
સસીટસી સસીવસીલ એન્ડ સસેશન્સ કકોટર
ટસે ન્ડર નકોટસીસ

કસે ન્ટસીનનકો લલાયસન્સ ફસી થસી કકોન્ટટ લાક્ટ આપવલા બલાબત

સસીટસી  સસીવસીલ  એન્ડ  સસેશન્સ કકોટરનસી  નવનનરર્મીત  કકોટર  બસીલ્ડડીંગનલા  કકપલાઉન્ડરલાક  કસે ન્ટસીન

ચલલાવવલા રલાટસેનકો કકોન્ટટ લાક્ટ રલાસસીક લલાયસન્સ ફસી થસી ટસેન્ડર રકજજ ર થયલા તલારસીખથસી ૧  (એક) વરર

સજધસી  આપવલાનકો છસે.

સદર  કસેન્ટસીનરૂર  રલાટસેનસી  રજકરર  કરસેલ  જગ્યલાનસી  રલાસસીક  લલાયસન્સ  ફસી

રૂ. ૬૩,૬૦૦/-(અકકસે   રૂપસીયલા તસેસઠ હજાર છસકો પજરલા ) કલાયરપલાલક ઇજનસેરશસી, રલાગર અનસે રકલાન

નવભલાગ, અરદલાવલાદ દલારલા નકસી કરવલારલાક આવસેલ છસે .

આ અકગસે રસ ધરલાવનલાર એજન્સસીએ કકોટસેશન બકધ કવરરલાક અતસેનસી કકોટરનલા નલાઝર નવભલાગરલાક

જાહસેરલાત  પ્રસસધ્ધ  થયલાનસી તલારસીખથસી સલાત  દદવસનસી અકદર બપકોરનલા  ૦૪-૦૦  કલલાક  સજધસીરલાક

રકોકલવલાનલા રહસેશસે.  ત્યલારબલાદ આવસેલ ભલાવપતક ધ્યલાનસે લસેવલારલાક આવશસે નહસી,  તથલા કવર પર

"  કસે ન્ટસીનનજક  ભલાવ  પતક  " એર અવશ્ય જણલાવવજ.   તથલા ટસેન્ડર ફસી પસેટસે   રૂ.  ૧૫૦૦/-(નકોન

રસીફકડસેબલ) અતસેનલા નલાઝર નવભલાગરલાક જરલા કરલાવવલાનસી રહસેશસે. જસે ટસેન્ડર ફસીનસી પહહોંચનસી કસેન્ટસીન કકોપસી

કવર સલાથસે  લગલાવવસી.  તરલાર વસ્તજઓનલા  ભલાવકો ટસેક્ષ સહસીતનલા તથલા જરુરસી રટસીરસીયલ સલાથસેનલા

દશલારવવલા.  

સદર  જાહસેરલાત  અન્વયસે  પજછપરછ,  કસેન્ટસીનનસી  જગ્યલા  જોવલા  રલાટસે  તથલા  જાહસેર  નનનવદલાનસી

શરતકોનસી  જાણકલારસી  રલાટસે  અતસેનસી  કચસેરસીનલા  નલાઝર  નવભલાગ  ખલાતસે  રજાનલા  દદવસકો  સસવલાય  કચસેરસી

સરયરલાક સકપકર  કરવલાનકો રહસેશસે. ભલાવ પતક રકજજ ર રલાખવજ કસે  ન રલાખવજ તસે અકગસેનકો અબલાનધત અનધકલાર

અતસેનસી કચસેરસીનસે રહસેશસે.



::-    શરતકો     -::

૧ કસેન્ટસીનનલા કકોન્ટટ લાક્ટનકો સરયગલાળકો ટસેન્ડર રકજજ ર  થયલા તલારસીખથસી ૧  (એક)  વરર  સજધસીનકો

રહસેશસે.

૨ કસેન્ટસીન રૂર નસી રલાસસક લલાયસન્સ ફસી રૂ.  ૬૩,૬૦૦/- (અકકસે  રૂપસીયલા તસેસઠ હજાર છસકો પજરલા)

રહસેશસે.

૩ કસેન્ટસીન રૂર નસી એક વરરનસી સસક્યજરસીટસી નડપકોઝસીટ તરસીકસે  રૂ. ૫૦૦૦૦/- (અકકસે  રૂપસીયલા પચલાસ

હજાર પજરલા)  કકોન્ટટ લાક્ટરસે  કકોન્ટટ લાક્ટનકો હજકર રળસેથસી દદન-૧૫ રલાક અતસેનસી કચસેરસીરલાક જરલા

કરલાવવલાનસી રહસેશસે.  સદર રકર કકોન્ટટ લાક્ટ સકતકોરકલારક રસીતસે પજરકો થયલા બલાદ પરત આપવલારલાક

આવશસે.  જો કસેન્ટસીન રૂરનલા કકોન્ટટ લાકટર તરફથસી કચસેરસી તરફસે  કકોઇ નજકશલાન થલાય તકો કચસેરસી

નકસી કરસે  તસેટલસી નજકશલાનસીનસી રકર સસીક્યજરસીટસી ડસીપકોઝસીટનસી રકરરલાકથસી જસે તસે સરયસે વસજલ

લસેવલારલાક આવશસે. વધજરલાક  સસક્યજરસીટસી નડપકોઝસીટ અનસે રલાસસક ભલાડલાનસી રકરરલાક વધલારકો-ઘટલાડકો

કરવલાનકો અબલાનધત હક અતસેનસી કચસેરસીનલા પપ્રન્સસીપલાલ જજ સલાહસેબશસીનસે રહસેશસે.

૪ કસેન્ટસીન રૂર નલા કકોન્ટટ લાક્ટરસે  રલાસસક લલાયસન્સ ફસીનસી રકર દરસેક રલાસનસી પલાકચ તલારસીખ સજધસીરલાક

નનયરસીત રસીતસે અતસેનસી કચસેરસીરલાક જરલા કરલાવવલાનસી રહસેસે , જો લલાયસન્સ ફસી નનયત સરયરલાક જરલાક

કરલાવવલારલાક ન અલાવસે તકો પ્રપતદસીન રૂ.  ૫૦-૦૦ લસેખસે લસેઇટ ફસી સલાથસે લલાયસન્સ ફસી જરલા

કરલાવવલાનસી રહસેશસે.

૫ જો કકોન્ટટ લાકટર સતત બસે રલાસ સજધસી લલાયસન્સ ફસી જરલા કરલાવવલારલાક નનષ્ફળ રહસે  તકો તસેવલા

સકજોગકોરલાક કકોઇ પણ પ્રકલારનસી નકોટસીસ આપ્યલા સસવલાય કકોન્ટટ લાક્ટરનજક લલાયસન્સ રદ કરવલારલાક

આવશસે.

૬ ઉપર જણલાવ્યલા પ્રરલાણસેનસી રલાસસીક લલાયસન્સ ફસીરલાક વસેરલાબસીલ/લલાઇટબસીલ નવગસેરસેનકો સરલાવસેશ

થતકો નથસી.

૭ કસેન્ટસીનરૂર રલાટસે  ટકોરસેન્ટ પલાવરનલા સવર્મીસ નક ૪૦૨૪૬૬નજક રસીટર છસે , જસે કસેન્ટસીનનસી બહલાર

આવસેલ છસે ,  જસે સવર્મીસ નકબર ૪૦૨૪૬૬નલા ઇલસેક્ટટ સીક વસીજ બસીલનસી સકપજણર રકર કકોન્ટટ લાકટરસે

ચજકવવલાનસી રહસેશસે.  .                                                                                 

૮ કસેન્ટસીન રૂર નસે લગતલા અરદલાવલાદ મ્યજનસી.  કકોપર.  નલા આખલા નલાણલાકકસીય વરરનલા જસે કકોઇ વસેરલા

આવસે તસે કકોન્ટટ લાક્ટરસે  ભરવલાનલા રહસેશસે અનસે વસેરલા બસીલ તથલા વસેરલા બસીલ ભયલાર અકગસેનસી રસસીદનસી

કસેન્ટસીન કકોપસી અતસેનસી કચસેરસીરલાક જરલા કરલાવવલાનસી રહસેશસે.

૯ જો કકોન્ટટ લાક્ટર કકોન્ટટ લાક્ટ રસીન્યજ કરલાવવલા ઇચ્છતલા હકોય તકો કકોન્ટટ લાક્ટ પજરકો થયલા નલા બસે રહસીનલા

અગલાઉ અરજ કરવલાનસી રહસેશસે અનસે પ્રસીન્સસીપલ જજ સલાહસેબશસી ઇચ્છસે  તકો કકોન્ટટ લાક્ટ વધજ સરય

રલાટસે  રસીન્યજ કરસી શકશસે.



૧૦ કકોન્ટટ ટ્ર્ક્ટ દલારલા સદર કકોન્ટટ લાક્ટનકો કકોઇપણ ભલાગ કસે  પજરકો કકોન્ટટ લાક્ટ  કકોઇપણ તલાહસીત વ્યનક્ત,

શખ્સ  કસે  સકસ્થલાનસે પસેટલા હકથસી આપસી શકલાશસે નહસી.

૧૧ કકોન્ટટ લાક્ટર સદર જગ્યલાનકો કસેન્ટસીન સસવલાય અન્ય કકોઇ હસેતજ રલાટસે  ઉપયકોગ કરસી શકશસે નહસી,

તસેરજ સદર જગ્યલારલાક કકોન્ટટ લાક્ટર અન્ય કકોઇ પણ પ્રકલારનસી ચસીજ કસે  અન્ય કકોઇપણ વસ્તજનજક

વસેચલાણ કરસી શકશસે નદહ.

૧૨ કકોન્ટટ લાકટરસે   કસેન્ટસીન રૂરનસી જગ્યલારલાક લગલાવવલારલાક આવસેલ બલારસી,  બલારણલાક,  લલાઇટ-પકખલા કસે

કસે ન્ટસીન રૂર નસી સ્થળ-નસ્થતસીરલાક કકોન્ટટ લાક્ટરસે  કકોઇપણ પ્રકલારનકો ફસેરફલાર કરસી શકશસે નહસી.

કસેન્ટસીન રૂરરલાક કકોઇપણ પ્રકલારનકો ફસેરફલાર કરવલાનસી જરૂરસીયલાત ઉપનસ્થત થલાય તસેવલા સકજોગકોરલાક

અતસેનસી કચસેરસીનલા નલારદલાર પપ્રન્સસીપલાલ જજ સલાહસેબશસીનસી પજવર પરવલાનગસી નવનલા કરસી શકલાશસે

નહસી.

૧૩ કસેન્ટસીન રૂર રલાટસે  ફલાળવવલારલાક આવસેલ જગ્યલાનસી નનભલાવણસી કરવલાનસી તરલાર જવલાબદલાર

કકોન્ટટ લાક્ટરનસી રહસેશસે.

૧૪ કકોન્ટટ લાકટરસે  કકોટર  બબલ્ડડીંગરલાક કસેન્ટસીન રૂર ચલલાવવલા રલાટસે  કલાયદલા રજજબ જસે

સરકલારસી/અધરસરકલારસી કચસેરસીનલા લલાયસન્સનસી જરૂર હકોય તસેવલા લલાયસન્સ રસેળવવલા રલાટસેનસી

સબકનધત કચસેરસીઓરલાક જાતસે કલાયરવલાહસી કરસી જરૂરસી લલાયસન્સ તલાકસીદસે રસેળવસી લસેવલાનલા રહસેશસે.

૧૫ નવ નનરર્મીત કકોટર  બબલ્ડડીંગનસે અનજરૂપ સલારસી ગજણવતલાવલાળલા કસેન્ટસીન રૂરનસે લગતલા તરલાર

સલાધનકો તથલા ફરનચર અકગસેનસી સગવડ કકોન્ટટ લાકટરસે  સ્વખચર કરવલાનસી રહસેશસે.

૧૬ કસેન્ટસીન રૂરરલાક વસ્તજઓ પહહોંચલાડવલા રલાટસેનલા વલાહનકોનસે ખલાસ સકજોગકો કસે  કલારણકો સસવલાય કચસેરસી

સરયરલાક જાહસેર જનતલાનસે તકલસીફ થલાય તસે રસીતસે આવવલા જવલા દસેવલારલાક કસે  ઉભલા રલાખવલા દસેવલારલાક

આવશસે નહસી.

૧૭ બલાળરજજ ર પ્રપતબકધક ધલારલા કસે  બસીજા કકોઇ પણ કલાયદલાનકો ભકગ થલાય તસેવજ કકોઇ કક ત્ય કકોન્ટટ લાકટટસે

કરવજક નહસી.                                                                                                                    

૧૮ કસેન્ટસીનરલાક બનલાવવલારલાક  આવતસી તરલાર વલાનગસી શજધ્ધ તથલા શલાકલાહલારસી અનસે સલાનત્વક બનલાવસી

આપવલાનસી રહસેશસે. કસેન્ટસીનરલાક કલાયદલાથસી પ્રપતબકનધત કકોઈપણ ચસીજવસ્તજઓ વસેચસી શકલાશસે નહસી

તથલા અખલાધ ચસીજવસ્તજઓ રલાખવસી તથલા વસેચસી શકલાશસે નહસી. કસેન્ટસીનરલાક પલાન-રસલાલલા, બસીડસી,

સસીગરસેટ, ગજટખલા, રસલાલલા ઈત્યલાદસી કકોઈપણ ચસીજવસ્તજઓ વસેચસી શકલાશસે નહસી. 

૧૯ કસેન્ટસીનરલાક કઈ-કઈ વસ્તજઓ બનલાવસી શકલાશસે, વસેચસી શકલાશસે કસે  પસીરસસી શકલાશસે અનસે કયલા ભલાવથસી

અનસે કસેટલસી લધજતર રલાતલારલાક વસેચસી શકલાશસે તસે તરલાર અકગસે  ટસેન્ડર ખજલવલાનલા સરયસે

પપ્રન્સસીપલાલ જજ સલાહસેબશસી અનસે ટસેન્ડર કપરટસી રૂબરૂ ચચલાર-પરલારશર થયલા બલાદ નકસી કરવલારલાક

આવશસે અનસે તસે રજજબ જ કસેન્ટસીનનસી સસેવલાઓ પજરસી પલાડવલાનસી રહસેશસે.  અતસેનસી કચસેરસીનસી પજવર

રકજજ રસી વગર વસ્તજઓનલા ભલાવકોરલાક કકોઈ વધલારકો કરસી શકલાશસે નહસી. 



૨૦ એજન્સસીએ રકજજ ર થયસેલ ભલાવપતકનલા દરસે  ભકોજન-અલ્પલાહલાર કસે  અન્ય આહલારનસી સલારગસી પજરસી

પલાડવલાનસી રહસેશસે અનસે સજવલાચ્ય ભલાવપતકનજક બકોડર  કસેન્ટસીન રૂરરલાક પ્રસસદ કરવલાનજક રહસેશસે.

૨૧ એજન્સસીએ કસેન્ટસીનનલા કલારસીગરકોનસે પકોતલાનલા ખચર સ્વચ્છ યજનસીફકોરરરલાક રલાખવલાનલા રહસેશસે તસેરજ

તસેઓ નનરકોગસી તથલા નનવ્યરસનસી હકોવલા જોઈએ. 

૨૨ કસેન્ટસીનનલા કચરલાનકો નસીકલાલ કકોન્ટટ લાકટરસે  ઓફસીસ સરય પહસેલલા અથવલા ઓફસીસ સરય પછસી

જાતસે કરવલાનકો રહસેશસે. કસેન્ટસીન રૂરનસી આજજબલાજજનસી જગ્યલારલાક હરહરમેંશ સ્વચ્છતલા અનસે ચકોખ્ખલાઇ

રલાખવલાનસી રહસેશસે.

૨૩ કસેન્ટસીન રૂરનસી જગ્યલા કરલાર સરય દરમ્યલાન ફક્ત વલાપરવલા રલાટસે  આપવલારલાક આવસે છસે , તસેનલાથસી

કસેન્ટસીન રૂરનલા કકોન્ટટ લાકટરનસે ભલાડજઆત તરસીકસેનકો દરજકો કસે  હક રળવલાપલાત રહસેશસે નહસી.

૨૪ કસેન્ટસીન રૂરરલાક જોખરકલારક વસ્તજઓ રલાખવસી કસે  સકગહ કરવકો નહસી.

૨૫ કસેન્ટસીન રૂરરલાક ફલાયર સસેફ્ટસીનસી સજનવધલા પ્રવતરરલાન નનયર અનજસલાર કકોનટટ લાક્ટરસે  સ્વખચર

કરવલાનસી રહસેશસે. ફલાયર સસેફ્ટસીનસી સકપજણર જવલાબદલારસી કકોન્ટટ લાકટરનસી રહસેશસે.

૨૬ કસેન્ટસીનરલાક સસીસસીટસીવસી કસેરસેરલા લગલાવવલાનસી સજનવધલા એજન્સસીએ સ્વખચર કરવલાનસી રહસેશસે તસેરજ

કસેન્ટસીનરલાક ટસીવસી,  રસેડસીયકો કસે  ટટ લાન્ઝસીસ્ટરનકો ઉપયકોગ કરવલાનકો રહસેશસે નહસી આર છતલાક જો ટસીવસી,

રસેડસીયકો કસે  ટટ લાન્ઝસીસ્ટરનલા ઉપયકોગનસી જરૂર કકોન્ટટ લાક્ટરનસે જણલાય તકો પપ્રન્સસીપલાલ જજ

સલાહસેબશસીનસી પપૂવર રકજજ રસી લઇ ઉપયકોગ કરસી શકલાશસે અનસે તસે રકજજ રસી અકગસે પપ્રન્સસીપલાલ જજ

સલાહસેબશસીનકો નનણરય આખરસી રહસેશસે. 

૨૭ કસેન્ટસીન રૂર રલાખનલારલા કકોન્ટટ લાક્ટરનલા રલાણસકોએ કસેન્ટસીનરૂરરલા આવનલાર અનધકલારસીઓ, વકસીલ

પરતકો, સ્ટલાફ-કરરચલારસીઓ તથલા પક્ષકલારકો સલાથસે સભ્યતલાથસી વતરવલાનજક રહસેશસે.                            

૨૮  કસેન્ટસીન કકોટરનલા કલારકલાજનલા દદવસકો દરમ્યલાન સવલારનલા ૭-૦૦ વલાગ્યસે ખકોલસી શકલાશસે અનસે રલાતસે

૭-૦૦ વલાગ્યસે બકધ કરવલાનસી રહસેશસે,  કસેન્ટસીન ચલલાવવલાનકો સરય કકોટરનલા કલારકલાજનલા દદવસકો

દરમ્યલાન સવલારનલા ૦૯-૩૦ થસી સલાકજનલા ૬-૩૦ કલલાક સજધસીનકો છસે .  તસે સસવલાયનલા સરય

દરમ્યલાન કસે  જાહસેર રજાનલા દદવસકો દરમ્યલાન કસે  રલાતસીનલા સરય દરમ્યલાન કસેન્ટસીનરલાક કકોઈપણ

વ્યનકત કસે  કલારસીગરનસે રહસેવલા દસેવલારલાક આવશસે નહસી. કકોવસીડ (કકોરકોનલા)નસી SOP નલા આધલારસે  સરય

બદલવલાનકો અનધકલાર નલારદલાર પપ્રન્સસીપલાલ જજ સલાહસેબનસે રહસેશસે.

૨૯ કકોટર  કકપલાઉન્ડરલાક આવસેલલા ઝલાડ-પલાન કસે  બલાગ-બગસીચલાઓનસે નજકશલાન થલાય તસેવજ કકોઇપણ કક ત્ય

કરવજક નહસી.

૩૦ કકોન્ટટ લાક્ટરનલા સરયગલાળલા દરમ્યલાન રલાનવ સજરત કસે  કજ દરતસી કકોઇપણ કલારણકોસર કસેન્ટસીન

રૂરનલા રલાલ સલારલાન કસે  કકોઇપણ કરરચલારસીનસે કકઇપણ નજકશલાન થલાય તકો તસે અકગસેનસી તરલાર

જવલાબદલારસી કકોન્ટટ લાકટરનસી રહસેશસે.

૩૧ ઉપરકોક્ત શરતકોરલાક ઉલસેખ ન હકોય છતલા આ કચસેરસીનસે કસેન્ટસીન રૂર રલાટસે  ભનવષ્યરલાક યકોગ્ય



જણલાય તસેવસી શરતકો/નનયરકો કસે  હજકર કરસી શકશસે અનસે તસેનકો અરલ કરવલા કરવલાનકો રહસેશસે.

૩૨ અતસેનસી કચસેરસીનલા નલારદલાર પપ્રન્સસીપલાલ જજ સલાહસેબશસી અથવલા તકો તસેરનલા દલારલા નનયજક્ત

કરવલારલાક આવસેલલા પ્રપતનનનધ કકોઇપણ સરયસે કસેન્ટસીન રૂર નસી રજલલાકલાત લઇ શકશસે તથલા

કસેન્ટસીનરૂરનસી સફલાઇ કસે  તસેરલાક વપરલાતસી ચસીજવસ્તજઓનસી ગજણવતલા અકગસે ચકલાસણસી કરસી શકશસે.

૩૩ કકોન્ટટ લાકટર પકોતલાનસી ઇચ્છલાથસી કકોન્ટટ લાક્ટ અડધસેથસી છકોડવલા રલાકગતલા હકોય તસેવલા સરયસે કકોન્ટટ લાકટર

જસે રલાસથસી કકોન્ટટ લાક્ટ છકોડવલા જણલાવસે તસેનલા એક રલાસ અગલાઉ લલાયસન્સ ફસી,  એવરસેજ

લલાઇટબસીલ તથલા વસેરલાબસીલ એડવલાન્સરલાક જરલા કરલાવવલાનજક રહસેશસે.

૩૪ ઉપર જણલાવસેલ શરતકો પપૈકસી કકોઇપણ શરતનકો ભકગ થયસેથસી અતસેનસી કચસેરસીનસે યકોગ્ય જણલાય

તસેવસી કલાયરવલાહસી કકોન્ટટ લાક્ટર નવરુધ્ધ કરસી શકશસે.

૩૫ કકોન્ટટ લાક્ટરનકો સરય જસે તલારસીખસે પજરકો થતકો હકોય તસે તલારસીખસે ઓફસીસ સરય બલાદ કકોન્ટટ લાક્ટરસે

કસે ન્ટસીન રૂરનસી જગ્યલાનકો કબજો સહોંપવલાનકો રહસેશસે અનસે કસેન્ટસીનરૂરનકો કબજો સહોંપતલા અગલાઉ

ચજકવવલા પલાત તરલાર રકર ચજકતસેથસી ચજકવસી દસેવલાનસી રહસેશસે.

૩૬ કરલારનલા સરયગલાળલા દરમ્યલાન કકોન્ટટ લાકટરનજક અવસલાન થલાય તકો આ કરલાર સરલાપ થયસેલકો

ગણલાવલારલાક આવશસે અનસે તસેનલા કલાયદસેસરનલા વલારસદલારકોનસે આ કરલાર ઉપર કકોઇ હક દલાવકો રહસેશસે

નહસી. આર છતલાક આ સકજોગકોરલાક કકોન્ટટ લાક્ટરનલા કલાયદસેસરનલા વલારસદલારકો કરલારનસી બકોલસીઓ અનસે

શરતકો રજજબ નનયત ભલાવકોનલા ધકોરણસે આ કલારગસીરસી ચલાલજ રલાખવલા રલાકગશસે તકો અવસલાન થયસેથસી

તણ રલાસ સજધસી અથવલા કકોન્ટટ લાકટનસી રજદત પજરસી થવલાનકો સરય બનસે રલાકથસી જસે વહસેલજ હશસે તસે

રજજબ આ કલારગસીરસી ચલાલજ રલાખવલારલાક આવશસે.  અનસે તસે અકગસે પપ્રન્સસીપલાલ જજ સલાહસેબશસીનકો

નનણરય આખરસી રહસેશસે.

૩૭ કસેન્ટસીનનલા કકોન્ટટ કોક્ટર પલાસસે કસેન્ટસીન બલાબતનલા જરૂરસી પ્રરલાણપતકો હકોવલા જોઇએ અનસે જ્યલારસે

અરદલાવલાદ મ્યજનનસસપલ કકોપરરસેશનનલા અનધકલારસીઓ અન્ય સરકલારસી અનધકલારસીઓ દલારલા

ચસેકડીંગ કરવલારલાક આવસે ત્યલારસે  કસેન્ટસીનરલાક સ્વચ્છતલા નવગસેરસે  બલાબતકો ધ્યલાનરલાક રલાખવલાનસી

જવલાબદલારસી કકોન્ટટ લાક્ટરનસી રહસેશસે. 

૩૮ કકોન્ટટ લાક્ટરસે  કસેન્દ સરકલાર, રલાજ્ય સરકલાર અનસે નલારદલાર ગજજરલાત હલાઇકકોટર  દલારલા કકોરકોનલા અકગસેનસી

ગલાઇડલલાઇન્સનજક સજસ્તપણસે પલાલન કરવલાનજક રહસેશસે.

૩૯ નલારદલાર ગજજરલાત હલાઇકકોટરનસી કકોરકોનલાનસે લગતસી ગલાઇડલલાઇન્સ (SOP)  રજજબ વધજ /  અન્ય

બસીજો કલાઇ હજકર ન થલાય ત્યલાક સજધસી કસેન્ટસીનરલાક ફક્ત ચલા,  કકોફસી,  સસીલબકધ ફજડ પસેકસે ટ્સ,

સસીલબકધ પલાણસીનસી બકોટલનજક જ વસેચલાણ કરવલાનજક રહસેશસે.

૪૦ જો AMC અથવલા પકોલસીસ દલારલા કકોવસીડ (કકોરકોનલા)નસી ગલાઇડલલાઇન્સ ભકગ અકગસેનસી કલાયરવલાહસી

થલાય તકો તસેનસી જવલાબદલારસી કકોન્ટટ લાક્ટરનસી રહસેશસે.



    , CITY CIVIL AND SESSIONS COURT AHMEDABAD

          -PART A

   TENDER APPLICATION FORM

1 ]   A Name of Contractor

]    B Status of the Contractor

     ( / / / - )Individual Firm Company Other specify

2    Contact Details  

]   A Full Postal Address :

] -  B E mail ID :

] /  .C Telephone Mobile No :

3      ,   Name and Address of your Bankers stating the

    :name in which account stands

(          copy of First page of bank passbook to be

)enclosed

4 ]A      Give Details of any Government

     Contracts executed during the last

 twelve months

(     )append extra page if necessary

]B       Details of experience of running the

    .Zerox machine in reputed organization

(       )proof of the same to be enclosed

5    ( ) / Date of Birth Individual

( ) /  ( )Registration Firm Incorporation Company

-     Documentary proof to be enclosed

6      Details of relevant trade licence held

(     )Documentary proof to be enclosed

]   A Issue by :

]    B Issue date and validity :



7   ESI Registration No

8     :Total no of Employees

9          Are you been the list of approved Contracts of

  / ,   any other Organtization Institution if any give

 (     )details Append extra page if necessary

10       Any other information which you consider

relevant

 -PART B

   /  QUOTATION FOR MONTHLY RENT LICENCE FEE

    /  Amount of Monthly Rent Licence Fee

 In Figurs ._________________________/-Rs

 In Words _______________________________Rupees

________________________________Only

 :      Date / /21    :Signature of the Tenderer

:Place Ahmedabad   Full Name :

Designation:



 કસે ન્ટસીનરલાક પસીરસવલાનસી વલાનગસી અનસે તસેનલા ભલાવકોનજક લસીસ્ટ

સસી.
નક. વલાનગસીનસી યલાદસી લધજતર રલાતલા

ભલાવ
(રૂપસીયલારલા)

૧ ચલા ૮૦ રસી.લસી

૨ કકોફસી ૮૦ રસી.લસી

૩ બકોનર નવટલા ૮૦ રસી.લસી

૪ બટલાકલા વડલા ૧ પ્લસેટ (૧૦૦ ગલાર)

૫ રસીક્ષ ભજયલા ૧ પ્લસેટ (૧૦૦ ગલાર)

૬ ગકોટલા ૧ પ્લસેટ (૧૦૦ ગલાર)

૭ સસેવ ઉસળ ૧ પ્લસેટ (૧૦૦ ગલાર)

૮ આલજ રટર  સસેન્ડવસીચ ૧ નકગ  

૯ વસેજ  સસેન્ડવસીચ ૧ નકગ

૧૦ ચસીઝ  સસેન્ડવસીચ ૧ નકગ

૧૧  ગસીલ  સસેન્ડવસીચ ૧ નકગ

૧૨ ઇડલસી ૨ નકગ

૧૩ રમેંન્દજ વડલા ૧ પ્લસેટ (૧૦૦ ગલાર)

૧૪ પકજાબસી સરકોસલા ૧ નકગ   

૧૫ કચકોરસી ૧ નકગ

૧૬ પલાસ્તલા ૧ પ્લસેટ (૧૦૦ ગલાર)

૧૭ બટલાકલા પપૌવલા ૧ પ્લસેટ (૧૦૦ ગલાર)

૧૮ આલજ પરકોઠલા ૧ નકગ

૧૯ ઉપરલા ૧ પ્લસેટ (૧૦૦ ગલાર)

૨૦ પ્લસેન ઢકોસલા ૧ નકગ  

૨૧ રસલાલલા ઢકોસલા ૧ નકગ

૨૨ ઉતપ્પર ૧ નકગ

૨૩ ખરણ ૧ પ્લસેટ (૧૦૦ ગલાર)

૨૪ ભસેળ ૧ પ્લસેટ (૧૦૦ ગલાર)



૨૫ પરકોઠલા શલાક ૧૫૦ ગલાર શલાક તથલા ૩ પરકોઠલા

૨૬ પજરસી શલાક ૧૫૦ ગલાર શલાક તથલા ૪ પજરસી

૨૭ ફસીક્સ લકચ (થલાળસી) ૨ શલાક (૧૦૦ ગલારનજક અસેક),
૪ રકોટલસી(૩૦ ગલારનસી અસેક),

દલાળ (૧૦૦ રસી.લસી.),
ભલાત(૧૦૦ ગલાર), 

છલાસ (૧૦૦ રસી.લસી.)
પલાપડ (નકગ ૧)

૨૮ દલાળ/ભલાત ૧ પ્લસેટ (૨૦૦ ગલાર) 

૨૯ જ્યજસ / રસીલ્ક શસેક ૧૦૦ રસી.લસી.

૩૦ ફરલાળસી ચસેવડકો ૧ પ્લસેટ (૧૦૦ ગલાર)

૩૧ ભલાજ પલાકવ ૧ પ્લસેટ ભલાજ (૨૦૦ ગલાર)
તથલા ૪ પલાકઉનલા પસીસ

૩૨ વસેજ પજલલાવ ૧ પ્લસેટ (૨૦૦ ગલાર) 

૩૩ બસેડ પકકોડલા ૧ પ્લસેટ (૧૦૦ ગલાર)

૩૪ બફ વડલા ૧ પ્લસેટ (૧૦૦ ગલાર)

૩૫ સલાબજદલાણલાનસી ખસીચડસી ૧ પ્લસેટ (૧૦૦ ગલાર)

૩૬ પલાપડસી ૧ પ્લસેટ (૧૦૦ ગલાર)

૩૭ પફ ૧ નકગ

૩૮ દલાબસેલસી ૧ નકગ

૩૯ વડલાપલાકવ ૧ નકગ

૪૦ બસેડ બટર ૧ નકગ

૪૧ રસ્કલાબન ૧ નકગ

૪૨ ખલારસી / બબસ્કસીટ ૧ પ્લસેટ (૧૦૦ ગલાર)

૪૩ ગલાકઠસીયલા ૧ પ્લસેટ (૧૦૦ ગલાર)

૪૪ રસીનરલ વકોટર બકોટલ, વસેફસર, બસીસ્કસીટ,
ફરસલાણ નવગસેરસેનલા સસીલ બકધ પસેકસે ટ 

છલાપસેલસી કકરત ( ) MRP

થસી વધજ નહસી

નહોંધ- વલાનગસીનલા પસેટલા પ્રકલારરલાક જ્યલાક જરૂર જણલાય ત્યલાક લધજતર રલાતલાનસે ધ્યલાનસે લઇ 
તસે અકગસેનલા જરૂરસી ભલાવકો અલગ-અલગ દશરવવલા 

(દલા.ત. સસીરસીયલ. નક. ૨૯ રલાક જણલાવસેલ વલાનગસી જ્યજસ નલા પસેટલા પ્રકલાર તરસીકસે  રકોસકબસી
જ્યજસ, પલાઇનસેપલ જ્યજસ, નવગસેરસેનલા ભલાવ અલગ-અલગ દશલારવવલા)



ઉપર જણલાવસેલ શરતકો પપૈકસી કકોઇપણ શરતનકો અથવલા વલાનગસીનલા લધજતર રલાતલા જાળવવલારલાક ભકગ 

થયસેથસી કકોન્ટટ લાક્ટરએ દદવસ દસીઠ રકર રૂ. ૧૦૦-૦૦ (અકકસે  રૂપપયલા એક સકો પજરલા) દકડ ભરવલાનકો રહસેશસે 
અનસે અતસેનસી કચસેરસીનસે વ્યલાજબસી જણલાય તકો આ કકોન્ટટ લાક્ટ રદ કરવલાનસી સતલા રહસેશસે.

તલા. / /૨૦૨૧ --------------------------

એજન્સસીનજ નલાર અનસે સહસી

 


