
કામનું નામ:

:

:

:

: ૩૦-૦૭-૨૦૨૦ થી ૦૭-૦૮-૨૦૨૦

: ૧૪-૦૮-૨૦૨૦

:ભાવપ ક મેળવનાર

ી- વોલીકીકેશન દ તાવે -પ ો

ભાવપ ક આપવાની તારીખ 

અંદા  રકામ

૨% અનામત રકામ

ટે ડર ફી

વડોદરા મહાનગર પાિલકા
ી- વોલી ફકેશન-બીડ

વ.વોડ નં-૦૧(એ)નાં િવ તારમાં ડેનજેની દૈિનક ફરીયાદોનાં િનકાલ કરવા માટે ડીસી ટ ગ મશીન 

માટે માનવ દન પુરા પાડવાનું કામ .(આ.રેટ)

ભાવપ ક જમા કરવાની તારીખ 

શાખા/ખાતાિધકારી

.૮૯,૧૫૨/-

.૧,૭૮૩/-

.૬૦૦/-

વડોદરા.

વડોદરા મહાનગર પાિલકા

શાખા/ખાતાિધકારી



ખાતું/શાખા :

:

:

:

(ખાતાની ત)

વડોદરા મહાનગર પાિલકા

૧) ટે ડર માંક 

૨) ટે ડર ફી રીસી ટ માંક

૩) કામ નું નામ વ.વોડ નં-૦૧(એ)નાં િવ તારમાં ડેનજેની દૈિનક ફરીયાદોનાં િનકાલ 

કરવા માટે ડીસી ટ ગ મશીન માટે માનવ દન પુરા પાડવાનું 

કામ.(આ.રેટ)

લાક 

વડોદરા મહાનગર પાિલકા

વડોદરા.

  શાખા :પૂવ ઝોન 

ખાતું/શાખા :

:

:

:

શાખા :પૂવ ઝોન 

વડોદરા મહાનગર પાિલકા

લાક 

વડોદરા મહાનગર પાિલકા

૧) ટે ડર માંક 

૨) ટે ડર ફી રીસી ટ માંક

૩) કામ નું નામ વ.વોડ નં-૦૧(એ)નાં િવ તારમાં ડેનજેની દૈિનક ફરીયાદોનાં િનકાલ 

કરવા માટે ડીસી ટ ગ મશીન માટે માનવ દન પુરા પાડવાનું 

કામ.(આ.રેટ)

વડોદરા.ી- વોલીફીકેશન બીડ સાથે સામેલ રાખી મોકલવી

(ઇ રદાર/અરજદારની ત)



શાખા :

ઓછા ટે ડર માંક 

વધુ

૧

૨

૩

૪

૫

૬

વડોદરા મહાનગર પાિલકા

ટકાનું ભાવપ ક
સામા ય સુચનાઓ

ભાવપ ક તથા તનેી શરતો

ભાવ૫   ભરતી વખતે માંગણી  રનાર ઇ રદારે આપેલા નમુનામાં પોતે કેટલા ટકા વધારે અગર ઓછા ( માણભૂત ભાવ૫   અગર 

અંદાજ૫  ના ભાવો ઉ૫ર, ભાવથી કામ રાખવા ખુશી છે તે દશાવવું ઇએ અને તે ઓછા અગર વધુ ટકાવારી દશાવેલા ભાવ અંદાજ૫  ની 

તમામ ર  મ માટે જ હોવા  ઇએ.

હેરનામામાં જણાવેલી કામની િવગતોમાં અગર કામ પુ ં  રવાની મુદતમાં અગર બી  કોઇ૫ણ િવગતોના ફેરફાર દશાવના ં ભાવ૫   

 વીકારવામાં આવશે નહ .

અપૂણ અગર છેકછાકવાળુ ભાવ૫    વીકરવામાં આવશે નહ .

 એ  થી અધી   કામો એ  મ  રી તેની ઉ૫ર ભાવ૫   માંગવામાં આ  યા ન હોય તે િસવાય અ  ય સંગ ેકોઇપણ ભાવ૫  માં એ  થી વધારે કામો નો 

સમાવેશ થઇ શ  શ ેનહ .

ઇ રદાર ની ણ માટે સામા ય િનયમો તથા સુચના

જયારે કોઇ૫ણ મંડળ તરફથી ભાવ૫  (ટે  ડર) ભરવામાં આવે  યારે તે મંડળના દરે   ભાગીદારે તેના ઉ૫ર સહી  રવી ઇએ ને આવી રીતે કોઇ 

ભાગીદાર ગેરહાજર હોય તો તેના વતી તેના કાયદેસર મુખ  યારે સહી  રવી ઇએ.

(  ં૫ની) મંડળી તરફથી થનાર કામોના નાણાં લીધાની પાવતી ઉ૫ર ૫ણ મંડળના દરે   ભાગીદારની સહી થવી ઇએ, મા  જયારે કોઇ કામના 

ભાવ૫  માં (મંડળી)  ં૫નીના  નામથી જ કામ રાખેલું હોય તેવા સંગ ેતે મંડળી વતી કોઇ એકાદ ભાગીદાર અગર તો કાયદેસર રીતે પાવતી 

આ૫વા જનેે અિધકાર હોય એવો મુખ  યાર સહી  રી શ  શ.ે

૭

૮

૯

૧૦

૧૧

૧૨

૧૩

૧૪

૧૫

૧૬

 માંગણી  રનારે જ ેકામની માંગણી  રી હોય તે કામનું નામ તથા પોતાનું અગર મંડળીનું નામ તેમજ બાનાની ર  મ ભયા બદલનો શેરો 

ભાવ૫  વાળા પાકીટની બહારની બાજુએ઼  રવો ઇએ.

ભાવ૫ કો  લેવા માટે મુ  રર  રેલ વખત ૫છી રજુ ઼થયેલા ભાવ૫ કો િવલંબ જુજ઼  કોઇ િવલંબના કારણો સંતોષકાર   હોવા િસવાય  વીકરવામાં 

આવશે નહ  ૫ણ આવી રીતે રજુ ઼થયેલ ભાવ૫ કો કોઇપણ ખોલતા અગાઉ આવેલા હોવા ઇએ.
સિમિત અગર સભાના અિધકારી ના ભાવપ કો ૧૨૦ દવસની અંદર અને બાકીના વધારેમાં વધારે ૯૦ દવસની અંદર ભાવ૫ કો મંજુર઼ અથવા 

નામંજુર઼  રવામાં આવશે. સદરહંુ  મુદત િવ  યા બાદ એજ સીને પોતાનું ભાવ૫   ૫રત લેવા અને બાનાની ર  મ પાછી માંગવાની છુટ છે.

 કામો ના  રારો રીતસર ગુજરાત સરકારના ઠરેલા ધોરણ અનુસાર યો  ય ર  મની  ટેમ૫ ટ કટોવાળા કાગળ ઉ૫ર થવા ઇએ અને તેનો ખચ  

ઇ રદારે સ સવો ઇએ.

એજ સી જમેના સગા સુધરાઇના બાંધકામ અગર ર  તા શાખામાં નો  રીમાં હોય તેઓ તેમની નો  રીની ભૌગોિલ    થળ સીમાની અંદર કામો  

રાખી શ  શ ેનહ , કારણ સગ૫ણને લીધે સંગીન દેખરેખ રાખી શ  શ ેનહ .

ભાવ૫   મંજુર઼  રવું અગર નામંજુર઼  રવું એ જ ેતે અમલદારની મુનસુફી ઉ૫ર રાખવામાં આવ ેછે અને કોઇપણ ભાવ૫   ભરનાર નામંજુર઼ના 

કારણો માંગી શ  શ ેનહ .

 માંગણી  રનારે કામની િવગતો જવેી કે સુધરાઇમાંથી માલસામાન આ૫વામાં આવવાનો હોય તો તે ન  શા,કામ  રવાની િવગતો (  પેશીફીકેશન) 

િવગરેેની મા હતી સારી રીતે લીધેલી છે એમ માનવામાં આવી તે તેને બધંનકાર   ગણાશે.

ઠરાવેલ વખતે અને  થળે આવલેા ભાવ૫ કો જ ેએજ સી અગર તેમના િતિનિધ િવગેરે સમયે હાજર તેમની સમ  ખોલવામાં 

આવશે.માંગણીદારોએ ખાતાના નીિત િનયમો વખત વખતની દુર  તીઓ તથા કામની ૫  ધિત સંબંધી લાગતી તમામ બાબતોથી વાકે ફગાર રહેવું 

ઇએ.  અને સદરહુ િનયમો તેમને મા  યતા વગર અ૫વાદે બંધનકર   ગણાશે.

માંગણીદારોએ ખાતાના નીિતિનયમો વખતો વખતની દરૂ તીઓ તથા કામની પ િત સંબંધી લાગતી તમામ બાબતોથી વાકેફગાર રહેવું ઇએ અને 

સદરહંુ િનયમો તેમને મા યતા વગર અપવાદે બંધનકારક ગણાશે.

 વધ ુ મુદત મંજુર઼ થવા બાબતની માંગણીઓ કામ પુ ં થવાની તારીખથી એ   માસની અંદર  વીકરવામાં આવશે અને એ   માસ ૫છી અને ણ 

માસની અંદર સબળ કારણો હશે તે  વીકરવામાં આવશે, ણ માસ ૫છી માંગણીઓ સમ  સભાની મંજુર઼ી િસવાય  વીકરવામાં આવશે નહ .



શાખા :

:

હંુ/ અમે લખેલુ કામ આંકડામાં : ટકા શ દોમાં 

અંદાજ૫  માં દાખલ  રેલા ભાવ  રતાં ઓછા વધ ુભાવ  રવા ખુશી છંુ/ છીએ.

કામનો અનુ મ 

નંબર

કામ પુ ં  

કરવાની 

મુદત

૧ ૪

ઓછા/વધુ ટકાનું ભાવપ ક

ભાવ૫   ભરનારનું નામ 

 સદરહંુ ભાવ૫    વીકારવામાં આવેતો હંુ/ અમો ઉ૫રો  ત તથા સામેલ રાખેલી  રારની તમામ શરતો માણે વતવા બંધાઉ છંુ/ છીએ અને તે માણે વતવામાં 

ચુકીએ તો િશ ા તરીકે  રારમાં જણાવેલી ર  મ અગર દંડ વડોદરા મહાનગર પાિલકામાં ભરીશું, આ સાથ ેઅનામત 

.          _______________________________________ ર  મ મો  લી છે તે ર  મ હંુ/અમો અંદાજની ર  મ ઉ૫ર ૫% 

અનામત ન ભરીએ અગર બીલમાંથી ૧૦%  પાત  રવા ન દઇએ તો મારી માંગણી મંજૂર઼ થયે સોબતના  રારની  લમ ૧ માણે મહાનગર પાિલકા જ   રી પાકે ખાતે 

જમા  રે તે મને/અમોને  બુલ મંજુર઼ છે.

કામનું વણન

વડોદરા મહાનગર પાિલકા

કામનુ નામ

.૮૯,૧૫૨/-

નોટો, રોકડ ઇ યાદી ર મ બાનાની 

ભરેલી અનામત તરીકે તેની તપસીલ

૫

.૧,૭૮૩/-૨૮૦

મા.દીન

અંદાજપ ક ની રકામ દખેરેખ આંકાર તથા 

અણધાયા ખચની રકામ િસવાય

વ.વોડ નં-૦૧(એ)નાં િવ તારમાં ડેનજેની દૈિનક 

ફરીયાદોનાં િનકાલ કરવા માટે ડીસી ટ ગ મશીન 

માટે માનવ દન પુરા પાડવાનું કામ .(આ.રેટ)

૨ ૩

જમા  રે તે મને અમોને  બુલ મંજુર઼ છે

તા.   -    -૨૦

ભાવપ ક ભરનારની સહી

સરનામું ___________________________
____________________________________

     
તા.   -    -૨૦

મંજુર કરનાર અિધકારીની સહી



૧

૨

કરાર ની શરતો
જ ે એજ સી નું ભાવ૫ ક મંજુર઼  રવામાં આ  યું હોય તેણે ભાવ૫ ક મંજુર઼  યાની ખબર આ  યાની તારીખથી એ   અઠવાડીયાની મુદતમાં  

મહાનગર પાિલકને જ ર લાગે તો આ શરતો ૫ર યો  ય  ટે  પ લગાડી સહી  રી આ૫વી ઇએ અને તે  રાર તરીકે ગણાશે તેમજ તેની  રારની 

શરતો પુરેપુરી પાળવાની મીનગીરી તરીકે  રો  ડ ર  મ કામની અંદા ઼ત િ  મંત ના પાંચ ટકા સુધીની (બાના તરીકે  આવેલા બે ટકા સાથે) 

અનામત ભરી દેવી ઇએ અગર કામના ચાલુ દેવાયાદીઓ (બીલો) માંથી દશ ટકા ર  મ કાપી અનામત આ૫વી ૫ડશે. ઉ૫ર દશાવેલી  મુ ત માં 

આ માણે  રવામાં નહ  આવે તો ભાવ૫  સાથ ેરજુ ઼  રેલી બે ટકાની અનામત જ  થવાને પા  થશે તેમજ એજ સી ના  નામોની યાદી  માંથી  

સદર  હંુ ઇ રદાર નું નામ  મી થવાને પા  થશે.

ભાવ૫ માં કામ પુ   રવાની દશાવેલી મુ ત માં એજ સી  ચો   સ૫ણે કામ પુ   રવું ઇએ અને ઠરેલી મુદતમાં કામ પુ   રવાની ઠરેલી તારીખ 

૫છી જટેલો સમય વધુ થાય તેટલા સમયના એ   અઠવાડીયા  તેના ભાગ દીઠ ૧/૨% પરંતુ વધુમાં વધુ ૧૦% સુધીનો ભાવપ ની ર  મનો દંડ 

(લી  વીડીટી ડેમેજ તરીકે ) વ   ઓડર આ  યા તારીખના થી ગણવામાં આવશે.

ભાવ૫ માં જણાવેલું કામ શ   યાનું જ ેતે તારીખથી   એજ સી ચોકકસપણે કામ પુ  ઇએ. દન - ૪ માં લેખીત હેર  રવું ૫ડશે. તે માણે 

નહ  થયેલાનું જણાયે થી નીચે મુજબ દંડ લેવામાં આવશે.(તા.૧-૪-૨૦૧૦ થી અમલમાં) મંજુર઼ થયેલ દરો નીચે માણે છે.

૧ થી ૭ - દવસ - . ૧૦૦૦ /-

૮ થી ૧૫- દવસ- . ૧૫ ૦૦/- 

૧૬ થી ૩૦ દવસ- . ૨૦૦૦/-

૩૦   થી વઘુ   દવસ માટે - . ૫૦૦૦/-

 રારની શરત નં.૩ ની થમ લીટીમાં વડોદરા મહાનગર પાિલકાના બાંધકામ અિધકારી ને શ દો ના બદલ ે સંબંધ  તા બાંધકામ શાખાના અિધકારી 

ને જમેને હવે ૫છી બાંધકામ અિધકારી   હેવાશે.

ચાલુ કામમાં  વડોદરા મહાનગર પાિલકા ના બાંધકામ અિધકારી ને એમ લાગ ેકે  એજ સી  િનરથ   કામ લંબા  યા  રે છે અગર તે ઠરેલી મુ ત માં 

અથવા જ ે માણે કામ નહી  રી શકે  એવો સંભવ છે, તો ખાતાનો  રાર રદ  રવાનો અગર કરારદાર ને સૂચના આ  યા િસવાય  રારદારને ખચ અને 

૩

૪

અથવા જ ે માણે કામ નહી  રી શકે  એવો સંભવ છે, તો ખાતાનો  રાર રદ  રવાનો અગર કરારદાર ને સૂચના આ  યા િસવાય  રારદારને ખચ અને 

ખમે મહાનગર સેવા સદનના હત અને સગવડની િ એ કામ પુ   રાવી લેવાનો અિધકાર રહેશે. અને  રારદારને સદર હંુ કામ અંગે  થળ ૫ર 

માલસામાન એ    ય  હોય અગર બી  કોઇ ત ની  જવાબદારી  માથ ેલીધી હોય તેમાંથી ઉ પ   થતી ખોટ માટે નુ  શાની માગવાનો હ    

રહેશે નહ  અને આવા સંગ ેએટલે કામ બી ઼ રીતે પુ   રવાનું હોય  યારે મહાનગર સેવા સદનને કામ પુ   રતાં જ ેિવશેષ ખચ થાય તેમાંથી કપી 

લેવાની વડોદરા મહાનગર પાિલકા ના બાંધકામને સ ા રહેશે અને દશા  યા માણે  રાર રદ   રવામાં આવ ેતે સંગ ેવડોદરા મહાનગર પાિલકા ના 

બાંધકામ અિધકારી થી કેટલુ અને  કેટલી િ  મંતનું કામ થયું છે તે સંબધંી  માણ૫  ન આપે  યાં સુધી કરારદાર નેકોઇ ર  મ વસુલ  રવાનો હ    

રહેશે નહ .  અગર તે સંબધંી નાણાં અદા  રવામાં આવશે નહ  અને જયારે  રેલા કામની િ  મંત આ૫વામાં આવ ે  યારે મહાનગર સેવાસદનના 

બાંધકામ અિધકારી એ આપેલા માણ૫ માં દશાવેલી ર  મ ન અદા થવાને પા  થશે.

ઉ૫ર કોલમમાં દશાવેલો અિધકાર આ૫વાના સંગ ેવડોદરા મહાનગર પાિલકા ના બાંધકામ અિધકારી ને જ ર લાગે તો કામ  રવાના  થળે અગર 

તેની આજુબ઼ાજુન઼ી જમીન ૫ર ૫ડેલો માલસામાન હિથયાર િવગરેે પુરેપુરો અગર અંશતઃ પોતાને  બજ ેલઇ  રારમાં દશાવેલ ભાવ મુજબ અગર 

તેના ભાવે ચાલુ બ ર ભાવ માણે તેના નાણાં અદા   રી શ  શ.ે  અગર હસાબમાં મજરે આપી શ  શ ેતે માણે જ ર ન લાગે તો ઇ રદારે  

આવો માલસામાન હિથયાર િવગરેે  થળ ૫રથી ખસેડવા ઇએ અને તે માણે ખસેડવામાં ન આવે તો બાંધકામ અિધકારી એજ સી  ના ખચ 

ખસેડી શકશે.  અગર હરા ઼થી તેનું વેચાણ  રી તેનું ઉ પ   એજ સી  ને મજરે આ૫શે અથવા બાંધકામ અિધકારી  આવો માલસામાનનો તેનો 

 ંઇ   ભાગનો અગર મીનગીરીનો અગર અનામત રાખેલા પૈસાનો અગર   એજ સી  ને અદા પા  થયેલી અગર થનારી કોઇ ર  મનો પુરેપુરો 

અગર જ ર લાગે તેટલો ઉ૫યોગ એજ સી ને  રેલા ખરાબ અથવા મન  વી રીતે  રેલા કામને સુધારવા પોતાને યો  ય લાગે એવી રીતે  રી શ  શ.ે



૫

૬

૭

૮

ા.૫૦૦/- િપયા પાંચસો સુધીના કામના ખચની ર  મ કામો પુરા થઇ પંસદ  થયા િસવાય અદા થઇ શ  શ ેનહ  અને ા.૫૦૦/- િપયા 

પાંચસોથી અિધ    અંદાજવાળા  કામોમાં થયેલા કામ પુરતા તેમજ ઇ રદાર ને ખાતાને જ ેઅમલદાર ની સુ તમાં કામ હશે તેવા અમલદારે  

આપેલા મા૫ મુજબ માસી   દેવાયાદી  બનાવી ર  મ અદા  થઇ શ  શ ે૫રંતુ આવી ચાલુ કામમાં અદા થયેલ ર  મો કામ ખરેખરી રીતે પુ ં  થયું એ 

હસાબે આ૫વામાં આવી છે તે માણે ન ગણતાં મા  છેવટ હસાબની શરતે અદા  થઇ છે.  (payment on account) એ માણે ગણવામા 

આવશે અને છેવટની દેવાયાદી  આકરમાં તેનો સમાવેશ  રવામાં આવશે.

કોઇપણ  કામના નાણાં તે કામ સંપૂણ રીતે સા ં  અને વણન માણે હોયા વગર અદા   રવામાં આવશે નહ .  એ કદાચશરતચુ  થી ખરાબ કામ 

પંસદ   રવામાં આવી નાણાં આ૫વામાં આવલે હોય તો તેને ભિવ  યમાં કોઇ૫ણ હસાબમાંથી બાતલ  રી તેના અદા  થયેલા નાણાં છેવટનો દાખલો 

આ૫તી વખતે અગર તે ૫હેલા કોઇ૫ણ વખતે વસુલ  રવા હુ  મ  રવા બાંધકામ અિધકારી ને સંપૂણ અિધકાર છે.

એજ સી ને ચાલુ કામમાં એવી હર  ત નડે કે  કામ પુ   રવામાં િવશેષ સમયની અપે ા રહે તો હર  તની તારીખથી એ   માસની મુ ત માં તેણે 

બાંધકામ અિધકારી  તરફ અર ઼  રવી ઇએ અને  તેમણે સબબ કારણો લાગે તો યો  ય વધુ મુ ત  આપી શ  શ ે૫રંતુ આ માણેની બાંધકામ 

અિધકારી  તરફથી મળેલી લેિખત હુ  મ િસવાય એજ સી  ના  રારની શરતોની  લમ - ર મુજબ  ઠરેલી મુ ત માં પુ ં  ન થાય તો વધુ મુ ત  

માટે દડં ને પા  થતી ર  મ ભરવાના જવાબદારી માંથી મુ  ત થઇ શ  શ ેનહ .

જયાં એજ સીએ  પાલખ, વધારાનો  ચરો તેમજ છા  િવગરેે દુર  યા ન હોય તેમજ મકાનને દુર તી  રવાનું કામ અગર એવુ બીજુ ઼કામ સુ ત  ય ુ

હોય તેમાં લા  ડા કામ બારણાઓ, બારીઓ, દવાલ, માલના નિળયાંની ફરસબધંના અગર મકાનના કોઇ૫ણ ભાગ ૫ર ડાઘડુઘ સાફ  રે નહ   યાં 

સુધી કોઇ૫ણ કામ પુ ં  થયું છે એવું માની શ  શ ેનહ .  ઇ રદાર ને ખચ માણે કામ પુ ં   રી સુ ત  રતાં પૂવ ચો  ખુ  રવામાં  સુર  રશે તો 

બાંધકામ અિધકારી એજ સી ને ખચ આ માણે  રાવી શ  શ.ે

જયારે કોઇ૫ણ અંદાજ૫ માં અગર શરત ૫  માં (  પેસીફીકે શનમા)ં વડોદરા મહાનગર પાિલકા ની વખારમાંથી અમુ   ત નો માલસામાન 

આ૫વામાં આવશે, અગર ઇ રદારે  વડોદરા મહાનગર પાિલકા  તરફથી આ૫વામાં આવનાર માલસામાન વા૫રવો ઇએ એવું ઠરેલું હોય  યારે તે 

૯

૯(૧)

૯(૨)

આ૫વામાં આવશે, અગર ઇ રદારે  વડોદરા મહાનગર પાિલકા  તરફથી આ૫વામાં આવનાર માલસામાન વા૫રવો ઇએ એવું ઠરેલું હોય  યારે તે 

અંદાજ ૫   સાથ ેઆ૫વામાં આવનાર માલસામાનના ત૫સીલનો ભાવ તથા આ૫વાનો જગો િવગરેેની િવગતસહનું ૫   સામેલ રાખવું ઇએ 

અને એજ સી  ને વખતો વખત જ ર માણે માલ આ૫વો ઇએ અને એકદરે  આપેલા માલની િ  મંતના નાણાં ઇ રદારે  અદા  થવાના 

નાણાંની દેવાયાદી  માંથી અગર લહેણાંમાંથી અંદાજ ૫ માંથી દશાવેલ દરને માણે અગર અંદાજ૫  ના અભાવે  એજ સી  સહી  રેલા 

૫ કમાંના દરને ધોરણે વસુલ લેવામાં આવશે. એજ સી    ઇ ર ને આ૫વામાં આવલે તમામ માલસામાન મહાનગરપાિલકની િમલ  ત ગણવામાં 

આવશે અને તે કોઇ૫ણ કારણે કામ ઉ૫રથી લઇ જઇ શ  શ ેનહ . તેમજ મહાનગરપાિલકના બાંધકામ અિધકારી ગમે તે વખતે તપાસી શ  શ.ે 

આવી રીતે આપેલા માલસામાન  પૈકી કામ પુ ં  થયે અગર ઇ રો રદ   રવાના સંગ ેજ ે  ંઇ માલસામાન વધ ેતે બાંધકામ અિધકારી  જ ર 

જણાય વખારમાં પાછો લેવામાં ઇતર સંગ ેવધેલો સામાન એજ સી  ૫રત  રી શ  શ ેનહ  અગર તેના અંગેકોઇ૫ણ ત ની નુ  શાની માંગી શ  શ ે

નહ .

૯/૧) મહાનગર પાિલકા તરફથી ઇ  રાથી આ૫વામાં આવતાં કામો  રવા  કોઇ૫ણ કારનો માલસામાન કો ટાકટર ને આ૫વામાં આવ ેતે 

તમામ માલસામાન બદલીની સહી તેઓ અગર તેઓ નીમે તે િતિનિધએ ર ઼  ટરમાં  રી આ૫વાની રહશ.ે ( થાયી સિમતી ઠરાવ અંક નંબર:-

૮૦૭/ તા-૨૯-૧૧-૧૯૭૩ થી મંજુરી)

૯/૨)સદર હંુ માલસામાન સાચવવાની તેમજ ગરેઉ૫યોગ ન થાય તે બાબતની તમામ કારની જવાબદારી કો ટાકટર ના શીરે રહેશે. માલમાં 

કોઇ૫ણ કારની ચોરી અગર િન  કળ ઼ના ૫ રણામે ઘટ આવશે અથવા માલનું નુ  શાન થશે તેની જવાબદારી  કો ટાકટરની છે અને ર  મ કો ટાકટરે 

પોતાના પદરની આ૫વાની રહેશે તેમજ બીલમાંથી તે  પાત  રી લેવામાં આવશે.

( થાયી સિમતી ઠરાવ અંક નંબર:-૮૦૭/ તા-૨૯-૧૧-૧૯૭૩ થી મંજુરી)



૧૦

૧૧

૧૨

એજ સી એ તમામ કામ સંગીન સારી કામગીરી થી કરવું ઇએ અને શરતપ માં જણાવેલ વણન માણે માલસામાન વાપરવો ઇએ તેમજ 

એજ સી ણવા માટે મહાનગર પાિલકા બાંધકામ અિધકારી ના સહીથી રાખેલા કામને લગતા નકશાઓ, સુચનાઓ નો ચુ ત રીતે અમલ કરવો 

ઇએ.

જયારે ન  શા,અંદાજ અને  પેસીફીકેશનમાં માપો જ  થાની િવસંગિત હોય  યારે ન  શા, અંદાજ અને  પેસીફીકેશનના અનુ મ માણે કામ  રવાનું 

છે. ૫રંતુ માપો અને જ  થામાં ભૂલ થયેલી ના હોય અને વણનની િવસંગિત હોય તો અંદાજ, ન  શા અને  પેસીફીકેશનના અનુ મ માણે કામ 

 રવાનું છે. વણન ખામીવાળું અથવા અ  પ  હોય  યારે બાંધકામ અિધકારીએ કેવી રીતે કામ  રવું તે બાબતની સૌથી ઉ મ થા  યાનમાં રાખીને 

સૂચના આપી અને ઇ રદારે  તે માણે કામ  રવું ઇએ, ન  શો અને  પેસીફીકેશનમાં દેખાતી ભુલો િતઓ હોય તો  રાર  યેયને લ માં રાખી 

બાંધકામ અિધકારી  આ ભૂલો અને િતઓ સુધારી શ  શ.ે ન  શા અંદાજ અને  પેસીફીકેશનમાં માપો, જ  થો અને વણનની િવસંગિત િસવાયની 

ખામીવાળું વણન અને  પ તાઓ માટે સીટી એ  ઼નીયરનો િનણય છેવટ નો ગણાશે અને ઇ રદાર ને તેવા માણે  રવું ૫ડશે.

અંદાજપ કમાં બતાવેલા માપો ફકત અંદાજ હોય તેમાં કામની જ રીયાત માણે વધ-ઘટ થવાને પા  છે.

યો ય અિધકારીના હુકમ થી મહાનગર પાિલકા બાંધકામ અિધકારીને કામના નકશા મુળ ખતપ  પેશી ફકેશન વગરેેમાં જ રી તે ફેરફાર તેમજ 

સુધારો વધારો કરવાનો ચાલુ કામ માં અિધકાર છે તેમજ કામની િ થતીને અનુસરીને સુચના વગરેે આપી શકાશે. અને આવી રીતે લેિખત આપેલી 

સુચના માણે કામ કરવા ઇ રદાર બંધાયેલા છે, આવા ફેરફાર થી મુળ કરાર રદ થયેલ ગણવામાં આવશે નહી આવી રીતે ભાવપ ક માં દશાવેલા 

માપના કરતાં વધુ કામગીરી અગર નહી દાખલ કરેલ રકમ નું કોઇપણ કામ (Extra item) કામ ના ભાગ તરીકે  એજ સી   ને સુ ત કરવામાં 

આવે તે કામ તેમણે મૂળ કામ માટે મુ ર થયેલી શરતો ને અનુસરીને તથા ભાવપ કમાં નમુદ કરેલ ભાવથી કરવા પડશે અને કામ પુ ં કરવાની 

મુદત વધુ આપેલ કામના મૂળ કામ સાથે ના માણોનુસાર વધારવામાં આવશે અને આ માણ માટે બાંધકામ અિધકારી જ ેદાખલો આપે તે 

બંધનકતા ગણાશે. કરાર ના બહારની રકમનું વધારાનું કામ માણભુત ભાવપ ક (Schedule rates) માં દાખલ કરેલા ભાવો માણે કરવુ 

પડશ.ે અને આવા માણભુત ભાવપ ક માં જ ેટકા રકમ (item) દાખલ ન થયેલી હોય તેના ભાવ યો ય અિધકારી તરફ થી મંજુર થાય તે  

ઇ રદાર આથી  વધારાની રકમનું કામ કરવા કબુલ હોય તે એજ સીએ   વીકારવુ ઇએ. આવા ભાવ ટકા થી કપાતો પા  નહી એવી રીતે િનવળ 

મંજુર કરવામાં આવશ ેઅને  એજ સી  માણભુત ભાવપ ો માં જનેો સમાવેશ કરેલો ન હોય તેનું વધારાનું કામ કરવા ખુશી ન હોય તો 

મહાનગર સેવા સદન બાંધકામ અિધકારી આવા બાંધકામ  માટે િનયમ માણે તજવીજ  કરી શકશે.

૧૩

૧૪

શરતપ  માણે ઠરેલા કામો પૈકી કોઇ ના માપ અગર થળ ની િ થતીમાં ફેરફાર કરવાનો તે પૈકી કોઇના કામ અગર તેના ભાગ કમી કરવાનો અગર 

કરારદાર પાસેથી બદલમાં બીજુ ંઆપીને આ યા વગર કાઢીને લેવાનો અથવા કોઇ પુ  અગર અશત: કરેલુ કામ કાઢી નાંખવાનો અગર તેમાં ફેરફાર 

મહાનગર પાિલકા ના બાંધકામ અિધકારીને અિધકાર છે. કામનો કોઇ ભાગ કરારદાર પાસે થી કાઢી લેવામાં આવ ેતે સંગ ેતેટલું કામ ન કરવાના 

અગર કાઢી લેવાના સબક થી કોઇપણ તની નુકશાની માંગી શકશે નહી.

 વડોદરા મહાનગર પાિલકા ના બાંધકામ અિધકારી  સાહેબ ેઅગર તો તેમના નાયબને કામ બદલ અધુ ં  અગર બીન સફાઇવાળી કામગીરીથી 

 રેલાનું જણાય અગર હલકી તનો માલસામાન વા૫રવાનું વામાં અગર તો તમામ કામ અગર તેનો ભાગ  એજ સી  ને કામની જ રીયાત 

માણે દુર  ત  રવા, કાઢી નાંખવા અગર ફરીથી  રવા લેખીત સૂચના આપી તે ઉ૫રથી એજ સીએ  તે માણે પોતાના ખચ  રવું ઇએ અને 

આવી રીતે બાંધકામ આિધકરી અગર તેમના નાયબે આપેલી મદત અંદર  એજ સી  ખચ  રવા ઇ  કાર  રે અગર કામની  થળ સીમા ઉ૫રથી 

કોઇ૫ણ ત નો માલસામાન તથા જણસો જ ેહલકી ખરાબ (બીન મજબુત તથા ઇ રાની શરતો િવ  ધ) હોય એવી આપેલી મુ ત  અંદર દૂર 

 રવા બાંધકામ અિધકારી  પુતતા  રી લઇ તેના ખચની ર  મ  એજ સીની કોઇ૫ણ કારની  હેણી ર  મો વસૂલ  રી શ  શ.ે



૧૫

૧૬

૧૭

૧૮

૧૯

 વડોદરા મહાનગર પાિલકા ના બાંધકામ અિધકારી ને થયેલું કામ એકદમ શરત૫  (Specification) માણે થયેલું નથી ૫રંતુ તે કામ 

ચલાવા  દેવુ એવું લાગ તે માટે તેમને યો  ય લાગે તે ભાવ કાપી નાણાં અદા  રવા તેમને અિધકાર છે. ૫ણ આવી રીતે  રવું કે  ન  રવું તેમની મર ઼ 

ઉ૫ર છે.

એજ સી થી આપેલા તમામ ચાલતા કામો વડોદરા મહાનગર પાિલકા ના બાંધકામ અિધકારી  તથા તેમના નાયબો દેખરેખ રાખી તપાસી શ  શ.ે 

ઇ રદારે  હંમેશા જયારે કામ ૫ર પોતે હાજર રહી શકે તેમ ન હોય  યારે પોતાના જવાબદાર િતિનિધને કામની હંમેશની વખતે અને જયારે 

બાંધકામ અિધકારી તરફથી અગર તેમના નાયબ અિધકારી  તરફથી સૂચના મળે તેમની સૂચનાઓ તથા હુ  મ લેવા દરે   વખતે હાજર રાખવા 

ઇએ અને આવી રીતે રખાયેલા િતિનિધને જ ેકંઇ હુ  મો આ૫વામાં આવ ેતે ખૂદ મૂળ કો ટાકટરને આ૫વામાં આવલેા હુ  મો માણે જ 

બંધનકતા ગણવામાં આવશે.

મહાનગર પાિલકા ના બાંધકામ અિધકારી  તરફથી જણાવવામાં આવે તે વખતે કામની તપાસણી અંગે ઇતા હિથયારો મજુર઼ો િવગેરે તમામ 

એજ સી  તરફથી પોતાના ખચ આ૫વામાં આવશે અને  આવી રીતે  એજ સી  આ૫વામાં ચૂકે તો  ના ખચ  રી લેવા અને થયેલો ખચ તેના 

અદા  થવાની નાણાંની દેણયેાદી માંથી વસૂલ થઇ શ  શ.ે

જયારે કામનો કોઇ૫ણ ભાગ ઢંકાઇ જવાનો હોય અને  તેના મા૫ લઇ શકાય એવી િ  થિત બહાર જતાં હોય  યારે કામ ઢંકાઇ જતાં ૫હેલા તેના 

ખરા માપો લઇ શકય તે અથ આવા કામો ઢંકાતા ૫હેલા ઇ રદારે  મહાનગર પાિલકાના બાંધકામ અિધકારી  અગર તેમના નાયબને િનદાન સાત 

દવસની લેિખત સૂચના આ૫વી ઇએ અને થયેલું કામ ઢાંકી  તેમની લેિખત ૫રવાનગી મેળવવી ઇએ.   ઉ૫ર માણે વતન  રવામાં ચૂકે  તો 

બાંધકામ અિધકારી ને યો  ય લાગે તો ઢાંકેલા ભાગ  એજ સી ખચ ઉઘડાવી શ  શ ેઅગર તેના ખચ એવા કામ તથા માલસામાન બદલ નાણાં અદા  

 રવામાં આવશે નહ .

 કોઇ  એજ સી  અગર તેના કામ ઉ૫રના માણસો જ ેકામ ઉ૫ર તે કામ  રતાં હોય તે મકાનના કોઇ૫ણ ભાગમાં અથવા મકાનને, ર  તાને બધંન 

અગર ઘાસ ઉગલેી જમીનને અગર વાવેતર  રેલી જમીનને તોડે, બગાડે અગર નુ  શાન ૫હ ચાડે અગર કામ ચાલુ હોય તે વખતે કોઇ૫ણ કારણથી 

તે કામને  ંઇ નુ  શાન ૫હ ચે અગર તો કામ પુ  થવાની તારીખથી એ   વષની અંદર ખામી જણાઇ આવે તો તેણે પોતાના ખચ દુર  ત  રી આ૫વી 

૫ડશે નહ  તો મહાનગર પાિલકાના, બાંધકામ અિધકારી  બી   કરીગરો પાસેથી દરુ ત  રાવી લેશે અને થયેલો ખચ  એજ સી ની  હેણી ની  ળતી 

હોય અગર મહાનગર પાિલકા   યાર ૫છીથી થાય તે ર  મમાંથી વસુલ  રી શ  શ.ે

૨૦

એજ સી  પોતાના ખચ રાખેલું કામ પુ   રવા માટે ઇતા સવ હિથયારો, સાધનો, િનશાનીઓ, દોરડીઓ, પાલખ િવગેરે પુરા પાડવા અને 

લાવવા લઇ જવા માટેનો ખચ ૫ણ પોતે વેઠવો ઇએ, તેમજ તેણે કામનું મા૫ અગર માલસામાનનું મા૫ લેવા વજન  રવા અગર કામના 

આલેખને (Linecut)  રવામાં જ ેસાધનની જ ર ૫ડે તે  ંઇ ૫ણ ખચ લીધા વગર આ૫વી ઇએ. કોઇના નમાલને નુ  શાન ન ૫હ ચે તે સા  

ઇતી વાડ અને બ ીઓની ગોઠવણ  રવી ૫ડશે. સગવડો નહ  રાખવા બદલ દરે   ખામી દીઠ રોજના ા.૨/- થી ા.૫/- સુધીનો દંડ  રવામાં 

આવશે, ખામી બદલની સૂચના આ  યા િસવાય ૫ણ મહાનગર પાિલકા તરફથી તે બદલની  યવ  થા  રી તેનો ખચ કો ટાકટર ના બીલમાંથી વસૂલ 

 રવામાં આવશે. ( થાયી સિમતી ઠરાવ અંક નંબર :-૮૦૭/તારીખ: ૨૯-૧૧-૧૯૭૩ થી મંજુર) તેમજ કામ ઉ૫ર દખેરેખ રાખનાર 

મહાનગરપાિલકના મહે  મ અગર કામ  રનાર મજુર઼ો પૈકી કોઇને ૫ણ મશીનથી અગર ઇતર કોઇ૫ણ કારે અ   માત થઇ  નુ  શાન થશે તો તેની 

તમામ જવાબદારી  એજ સી   ને શીરે રહેશ.ે આવા સંગ ેદાવો અગર ફરીયાદ થશે તો તેનો બચાવ  રવામા અગર  યાયની અદાલતમાં લડવા માટે 

ખચ તે તેણ ેસ સવો ૫ડશે અને તે માટે નુ  શાની અગર ખચ આ૫વા હુ  મ થાય તે આ૫વો ૫ડશે.



૨૧

૨૨

૨૩

૨૪

૨૫

૨૬

૨૭

જ ેકામની બાબતમાં શરતો મુ  રર  રવામાં આવલેી ન હોય તે કામો સંપૂણ રીતે મહાનગરપાિલકના બાંધકામ અિધકારી ના જ રીયાત અને સૂચના 

માણે  રવું ૫ડશે

ખાણોની સવ લાગત, રોય  ટી જકત અને એવો બી  ખચ તે બાબત ખાસ ઉ ેખ  રેલો ન હોય તો તે ઇ રદારે  વઠેવો ૫ડશે.

મહાનગર પાિલકાના બાંધકામ અિધકારીની લેિખત સંમિ  વગર બી   નામોમાં બદલો  રી શકય નહ . અગર બી   એજ સી ને પેટા ઇ રો 

આપી શકય નહ . આ માણે સંમિ   રી લીધા વગર ઇ રદાર  મ  બદલી   રે અગર પેટા ઇ  રો આપે તો તેણે ઇ રદાર ની શરતનો ભંગ  રેલો 

ગણવામાં આવશે અને મહાનગર પાિલકાના બાંધકામ અિધકારી  તે ઉ૫રથી ઇ  રો રદ   રી શ  શ ેઅને એજ સી  ભરેલી તારણ પેટે રજુ ઼  રેલા 

અનામત મહાનગર પાિલકામાં જમા થવા પા  થશે અને તે મહાનગર સેવા સદનને  વાધીન રહેશે અને ઇ રદારે એ  ઠા  રેલ માલસામાનથી 

અગર તે માટે માથે લીધેલી જવાબદારી  ઇ રદાર ને નુ  શાન થાય તે માટે વળતર માંગવાની હ    તેને રહેશે નહ .

 કામ પુ  થયાની તારીખથી એ   વષ મુ ત  દર  યાન થયેલ કામમાં ઇ રદાર  સ ા બહારના કારણોને લઇને નહ  ૫રતુ કેવળ તેની  સૂર ખરાબ 

કામગીરી અથવા ખરાબ માલસામાનનો ઉ૫યોગ  યાનો સબબથી  ંઇ ખામી જણાઇ આવે તો એજ સીને ખચ અને ખમે દુર ત  રવામાં આવશે 

અને થયેલો ખચ એજ સીને જ ેર  મ અદા થવાને પા  થઇ હોય તેમાંથી વસૂલ  રવામાં આવશે.

 ઇ રાથી થતાં કામોને તે મુ ત દર  યાન મહાનગર પાિલકા ના બાંધકામ અિધકારીની હુકમત નીચે ગણાશે અને નુ  શાની શરતો અને કામગીરી 

અને માલસામાનના ગુણદોષની બાબતમાં તેમનો િનણય છેવટનો અને બંધનકતા  ગણાશ.ે

ભાવપ કો ઉ૫ર જ ેઇસમો સહી  રે તેમની જવાબદારી થી મંડળના ભાગીદારો માં ફેરફાર થવાથી ન  થતી નથી આવા ફેરફાર બાબત ઇ રદારે  

બાંધકામ અિધકારી ને લેિખત ખબર આ૫વી ઇએ.

કામ પુ ં   રવા માટે તારણ  રવા મુકેલી અનામતની ર  મ પુ ં  થયા ૫છી છેવટનો હસાબ થઇ કામ પુ ં  થવાનો દાખલો મ  યા ૫છી ૫રત  રવામાં 

આવશે. નિવન કામો માટે કામ પુ  થયા ૫છી એ   વષ સુધી કામની બે ટકાની અનામત મહાનગર પાિલકા તરફ રાખી મુ  વામાં આવશે. આ શરતો 

ખાસ સંપૂણ દુર  તીના કામોને લાગ ુ  રવી નહ  તે બદલ મહાનગર પાિલકાના બાંધકામ અિધકારી  મુખ  યાર છે.

૨૭

૨૮

૨૯

ખાણોની સવ લાગત, રોય  ટી જકત અને એવો બી  ખચ તે બાબત ખાસ ઉ ેખ  રેલો ન હોય તો તે ઇ રદારે  વઠેવો ૫ડશે.

આ કામગીરી સંબધંી કોઇ૫ણ કારની ત  રાર હશે તો ફાયનલ બીલ/છે ુ પાટ બીલ મ  યા તારીખથી ૩ મ હના અંદર અમે યો  ય ઇલાજ લઇશું. 

આ મુ ત  િવ  યા બાદ આ સંબધંી કોઇ૫ણ કારનો દાવો ચાલશે નહ .

એજ સી હુ  મ આ  યા તારીખથી છ માસની અંદર કામગીરી  રવાની સાઇટ આપવામાં ન મળે તો ઇ રદાર  રારમાંથી મુ  ત થવા માંગણી કરી 

અને તે માણે ઇ રદારે માંગણી કય થી તેને ભરેલ અનામત રકમ પરત કરવામાં આવશે.

ભાવ૫  ભરનાર એજ સી અગર ભાગીદારોની સહી -

મતુ કરનાર એજ સીના ભાગીદારો ના સાથીદારોની સહી -

બ  -

યિુનિસપલ કાિમશનર -

વડોદરા મહાનગર પાિલકા નો િસ ો -

વડોદરા મહાનગર પાિલકા નો િસ ો -

વડોદરા મહાનગર પાિલકાના સ ય નબંર :-૧



૧

(અ)

(બ)

(ક)

(અ)

(બ)

(ક)

(ડ)

(ઇ)

(ઇ)

v

છે ામાં છે ુ ઇ   મટે  સટ ફીકેટની માિણત ન  લ.

લેબર એ  ટ હેઠળ મેળવેલ સટ ફીકેટની માિણત ન  લ.

છે ા ણ વષમાં એજ સી  રેલ કામોના  ં૫લીશન સટ ફીકેટની માિણત ન  લો અને હાથ ઉ૫રના કામોની િવગતના જ રી ૫ ો.

જ રી ર  મની બ   સોલવ  સી સટ ફીકેટની માિણત ન  લ.

સદર કામગીરી પેટે આ કારના કામનો છે ા 3વષનો અનુભવ હોવો ઇએ. અને તે બાબતના કંપલીશન સ ટફીકેટની માિણત નકલો રજુ 

ઇ રદાર ીએ કામગીરી અથ રાખેલ કમચારી/કામદાર/મજૂર િવગેરે ને આપવાપા  માિસક  વેતન ગુજરાત સરકાર ી ારા   
જ ેતે સમયે મંજુર થયેલ  મીનીમમ વે સ  એ ટ મુજબ ચુકવવાનું રહેશે.

 વડોદરા મહાનગર પાિલકામાં યો  ય ેણી અને વગમાં ર ઼  ટેશનના સટ ફીકે ટની માિણત ન  લ.

વડોદરા મહાનગર પાિલકામાં મા  ય એજ સી તરીકે  ર  ટેશન નહ  ધરાવતા એજ સી તરફથી નીચેના ૫ ોની માિણત ન  લો રજુ ઼  રવાની રહેશ.ે

સરકારી/ અધસરકારી સં  થાનું મા  ય ઇ રદાર તરીકે નુ ર ઼  ટેશન સટ ફીકેટની માિણત ન  લ.

કામ માટે જ રી ર  મની ઇ.એમ.ડી.નો ડીમા  ડ ડાફટ રજુ ઼  રવો.

વડોદરા મહાનગર પાિલકા
ી- વોલી ફકેશન-બીડ સાથ ેસામેલ દ તાવેજ-પ ો

તમામ ભાવપ ો છે ામાં છે ા મા  ય દ  તાવે  ૫ ો સાથ ેમો  લવા.

વડોદરા મહાનગર પાિલકા યો  ય ેણી અને વગમાં ર ઼  ટેશન ધરાવનાર ઇ રદારો માટે.

 કામ માટે જ રી ર  મની ઇ.એમ.ડી.નો ડીમા  ડ ડાફટ  વારા મો  લવાની છે.

સી.વી.સી. ગાઇડ લાઇન મુજબ ભાવપ ક ભરનાર ઇ રદારે આ કારના પૂણ કરેલા કામોનું માણપ  (૩ A સટ .) માણપ  અચૂક રજુ 

કરવાનું રહેશે.

ન ધ :

ઇ રદારની સહી

એજ સી ભાવપ કો ી-  વોલીફીકે શન બીડ અને ાઇઝ બીડ મૂળ ભાવ૫  સાથ ેઅલગ સીલ  વરમાં,  વર ઉ૫ર “ ી-  વોલીફીકે શન બીડ” 

ી-  વોલીફીકેશન બીડ ભાવ૫  ખોલવાની તારીખ/ સમયે ખોલવાના છે. જ ે ી-  વોલીફીકેશન બીડની ચકાસણી  રી, મા  ય ી-  વોલીફીકેશન 

બીડવાળા ઇ રદારના જ ાઇઝ બીડ સ મ અિધકારી ની પૂવ મંજુર઼ી મેળવી ખોલવાના રહેશે.

અમા  ય ી-  વોલીફીકેશન બીડના ઇ રદારોના ાઇસ બીડ ખોલવાના નથી.

વડોદરા મહાનગર પાિલકાને તમામ ભાવ૫  અમા  ય  રવાના અબાિધત અિધકાર રહેશે. તેના માટે કોઇ કારણ આ૫વામાં આવશે નહ .

શાખા/ખાતાિધકારી

ઉ૫રો  ત તમામ દ  તાવે / ૫ ો/ ી  વોલીફીકેશન બીડ સાથ ેઅચુ   સામેલ રાખવાં.

સદર કામગીરી પેટે આ કારના કામનો છે ા 3વષનો અનુભવ હોવો ઇએ. અને તે બાબતના કંપલીશન સ ટફીકેટની માિણત નકલો રજુ 

કરવાની રહેશ.ે

વડોદરા મહાનગર પાિલકા

વડોદરા.



૧
૨

૩

૪

૫

૬

૭

૮

૯

ડીમા ડ ડાફટ સામેલ છે. તેમ દશાવી ડીમા ડ ડાફટની િવગત આપવી.

ટે ડર ભરવામાં બોલપેનનો ઉપયોગ કરવાની મનાઇ છે. આ સુચનાનું ઉ ધંન કરવામાં આવ ેતો ટે ડર નામંજુર કરવાનો અિધકાર મહાનગર પાિલકા 

નો છે.

અિનવાય સં ગોમાં રિજ ટર પો ટ થી રજુ કરેલ ટે ડર વીકારવાનો ઉપર દશાવેલ તારીખ અને સમય ૧૬-૦૦ કલાક નો છે તે પહેલાં ટે ડરપ  

મળી શકશે તો જ ટે ડર વીકારવામાં આવશે પો ટથી િનયત સમય પછીનો ટે ડર વીકારવામાં આવશે નહ  અને તેની જવાબદારી મહાનગર 

પાિલકા ની રહેતી નથી.

બાનાની રકમ ડીમા ડ ડાફટ થી વીકારમાં આવશે. રોકડા, ફકસ ડીપોઝીટ કે બાજુના વ પ માં વીકારવામાં આવશે નહ .

રિજ ટર પો ટ થી નીચેના સરનામે મોકલવું.

ટે ડર ભરતી વખતે સીલબંધ કવર ઉપર કામનું નામ પુરેપુ ં જણાવવું.

એજ સીએ ભરેલા ટે ડરની દરેક આઇટમ નો જુદો સરવાળો તેમજ બધી જ આઇટમોનો સરવાળો આંકડા અને શ દોમાં અચુક જણાવવા

સમય   ૧૬:૦૦ કલાકનો રહેશે.

વડોદરા મહાનગર પાિલકા
(બાંધકામ)

શરતો

ટે ડર રિજ ટર પો ટ થી મોકલવાની છે ી  તારીખ ૧૪-૦૮-૨૦૨૦

દરેક આઇટમોના ભાવ,શ દ  અને આંકડામાં બ ેમાં જણાવવા.

વડોદરા-૩૯૦ ૦૨૨

એજ સી ઇ રદારની 

સહી

કાય પાલક ઇજનેર ી પૂવ ઝોનની કચેરી 

સંગમ ચાર ર તા,સવાદ વોટસ પાસે,હરણી રોડ

વડોદરા મહાનગર પાિલકા

વડોદરા મહાનગર પાિલકા

કાયપાલક ઇજનરે (પૂવ ઝોન)



૧ :

૨ :

૩ :

૪ :

૫ :

૬ :

કામનું નામ

ખાતાનું નામ

ટે ડર ની રકમ

          મહાનગર પાિલકા સાથનેા મારા ર ટેશનના સમયગાળા દર યાન અગર તે ર ટેશન હેઠળ મેળવેલ ટે ડરની 
કામગીરી પૂણ થવાના દર યાન E.P.F એકટ માં નમુદ કરેલ ર ટેશન ની િન દ  સં યા કરતા ઓછંુ માનવબળ 
રાખવાના છે. અન ે  તે સં યા વધશે તો E.P.F  ર ટેશન કરાવી લેવામાં આવશે અને તેની નકલ વડોદરા મહાનગર 

          આથી હંુ ઇ રદાર             __________________________  બાંહેદારી આપું છંુ કે વડોદરા 
મહાનગર પાિલકા માં હંુ ઇ રદાર તરીકે કામ ક  છંુ./ કરવા માંગું છંુ . હાલ મન ેપી.એ . એકટની ગવાઇઓ અનુસાર 
પી.એફ. ર ટેશન ની જ ર ન હોઇ હાલ મન ેતે લાગુ પડતું નથી .

પી.એફ. ર ટેશન અંગ ેનું બાંહેદરી  પ

ઇ રદાર નું નામ

 ઇ રદાર નું નામ

ર ટેશન

૧

૨

૩

૪

૫

ઇ રદારે જ ેતે માસ /સમયગાળા ના બીલના ચુકવણાં ની માંગણી સાથે બે ક મારફતે ચુકતે કરેલ વેતનની તમામ િવગતોનું 
કમચારી દીઠ ટેટમે ટ  અચુક રજુ કરવાના રહેશે.
જ ેતે િવભાગ બીલ મંજુર કરનાર સ મ અિધકારી ી એ ઉપરો ત અનુ નં ૧ થી ૩ માં જણાવેલ િવગતો ની ખા ી કયા બાદ જ 
બીલ મંજુર કરવાની આગળની કાયવાહી કરવાની રહેશ.ે

સંબંિધત ખાતા ારા ઉપરો તની પુતતા થયા બાદ જ ઓડીટ િવભાગે તથા હસાબી શાખા ારા ચુકવ ં મંજુર કરવા બાબતે 
કામગીરી કરવાની છે.

ઇ રદારની સહી

ઇ રદારે કામગીરી અથ રાખેલ તમામ કમચારી/કામદાર/મજુર િવગેરેના બચત ખાતા વડોદરા િ થત બે કો પૈકીની કોઇ પણ 
શાખામાં ફર યાત ખોલાવવાની રહેશે અને તમામની ખાતા નંબર સ હત ની િવગત દ તાવેજ ના વ પે સબંિધત િવભાગને 
આપવાની રહેશે.
ઇ રદારે કામગીરી અથ રાખેલ તમામ કમચારી/કામદાર/મજુર િવગેરેના વેતનના નાણાં જ ેતે કમચારીના બે કના બચત 
ખાતામાં િત માસ િનયિમત રીતે જમાં કરાવવાના રહેશે.

રાખવાના છે. અન ે  તે સં યા વધશે તો . .   ર ટેશન કરાવી લેવામાં આવશે અને તેની નકલ વડોદરા મહાનગર 
પાિલકા ને આપવામાં આવશે . તેમ છતાં E.P.F એકટ અ વયની કોઇપણ જવાબદારી ઉભી થશે તો તનેી સઘળી 
જવાબદારી અમારી રહેશે તેની અમો બાંહેધરી આપીએ છીએ .

પુવઝોનમાં માનવદીન લેવાના કામે ઇ રદારે નીચે જણાવેલ પ ધિત ને તેમના વતેન ચુકવણા અથ  અનુસરવાનું રહેશે .



કામનું નામ:

DIMENSIONS
OF

QUANTITY
RATE PER AMOUNT

૨૮૦
માનવ દન 

ન ધ                                            

૧ જ રીયાત મુજબ તેમજ આઇટમ તથા માલસામાનનો ટે ટ રીપોટ આપવાનો રહેશે.
૨ લેબર લાઈસ સના િનયમોનું પાલન કરવાનું રહેશે.
૩ કામનાં ખમ/અક માત ને યાને લઇ CAR POLICY મેળવવાની રહેશે.
૪
૫
૬
૭
૮

સદર હંુ કામને અનુસુચી નકલ,નકશો,નકશો, પેસી ફકેશન િવ.નો અ યાસ કરેલ છે. તે માણે કામ કરવા બંધાયેલ છંુ
થળ પર જ રી ડોલ, બેટરી, ગરણી ન ધ બુક રાખવાની રહેશે.

પંપ બંધ થયે સમયસરસમયસરખાતાના જવાબદાર કમચારી અિધકારી ી ીને તેની ણ કરવાની રહેશે.
પંપ ચલાવવા અંગે ખાતાના જવાબદાર અિધકારી ીની વખતો-વખતની સૂચનાઓનો પ  અમલ કરવાનો રહેશે.
સદર કામગીરી પેટે આ કારના કામનો છે ા 03 વષનો અનુભવ હોવો ઇએ. અને તે બાબતના કંપલીશન સ ટફીકેટની માિણત નકલો રજુ 

અ ેની સુચના મુજબ ડેનેજને લગતી ડી સી ટ ગ તથા જટે ગની કામગીરી માટે માનવ દન પુરા 

પાડવાનું કામ.

ITEM DESCRIPTION

ABSTRACT OF ESTIMATE 

વ.વોડ નં-૦૧(એ)નાં િવ તારમાં ડેનજેની દૈિનક ફરીયાદોનાં િનકાલ કરવા માટે ડીસી ટ ગ મશીન માટે માનવ દન પુરા પાડવાનું કામ .(આ.રેટ)

૮
૯

 ઇ રદાર ની સહી

ઇ રદાર ીએ કામગીરી અથ રાખેલ કમચારી/કામદાર/મજૂર િવગેરે ને આપવાપા  માિસક  વેતન ગજુરાત સરકાર ી ારા   જ ેતે સમયે મંજુર 

થયેલ  મીનીમમ વે સ  એ ટ મુજબ ચુકવવાનું રહેશે.

સદર કામગીરી પેટે આ કારના કામનો છે ા 03 વષનો અનુભવ હોવો ઇએ. અને તે બાબતના કંપલીશન સ ટફીકેટની માિણત નકલો રજુ 


