
કાભન ું નાભ:

:

:

:

:

:

:બાલત્રક ભેલનાય

પ્રી-ક્લોરીકીકેળન દસ્તાલેજો-ત્રો

બાલત્રક આલાની તાયીખ 

અુંદાજી યકાભ

૨% અનાભત યકાભ

ટેન્ડય પી

લડોદયા ભશાનગય ાલરકા
પ્રી-ક્લોરીફપકેળન-ફીડ

લોડડ  નું -૯ (આઇ) ભાટે નલલન તયાા ફનાલલાન ું તથા જ ના તયાા યીેયીંગ કયલાન ું  

કાભ.(આ.યેટ)

બાલત્રક જભા કયલાની તાયીખ 

લડોદયા.

લડોદયા ભશાનગય ાલરકા

ળાખા/ખાતાલધકાયી

૧,૯૮,૨૮૫/-

૩,૯૬૬/-

૪૦૦

૧૯-૦૯-૧૯ થી ૨૪-૦૯-૨૦૧૯

૨૭-૦૯-૨૦૧૯



ખાત ું/ળાખા :

:

:

:

(ખાતાની પ્રત)

ખાત ું/ળાખા :

:

:

:

લડોદયા.પ્રી-ક્લોરીપીકેળન ફીડ વાથે વાભેર યાખી ભોકરલી

(ઇજાયદાય/અયજદાયની પ્રત)

લડોદયા ભશાનગય ાલરકા

૧) ટેન્ડય ક્રભાુંક 

૨) ટેન્ડય પી યીવીપ્ટ ક્રભાુંક

૩) કાભ ન ું નાભ લોડડ  નું -૯ (આઇ) ભાટે નલલન તયાા ફનાલલાન ું તથા જ ના તયાા 

યીેયીંગ કયલાન ું  કાભ.(આ.યેટ)

ક્રાકડ  

ક્રાકડ  

લડોદયા ભશાનગય ાલરકા

લડોદયા.

ળાખા :

લડોદયા ભશાનગય ાલરકા

૧) ટેન્ડય ક્રભાુંક 

૨) ટેન્ડય પી યીવીપ્ટ ક્રભાુંક

૩) કાભ ન ું નાભ લોડડ  નું -૯ (આઇ) ભાટે નલલન તયાા ફનાલલાન ું તથા જ ના તયાા 

યીેયીંગ કયલાન ું  કાભ.(આ.યેટ)

ળાખા :

લડોદયા ભશાનગય ાલરકા



ળાખા :

ઓછા ટેન્ડય ક્રભાુંક 

લધ 

૧

૨

૩

૪

૫

૬

૭

૮

૯

૧૦

૧૧

૧૨

૧૩

૧૪

૧૫

૧૬

બાલ૫ત્રકો  રેલા ભાટે ભ ક્ યય ક્ યેર લખત ૫છી યજ ષ થમેરા બાલ૫ત્રકો લલરુંફ જ ષજ  કોઇ લલરુંફના કાયણો વુંતોકાયક્  શોલા લવલામ સ્ લીકયલાભાું 

આલળે નશીં ૫ણ આલી યીતે યજ ષ થમેર બાલ૫ત્રકો કોઇણ ખોરતા અગાઉ આલેરા શોલા જોઇએ.

વલભલત અગય વબાના અલધકાયી ના બાલત્રકો ૧૨૦ ફદલવની અુંદય અને ફાકીના લધાયેભાું લધાયે ૯૦ ફદલવની અુંદય બાલ૫ત્રકો ભુંજ ષય અથલા 

નાભુંજ ષય ક્ યલાભાું આલળે. વદયશ ું   ભ દત લલત્ મા ફાદ ઇજાયદાયને ોતાન ું બાલ૫ત્રક્  ૫યત રેલા અને ફાનાની યક્ ભ ાછી ભાુંગલાની છ ટ છે.

 કાભો ના ક્ યાયો યીતવય ગ જયાત વયકાયના ઠયેરા ધોયણ અન વાય મોગ્ મ યક્ ભની સ્ ટેભ૫ ફટફકટોલાા કાગ ઉ૫ય થલા જોઇએ અને તેનો ખર્ચો 

ઇજાયદાયે વોંવલો જોઇએ.

ઇજાયદાયો જભેના વગા વ ધયાઇના ફાુંધકાભ અગય યસ્ તા ળાખાભાું નોક્ યીભાું શોમ તેઓ તેભની નોક્ યીની બૌગોલરક્  સ્ થ વીભાની અુંદય કાભો  

યાખી ળક્ ળે નશીં, કાયણ વગ૫ણને રીધે વુંગીન દેખયેખ યાખી ળક્ ળે નશીં.

બાલ૫ત્રક્  ભુંજ ષય ક્ યલ ું અગય નાભુંજ ષય ક્ યલ ું એ જ ેતે અભરદાયની ભ નવ પી ઉ૫ય યાખલાભાું આલે છે અને કોઇણ બાલ૫ત્રક્  બયનાય નાભુંજ ષયના 

કાયણો ભાુંગી ળક્ ળે નશીં.

 ભાુંગણી ક્ યનાયે કાભની લલગતો જલેી કે વ ધયાઇભાુંથી ભારવાભાન આ૫લાભાું આલલાનો શોમ તો તે નક્ ળા,કાભ ક્ યલાની લલગતો (સ્ ેળીપીકેળન) 

લલગેયેની ભાફશતી વાયી યીતે રીધેરી છે એભ ભાનલાભાું આલી તે તેને ફુંધનકાયક્  ગણાળ.ે

ઠયાલેર લખતે અને સ્ થે આલેરા બાલ૫ત્રકો જ ેઇજાયદાયો અગય તેભના પ્રલતલનલધ લલગેયે વભમે શાજય તેભની વભક્ષ ખોરલાભાું 

આલળે.ભાુંગણીદાયોએ ખાતાના નીલત લનમભો લખત લખતની દ યસ્ તીઓ તથા કાભની ૫ઘ્ ધલત વુંફુંધી રાગતી તભાભ ફાફતોથી લાકે પગાય યશેલ ું 

જોઇએ.  અને વદયશ  લનમભો તેભને ભાન્ મતા લગય અ૫લાદે ફુંધનકયક્  ગણાળે.

ભાુંગણીદાયોએ ખાતાના નીલતલનમભો લખતો લખતની દૂયસ્તીઓ તથા કાભની દ્ધલત વુંફુંધી રાગતી તભાભ ફાફતોથી લાકેપગાય યશેલ ું જોઇએ 

અને વદયશ ું  લનમભો તેભને ભાન્મતા લગય અલાદે ફુંધનકાયક ગણાળે.

 લધ   ભ દત ભુંજ ષય થલા ફાફતની ભાુંગણીઓ કાભ  રું થલાની તાયીખથી એક્  ભાવની અુંદય સ્ લીકયલાભાું આલળે અને એક્  ભાવ ૫છી અને ત્રણ 

ભાવની અુંદય વફ કાયણો શળે તે સ્ લીકયલાભાું આલળે, ત્રણ ભાવ ૫છી ભાુંગણીઓ વભગ્ર વબાની ભુંજ ષયી લવલામ સ્ લીકયલાભાું આલળે નશીં.

લડોદયા ભશાનગય ાલરકા

ટકાન ું બાલત્રક
વાભાન્મ વ ર્ચનાઓ

બાલત્રક તથા તેની ળયતો

 ભાુંગણી ક્ યનાયે જ ેકાભની ભાુંગણી ક્ યી શોમ તે કાભન ું નાભ તથા ોતાન ું અગય ભુંડીન ું નાભ તેભજ ફાનાની યક્ ભ બમાડ ફદરનો ળેયો 

બાલ૫ત્રક્ લાા ાકીટની ફશાયની ફાજ ષએ ક્ યલો જોઇએ.

બાલ૫ત્રક્  બયતી લખતે ભાુંગણી ક્ યનાય ઇજાયદાયે આેરા નભ નાભાું ોતે કેટરા ટકા લધાયે અગય ઓછા (પ્રભાણબૂત બાલ૫ત્રક્  અગય 

અુંદાજ૫ત્રક્ ના બાલો ઉ૫ય, બાલથી કાભ યાખલા ખ ળી છે તે દળાડલલ ું જોઇએ અને તે ઓછા અગય લધ  ટકાલાયી દળાડલેરા બાલ અુંદાજ૫ત્રક્ ની 

તભાભ યક્ ભ ભાટે જ શોલા  જોઇએ.

જાશેયનાભાભાું જણાલેરી કાભની લલગતોભાું અગય કાભ  રું ક્ યલાની ભ દતભાું અગય ફીજી કોઇ૫ણ લલગતોના પેયપાય દળાડલનારું બાલ૫ત્રક્  

સ્ લીકાયલાભાું આલળે નશીં.

અૂણડ અગય છેકછાકલા  બાલ૫ત્રક્  સ્ લીકયલાભાું આલળે નશીં.

 એક્ થી અધીક્  કાભો એક્ ભ ક્ યી તેની ઉ૫ય બાલ૫ત્રક્  ભાુંગલાભાું આવ્ મા ન શોમ તે લવલામ અન્ મ પ્રવુંગે કોઇણ બાલ૫ત્રક્ ભાું એક્ થી લધાયે કાભો 

નો વભાલેળ થઇ ળક્ ળે નશીં.

ઇજાયદાય ની જાણ ભાટે વાભાન્મ લનમભો તથા વ ર્ચના

જમાયે કોઇ૫ણ ભુંડ તયપથી બાલ૫ત્ર (ટેન્ ડય) બયલાભાું આલે ત્ માયે તે ભુંડના દયેક્  બાગીદાયે તેના ઉ૫ય વશી ક્ યલી જોઇએ ને આલી યીતે કોઇ 

બાગીદાય ગેયશાજય શોમ તો તેના લતી તેના કામદેવય ભ ખત્ માયે વશી ક્ યલી જોઇએ.

(ક્ ું૫ની) ભુંડી તયપથી થનાય કાભોના નાણાું રીધાની ાલતી ઉ૫ય ૫ણ ભુંડના દયેક્  બાગીદાયની વશી થલી જોઇએ, ભાત્ર જમાયે કોઇ કાભના 

બાલ૫ત્રક્ ભાું (ભુંડી) ક્ ું૫નીના  નાભથી જ કાભ યાખેર ું શોમ તેલા પ્રવુંગે તે ભુંડી લતી કોઇ એકાદ બાગીદાય અગય તો કામદેવય યીતે ાલતી 

આ૫લા જનેે અલધકાય શોમ એલો ભ ખત્ માય વશી ક્ યી ળક્ ળે.



ળાખા :

:

શ ું/ અભે રખેર  કાભ આુંકડાભાું : ટકા ળબ્દોભાું

અુંદાજ૫ત્રક્ ભાું દાખર ક્ યેરા બાલ ક્ યતાું ઓછા લધ  બાલ ક્ યલા ખ ળી છ ું/ છીએ.

કાભનો 

અન ક્રભ 

નુંફય

કાભ  રું  

કયલાની 

ભ દત

૧ ૪

વદય શ ું  બાલત્રક લડોદયા ભશાનગય ાલરક લતી ભુંજ ય  
તા.   -    -૨૦

ભુંજ ય કયનાય અલધકાયીની વશી

બાલત્રક બયનાયની વશી

વયનાભ ું ___________________________

____________________________________

કાભન  નાભ

૧૯૮૨૮૫/-

નોટો, યોકડ ઇત્માદી યક્ભ ફાનાની 

બયેરી અનાભત તયીકે તેની તવીર

૫

૩૯૬૬/-દીન ૧૫

અુંદાજત્રક ની યકાભ દેખયેખ આુંકાય તથા 

અણધામાડ ખર્ચડની યકાભ લવલામ

લોડડ  નું -૯ (આઇ) ભાટે નલલન તયાા 

ફનાલલાન ું તથા જ ના તયાા યીેયીંગ કયલાન ું  

કાભ.(આ.યેટ)

૨ ૩

ઓછા/લધ  ટકાન ું બાલત્રક

બાલ૫ત્રક્  બયનાયન ું નાભ 

જો વદયશ ું  બાલ૫ત્રક્  સ્ લીકાયલાભાું આલેતો શ ું/ અભો ઉ૫યોક્ ત તથા વાભેર યાખેરી ક્ યાયની તભાભ ળયતો પ્રભાણે લતડલા ફુંધાઉ છ ું/ છીએ અને તે પ્રભાણે 

લતડલાભાું ર્ચ કીએ તો લળક્ષા તયીકે ક્ યાયભાું જણાલેરી યક્ ભ અગય દુંડ લડોદયા ભશાનગય ાલરકાભાું બયીળ ું, આ વાથે અનાભત 

ર.          _______________________________________ યક્ ભ ભોક્ રી છે તે યક્ ભ શ ું/અભો અુંદાજની યક્ ભ ઉ૫ય 

૫% અનાભત ન બયીએ અગય ફીરભાુંથી ૧૦% ક્ ાત ક્ યલા ન દઇએ તો ભાયી ભાુંગણી ભુંજૂ ષય થમે વોફતના ક્ યાયની ક્ રભ ૧ પ્રભાણે ભશાનગય ાલરકા જપ્ત 

ક્ યી ાકે ખાતે જભા ક્ યે તે ભને/અભોને ક્ ફ ર ભુંજ ષય છે.

તા.   -    -૨૦

કાભન ું લણડન

લડોદયા ભશાનગય ાલરકા
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૨

૩

૪

ઉ૫ય કોરભભાું દળાડલેરો અલધકાય આ૫લાના પ્રવુંગે લડોદયા ભશાનગય ાલરકા ના ફાુંધકાભ અલધકાયી ને જરય રાગે તો કાભ ક્ યલાના સ્ થે 

અગય તેની આજ ષફાજ ષની જભીન ૫ય ૫ડેરો ભારવાભાન શલથમાય લલગેયે  યે યો અગય અુંળતઃ ોતાને ક્ ફજ ેરઇ ક્ યાયભાું દળાડલેર બાલ ભ જફ 

અગય તેના બાલે ર્ચાર  ફજાય બાલ પ્રભાણે તેના નાણાું અદા  ક્ યી ળક્ ળે.  અગય ફશવાફભાું ભજયે આી ળક્ ળે તે પ્રભાણે જરય ન રાગે તો 

ઇજાયદાયે  આલો ભારવાભાન શલથમાય લલગેયે સ્ થ ૫યથી ખવેડલા જોઇએ અને તે પ્રભાણે ખવેડલાભાું ન આલે તો ફાુંધકાભ અલધકાયી  

ઇજાયદાય ના ખરે્ચ ખવેડી ળકળે.  અગય શયાજીષથી તેન ું લેર્ચાણ ક્ યી તેન ું ઉત્ન્ન  ઇજાયદાય ને ભજયે આ૫ળે અથલા ફાુંધકાભ અલધકાયી  આલો 

ભારવાભાનનો તેનો ક્ ુંઇક્  બાગનો અગય જાભીનગીયીનો અગય અનાભત યાખેરા ૈવાનો અગય ઇજાયદાય ને અદા ાત્ર થમેરી અગય થનાયી કોઇ 

યક્ ભનો  યે યો અગય જરય રાગે તેટરો ઉ૫મોગ ઇજાયદાય ને ક્ યેરા ખયાફ અથલા ભનસ્ લી યીતે ક્ યેરા કાભને વ ધાયલા ોતાને મોગ્ મ રાગે એલી 

યીતે ક્ યી ળક્ ળ.ે

કયાય ની ળયતો
જ ેઇજાયદાયન ું બાલ૫ત્રક ભુંજ ષય ક્ યલાભાું આવ્ મ ું શોમ તેણે બાલ૫ત્રક ભુંજ ષય ક્ માડની ખફય આપ્ માની તાયીખથી એક્  અઠલાડીમાની ભ દતભાું જો 

ભશાનગય ાલરકને જરય રાગે તો આ ળયતો ૫ય મોગ્ મ સ્ ટેમ્  રગાડી વશી ક્ યી આ૫લી જોઇએ અને તે ક્ યાય તયીકે ગણાળે તેભજ તેની ક્ યાયની 

ળયતો  યે યી ાલાની જાભીનગીયી તયીકે  યોક્ ડ યક્ ભ કાભની અુંદાજીષત લક્ ભુંત ના ાુંર્ચ ટકા વ ધીની (ફાના તયીકે  આલેરા ફે ટકા વાથે) 

અનાભત બયી દેલી જોઇએ અગય કાભના ર્ચાર  દેલામાદીઓ (ફીરો) ભાુંથી દળ ટકા યક્ ભ કાી અનાભત આ૫લી ૫ડળે. ઉ૫ય દળાડલેરી  ભ દ્દત 

ભાું આ પ્રભાણે ક્ યલાભાું નશીં આલે તો બાલ૫ત્ર વાથે યજ ષ ક્ યેરી ફે ટકાની અનાભત જપ્ત થલાને ાત્ર થળે તેભજ ઇજાયદાયો ના  નાભોની માદી  

ભાુંથી  વદય  શ ું  ઇજાયદાય ન ું નાભ ક્ ભી થલાને ાત્ર થળે.

બાલ૫ત્રભાું કાભ  ર ક્ યલાની દળાડલેરી ભ દ્દત ભાું ઇજાયદાયે  ર્ચોક્ ક્ વ૫ણે કાભ  ર ક્ યલ ું જોઇએ અને ઠયેરી ભ દતભાું કાભ  ર ક્ યલાની ઠયેરી 

તાયીખ ૫છી જટેરો વભમ લધ  થામ તેટરા વભમના એક્  અઠલાડીમા  તેના બાગ દીઠ ૧/૨% યું ત  લધ ભાું લધ  ૧૦% વ ધીનો બાલત્રની યક્ ભનો 

દુંડ (રીક્ લીડીટી ડેભેજ તયીકે ) લક્ ડ ઓડડય આપ્ મા તાયીખના થી ગણલાભાું આલળે.

બાલ૫ત્રભાું જણાલેર ું કાભ ળર ક્ માડન ું જ ેતે તાયીખથી ઇજાયદાયે ર્ચોક્ક્વણે કાભ  ર જોઇએ. ફદન - ૪ ભાું રેખીત જાશેય ક્ યલ ું ૫ડળે. તે પ્રભાણે 

નશીં થમેરાન ું જણામે થી નીરે્ચ ભ જફ દુંડ રેલાભાું આલળ.ે(તા.૧-૪-૨૦૧૦ થી અભરભાું) ભુંજ ષય થમેર દયો નીરે્ચ પ્રભાણે છે.

૧ થી ૭ -ફદલવ - ર. ૧૦૦૦/-

૮ થી ૧૫-ફદલવ- ર. ૧૫૦૦/- 

૧૬ થી ૩૦ ફદલવ-ર. ૨૦૦૦/-

ક્ યાયની ળયત નું.૩ ની પ્રથભ રીટીભાું લડોદયા ભશાનગય ાલરકાના ફાુંધકાભ અલધકાયી ને ળબ્દો ના ફદરે  વુંફુંધક્ તાડ ફાુંધકાભ ળાખાના 

અલધકાયી ને જભેને શલે ૫છી ફાુંધકાભ અલધકાયી  ક્ શેલાળ.ે

ર્ચાર  કાભભાું જો લડોદયા ભશાનગય ાલરકા ના ફાુંધકાભ અલધકાયી ને એભ રાગે કે  ઇજાયદાય  લનયથડક્  કાભ રુંફાવ્ મા ક્ યે છે અગય તે ઠયેરી ભ દ્દત 

ભાું અથલા જ ેપ્રભાણે કાભ નશી ક્ યી ળકે  એલો વુંબલ છે, તો ખાતાનો ક્ યાય યદ ક્ યલાનો અગય કયાયદાય ને વૂર્ચના આપ્ મા લવલામ ક્ યાયદાયને ખરે્ચ 

અને જોખભે ભશાનગય વેલા વદનના ફશત અને વગલડની દ્ગલિએ કાભ  ર ક્ યાલી રેલાનો અલધકાય યશેળે. અને ક્ યાયદાયને વદય શ ું  કાભ અુંગે 

સ્ થ ૫ય ભારવાભાન એક્ ત્ર ક્ મો શોમ અગય ફીજા કોઇ જાત ની  જલાફદાયી  ભાથે રીધી શોમ તેભાુંથી ઉત્ન્ન  થતી ખોટ ભાટે ન ક્ ળાની 

ભાગલાનો શક્ ક્  યશેળે નશીં અને આલા પ્રવુંગે એટરે કાભ ફીજીષ યીતે  ર ક્ યલાન ું શોમ ત્ માયે ભશાનગય વેલા વદનને કાભ  ર ક્ યતાું જ ેલલળે ખર્ચડ 

થામ તેભાુંથી કી રેલાની લડોદયા ભશાનગય ાલરકા ના ફાુંધકાભને વત્તા યશેળે અને દળાડવ્ મા પ્રભાણે ક્ યાય યદ  ક્ યલાભાું આલે તે પ્રવુંગે લડોદયા 

ભશાનગય ાલરકા ના ફાુંધકાભ અલધકાયી થી કેટર  અને  કેટરી લક્ ભુંતન ું કાભ થમ ું છે તે વુંફુંધી  પ્રભાણ૫ત્ર ન આે ત્ માું વ ધી કયાયદાય નેકોઇ 

યક્ ભ લવ ર ક્ યલાનો શક્ ક્  યશેળે નશીં.  અગય તે વુંફુંધી નાણાું અદા ક્ યલાભાું આલળે નશીં અને જમાયે ક્ યેરા કાભની લક્ ભુંત આ૫લાભાું આલે ત્ માયે 

ભશાનગય વેલાવદનના ફાુંધકાભ અલધકાયી એ આેરા પ્રભાણ૫ત્રભાું દળાડલેરી યક્ ભ ન અદા થલાને ાત્ર થળે.
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ઇજાયદાય ને ર્ચાર  કાભભાું એલી શયક્ ત નડે કે  કાભ  ર ક્ યલાભાું લલળે વભમની અેક્ષા યશે તો શયક્ તની તાયીખથી એક્  ભાવની ભ દ્દત ભાું તેણે 

ફાુંધકાભ અલધકાયી  તયપ અયજીષ ક્ યલી જોઇએ અને જો તેભણે વફફ કાયણો રાગે તો મોગ્ મ લધ  ભ દ્દત  આી ળક્ ળે ૫યું ત  આ પ્રભાણેની 

ફાુંધકાભ અલધકાયી  તયપથી ભેરી રેલખત શ ક્ ભ લવલામ ઇજાયદાય ના ક્ યાયની ળયતોની ક્ રભ - ય ભ જફ જો ઠયેરી ભ દ્દત ભાું  રું  ન થામ તો 

લધ  ભ દ્દત  ભાટે દુંડ ને ાત્ર થતી યક્ ભ બયલાના જલાફદાયી ભાુંથી ભ ક્ ત થઇ ળક્ ળે નશીં.

જમાું ઇજાયદાયે  ારખ, લધાયાનો ક્ ર્ચયો તેભજ છાર લલગેયે દ ય ક્ માડ ન શોમ તેભજ ભકાનને દ યસ્તી ક્ યલાન ું કાભ અગય એલ  ફીજ ષ કાભ વ પ્રત ક્ મ ડ 

શોમ તેભાું રાક્ ડા કાભ ફાયણાઓ, ફાયીઓ,ફદલાર, ભારના નલમાુંની પયવફુંધના અગય ભકાનના કોઇ૫ણ બાગ ૫ય ડાઘડ ઘ વાપ ક્ યે નશીં ત્ માું 

વ ધી કોઇ૫ણ કાભ  રું  થમ ું છે એલ ું ભાની ળક્ ળે નશીં. જો ઇજાયદાય ને ખરે્ચ પ્રભાણે કાભ  રું  ક્ યી વ પ્રત ક્ યતાું ૂલડ ર્ચોખ્ ખ  ક્ યલાભાું ક્ વ ય ક્ યળે તો 

ફાુંધકાભ અલધકાયી ઇજાયદાય ને ખરે્ચ આ પ્રભાણે ક્ યાલી ળક્ ળ.ે

રા.૫૦૦/- રલમા ાુંર્ચવો વ ધીના કાભના ખર્ચડની યક્ ભ કાભો  યા થઇ ુંવદ  થમા લવલામ અદા થઇ ળક્ ળે નશીં અને રા.૫૦૦/- રલમા 

ાુંર્ચવોથી અલધક્   અુંદાજલાા  કાભોભાું થમેરા કાભ  યતા તેભજ ઇજાયદાય ને ખાતાને જ ેઅભરદાય ની વ પ્રતભાું કાભ શળે તેલા અભરદાયે  

આેરા ભા૫ ભ જફ ભાવીક્  દેલામાદી  ફનાલી યક્ ભ અદા  થઇ ળક્ ળે ૫યું ત  આલી ર્ચાર  કાભભાું અદા થમેર યક્ ભો કાભ ખયેખયી યીતે  રું  થમ ું એ 

ફશવાફે આ૫લાભાું આલી છે તે પ્રભાણે ન ગણતાું ભાત્ર છેલટ ફશવાફની ળયતે અદા  થઇ છે.  (payment on account) એ પ્રભાણે 

ગણલાભા આલળે અને છેલટની દેલામાદી  આકયભાું તેનો વભાલેળ ક્ યલાભાું આલળે.

કોઇણ  કાભના નાણાું તે કાભ વુંૂણડ યીતે વારું  અને લણડન પ્રભાણે શોમા લગય અદા  ક્ યલાભાું આલળે નશીં.  એ કદાર્ચળયતર્ચ ક્ થી ખયાફ કાભ 

ુંવદ  ક્ યલાભાું આલી નાણાું આ૫લાભાું આલેર શોમ તો તેને બલલષ્ મભાું કોઇ૫ણ ફશવાફભાુંથી ફાતર ક્ યી તેના અદા  થમેરા નાણાું છેલટનો 

દાખરો આ૫તી લખતે અગય તે ૫શેરા કોઇ૫ણ લખતે લવ ર ક્ યલા શ ક્ ભ ક્ યલા ફાુંધકાભ અલધકાયી ને વુંૂણ અલધકાય છે.

જમાયે કોઇ૫ણ અુંદાજ૫ત્રભાું અગય ળયત ૫ત્રક્ ભાું (સ્ ેવીપીકે ળનભાું) લડોદયા ભશાનગય ાલરકા ની લખાયભાુંથી અભ ક્  જાત નો ભારવાભાન 

આ૫લાભાું આલળે, અગય ઇજાયદાયે  લડોદયા ભશાનગય ાલરકા  તયપથી આ૫લાભાું આલનાય ભારવાભાન લા૫યલો જોઇએ એલ ું ઠયેર ું શોમ ત્ માયે 

તે અુંદાજ ૫ત્રક્  વાથે આ૫લાભાું આલનાય ભારવાભાનના ત૫વીરનો બાલ તથા આ૫લાનો જગો લલગેયેની લલગતવશન ું ૫ત્રક્  વાભેર યાખલ ું 

જોઇએ અને ઇજાયદાય ને લખતો લખત જરય પ્રભાણે ભાર આ૫લો જોઇએ અને એકદયે  આેરા ભારની લક્ ભુંતના નાણાું ઇજાયદાયે  અદા  

થલાના નાણાુંની દેલામાદી  ભાુંથી અગય રશેણાુંભાુંથી અુંદાજ ૫ત્રભાુંથી દળાડલેર દયને પ્રભાણે અગય અુંદાજ૫ત્રક્ ના અબાલે ઇજાયદાયે  વશી ક્ યેરા 

૫ત્રકભાુંના દયને ધોયણે લવ ર રેલાભાું આલળે. ઇજાયદાય ને આ૫લાભાું આલેર તભાભ ભારવાભાન ભશાનગયાલરકની લભરક્ ત ગણલાભાું આલળે 

અને તે કોઇ૫ણ કાયણે કાભ ઉ૫યથી રઇ જઇ ળક્ ળે નશીં. તેભજ ભશાનગયાલરકના ફાુંધકાભ અલધકાયી ગભે તે લખતે તાવી ળક્ ળ.ે આલી યીતે 

આેરા ભારવાભાન  ૈકી કાભ  રું  થમે અગય ઇજાયો યદ  ક્ યલાના પ્રવુંગે જ ેક્ ુંઇ ભારવાભાન લધે તે ફાુંધકાભ અલધકાયી  જરય જણામ 

લખાયભાું ાછો રેલાભાું ઇતય પ્રવુંગે લધેરો વાભાન ઇજાયદાય  ૫યત ક્ યી ળક્ ળે નશીં અગય તેના અુંગેકોઇ૫ણ જાત ની ન ક્ ળાની ભાુંગી ળક્ ળે નશીં.

૯/૧) ભશાનગય ાલરકા તયપથી ઇજા યાથી આ૫લાભાું આલતાું કાભો ક્ યલા જો કોઇ૫ણ પ્રકાયનો ભારવાભાન કોન્ટર ાકટય ને આ૫લાભાું આલે તે 

તભાભ ભારવાભાન ફદરીની વશી તેઓ અગય તેઓ નીભે તે પ્રલતલનલધએ યજીષસ્ ટયભાું ક્ યી આ૫લાની યશળે. (સ્થામી વલભતી ઠયાલ અુંક નુંફય:-

૮૦૭/ તા-૨૯-૧૧-૧૯૭૩ થી ભુંજ યી)

૯/૨)વદય શ ું  ભારવાભાન વાર્ચલલાની તેભજ ગેયઉ૫મોગ ન થામ તે ફાફતની તભાભ પ્રકાયની જલાફદાયી કોન્ટર ાકટય ના ળીયે યશેળે. ભારભાું 

કોઇ૫ણ પ્રકાયની ર્ચોયી અગય લનષ્ કજીષના ૫ફયણાભે ઘટ આલળે અથલા ભારન ું ન ક્ ળાન થળે તેની જલાફદાયી  કોન્ટર ાકટયની છે અને યક્ ભ 

કોન્ટાકટયે ોતાના દયની આ૫લાની યશેળે તેભજ ફીરભાુંથી તે ક્ ાત ક્ યી રેલાભાું આલળે.

(સ્થામી વલભતી ઠયાલ અુંક નુંફય:-૮૦૭/ તા-૨૯-૧૧-૧૯૭૩ થી ભુંજ યી)
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ઇજાયદયે તભાભ કાભ વુંગીન વાયી કાભગીયી થી કયલ ું જોઇએ અને ળયતત્રભાું જણાલેર લણડન પ્રભાણે ભારવાભાન લાયલો જોઇએ તેભજ 

ઇજાયદાયને જાણલા ભાટે ભશાનગય ાલરકા ફાુંધકાભ અલધકાયી ના વશીથી યાખેરા કાભને રગતા નકળાઓ, વ ર્ચનાઓ નો ર્ચ સ્ત યીતે અભર 

કયલો જોઇએ.

જમાયે નક્ ળા,અુંદાજ અને સ્ ેવીપીકેળનભાું ભાો જથ્ થાની લલવુંગલત શોમ ત્ માયે નક્ ળા, અુંદાજ અને સ્ ેવીપીકેળનના અન ક્રભ પ્રભાણે કાભ 

ક્ યલાન ું છે. ૫યું ત  ભાો અને જથ્ થાભાું બૂર થમેરી ના શોમ અને લણડનની લલવુંગલત શોમ તો અુંદાજ, નક્ ળા અને સ્ ેવીપીકેળનના અન ક્રભ પ્રભાણે 

કાભ ક્ યલાન ું છે. લણડન ખાભીલા ું અથલા અસ્ િ શોમ ત્ માયે ફાુંધકાભ અલધકાયીએ કેલી યીતે કાભ ક્ યલ ું તે ફાફતની વૌથી ઉત્તભ પ્રથા ઘ્ માનભાું 

યાખીને વૂર્ચના આી અને ઇજાયદાયે  તે પ્રભાણે કાભ ક્ યલ ું જોઇએ, નક્ ળો અને સ્ ેવીપીકેળનભાું દેખાતી બ રો ક્ષલતઓ શોમ તો ક્ યાય ઘ્ મેમને 

રક્ષભાું યાખી ફાુંધકાભ અલધકાયી  આ બૂરો અને ક્ષલતઓ વ ધાયી ળક્ ળ.ે નક્ ળા અુંદાજ અને સ્ ેવીપીકેળનભાું ભાો, જથ્ થો અને લણડનની 

લલવુંગલત લવલામની ખાભીલા ું લણડન અને સ્ િતાઓ ભાટે વીટી એન્ જીષનીમયનો લનણડમ છેલટ નો ગણાળે અને ઇજાયદાય ને તેલા પ્રભાણે ક્ યલ ું 

૫ડળે.

જો લડોદયા ભશાનગય ાલરકા ના ફાુંધકાભ અલધકાયી  વાશેફે અગય તો તેભના નામફને કાભ ફદર અધ રું  અગય ફીન વપાઇલાી કાભગીયીથી 

ક્ યેરાન ું જણામ અગય શરકી જાતનો ભારવાભાન લા૫યલાન ું જોલાભાું અગય તો તભાભ કાભ અગય તેનો બાગ ઇજાયદાય ને કાભની જરયીમાત 

પ્રભાણે દ યસ્ ત ક્ યલા, કાઢી નાુંખલા અગય પયીથી ક્ યલા રેખીત વૂર્ચના આી તે ઉ૫યથી ઇજાયદાયે તે પ્રભાણે ોતાના ખરે્ચ ક્ યલ ું જોઇએ અને 

આલી યીતે ફાુંધકાભ આલધકયી અગય તેભના નામફે આેરી ભદત અુંદય જો ઇજાયદાય ખર્ચડ ક્ યલા ઇન્ કાય ક્ યે અગય કાભની સ્ થ વીભા ઉ૫યથી 

કોઇ૫ણ જાત નો ભારવાભાન તથા જણવો જ ેશરકી ખયાફ (ફીન ભજફ ત તથા ઇજાયાની ળયતો લલરઘ્ ધ) શોમ એલી આેરી ભ દ્દત  અુંદય દૂય 

ક્ યલા ફાુંધકાભ અલધકાયી   તડતા ક્ યી રઇ તેના ખર્ચડની યક્ ભ ઇજાયદાયની કોઇ૫ણ પ્રકાયની લ્ શેણી યક્ ભો લવૂર ક્ યી ળક્ ળે.

અુંદાજત્રકભાું ફતાલેરા ભાો પકત અુંદાજ શોમ તેભાું કાભની જરયીમાત પ્રભાણે લધ-ઘટ થલાને ાત્ર છે.

મોગ્મ અલધકાયીના શ કભ થી ભશાનગય ાલરકા ફાુંધકાભ અલધકાયીને કાભના નકળા ભ  ખતત્ર સ્ેળીફપકેળન લગેયેભાું જરયી તે પેયપાય તેભજ 

વ ધાયો લધાયો કયલાનો ર્ચાર  કાભ ભાું અલધકાય છે તેભજ કાભની લસ્થતીને અન વયીને વ ર્ચના લગેયે આી ળકાળ.ે અને આલી યીતે રેલખત આેરી 

વ ર્ચના પ્રભાણે કાભ કયલા ઇજાયદાય ફુંધામેરા છે, આલા પેયપાય થી ભ  કયાય યદ થમેર ગણલાભાું આલળે નશી આલી યીતે બાલત્રક ભાું 

દળાડલેરા ભાના કયતાું લધ  કાભગીયી અગય નશી દાખર કયેર યકભ ન ું કોઇણ કાભ (Extra item) કાભ ના બાગ તયીકે ઇજાયદાય ને વ પ્રત 

કયલાભાું આલે તે કાભ તેભણે ભૂ કાભ ભાટે ભ ક્કય થમેરી ળયતો ને અન વયીને તથા બાલત્રકભાું નભ દ કયેર બાલથી કયલા ડળે અને કાભ  રું 

કયલાની ભ દત લધ  આેર કાભના ભૂ કાભ વાથે ના પ્રભાણોન વાય લધાયલાભાું આલળે અને આ પ્રભાણ ભાટે ફાુંધકાભ અલધકાયી જ ેદાખરો 

આે તે ફુંધનકતાડ ગણાળે. કયાય ના ફશાયની યકભન ું લધાયાન ું કાભ પ્રભાણબ ત બાલત્રક (Schedule rates) ભાું દાખર કયેરા બાલો 

પ્રભાણે કયલ  ડળે. અને આલા પ્રભાણબ ત બાલત્રક ભાું જ ેટકા યકભ (item) દાખર ન થમેરી શોમ તેના બાલ મોગ્મ અલધકાયી તયપ થી 

ભુંજ ય થામ તે જો ઇજાયદાય આથી  લધાયાની યકભન ું કાભ કયલા કફ ર શોમ તે ઇજાયદાયે સ્લીકાયલ  જોઇએ. આલા બાલ ટકા થી કાતો ાત્ર નશી 

એલી યીતે લનલ ભુંજ ય કયલાભાું આલળે અને જો ઇજાયદાય પ્રભાણબ ત બાલત્રો ભાું જનેો વભાલેળ કયેરો ન શોમ તેન ું લધાયાન ું કાભ કયલા ખ ળી 

ન શોમ તો ભશાનગય વેલા વદન ફાુંધકાભ અલધકાયી આલા ફાુંધકાભ  ભાટે લનમભ પ્રભાણે તજલીજ  કયી ળકળ.ે

ળયતત્ર પ્રભાણે ઠયેરા કાભો ૈકી કોઇ ના ભા અગય સ્થ ની લસ્થતીભાું પેયપાય કયલાનો તે ૈકી કોઇના કાભ અગય તેના બાગ કભી કયલાનો 

અગય કયાયદાય ાવેથી ફદરભાું ફીજ ું આીને આપ્મા લગય કાઢીને રેલાનો અથલા કોઇ  ર અગય અળત: કયેર  કાભ કાઢી નાુંખલાનો અગય 

તેભાું પેયપાય ભશાનગય ાલરકા ના ફાુંધકાભ અલધકાયીને અલધકાય છે. કાભનો કોઇ બાગ કયાયદાય ાવે થી કાઢી રેલાભાું આલે તે પ્રવુંગે તેટર ું કાભ 

ન કયલાના અગય કાઢી રેલાના વફક થી કોઇણ જાતની ન કળાની ભાુંગી ળકળે નશી.
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જો લડોદયા ભશાનગય ાલરકા ના ફાુંધકાભ અલધકાયી ને થમેર ું કાભ એકદભ ળયત૫ત્ર (Specification) પ્રભાણે થમેર ું નથી ૫યું ત  તે કાભ 

ર્ચરાલા  દેલ  એલ ું રાગ તે ભાટે તેભને મોગ્ મ રાગે તે બાલ કાી નાણાું અદા ક્ યલા તેભને અલધકાય છે. ૫ણ આલી યીતે ક્ યલ ું કે  ન ક્ યલ ું તેભની ભયજીષ 

ઉ૫ય છે.

ઇજાયદાય થી આેરા તભાભ ર્ચારતા કાભો લડોદયા ભશાનગય ાલરકા ના ફાુંધકાભ અલધકાયી  તથા તેભના નામફો દેખયેખ યાખી તાવી ળક્ ળ.ે 

ઇજાયદાયે  શુંભેળા જમાયે કાભ ૫ય ોતે શાજય યશી ળકે તેભ ન શોમ ત્ માયે ોતાના જલાફદાય પ્રલતલનલધને કાભની શુંભેળની લખતે અને જમાયે 

ફાુંધકાભ અલધકાયી તયપથી અગય તેભના નામફ અલધકાયી  તયપથી વૂર્ચના ભે તેભની વૂર્ચનાઓ તથા શ ક્ ભ રેલા દયેક્  લખતે શાજય યાખલા 

જોઇએ અને આલી યીતે યખામેરા પ્રલતલનલધને જ ેકુંઇ શ ક્ ભો આ૫લાભાું આલે તે ખૂદ ભૂ કોન્ટર ાકટયને આ૫લાભાું આલેરા શ ક્ ભો પ્રભાણે જ 

ફુંધનકતાડ ગણલાભાું આલળે.

ભશાનગય ાલરકા ના ફાુંધકાભ અલધકાયી  તયપથી જણાલલાભાું આલે તે લખતે કાભની તાવણી અુંગે જોઇતા શલથમાયો ભજ ષયો લલગેયે તભાભ 

ઇજાયદાય તયપથી ોતાના ખરે્ચ આ૫લાભાું આલળે અને જો આલી યીતે ઇજાયદાય  આ૫લાભાું રૂ્ચકે તો ઇજાયદાય ના ખરે્ચ ક્ યી રેલા અને થમેરો ખર્ચડ 

તેના અદા  થલાની નાણાુંની દેલામાદી ભાુંથી લવૂર થઇ ળક્ ળ.ે

જમાયે કાભનો કોઇ૫ણ બાગ ઢુંકાઇ જલાનો શોમ અને જો તેના ભા૫ રઇ ળકામ એલી લસ્ થલત ફશાય જતાું શોમ ત્ માયે કાભ ઢુંકાઇ જતાું ૫શેરા તેના 

ખયા ભાો રઇ ળકમ તે અથડ આલા કાભો ઢુંકાતા ૫શેરા ઇજાયદાયે  ભશાનગય ાલરકાના ફાુંધકાભ અલધકાયી  અગય તેભના નામફને લનદાન વાત 

ફદલવની રેલખત વૂર્ચના આ૫લી જોઇએ અને થમેર ું કાભ ઢાુંકી  તેભની રેલખત ૫યલાનગી ભેલલી જોઇએ.  જો ઉ૫ય પ્રભાણે લતડન ક્ યલાભાું રૂ્ચકે  

તો ફાુંધકાભ અલધકાયી ને મોગ્ મ રાગે તો ઢાુંકેરા બાગ ઇજાયદાય ખરે્ચ ઉઘડાલી ળક્ ળે અગય તેના ખરે્ચ એલા કાભ તથા ભારવાભાન ફદર નાણાું 

અદા  ક્ યલાભાું આલળે નશીં.

જો કોઇ ઇજાયદાય અગય તેના કાભ ઉ૫યના ભાણવો જ ેકાભ ઉ૫ય તે કાભ ક્ યતાું શોમ તે ભકાનના કોઇ૫ણ બાગભાું અથલા ભકાનને, યસ્ તાને ફુંધન 

અગય ઘાવ ઉગેરી જભીનને અગય લાલેતય ક્ યેરી જભીનને તોડે, ફગાડે અગય ન ક્ ળાન ૫શોંર્ચાડે અગય કાભ ર્ચાર  શોમ તે લખતે કોઇ૫ણ કાયણથી 

તે કાભને ક્ ુંઇ ન ક્ ળાન ૫શોંરે્ચ અગય તો કાભ  ર થલાની તાયીખથી એક્  લડની અુંદય ખાભી જણાઇ આલે તો તેણે ોતાના ખરે્ચ દ યસ્ ત ક્ યી આ૫લી 

૫ડળે નશીં તો ભશાનગય ાલરકાના, ફાુંધકાભ અલધકાયી  ફીજા  કયીગયો ાવેથી દ યસ્ત ક્ યાલી રેળે અને થમેરો ખર્ચડ ઇજાયદાય ની લ્ શેણી 

નીક્ તી શોમ અગય ભશાનગય ાલરકા  ત્ માય ૫છીથી થામ તે યક્ ભભાુંથી લવ ર ક્ યી ળક્ ળ.ે

ઇજાયદાયે  ોતાના ખરે્ચ યાખેર ું કાભ  ર ક્ યલા ભાટે જોઇતા વલડ શલથમાયો, વાધનો, લનળાનીઓ, દોયડીઓ, ારખ લલગેયે  યા ાડલા અને 

રાલલા રઇ જલા ભાટેનો ખર્ચડ ૫ણ ોતે લેઠલો જોઇએ, તેભજ તેણે કાભન ું ભા૫ અગય ભારવાભાનન ું ભા૫ રેલા લજન ક્ યલા અગય કાભના 

આરેખને (Linecut) ક્ યલાભાું જ ેવાધનની જરય ૫ડે તે ક્ ુંઇ ૫ણ ખર્ચડ રીધા લગય આ૫લી જોઇએ. કોઇના જાનભારને ન ક્ ળાન ન ૫શોંરે્ચ તે 

વાર જોઇતી લાડ અને ફત્તીઓની ગોઠલણ ક્ યલી ૫ડળે. વગલડો નશીં યાખલા ફદર દયેક્  ખાભી દીઠ યોજના રા.૨/- થી રા.૫/- વ ધીનો દુંડ 

ક્ યલાભાું આલળે, ખાભી ફદરની વૂર્ચના આપ્ મા લવલામ ૫ણ ભશાનગય ાલરકા તયપથી તે ફદરની વ્ મલસ્ થા ક્ યી તેનો ખર્ચડ કોન્ટર ાકટય ના 

ફીરભાુંથી લવૂર ક્ યલાભાું આલળે. (સ્થામી વલભતી ઠયાલ અુંક નુંફય :-૮૦૭/તાયીખ: ૨૯-૧૧-૧૯૭૩ થી ભુંજ ય) તેભજ કાભ ઉ૫ય દેખયેખ 

યાખનાય ભશાનગયાલરકના ભશેક્ ભ અગય કાભ ક્ યનાય ભજ ષયો ૈકી કોઇને ૫ણ ભળીનથી અગય ઇતય કોઇ૫ણ પ્રકાયે અક્ સ્ ભાત થઇ  ન ક્ ળાન થળે 

તો તેની તભાભ જલાફદાયી  ઇજાયદાય ને ળીયે યશેળે. આલા પ્રવુંગે દાલો અગય પયીમાદ થળે તો તેનો ફર્ચાલ ક્ યલાભા અગય ન્ મામની અદારતભાું 

રડલા ભાટે ખર્ચડ તે તેણે વોંવલો ૫ડળે અને તે ભાટે ન ક્ ળાની અગય ખર્ચડ આ૫લા શ ક્ ભ થામ તે આ૫લો ૫ડળે.
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બાલ૫ત્ર બયનાય ઇજાયદાય અગય બાગીદાયોની વશી -

ભત  કયનાય ઇજાયદાય બાગીદાયો ના વાથીદાયોની વશી -

બાલત્રકો ઉ૫ય જ ેઇવભો વશી ક્ યે તેભની જલાફદાયી થી ભુંડના બાગીદાયો ભાું પેયપાય થલાથી નિ થતી નથી આલા પેયપાય ફાફત ઇજાયદાયે  

ફાુંધકાભ અલધકાયી ને રેલખત ખફય આ૫લી જોઇએ.

કાભ  રું  ક્ યલા ભાટે તાયણ ક્ યલા ભ કેરી અનાભતની યક્ ભ  રું  થમા ૫છી છેલટનો ફશવાફ થઇ કાભ  રું  થલાનો દાખરો ભળ્ મા ૫છી ૫યત ક્ યલાભાું 

આલળે. નલલન કાભો ભાટે કાભ  ર થમા ૫છી એક્  લડ વ ધી કાભની ફે ટકાની અનાભત ભશાનગય ાલરકા તયપ યાખી ભ ક્ લાભાું આલળે. આ 

ળયતો ખાવ વુંૂણડ દ યસ્ તીના કાભોને રાગ  ક્ યલી નશીં તે ફદર ભશાનગય ાલરકાના ફાુંધકાભ અલધકાયી  ભ ખત્ માય છે.

જો કાભ  ર થમાની તાયીખથી એક્  લડ ભ દ્દત  દયમ્ માન થમેર કાભભાું ઇજાયદાય  વત્તા ફશાયના કાયણોને રઇને નશીં ૫યત  કેલ તેની ક્ વૂય 

ખયાફ કાભગીયી અથલા ખયાફ ભારવાભાનનો ઉ૫મોગ ક્ માડનો વફફથી ક્ ુંઇ ખાભી જણાઇ આલે તો ઇજાયદાય ને ખરે્ચ અને જોખભે દ યસ્ત 

ક્ યલાભાું આલળે અને થમેરો ખર્ચડ ઇજાયદાય ને જ ેયક્ ભ અદા થલાને ાત્ર થઇ શોમ તેભાુંથી લવૂર ક્ યલાભાું આલળ.ે

 ઇજાયાથી થતાું કાભોને તે ભ દ્દત દયમ્ માન ભશાનગય ાલરકા ના ફાુંધકાભ અલધકાયીની શ કભત નીરે્ચ ગણાળે અને ન ક્ ળાની ળયતો અને કાભગીયી 

અને ભારવાભાનના ગ ણદોની ફાફતભાું તેભનો લનણડમ છેલટનો અને ફુંધનકતાડ  ગણાળ.ે

રફર -

મ્મ લનલવર કાલભળનય -

લડોદયા ભશાનગય ાલરકા નો લવક્કો -

લડોદયા ભશાનગય ાલરકા નો લવક્કો -

લડોદયા ભશાનગય ાલરકાના વભ્મ નુંફય :-૧

જ ેકાભની ફાફતભાું ળયતો ભ ક્ યય ક્ યલાભાું આલેરી ન શોમ તે કાભો વુંૂણડ યીતે ભશાનગયાલરકના ફાુંધકાભ અલધકાયી ના જરયીમાત અને 

વૂર્ચના પ્રભાણે ક્ યલ ું ૫ડળે

ખાણોની વલડ રાગત, યોમલ્ ટી જકત અને એલો ફીજો ખર્ચડ તે ફાફત ખાવ ઉલ્લેખ ક્ યેરો ન શોમ તો તે ઇજાયદાયે  લેઠલો ૫ડળે.

આ કાભગીયી વુંફુંધી કોઇ૫ણ પ્રકાયની તક્ યાય શળે તો પામનર ફીર/છેલ્લ  ાટડ ફીર ભળ્ મા તાયીખથી ૩ ભફશના અુંદય અભે મોગ્ મ ઇરાજ 

રઇળ ું. આ ભ દ્દત  લલત્ મા ફાદ આ વુંફુંધી કોઇ૫ણ પ્રકાયનો દાલો ર્ચારળે નશીં.

ઇજાયદાય શ ક્ ભ આપ્ મા તાયીખથી છ ભાવની અુંદય કાભગીયી ક્ યલાની વાઇટ આલાભાું ન ભે તો ઇજાયદાય ક્ યાયભાુંથી ભ ક્ ત થલા ભાુંગણી કયી 

અને તે પ્રભાણે ઇજાયદાયે ભાુંગણી કમે થી તેને બયેર અનાભત યકભ યત કયલાભાું આલળે.

ભશાનગય ાલરકાના ફાુંધકાભ અલધકાયીની રેલખત વુંભલત્ત લગય ફીજા  નાભોભાું ફદરો ક્ યી ળકમ નશીં. અગય ફીજા  ઇજાયદાય ને ેટા ઇજાયો 

આી ળકમ નશીં. આ પ્રભાણે વુંભલત્ત ક્ યી રીધા લગય ઇજાયદાય  ભોં ફદરી  ક્ યે અગય ેટા ઇજા યો આે તો તેણે ઇજાયદાય ની ળયતનો બુંગ 

ક્ યેરો ગણલાભાું આલળે અને ભશાનગય ાલરકાના ફાુંધકાભ અલધકાયી  તે ઉ૫યથી ઇજા યો યદ  ક્ યી ળક્ ળે અને ઇજાયદાયે  બયેરી તાયણ ેટે યજ ષ 

ક્ યેરા અનાભત ભશાનગય ાલરકાભાું જભા થલા ાત્ર થળે અને તે ભશાનગય વેલા વદનને સ્ લાધીન યશેળે અને ઇજાયદાયે એક્ ઠા ક્ યેર 

ભારવાભાનથી અગય તે ભાટે ભાથે રીધેરી જલાફદાયી  ઇજાયદાય ને ન ક્ ળાન થામ તે ભાટે લતય ભાુંગલાની શક્ ક્  તેને યશેળે નશીં.



૧

(અ)

(ફ)

(ક)
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(ફ)

(ક)
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(ઇ)

નોંધ :

ઇજાયદાયની વશી

લડોદયા ભશાનગય ાલરકાભાું ભાન્ મ ઇજાયદાય તયીકે  યજીસ્ ટર ેળન નશીં ધયાલતા ઇજાયદાયો તયપથી નીરે્ચના ૫ત્રોની પ્રભાલણત નક્ રો યજ ષ ક્ યલાની 

યશેળે.

વયકાયી/ અધડવયકાયી વુંસ્ થાન ું ભાન્ મ ઇજાયદાય તયીકે ન  યજીષસ્ ટર ેળન વટીપીકેટની પ્રભાલણત નક્ ર.

કાભ ભાટે જરયી યક્ ભની ઇ.એભ.ડી.નો ડીભાન્ ડ ડરાપટ યજ ષ ક્ યલો.

લડોદયા ભશાનગય ાલરકા
પ્રી-ક્લોરીફપકેળન-ફીડ વાથે વાભેર દસ્તાલેજ-ત્રો

તભાભ બાલત્રો છેલ્લાભાું છેલ્લા ભાન્ મ દસ્ તાલેજો ૫ત્રો વાથે ભોક્ રલા.

લડોદયા ભશાનગય ાલરકા મોગ્ મ શ્રેણી અને લગડભાું યજીષસ્ ટર ેળન ધયાલનાય ઇજાયદાયો ભાટે.

 કાભ ભાટે જરયી યક્ ભની ઇ.એભ.ડી.નો ડીભાન્ ડ ડરાપટ ઘ્ લાયા ભોક્ રલાની છે.

વી.લી.વી. ગાઇડ રાઇન ભ જફ બાલત્રક બયનાય ઇજાયદાયે આ પ્રકાયના ૂણડ કયેરા કાભોન ું પ્રભાણત્ર (૩ A વટી.) પ્રભાણત્ર અરૂ્ચક યજ  

કયલાન ું યશેળે.

લડોદયા ભશાનગય ાલરકાભાું મોગ્ મ શ્રેણી અને લગડભાું યજીષસ્ ટર ેળનના વટીપીકે ટની પ્રભાલણત નક્ ર તથા GST યજીસ્ટરેળન નુંફય યજ  કયલાનો 

યશેળે.       

ઇજાયદાયે બાલત્રકો પ્રી-ક્ લોરીપીકે ળન ફીડ અને પ્રાઇઝ ફીડ ભૂ બાલ૫ત્ર વાથે અરગ વીર ક્ લયભાું, ક્ લય ઉ૫ય “પ્રી-ક્ લોરીપીકે ળન ફીડ” 

અને “પ્રાઇઝ ફીડ” રખી જ ષદા યાખી ત્ માયફાદ એક્  વીન્ ગર ક્ લયભાું વીર ક્ યી ભોક્ રલાના યશેળે.પ્રી-ક્ લોરીપીકેળન ફીડ બાલ૫ત્ર ખોરલાની તાયીખ/ વભમે ખોરલાના છે. જ ેપ્રી-ક્ લોરીપીકેળન ફીડની ર્ચકાવણી ક્ યી, ભાન્ મ પ્રી-

ક્ લોરીપીકેળન ફીડલાા ઇજાયદાયના જ પ્રાઇઝ ફીડ વક્ષભ અલધકાયી ની ૂલડ ભુંજ ષયી ભેલી ખોરલાના યશેળે.

અભાન્ મ પ્રી-ક્ લોરીપીકેળન ફીડના ઇજાયદાયોના પ્રાઇવ ફીડ ખોરલાના નથી.

લડોદયા ભશાનગય ાલરકાને તભાભ બાલ૫ત્ર અભાન્ મ ક્ યલાના અફાલધત અલધકાય યશેળે. તેના ભાટે કોઇ કાયણ આ૫લાભાું આલળે નશીં.

ળાખા/ખાતાલધકાયી

છેલ્લાભાું છેલ્લ  ઇન્ ક્ ભટેક્ષ વટીપીકેટની પ્રભાલણત નક્ ર.

રેફય એક્ ટ શેઠ ભેલેર વટીપીકેટની પ્રભાલણત નક્ ર.

છેલ્લા ત્રણ લડભાું ઇજાયદાયે ક્ યેર કાભોના ક્ ું૫રીળન વટીપીકેટની પ્રભાલણત નક્ રો અને શાથ ઉ૫યના કાભોની લલગતના જરયી ૫ત્રો.

જરયી યક્ ભની ફેંક્  વોરલન્ વી વટીપીકેટની પ્રભાલણત નક્ ર.

ઉ૫યોક્ ત તભાભ દસ્ તાલેજો/ ૫ત્રો/ પ્રી ક્ લોરીપીકેળન ફીડ વાથે અર્ચ ક્  વાભેર યાખલાું.

લડોદયા ભશાનગય ાલરકા

લડોદયા.
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લડોદયા-૩૯૦ ૦૦૧.

ઇજાયદાયની વશી

દયેક આઇટભોના બાલ,ળબ્દ  અને આુંકડાભાું ફને્નભાું જણાલલા.

લડોદયા ભશાનગય ાલરકા
(ફાુંધકાભ)

ળયતો

ટેન્ડય યલજસ્ટય ોસ્ટ થી ભોકરલાની છેલ્લી  ૨૭-૦૯-૨૦૧૯

ડીભાન્ડ ડરાપટ વાભેર છે. તેભ દળાડલી ડીભાન્ડ ડરાપટની લલગત આલી.

ટેન્ડય બયલાભાું ફોરેનનો ઉમોગ કયલાની ભનાઇ છે. આ વ ર્ચનાન ું ઉલ્લધુંન કયલાભાું આલે તો ટેન્ડય નાભુંજ ય કયલાનો અલધકાય ભશાનગય 

ાલરકા નો છે.

ટેન્ડય બયતી લખતે વીરફુંધ કયલ ઉય કાભન ું નાભ  યે રું જણાલલ ું.

ઇજાયદાયે બયેરા ટેન્ડયની દયેક આઇટભ નો જ દો વયલાો તેભજ ફધી જ આઇટભોનો વયલાો આુંકડા અને ળબ્દોભાું અર્ચ ક જણાલલા

વભમ   ૧૬:૦૦ કરાકનો યશેળે.

લડોદયા ભશાનગય ાલરકા

અલનલામડ વુંજોગોભાું યલજસ્ટય ોસ્ટ થી યજ  કયેર ટેન્ડય સ્લીકાયલાનો ઉય દળાડલેર તાયીખ અને વભમ ૧૬-૦૦ કરાક નો છે તે શેરાું ટેન્ડયત્ર 

ભી ળકળે તો જ ટેન્ડય સ્લીકાયલાભાું આલળે ોસ્ટથી લનમત વભમ છીનો ટેન્ડય સ્લીકાયલાભાું આલળે નશીં અને તેની જલાફદાયી ભશાનગય 

ાલરકા ની યશેતી નથી.

ફાનાની યકભ ડીભાન્ડ ડરાપટ થી સ્લીકાયભાું આલળે. યોકડા,ફપકવ ડીોઝીટ કે ફાજ ના સ્લર ભાું સ્લીકાયલાભાું આલળે નશીં.

યલજસ્ટય ોસ્ટ થી નીરે્ચના વયનાભે ભોકરલ ું.

આવી.મ્મ લનલવર કલભળનય (યે)

ખુંડેયાલ ભાકેટ લફલ્ડીંગ,

લડોદયા ભશાનગય ાલરકા

કામડારક ઇજનેય (ભકાનો)



૧ :

૨ :

૩ :

૪ :

૫ :

૬ :

          ભશાનગય ાલરકા વાથેના ભાયા યજીસ્ટરેળનના વભમગાા દયમ્માન અગય તે યજીસ્ટરેળન શેઠ ભેલેર ટેન્ડયની કાભગીયી ૂણડ 

થલાના દયમ્માન E.P.F એકટ ભાું નભ દ કયેર યજીસ્ટરેળન ની લનફદડિ વુંખ્મા કયતા ઓછ ું ભાનલફ યાખલાના છે. અને જો તે વુંખ્મા લધળે 

તો E.P.F  યજીસ્ટરેળન કયાલી રેલાભાું આલળે અને તેની નકર લડોદયા ભશાનગય ાલરકા ને આલાભાું આલળે. તેભ છતાું E.P.F એકટ 

અન્લમની કોઇણ જલાફદાયી ઉબી થળે તો તેની વઘી જલાફદાયી અભાયી યશેળે તેની અભો ફાુંશેધયી આીએ છીએ.

ઇજાયદાય ની વશી

ી.એપ. યજીસ્ટરેળન અુંગે ન ું ફાુંશેદયી  ત્ર

ઇજાયદાય ન ું નાભ

ઇજાયદાય ન ું નાભ

યજીસ્ટરેળન

કાભન ું નાભ

ખાતાન ું નાભ

ટેન્ડય ની યકભ

          આથી શ ું  ઇજાયદાય             __________________________ફાુંશેદાયી આ ું છ ું  કે લડોદયા ભશાનગય ાલરકા 

ભાું શ ું  ઇજાયદાય તયીકે કાભ કર છ ું./ કયલા ભાુંગ ું છ ું. શાર ભને ી.એફ્. એકટની જોગલાઇઓ અન વાય ી.એપ. યજીસ્ટરેળન ની જરય ન શોઇ 

શાર ભને તે રાગ  ડત ું નથી.



કાભન ું નાભ:

DIMEN

SIONS

OF

QUANT

ITY

RATE PER AMOUNT

૮૪.૦ નંગ

૮૦.૦ ચો.મી.

૬૫૦.૦ કિ .ગ્રા.

૨૨.૦૦ નંગ

નોંધ

૧

૨

૩

૪

ઇજાયદાય ની વશી

જરયીમાત ભ જફ તેભજ આઇટભ તથા ભારવાભાનનો ટેસ્ટ યીોટડ આલાનો યશેળે.

ABSTRACT OF ESTIMATE 

રેફય રાઈવન્વના લનમભોન ું ારન કયલાન ું યશેળે.

કાભનાું જોખભ/અકસ્ભાત ને ધ્માને રઇ CAR POLICY ભેલલાની યશેળે.

વદય શ ું  કાભને અન વ લર્ચ,નકળો,સ્ેવીફપકેળન લલ.નો અભ્માવ કયેર છે. તે પ્રભાણે કાભ કયલા ફુંધામેર છ ું

લોડડ  નું -૯ (આઇ) ભાટે નલલન તયાા ફનાલલાન ું તથા જ ના તયાા યીેયીંગ કયલાન ું  કાભ.(આ.યેટ)

ITEM DESCRIPTION

આ.નં.૧ : સુચના મુજબ તરાપા માટે સેિન્ડહેંડ ડ્્મ લાવી ફીટ િરવાનંુ િામ.

આ.નં.૪ : તરાપા ફીટ િરવા માટે નટ બોલ્ટ પેિીંગ લાવી ફીટ િરવાનંુ િામ

આ.નં.૨ : તરાપા માટે ૦.૮૦mm િોરૂગેટેડ સીટના પતરા લગાડવાનંુ િામ.

                                                               કલૂ

આ.નં.૩તરાપા માટે ૩૫X૫ mm ની ફલેટ માંથી િલેમ્પ તથા 

એમ.એસ.એન્ગલ વાપરીએ ફે્રમ બનાવવાનંુ િામ.


