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૧. 8યાર� કોઇપણ મડંળ તરફથી ભાવપ� (ટ�/ડર) ભરવામા ંઆવ ે�યાર� ત ેમડંળના દર�ક ભાગીદાર� તનેા 

ઉપર સહ
 કરવી જોઇએ ન ેઆવી ર
ત ે કોઇ ભાગીદાર ગેરહાજર હોય તો તનેા વતી તનેા કાયદ�સર 

>ખુ�યાર� સહ
 કરવી જોઇએ. 

૨. (કંપની) મડંળ
 તરફથી થનાર કામોના નાણા ંલીધાની પાવતી ઉપર પણ મડંળના દર�ક ભાગીદારની 

સહ
 થવી જોઇએ. મા� 8યાર� કોઇ કામના ભાવપ�કમા ં(મડંળ
) કંપનીના કામથી જ કામ રાખ@ેુ ંહોય 

તવેા �સગંે મડંળ
 વતી કોઇક એકાદ ભાગીદાર અથવા તો કાયદ�સર ર
ત ેપાવતી આપવા Bન ેઅિધકાર 

હોય એવો >ખુ�યાર સહ
 કર
 શકશ.ે 

૩. ભાવપ�ક ભરતી વખત ેમાગંણી કરનાર ઇ4રદાર� આપલેા ન>નુામા ં પોત ે ક�ટલા ટકા વધાર� અથવા 

ઓછા (�માણGતૂ ભાવપ�ક  અથવા Iદાજપ�કના ભાવો ઉપર) ભાવથી કામ રાખવા Jશુી છે. ત ે

દશાKવLુ ંજોઇએ અન ેત ેઓછા અથવા વM ુટકાવાર
 દશાKવલેો ભાવ Iદાજપ�કની તમામ રકમ માટ� જ 

હોવો જોઇએ. 

૪. 4હ�રનામામા ં જણાવલેી કામની િવગતોમા ં અથવા કામ NOૂ કરવાની >દુતમા ં અથવા બીP કોઇપણ 

િવગતોના ફ�રફાર દશાKવનાO ભાવપ�ક �વીકારવામા ંઆવશ ેનહQ. 

૫. અNણૂK અથવા છેકછાકવાS ભાવપ�ક �વીકારવામા ંઆવશ ેનહQ. 

૬. એકથી અધીક કામો એકમ કર
 તનેી ઉપર ભાવપ�ક માગંવામા ંઆTયા ન હોય ત ેિસવાય અ/ય �સગં ે

કોઇપણ ભાવપ�કમા ંએકથી વધાર� કામોનો સમાવશે થઇ શકશ ેનહQ. 

૭. માગંણી કરનાર� B કામની માગંણી કર
 હોય ત ેકામVુ ંનામ તથા પોતાVુ ંઅથવા મડંળ
Vુ ંનામ તમેજ 

બાનાની રકમ ભયાK બદલનો શરેો ભાવપ�કવાળા પાક
ટની બહારની બાWુએ કરવો જોઇએ. 

૮. ભાવપ�ો લવેા માટ� >કુરર કર�લ વખત પછ
 રWુ થયલેા ભાવપ�ો િવલબં Wુજ કોઇ િવલબંના કારણો 

સતંોષકારક હોવા િસવાય �વીકારવામા ં આવશ ે નહQ પણ આવી ર
ત ે રWુ થયલે ભાવપ�ો કોઇપણ 

ખોલતા અગાઉ આવલેા હોવા જોઇએ. 

૯. સમીિત અથવા સભાના અિધકાર
ના ભાવપ�ો ૨૦૦ [દવસની Iદર અન ેબાક
ના વધાર�મા ંવધાર� ૧૦૦ 

[દવસની Iદર ભાવપ�ો મWુંર અથવા નામWુંર કરવામા ંઆવશ.ે સદર\ ુ>દુત િવ�યા બાદ ઇ4રદારન ે

પોતાVુ ંભાવપ�ક પરત લેવા અન ેબાનાની રકમ પાછ
 માગંવાની ]ટ છે. 

૧૦. કામોના કરારો ર
તસર ^જુરાત સરકારના ઠર�લા ધોરણ અVસુાર યો`ય રકમની �ટ�aપ ટ
ક
ટોવાળા 

કાગળ ઉપર થવા જોઇએ અન ેતનેા ખચc ઇ4રદાર� સdસવો જોઇએ. 

૧૧. વM ુ>દુત મWૂંર થવા બાબતની માગંણીઓ કામ Neુુ થવાની તાર
ખથી એક માસની Iદર �વીકારવામા ં

આવશ ેઅન ેએક માસ પછ
 અન ે�ણ માસની Iદર સબળ કારણો હશ ેત ે �વીકારવામા ંઆવશ,ે �ણ 

માસ પછ
 માગંણીઓ સમf સભાની મWુંર
 િસવાય �વીકારવામા ંઆવશ ેનહQ. 
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૧૨. ઇ4રદારો Bમના સગા મહાનગર પા7લકાની કોઇ પણ શાખામા ંનોકર
મા ંહોય તઓે તમેની નોકર
ની 

ભૌગોલીક �થળ સીમાની Iદર કામો રાખી શકશ ેનહQ, કારણ સગપણન ેલીધે સગંીન દ�ખર�ખ રાખી શકશ ે

નહQ. 

૧૩. ભાવપ�ક મWુંર કરLુ ંઅથવા નામWુંર કરLુ ંએ B ત ેઅમલદારની >નુhફૂ
 ઉપર રાખવામા ંઆવ ેછે. 

અન ેકોઇપણ ભાવપ�ક ભરનાર નામWુંરના કારણો માગંી શકશ ેનહQ. 

૧૪. માગંણી કરનાર� કામની િવગતો Bવી ક� મહાનગર પા7લકામાથંી માલસામાન આપવામા ંઆવવાનો હોય 

તો ત ે નકશા, કામ કરવાની િવગતો (�પશેીફ
ક�શન) િવગેર�ની મા[હતી સાર
 ર
ત ે લીધેલી છે એમ 

માનવામા ંઆવી ત ેતને ેબધંનકારક ગણાશ.ે 

૧૫. ઠરાવલે વખત ેઅન ે�થળે આવલેા ભાવપ�ો B ઇ4રદારો અથવા તમેના �િતિનિધ િવગેર� સમય ેહાજર 

તમેની સમi ખોલવામા ંઆવશ.ે 

૧૬. માગંણીદારોએ ખાતાના નીિત િનયમો વખતો વખતની jુર�તીઓ તથા કામની પkધિત સબંધંી લાગતી     

            તમામ બાબતોથી વાક�ફગાર રહ�L ુ ંજોઇએ અન ેસદર\ુ ંિનયમો તમેન ેમા/યતા વગર આપવો બધંનકારક  

            ગણાશ.ે   
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                                                             વડોદરા મહાનગર પા7લકા 
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ભાવપ� ભરનારVુ ંનામ::::----    

\ુ ં/ અમ ેલખે@ુ ંકામ Fк"���	× × × ×             �к� шG%���	        

Iદાજપ�મા ંદાખલ к�*$�    ભાવ    к���× × × × ઓછા/વM ુભાવ ેકરવા Jશુી l/ંછ
એ.        

કામVુ ંવણKન    

    

કામનો 

અV0ુમ 

નબંર    

 

 

 

૧.    

    

કામVુ ંનામ    

    

 

 

 

 

                ૨.    

    

Iદાજપ�ની 

રકમ દ�ખર�ખ 

આકાર તથા 

અણધાયાK 

ખચKની રકમ 

િસવાય        

૩.    

    

કામ 

Neુુ 

કરવાની 

>દુત        

 

 

૪.    

    

નોટો, રકમ ઇ�યાદ
 રકમ 

બાનાની ભર�લી અનામત 

તર
ક� તેની તપસીલ        

 

 

 

૫.    

    

1.1.1.1.    

    

.� 10(�) ��	 �	��� ���� 

���� ��� ���  ! �	 "�.#. �	� 

�$�� ��
%�
 &����	 
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41,562/- 50 

I%� 
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જો સદર ભાવપ� �વીકારવામા ંઆવે તો \ુ/ંઅમો ઉપરોકત તથા સામેલ રાખેલી કરારની તમામ 

શરતો �માણે વતKવા બધંાઉ l/ંછ
એ અને ત ે �માણે વતKવામા ં m ૂકં
એ તો િશiા તર
ક� કરારમા ં

જણાવેલી રકમ અગર દંડ વડોદરા મહાનગરપા7લકામા ંભર
શ. આ સાથે અનામત O. 

મોકલી છે ત ે રકમ \ુ/ંઅમો Iદાજની રકમ ઉપર ૫% અનામત ન ભર
એ અગર બીલમાથંી ૧૦% 

કપાત કરવા ન દઇએ તો માર
 માગંણી મWૂંર oયે સોબતના કરારની કલમ-૧ �માણે મહાનગરપા7લકા 

જ3ત કર
 પાક� ખાત ેજમા કર� તે મને/અમોને કqલૂ મWૂંર છે. 

તા.    /    /૨૦૨૦ 

ભાવપ� ભરનારની સહ
.................................. 

સરના>ુ:ં-......................................................... 

સદર \ુ ંભાવપ� વડોદરા મહાનગરપા7લકા વતી મWૂંર  

તા.   /   /૨૦૨૦ 

મWૂંર કરનાર અિધકાર
ની સહ
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કરારની શરતો    

    

૧. જો ઇ4રદારVુ ંભાવપ� મWુંર કરવામા ંઆTsુ ંહોઇ તેણે ભાવપ� મWુંર કયાKની ખબર આ3યાની 

તાર
ખથી એક અઠવા[ડયાની >દુતમા ંજો મહાનગરપા7લકાને જOર લાગે તો આ શરતો પર યો`ય 

�ટ�aપ લગાડ
 સહ
 કર
 આપવી જોઇએ અન ેતે કરાર તર
ક� ગણાશે તેમજ તેની કરારની શરતો 

Nરુ�Nરુ
 પાળવાની 4મીનગીર
 તર
ક� રોકડ રકમ કામની IદાPત [કtમતના પાચં ટકા hધુીની 

(બાના તર
ક� આવલેા બે ટકા સાથે) અનામત ભર
 દ�વી જોઇએ અગર કામના ચા@ ુદ�વાયાદ
ઓ 

(બીલો) માથંી દશ ટકા રકમ કાપી અનામત આપવી પડશે. ઉપર દશાKવેલી >દુતમા ંઆ �માણે 

કરવામા ં નહ
 આવે તો ભાવપ� સાથે રWૂ કર�લી બે ટકાની અનામત જ3ત થવાન ેપા� થશ ે

તેમજ ઇ4રદારોના નામોની યાદ
માથંી સદર\ુ ંઇ4રદારVુ ંનામ કમી થવાન ેપા� થશે. 
૨. ભાવપ�મા ંકામ NOુ થવાની દશાKવલેી >દુતમા ંઇ4રદાર� ચોuસપણે કામ Neુુ કરLુ ંજોઇએ અને 

ઠર�લી >દુતમા ં કામ NOુ કરવાની ઠર�લી તાર
ખ પછ
 Bટલા વM ુ [દવસો થાય તે દર�ક  વM ુ

[દવસ [દઠ દંડ િનયમ >જુબ ઇ4રદાર આપવા બધંાયલે છે. >દુત ગણવાની ત ેકામની સાઇડ 

કો/vાકટરન ેઆ3યા તાર
ખથી ગણવામા ંઆવશે. 
૨.   (અ) ભાવપ�મા ંજણાવ@ેુ ંકામ શO કયાKV ુ ંB ત ેતાર
ખથી ઇ4રદાર� [દન-૪ મા ંલેખી 4હ�ર કરLુ ંપડશ.ે ત ે

�માણે નહ
 થયલેાVુ ંજણાય ેથી નીચ ે>જુબ દંડ લેવામા ંઆવશ.ે 

૧ થી ૭ [દવસ – O. ૧૦૦૦/- 

૮ થી ૧૫ [દવસ – O. ૧૫૦૦/- 

૧૬ થી ૩૦ [દવસ – O. ૨૦૦૦/- 

૩૦ [દવસથી વM ુમાટ� O. ૫૦૦૦/- 

૩.  ચા@ ુ કામમા ં જો વડોદરા મહાનગરપા7લકાના બાધંકામ અિધકાર
ને એમ લાગે ક� ઇ4રદાર 

િનરથKક કામ લબંાTયા કર� છે અગર તે ઠર�લી >દુતમા ંઅથવા B �માણે કામ થLુ ં જોઇએ તે 

�માણે કામ નહ
 કર
 શક� એવો સભંવ છે, તો ખાતાનો કરાર રદ કરવાનો અગર કરારદારન ે

hચૂના આ3યા િસવાય કરારદારને ખચw અન ેજોખમે મહાનગરપા7લકા [હત અને સગવડની xyzટએ 

કામ NOુ કરાવી લેવાનો અિધકાર રહ�શે. અને કરારદારન ેસદર\ ુકામ Iગે �થળ પર માલસામાન 

એક� કયc હોય અગર 7બ4 કોઇ 4તની જવાઅબદાર
 માથે લીધી હોય તેમાથંી ઉ�પ{ થતી ખોટ 

માટ� Vકુશાની માગંવાનો હu રહ�શે નહ
 અને આવા �સગેં એટલે કામ બીP ર
તે NOુ કરવાVુ ં

હોય �યાર� મહાનગરપા7લકાને કામ NOુ કરતા B િવશેષ ખચK થયા તેમાથંી કાપી લેવાની 

મહાનગરપા7લકાના બાધંકામન ે સતા રહ�શ ે અને દશાKTયા �માણે કરાર રદ કરવામા ં આવ ે ત ે

�સગેં વડોદરા મહાનગરપા7લકાના બાધંકામ અિધકાર
થી ક�ટ@ુ ંઅન ેક�ટલી [કtમતVુ ંકામ થsુ ંછે. 

તે સબંધંી �માણપ� ન આપે �યા ંhધુી કરારદારને કોઇ રકમ વhલુ કરવાનો હu રહ�શે નહ
. 

અગર તે સબંધંી નાણા અદા કરવામા ંઆવશ ેઅહ
 અને 8યાર� કર�લા કામની [કમત આપવામા ં
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આવે �યાર� મહાનગરપા7લકાના બાધંકામ અિધકાર
એ આપેલા �માણપ�મા ં દશાKવેલી રકમ 

ન અદા થવાને પા� થશે. 
૪. ઉપર કોલમમા ં દશાKવેલો િઅધકાર આપવાના �સગેં વડોદરા મહાનગર પા7લકાના બાધકંામ 

િઅધકાર
ને જOર લાગે તો કામ કરવાના �થળે અગર તેની આWુબાWુની જમીન પર પડ�લો 

માલસામાન [હથયાર િવગેર� Nરૂ�Nરુો અગર Iશતઃ પોતાને કબB લઇ કરારમા ં દશાKવલે ભાવ 

>જુબ અગર તેનો અભાવે ચા@ ુબ4રભાવ �માણે તનેા નાણા અદા કર
 શકશે અગર [હસાબમા ં

મજર� આપી શકશ.ે તે �માણે જOર ન લાગે તો ઇ4રદાર� આવો માલસામાન [હથયાર િવગેર
 

�થળ પરથી ખસડેવા જોઇએ અને તે �માણે ખસડેવામા ં ન આવે તો બાધંકામ િઅધકાર
 

ઇ4રદારના ખચw ખસડે
 શકાશ ેઅગર હરાPથી તેVુ ં વેચાણ કર
 તેV ુ ંઉ�પ{ ઇ4રદારન ેમજર� 

આપશ ેઅથવા બાધંકામ અિધકાર
 આવો માલસામાનનો તનેો કંઇક ભાગનો અગર 4મીનગીર
નો 

અગર અનામત રાખેલા પસૈાનો અગર ઇ4રદારને અદા પા� થયેલી અગર થનાર
 કોઇ રકમનો 

Nરૂ�Nરૂો અગર જOર લાગે તટેલો ઉપયોગ ઇ4રદારને કર�લા ખરાબ અથવા મન�વી ર
ત ેકર�લા 

કામન ેવM ુhધુારવા પોતાને યો`ય લાગે એવી ર
ત ેકર
 શકશ.ે 

૫. ઇ4રદારને ચા@ુ ંકામમા ંએવી હરકત નડ� ક� કામ NOૂ કરવામા ં િવશેષ સમયની અપેiા રહ� તો 

હરકતની તાર
ખથી એક માસની >દુતમા ંતેણે બાધંકામ અિધકાર
 તરફ અરP કરવી જોઇએ અને 

જો તમેણે સબબ કારણો લાગે તો યો`ય વM ુ>દુત આપી શકશે પરં( ુઆ �માણેની બાધંકામ 

અિધકાર
 તરફથી મળેલી લેખી \કુમ િસવાય ઇ4રદાર કરારની શરતોની કલમ ૨ >જુબ જો 

ઠર�લી >દુતમા ંNOુ ન થાય તો વM ુ>દુત માટ� દંડને પા� થતી રકમ ભરવાના જવાબદાર
માથંી 

>~ુત થઇ શકશે નહ
. 

૬. 8યા ં ઇજરદાર� પાલખ, વધારાનો કચરો તમે જ છાO િવગેર� jૂર કયાK ન હોય તમેજ મકાનન ે

jુર�તી કરવાVુ ં કામ અગર એLુ ં જ બીWુ કામ h�ુત કsુK હોય તેમા ં લાકડા કામ બારણાઓ, 

બાર
ઓ, [દવાલ, માલના ન7ળયાનંી ફરસબધંના અગર મકાનના કોઇપણ ભાગ પર ડાઘ�ુઘ સાફ 

કર� ન[હ �યા ંhધુી કોઇપણ કામ NOુ થs ુછે. એL ુમાની શકશ ેનહ
 જો ઇ4રદારને ખચw �માણે 

કામ NOુ કર
 h�ુત કરતા NવૂK ચો�J ુકરવામા ં કhરુ કરશ ેતો બાધંકામ અિધકાર
 ઇ4રદારન ે

ખચw આ �માણે કરાવી શકશ.ે 

૭. O. ૫૦૦/- પાચંસો hધુીના કામોના ખચKની રકમ કામો NOુ થઇ પસદં થયા િસવાય આ થઇ શકશે 

નહQ અને O. ૫૦૦/- પાચંસોથી અિધક Iદાજવાળા કામોમા ંથયેલા કામ Nરુતા ંતમેજ ઇ4રદારન ે

ખાતાના B અમલદારની h�ુતમ કામ હશે તવેા અમલદાર� આપેલા માપ >જુબ માસીક દ�વાયાદ
 

બનાવી રકમ અદા થઇ શકશ.ે પરં( ુઆવી ચા@ ુકામમા ંઅદા થયેલ રકમો કામ ખર�ખર
 ર
ત ેNOુ 

થs ુએ [હસાબે આપવામા ંઆવી છે ત ે�માણે ન ગણતા મા� છેવટ [હસાબની શરત ેઅદા થઇ છે 

(Payaent On Account) એ �માણે ગણવામા ં આવશે અને છેવટ�ની દ�વાયાદ
 આકારમા ં તેનો 

સમાવશે કરવામા ંઆવશે.  

૮. કોઇપણ કામના નાણા તે કામ સNંણૂK ર
તે સાO અને વણKન �માણે હોયા વગર અદા કરવામા ં

આવશે નહ
. એ કદાચ શરત mકૂથી ખરાબ કામ પસદં કરવામા ંઆવી નાણા આપવામા ંઆવલે 

હોય તો તેન ે 7ભવzયમા ં કોઇપણ [હસાબમાથંી બાતલ કર
 તેના અદા થયલેા નાણા છેવટનો 
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દાખલો આપતી વખતે અગર તે પહ�લા કોઇપણ વખતે વhલૂ કરવા \ુકમ કરવા બાધંકામ 

અિધકાર
ને સNંણૂK અિધકાર છે. 

૯. 8યાર� કોઇપણ Iદાજપ�મા ં અગર શરત પ�કમા ં (�પશેે[ફક�શનમા)ં મહાનગરપા7લકાની 

વખારમાથંી અ>કુ 4તનો માલસામાન આપવામા ં આવશે. અગર ઇ4રદાર� hધુરાઇ તરફથી 

આપવામા ં આવનાર માલસામાન વાપરવો જોઇએ એLુ ં ઠર�@ુ ં હોય �યાર� તે Iદાજપ�ક સાથ ે

આપવામા ંઆવનાર માલસામાનના તપસીલનો ભાવ તથા આપવાની જગો િવગેર�ની િવગતસહVુ ં

પ�ક સામલે રાખLુ ંજોઇએ અને ઇ4રદારન ેવખતોવખત જOર �માણે માલ આપવો જોઇએ અને 

એકંદર� આપેલા માલની [કtમતના નાણા ં ઇ4રદારને અદા થવાના નાણાની દ�વાદ
માથંી અગર 

લહ�ણામાથંી Iદાજપ�માથંી દશાKવેલા દર �માણે અગર Iદાજપ�કના અભાવે ઇ4રદાર� સહ
 

કર�લા પ�કમાનંા દરન ે ધોરણે વhલુ લેવામા ં આવશ.ે ઇ4રદારને આપવામા ં આવેલા તમામ 

માલસામાન મહાનગરપા7લકાની િમલકત ગણવામા ંઆવશે અને તે કોઇપણ કારણે કામ ઉપરથી 

લઇ જઇ શકશે નહ
. તમજે મહાનગરપા7લકાના બાધંકામ અિધકાર
 ગમે તે વખતે તપાસી શકશે. 

આવી ર
તે આપેલા માલસામાન પૈક
 કામ NOુ થયે અગર ઇ4રો રદ કરવાના �સગેં B કંઇ 

માલસામાન વધે તે બાધંકામ અિધકાર
 જOર જણાય વખારમા ંપાછો લેવામા ંઇતર �સગેં વધેલો 

સામાન ઇ4રદાર પરત કર
 શકશે નહ
. અગર તેના Iગે કોઇપણ 4તની Vકુશાની માગં શકશે 

નહ
. 

૯/૧. મહાનગરપા7લકા તરફથી ઇ4રાથી આપવામા ં આવતા કામો કરવા જો કોઇપણ �કારનો 

માલસામાન કો/vા~ટરને આપવામા ંઆવે તે તમામ માલસામાન બદલીની સહ
 તઓે અગર તેઓે 

નીમે તે �િતિનધએ રP�vરમા ંકર
 આપવાની રહ�શે. (�ટ�.ક.ઠ. ન.ં ૮૦૭ તા.૨૯.૧૧.૧૯૭૩ થી 

મWૂંર) 

૯/૨. સદર\ુ ં માલસામાન સાચવવાની તમ ે જ ગેરઉપયોગ ન થાય તે બાબતની તમામ �કારની 

જવાબદાર
 કો/vા~ટરને શીર� રહ�શ.ે માલમા ંકોઇપણ �કારની ચોર
 અગર િનzકાળPના પ[રણામે 

ઘટ આવશે અથવા માલVુ ંVકુશાન થશે તેની જવાબદાર
 કો/vા~ટરની છે. અન ેરકમ કો/vા~ટર� 

પોતાના પદંરની આપવાની રહ�શે તમજે બીલમાથંી તે કપાત કર
 લેવામા ંઆવશ.ે (�ટ�. ક.ઠ. ન.ં 

૮૦૭ તા. ૨૯.૧૧.૧૯૭૩ થી મWૂંર) 

8યાર� શરત ન.ં ૧૦ Nરુ
 થાય છે. તેની આગળ નીચે >જુબનો ઉમેરો કરવો. 

8યાર� નકશા, Iદાજ અન �પશેી[ફક�શનમા ં માપો જoથાની િવસગંિત હોય �યાર� નકશા Iદાજ 

અને �પશ ે �પશેી[ફક�શનના અV0ુમ �માણે કામ કરવાVુ ં છે. પરં( ુ માપો અને જoથામા ં Gલૂ 

થયલેી ના હોય અન ેવણKનની િવસગંિત હોય તો Iદાજ, નકશા અને �પશેી[ફક�શનના અV0ુમ 

�માણે કામ કરવાVુ ંછે  વણKન ખામીવાS અથવા અ�પzટ હોય �યાર� બાધંકામ અિધકાર
એ ક�વી 

ર
ત ેકામ કરLુ ંતે બાબતની સૌથી ઉતમ �થા kયાનમા ંરાખીન ેhચૂના આપી અને ઇ4રદાર� તે 

�માણે કામ કરLુ ં જોઇએ. નકશો અને �પશેી[ફક�શનમા ં દ�ખાતી Gલૂો iિતઓ હોય તો કરાર 

kયેયન ેલiમા ંરાખી બાધંકામ અિધકાર
 આ Gલૂો અન ેiિતઓ hધુાર
 શકશે. નકશા Iદાજ અન ે

�પશેી[ફક�શનમા ં માપો જoથો અને વણKનની િવસગંતી િસવાયની ખામીવાSં વણKન અન ે
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�પzટતાઓ માટ� સીટ
 એ�/જનીયરનો િનણKય છેવટનો ગણાશે અન ેઇજરદારન ેતેવા �માણે કરLુ ં

પડશે. 

૧૦. ઇ4રદાર� તમામ કામ સગંીન સાર
 કામગીર
 થી કરLુ ંજોઇએ અને શરતપ�મા ંજણાવલે વણKન 

�માણે માલસામાન વાપરવો જોઇએ તમ ેજ ઇજરદારન ે4ણવા માટ� વડોદરા મહાનગરપા7લકા 

બાધંકામ અિધકાર
ના સહ
થી રાખેલા કામન ેલગતા નકશાઓ, hચૂનાઓનો m�ૂત ર
તે અમલ 

કરવો જોઇએ. 

૧૧. Iદાજપ�મા ંબતાવેલા માપો ફકત Iદાજ હોય તેમા ંકામની જOર
યાત �માણે વધઘટ થવાને 

પા� છે. 

૧૨. યો`ય અિધકાર
ના \ુકમથી વડોદરા મહાનગરપા7લકા બાધંકામ અિધકાર
ને કામના નકશા >ળૂ 

ખતપ� �પશેી[ફક�શન િવગેર�મા ં જOર
 તે ફ�રફાર તેમજ hધુારો વધારો કરવાનો ચા@ ુ કામમા ં

અિધકાર છે. તેમજ કામની ��થિતને અVસુર
ને hચુના િવગેર� આપી શકશે. અન ે આવી ર
ત ે

લે7ખત આપેલી hચૂના �માણે કામ કરવા ઇ4રદાર બધંાયેલા છે. આવા ફ�રફારથી >ળૂ કરાર રદ 

થયલે ગણવામા ંઆવશે નહ
. આવી ર
તે ભાવપ�કમા ંદશાKવેલા માપના કરતા ંવM ુકામગીર
 

અગર નહ
 દાખલ કર�લ રકમVુ ં કોઇ પણ કામ (Extra Item) કામના ભાગ તર
ક� ઇ4રદારન ે

h�ુત કરવામા ંઆવે તે કામ તમણેે >ળૂ કામ માટ� >કુરર થયેલી તમામ શરતોને અVસુર
ને 

તથા ભાવપ�મા ંના>દુ કર�લા ભાવથી કરવા પડશે અન ેકામ NOુ કરવાની >દુત વM ુઆપેલા 

કામના >ળૂ કામ સાથન ે �માણોVસુાર વધારવામા ં આવશ ે અને આ �માણે માટ� બાધંકામ 

અિધકાર
 B દાખલો આપે તે બધનંકતાK ગણાશે. કરારના બહારની રકમVુ ં વધારાVુ ં કામ 

�માણGતૂ ભાવપ�ક (Schedule Rates) મા ં દાખલ કર�લા ભાવો �માણે કરLુ ં પડશે અન ે

તમમેાથંી કરાર �માણે >ળૂ કામના ભાવ માટ� B ટકા બાદ કરવાના ઠર�લા હોય તેટલા ટકા બાદ 

કરવામા ંઆવશે. અને આવા �મા�Gતૂ ભાવપ�કમા ંB ટકા રકમ (Item) દાખલ ન થયેલી હોય 

તેના ભાવ યો`ય અિધકાર
 તરફથી મWૂંર થાય તે જો ઇ4રદાર આથી વધારાની રકમVુ ં કામ 

કરવા કqલૂ હોય તે ઇ4રદાર� �વીકારLુ ંજોઇએ. આવા ભાવ ટકાની કપાતોપા� નહ
 એવી ર
ત ે

િનવળ મWુંર કરવામા ંઆવશે અને જો ઇ4રદાર �માણGતૂ ભાવપ�ોમા ંBનો સમાવશે કર�લો ન 

હોય તVેુ ં વધારાVુ ં કામ કરવા Jશુી ન હોય તો મહાનગરપા7લકા બાધંકામ અિધકાર
 આવા 

બાધંકામ માટ� િનયમ �માણે યો`ય તજવીજ કર
 શકશે. 

૧૩. શરતપ� �માણે ઠર�લા કામો પૈક
 કોઇના માપ અગર �થળની ��થિતમા ંફ�રફાર કરવાનો તે પૈક
 

કોઇના કામ અગર તેનો ભાગ કમી કરવાનો અગર કરારદાર પાસેથી બદલામા ં બીWુ ંઆપીન ે

આ3યા વગર કાઢ
ને લેવાનો અથવા કોઇ Neંુુ અગર Iશત: કર�@ ુકામ કાઢ
 નાખવાનો અગર 

તેમા ં ફ�રફાર કરવા મહાનગરપા7લકાના બાધંકામ અિધકાર
 અિધકાર છે. કામનો કોઇ ભાગ 

કરારદાર પાસેથી કાઢ
 લેવામા ં આવે તે �સગેં તેટ@ુ ં કામ ન કરવાના અગર કાઢ
 લેવાના 

સબકથી કોઇપણ 4તની Vકુશાની માગંી શકશ ેનહ
. 

૧૪. જો મહાનગરપા7લકા બાધંકામ અિધકાર
 સાહ�બ અગર તો એમના નાયબન ે કામ બદલ અMeંુુ 

અગર બીનસફાઇવાળ
 કાર
ગીર
થી કર�લાVુ ંજણાય અગર હલક
 4તનો માલસામાન વાપરવાVુ ં

જોવામા ંઅગર તો તમામ કામ અગર તેનો ભાગ ઇ4રદારને કામની જO[રયાત �માણે jુર�ત 
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કરવા, કાઢ
 નાખવા અગર ફર
થી કરવા લેખી hચુના આપી તે ઉપરથી ઇ4રદાર� તે �માણે 

પોતાના ખચw કરLુ ં જોઇએ અને આવી ર
તે બાધંકામ અિધકાર
 અગર તમનેા નાયબે આપેલી 

>દુત Iદર જો ઇ4રદાર ખચK કરવા ઇ/કાર કર� અગર કામની �થળ સીમા ઉપરથી કોઇપણ 

4તનો માલસામાન તથા જણસો B હલક
 ખરાબ (બીન મજqતુ તથા ઇ4રદારની શરતો 

િવeુkધ) હોય એવી આપેલી >દુત Iદર jુર કરવા બાધંકામ અિધકાર
 NતૂKતા કર
 લઇ તેના 

ખચKની રકમ ઇ4રદારની કોઇપણ �કારની �હ�ણી રકમો વhલુ કર
 શકશે. 

૧૫. જો મહાનગરપા7લકા બાધંકામ અિધકાર
ન ેથયે@ુ ંકામ એકદમ શરતપ� (Specification) �માણ ે

થય@ેુ ંનથી. પરં( ુતે કામ ચલાવા દ�Lુ ંએLુ ંલાગે તે માટ� તમ ેને યો`ય લાગે તે ભાવ કાપી 

નાણા અદા કરવા તમે ને અિધકાર છે. પણ આવી ર
તે કરLુ ંક� ન કરLુ ંતેમની મરP ઉપર છે. 

૧૬. ઇ4રદારથી આપેલા તમામ ચાલતા કામો મહાનગરપા7લકા બાધંકામ અિધકાર
 તથા તમ ેના 

નાયબો દ�ખર�ખ રાખી તપાસી શકશે. ઇ4રદાર� હમશેા ં8યાર� કામ પર પોતે હાજર રહ
 શક� તમ ે

ન હોય �યાર� પોતાના જવાબદાર �િતનીિધને કામની હમંશેની વખતે અન ે 8યાર� બાધંકામ 

અિધકાર
 તરફથી અગર તમનેા નાયબ અિધકાર
 તરફથી hચૂના મળે તમેની hચૂનઓ તથા 

\ુકમ લેવા દર�ક વખતે હાજર રાખવા જોઇએ અને આવી ર
તે રખાયલેા પિતિનિધ  B કાઇં \ુકમો 

આપવામા ં આવે તે Jદુ >ળૂ કો/vાકટરન ે આપવામા ં આવલેા \ુકમો �માણે જ બધંનકારક 

ગણવામા ંઆવશે. 

૧૭. મહાનગર પા7લકા બાધંકામ અિધકાર
 તરફથી જણાવવામા ંઆવે તે વખતે કામની તપાસણી Iગે 

જોઇતા [હથયારો મWુરો િવગેર� તમામ ઇ4રદાર તરફથી પોતાના ખચw આપવામા ંઆવશે અન ે

જો આવી ર
તે ઇ4રદાર આપવામા ંmકૂ� તો ઇ4રદારના ખચw કર
 લેવા અને થયલેો ખચK તેના 

અદા થવાની નાણાનંી દ�વાયાદ
માથંી  વhલૂ થઇ શકશે. 

૧૮. 8યાર� કામનો કોઇપણ ભાગ ઢંકાઇ જવાનો હોય અને જો તેના માપ લઇ શકાય એવી ��થતી 

બહાર જતા હોય �યાર� કામ ઢંકાઇ જતા ંપહ�લા તેના ખરા માપો લઇ શકાય તે અથw આવા કામો 

ઢંકાતા પહ�લા ઇ4રદાર� મહાનગરપા7લકા બાધંકામ અિધઅકાર
 અગર તમનેા નાયબને િનદાન 

સાત [દવસની લે7ખત hચૂના આપવી જોઇએ અન ેથય@ેુ ંકામ ઢાકં
 તમ ેની લે7ખત પરવાનગી 

મેળવવી જોઇએ. જો ઉપર �માણે વતKન કરવામા ંmકૂ� તો બાધંકામ અિધઅકાર
ને યો`ય લાગે તો 

ઢાકં�લા ભાગ ઇ4રદાર ખચw ઉઘડાવી શકશે અગર તેનો ખચw એવા કામ તથા માલસામાન બદલ 

નાણા ંઅદા કરવામા ંઆવશે નહ
. 

૧૯. જો કોઇ ઇ4રદાર અગર તેનાકામ ઉપરના માણસો B કામ ઉપર તે કામ કરતા હોય તે મકાનના 

કોઇ ભાગને અથવા મકાનને,ર�તાને બધંન અગર ઘાસ ઉગેલી જમીનની અગર વાવેતર કર�લી 

જમીનને તોડ�, બગાડ� અગર Vકુશાન પહોચાડ� અગર કામ ચા@ ુહોય તે વખતે કોઇપણ કારણથી 

તે કામન ે કંઇ Vકુશાન પહોચે અગર તેમા કામ NOુ થવાની તાર
ખથી એક વષKની Iદર ખામી 

જણાઇ આવે તો તેણે પોતાના ખચw jુર�ત કર
 આપવી પડશ.ે નહ
 તો મહાનગરપા7લકાના 

બાધંકામ અિધકાર
 બી4 કાર
ગરો પાસેથી jુર�ત કરાવી લેશે અન ે થયલેો ખચK ઇ4રદારની 

લહ�ણી નીકળતી હોય અગર મહાનગરપા7લકા �યાર પછ
થી થાય ત ેરકમમાથંી વhલૂ કર
 શકશે. 
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૨૦. ઇ4રદાર� પોતાના ખચw રાખે@ુ ં કામ NOુ કરવા માટ� જોઇતા સવK [હથયારો, સાધનો, 

િનશાનીઓ, દોરડ
ઓ, પાલખ િવગેર� Nરુા પાડવા અને લાવવા લઇ જવા માટ�નો ખચK પણ પોત ે

વેઠવો જોઇએ, તેમજ તેણે કામVુ ં માપ અગર માલસામાનVુ ં માપ લેવા વજન કરવા અગર 

કામના આલેખને (Line cut) કરવામા ં B સાધનની જOર પડ� તે કંઇ પણ ખચK લીધા વગર 

આપવી જોઇએ. કોઇના 4નમાલને Vકુશાન ન પહોચે તે સાeુ જોઇતી વાડ અન ે બતીઓની 

ગોઠવણ કરવી પડશે. “સગવડો નહ
 રાખવા બદલ દર�ક ખામી દ
ઠ રોજના O. ૨ થી ૫ hધુીનો 

દંડ કરવામા ંઆવશે, ખામી બદલની hચૂના આ3યા   િસવાય પણ મહાનગરપા7લકા તરફથી તે 

બદલની Tયવ�થા કર
 તેનો ખચK કો/vાકટરના બીલમાથંી વhલૂ કરવામા ંઆવશે. (�ટ�.ક.ઠરાવ 

ન.ં તા. ૨૯-૧૧૬૩ થી મWૂંર) તેમજ કામ ઉપર દ�ખર�ખ રાખનાર મહાનગરપા7લકા મહ�કમ અગર 

કામ કરનાર મWૂરો પૈક
 કોઇને પણ મશીનથી અગર ઇતર કોઇપણ �કાર� અક�માત થઇ Vકુશાન 

થશ ેતો તેની તમામ જવાબદાર
 ઇ4રદારન ેશીર� રહ�શે. આવા �સગેં દાવો અગર ફ[રયાદ થશ ે

તો તેનો બચાવ કરવામા ંઅગર /યાયની અદાલતમા ંલડવા માટ� ખચK તે તણે સdસવો પડશે અન ે

તે માટ� Vકુશાની અગર ખચK આપવા \ુકમ થાય તે આપવો પડશે. 

૨૧. મહાનગરપા7લકા બાધંકામ અિધકાર
 લે7ખત સમંતી વગર બી4 નામોમા ંબદલો કર
 શકાય નહ
 

અગર બી4 ઇ4રદાન ે પેટા ઇ4રો આપી શકાય નહ
. આ �માણે સમંતી કર
 લીધા વગર 

ઇ4રદાર મd બદલી કર� અગર પેટા ઇ4રો આપે તો તેણે ઇજરદારની શરતનો ભગ ં કર�લો 

ગણવામા ંઆવશે અન ેમહાનગરપા7લકા બાધંકામ અિધકાર
 તે ઉપરથી ઇ4રો રદ કર
 શકશે 

અને ઇ4રદાર� ભર�લી તારણ પેટ� રWુ કર�લા અનામત વડોદરા મહાનગરપા7લકા જમ ેથવા પા� 

થશ ેઅને તે મહાનગરપા7લકાને �વાધીન રહશે અને ઇ4રદાર� એકઠા કર�લ માલસામાનથી અગર 

તે માટ� માથે લીધેલી જવાબદાર
 ઇ4રદારન ેVકુશાન થાય તે માટ� વળતર માગંવાનો હu તેન ે

રહ�શે નહ
. 

૨૨. ભાવપ�ો ઉપર B ઇસરમો સહ
 કર� તેમની જવાબદાર
થી મડંળના ભાગીદારોમા ંફ�રફાર થવાથી 

નzટ થતી નથી આવા ફ�રફાર બાબત ઇ4રદાર� બાધંકામ અિધકાર
ન ે લેખીત ખબર આપવી 

જોઇએ. 

૨૩. કામ Neંુૂ કરવા માટ� તારણ કરવા >કુ�લી અનામતની રકમ NOૂ થયા પછ
 છેવટનો [હસાબ થઇ 

કામ Neંુૂ થવાનો દાખલો મ�યા પછ
 પરત કરવામા ંઆવશે. નવીન કામો માટ� કામ Neંુૂ થયા 

પછ
 એકવષK hધુી કામની બે ટકાની અનામત મહાનગરપા7લકા તરફ રાખી >કૂવામા ંઆવશે. આ 

શરતો ખાસ સNંણૂK jુર�તીના કામોને લા^ ુ કરવી નહ
. તે બદલ મહાનગર પા7લકા બાધંકામ 

અિધકાર
 >ખુ�યાર છે. 

૨૪. જો કામ Neુૂ થયાની તાર
ખથી એક વષKની >દુત દરaયાન થયલે કામમા ં ઇ4રદાર સતા 

બહારના કારણોને લઇન ે નહ
 પરં( ુ ક�વળ તેની કhરૂ ખરાબ કામગીર
 અથવા ખરાબ 

માલસામાનનો ઉપયોગ કયાKનો સબબથી કંઇ ખામી જણાઇ આવે તો ઇ4રદારને ખચw અન ેજોખમ ે

jુર�ત કરવામા ંઆવશે અને થયલેો ખચK ઇ4રદારને B રકમ અદા થવાન ેપા� થઇ હોય તેમાથંી 

વhલુ કરવામા ંઆવશે. 
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૨૫. ઇ4રાથી થતા કામોને તે >દુત દરaયાન મહાનગરપા7લકાના બાધંકામ અિધકાર
ની હ�ુમત 

નીચે ગણાશે અને Vકુશાની શરતો અને કામગીર
 અન ે માલસામાનના ^ણુદોષની બાબતમા ં

તમનેો િનણKય છેવટનો અન ેબધંનકારક ગણાશે. 

૨૬. B કામની બાબતમા ં શરતો >કુરર કરવામા ં આવેલી ન હોય તે કામો સNંણૂK ર
ત ે

મહાનગરપા7લકાના બાધંકામ અિધકાર
ના જO[રયાત અને hચૂના �માણે કરLુ ંપડશે. 

૨૭.  ખાણોની સવK લાગત, રોય�ટ
 જકાત અને એવો બીજો ખચK તે બાબત ખાસ ઉ�લેખ કર�લો ન 

હોય તો તે ઇ4રદાર� વેઠવો પડશે. 

૨૮. આ કામગીર
 સબંધંી કોઇપણ �કારની માગંણી તકરાર હશે તો ફાયનલ બીલ મ�યા તાર
ખથી ૩ 

મ[હના Iદર અમ ેયો`ય ઇલાજ લઇ�ુ.ં આ >દુત િવ�યા બાદ આ સબંધંી કોઇપણ �કારનો દાવો 

ચાલશ ેનહ
. 

૨૯. ઇ4રદાર કરાર કયાKની તાર
ખથી ૬ માસની Iદર કામ કરવાની સાઇટ આપવામા ંન આવે તો 

ઇ4રદાર કરારમાથંી >~ુત થવા માગંણી કર
 અને તે �માણે ઇ4રદાર� માગંણી કયwથી તેને ભર�લ 

અનામત રકમ પરત કરવામા ંઆવશે. 

    

ભાવપ� કરનાર ઇ4રદાર અગર ભાગીદારોની સહ
    

    

મ( ુકરનાર ઇ4રદાર ભાગીદારોના સાથીદારોની સહ
 

OબO    

    

asિુનિસપલ કિમશનર    

    

    વડોદરા મહાનગરપા7લકાનો િસuો     

    

વડોદરા મહાનગરપા7લકાનો િસuો    

    

    

વડોદરા મહાનગરપા7લકા સ�ય ન.ં ૧    
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                  �ી-~વોલીફ
ક�શન બીડ સાથે સામેલ દ�તાવેજ – પ�ો 

તમામ ભાવપ�ો છે�લામા ંછે�લા દ�તાવજે પ�ો સાથે મોકલવા  

(૧)  વડોદરા મહાનગરપાલીકા મા ંયો`ય +ણેી અને વગKમા ંરP�v�શન ધરાવતા ઇ4રદારો માટ� 
     (અ) કામ માટ�ની જeુર
 રકમની ઇ.એમ.ડ
 નો ડ
મા/ડ �ા�ટ �ારા મોકલવાની રહ�શ.ે 

     (બ) વડોદરા મહાનગરપાલીકા મા ંયો`ય +ેણી અને વગKમા ંરP�v�શનના સટ�ફ
ક�ટની �ામાણીક     

          નકલ 

(૨)  વડોદરા મહાનગરપાલીકા મા ંમા/ય ઇ4રદાર તર
ક� રP�v�શન નહQ ધરાવતા ઇ4રદારો તરફથી       

      નીચેના પ�ોની નકલો રWુ કરવાની રહ�શે. 

     (અ) સરકાર
/અધK સરકાર
 સ�ંથાVુ ંમા/ય ઇ4રદાર તર
ક� રP�v�શન સટ�ફ
ક�ટની �ામાણીક        

           નકલ. 

     (બ) કામ માટ� જeુર
 રકમની ઇ.એમ.ડ
 નો ડ
મા/ડ �ા�ટ રWુ કરવો. 

     (ક)  છે�લામા ંછે�@ ુઇ/કમટ�~શ સટ�ફ
ક�ટની �ામાણીક નકલ.                                        

     (ડ) લેબર એ~ટ હ�ઠળ મળેવલે સટ�ફ
ક�ટની �ામાણીક નકલ.                                        

     (ઇ) છે�લા �ણ વષKમા ંઇ4રદાર� કર�લ કામો ના કaપલીશન સટ�ફ
ક�ટની �ામાણીક નકલો અને        

          હાથ ઉપરના કામોની િવગતોના જeુર
 પ�ો. 

     (ઇ) જeુર
 રકમની બ�ક સોલવ/સી સટ�ફ
ક�ટની �ામાણીક નકલ 

                        ઉપરો~ત તમામ દ�તાવેજો –પ�ો �ી-~વોલીફ
ક�શન બીડ સાથ ેઅmકુ સામેલ 

રાખવા. ઇ4રદાર� ભાવપ�ો �ી-~વોલીફ
ક�શન બીડ અને �ાઇઝ બીડ >ડૂ ભાવપ� સાથે અલગ સીલ      

કવરમા,ંકવર ઉપર ‘’�ી-~વોલીફ
ક�શન’’ બીડ અન ે‘’�ાઇઝ બીડ’’ લખી Wુદા રાખી �યારબાદ     

એક શીગલં કવરમા ંશીલ કર
 મોકલવાના રહ�શે. 

                        �ી-~વોલીફ
ક�શન બીડ ભાવપ� ખોલવાની તાર
ખ/સમયે ખોલવાના છે. B �ી-

~વોલીફ
ક�શન બીડની ચકાસણી કર
, મા/ય �ી-~વોલીફ
ક�શન બીડ વાળા ઇ4રદારના જ �ાઇઝ બીડ 

સ~�મ અધીકાર
ની NવૂK મેળવી ખોલવાના છે. 

નdધ- અમા/ય �ી-~વોલીફ
ક�શન બીડના ઇ4રદારોના �ાઇઝ બીડ ખોલવાના નથી. 

       વડોદરા મહાનગરપાલીકાએ તમામ ભાવપ�ો અમા/ય કરવાના અબાિધત અધીકાર રહ�શે તેના 

માટ� કોઇ કારણ આપવવામા ંઆવશે ન[હ. 

                                                                              કાયKપાલક ઇજનેર    

પિ�મ ઝોન    

        વડોદરા મહાનગરપા7લકા 

ઇ4રદારની સહ
- 
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૧. ટ�/ડર ર�જ�ટર પો�ટથી મોકલવાની છે�લી તાર
ખ-  ૦૪/૧૨/૨૦૨૦ સમય-૧૬-૦૦ કલા~નો છે. 
૨. ઇ4રદાર� ભર�લા ટ�/ડરની  દર�ક આયટમનો Wુદો સરવાળો તમેજ બધીજ આયટમનો �કડા અને  
   શ દોમા ંઅmકુ જણાવવા. 

૩. દર�ક આયટમના ભાવ, શ દ અને �કડામા ંબ{ેમા ંજણાવવા. 

૪. ટ�/ડર ભરતી વખતે સીલબંધ કવર ઉપર કામVુ ંNરુ�Neુુનામ જણાવL.ુ 
૫ .ડ
મા/ડ �ા�ટ સામેલ છે. તેમ દશાKવી ડ
મા/ડ �ા�ટની િવગત આપવી. 

૬. ટ�/ડર ભરવામા ંબોલપેનનો ઉપયોગ કરવાની મનાય છે. આ hચુનાVુ ંઉલ/¡ન કરવામા ંઆવે તો     

    ટ�/ડર ના મWુંર કરવાનો અધીકાર વડોદરા મહાનગરપાલીકા નો રહ�શે. 

૭. અનીવાયK સજંોગોમા ર�જ�ટર પો�ટથી રWુ કર�લ ટ�/ડર �વીકરવાનો ઉપર દશાKવેલ તાર
ખ અન   

    સમય ૧૬-૦૦ કલાકનો છે. તે પહ�લા ટ�/ડરપ� મળ
 શકશે તોજ ટ�/ડર ��વકારવામા ં આવશ ે

પો�ટથી   

    નીયત સમય પછ
ના ટ�/ડર ��વકારવામા ંઆવશે નહQ. અન ેતેની જવાબદાર
 વડોદરા    

    મહાનગરપાલીકા ની રહ�તી નથી. 

૮. બાનાની રકમ ડ
મા/ડ �ા�ટથી �વીકરવામાઆંવશ.ે રોકડા,ફ
~શડ
પોઝીટ ક� બાWુના �વeુપમા ં 

    ��વકારાવામા ંઆવશે નહQ. 

૯. રP�ટર પો�ટથી ટ�/ડર નીચેના સરનામ ેમોકલL.ુ 

 

કાયKપાલક ઇજનેર    

વ.વોડK ૬ એફ પ.ઝોન 

સહ4નદં એપાટK મે/ટ સામે, 

અકોટા વડોદરા-૩૯૦૦૨૦  

 

                                                                              કાયKપાલક ઇજનેર    

પિ�મ ઝોન    

ઇ4રદારની સહ
-                                              વડોદરા મહાનગરપા7લકા 
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૧) ઇ4રદારVુ ંનામ  :- 

૨) સરમા>ુ ં  :- 

૩) રP�v�શન વગK  :- 

૪) ખાતાVુ ંનામ  :- 

૫) કામVુ ંનામ  :- 

૬) ટ�/ડરની રકમ  :-    

    

 આથી \ુ ંઇ4રદાર . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . બાહ�ધર
 આN ુl ંક�, , , , 

વડોદરા મહાનગરપા7લકામા ં\ુ ંઇ4રદાર તર
ક� કામ કeુ l/ંકરવા માં̂  ુl.ં હાલ મન ેપી.એફ. એ~ટની 

જોગવાઇઓ અVસુાર પી.એફ. રP�v�શનની જOર ન હોઇ હાલ અમે તે લા^ ુપડ( ુ ંનથી. 

 મહાનગરપા7લકા સાથેના મારા રP�v�શનના સમયગાળા દરaયાન અગર ત ેરP�v�શન હ�ઠળ 

મેળવેલ ટ�/ડરની કામગીર
 NણુK થવાના સમયગાળા દરaયાન ઇ.પી.એફ. એ~ટમા ં ના>દુ કર�લ 

રP�v�શનની િનOદzટ સ�ંયા કરતા ઓl ં માનવબળ રાખવાના છે અને જો તે સ�ંયા વધશે તો 

ઇ.પી.એફ રP�v�શન કરાવી લેવામા ંઆવશે અને તેની નકલ વડોદરા મહાનગરપ7લકાન ેઆપવામા ં

આવશ ે તેમ છતા ં ઇ.પી.એફ. એ~ટ અ/વયેની કોઇ પણ જવાબદાર
 ઉભી થશે તો તેની સધળ
 

જવાબદાર
 હમાર
 રહ�શ ેતેની અમો બાહ�ધર
 આપીએ છ
એ.     

        

                            

                                       ઇ4રદારની સહ
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સદર કામના �પેશી./�ક�ચ/ફાઇલનો અ�યાસ 

કર�લ છે. અન ેતે >જુબ \ુ ંકામ કરવા બધંાયેલ l ં
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ઇ4રદારની સહ
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