફને કાભ ફદર અધરુુાં 
અગય ફીનવપાઇલાી કાયીગીયીથી કયેરાનુાં જણામ અગય શરકી જાતનો ભારવાભાન લાયલાનુાં 
જોલાભાાં અગય તો તભાભ કાભ અગય તેનો બાગ ઇજાયદાયને કાભની જરૂદયમાત પ્રભાણ ે દુયસ્ત 
કયલા, કાઢી નાખલા અગય પયીથી કયલા રેખી સરુ્ચના આી તે ઉયથી ઇજાયદાયે તે પ્રભાણ ે
ોતાના ખરે્ચ કયવુાં જોઇએ અને આલી યીતે ફાાંધકાભ અધધકાયી અગય તભેના નામફે આેરી 
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મદુત અંદય જો ઇજાયદાય ખર્ચા કયલા ઇન્કાય કયે અગય કાભની સ્થ વીભા ઉયથી કોઇણ 
જાતનો ભારવાભાન તથા જણવો જે શરકી ખયાફ (ફીન ભજબતુ તથા ઇજાયદાયની ળયતો 
ધલરુધ્ધ) શોમ એલી આેરી મદુત અંદય દુય કયલા ફાાંધકાભ અધધકાયી તૂાતા કયી રઇ તેના 
ખર્ચાની યકભ ઇજાયદાયની કોઇણ પ્રકાયની લ્શણેી યકભો લસરુ કયી ળકળ.ે 

૧૫. જો ભશાનગયાલરકા ફાાંધકાભ અધધકાયીન ેથમેલુાં કાભ એકદભ ળયતત્ર (Specification) પ્રભાણ ે
થમેલુાં નથી. યાંત ુ તે કાભ ર્ચરાલા દેવુાં એવુાં રાગ ે તે ભાટે તભે ને મોગ્મ રાગ ેતે બાલ કાી 
નાણા અદા કયલા તભે ને અધધકાય છે. ણ આલી યીત ેકયવુાં કે ન કયવુાં તેભની ભયજી ઉય છે. 

૧૬. ઇજાયદાયથી આેરા તભાભ ર્ચારતા કાભો ભશાનગયાલરકા ફાાંધકાભ અધધકાયી તથા તભે ના 
નામફો દેખયેખ યાખી તાવી ળકળ.ે ઇજાયદાયે શભેળાાં જ્માયે કાભ ય ોત ેશાજય યશી ળકે તભે 
ન શોમ ત્માયે ોતાના જલાફદાય પ્રધતનીધધન ે કાભની શાંભેળની લખત ે અને જ્માયે ફાાંધકાભ 
અધધકાયી તયપથી અગય તભેના નામફ અધધકાયી તયપથી સરૂ્ચના ભે તભેની સરૂ્ચનઓ તથા 
હુકભ રેલા દયેક લખતે શાજય યાખલા જોઇએ અને આલી યીતે યખામેરા ધતધનધધ  જે કાાંઇ હુકભો 
આલાભાાં આલે તે ખદુ મૂ કોન્રાકટયને આલાભાાં આલેરા હુકભો પ્રભાણ ે જ ફાંધનકાયક 
ગણલાભાાં આલળે. 

૧૭. ભશાનગય ાલરકા ફાાંધકાભ અધધકાયી તયપથી જણાલલાભાાં આલે તે લખતે કાભની તાવણી અંગ ે
જોઇતા દશથમાયો ભજુયો ધલગેયે તભાભ ઇજાયદાય તયપથી ોતાના ખરે્ચ આલાભાાં આલળે અન ે
જો આલી યીત ેઇજાયદાય આલાભાાં ચકેૂ તો ઇજાયદાયના ખરે્ચ કયી રેલા અને થમેરો ખર્ચા તેના 
અદા થલાની નાણાાંની દેલામાદીભાાંથી  લસરૂ થઇ ળકળ.ે 

૧૮. જ્માયે કાભનો કોઇણ બાગ ઢાંકાઇ જલાનો શોમ અને જો તેના ભા રઇ ળકામ એલી સ્સ્થતી 
ફશાય જતા શોમ ત્માયે કાભ ઢાંકાઇ જતાાં શરેા તેના ખયા ભાો રઇ ળકામ તે અથે આલા કાભો 
ઢાંકાતા શરેા ઇજાયદાયે ભશાનગયાલરકા ફાાંધકાભ અધધઅકાયી અગય તભેના નામફને ધનદાન 
વાત દદલવની રેલખત સરૂ્ચના આલી જોઇએ અન ેથમેલુાં કાભ ઢાાંકી તભે ની રેલખત યલાનગી 
ભેલલી જોઇએ. જો ઉય પ્રભાણ ેલતાન કયલાભાાં ચકેૂ તો ફાાંધકાભ અધધઅકાયીને મોગ્મ રાગે તો 
ઢાાંકેરા બાગ ઇજાયદાય ખરે્ચ ઉઘડાલી ળકળે અગય તેનો ખરે્ચ એલા કાભ તથા ભારવાભાન ફદર 
નાણાાં અદા કયલાભાાં આલળે નશી. 

૧૯. જો કોઇ ઇજાયદાય અગય તેનાકાભ ઉયના ભાણવો જે કાભ ઉય તે કાભ કયતા શોમ તે ભકાનના 
કોઇ બાગન ેઅથલા ભકાનન,ેયસ્તાને ફાંધન અગય ઘાવ ઉગેરી જભીનની અગય લાલેતય કયેરી 
જભીનન ેતોડે, ફગાડે અગય નકુળાન શોર્ચાડે અગય કાભ ર્ચાલ ુશોમ તે લખતે કોઇણ કાયણથી 
તે કાભન ેકાંઇ નકુળાન શોરે્ચ અગય તેભા કાભ રુૂ થલાની તાયીખથી એક લાની અંદય ખાભી 
જણાઇ આલે તો તેણે ોતાના ખરે્ચ દુયસ્ત કયી આલી ડળે. નશી તો ભશાનગયાલરકાના 
ફાાંધકાભ અધધકાયી ફીજા કાયીગયો ાવેથી દુયસ્ત કયાલી રેળે અન ેથમેરો ખર્ચા ઇજાયદાયની 
રશણેી નીકતી શોમ અગય ભશાનગયાલરકા ત્માય છીથી થામ તે યકભભાાંથી લસરૂ કયી ળકળ.ે 

૨૦. ઇજાયદાયે ોતાના ખરે્ચ યાખેલુાં કાભ રુૂ કયલા ભાટે જોઇતા વલા દશથમાયો, વાધનો, ધનળાનીઓ, 
દોયડીઓ, ારખ ધલગેયે યુા ાડલા અને રાલલા રઇ જલા ભાટેનો ખર્ચા ણ ોતે લેઠલો 
જોઇએ, તેભજ તેણે કાભનુાં ભા અગય ભારવાભાનનુાં ભા રેલા લજન કયલા અગય કાભના 
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આરેખને (Line cut) કયલાભાાં જે વાધનની જરૂય ડે તે કાંઇ ણ ખર્ચા રીધા લગય આલી 
જોઇએ. કોઇના જાનભારને નકુળાન ન શોરે્ચ તે વારુ જોઇતી લાડ અન ે ફતીઓની ગોઠલણ 
કયલી ડળ.ે “વગલડો નશી યાખલા ફદર દયેક ખાભી દીઠ યોજના રૂ. ૨ થી ૫ સધુીનો દાંડ 
કયલાભાાં આલળે, ખાભી ફદરની સરૂ્ચના આપ્મા   ધવલામ ણ ભશાનગયાલરકા તયપથી તે 
ફદરની વ્મલસ્થા કયી તેનો ખર્ચા કોન્રાકટયના ફીરભાાંથી લસરૂ કયલાભાાં આલળે. (સ્ટે.ક.ઠયાલ 
નાં. તા. ૨૯-૧૧૬૩ થી ભાંજૂય) તેભજ કાભ ઉય દેખયેખ યાખનાય ભશાનગયાલરકા ભશકેભ અગય 
કાભ કયનાય ભજૂયો ૈકી કોઇને ણ ભળીનથી અગય ઇતય કોઇણ પ્રકાયે અકસ્ભાત થઇ નકુળાન 
થળે તો તેની તભાભ જલાફદાયી ઇજાયદાયન ેળીયે યશળેે. આલા પ્રવાંગ ેદાલો અગય પદયમાદ થળે 
તો તેનો ફર્ચાલ કયલાભાાં અગય ન્મામની અદારતભાાં રડલા ભાટે ખર્ચા તે તણે વોંવલો ડળ ેઅન ે
તે ભાટે નકુળાની અગય ખર્ચા આલા હુકભ થામ તે આલો ડળે. 

૨૧. ભશાનગયાલરકા ફાાંધકાભ અધધકાયી રેલખત વાંભતી લગય ફીજા નાભોભાાં ફદરો કયી ળકામ નશી 
અગય ફીજા ઇજાયદાને ેટા ઇજાયો આી ળકામ નશી. આ પ્રભાણ ે વાંભતી કયી રીધા લગય 
ઇજાયદાય ભોં ફદરી કયે અગય ેટા ઇજાયો આે તો તેણે ઇજયદાયની ળયતનો બગાં કયેરો 
ગણલાભાાં આલળે અન ેભશાનગયાલરકા ફાાંધકાભ અધધકાયી તે ઉયથી ઇજાયો યદ કયી ળકળ ે
અન ેઇજાયદાયે બયેરી તાયણ ેટે યજુ કયેરા અનાભત લડોદયા ભશાનગયાલરકા જભે થલા ાત્ર 
થળે અને તે ભશાનગયાલરકાને સ્લાધીન યશળે અને ઇજાયદાયે એકઠા કયેર ભારવાભાનથી અગય 
તે ભાટે ભાથે રીધેરી જલાફદાયી ઇજાયદાયન ેનકુળાન થામ તે ભાટે લતય ભાાંગલાનો શક્ક તેન ે
યશળેે નશી. 

૨૨. બાલત્રો ઉય જે ઇવયભો વશી કયે તેભની જલાફદાયીથી ભાંડના બાગીદાયોભાાં પેયપાય થલાથી 
નિટ થતી નથી આલા પેયપાય ફાફત ઇજાયદાયે ફાાંધકાભ અધધકાયીન ે રેખીત ખફય આલી 
જોઇએ. 

૨૩. કાભ રુૂાં કયલા ભાટે તાયણ કયલા મકેુરી અનાભતની યકભ રૂૂ થમા છી છેલટનો દશવાફ થઇ 
કાભ રુૂાં થલાનો દાખરો ભળ્મા છી યત કયલાભાાં આલળે. નલીન કાભો ભાટે કાભ રુૂાં થમા 
છી એકલા સધુી કાભની ફે ટકાની અનાભત ભશાનગયાલરકા તયપ યાખી મકૂલાભાાં આલળે. આ 
ળયતો ખાવ વાંણૂા દુયસ્તીના કાભોન ેરાગ ુ કયલી નશી. તે ફદર ભશાનગય ાલરકા ફાાંધકાભ 
અધધકાયી મખુત્માય છે. 

૨૪. જો કાભ રુૂ થમાની તાયીખથી એક લાની મદુત દયમ્માન થમરે કાભભાાં ઇજાયદાય વતા 
ફશાયના કાયણોને રઇન ે નશી યાંત ુ કેલ તેની કસયૂ ખયાફ કાભગીયી અથલા ખયાફ 
ભારવાભાનનો ઉમોગ કમાાનો વફફથી કાંઇ ખાભી જણાઇ આલે તો ઇજાયદાયને ખરે્ચ અને જોખભ ે
દુયસ્ત કયલાભાાં આલળે અને થમેરો ખર્ચા ઇજાયદાયને જે યકભ અદા થલાને ાત્ર થઇ શોમ તેભાાંથી 
લસરુ કયલાભાાં આલળે. 

૨૫. ઇજાયાથી થતા કાભોને તે મદુત દયમ્માન ભશાનગયાલરકાના ફાાંધકાભ અધધકાયીની શકુભત નીર્ચ ે
ગણાળ ેઅને નકુળાની ળયતો અને કાભગીયી અને ભારવાભાનના ગણુદોની ફાફતભાાં તભેનો 
ધનણામ છેલટનો અને ફાંધનકાયક ગણાળે. 
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૨૬. જે કાભની ફાફતભાાં ળયતો મકુયય કયલાભાાં આલેરી ન શોમ તે કાભો વાંણૂા યીતે 
ભશાનગયાલરકાના ફાાંધકાભ અધધકાયીના જરૂદયમાત અને સરૂ્ચના પ્રભાણ ેકયવુાં ડળ.ે 

૨૭.  ખાણોની વલા રાગત, યોમલ્ટી જકાત અને એલો ફીજો ખર્ચા તે ફાફત ખાવ ઉલ્રેખ કયેરો ન 
શોમ તો તે ઇજાયદાયે લેઠલો ડળ.ે 

૨૮. આ કાભગીયી વાંફાંધી કોઇણ પ્રકાયની ભાાંગણી તકયાય શળે તો પામનર ફીર ભળ્મા તાયીખથી ૩ 
ભદશના અંદય અભ ેમોગ્મ ઇરાજ રઇશુાં. આ મદુત ધલત્મા ફાદ આ વાંફાંધી કોઇણ પ્રકાયનો દાલો 
ર્ચારળ ેનશી. 

૨૯. ઇજાયદાય કયાય કમાાની તાયીખથી ૬ ભાવની અંદય કાભ કયલાની વાઇટ આલાભાાં ન આલે તો 
ઇજાયદાય કયાયભાાંથી મકુ્ત થલા ભાાંગણી કયી અને તે પ્રભાણ ેઇજાયદાયે ભાાંગણી કમેથી તેને બયેર 
અનાભત યકભ યત કયલાભાાં આલળે. 

 

બાલત્ર કયનાય ઇજાયદાય અગય બાગીદાયોની વશી 
 

ભત ુકયનાય ઇજાયદાય બાગીદાયોના વાથીદાયોની વશી 
રૂફરૂõ 

 

મ્યધુનધવર કધભળનય 

 

    લડોદયા ભશાનગયાલરકાનો ધવક્કો  

 

લડોદયા ભશાનગયાલરકાનો ધવક્કો 
 

 

લડોદયા ભશાનગયાલરકા વભ્મ નાં. ૧ 
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વર્ોદયા ભહાનગયાલરકા 
                  પ્રી-ક્લોરીપીકેળન ફીડ વાથે વાભેર દસ્તાલેજ – ત્રો 

તભાભ બાલત્રો છેલ્રાભાાં છેલ્રા દસ્તાલજે ત્રો વાથે ભોકરલા  
(૧)  લડોદયા ભશાનગયારીકા ભાાં મોગ્મ શે્રણી અને લગાભાાં યજીસ્રેળન ધયાલતા ઇજાયદાયો ભાટે 
     (અ) કાભ ભાટેની જરુયી યકભની ઇ.એભ.ડી નો ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ દ્વાયા ભોકરલાની યશળેે. 
     (ફ) લડોદયા ભશાનગયારીકા ભાાં મોગ્મ શે્રણી અને લગાભાાં યજીસ્રેળનના વટીપીકેટની પ્રાભાણીક     
          નકર 
(૨)  લડોદયા ભશાનગયારીકા ભાાં ભાન્મ ઇજાયદાય તયીકે યજીસ્રેળન નશીં ધયાલતા ઇજાયદાયો તયપથી       
      નીરે્ચના ત્રોની નકરો યજુ કયલાની યશળેે. 
     (અ) વયકાયી/અધા વયકાયી વાંસ્થાનુાં ભાન્મ ઇજાયદાય તયીકે યજીસ્રેળન વટીપીકેટની પ્રાભાણીક        
           નકર. 
     (ફ) કાભ ભાટે જરુયી યકભની ઇ.એભ.ડી નો ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ યજુ કયલો. 
     (ક)  છેલ્રાભાાં છેલ્લ ુઇન્કભટેક્ળ વટીપીકેટની પ્રાભાણીક નકર.                                        
     (ડ) રેફય એક્ટ શઠે ભેલેર વટીપીકેટની પ્રાભાણીક નકર.                                        
     (ઇ) છેલ્રા ત્રણ લાભાાં ઇજાયદાયે કયેર કાભો ના કમ્રીળન વટીપીકેટની પ્રાભાણીક નકરો અને        
          શાથ ઉયના કાભોની ધલગતોના જરુયી ત્રો. 
     (ઇ) જરુયી યકભની ફેંક વોરલન્વી વટીપીકેટની પ્રાભાણીક નકર 
                        ઉયોક્ત તભાભ દસ્તાલેજો –ત્રો પ્રી-ક્લોરીપીકેળન ફીડ વાથે અચકુ વાભેર 
યાખલા. ઇજાયદાયે બાલત્રો પ્રી-ક્લોરીપીકેળન ફીડ અને પ્રાઇઝ ફીડ મડૂ બાલત્ર વાથે અરગ વીર      
કલયભાાં,કલય ઉય ‘’પ્રી-ક્લોરીપીકેળન’’ ફીડ અને ‘’પ્રાઇઝ ફીડ’’ રખી જુદા યાખી ત્માયફાદ     
એક ળીગાંર કલયભાાં ળીર કયી ભોકરલાના યશળેે. 
                        પ્રી-ક્લોરીપીકેળન ફીડ બાલત્ર ખોરલાની તાયીખ/વભમે ખોરલાના છે. જે પ્રી-
ક્લોરીપીકેળન ફીડની ર્ચકાવણી કયી, ભાન્મ પ્રી-ક્લોરીપીકેળન ફીડ લાા ઇજાયદાયના જ પ્રાઇઝ ફીડ 
વક્્ભ અધીકાયીની લૂા ભેલી ખોરલાના છે. 
નોંધ- અભાન્મ પ્રી-ક્લોરીપીકેળન ફીડના ઇજાયદાયોના પ્રાઇઝ ફીડ ખોરલાના નથી. 

       લડોદયા ભશાનગયારીકાએ તભાભ બાલત્રો અભાન્મ કયલાના અફાધધત અધીકાય યશળેે તેના 
ભાટે કોઇ કાયણ આલલાભાાં આલળે નદશ. 
                                                                              કામાારક ઇજનેય 

ધિભ ઝોન 

     લડોદયા ભશાનગયાલરકા 
ઇજાયદાયની વશી- 
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વર્ોદયા ભહાનગયાલરકા 
 (ફાુંધકાભ) 

                                    *શયતો* 
૧. ટેન્ડય યજજસ્ટય ોસ્ટથી ભોકરલાની છેલ્રી તાયીખ-૨૦/૧૧/૨૦૧૯ વભમ-૧૬-૦૦ કરાક્નો છે. 
૨. ઇજાયદાયે બયેરા ટેન્ડયની  દયેક આમટભનો જુદો વયલાો તેભજ ફધીજ આમટભનો આંકડા અને  
   ળબ્દોભાાં અચકુ જણાલલા. 
૩. દયેક આમટભના બાલ, ળબ્દ અને આંકડાભાાં ફન્નેભાાં જણાલલા. 
૪. ટેન્ડય બયતી લખતે વીરાંફધ કલય ઉય કાભનુાં યેુરુુનાભ જણાલવ.ુ 
૫ .ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ વાભેર છે. તેભ દળાાલી ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટની ધલગત આલી. 
૬. ટેન્ડય બયલાભાાં ફોરેનનો ઉમોગ કયલાની ભનામ છે. આ સરુ્ચનાનુાં ઉરન્્ન કયલાભાાં આલે તો     
    ટેન્ડય ના ભાંજુય કયલાનો અધીકાય લડોદયા ભશાનગયારીકા નો યશળેે. 
૭. અનીલામા વાંજોગોભા યજજસ્ટય ોસ્ટથી યજુ કયેર ટેન્ડય સ્લીકયલાનો ઉય દળાાલેર તાયીખ અન ે 
   વભમ ૧૬-૦૦ કરાકનો છે. તે શરેા ટેન્ડય બાલત્ર ભી ળકળે તોજ ટેન્ડય સ્સ્લકાયલાભાાં  
   આલળે ોસ્ટથી નીમત વભમ છીના ટેન્ડય સ્સ્લકાયલાભાાં આલળે નશીં. અને તેની જલાફદાયી     
   લડોદયા  ભશાનગયારીકા ની યશતેી નથી. 
૮. ફાનાની યકભ ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટથી સ્લીકયલાભાાંઆલળે. યોકડા,પીક્ળડીોઝીટ કે ફાજુના સ્લરુભાાં  
    સ્સ્લકાયાલાભાાં આલળે નશીં. 
૯. યજીસ્ટય ોસ્ટથી ટેન્ડય નીરે્ચના વયનાભે ભોકરવ.ુ 
 
 ધિભ ઝોન લ.લોડા-૬(એપ) 
 એન્જીનીંમયીગ ળાખાની કર્ચેયી, 
 લડોદયા ભશાનગયારીકા, 
 વાંશજાનાંદ એાર્્ા ભેન્ટ ની વાભે 
 લડોદયા-૩૯૦૦૨૦ 
 
                                                                               કામાારક ઇજનેય 

ધિભ ઝોન 

ઇજાયદાયની વશી-                                           લડોદયા ભશાનગયાલરકા 
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ી.એપ. યજીસ્રેશન અંગેન ું ફાહધેયી ત્ર 

 

૧) ઇજાયદાયનુાં નાભ  :- 

૨) વયભામુાં   :- 

૩) યજીસ્રેળન લગા  :- 

૪) ખાતાનુાં નાભ  :- 

૫) કાભનુાં નાભ  :- 

૬) ટેન્ડયની યકભ  :- 

 

 આથી હુાં ઇજાયદાય . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ફાશધેયી આ ુછાં કે, 

લડોદયા ભશાનગયાલરકાભાાં હુ ાં ઇજાયદાય તયીકે કાભ કરુ છાં/કયલા ભાાંગ ુછાં. શાર ભને ી.એપ. એક્ટની 

જોગલાઇઓ અનવુાય ી.એપ. યજીસ્રેળનની જરૂય ન શોઇ શાર અભે તે રાગ ુડત ુાં નથી. 

 ભશાનગયાલરકા વાથેના ભાયા યજીસ્રેળનના વભમગાા દયમ્માન અગય તે યજીસ્રેળન શઠે 

ભેલેર ટેન્ડયની કાભગીયી ણુા થલાના વભમગાા દયમ્માન ઇ.ી.એપ. એક્ટભાાં નામદુ કયેર 

યજીસ્રેળનની ધનરૂદિટ વાંખ્મા કયતા ઓછાં ભાનલફ યાખલાના છે અને જો તે વાંખ્મા લધળે તો 

ઇ.ી.એપ યજીસ્રેળન કયાલી રેલાભાાં આલળે અને તેની નકર લડોદયા ભશાનગયલરકાને આલાભાાં 

આલળે તેભ છતાાં ઇ.ી.એપ. એક્ટ અન્લમેની કોઇ ણ જલાફદાયી ઉબી થળે તો તેની વધી 

જલાફદાયી શભાયી યશળેે તેની અભો ફાશધેયી આીએ છીએ.  
  

       

            ઇજાયદાયની વશી 
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         ----SD---- 

કામડારક ઇજનેય 
શ્ચિભ ઝોન 

ઇજાયદાયની વશી. 
 

 

 


