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                                 વડોદયા ભહાનગય ાલરકા 
ખાત ુ/ ઇરે. મભકે. શાખા 

                                                                                                    

પ્રી-ક્ વોરીપીકેશન ફીડ 
 
 
 
 
કાભન ું નાભ   :: 
 

  

 

 

 

 
 

 
પ્રી-ક્ લોરીપીકેળન દસ્ તાલેજો – ત્રો 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

     
    વશી/- 

               ક્ રાકક, 
           ઇરે. મભકે. ળાખા 

લડોદયા ભશાનગય ાલરકા, 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

ાણી  યલઠા ઇરે/મભકે ળાખા શસ્તક ગોયલા ટાુંકી કભાન્ડ મલસ્તાયભાું આલેર 
ટય ફલેર (૧)શ્રીજી ટેનાભેન્ટ વોવામટી ાવે, (૨) જમ અંફે ફોયલેર નું – ૧,       
(૩) નભકદેશ્વય વોવામટી ાવે તથા (૪)કાળીધાભ વોવામટી ાવેના ટય ફલેર ભાટે 
નમલન વફભમવિફર ભોટય-ુંવેટ વપ્રામ, ઇયેક્ળન, ટેસ્ટીંગ તથા કભીંળનીંગન ું કાભ. 

 
અંદાજીત યકભ રૂમમા ૪,૮૬,૫૮૨/- 
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  વડોદયા ભહાનગય ાલરકા 
શાખા  ::  ઇરે. મભકે. (ા.પ.ુ)  

 
પ્રી-ક્ વોરીપીકેશન ફીડ થા ે થાભેર દસ્ તાવેજ - ૫ત્રો 

 
તભાભ બાલ૫ત્રો છેલ્રાભાું છેલ્રા ભાન્ મ દસ્ તાલેજ ૫ત્રો વાથે ભોક્ રલા. 

 
 (૧)     લડોદયા ભશાનગય ાલરકાભાું મોગ્ મ શે્રણી નને લગકભાું યજીસ્ રેળન ધયાલતા ઇજાયદાયો ભાટે. 
 

(ન) કાભ ભાટે જર યી યક્ ભની ઇ.મભ.ડી.નો ડીભાન્ ડ ્ાપટ દ્વાયા ભોક્ રલાની છે. 
(ફ) લડોદયા ભશાનગય ાલરકાભાું મોગ્ મ શે્રણી નને લગકભાું યજીસ્ રેળનના વટીપીકેટની પ્રભાલણત નક્ ર. 

(ય) લડોદયા ભશાનગય ાલરકાભાું ભાન્ મ ઇજાયદાયે તયીકે યજીસ્ રેળન નધશા ધયાલતા ઇજાયદાયો તયપથી નીચેના ૫ત્રોની 
પ્રભાલણત નક્ રો ય઼  ષ ક્ યલાની યશળેે. 

 
(ન) વયકાયી/નધકવયકાયી વુંસ્ થાન ું ભાન્ મ ઇજાયદાયે તયીકે યજીસ્ રેળન વટીપીકેટની પ્રભાલણત નક્ ર. 
(ફ) કાભ ભાટે જર યી યક્ ભની ઇ.મભ.ડી.નો ડીભાન્ ડ ્ાપટ ય઼  ષ કયલો. 
(ક) છેલ્રાભાું છેલ્લ  ઇન્ ક્ ભ ટે્ વટીપીકેટની પ્રભાલણત નક્ ર. 
(ડ) રેફય મક્ ટ શઠે ભેલેર વટીપીકેટની પ્રભાલણત નક્ ર. 
(ઇ) છેલ્રા ત્રણ લકભાું ઇજાયદાયે ક્ યેરા કાભોના ક્ ુંમ્ રીળન વટીપીકેટની પ્રભાલણત નક્ રો નને શાથ  ૫યના કાભોની 

મલગતોના જર યી ૫ત્રો. 
(ઇ) જર યી યક્ ભની ફેન્ ક વોરલન્ વી વટીપીકેટની પ્રભાલણત નક્ ર. 

  ૫યોક્ ત તભાભ દસ્ તાલેજો - ૫ત્રો - પ્રી-ક્ લોરીપીકેળન ફીડ વાથે ન  ક વાભેર યાખલા. 
          ઇજાયદાયે બાલત્રો  “પ્રી-ક્લોરીપીકેળન ફીડ” નને  “પ્રાઇઝફીડ” રખી ઼  દા યાખી ત્માયફાદ મક વીંગર કલયભાું વીર 
કયી ભોકરલાના યશળેે.  
 પ્રી-ક્ લોરીપીકેળન ફીડ બાલ૫ત્ર ખોરલાની તાયીખ/વભમે ખોરલાના છે.  જે પ્રી-ક્ લોરીપીકેળન ફીડની ચકાવણી ક્ યી, 
ભાન્ મ પ્રી-ક્ લોરીપીકેળન ફીડ ઇજાયદાયના જ પ્રાઇવ ફીડ વ્ભ નમધકયીની   લક ભું઼  ષયી ભેલી ખોરલાના છે. 
નોંધ  ::  નભાન્ મ પ્રી-ક્ લોરીપીકેળન ફીડ ઇજાયદાયોના પ્રાઇવ ફીડ ખોરલાનાું નથી. 
 લડોદયા ભશાનગય ાલરકાને તભાભ બાલ૫ત્રો નભાન્ મ ક્ યલાના નફામધત નમધકાય યશળેે, તેના ભાટે કોઇ કાયણ 
આ૫લાભાું આલળે નશીં. 
 
 
                   S/D 

કામકારક ઇજનેય 

                                                                                ા. (ઇરે/ભીકે) 
     
ઇજાયદાયની વશી  
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  વડોદયા ભહાનગય ાલરકા 
શાખા  ::  ઇરે. મભકે. (ા.પ.ુ)  

ટેન્ ડય ્રમભાુંક  :: 

આમટભ યેટનુું બાવ૫ત્રક 
અંદાજીત યકભ રૂમમા ૪,૮૬,૫૮૨/- 

ટેન્ ડય પી રૂ. ૮૦૦/- 
સ્ ટેમ્  ડુ ટી મનમભ ુ જફ 

           ૨% નનાભત રૂ. ૯,૭૩૨/- 
                                 

વાભાન્ મ ૂ  ચના  
બાલ૫ત્રક તથા તેની ળયતો 

ઇજાયદાયની જાણ ભાટે વાભાન્ મ મનમભો તથા ૂ  ચના 
 
1. જમાયે કોઇ૫ણ ભુંડ તયપથી બાલ૫ત્રક (Tender) બયલાભાું આલે ત્ માયે તે ભુંડના દયેક બાગીદાયે તેના  ૫ય વશી ક્ યલી 

જોઇમ ને આલી યીતે કોઇ બાગીદાય ગેયશાજય શોમ તો તેના લતી તેના કામદેવય ુ ખત્ માયે વશી ક્ યલી જોઇમ. 
2. (ક્ ું૫ની) ભુંડી તયપથી થનાય કાભોના નાણાું રીધાની ાલતી  ૫ય ૫ણ ભુંડના દયેક બાગીદાયની વશી થલી જોઇમ, 

ભાત્ર જમાયે કોઇ કાભના બાલ૫ત્રક્ ભાું (ભુંડી) ક્ ું૫નીના નાભથી જ કાભ યાખેલ ું શોમ તેલા પ્રવુંગે તે ભુંડી લતી  કોઇ 
મકાદ બાગીદાય નગય તો કામદેવય યીતે ાલતી આ૫લા જેને નમધકાય શોમ મલો ુ ખત્ માય વશી ક્ યી ળક્ ળે. 

3. બાલ૫ત્રક બયતી લખતે ભાુંગણી ક્ યનાય ઇજાયદાયે આેરા નુ  નાભાું ોતે કેટરા ટકા લધાયે નગય  છા (પ્રભાણભ  ત 
બાલ૫ત્રક નગય અંદાજ ૫ત્રક્ ના બાલો  ૫ય) બાલથી કાભ યાખલા ખ ળી છે તે દળાકલવ ું જોઇમ નને તે  છા નગય લધ  
ટકાલાયી દળાકલેરા બાલ અંદાજ ૫ત્રક્ ની તભાભ યક્ ભ ભાટે જ શોલા જોઇમ. 

4. જાશયેનાભાભાું જણાલેરી કાભની મલગતોભાું નગય કાભ  ર  ક્ યલાની ુ દતભાું નગય ફીજી કોઇ૫ણ મલગતોના પેયપાય 
દળાકલનાર ું બાલ૫ત્ર સ્ લીકયલાભાું આલળે નશીં. 

5. ન  ણક નગય છેક્ છાક્ લાળું ું બાલ૫ત્રક સ્ લીકયલાભાું આલળે નશી. 
6. મક્ થી નમધક કાભો મક્ ભ ક્ યી તેની  ૫ય બાલ૫ત્રક ભાુંગલાભાું આવ્ મા ન શોમ તે મવલામ નન્ મ પ્રવુંગે કોઇ૫ણ 

બાલ૫ત્રક્ ભાું મક્ થી લધાયે કાભોનો વભાલેળ થઇ ળક્ ળે નશી. 
7. ભાુંગણી ક્ યનાય જે કાભની ભાુંગણી ક્ યી શોમ તે કાભન ું નાભ તથા ોતાન ું નગય ભુંડીન ું નાભ તેભજ ફાનાની યક્ ભ બમાક 

ફદરનો ળેયો બાલ૫ત્રક્ લાા ામક્ ટની ફશાયની ફા઼  ષમ ક્ યલો જોઇમ. 
8. બાલ૫ત્રો રેલા ભાટે ુ ક્ યય ક્ યેર લખત ૫છી ય઼  ષ થમેરા બાલ૫ત્રો મલરુંફ ઼  ષજ કોઇ મલરુંફના કાયણો વુંતોકયક શોલા 

મવલામ સ્ લીકયલાભાું આલળે નશીં ૫ણ આલી યીતે ય઼  ષ થમેર બાલ૫ત્રો કોઇ૫ણ ખોરતાું નગા  આલેરા શોલા જોઇમ. 
9. વમભમત નગય વબાના નમધકાયીના બાલ૫ત્રો 200 ધદલવની અંદય નને ફાકીના લધાયેભાું લધાયે 100 ધદલવની અંદય 

બાલ૫ત્રો ભું઼  ષય નથલા નાભું઼  ષય ક્ યલાભાું આલળે.  વદયહ ું ુ દત મલત્ મા ફાદ ઇજાયદાયને ોતાન ું બાલ૫ત્રક ૫યત રેલા 
નને ફાનાની યક્ ભ ાછી ભાુંગલાની ુટટ છે. 

10. કાભોના ક્ યાયો યીતવય ગ જયાત વયકાયના ઠયેરા ધોયણ નન વાય મોગ્ મ યક્ ભની સ્ ટેમ્  ટીધકટો લાા કાગ  ૫ય થલા 
જોઇમ નને તેનો ખચો ઇજાયદાયે વોંવલો જોઇમ. 

11. લધ  ુ દત ભું઼  ષય થલા ફાફતની ભાગણી  કાભ  ર  થલાની તાયીખથી મક ભાવની અંદય સ્ લીકયલાભાું આલળે નને મક 
ભાવ ૫છી નને ત્રણ ભાવની અંદય વફ કાયણો શળે તો સ્ લીકયલાભાું આલળે, ત્રણ ભાવ ૫છી ભાુંગણી  વભગ્ર વબાની 
ભું઼  ષયી મવલામ સ્ લીકયલાભાું આલળે નશીં. 



 4 

12. ઇજાયદાયે જેભના વગા ૂ ધયાઇના ફાુંધકાભ નગય યસ્ તા ળાખાભાું નોક્ યીભાું શોમ તે  તેભની નોક્ યીની બોગોલરક સ્ થ 
વીભાની અંદય કાભો યાખી ળક્ ળે નશીં, કાયણ વગ૫ણને રીધે વગીન દેખયેખ યાખી ળક્ ળે નશીં. 

13. બાલ૫ત્રક ભું઼  ષય ક્ યવ ું નગય નાભું઼  ષય ક્ યવ ું મ જે તે નભરદાયની ુ નૂ પી  ૫ય યાખલાભાું આલે છે નને કોઇ૫ણ 
બાલ૫ત્રક બયનાય નાભું઼  ષયના કાયણો ભાુંગી ળક્ ળે નશીં. 

14. ભાુંગણી ક્ યનાયે કાભની મલગતો જેલી કે ૂ ધયાઇભાુંથી ભારવાભાન આ૫લાભાું આલલાનો શોમ તો તે નક્ ળા, કાભ ક્ યલાની 
મલગતો (Specification) મલગેયેની ભાધશતી વાયી યીતે રીધેરી છે મભ ભાનલાભાું આલી તે તેને ફુંધનકાયક ગણાળે. 

15. ઠયાલેર લખતે નને સ્ થે આલેરા બાલ૫ત્રો જે ઇજાયદાયો નગય તેભના પ્રમતમનમધ મલગેયે વભમે શાજય તેભની વભ્ 
ખોરલાભાું આલળે. 

16. ભાુંગણીદાયોમ ખાતાના મનતી મનમભો લખતો લખતની દ યસ્ તી  તથા કાભની ૫ઘ્ ધમત વુંફ ુંધી રાગતી તભાભ ફાફતોથી 
લાકેપગાય યશવે  ું જોઇમ નને વદયહ  મનમભો તેભને ભાન્ મતા લગય ન૫લાદે ફુંધનકાયક ગણાળે. 
 

વડોદયા ભહાનગય ાલરકા 
શાખા  ::  ઇરે. મભકે. (ા.પ.ુ) 

         આમટભ યેટનુું બાવ૫ત્રક 

 
બાલત્રક બયનાયન  નાભ 
હ ું/નભે રખેલ ું કાભ આંકડાભાું                                 ટકા ળબ્દોભાું 
અંદાજત્રકભાું દાખર કયેરા બાલ કયતાું  છાું / લધ  બાલ કયલા ખ ળી ુટું / છીમ. 
 
કાભનુું વર્ણન :  ાણી  યલઠા ઇરે/મભકે ળાખા શસ્તક ગોયલા ટાુંકી કભાન્ડ મલસ્તાયભાું આલેર ટય ફલેર (૧)શ્રીજી ટેનાભેન્ટ 
વોવામટી ાવે, (૨) જમ અંફે ફોયલેર નું – ૧, (૩) નભકદેશ્વય વોવામટી ાવે તથા (૪)કાળીધાભ વોવામટી ાવેના ટય ફલેર 
ભાટે નમલન વફભમવિફર ભોટય-ુંવેટ વપ્રામ, ઇયેક્ળન, ટેસ્ટીંગ તથા કભીંળનીંગન ું કાભ. 
 

 

કાભનો 
અનકુ્રભ 
નુંફય 

કાભનુું નાભ 

અંદાજ૫ત્રક્ ની યક્ ભ દેખયેખ 
આકાય ત ા અર્ધામાણ 
ખર્ણની યક્ ભ મથવામ 

કાભ પરુુ 
ક્ યવાની 
મદુત 

નોટો, યોક્ ડ ઇ્ માદી 
યક્ ભ ફાનાની બયેરી 
અનાભત તયીકે તેની 

ત૫થીર 

1 2 3 4 ૫ 

1 

ાણી  યલઠા ઇરે/મભકે ળાખા શસ્તક ગોયલા ટાુંકી 
કભાન્ડ મલસ્તાયભાું આલેર ટય ફલેર (૧)શ્રીજી 
ટેનાભેન્ટ વોવામટી ાવે, (૨) જમ અંફે ફોયલેર નું 
– ૧, (૩) નભકદેશ્વય વોવામટી ાવે તથા 
(૪)કાળીધાભ વોવામટી ાવેના ટય ફલેર ભાટે 
નમલન વફભમવિફર ભોટય-ુંવેટ વપ્રામ, 
ઇયેક્ળન, ટેસ્ટીંગ તથા કભીંળનીંગન ું કાભ. 

રૂ. ૪,૮૬,૫૮૨/- ધદલવ-૧૦ 

ય % નનાભતની 
યક્ ભ રૂ. ૯૭૩૨/- નો 
નેળનરાઇઝડ 
ફેન્ ક્ નો ડીભાન્ ડ 
્ાપટ વાભેર 
યાખલો. 

 જો વદયહ ું બાલ૫ત્રક સ્ લીકયલાભાું આલે તો હ ું/નભો  ૫યોક્ ત તથા વાભેર યાખેરી ક્ યાયની તભાભ ળયતો પ્રભાણે લતકલા 
ફુંધા  ુટું/છીમ નને તે પ્રભાણે લતકલાભાું   કીમ તો મળ્ા તયીકે ક્ યાયભાું જણાલેરી યક્ ભ નગય દુંડ લડોદયા ભશાનગય ાલરકાભાું 
બયીશ ું, આ વાથે નનાભત રૂ. ૯૭૩૨/- યક્ ભ ભોક્ રી છે તે યક્ ભ હ ું/નભો અંદાજની યક્ ભ  ૫ય ૫ % નનાભત ન બયીમ નગય 
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ફીરભાુંથી ૧૦ % ક્ ાત ક્ યલા ન દઇમ તો ભાયી ભાુંગણી ભું઼  ષય થમે વોફતના ક્ યાયની ક્ રભ  પ્રભાણે ભશાનગય ાલરકાભાું જપ્ત 
ક્ યી ાકે ખાતે જભા ક્ યે તે ભને/નભોને ક્   ર ભું઼  ષય છે. 
 

કયાયની શયતો 
1) જે ઇજાયદાયન ું બાલ૫ત્ર ભું઼  ષય ક્ યલાભાું આવ્ ુ  ું શોમ તેણે બાલ૫ત્ર ભું઼  ષય ક્ માકની ખફય આપ્ માની તાયીખથી મક 

નઠલાડીમાના ુ દતભાું જો ભશાનગય ાલરકાને જર ય રાગે તો આ ળયતો ૫ય મોગ્ મ સ્ ટેમ્  રગાડી વશી ક્ યી આ૫લી 
જોઇમ નને તે ક્ યાય તયીકે ગણાળે તેભજ તેની ક્ યાયની ળયતો  યે યી ાલાની જાભીનગીયી તયીકે યોક્ ડ યક્ ભ કાભની 
અંદાજી મક્ ભુંતના ાુંચ ટકા ૂ ધીની (ફાના તયીકે આલેરા ફે ટકા વાથે) નનાભત બયી દેલી જોઇમ નગય કાભના ચાલ  
દેલામાદી  (ફીરો) ભાુંથી દવ ટકા યક્ ભ કાી નનાભત આ૫લી ૫ડળે.   ૫ય દળાકલેરી ુ દતભાું આ પ્રભાણે ક્ યલાભાું 
નશીં આલે તો બાલ૫ત્ર વાથે ય઼  ષ ક્ યેરી ફે ટકાની નનાભત જપ્ત થલાને ાત્ર થળે તેભજ ઇજાયદાયોના નાભોની 
માદીભાુંથી વદયહ ું ઇજાયદાયન ું નાભ ક્ ભી થલાને ાત્ર થળે. 

2) બાલ૫ત્રભાું કાભ  ર  ક્ યલાની દળાકલેરી ુ દતભાું ઇજાયદાયે ચોક્ ક્ વ૫ણે કાભ  ર  ક્ યવ ું જોઇમ નને ઠયેરી ુ દતભાું કાભ 
 ર  ક્ યલાની ઠયેરી તાયીખ ૫છી જેટરા લધ  ધદલવો થામ તે દયેક લધ  ધદલવ દીઠ દુંડ તયીકે નઠલાડીક મક ટકા ુ જફ 
રૂ.                     દેખયેખ ભશકે્ ભ ખચક ભાટે રૂ.                  ઇજાયદાય આ૫લા ફુંધામેરા છે, ુ દત ગણલાની તે 
કાભની વાઇડ કોન્રાક્ટયને આપ્ મા તાયીખથી ગણલાભાું આલળે. 

 (1) બાલ૫ત્રભાું જણાલેલ ું કાભ ળર  ક્ માકન  ું જે તે તાયીખથી ઇજાયદાયે ધદન - 4 ભાું રેખી જાશયે ક્ યવ ું ૫ડળે.  તે પ્રભાણે 
નશીં થમેરા દય ત્રણ ધદલવની ક્ ૂ  ય ભાટે રૂ.1/- રેખે દુંડ રેલાભાું આલળે. 
 ક્ યાયની ળયત નું.3 ની પ્રથભ રીટીભાું લડોદયા ભશાનગય ાલરકાના ફાુંધકાભ નમધકાયીને ળબ્ દોના ફદરે 
વુંફ ુંધક્ તાક ફાુંધકાભ ળાખાના  ૫યી નમધકાયીને જેભને શલે ૫છી ફાુંધકાભ  નમધકાયી ક્ શલેાળે. 

3) ચાલ  કાભભાું જો લડોદયા ભશાનગય ાલરકાના ફાુંધકાભ નમધકાયીને મભ રાગે કે ઇજાયદાય મનયથકક કાભ રુંફાવ્ મા ક્ યે છે 
નગય તે ઠયેરી ુ દતભાું નથલા જે પ્રભાણે કાભ નશી ક્ યી ળકે મલો વુંબલ છે, તો ખાતાનો ક્ યાય યદ્ ક્ યલાનો નગય 
ક્ યાયદાયને ૂ  ચના આપ્ મા મવલામ ક્ યાયદાયને ખચઅ નને જોખભે ભશાનગયાલરકાના ધશત નને વગલડની દ્ગષ્ટટમ કાભ  ર  
ક્ યાલી રેલાનો નમધકાય યશળેે નને ક્ યાયદાયને વદયહ ું કાભ અંગે સ્ થ ૫ય ભારવાભાન મક્ ત્ર ક્ મો શોમ નગય ફીજા કોઇ 
જાતની જલાફદાયી ભાથે રીધી શોમ તેભાુંથી  ત્ ન્ન થતી ખોટ ભાટે ન ક્ ળાની ભાગલાનો શક્  ્   યશળેે નશીં નને આલા પ્રવુંગે 
મટરે કાભ ફીજી યીતે  ર  ક્ યલાન ું શોમ ત્ માયે ભશાનગયાલરકાને કાભ  ર  ક્ યતાું જે મલળે ખચક થામ તેભાુંથી કાી 
રેલાની ભશાનગયાલરકાના ફાુંધકાભને વત્તા યશળેે નને દળાકવ્ મા પ્રભાણે ક્ યાય યદ ક્ યલાભાું આલે તે પ્રવુંગે લડોદયા 
ભશાનગય ાલરકાના ફાુંધકાભ નમધકાયીથી કેટલ  નને કેટરી મક્ ભુંતન ું કાભ થુ ું છે તે વુંફ ુંધી  પ્રભાણ૫ત્ર ન આે ત્ માું 
ૂ  ધી ક્ યાયદાયને કોઇ યક્ ભ લૂ ર ક્ યલાનો શક્ક યશળેે નશીં.  નગય તે વુંફ ુંધી નાણાું નદા ક્ યલાભાું આલળે નશીં નને 
જમાયે ક્ યેરા કાભની મક્ ભુંત આ૫લાભાું આલે ત્ માયે ભશાનગયાલરકાના ફાુંધકાભ નમધકાયીમ આેરા પ્રભાણ૫ત્રભાું 
દળાકલેરી યક્ ભ ન નદા થલાને ાત્ર થળે. 

4)   ૫ય કોરભભાું દળાકલેરો નમધકાય આ૫લાના પ્રવુંગે લડોદયા ભશાનગય ાલરકાના ફાુંધકાભ નમધકાયીને જર ય રાગે તો કાભ 
ક્ યલાના સ્ થે નગય તેની આ઼  ષફા઼  ષની જભીન ૫ય ૫ડેરો ભારવાભાન શમથમાય મલગેયે  યે યો નગય અંળતઃ ોતાને ક્ ફજે 
રઇ ક્ યાયભાું દળાકલેર બાલ ુ જફ નગય તેના નબાલે ચાલ  ફજાય બાલ પ્રભાણે તેના નાણાું નદા ક્ યી ળક્ ળે.  નગય 
ધશવાફભાું ભજયે આી ળક્ ળે તે પ્રભાણે જર ય ન રાગે તો ઇજાયદાયે આલો ભારવાભાન શમથમાય મલગેયે સ્ થ ૫યથી ખવેડલા 
જોઇમ નને તે પ્રભાણે ખવેડલાભાું ન આલે તો ફાુંધકાભ નમધકાયી ઇજાયદાયના ખચઅ ખવેડી ળકળે.  નગય શયાજીથી તેન ું 
લેચાણ ક્ યી તેન ું  ત્ ન્ન ઇજાયદાયને ભજયે આ૫ળે નથલા ફાુંધકાભ નમધકાયી આલો ભારવાભાનનો તેનો ક્ ુંઇક બાગનો નગય 
જાભીનગીયીનો નગય નનાભત યાખેરા ૈવાનો નગય ઇજાયદાયને નદાાત્ર થમેરી નગય થનાયી કોઇ યક્ ભનો  યે યો નગય 
જર ય રાગે તેટરો  ૫મોગ ઇજાયદાયને ક્ યેરા ખયાફ નથલા ભનસ્ લી યીતે ક્ યેરા કાભને ૂ ધાયલા ોતાને મોગ્ મ રાગે મલી 
યીતે ક્ યી ળક્ ળે. 
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5)  ઇજાયદાયને ચાલ  કાભભાું મલી શયક્ ત નડે કે કાભ  ર  ક્ યલાભાું મલળે વભમની ને્ા યશ ેતો શયક્ તની તાયીખથી મક 
ભાવની ુ દતભાું તેણે ફાુંધકાભ નમધકાયી તયપ નયજી ક્ યલી જોઇમ નને જો તેભણે વફ કાયણો રાગે તો મોગ્ મ લધ  ુ દત 
આી ળક્ ળે ૫યુંત   આ પ્રભાણેની ફાુંધકાભ નમધકાયી તયપથી ભેરી રેલખ હ ક્ ભ મવલામ ઇજાયદાયના ક્ યાયની ળયતોની ક્ રભ - 
ય ુ જફ જો ઠયેરી ુ દતભાું  ર ું ન થામ તો લધ  ુ દત ભાટે દુંડને ાત્ર થતી યક્ ભ બયલાના જલાફદાયીભાુંથી ુ ક્ ત થઇ ળક્ ળે 
નશીં. 

6) જમાું ઇજાયદાયે ારખ, લધાયાનો ક્ ચયો તેભજ છાર  મલગેયે દ ય ક્ માક ન શોમ તેભજ ભકાનને દ યસ્ તી ક્ યલાન ું કાભ નગય મવ  
ફી઼  ષ કાભ ૂ પ્રત ક્ ુ  ક શોમ તેભાું રાક્ ડા કભ ફાયણા , ફાયી , ધદલાર, ભારના નલમાુંની પયવફુંધના નગય ભકાનના 
કોઇ૫ણ બાગ ૫ય ડાઘડ ઘ વાપ ક્ યે નશીં ત્ માું ૂ  ધી કોઇ૫ણ કાભ  ર ું થુ ું છે મવ ું ભાની ળક્ ળે નશીં .  જો ઇજાયદાયને ખચઅ 
પ્રભાણે કાભ  ર ું ક્ યી ૂ પ્રત ક્ યતાું   લક ચો્ ખ  ક્ યલાભાું ક્ ૂ  ય ક્ યળે તો ફાુંધકાભ નમધકાયી ઇજાયદાયને ખચઅ આ પ્રભાણે ક્ યાલી 
ળક્ ળે. 

7) રૂ.૫00/- રૂમમા ાુંચવો ૂ ધીના કાભોની ખચકની યક્ ભ કાભો  યા થઇ ૫વુંદ થમા મવલામ નદા થઇ ળક્ ળે નશીં નને રૂ.૫00/- 
રૂમમા ાુંચવોથી નમધક અંદાજલાા કાભોભાું થમેરા કાભ  યતા તેભજ ઇજાયદાયને ખાતાને જે નભરદાયની ૂ પ્રતભાું કભ 
શળે તેલા નભરદાયે આેરા ભા૫ ુ જફ ભાવીક દેલામાદી ફનાલી યક્ ભ નદા થઇ ળક્ ળે ૫યુંત   આલી ચાલ  કાભભાું નદા 
થમેર યક્ ભો કાભ ખયેખયી યીતે  ર ું થુ ું મ ધશવાફે આ૫લાભાું આલી છે તે પ્રભાણે ન ગણતાું ભાત્ર છેલટ ધશવાફની ળયતે નદા 
થઇ છે.  (Payment on Account) મ પ્રભાણે ગણલાભા આલળે નને છેલટની દેલામાદી આકયભાું તેનો વભાલેળ ક્ યલાભાું 
આલળે. 

8) કોઇ૫ણ કાભના નાણાું તે કાભ વું  ણક યીતે વાર ું નને લણકન પ્રભાણે શોમા લગય નદા ક્ યલાભાું આલળે નશીં.  મ ક્ દાચ 
ળયત  ક્ થી ખયાફ કાભ ૫વુંદ ક્ યલાભાું આલી નાણાું આ૫લાભાું આલેર શોમ તો તેને બમલટ મભાું કોઇ૫ણ ધશવાફભાુંથી ફાતર 
ક્ યી તેના નદા થમેરા નાણાું છેલટનો દાખરો આ૫તી લખતે નગય તે ૫શરેા કોઇ૫ણ લખતે લૂ ર ક્ યલા હ ક્ ભ ક્ યલા 
ફાુંધકાભ નમધકાયીને વું  ણ નમધકાય છે. 

9) જમાયે કોઇ૫ણ અંદાજ૫ત્રભાું નગય ળયત ૫ત્રક્ ભાું (સ્ ેવીપીકેળનભાું) ભશાનગય ાલરકાની લખાયભાુંથી નુ ક જાતનો 
ભારવાભાન આ૫લાભાું આલળે, નગય ઇજાયદાયે ૂ ધયાઇ તયપથી આ૫લાભાું આલનાય ભારવાભાન લા૫યલો જોઇમ મવ ું 
ઠયેલ ું શોમ ત્ માયે તે અંદાજ૫ત્રક વાથે આ૫લાભાું આલનાય ભારવાભાનના ત૫વીરનો બાલ તથા આ૫લાનો જગો મલગેયેની 
મલગતવશન ું ૫ત્રક વાભેર યાખવ ું જોઇમ નને ઇજાયદાયને લખતો લખત જર ય પ્રભાણે ભાર આ૫લો જોઇમ નને મક્ ુંદયે 
આેરા ભારની મક્ ભુંતના નાણાું ઇજાયદાયે નદા થલાના નાણાુંની દેલામાદીભાુંથી નગય રશણેાુંભાુંથી અંદાજ૫ત્રભાુંથી દળાકલેરા 
દય પ્રભાણે નગય અંદાજ૫ત્રક્ ના નબાલે ઇજાયદાયે વશી ક્ યેરા ૫ત્રક્ ભાુંના દયને ધોયણે લૂ ર રેલાભાું આલળે.  ઇજાયદાયને 
આ૫લાભાું આલેર તભાભ ભારવાભાન ભશાનગય ાલરકાની મભરક્ ત ગણલાભાું આલળે નને તે કોઇ૫ણ કયણે કભ  ૫યથી રઇ 
જઇ ળક્ ળે નશીં.  તેભજ ભશાનગય ાલરકાના ફાુંધકાભ નમધકાયી ગભે તે લખતે તાવી ળક્ ળે.  આલી યીતે આેરા 
ભારવાભાન ૈકી કાભ  ર ું થમે નગય ઇજાયો યદ ક્ યલાના પ્રવુંગે જે ક્ ુંઇ ભારવાભાન લધે તે ફાુંધકભ નમધકયી જર ય જણામ 
લખાયભાું ાછો રેલાભાું ઇતય પ્રવુંગે લધેરો વાભાન ઇજાયદાય ૫યત ક્ યી ળક્ ળે નશીં નગય તેના અંગે કોઇ૫ણ જાતની 
ન ક્ ળાની ભાુંગી ળક્ ળે નશીં. 

 9/1) ભશાનગય ાલરકા તયપથી ઇજાયાથી આ૫લાભાું આલતાું કાભો ક્ યલા જો કોઇ૫ણ પ્રકાયનો ભારવાભાન કોન્ રાક્ ટયને 
આ૫લાભાું આલે તે તભાભ ભારવાભાન ફદરીની વશી તે  નગય તે  નીભે તે પ્રમતમનમધમ યજીસ્ ટયભાું ક્ યી આ૫લાની 
યશળે. (સ્ ટે.ક.ઠ.નું.807/તા.29.11.1973) 

9/2) વદયહ ું ભારવાભાનની વાચલલલાની તેભજ ગેય ૫મોગ ન થામ તે ફાફતની તભાભ પ્રકાયની જલાફદાયી કોન્ રાક્ ટના 
ળીયે યશળેે.  ભારભાું કેઇ૫ણ પ્રકયની ચોયી નગય મનટ કજીના ૫ધયણાભે ઘટ આલળે નથલા ભારન ું ન  ક્ ળાન થળે તેની 
જલાફદાયી કોન્ રાક્ ટયની છે ને યક્ ભ કોન્ રાક્ ટયે ોતાના ૫દયની આ૫લાની યશળેે તેભજ ફીરભાુંથી તે ક્ ાત ક્ યી રેલાભાું 
આલળે. (સ્ ટે.ક.ઠ.અં.807/તા.29.11.1973 થી ભું઼  ષય) 

 
  જમાયે ળયત નું.10  યી થામ છે તેની આગ નીચે ુ જફનો  ભેયો ક્ યલો. 
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જમાયે નક્ ળા, અંદાજ નને સ્ ેવીપીકેળનભાું ભાો જથ્ થાની મલવુંગમત શોમ ત્ માયે નક્ ળા, અંદાજ નને સ્ ેવીપીકેળનના 
નન ્રમભ પ્રભાણે કાભ ક્ યલાન ું છે.  ૫યુંત   ભાો નને જથ્ થાભાું ભ  ર થમેરી ના શોમ નને લણકનની મલવુંગમત શોમ તો 
અંદાજ, નક્ ળા નને સ્ ેવીપીકેળનના નન ્રમભ પ્રભાણે કાભ ક્ યલાન ું છે.  લણકન ખાભીલાળું ું નથલા નસ્ ટટ શોમ ત્ માયે 
ફાુંધકાભ નમધકાયીમ કેલી યીતે કાભ ક્ યવ ું તે ફાફતની વોથી  ત્તભ પ્રથા ઘ્ માનભાું યાખીને ૂ  ચના આી નને ઇજાયદાયે 
તે પ્રભાણે કાભ ક્ યવ ું જોઇમ, નક્ ળો નને સ્ ેવીપીકેળનભાું દેખાતી ભ  રો ્મત  શોમ તો ક્ યાય ઘ્ મેમને ર્ભાું યાખી 
ફાુંધકાભ નમધકાયી આ ભ  રો નને ્મત  ૂ ધાયી ળક્ ળે.  નક્ ળા અંદાજ નને સ્ ેવીપીકેળનભાું ભાો, જથ્ થો નને લણકનની 
મલવુંગમત મવલામની ખાભીલાળું ું લણકન નને સ્ ટટતા  ભાટે વીટી મન્ જીષનીમયનો મનણકમ છેલટનો ગણાળે નને 
ઇજાયદાયને તેલા પ્રભાણે ક્ યવ ું ૫ડળે. 
 

10)  ઇજાયદાયે તભાભ કાભ વુંગીન વાયી કાભગીયીથી ક્ યવ ું જોઇમ નને ળયત૫ત્રભાું જણાલેર લણકન પ્રભાણે ભારવાભાન 
લા૫યલો જોઇમ તેભજ ઇજાયદાયને જાણલા ભાટે ભશાનગયાલરકા ફાુંધકાભ નમધકાયીના વશીથી યાખેરાકાભને રગતા 
નક્ ળા , ૂ  ચના નો   સ્ ત યીતે નભર ક્ યલો જોઇમ. 

11) અંદાજ૫ત્રભાું ફતાલેરા ભાો પક્ ત અંદાજ શોમ તેભાું કાભની જર યીમાત પ્રભાણે લધઘટ થલાને ાત્ર છે. 
12) મોગ્ મ નમધકાયીના હ ક્ ભથી ભશાનગયવેલાવદનના ફાુંધકાભ નમધકાયીને કાભના નક્ ળા ુ   ખત૫ત્ર સ્ ેવીપીકેળન 

મલગેયેભાું જર યી તે પેયપાય તેભજ ૂ ધાયો લધાયો ક્ યલાનો ચાલ  કાભભાું નમધકાય છે તેભજ કાભની મસ્ થમતને નન વયીને 
ૂ  ચના મલગેયે આી ળક્ ળે. નને આલી યીતે રેલખત આેરી ૂ  ચના પ્રભાણે કાભ ક્ યલા ઇજાયદાય ફુંધામેરા છે, આલા 
પેયપાયથી ુ   ક્ યાય યદષ્  ્થમેર ગણલાભાું આલળે નશીં આલી યીતે બાલ૫તક્ ભાું દળાકલેરા ભા૫ના ક્ યતાું લધ  કભગીયી 
નગય નશીં દાખર કયેર યક્ ભન ું કોઇ૫ણ કાભ (Extra Item) કાભના બાગ તયીકે ઇજાયદાયને ૂ પ્રત ક્ યલાભા આલે તે કાભ 
તેભણે ુ   કાભ ભાટે ુ ક્ યય થમેરી તભાભ ળયતોને નન વયીને તથા બાલ૫ત્રભાું નુ દ ક્ યેરા બાલથી ક્ યલા ૫ડળે નને 
કભ  ર  ક્ યલાની ુ દત લધ  આેરા કભના ુ   કભ વાથેના પ્રભાણોન વાય લધાયલાભાું આલળે નને આ પ્રભાણે ભાટે 
ફાુંધકભ નમધકયી જે દાખરો આે તે ફુંધનક્ તાક ગણાળે.  ક્ યાયના ફશાયની યક્ ભન ું લધાયાન ું કાભ પ્રભાણભ  ત બાલ૫ત્રક 
(Schedule Rates) ભાું દાખર ક્ યેરા બાલો પ્રભાણે ક્ યવ ું ૫ડળે નને તેભાુંથી ક્ યાય પ્રભાણે ુ   કાભના બાલ ભાટે જે ટકા 
ફાદ ક્ યલાના ઠયેરા શોમ તેટરા ટક ફાદ ક્ યલાભાું આલળે નને આલા પ્રભાણભ  ત બાલ૫ત્રક્ ભાું જ ટકા યક્ ભ () દાખર ન 
થમેરી શોમ તેના બાલ મોગ્ મ નમધકાયી તયપથી ભું઼  ષય થામ તે જો ઇજાયદાય આથી લધાયાની યક્ ભન ું કાભ ક્ યલા ક્   ર 
શોમ તે ઇજાયદાયે સ્ લીકયવ ું જોઇમ.  આલા બાલ ટકાની ક્ ાતોાત્ર નશીં મલી યીતે મનલ ભું઼  ષય ક્ યલાભાું આલળે નને 
જો ઇજાયદાય પ્રભાણભ  ત બાલ૫ત્રોભાું જેનો વભાલેળ ક્ યેરો ન શોમ તેન ું લધાયાન ું કભ ક્ યલા ખ ળી ન શોમ તો 
ભશાનગયાલરકા ફાુંધકાભ નમધકાયી આલા ફાુંધકાભ ભાટે મનમભ પ્રભાણે મોગ્ મ તજલીજ ક્ યી ળક્ ળે. 

13)  ળયત પ્રભાણે ઠયેરા કાભો ૈકી કોઇના ભા૫ નગય સ્ થની મસ્ થમતભાું પેયપાય ક્ યલાનો તે ૈકી કોઇના કાભ નગય તેનો 
બાગ ક્ ભી ક્ યલાનો નગય ક્ યાયદાય ાવેથી ફદરાભાું ફી઼  ું આીને આપ્ મા લગય કાઢીને રેલાનો નથલા કોઇ  ર ું નગય 
અંળતઃ ક્ યેલ ું કાભ કાઢી નાુંખલાનો નગય તેભાું પેયપાય ક્ યલા ભશાનગયાલરકાના ફાુંધકાભ નમધકાયીને નમધકાય છે.  
કાભનો કોઇ બાગ ક્ યાયદાય ાવેથી કાઢી રલેાભાું આલે તે પ્રવુંગે તેટલ ું કાભ ન ક્ યલાના નગય કાઢી રલેાના વફક્ થી 
કેઇ૫ણ જાતની ન ક્ ળાની ભાુંગી ળક્ ળે નશીં. 

14) જો ભશાનગયાલરકા ફાુંધકાભ નમધકાયી વાશફેે નગય તો તેભના નામફને કાભ ફદર નધ ર ું નગય ફીન વપાઇલાી 
કાભગીયીથી ક્ યેરાન ું જણામ નગય શરકી જાતનો ભારવાભાન લા૫યલાન ું જોલાભાું નગય તો તભાભ કાભ નગય તેનો 
બાગ ઇજાયદાયને કાભની જર યીમાત પ્રભાણે દ યસ્ ત ક્ યલા, કાઢી નાુંખલા નગય પયીથી ક્ યલા રેખી ૂ  ચના આી તે 
 ૫યથી ઇજાયદાયે તે પ્રભાણે ોતાના ખચઅ ક્ યવ ું જોઇમ નને આલી યીતે ફાુંધકાભ આમધકાયી નગય તેભના નામફ ે
આેરી ુ દત અંદય જો ઇજાયદાય ખચક ક્ યલા ઇન્કાય ક્ યે નગય કાભની સ્ થ વીભા  ૫યથી કેઇ૫ણ જાતનો ભારવાભાન 
તથા જણવો જે શરકી ખયાફ (ફીન ભજ  ત તથા ઇજાયાની ળયતો મલર ઘ્ ધ) શોમ મલી આેરી ુ દત અંદય દ ય ક્ યલા 
ફાુંધકાભ નમધકાયી  તકતા ક્ યી રઇ તેના ખચકની યક્ ભ ઇજાયદાયની કોઇ૫ણ પ્રકાયની લ્ શણેી યક્ ભો લૂ  ર ક્ યી ળક્ ળે. 
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15) જો ભશાનગયવેલાવદનના ફાુંધકાભ નમધકાયીને થમેલ ું કભ મક્ દભ ળયત૫ત્ર () પ્રભાણે થમેલ ું નથી ૫યુંત   તે કભ ચરાલા 
દેવ ું મવ ું રાગ તે ભાટે તેભને મોગ્ મ રાગે તે બાલ કી નાણાું નદા ક્ યલા તેભને નમધકય છે.  ૫ણ આલી યીતે ક્ યવ ું કે ન 
ક્ યવ ું તેભની ભયજી  ૫ય છે. 

16) ઇજાયદાયથી આેરા તભાભ ચારતા કાભો ભશાનગયવેલાવદનના ફાુંધકાભ નમધકાયી તથા તેભના નામફો દેખયેખ યાખી 
તાવી ળક્ ળે.  ઇજાયદાયે શુંભેળા જમાયે કાભ ૫ય ોતે શાજય યશી ળકે તેભ ન શોમ ત્ માયે ોતાના જલાફદાય પ્રમતમનમધને 
કાભની શુંભેળની લખતે નને જમાયે ફાુંધકાભ નમધકાયી તયપથી નગય તેભના નામફ નમધકાયી તયપથી ૂ  ચના ભે 
તેભની ૂ  ચના  તથા હ ક્ ભ રલેા દયેક લખતે શાજય યાખલા જોઇમ નને આલી યીતે યખામેરા પ્રમતમનમધને જે કુંઇ હ ક્ ભો 
આ૫લાભાું આલે તે ખ  દ ુ   કોન્રાક્ટયને આ૫લાભાું આલેરા હ ક્ ભો પ્રભાણે જ ફુંધનકાયક ગણલાભાું આલળે. 

17) ભશાનગયવેલાવદનના ફાુંધકાભ નમધકાયી તયપથી જણાલલાભાું આલે તે લખતે કાભની તાવણી અંગે જોઇતા શમથમાયો 
ભ઼  ષયો મલગેયે તભાભ ઇજાયદાય તયપથી ોતાના ખચઅ આ૫લાભાું આલળે નને જો આલી યીતે ઇજાયદાય આ૫લાભાું   કે તો 
ઇજાયદાયના ખચઅ ક્ યી રેલા નને થમેરો ખચક તેના નદા થલાની નાણાુંની દેલામાદીભાુંથી લૂ  ર થઇ ળક્ ળે. 

18) જમાયે કાભનો કોઇ૫ણ બાગ ઢુંકઇ જલાનો શોમ નને જો તેના ભા૫ રઇ ળકમ મલી મસ્ થમત ફશાય જતાું શોમ ત્ માયે કાભ 
ઢુંકઇ જતાું ૫શરેા તેના ખયા ભાો રઇ ળકમ તે નથક આલા કાભો ઢુંકાતા ૫શરેા ઇજાયદાયે ભશાનગયવેલાવદનના 
ફાુંધકાભ નમધકાયી નગય તેભના નામફને મનદાન વાત ધદલવની રેલખત ૂ  ચના આ૫લી જોઇમ નને થમેલ ું કાભ ઢાુંકી 
તેભની રેલખત ૫યલાનગી ભેલલી જોઇમ.  જો  ૫ય પ્રભાણે લતકન ક્ યલાભાું   કે તો ફાુંધકાભ નમધકાયીને મોગ્ મ રાગે 
તો ઢાુંકેરા બાગ ઇજાયદાય ખચઅ  ઘડાલી ળક્ ળે નગય તેના ખચઅ મલા કાભ તથા ભારવાભાન ફદર નાણાું નદા ક્ યલાભાું 
આલળે નશીં. 

19) જો કોઇ ઇજાયદાય નગય તેના કાભ  ૫યના ભાણવો જે કાભ  ૫ય તે કાભ ક્ યતાું શોમ તે ભકાનના કોઇ૫ણ બાગભાું નથલા 
ભકાનને, યસ્ તાને ફુંધન નગય ઘાવ  ગેરી જભીનને નગય લાલેતય ક્ યેરી જભીનને તોડે, ફગાડે નગય ન ક્ ળાન ૫શોંચાડે 
નગય કાભ ચાલ  શોમ તે લખતે કોઇ૫ણ કાયણથી તે કાભને ક્ ુંઇ ન ક્ ળાન ૫શોંચે નગય તો કાભ  ર  થલાની તાયીખથી મક 
લકની અંદય ખાભી જણાઇ આલે તો તેણે ોતાના ખચઅ દ યસ્ ત ક્ યી આ૫લી ૫ડળે નશીં તો ભશાનગયવેલાવદનના, 
ફાુંધકાભ નમધકાયી ફીજા કાયીગયો ાવેથી દ યસ્ ત ક્ યાલી રેળે નને થમેરો ખચક ઇજાયદાયની લ્ શણેી નીક્ તી શોમ નગય 
ભશાનગયવેલાવદન ત્ માય ૫છીથી થામ તે યક્ ભભાુંથી લૂ ર ક્ યી ળક્ ળે. 

20) ઇજાયદાયે ોતાના ખચઅ યાખેલ ું કાભ  ર  ક્ યલા ભાટે જોઇતા વલક શમથમાયો, વાધનો, મનળાની , દોયડી , ારખ મલગેયે 
 યા ાડલા નને રાલલા રઇ જલા ભાટેનો ખચક ૫ણ ોતે લેઠલો જોઇમ, તેભજ તેણે કાભન ું ભા૫ નગય ભારવાભાનન ું 
ભા૫ રેલા લજન ક્ યલા નગય કાભના આરેખને (Linecut) ક્ યલાભાું જે વાધનની જર ય ૫ડે તે ક્ ુંઇ ૫ણ ખચક રીધા લગય 
આ૫લી જોઇમ. કોઇના જાનભારને ન ક્ ળાન ન ૫શોંચે તે વાર  જોઇતી લાડ નને ફત્તી ની ગોઠલણ ક્ યલી ૫ડળે.  
વગલડો નશીં યાખલા ફદર દયેક ખાભી દીઠ યોજના રૂ. 2/- થી રૂ. 5/- ૂ ધીનો દુંડ ક્ યલાભાું આલળે, ખાભી ફદરની 
ૂ  ચના આપ્ મા મવલામ ૫ણ ભશાનગયવેલાવદન તયપથી તે ફદરની વ્ મલસ્ થા ક્ યી તેનો ખચક કોન્રાક્ટયના ફીરભાુંથી 
લૂ  ર ક્ યલાભાું આલળે. (સ્ ટે.ક.ઠ.નું.તા.29-11-63 થી ભું઼  ષય) તેભજ કાભ  ૫ય દેખયેખ યાખનાય ભશાનગયવેલાવદનના 
ભશકે્ ભ નગય કાભ ક્ યનાય ભ઼  ષયો ૈકી કોઇને ૫ણ ભળીનથી નગય ઇતય કોઇ૫ણ પ્રકાયે નક્ સ્ ભાત થઇ  ન ક્ ળાન થળે તો 
તેની તભાભ જલાફદાયી ઇજાયદાયને ળીયે યશળેે. આલા પ્રવુંગે દાલો નગય પધયમાદ થળે તો તેનો ફચાલ ક્ યલાભા નગય 
ન્ મામની નદારતભાું રડલા ભાટે ખચક તે તેણે વોંવલો ૫ડળે નને તે ભાટે ન ક્ ળાની નગય ખચક આ૫લા હ ક્ ભ થામ તે 
આ૫લો ૫ડળે. 

21)  ભશાનગયવેલાવદન ફાુંધકાભ નમધકાયીની રેલખત વુંભમત્ત લગય ફીજા નાભોભાું ફદરો ક્ યી ળકમ નશીં નગય ફીજા 
ઇજાયદાયને ેટા ઇજાયો આી ળકમ નશીં.  આ પ્રભાણે વુંભમત્ત ક્ યી રીધા લગય ઇજાયદાય ભોં ફદરી ક્ યે નગય ેટા 
ઇજાયો આે તો તેણે ઇજાયદાયની ળયતનો બુંગ ક્ યેરો ગણલાભાું આલળે નને ભશાનગયવેલાવદન ફાુંધકાભ નમધકાયી તે 
 ૫યથી ઇજાયો યદ્ર ક્ યી ળક્ ળે નને ઇજાયદાયે બયેરી તાયણ ેટે ય઼  ષ ક્ યેરા નનાભત ભશાનગયવેલાવદનભાું જભે થલા 
ાત્ર થળે નને તે ભશાનગયવેલાવદનને સ્ લાધીન યશળેે નને ઇજાયદાયે મક્ ઠા ક્ યેર ભારવાભાનથી નગય તે ભાટે ભાથે 
રીધેરી જલાફદાયી ઇજાદાયને ન ક્ ળાન થામ તે ભાટે લતય ભાુંગલાની શક્  ્   તેને યશળેે નશીં. 
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22) બાલ૫ત્રો  ૫ય જે ઇવભો વશી ક્ યે તેભની જલાફદાયીથી ભુંડના બાગીદાયોભાું પેયપાય થલાથી નટટ થતી નથી આલા 
પેયપાય ફાફત ઇજાયદાયે ફાુંધકાભ નમધકાયીને રેલખત ખફય આ૫લી જોઇમ. 

23) કાભ  ર ું ક્ યલા ભાટે તાયણ ક્ યલા ુ કેરી નનાભતની યક્ ભ  ર ું થમા ૫છી છેલટનો ધશવાફ થઇ કાભ  ર ું થલાનો દાખરો 
ભળ્ મા ૫છી ૫યત ક્ યલાભાું આલળે.  નમલન કાભો ભાટે કભ  ર  થમા ૫છી મક લક ૂ ધી કાભની ફે ટકાની નનાભત 
ભશાનગયવેલાવદન તયપ યાખી ુ ક્ લાભાું આલળે.  આ ળયતો ખાવ વું  ણક દ યસ્ તીના કાભોને રાગ  ક્ યલી નશીં તે ફદર 
ભશાનગયવેલાવદન ફાુંધકાભ નમધકાયી ુ ખત્ માય છે. 

24) જો કાભ  ર  થમાની તાયીખથી મક લક ુ દત દયમ્ માન થમેર કાભભાું ઇજાયદાય વત્તા ફશળાયના કાયણોને રઇને નશીં 
૫યત   કેલ તેની ક્ ૂ  ય ખદયાફ કાભગીયી નથલા ખયાફ ભારવાભાનનો  ૫મોગ ક્ માકનો વફફથી ક્ ુંઇ ખાભી જણાઇ આલે 
તો ઇજાયદાયને ખચઅ નને જોખભે દ યસ્ ત ક્ યલાભાું આલળે નને થમેરો ખચક ઇજાયદાયને જે યક્ ભ નદા થલાને ાત્ર થઇ 
શોમ તેભાુંથી લૂ  ર ક્ યલાભાું આલળે. 

25) ઇજાયાથી થતાું કભોને તે ુ દત દયમ્ માન ભશાનગયવેલાવદનના ફાુંધકભ નમધકયીની શ  ભત નીચે ગણાળે નને ન ક્ ળાની 
ળયતો નને કભગીયી નને ભારવાભાનના ગ ણદોની ફાફતભાું તેભનો મનણકમ છેલટનો નને ફુંધનકયક ગણાળે. 

26) જે કાભની ફાફતભાું ળયતો ુ ક્ યય ક્ યલાભાું આલેરી ન શોમ તે કાભો વું  ણક યીતે ભશાનગયવેલાવદનના ફાુંધકાભ 
નમધકાયીના જર યીમાત નને ૂ  ચના પ્રભાણે ક્ યવ ું ૫ડળે. 

27) ખાણોની વલક રાગત, યોમલ્ ટી જકાત નને મલો ફીજો ખચક તે ફાફત ખાવ  લ્રેખ ક્ યેરો ન શોમ તો તે ઇજાયદાયે લેઠલો 
૫ડળે. 

28) આ કાભગીયી વુંફ ુંધી કોઇ૫ણ પ્રકાયની ભાુંગણી તક્ યાય શળે તો પામનર ફીર ભળ્ મા તાયીખથી 3 ભધશના અંદય નભે 
મોગ્ મ ઇરાજ રઇશ ું.  આ ુ દત મલત્ મા ફાદ આ વુંફ ુંધી કેઇ૫ણ પ્રકયનો દાલો ચારળે નશીં. 

29) ઇજાયદાય ક્ યાય ક્ માકની તાયીખથી 6 ભાવની અંદય કાભ ક્ યલાની વાઇટ આ૫લાભાું ન આલે તો ઇજાયદાય ક્ યાયભાુંથી ુ ક્ ત 
થલા ભાુંગણી ક્ યી નને તે પ્રભાણે ઇજાયદજાયે ભાુંગણી ક્ મઅથી તેને બયેર નનાભત યક્ ભ ૫યત ક્ યલાભાું આલળે. 

 
બાલ૫ત્રક ક્ યનાય ઇજાયદાય નગય બાગીદાયોની વશી 
ભત  ક્ યનાય ઇજાયદાય બાગીદાયોના વાથીદાયોની વશી 

ર ફર  
 

                                                      મ્ ુ  મનમવ૫ર ક્ભીશ્ નય 

 
 

લડોદયા ભશાનગયાલરકા વભ્ મ નું.૧ 
લડોદયા ભશાનગયાલરકા વભ્ મ નું.૨ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

લડોદયા ભશાનગય ાલરકાનો મવક્ કો 
મવક્ કે 
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લડોદયા ભશાનગય ાલરકા 
                                  ઇરે. મભકે.(ા. .) ળાખા 
                                        :   ળયતો   : 

 
1)      ઇજાયદાયે બયેરા ટેન્ ડયની દયેક આઇટભનો ઼  દો  વયલાો તેભજ ફધીજ આઇટભોનો વયલાો આંક્ ડા નને ળબ્ દોભાું ન  ક 

જણાલલા. 
2) દયેક આઇટભોના બાલ, ળ  ્ દ નને આંક્ ડાભાું ફન્ નેભાું જણાલલા. 
3) ટેન્ ડય બયતી લખતે વીરફુંધ ક્ લય  ય કભન ું નાભ  યે ર ું જણાલવ ું. 
4) ડીભાન્ ડ ્ાપટ વાભેર છે, તેભ દળાકલી ડીભાન્ ડ ્ાપટની મલગત આલી. 
5) ટેન્ ડય બયલાભાું ઇન્ ક્ ેનનો  મોગ ક્ યલાની ભનાઇ છે.  આ ૂ  ચનાનું  લ્રુંઘન ક્ યલાભાું આલે તો ટેન્ ડય નાભું઼  ષય ક્ યલાનો 

નમધકાય લડોદયા ભશાનગય ાલરકાનો છે. 
6) નમનલામક વુંજોગોભાું યજીસ્ ટય ોટટથી ય઼  ષ ક્ યેર ટેન્ ડય સ્ લીકયલાનો  ય દળાકલેર તાયીખ નને વભમ ૧૬.૦૦ ક્ રાક્ નો છે 

તે શરેા ટેન્ ડયત્ર ભી ળક્ ળે તોજ ટેન્ ડય સ્ લીકયલાભાું આલળે ોટટથી મનમત વભમ છી ટેન્ ડય સ્ લીકયલાભાું આલળે 
નશીં નને તેની જલાફદાયી લડોયા ભશાનગય ાલરકાની યશતેી નથી. 

7) ફાનાની યક્ ભ (ઇ.મભ.ડી.) નો મ્ ુ  મનમવર કમભશ્નય, V.M.C. ના નાભના ડીભાન્ ડ ્ાપટથી સ્ લીકયલાભાું આલળે. યોક્ ડા, 
પીક્ વ ડીોઝીટ કે ફીજા સ્ લર ભાું સ્ લીકયલાભાું આલળે નશીં. 

8) યજીસ્ ટય ોટટથી ટેન્ ડય નીચેના વયનાભે ભોક્ રવ ું. 
આવી.મ્ ુ  મનમવર કમભશ્ નય શ્રી, (યેકેડક ળાખા) 
લડોદયા ભશાનગય વેલાવદન, ખુંડેયાલ ભાકેટ લફલ્ ડીંગ,  
યાજભશરે યોડ, લડોદયા - 390 001. 
 
 
 
 

      S/D 
                                   કામકારક ઇજનેય 

                                                                                  ા. (ઇરે/ભીકે) 

 
ઇજાયદાયની વશી નને મવક્ કો 
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કાભનુું નાભ : ાણી  યલઠા ઇરે/મભકે ળાખા શસ્તક ગોયલા ટાુંકી કભાન્ડ મલસ્તાયભાું આલેર ટય ફલેર (૧)શ્રીજી ટેનાભેન્ટ વોવામટી  
      ાવે, (૨) જમ અંફે ફોયલેર નું – ૧, (૩) નભકદેશ્વય વોવામટી ાવે તથા (૪)કાળીધાભ વોવામટી ાવેના ટય ફલેર  
      ભાટે નમલન વફભમવિફર ભોટય-ુંવેટ વપ્રામ, ઇયેક્ળન, ટેસ્ટીંગ તથા કભીંળનીંગન ું કાભ. 
 

(૧) ગોયલા ટાુંકી કભાન્ડ મલસ્તાયભાું આલેર ટય ફલેર (૧)શ્રીજી ટેનાભેન્ટ વોવામટી ાવે, (૨) જમ અંફે ફોયલેર નું – ૧, (૩) 
નભકદેશ્વય વોવામટી ાવે તથા (૪)કાળીધાભ વોવામટી ાવેના ટય ફલેર ભાટે નમલન વફભમવિફર ભોટય-ુંવેટ વપ્રામ, 
ઇયેક્ળન, ટેસ્ટીંગ તથા કભીંળનીંગની કાભગીયી કયલાની યશળેે. 
(૨) વદય કાભે જર યી કાટીંગ ઇજાયદાયે કયલાન ું યશળેે. જેન ું નરામદ    કલણ ું કયલાભાું આલળે નશી. 
(૩) ઇજાયદાયે લકક ડકય ભળ્મેથી તભાભ કાભગીયી ધદન દવ (ધદન-૧૦) ધદલવભાું   ણક કયલાની યશળેે, કાભગીયીભાું મલરુંફ થળે તો 

લડોદયા ભશાનગય ાલરકાના મનમભ નન વાય પ્રમત લીક ૧/૨ % પ્રભાણે નને લધ ભાું લધ  ફીરના ૧૦% પ્રભાણે દુંડ લૂ  ર 
કયલાભાું આલળે. 

(૪) ઇજાયદાયે કાભગીયી દયમ્માન જરૂયી વેપટી-ઇકલીભેન્ટની વ્મલસ્થા કયી, તેનો  મોગ કાભગીયી દયમ્માન કયલાનો યશળેે. 
(૫) કાભગીયી દયમ્માન કોઇણ જાતનો નકસ્ભાત થળે કે કોઇણ ભાર-વાભાન કે મભરકતને ન  કળાન થળે તો તેની વું  ણક 

જલાફદાયી ઇજાયદાયની યશળેે. 

(૬) ઇજાયદાયે મનમભ ુ જફ ટેન્ડય પી તથા ૨% ની નનાભતની યકભ રૂ. ૯૭૩૨/- ડી.ડી.થી બયલાની યશળેે / ડી.ડી.              
પ્રી-ક્ લોરીપીકેળન ફીડ વાથે ફીડલાના યશળેે. . ડીભાન્ડ ્ાફ્ટ મ્ુ મનમવર કભીશ્નયશ્રી, લડોદયા ભશાનગય ાલરકાના નાભનો 
કાઢલાનો યશળેે. 

(૭) ઇજાયદાયે લકક ડકય ભળ્મેથી ૩% ની વીક્યોયીટી ડીોઝીટ ધદન-૭ ભાું બયલાની યશળેે. 
(૮) ઇજાયદાયે  ડકય ભળ્મેથી ધદન-૭ ભાું લડોદયા ભશાનગય ાલરકા વાથે ગ જયાત ગલનકભેન્ટના ઠયેર સ્ટેમ્ ેય  ય કયાય 

કયલાનો યશળેે. 
(૯) કાભગીયી દયમ્માન કોઇણ તકયાયી ુ દ્દો  સ્સ્થત થળે તો લડોદયા ભશાનગય ાલરકા જે મનણકમ રેળે, તે મનણકમ અંતીભ 

યશળેે નને તે ઇજાયદાયને તથા તેના લારી-લાયવોને ફુંધનકતાક યશળેે. 
(૧૦) ઇજાયદાયે વદય કાભ ભાટે મક લકની ગેયેંટી આલાની યશળેે. 
 

 

 

 

 

 

         

                S/D 

                                                                                                                      કામકારક ઇજનેય 

                                                                                  ા. (ઇરે/ભીકે) 
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કાભનુું નાભ : ાણી  યલઠા ઇરે/મભકે ળાખા શસ્તક ગોયલા ટાુંકી કભાન્ડ મલસ્તાયભાું આલેર ટય ફલેર (૧)શ્રીજી ટેનાભેન્ટ વોવામટી  
      ાવે, (૨) જમ અંફે ફોયલેર નું – ૧, (૩) નભકદેશ્વય વોવામટી ાવે તથા (૪)કાળીધાભ વોવામટી ાવેના ટય ફલેર  
      ભાટે નમલન વફભમવિફર ભોટય-ુંવેટ વપ્રામ, ઇયેક્ળન, ટેસ્ટીંગ તથા કભીંળનીંગન ું કાભ. 
 
 

PRICE – BID 
Dimension 

of 

Quantity 

Item Rate Per Amount 

01 

Supply & erection of new 10 HP Submersible Motor 

Pump set having 42 meter Head, 540 LPM discharge at 

Kashidham Society.  

Make:- Jasco, Unil,Lubi, Unnati. 

 No.  

01 

Supply & erection of new of 20 HP Submersible Motor 

Pump set having 45 meter Head, 1500LPM discharge 

at Narmadeshwar Society.  

Make:- Jasco, Unil, Lubi, Unnati. 

 No.  

01 

Supply & erection of new of 30 HP Submersible Motor 

Pump set having 44 meter Head, 1740LPM discharge 

at Jayambe Society.  

Make:- Jasco, Unil, Lubi, Unnati. 

 No.  

01 

Supply & erection of new of 40 HP Submersible Motor 

Pump set having 56 meter Head, 1820 LPM discharge 

at Shreeji Tenement Society.  

Make:- Jasco, Unil, Lubi, Unnati. 

 No.  

01 

Supply of new spare 20 HP Submersible Motor Pump 

set having 45 meter Head, 1500LPM discharge for 

Narmadeshwar Society.  

Make:- Jasco, Unil, Lubi, Unnati. 

 No.  

01 

Supply of new spare 40 HP Submersible Motor Pump 

set having 56 meter Head, 1820 LPM discharge for 

Shreeji Tenement Society.  

Make:- Jasco, Unil, Lubi, Unnati. 

 No.  

  Total  

 

 

 

 

 

 
             S/D 

કામકારક ઇજનેય 

                                                                                  ા. (ઇરે/ભીકે) 
ઇજાયદાયની વશી 


