
લડોદયા ભશાનગય વેલાવદન 

પ્રી-ક્લોરીપીકેળન-ફીડ 

કાભન ું નાભ :  
 

લોડડ-૪(ડી)ઇરે.લોડડ ૧૭ ભાું ડ્રનેેજવપાઇ તેભજ પયીમાદના નનકાર ભાટે ભાનલદદન 
 યા ાડલાન ું કાભ.(ાુંચભો પ્રમત્ન)  
 
 

અંદાજની યકભ ર .૯૯,૭૫૦/- 
૨% અનાભતની યકભ ર .૨૦૦૦/- 

ટેન્ડય પી ર .૬૦૦/- 

 

 

પ્રી-ક્લોરીપીકેળનદસ્તાલેજો-ત્રો 
 

બાલત્રક આલાની તાયીખ : ૨૯/૧૧/૨૦૨૦ 

બાલત્રક જભા કયલાની તાયીખ: ૦૪/૧૨/૨૦૨૦ થી ૦૯/૧૨/૨૦૨૦ 

બાલત્રક ભેલનાય :  

 

 

         કામડારક ઇજનેય 

         દક્ષિણ ઝોન 

         લડોદયા ભશાનગય વેલાવદન 

  



લડોદયા ભશાનગય વેલાવદન 

ખાત  ું/ળાખા : દક્ષિણ ઝોન  
(૧) ટેન્ડય ક્રભાુંક : 

(૨) ટેન્ડય પી યીવીપ્ટ ક્રભાુંક : 

(૩) કાભન ું નાભ :લોડડ-૪(ડી)ઇરે.લોડડ ૧૭ ભાું ડ્રનેેજવપાઇ તથા પયીમાદના નનકાર ભાટે ભાનલદદન  યા 
ાડલાન ું કાભ. 

          ક્રાકડ  

         લોડડ નું. ૩/૪/૧૨,દક્ષિણ ઝોન 

         લડોદયા ભશાનગય વેલાવદન 

(ખાતાનીપ્રત)  
 

 

લડોદયા ભશાનગય વેલાવદન 

ખાત  ું/ળાખા : દક્ષિણ ઝોન  
(૧) ટેન્ડય ક્રભાુંક : 

(૨) ટેન્ડય પી યીવીપ્ટ ક્રભાુંક : 

(૩) કાભન ું નાભ :લોડડ-૪(ડી)ઇરે.લોડડ ૧૭ ભાું ડ્રનેેજ વપાઇ તથા પયીમાદના નનકાર ભાટે ભાનલદદન  યા 
ાડલાન ું કાભ. 

         ક્રાકડ  

લોડડ નું. ૩/૪/૧૨,દક્ષિણ ઝોન 

         લડોદયા ભશાનગય વેલાવદન 

(ઇજાયદાય/અયજદાયનીપ્રત)  
પ્રી-ક્લોરીપીકેળન ફીડ વાથે વાભેર યાખી ભોકરલી 



લડોદયા ભશાનગય વેલાવદન 

ળાખા દક્ષિણ ઝોન 

ઓછા/લધ    ટકાન ુંબાલત્રક ટેન્ડય ક્રભાુંક 

વાભાન્મ સ ચનાઓ 

બાલત્રક તથા તેની ળયતો 
ઇજાયદાયની જાણ ભાટે વાભાન્મ નનમભો તથા સચૂના 

૧. જ્માયે કોઇણ ભુંડ તયપથી બાલત્રક (Tender) બયલાભાું આલે ત્માયે તે ભુંડરના દયેક બાગીદાયે તેના 
ઉય વશી કયલી જોઇએ. અને આલી યીતે કોઇ ણ બાગીદાય ગેયશાજય શોમ તો તેના લતી તેના કામદેવય 

મ ખત્માયે વશી કયલી જોઇએ. 
૨. (કુંની) ભુંડી તયપથી થનાયકાભોના નાણાું રીધાની ાલતી ઉય ણ ભુંડના દયેક બાગીદાયની વશી 

થલી જોઇએ. ભાત્ર જ્માયે કોઇ કાભના બાલત્રકભાું (ભુંડી) કુંનીના નાભથી જ કાભ યાખેલ ું શોમ તેલા 
પ્રવુંગે તે ભુંડી લતી કોઇ એકાદ બાગીદાય અગય તો કામદેવય યીતે ાલતી આલા જેને અનધકાય શોમ 

એલો મ ખત્માય વશી કયી ળકળે. 
૩. બાલત્રક બયતી લખતે ભાુંગણી કયનાય ઇજાયદાયે આેરા નમનૂાભાું ોતે કેટરા ટકા લધાયે અગય ઓછા 

(પ્રભાણભતૂ બાલત્રક અગય અંદાજ્ત્રકના બાલો ઉઅય, બાલથી કાભ યાખલા ખ ળી છે તે દળાડલવ ું જોઇએ 

અને તે ઓછા અગય લધ  ટકાલાયી દળાડલેરા બાલ અંદાજત્રકની તભાભ યકભ ભાટે જ શોલા જોઇએ. 
૪. જાશયેનાભાભાુંજણાલેરી કાભની નલગતોભાું અગય કાભ  ર ું  કયલાની મ દતભાું અગય ફીજી કઓણનલગતોના 

પેયપાય દળાડલનાર ુંબાલત્રકસ્લીકાયલાભાું આલળે નશીં. 
૫. અણૂડ અગય છેકછાકલાળુંબાલત્રકસ્લીકાયલાભાું આલળે નશીં. 

૬. એકથી અધીક કાભો એકભ કયી તેની ઉય બાલત્રકભાુંગલાભાું આવ્મા ન શોમ તે નવલામ અન્મ પ્રવુંગે 
કોઇણ બાલત્રકભાું એકથી લધાયે કાભોનો વભાલેળ થઈ ળકળે નશીં. 

૭. ભાુંગણી કયનાયેજે કાભની ભાુંગણી કયી શોમ તે કાભન ું નાભ તથા ોતાન ું અગય ભુંડીન ું નાભ તેભજ ફાનાની 
યકભ બમાડ ફદરનો ળેયો બાલત્રક્લાાાકીટની ફશાયની ફાજ એ કયલો જોઇએ. 

૮. બાલત્રકો રેલા ભાટે મ કયય કયેર લખત છી યજૂ થમેરા બાલત્રકો નલરુંફ જ જ કોઇ 
નલરુંફનાકાયનોવુંતોકાયકશોલા નવલામ સ્લીકાયલાભાું આલળે નશીં. ણ આલી યીતે યજૂ થમેર બાલત્રકો 

કોઇણ ખોરતા અગાઉ આલેરા શોલા જોઇએ. 

૯. વનભનત અગય વબાના અનધકાયીના બાલત્રકો ૧૨૦ દદલવની અંદય અને ફાકીનાલધાયેભાું લધાયે ૯૦ 
દદલવની અંદય બાલત્રકો ભુંજ ય અથલા નાભુંજ ય કયલાભાું આલળે. વદયહ ું મ દત નલત્મા ફાદ ઇજાયદાયે 

ોતાન ું બાલત્રક યત રેલા અને ફાનાની યકભ ાછી ભાુંગલાનીછુટ છે. 
૧૦. કાભોનાકયાયો યીતવય ગ જયાત વયકાયના ઠયેરા ધોયણ અન વાય મોગ્મ યકભની સ્ટેમ્ ટીકીટોલાા કાગ 

ઉય થલા જોઇએ અને તેનો ખચો ઇજાયદાયનો યશળેે. 



૧૧. લધ  મ દત ભુંજ યા થલા ફાફતની ભાુંગીઓ કાભ  ર ું  થલાનીતાયીખથી એક ભાવની અંદય સ્લીકાયલાભાું 

આલળે અને એક ભાવ છી અને ત્રણ ભાવની અંદય વફ કાયણો  શળે તે સ્લીકાયલાભાું આલળે, ત્રણ ભાવ 

છી ભાુંગણીઓ વભગ્ર વબાની ભુંજૂયી નવલાઅમસ્લીકાયલાભાું આલળે નશીં. 
૧૨. ઇજાયદાયો જેભના વગા લડોદયા ભશાનગય વેલાવદનના ફાુંધકાભ અગય યસ્તા ળાખાભાુંનોકયીભાું શોમ તેઓ 

તેભની નોકયીનીબૌગોરીક સ્થ વીભાની અંદય કાભો યાખી ળકળે નશીં, કાયણ વગણને રીધે વુંગીન દેખયેખ 
યાખી ળકળે નશીં. 

૧૩. બાલત્રકભુંજ ય કયવ ું અગય નાભુંજ ય કયવ ું એ જે તે અભરદાયનીભનસપૂી ઉય યાખલાભાું આલે છે અને 
કોઇણ બાલત્રક બયનાય નાભુંજ ય કયલાના કાયણો ભાુંગી ળકળે નશીં. 

૧૪. ભાુંગણી કયનાયે કાભની નલગતો જેલી કે લડોદયા ભશાનગય વેલાવદનભાુંથીભારવાભાન આલાભાું આલલાનો 
શોમ તો તે નકળા, કાભ કયલાની નલગતો (Specification)નલગેયેની ભાદશતી વાયી યીતે રીધેરી છે એભ 

ભાનલાભાું આલી તે તેને ફુંધનકાયક ગણાળે. 
૧૫. ઠયાલેર લખતે અને સ્થે આલેરા બાલત્રકો જે ઇજાયદાયો અગય તેભના પ્રનતનનનધ લગેયે વભમે શાજય 

તેભની વભિ ખોરલાભાું આલળે. 

૧૬. ભાુંગણીદાયોએ ખાતાના નીતીનનમભોલખતોલખતનીદ યસ્તીઓ તથા કાભની દ્ધનત વુંફુંધી રગતી તભાભ 
ફાફતોથી લાકેપગાય યશવે  ું જોઇએ અને વદયહ ુંનનમભો તેભને ભાન્મતા લગય અલાદે ફુંધનકાયક ગણાળે.  

લડોદયા ભશાનગય વેલાવદન 
ળાખા દક્ષિણ ઝોન 

ઓછા/લધ ન ુંટકાન ુંબાલત્રક 
બાલત્રકબયનાયન ું નાભ 

હ ું/અભે રખેલ ું કાભ આંકડાભાું       ટકા ળબ્દોભાું 
અંદાજત્રકભાું દાખર કયેરા બાલ કયતાું ઓછા લધ  બાલ કયલા ખ ળી છુું/છીએ. 

કાભન ું લણડન 
કાભનો 
અન ક્રભ 
નુંફય 

 

૧ 

કાભન ું નાભ 

 
 
 
 

૨ 

અંદાજત્રકની યકભ 
દેખયેખ આકાય તથા 
અણધામાડ ખચડની યકભ 

નવલામ 

૩ 

કાભ  ર ું  
કયલાની 
મ દત 

 

૪ 

નોટો, યોકડ ઇત્માદી 
યકભ ફાનાની બયેરી 
અનાભત તયીકે તેની 

તવીર 

૫ 

૧ લોડડ-૪(ડી)ઇરે.લોડડ ૧૭ ભાું ડ્રનેેજ 
વપાઇ તથા પયીમાદના નનકાર 
ભાટે ભાનલદદન  યા ાડલાન ું 
કાભ. 

ર .૯૯,૭૫૦/- ૬૦દદન ર .૨૦૦૦/- 



 

 જો વદયહ ુંબાલત્રકસ્લીકાયલાભાું આલે તો હ ું/અભો ઉયોક્ત તથા વાભેર યાખેરી કયાયની તભાભ ળતો 

પ્રભાણે લતડલાફુંધાઉ છુું/ છીએ અને તે પ્રભાણે લતડલાભાુંચકૂીએ તો નળિા તયીકે કયાયભાું જણાલેરી યકભ અગય દુંડ 
લડોદયા ભશાનગય વેલાવદનભાુંબયીશ ું, આ વાથે અનાભત ર . ........................................... યકભ ભોકરી છે તે યકભ 

હ ું/અભો અંદાજની યકભ ઉય ૫% અનાભત ના બયીએ અગય ફીરભાુંથી ૧૦% કાત કયલા ના દઇએ તો ભાયી 
ભાુંગણી ભુંજૂયી થમે વોફતના કયાયની કરભ ૧ પ્રભાણે ભશાનગય વેલાસ્દના જપ્ત કયી ાકે ખાતે જભા કયે તે 

ભને/અભોને કબરૂ ભુંજ ય છે. 
 

તાયીખ :   /  /૨૦ 

બાલત્રકબયનાયની વશી 
વયનામ ું 
 

 

વદયહ ુંબાલત્રક લડોદયા ભશાનગય વેલાવદન લતી ભુંજ ય 

તાયીખ :   /  /૨૦ 

 

 

ભુંજ ય કયનાય અનધકાયીની વશી 
 

 

 

કયાયની ળયતો 
 

૧. જે ઇજાયદાયન ુંબાલત્રકભુંજ ય કયલાભાું આવ્ય ું શોમ તેણે બાલત્રકભુંજ યકમાડની ખફય આપ્માનીતાયીખથી 
એક અઠલાડીમાનીમ દતભાું જો ભશાનગય વેલાવદનનેજર ય રાગે તો આ ળયતો ય મોગ્મ સ્ટેમ્ રગાડી 

વશી કયી આલી જોઇએ અને તે કયાય તયીકે ગણાળે તેભજ કયાયની ળયતો યેૂ યીાલાની જાભીનગીયી 
તયીકે યોકડ યકભ કાભની  અંદાજી દકિંભતના ાુંચ ટકા સ ધીની (ફાના તયીકે આલેરા ફે ટકા વાથે અનાભત 

બયી દેલી જોઇએ અગય કાભના ચાલ  દેલામાદીઓ (ફીરો)ભાુંથી દળ ટકા યકભ કાી અનાભતઆલી 
ડળે. ઉય દળાડલેરીમ દતભાુંઆપ્રભાણે કયલાભાું નશીં આલે તો બાલત્રક વાથે યજૂ કયેરી ફે ટકાની 

અનાભત જપ્ત થલાને ાત્ર થળે તેભજ ઇજાયદાયોનાનાભોનીમાદદભાુંથીવદયહ ુંઇજાયદાયન  નાભ કભી થલાને 
ાત્ર થળે. 

૨. બાલત્રકભાું કાભ  ર ું  કયલાની દળાડલેરીમ દતભાુંઇજાયદાયેચોક્કવણે કાભ  ર ું  જોઇએ અને ઠયેરીમ દતભાું 

કાભ  ર  કયલાની ઠયેરી તાયીખ છી જેટરા લધ  દદલવો થામ તે દયેક લધ  દદલવ દીઠ દ6દ તયીકે ર . 
............................................. દેખયેખ ભશકેભ ખચડ ભાટે ર . ........................................... ઇજાયદાય 

આલા ફુંધામેરા છે. મ દત ગણલાની તે કાભની વાઇડકોન્રાક્ટયને આપ્મા તાયીખથી ગણલાભાું આલળે. 



 (૧) બાલત્રકભાું જણાલેલ ું કાભ ળર  કમાડન  ું જે તે તાયીખથીઇજાયદાયે દદન-૪ ભાું રેખી જાશયે કયવ ું ડળે તે 

પ્રભાણે નશીં થમેરા દય ત્રણ દદલવની કસ ય ભાટેર .૧ રેખે દુંડ રેલાભાું આલળે. 

 કયાયની ળયત નુંફય ૩ ની રીટીભાું “લડોદયા ભશાનગય વેલાવદનના ફાુંધકાભ અનધકાયીનેળબ્દોના ફદરે” 
વુંફુંધકતાડ ફાુંધકાભ ળાખા ઉયી અનધકાયીને જેભને શલે છી ફાુંધકાભ અનધકાયી કશલેાળે. 

૩. ચાલ  કાભભાું જો લડોદયા ભશાનગય વેલાવદનના ફાુંધકાભ અનધકાયીને એભ રાગે કે ઇજાયદાય નનયથડક કાભ 
રુંફાવ્મા કયે છે અગય તે ઠયેરીમ દતભાું અથલા જે પ્રભાણે કાભ થવ ું જોઇએ તે પ્રભાણે કાભ નશીં કયી ળકે 

એલો વુંબલ છે, તો ખાતાનો કયાય યદ કયલાનો અગય કયાયદાયને સચૂના આપ્મા નવલામ કયાયદાયને ખચે 
અને જોખભે ભશાનગય વેલાવદનના દશત અને વગલદનીદ્રષ્ટટએ કાભ  ર  કયાલી રેલાનો અનધકાય યશળેે. 

અને કયાયદાયનેવદયહ ું કાભ અંગે સ્થ ય ભારવાભાન એકત્ર કમો શોમ અગય ફીજા કોઇ જાતની 
જલાફદાયી ભાથે રીધી શોમ તેભાુંથી ઉત્ન્ન થતી ખોટ ભાટે ન ક્ળાનીભાુંગલાનો શક્ક યશળેે. નશીં અને આલા 

પ્રવુંગે એટરે કાભ ફીજી યીતે  ર  કયલાન ું શોમ ત્માયે ભશાનગય વેલાવદનને કાભ  ર  કયતા જે નલળે ખચડ 
થામ તેભાુંથી કાી રેલાની ભશાનગય વેલાવદનનાફાુંધકાભને વત્તા યશળેે અને દળાડવ્મા પ્રભાણે કયાય યદ 

કયલાભાું આલે તે પ્રવુંગે ભશાનગય વેલાવદનનાફાુંધકભઅનધકાયીથી કેટલ ું અને કેતરી દકિંભતન ું કાભ થય ું છે 

તે વુંફુંધી પ્રભાણત્ર ન આે ત્માું સ ધી કયાયદાયને કોઇ યકભ લસ ર કયલાનો શક્ક યશળેે. નશીં. અગય તે 
વુંફુંધી નાણાું અદા કયલાભાું આલળે નશીં અને જ્માયે કયેરા કાભની દકિંભત આલાભાું આલે ત્માયે ભશાનગય 

વેલાવદનના ફાુંધકાભ અનધકાયીએ આેરા પ્રભાણત્રભાું દળાડલેરી યકભ ન અદા થલાનેાત્ર થળે. 
૪. ઉય કોરભભાુંદળાડલેરો અનધકાય આલાના પ્રવુંગે લડોદયા ભશાનગય વેલાવદનના ફાુંધકાભ 

અનધકાયીનેજર ય રાગે તો કાભ કયલાના સ્થે અગય તેની આજ ફાજ ની જભીન ય ડેરો ભારવાભાન 
શનથમાય લગેયે  યે યો અગય અંળત: ોતાને કફજે રઈ કયાયભાું દળાડલેર બાલ મ જફ અગય તેના અબાલે 

ચાલ  ફજાયબાલ પ્રભાણે તેના નાુંણા અદા કયી ળકળે અગય દશવાફભાું ભજયે આી ળકાળે. તે પ્રભાણે જર ય 
ન રાગે તો ઇજાયદાયે આલો ભારવાભાન શનથમાય લગેયે સ્થ યથી ખવેડલા જોઇએ અને તે પ્રભાણે 

ખવેડલાભાું ન આલે તો ફાુંધકાભ અનધકાયી ઇજાયદાયના ખચે ખવેડી ળકાળે અગય શયાજીથી તેન ું 
લેચાણકયીતેન ું ઉત્ન્ન ઇજાયદાયને ભજયે આળે અથલા ફાુંધકાભ અનધકાયી આલો ભારવાભાનનો તેનો 

કુંઇક બાગનો અગય જાભીનગીયીનો અગય અનાભત યાખેરા ૈવાનો અગય ઇજાયદાયનેઅદાાત્ર થમેરી 

અગય થનાયી કોઇ યકભનો યેૂયૂો અગય જર ય રાગે તેટરો ઉમોગ ઇજાયદાયને કયેરા ખયાફ અથલા 
ભનસ્લીયીતે કયેરા કાભને સ ધાયલા ોતાને મોગ્મ રાગે એલી યીતે કયી ળકાળે.  

૫. ઇજાયદાયને ચાલ  કાભભાું એલી શયકત નડે કે કાભ  ર  કયલાભાું નલળે વભમની અેિા યશ ે તો 
શયકતનીતાયીખથી એક ભાવની મ દતભાુંતેણે ફાુંધકાભ અનધકાયી તયપ અયજી કયલી જોઇએ અને જો તેભણે 

વફફ કાયણો રાગે તો મોગ્મ લધ  મ દત આી ળકળે યુંત   આ પ્રભાણેની ફાુંધકાભ અનધકાયી તયફ્થી 
ભેરી રેખી હ કભ નવલામ ઇજાયદાય કયાયની ળયતોની કરભ ૨ મ જફ જો ઠયેરીમ દતભાું ર  ન થામ તો 

લધ  મ દત ભાટે દુંડને ાત્ર થતી યકભ બયલાનાજલાફદાયીભાુંથી મ ક્ત થઇ ળકળે નશીં.  
૬. જ્માું ઇજાયદાયે ારખ, લધાયાનો કચયો તેભજ છાર  લગેયે દૂય કમાડ ન શોમ તેભજ ભકાનને દ યસ્તી કયલાન ું 

કાભ અગય એવ ું જ ફીજ ું કાભ સ પ્રતકય ડ શોમ તેભાું રાકડા કાભ ફાયણાઓ,ફાયીઓ, 



દદલાર,ભારનાનક્ષમાુંનીપયવફુંધના અગય ભકાનના કોઇણ બાગ ય ડાઘડ ઘ વાપ કયે નશીં. ત્માું સ ધી 

કોઇણ કાભ  ર  થય ું છે એવ ું ભાની ળકળે નદશ જો ઇજાયદાયને ખચે પ્રભાણે કાભ  ર  કયી સ પ્રત કયતાું લૂડ 

ચોખ્ખ કયલાભુંકસ ય કયળે તો ફાુંધકાભ અનધકાયી ઇજાયદાયને ખચે આ પ્રભાણે કયાલી ળકળે 

૭. ર .૫૦૦/- ાુંચવો સ ધીના કાભના ખચડની યકભ કાભો યૂા થઇ વુંદ થમા નવલામ અદા થઈ ળકળે નશીં 

અને ર .૫૦૦/- ાુંચવોથી અનધક અંદાજલાાકાભોભાું થમેરા કાભ યૂતા તેભજ ઇજાયદાયને ખાતાના જે 
અભરદાયનીસ પ્રતભાું કાભ શળે તેલા અભરદાયે આેરા ભા મ જફ ભાનવક દેલામાદી ફનાલી યકભ અદા 

થઈળકળે યુંત   આલી ચાલ  કાભભાું અદા થમેર યકભો કાભ ખયેખયી યીતે  ર  થય ું એ દશવાફે આલાભાું 
આલી છે તે પ્રભાણે ન ગણતાભાત્ર છેલટ દશવાફની ળયતે અદા થઈ છે. (Payment on Account) એ પ્રભાણે 

ગણલાભાું આલળે અને છેલટની  દેલામાદીઆકાયભાું તેનો વભાલેળ કયલાભાું આલળે. 
૮. કોઇણ કાભના નાણાું તે કાભ વુંણૂડ યીતે વાર ું  અને લણડન પ્રભાણે શોમા લગય અદા કયલાભાું આલળે નશીં. 

એ કદાચ ળયતચકૂથી ખયાફ કાભ વુંદ કયલાભાું આલી નાણાું આલાભાું આલેર શોમ તો તેને બનલટમભાું 
કોઇણ દશવાફભાુંથી ફાતર કયી તેના અદા થમેરા નાણાું છેલટનો દાખરો આતી લખતે અગય તે શરેા 

કોઇણ લખતે લસરૂ કયલા હ કભ કયલા ફાુંધકાભ અનધકાયીને વુંણૂડ અનધકાય છે.  

૯. (૧) ભશાનગય વેલાવદન તયપથી ઇજાયાથી આલાભાું આલતાું કાભો કયલા જો કોઇણ પ્રકાયનો 
ભારવાભાનકોન્રાક્ટયને આલાભાું આલે તે તભાભ ભારવાભાન ફદરીની વશી તેઓ અગય તેઓ નીભે તે 

પ્રનતનનનધએયજીસ્ટયભાું કયી આલાની યશળેે. (સ્થામી વનભનત ઠયાલ અંક : ૮૦૭/તા.૨૯/-૧૧-૧૯૭૩ થી 
ભુંજૂયી) 

 (૨) વદયહ ુંભારવાભાનવાચલલાની તેભજ ગેય ઉમોગ ના થામ તે ફાફતની તભાભ પ્રકાયની જલાફદાયી 
કોન્રાક્ટયનાળીયે યશળેે. ભારભાું કોઇણ પ્રકાયની ચોયી અગય નનટકાજીના દયણાભે ઘટ આલળે અથલા 

ભારન ુંન  કળાન થળે તેની જલાફદાયી કોન્રાક્ટયની છે અને યકભ કોન્રાક્ટયે ોતાની દયની આલાની 
યશળેે તેભજ ફીરભાુંથી તે કાત કયી રેલાભાું આલળે. (સ્થામી વનભનત ઠયાલ અંક : ૮૦૭/તા.૨૯/-૧૧-૧૯૭૩ 

થી ભુંજૂયી) 
૧૦. ઇજાયદાયે તભાભ કાભ વુંગીન વાયી કાભગીયીથી કયવ ું જોઇએ અને ળયતત્રભાુંજણાલેર લણડન પ્રભાણે 

ભારવાભાનલાયલો જોઇએ તેભજ ઇજાયદાયને જાણલા ભશાનગય વેલાવદન ફાુંધકાભ અનધકાયીના વશીથી 

યાખેરા કાભને રગતા નક્ળાઓ,સચૂનાઓનો ચ સ્ત અભર કયલો જોઇએ. જ્માયે નક્ળા, અંદાજ અને 
સ્ેળીપીકેળનભાુંભાોજથ્થાનીનલવુંગનતશોમ ત્માયે નક્ળા અંદાજ અને સ્ેળીપીકેળનના અન ક્રભ પ્રભાણે કાભ 

કયલાન ું છે. યુંત   ભાો અને જથ્થાભાું ભરૂ થમેરી ના શોમ અને લણડનનીવ્વુંગનત શોમ તો અંદાજ,ભક્ળા 
અને સ્ેળીપીકેળનના અન ક્રભ પ્રભાણે કાભ કયલાન  છે. લણડન ખાભીલાળું અથલા અસ્ટટ શોમ ત્માયે 

ફાુંધકાભ અનધકાયીએ કેલી યીતે કાભ કયવ ું તે ફાફતની વૌથી ઉત્તભ પ્રથા ધ્માનભાું યાખીને સચૂના આી 
અને ઇજાયદાયે તે પ્રભાણે કાભ કયવ ું જોઇએ. નક્ળો અને સ્ેળીપીકેળનભાું દેખાતી ભરૂો િનતઓ શોમ તો 

કયાય ધ્મેમને રિભાું યાખી ફાુંધકાભઅનધકાયીઆ ભરૂો અને િનતઓસ ધાયી ળકળે. નક્ળાઅંદાજ અને 
સ્ેળીપીકેળનભાુંભાો જથ્થો અને લણડનની નલવુંગનત નવલામની ખાભીલાળુંલણડન અને 



સ્ટટતાઓભાટેવીટીએન્જીનીમયશ્રીનો નનણડમ છેલટનો ગણાળે અને ઇજાયદાયને તેલા પ્રભાણે કાભ કયવ ું 

ડળે.  

૧૧. અંદાજત્રકભાુંફતાલેરાભાો પક્ત અંદાજ શોમ તેભાું કાભની જરૂદયમાત પ્રભાણે લધ-ઘટ થલાને ાત્ર છે. 
૧૨. મોગ્મ અનધકાયીના હ કભથી ભશાનગય વેલાવદન ફાુંધકાભ અનધકાયીને કાભના નક્ળા મૂ 

ખતત્રસ્ેળીપીકેળન લગેયેભાું જર યી તે પેયપાય તેભજ સ ધાયો લધાયો કયલાનો ચાલ  કાભભાું અનધકાય છે 
તેભજ કાભની સ્સ્થનતને અન વયીને સચૂના લગેયે આી ળકળે. અને આલી યીતે રેક્ષખત આેરી સચૂના 

પ્રભાણે કાભ કયલા ઇજાયદાય ફુંધામેરા છે, આલા પેયપાયથી મૂ કયાય યદ થમેર ગણલાભાું આલળે નશીં 
આલી યીતે બાલત્રકભાુંદળાડલેરાભાના કયતાું લધ  કાભગીયી અગય નશીં દાખર કયેર યકભન ું કોઇણ 

કાભ (Extra Item) કાભના બાગ તયીકે ઇજાયદાયનેસ પ્રત કયલાભાું આલે તે કાભ તેભને મૂ કાભ ભાટે મ કયય 
થમેરી ળયતોને અન વયીને તથા બાલત્રકભાુંનમ દ કયેરા બાલથી કયલા ડળે અને કાભ  ર ું  કયલાની 

મ દત લધ  આેરા કાભના મૂ કાભ વાથેના પ્રભાણોન વાયલધાયલાભાું આલળે અને આ પ્રભાણ ભાટે 
ફાુંધકાભ અનધકાયી જે દાખરો આે તે ફુંધનકતાડ ગણાળે. કયાયના ફશાયની યકભન ું લધાયાન ું કાભ 

પ્રભાણભતૂ બાલત્રક (Schedule rates) ભાું દાખર કયેરા બાલો પ્રભાણે કયવ ું ડળે અને તેભાુંથી કયાય 

પ્રભાણે મૂ કાભના બાલ ભાટે જે ટકા ફાદ કયલાના ઠયેરા શોમ તેટરા ટકા ફાદ કયલાભાું આલળે. અને 
આલા પ્રભાણભતૂબાલત્રકભાું જે ટકા યકભ (Item) દાખર ન થમેરી શોમ તેના બાલ મોગ્મ અનધકાયી 

તયપથી ભુંજ ય થામ તે જો ઇજાયદાય આથી લધાયાની યકભન ું કાભ કયલા કબરૂ શોમ તે ઇજાયદાયે સ્લીકાયવ ું 
જોઇએ. આલા બાલ ટકાની કાતોાત્ર નશીં એલી યીતેનનલભુંજ ય કયલાભાું આવ્ળે અને જો ઇજાયદાય 

પ્રભાણભ તબાલત્રોભાુંજેનોવભાલેળ કયેરો ના શોમ તેન ું લધાયાન ું કાભ કયલા ખ ળી ના શોમ તો ભશાનગય 
વેલાવદનના ફાુંધકાભ અનધકાયી આલા ફાુંધકાભ ભાટે નનમભ પ્રભાણે મોગ્મ તજલીજ કયી ળકળે. 

૧૩. ળયતત્ર પ્રભાણે ઠયેરા કાભો ૈકી કોઇના ભા અગય સ્થની સ્સ્થનતભાું પેયપાય કયલાનન તે ૈકી કોઇના 
કાભ અગય તેના બાગ કભી કયલાનો અગય કયાયદાય ાવેથી ફદરાભાું ફીજ ું આીને આપ્મા લગય કાઢીને 

રેલાનો અથલા કોઇ  ર ું  અગય અંળત: કયેલ ું કાભ કાઢી નાુંખલાનો અગય તેભાું પેયપાય કયલા ભશાનગય 
વેલાવદનના ફાુંધકાભ અનધકાયીને અનધકાય છે. કાભનો કોઇ બાગ કયાયદાય ાવેથી કાઢી રેલાભાું આલે તે 

પ્રવુંગે તેટલ ું કાભ ન કયલાના અગય કાઢી રેલાનાવફકથી કોઇણ જાતની ન ક્ળાની ભાુંગી ળકળે નશીં. 

૧૪. જો ભશાનગય વેલાવદન ફાુંધકાભ અનધકાયી વાશફે અગય તો એભના નામફને કાભ ફદર અધ ર ુંઅગય 
ફીન વપાઇલાીકાભગીયીથીકયેરાન ું જણામ અગય શરકી જાતનો ભારવાભાન લાયલાન ું જોલાભાું અગય 

તો તભાભ કાભ અગય તેનોબાગઇજાયદાયને કાભની જાર યીમાત પ્રભાણે દ યસ્ત કયલા, કાઢી નાખલા અગય 
પયીથી કયલા રેખીત સચૂના આી તે ઉયથી ઇજાયદાયે તે પ્રભાણે ોતાના ખચે કયવ ું જોઇએ અને જો 

આલી યીતે ફાુંધકાભ અનધકાયી અગય તેભના નામફે આેરી મ દત અંદય જો ઇજાયદાયખચડ કયલા ઇનકાય 
કયે અગય કાભની સ્થ વીભા ઉયથી કોઇણ જાતનો ભારવાભાન તથા જણવો જે શરકી ખયાફ (ફીન 

ભજબતૂ તથા ઇજાયાનીળતોનલર ધ્ધ) શોમ એલી આેરી મ દત અંદય દૂય કયલા ફાુંધકાભ અનધકાયી તૂડતા 
કયી રઈ તેના ખચડની યકભ ઇજાયદાયની કોઇણ પ્રકાયની લ્શણેીયકભો લસરૂ કયી ળકળે. 



૧૫. જો ભશાનગય વેલાવદનના ફાુંધકાભ અનધકાયીને થમેલ ું કાભ એકદભ ળયતત્ર(Specification) પ્રભાણે 

થમેલ ું નથી યુંત   તે કાભ ચરાલા દેવ ું એવ ું રાગે તે ભાટે તેભને મોગ્મ રાગે તે બાલ કાી નાણાું અદા 

કયલા તેભને અનધકાય છે. ણ આલી યીતે કયવ ું કે ન કયવ ું તેભની ભયજી ઉય છે. 
૧૬. ઇજાયદાયથી આેરા તભાભ ચારતા કાભો ભશાનગય વેલાવદનના ફાુંધકાભ અનધકાયી તથા તેભના નામફો 

દેખયેખ યાખી તાવી ળકાળે. ઇજાયદાયે શુંભેળા જ્માયે કાભ ય ોતે શાજય યશી ળકે તેભા ના શોમ ત્માયે 
ોતાના જલાફદાય પ્રનતનનનધને કાભની શુંભેળની લખતે અને જ્માયે કાભ ય ોતે શાજય યશી ળકે તેભ 

નશોમ ત્માયે ોતાના જલાફદાય પ્રનતનનનધએ કાભની શુંભેળની લખતે અને જ્માયે ફાુંધકાભ અનધકાયી તયપથી 
અગય તેભના નામફ અનધકાયી તયપથી સચૂના ભે તેભની સચૂનાઓ તથા હ કભ રેલા દયેક લખતે શાજય 

યાખલા જોઇએ અને આલી યીતે યખામેરાપ્રનતનનનધને જે કાું હ કભો આલાભાું આલે તે ખ દ મૂ કોન્રાકટયને 
આલાભાું આલેરા હ કભો પ્રભાણે જ ફુંધનકતાડ ગણલાભાું આલળે.  

૧૭. ભશાનગય વેલાવદનના ફાુંધકાભ અનધકાયી તયપથી જણાલલાભાું આલે તે લખતે કાભની તાવણી અંગે 
જોઇતાશનથમાયોભજૂયો લગેયે તભાભ ઇજાયદાય તયપથી ોતાના ખચે આલાભાું આલળે અને જો આલી યીતે 

ઇજાયદાય આલાભાું ચકેૂ તો ઇજાયદાયના ખચે કયી રેલા અને થમેરો ખચડ તેના અદા 

થલાનીનાણાુંનીદેલામાદીભાુંથી લસરૂ થઈ ળક્ળે.  
૧૮. જ્માયે કાભનો કોઇણ બાગ ઢુંકાઇ જલાનો શોમ અને જો તેના ભા રઈ ળકામ એલી સ્સ્થનત ફશાય જતા 

શોમ ત્માયે કાભ ઢુંકાઇ જતાું શરેા તેના ખયા ભાો રઈ ળકામ તે અથે આલા કાભો ઢુંકાતા શરેા 
ઇજાયદાયે ભશાનગય વેલાવદનના ફાુંધકાભ અનધકાયી અગય તેભના નામફને નનદાન વાત દદલવની રેખીત 

સચૂના આલી જોઇએ અને થમેલ ું કાભ ઢાુંકી તેભની રેખીત યલાનગી ભેલલી જોઇએ. જો ઉય પ્રભાણે 
લતડન કયલાભાુંચકેૂ તો ફાુંધકાભ અનધકાયીને મોગ્મ રાગેતોઢાુંકેરા બાગ ઇજાયદાયના ખચે ઉઘડાલી ળકળે 

અગય તેના ખચે એલા કાભ તથા ભારવાભાનફદર નાુંણા અદા કયલાભાું આલળે નશીં.  
૧૯. જો કોઇ ઇજાયદાય અગય તેના કાભ ઉયના ભાણવો જે કાભ ઉય તે કાભ કયતા શોમ તે ભકાનના કોઇ 

બાગને અથલા ભકાનને, યસ્તાને ફુંધન અગય ઘાવ ઉગેરી જભીનને અગય લાલેતય કયેરી જભીનને 
તોડેફગાડે અગય ન ક્ળાનશોંચાડે અગય કાભ ચાલ  શોમ તે લખતે કોઇણ કાયણથી તે કાભને કુંઇ ન ક્ળાન 

શોંચે અગય તેભાું કાભ  રૂથલાનીતાયીખથી એક લડની અંદય ખાભી જણાઇ આલે તો તેણે ોતાના ખચે 

દ યસ્ત કયી આલી ડળે નશીં તો ભશાનગય વેલાવદનના ફાુંધકાભ અનધકાયી ફીજા કાયીગયો ાવેથી 
દ યસ્ત કયાલી રેળે અને થમેરો ખચડ ઇજાયદાયનીલ્શણેીનીકતી શોમ અગય ભશાનગય વેલાવદન ત્માય 

છીથી થામ તે યકભભાુંથી લસરૂ કયી ળકળે. 
૨૦. ઇજાયદાયે ોતાના ખચે યાખેલ ું કાભ  ર  કયલા ભાટે જોઈતા વલડ શનથમાયો, વાધનો,નનળાનીઓ,દોયડીઓ, 

ારખ,લગેય યૂા ાડલા અને રાલલા રઈ જલા ભાટેનો ખચડ ણ ોતે લેઠલો જોઇએ, તેભજ તેણે કાભન ું 
ભા અગય ભારવાભાનન ું ભા રેલા લજન કયલા અગય કાભના આરેખને (Linecut) કયલાભાું જે વાધનની 

જર ય ડે તે કુંઇ ણ ખચડ રીધા લગય આલી જોઇએ. કોઇનાજાનભારનેન ક્ળાન ન શોંચે તે વાર  જોઇતી 
લાડ અને ફત્તીઓની ગોઠલણ કયલી ડળે. “વગલડોનશી યાખલા ફદર દયેક ખાભી દીઠ યોજના ર .૨ થી ૫ 

સ ધીનો દુંડ કયલાભાું આલળે, ખાભી ફદરની સચૂના આપ્મા નવલામ ણ ભશાનગય વેલાવદન તયપથી તે 



ફદરની વ્મલસ્થા કયી તેનો ખચડ કોન્રાક્ટયનાફીરભાુંથી લસરૂ કયલાભાું આલળે. (સ્થામી વનભનત ઠયાલ અંક 

: ૮૦૭/તા.૨૯/-૧૧-૧૯૭૩ થી ભુંજૂયી) તેભજ કાભ ઉય દેખયેખ યાખનાય ભશાનગય વેલાવદન ભશકેભ 

અગય કાભ કયનાય ભજૂયો ૈકી કોઇને ણ ભળીનથી અગય ઇતય કોઇણ પ્રકાયે અકસ્ભાત થઈ ન ક્ળાન 
થળે તો તેની જલાફદાયી ઇજાયદાયનેળીયે યશળેે. આલા પ્રવુંગે દાલો અગય પયીમાદ થળે તો તેનો ફચાલ 

કયલાભાું અગય ન્મામની અદારતભાું રડલા ભાટે ખચડ તે તેણે વોવલો ડળે અને તે ભાટે ન ક્ળાની અગય 
ખચડ આલા હ કભ થામ તે આલો ડળે. 

૨૧. ભશાનગય વેલાવદન ફાુંધકાભ અનધકાયીની રેખીત વુંભનત લગય ફીજા નાભોભાું ફદરો કયી ળકામ નશીં. 
અગય ફીજા ઇજાયદાયને ેટા ઇજાયો આી ળકામ નશીં. આ પ્રભાણે વુંભનત કયી રીધા લગય ઇજાયદાયભોં 

ફદરી કયે અગય ેટા ઇજાયો આે તો તેણે ઇજાયદાયનીળયતોનો બુંગ કયેરો ગણલાભાું આલળે અને 
ભશાનગય વેલાવદન ફાુંધકાભ અનધકાયી તે ઉયથી ઇજાયો યદ કયી ળક્ળે અને ઇજાયદાયે બયેરી તાયણ ેટે 

યજૂ કયેરા અનાભત ભશાનગય વેલાવદનભાું જભા થલા ાત્ર થળે અને તે ભશાનગય વેલાવદનને સ્લાધીન 
યશળેે અને ઇજાયદાયે એકઠા કયેર ભારવાભાનથી અગય તે ભાટે ભાથે રીધેરી જલાફદાયી 

ઇજાયદાયનેન ક્ળાન થામ તે ભાટે લતય ભાુંગલાનો શક્ક યશળેે નશીં. 

૨૨. બાલત્રકો ઉય જે ઇવભો વશી કયે તેભની જલાફદાયીથી ભુંડના બાગીદયોભાું પેયપાય થલાથી નટટ થતી 
નથી આલા પેયપાય ફાફતે ઇજાયદાયે ફાુંધકાભ અનધકાયી મ ખત્માય છે. 

૨૩. કાભ  ર ું  કયલા ભાટે તાયણ જયલામ કેરીઅનાભતની યકભ  ર ું  થમા છી છેલટનો દશવાફ થઈ કાભ  ર ું  
થલાનો દાખરો ભળ્મા છી યત કયલાભાું આલળે. નલીન કાભો ભાટે કાભ  ર ું  થમા છી એક લડ સ ધી 

કાભની ફે ટકાની અનાભત ભશાનગય વેલાવદન તયપ યાખી મકૂલાભાું આલળે. આ ળયતો ખાવ વુંણૂડ 
દ યસ્તીનાકાભોને રાગ  કયલી નશીં તે ફદર ભશાનગય વેલાવદન ફાુંધકાભ અનધકાયી મ ખત્માય છે. 

 ૨૪. જો કાભ  ર થમાનીતાયીખથી એક લડની મ દત દયમ્માન થમેર કાભભાું ઇજાયદાય વત્તા ફશાયના કાયણોને 
રઈને નશીં યુંત   કેલ તેની કસયૂ ખયાફ કાભગીયી અથલા ખયાફ ભારવાભાનનો ઉમોગ કમાડનો 

વફફથી કુંઇ ખાભી જણાઇ આલે તો ઇજાયદાયને ખચે અને જોખભે દ યસ્ત કયલાભાું આલળે અને થમેરો ખચડ 
ઇજાયદાયને જે યકભ અદા થલાને ાત્ર થઈ શોમ તેભાુંથી લસરૂ કયલાભાું આલળે. 

૨૫. ઇજાયાથી થતાું કાભોને તે મ દત દયમ્માન ભશાનગય વેલાવદનના ફાુંધકાભ અનધકાયીની શક ભત નીચે 

ગણાળે અને ન ક્ળાની ળયતો અને કાભગીયી અને ભારવાભાનનાગ નદોની ફાફતભાું તેભનો નનણડમ 
છેલટનો અને ફુંધનકતાડ ગણાળે. 

૨૬. જે કાભની ફાફતભાું ળયો મ કયય કયલાભાું આલેરી ન શોમ તે કાભો વુંણૂડ યીતે ભશાનગય વેલાવદનના 
ફાુંધકાભ અનધકાયીના જરૂદયમાત અને સચૂના પ્રભાણે કયવ ું ડળે. 

૨૭. ખાણોની વલડ રાગત, યોમલ્ટી જકાત અને એલો ફીજો ખચડ તે ફાફત ખાવ ઉલ્રેખ કયેરો ના શોમ તો તે 
ઇજાયદાયેલેઠલો ડળે. 

૨૮. આ કાભગીયી વુંફુંધી કોઇણ પ્રકાયની તકયાય શળે તો પામનરા ક્ષફર ભળ્મા તાયીખથી ૩ ભદશનાની અંદય 
અભે મોગ્મ ઇરાજ રઈશ ું. આ મ દત નલત્મા ફાદ આ વુંફુંનધ કોઇણ પ્રકાયનો દાલો ચારળેનશી. 



૨૯. ઇજાયદાય કયાય કમાડનીતાયીખથી ૬ ભાવની અંદય કાભ કયલાની વાઇટ આલાભાું ન આલે તો ઇજાયદાય 

કયાયભાુંથી મ ક્ત થલા ભાુંગણી કયી અને તે પ્રભાણે ઇજાયદાયે ભાુંગણી કમેથી તેને બયેર અનાભત યકભ 

યત કયલાભાું આલળે. 
 

 
 

બાલત્રક બયનાય ઇજાયદાય અગય બાગીદાયોની વશી 
 

 

ભત  કયનાય ઇજાયદાય બાગીદાયોનાવાથીદાયોની વશી 
 

રૂફરૂ 

 

મ્ય નનનવર કનભળનય 

 

લડોદયા ભશાનગય વેલાવદનનો નવક્કો 
 

 

લડોદયા ભશાનગય વેલાવદનનો નવક્કો 
 

 

 

 

 

લડોદયા ભશાનગય વેલાવદનના વભ્મ નુંફય : ૧ 

  



લડોદયા ભશાનગય વેલાવદન 

ળાખા દક્ષિણ ઝોન 

પ્રી-ક્લોરીપીકેળન ફીડ વાથે વાભેર દસ્તાલેજ –ત્રો 
તભાભ બાલત્રો છેલ્રાભાું છેલ્રા ભાન્મ દસ્તાલેજ ત્રો વાથે ભોકરલા. 
(૧) લડોદયા ભશાનગય વેલાવદનભુંવમોગ્મ શે્રણી અને લગડભાું યજીસ્રેળન ધયાલતા ઇજાયદાયો ભાટે 

    (અ) કાભ ભાટે જર યી યકભની ઇ.એભ.ડી.નોડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ દ્વાયા ભોકરલાની છે. 
     (ફ) લડોદયા ભશાનગય વેલાવદનભાું મોગ્મ શે્રણી અને લગડભાું યજીસ્રેળનનાવટીપીકેટની પ્રભાક્ષણત નકર  

(૨) લડોદયા ભશાનગય વેલાવદનભાું ભાન્મ ઇજાયદાય તયીકે યજીસ્રેળન નશીં ધયાલતા ઇજાયદાયોતયફ્થી 
નીચેના ત્રોની પ્રભાક્ષણત નકરો યજૂ કયલાની યશળેે. 

(અ) વયકાયી/અધડવયકાયી વુંસ્થાન ું ભાન્મ ઇજાયદાય તયીકે યજીસ્રેળનવટીપીકેટની પ્રભાક્ષણત નકર  
 (ફ) કાભ ભાટે જર યી યકભની ઇ.એભ.ડી.નોડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ યજૂ કયલો. 

   (ક) છેલ્રાભાું છેલ્લ ું ઇન્કભટેિવટીપીકેટની પ્રભાક્ષણત નકર 

(ડ) રેફય એક્ટ શઠે ભેલેરવટીપીકેટની પ્રભાક્ષણત નકર  

(ઇ) છેલ્રા ત્રણ લડભાું ઇજાયદાયે કયેરા કાભોનાકુંરીળનવટીપીકેટની પ્રભાક્ષણત નકરો અને શાથ 
ઉયના કાભોનીનલગતોનાજર યીત્રો 

(ઈ) જર યી યકભની ફેંક વોરલન્વીવટીપીકેટની પ્રભાક્ષણત નકર 

ઉયોક્ત તભાભ દસ્તાલેજોત્રોપ્રી-ક્લોરીપીળન ફીડ વાથે અચકૂ વાભેર યાખલા. 
ઇજાયદાયેબાલત્રોપ્રી-ક્લોરીપીકેળન ફીડ અને પ્રાઇવ ફીડ મૂ બાલત્ર વાથે અરગ વીર કલયભા, કલય 

ઉય “પ્રી-ક્લોરીપીકેળન ફીડ” અને “પ્રાઇવ ફીડ” રખી જ દા યાખી ત્માયફાદ એક વીંગર કલયભાું વીર કયી 
ભોકરલાના યશળેે. 

પ્રી-ક્લોરીપીકેળન ફીડ બાલત્રખોરલાની તાયીખ/વભમે ખોરલાના છે. જે પ્રી-ક્લોરીપીકેળનફીડની 
ચકાવણી કયી ભાન્્મપ્રી-ક્લોરીપીકેળન ફીડ લાા ઈજાયનાપ્રાઇવ ફીડ વિભ અનધકાયીની લૂડભુંજ યી ભેલી 

ખોરલાના છે. 
નોંધ : અભાન્મ પ્રી-ક્લોરીપીકેળનફીડનાઇજાયદાયોનાપ્રાઇવ ફીડ ખોરલાના નથી. 

લડોદયા ભશાનગય વેલાવદનને તભાભ બાલત્રો અભાન્મ કયલાના અફાનધત અનધકાય યશળેે. તેના ભાટે 
કોઇ કાયણ આલાભાું આલળે નશીં 

નોંધ : ી.એપ.યજી.નકર/ફાુંશધેયી ત્રક વાભેર કયલાના યશળેે.  

ઇજાયદાયની વશી       કામડારક ઇજનેય 

દક્ષિણ ઝોન 

લડોદયા ભશાનગય વેલાવદન 

  



ી.એપ.યજીસ્રેળનઅંગેન ફાુંશધેયીત્ર 

 

૧. ઇજાયદાયન  નાભ : 

 

૨. વયનામ           : 

 

૩. યજીસ્ રેળન લગડ   :  

 

૪. ખાતાન  નાભ :  

 

૫.  કાભન  નાભ      :  

 

૬.    ટેન્ડયની યકભ    :  

 

 આથી હ ું ઇજાયદાય......................................................................ફાુંશધેયી આ  છુું કે લડોદયા 
ભશાનગયાક્ષરકાભાું હ ું ઇજાયદાય તયીકે કાભ કર છુ/ કયલા ભાુંગ છું. શાર ભને ી.એપએકટનીજોગલાઇ અન વાય 

ી.એપયજીસ્રેળનનીજર ય ન શોઇ શાર ભને તે રાગ  ડત   નથી. ભશાનગય ાક્ષરકા વાથેના ભાયા 
યજીસ્રેળનનાવભમગાા દયમ્માન અગય તે યજીસ્રેળન શઠે ભેલેર ટેન્ડયની કાભગીયી  ણડ થલાના વભમગાા 

દયમ્માન EPF એકટભાુંનામ દ કયેરયજીસ્રેળનનીનનદદટ ટ વુંખ્મા કયતાું ઓછુું ભાનલફયાખલાના છે અને જો તે વુંખ્મા 
લધળે તો EPF કયાલી રેલાભા આલળે અને તેની નકર લડોદયા ભશાનગયાક્ષરકાને આ૫લાભાું આલળે તેભછતાુંEPF 

એકટઅન્લમેની કોઇ૫ણ જલાફદાયી ઉબી થળે. તો તેની વઘી જલાફદાયી શભાયી યશળેે તેની અભો 
ફાુંશધેયીઆીએ છીએ.    

 

      ઇજાયદાયની વશી અને વીર.......................................... 

 



ABSTRACT OF ESTIMATE FOR 

VADODARA MUNICIPAL SEVASADAN 
 

Dimension 

of Quantity 

Item Rate Per Amount 

કાભન ું નાભ :લોડડ-૪(ડી)ઇરે.લોડડ ૧૭ ભાું ડ્રનેેજ વપાઇ તથા પયીમાદના નનકાર ભાટે ભાનલદદન  યા 
ાડલાન ું કાભ. 

૩૦૦.૦૦ આ.નું.૧લોડડ-૪(ડી)ના નલસ્તાયભાું 

ડ્રનેેજનીપયીમાદના નનકાર ભાટે ભાનલદદન  યા 

ાડલાન ું કાભ. 

 ભાનલ
દીન 

 

   કરૂ 
 

 

 નોંધ : વદય કાભના સ્ેળીપીકેળન,ડીટેઈરનક્ળા, સ્કેચ નલગેયેના અભ્માવ ભે કમો છે. તે પ્રભાણે 
કાભ કયલા હ ું ફુંધામેરો છુું. 
૧.  રેફય એક્તનાતભભનનમભોન ુંચ  સ્તને ારન કયલાન ું યશળેે. તે અંગેની ઉસ્સ્થત થતી 
તભાભ જલાફદાયી ઇજાયદાયની યશળેે. 
૨. કાભના જોખભ / અકસ્ભાતને ધ્માનભાું રઈ કાભદાયોનોગૃલીભો ભેલલાનો યશળેે. 
૩. નડતય ફાફતે કોઇણ પ્રકાયની ળતડ ગ્રાહ્ય યાખલાભાું આલળે નશીં. 
૪. ભટીયીમરનીક્લોરીટી ફાફતે ટેસ્ટીંગ વટીપીકેટ યજ  કયલાના યશળેે. 
૫. કાભગીયી દયમ્માન જર યીટેસ્ટ આલાના યશળેે. 
 

ઇજાયદાયની વશી    

 



 

 


