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મલુખ્ય જીલથા ન્યથાયથાલય કચપેરની,
કતોટર  કમ્પથાઉન્ડ,જીટતોડનીયથા.આણણંદ

       નથાઝનીર શથાખથા
                    Phone :02692-238804

   02692-233399 
Fax No.02692-235651

            e-mail : dcourt.anandnazir@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ઇ-ટપે ન્ડર જાહપે ર નનીવનીદથા નણં.૧/૨૦૨૧-૨૦૨૨ 
ટપે ન્ડર દસ્તથાવપેજ (બનીન તબદનીલની પથાત)

આણણંદ જીલથાનની ન્યથાયથાલય  આણણંદ  તથથા  તથાબથાનની  તથાલલુકથા  અદથાલતતો  બતોરસદ,  પપેટલથાદ,
ખણંભથાત, ઉમરપેઠ,આણંકલથાવ, સતોજીતથા, તથારથાપલુર કચપેરનીઓમથાણં હથાઉસકનીપપીંગથની સફથાઈ કથામદથારતોનની
અણંદથાજીત ૪૦  (ચથાલનીસ)  જગ્યથાઓ મથાટપે  સપેવથાઓ પપૂરની પથાડવથા અણંગપેનતો કતોન્ટટ થાક્ટ આપવથા
એજન્સની નકની કરવથા અણંગપેનની કથામગનીરની 

    અ.નણં. વવગતતો પથાનથા નબણંર

૧
ટપેન્ડર નતોટનીસ (ગલુજરથાતની અનપે અણંગપેજી)
પરનીવશષ-૧ 

૩ થની ૫

૨
ટપેન્ડર મથાટપેનની મથાગરદશરક સપૂચનથાઓ
પરનીવશષ-૨

 ૬ થની ૧૦ 

૩
કતોન્ટટ થાક્ટ  મથાટપેનની  શરતતો  અનપે  બતોલનીઓ
પરનીવશષ-૩

 ૧૧ થની ૧૫ 

૪ સપેવથા પપૂવર લથાયકથાત ફતોમર  પરનીવશષ-૪  ૧૬ થની ૧૭

૫
ભથાવ૫તકનલુણં ટપેન્ડર ફતોમર નમલુનતો 
પરનીવશષ-૫

૧૮ થની ૧૯ 

૬ નમલુનથારૂ૫ કરથારનથામલુણં પરનીવશષ-૬  ૨૦ થની ૨૩
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મલુખ્ય જીલથા ન્યથાયથાલય કચપેરની,
કતોટર  કમ્પથાઉન્ડ,જીટતોડનીયથા.આણણંદ

        નથાઝનીર શથાખથા
                  Phone :02692-238804

   02692-233399 
Fax No.02692-235651

            e-mail : dcourt.anandnazir@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

પરનીવશષ  -  ૧

 ઇ-ટપે ન્ડર જાહપે ર નનીવનીદથા નણં.૧/૨૦૨૧-૨૦૨૨ 
ટપે ન્ડર દસ્તથાવપેજ (બનીન તબદનીલની પથાત)

આણણંદ જીલથાનની ન્યથાયથાલય કચપેરનીઓમથાણં આઉટસતોસરથની સફથાઈ કથામદથારતોનની અણંદથાજીત ૪૦ (ચથાલનીસ)
જગ્યથાઓ મથાટપે  સપેવથાઓ પપૂરની પથાડવથા અણંગપેનતો કતોન્ટટ થાક્ટ રથાખવથા અણંગપે રસ ઘરથાવતથા
ઈસમતો/પપેઢની/કણંપનની/એજન્સની પથાસપેથની ઓનલથાઈન ટપેન્ડરતો મણંગથાવવથામથાણં આવપે છપે .  8[g0ZG[  ,UTL

lJUT4 ;]RGFVM4 XZTM lJU[Z[  "https://www.nprocure.com//" J[A;F.8 5ZYL 0FpG,M0 SZL
XSFX[P8[g0Z  D\H]ZqGFD\H]Z  SZJF  V\U[GM  lH<,F  gIFIFlWXzLGM  lG6"I  VFBZL  ZC[X[P   GFD\H]Z  SZ[,
8[g0Z  ;\A\WDF\  SM.  5+jIJCFZ  SZJFDF\  VFJX[  GCLP   .rKF  WZFJTL  V[Hg;LVM  wJFZF  VF  SR[ZLGL
D],FSFT  ,.  :YFGLS  :Y/  5lZl:YTLGL  HF6  TYF  SFDGM  5|SFZ  H~ZLIFT4  SR[ZLGL  l:YTL  lJU[Z[YL
DFCLTUFZ Y. XSX[P  8[g0ZGL 8]\SDF\ lJUT GLR[ D]HA K[P  

ટપે ન્ડર કથાયરક્રમ/નતોટનીસ

કથામગનીરનીનતો પ્રકથાર /વનીગત આણણંદ જીલથાનની ન્યથાયથાલય કચપેરનીઓમથાણં આઉટસતોસરથની સફથાઈ
કથામદથારતોનની સપેવથાઓ પપૂરની પથાડવથા અણંગપેનતો કતોન્ટટ થાક્ટ રથાખવથા અણંગપે રસ
ઘરથાવતથા ઈસમતો/પપેઢની/કણંપનની/એજન્સની પથાસપેથની ઓન લથાઈન ટપેન્ડરતો
મણંગથાવવથામથાણં આવપે છપે .

વપેબસથાઇટનલુણં નથામ http://www.nprocure.com 

વપેબસથાઇટ ૫રથની ટપેન્ડર દસ્તથાવપેજ
ઓનલથાઇન ભરવથાનતો  સમયગથાળતો 

તથા.૧૦-૦૬-૨૦૨૧ થની  તથા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ નથા  ૨૩:૫૯ કલથાક
સલુઘની

ટપેન્ડર ફની રૂ.૧,૫૦૦/-  અણંકપે  રૂવપયથા  એક  હજાર  પથાણંચસતો  પલુરથા (૫રત નહની
ચલુકવવથાપથાત) “મલુખ્ય જીલથા ન્યથાયથાધનીશ,આણણંદ” નથા  નથામનતો ફકત
મલુણં.આણણંદ ખથાતપે ચપૂકવવથાપથાત રથાવષટયકક ત બબેંકનથા  ડનીમથાન્ડ ડટ થાફટ સ્વરૂપપે
ટપેન્ડર સથાથપે રજલુ  કરવથાનતો રહપેશપે (અલગ કવરમથાણં). 

ટપેન્ડર ડનીપતોઝનીટ 
(અનર્નેસ્ટ મનની ડનીપતોઝનીટ) 

રૂ.૬૦,૦૦૦/-  અણંકપે  રૂવપયથા સથાહનીઠ  હજાર પલુરથાનતો “મલુખ્ય જીલથા
ન્યથાયથાધનીશ,આણણંદ” નથા નથામનતો ફકત મલુણં.આણણંદ ખથાતપે ચપૂકવવથાપથાત
રથાષટ નીયકક ત બબેંકનથા ડનીમથાન્ડ ડટ થાફટ સ્વરૂપપે ટપેન્ડર સથાથપે રજલુ  કરવથાનની
રહપેશપે(અલગ કવરમથાણં). 

પ્રનીબનીડ મનીટપીંગ તથા.૧૫-૦૬-૨૦૨૧ નથા રતોજ ૧૮:૦૦ કલથાકપે  મલુખ્ય જીલથા ન્યથાયથાલય
કચપેરની,કતોટર  કમ્પથાઉન્ડ, જીટતોડનીયથા,જી.આણણંદ મલુ. આણણંદ ખથાતપે

ભથાવપતક (કતોમવશરયલ બનીડ) 
ઓનલથાઇન રજલુ  કરવથાનની છપેલની તથારનીખ

તથા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ નથા  ૨૩:૫૯ કલથાક સલુઘની
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પપૂવર લથાયકથાત એટલપે કપે  ટપેકનનીકલ બનીડ
મથાટપેનથા જરૂરની દસ્તથાવપેજ તથથા વનયત 
ટપેન્ડર ફની તથથા ઇ.એમ.ડનીનથા ડટ થાફટનની 
રકમ પહહોંચતની કરવથાનની અણંતનીમ 
તથારનીખ તથથા સ્થળ

તથા.૦૫-૦૭-૨૦૨૧  નથા  ૧૮:૦૦ કલથાક સલુઘનીમથાણં રુમ નણં.૧૦૧, 
એ-વનીભથાગ, વહનીવટની શથાખથા , જીલથા ન્યથાયથાલય કચપેરની, કતોટર  
કમ્પથાઉન્ડ, જીટતોડનીયથા, જી. આણણંદ મલુ. આણણંદ નપે સનીલબણંધ મળપે તપે 
રનીતપે રજીસ્ટડર  પતોસ્ટ એડની / સ્પનીડ પતોસ્ટ ઘ્વથારથા મતોકલની આપવથાનથા 
રહપેશપે. 

ટપેન્ડર ખતોલવથાનલુણં સ્થળ તથથા સમય તથા.૦૮-૦૭-૨૦૨૧નથા રતોજ ૧૫:૦૦ કલથાકપે   મલુખ્ય જીલથા ન્યથાયથાલય
કચપેરની, કતોટર  કમ્પથાઉન્ડ, જીટતોડનીયથા, જી. આણણંદ મલુ. આણણંદ 

* p5ZMST NXF"J[, TFZLBMDF\ SM.56 SFZ6;Z O[ZOFZ SZJFGL S[ ;DU| SFI"JFCL ZN' SZJFGL ;તથા VDM GLR[ ;CL 

SZGFZGL ZC[X[[P  H[ NZ[S ;\:YFG[ A\WGSTF" ZC[X[P   
                                                      

        /-sd

              ( પની. એમ. રથાવલ)

         મલુખ્ય જીલથા ન્યથાયથાધનીશ
                જી. આણણંદ મલુ.આણણંદ
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Principal District & Sessions Court, District Anand,
  Nazir Branch, Court Compound, Jitodiya, at-Anand.

Phone No. 02692-238804,
     02692-233399, 

Fax No.02692-235651, 
e-mail :-dcourt.anandnazir@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 Tender Schedule
On behalf Of Judicial Department,  Principal  District & Sessions Court,  Anand,

invites  bids  from  interested  bidders  for  Government  (Judicial  Department)  to  provide
Sweeper. ( Approximate 40 Vacancies)    

Type/ Details of Work Government Judicial  Department in Anand District. 

Website Name http://www.nprocure.com
Date & Time to Fill Online Tender 
Form

Dt.10-06-2021 to Dt.30-06-2021,  23:59 Hrs.

Tender Form Fee -Rs.1500/- (Rs. One Thousand  Five Hundred only)
(Non Refundable)
-D.D. of  Nationalised Bank in favour of “Principal District
Judge, Anand” Payable at- Anand.

Tender Deposit (Earnest Money 
Deposit)

-Rs.60,000/- (Rs. Sixty Thousand Only) 
-D.D. of Nationalised Bank, in favour of  “Principal District
Judge ,Anand” Payable at- Anand.

Pre-Bid Meeting -Dt.15-06-2021, Time 18:00 Hrs.
-Venue: Principal District & Sessions Court, District Anand,
Court Compound, Jitodiya, at- Anand

Last Date of producing Online Price-
Bid(Commercial Bid)

Up to Dt.30-06-2021, Time:23:59 Hrs.

Last Date of Offline (Physical) 
submission of Tender  Fee, EMD and 
Other documents at this Office.

Dt.05-07-2021, Time:18:00 Hrs.
-Venue: Room No.101, A-Wing, Administration Branch, 
Principal District & Sessions Court, District   Anand, Court 
Compound, Jitodiya, at- Anand.
(Only By  RPAD/Speed Post)

Date of  Tender Opening Dt.08-07-2021, Time:15:00 Hrs.
-Venue:  Principal  District  &  Sessions  Court,  District
Anand, Court Compound, Jitodiya, at- Anand

          /-sd
      (P.M.RAVAL)

  (Principal District & Sessions Judge)
              Anand
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મલુખ્ય જીલથા ન્યથાયથાલય કચપેરની,
કતોટર  કમ્પથાઉન્ડ,જીટતોડનીયથા,આણણંદ.

        નથાઝનીર શથાખથા
                    Phone :02692-238804

   02692-233399 
Fax No.02692-235651

            e-mail : dcourt.anandnazir@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

પરનીવશષ  -  ૨

 ઇ-ટપે ન્ડર જાહપે ર નનીવનીદથા નણં.૧/૨૦૨૧-૨૦૨૨ 
ટપે ન્ડર દસ્તથાવપેજ (બનીન તબદનીલની પથાત)

મથાગરદશરક     સપૂચનથાઓ
૧ ઇટપે ન્ડરપીંગ ( ઓનલથાઇન ટપે ન્ડરપીંગ ) મથાટપે  સપૂચનથા :

૧) આણણંદ જીલથાનની ન્યથાયથાલય કચપેરનીઓમથાણં આઉટસતોસરથની સફથાઈ કથામદથારનની સપેવથાઓ પપૂરની પથાડવથા અણંગપેનતો
કતોન્ટટ થાક્ટ રથાખવથા કતોન્ટટ થાકટ રથાખવથા અણંગપે રસ ઘરથાવતથા ઈસમતો/પપેઢની/કણંપનની/એજન્સની પથાસપેથની
ઓનલથાઈન ટપેન્ડરતો મણંગથાવવથામથાણં આવપે છપે.

૨) ટપેન્ડર ભથાવપતક  (  કતોમવશરયલ બનીડ)  ઇ ટપેન્ડરપીંગ પઘ્ઘવત અનલુસથાર વપેબસથાઇટ  :  //https

 . .www nprocure com  ૫ર ઓનલથાઇન જ રજલુ  કરવથાનથા રહપેશપે.

૩) ટપેન્ડર ભરવથા  ઇચ્છલુ ક  ટપેન્ડરરપે  ઓનલથાઇન ટપેન્ડર રજલુ  કરવથા મથાટપે  અત્યણંત જરૂરની  ડનીઝનીટલ સનીગપેચર
સટર્ટીફનીકપે ટ ( )  , n Code Solutions ગલુજરથાત નમરદથા વપેલની ફટર્ટીલથાઇઝસર કક ણં .  લની. (જી.એન.એફ.સની)
પથાસપેથની તપેઓ ઘ્વથારથા વનયત દરપે  ખરનીદવથાનથા રહપેશપે. આ મથાટપે  જરૂરની સણંપકર  કરવથાનલુણં સરનથામલુણં નનીચપે મલુજબ
છપે. 
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૪) ટપેન્ડર ભરવથામથાણં રસ ઘરથાવનથાર તમથામ પ્રકથારનથા ટપેન્ડરસર  / સપ્લથાયસર જપેવથા કપે  વ્યકકતગત, ખથાનગની,
ભથાગનીદથારની પપેઢની, કણંપનની, સહકથારની મણંડળની, એસ.એસ.આઇ. યલુવનટ કપે  ગમપે તપે પ્રકથારનથા હતોય તપે તમથામ
ટપેન્ડરરતો  /  સપ્લથાયતોએ ''  ડનીઝનીટલ સનીગપેચર સટર્ટીફનીકપે ટ  ''  મપેળવવલુણં જરૂરની છપે  જપેનની ખથાસ નહોંઘ લપેવની.
ઓનલથાઇન ટપેન્ડર પ્રકક્રયથા '' ડનીઝનીટલ સનીગપેચર સટર્ટીફનીકપે ટ '' વગર શકય બનશપે નકહણં  તપેનની ખથાસ નહોંઘ
લપેવથા તમથામ ટપેન્ડરરતોનપે વવનણંતની છપે . 

૫) ''  ડનીઝનીટલ સનીગપેચર સટર્ટીફનીકપે ટ ''  મપેળવવથા મથાટપેનની તમથામ અરજીઓ જરૂરની ફની તથથા દસ્તથાવપેજો સથાથપે
ઇચ્છલુ ક ટપેન્ડરરતો ઘ્વથારથા ઓનલથાઇન ટપેન્ડર રજલુ  કરવથાનની આખરની તથારનીખથની ઓછથામથાણં ઓછથા ૩ (તણ)
કદવસ પહપેલથા ( )    n Code Solutions નપે રજલુ  કરની દપેવથાનની રહપેશપે.

૬) ''  ડનીઝનીટલ સનીગપેચર સટર્ટીફનીકપે ટ  ''  મપેળવવથા મથાટપેનની અરજી કરવથામથાણં વનયત સમયમયથારદથા કરતથાણં મતોડલુણં
થયપેથની અથવથા અન્ય કતોઇપણ કથારણસર જો ટપેન્ડરર ટપેન્ડર ભરની નહપીં શકપે  તતો તપે મથાટપે  ( ) n Code

 Solutions કપે  મલુખ્ય જીલથા ન્યથાયથાધનીશશની, આણણંદ જવથાબદથાર રહપેશપે નકહણં . 
૭) ટપેન્ડર ભરવથા ઇચ્છલુ ક ટપેન્ડરર / સપ્લથાયર દથારથા '' ડનીઝનીટલ સનીગપેચર સટર્ટીફનીકપે ટ '' મપેળવવથા મથાટપે  જપે તપે

જરૂરની દસ્તથાવપેજો / પલુરથાવથા  ( )   n Code Solutions નપે રજલુ  કયર્નેથની અનપે તપેઓ દથારથા ટપેન્ડરરપે  રજલુ  કરપેલ
તમથામ દસ્તથાવપેજોનની ચકથાસણની કયર્નેથની જપે તપે  ટપેન્ડરરનપે  ''  ડનીઝનીટલ સનીગપેચર સટર્ટીફનીકપે ટ''  આપવથામથાણં
આવશપે.  ડનીઝનીટલ સનીગપેચર સટર્ટીફનીકપે ટ આપવથાનની સણંપલુણર સતથા ( )   ( )n Code Solutions GNFC

હસ્તક છપે.
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૮) જરૂરની  દસ્તથાવપેજોનપે  ડનીઝનીટલ  સહનીથની  પ્રમથાવણત  કરવથાનથા  તમથામ  સતોફટવપેર  ટલુલ્સ  ( )  n Code

 Solutions પથાસપેથની મપેળવની શકશપે. 
૯) ઓનલથાઇન ટપેન્ડર રજલુ  કરવથા  મથાટપે  જપે ટપેન્ડરસર  /  સપ્લથાયસર   પથાસપે  સલુવવઘથા  ન હતોય તપેઓ ટપેન્ડર

ભરવથામથાણં  જરૂરની  સહયતોગ  મથાટપે  ( )    n Code Solutions નતો  સણંપકર  કરની  શકપે  છપે.  ( )  n Code

 Solutions ઘ્વથારથા તથાલનીમ તથથા સહયતોગનની કથામગનીરની કથામકથાજનથા કદવસતો દરમ્યથાન ૧૧:૦૦ કલથાકથની
૧૭:૩૦ કલથાક સલુઘની કરવથામથાણં આવશપે. 

૧૦) જપે  ટપેન્ડરર  /  સપ્લથાયરનપે  ઓનલથાઇન  ટપેન્ડરપીંગ  મથાટપે  તથાલનીમનની  આવશ્યકતથા  જણથાતની  હતોય  તપે
ટપેન્ડરરતોએ  ( )   n Code Solutions નની કચપેરનીમથાણં  કપે  તપેઓનની  પતોતથાનની  કચપેરનીમથાણંથની  ( ) n Code

 Solutions નતો સણંપકર  કરની અનપે  ( )   n Code Solutions સથાથપે  નકકની કરથાયપેલ તથાલનીમ ફની ભરની
બથારતોબથાર  તથાલનીમ  મપેળવની  લપેવથાનની  રહપેશપે.  આ  મથાટપે  મલુખ્ય  જીલથા  ન્યથાયથાધનીશશની,  આણણંદનની  કતોઇ
જવથાબદથારની રહપેશપે નહપીં. 

૧૧) તથાલનીમ,  સહયતોગ તથથા ડનીઝનીટલ સનીગપેચર સટર્ટીફનીકપે ટ મથાટપેનતો તમથામ પત વ્યવહથાર મલુદથા નણં.  ૧.૩ મથાણં
જણથાવ્યથા મલુજબનથા સરનથામથા ૫ર બથારતોબથાર ( )   n Code Solutions નપે કરવથાનતો રહપેશપે. 

૧૨) તમથામ ટપેન્ડરરતોએ  ''  કતોમશર્ટીયલ બનીડ  /  પ્રથાઇસ બનીડ  ''  વપેબસથાઇટ  : // .https www

.nprocure com ૫રથની  ઓનલથાઇન  જ  રજલુ  કરવથાનથા  રહપેશપે  અનપે  કતોઇપણ  સણંજોગતોમથાણં

કતોઇપણ રનીતપે કતોઇ પણ  ઇ-મપેઇલથની, ફપેકસથની આપની શકથાશપે નહની તપેનની ખથાસ નહોંઘ લપેવથા વવનણંતની છપે . 
૧૩) પ્રસ્તલુત  ટપેન્ડર  અન્વયપે  ચપૂકવવથાનની  થતની  ટપેન્ડર  ડતોકયલુમપેન્ટ  ફની  તથથા  અનર્નેસ્ટ  મનની  ડનીપતોઝનીટ

(ઇ.એમ.ડની.)  ''નથા ડનીમથાન્ડ ડટ થાફટ અસલમથાણં''  તથા.૦૫/૦૭/૨૦૨૧ નથા ૧૮:૦૦ કલથાક સલુધનીમથાણં
મલુખ્ય  જીલથા  ન્યથાયથાલય,  નથાઝનીર  બથાન્ચ,  કતોટર  કમ્પથાઉન્ડ,  જીટતોડનીયથા, જી.આણણંદ  મલુણં.આણણંદ  નની
કચપેરનીમથાણં જપે તપે ટપેન્ડર દસ્તથાવપેજમથાણં આપપેલ સપૂચનથા મલુજબ રજીસ્ટડર /સ્પનીડ પતોસ્ટથની રજલુ  કરવથાનની રહપેશપે.

૧૪) ટપેન્ડર દસ્તથાવપેજનની ફની રૂ.૧,૫૦૦/- (અણંકપે  રૂવપયથા એક હજાર પથાણંચસતો પલુરથા) તથથા ટપેન્ડરમથાણં વનયત
કરપેલ ડનીપતોઝનીટ  (ઇ.એમ.ડની – અનર્નેસ્ટ મનની ડનીપતોઝનીટ) રૂ.૬૦,૦૦૦/- અણંકપે  રૂવપયથા સથાહનીઠ હજાર
પલુરથા મલુખ્ય  જીલથા  ન્યથાયથાધનીશશની,  આણણંદનથા નથામનથા ફકત મલુણં.આણણંદ ખથાતપે ચપૂકવવથાપથાત રથાવષટય
બબેંકનથા અલગ અલગ  ડનીમથાન્ડ ડટ થાફટ અલથાયદથા કવરમથાણં મપૂકની ટપેન્ડર રજલુ  કરવથાનની વનયત સમયયથારદથામથાણં
પપૂવર લથાયકથાત સ્વરૂપપે ટપેન્ડર ફતોમર (ટપેકનનીકલ બનીડ) સથાથપે રજલુ  કરવથાનથા રહપેશપે.

૨. ટપે ન્ડર ફતોમર રજલુ  કરવથા અણંગપે.
૨.૧)     (પપૂવર લથાયકથાત/ટપેકનનીકલ બનીડ)  સથાથપે ટપેન્ડરરપે  ટપેન્ડર ફતોમર ભરવથાનલુણં રહપેશપે તથથા તપેનની સથાથપે નનીચપે
જણથાવપેલ જરૂરની  દસ્તથાવપેજોનની  કપે ન્દ/રથાજય  સરકથારનથા  ગપેઝપેટપેડ  અવઘકથારની/નતોટરની  ઘ્વથારથા  પ્રમથાવણત
કયથારનથા સહની વસકકથા સથાથપેનની પ્રમથાવણત નકલતો બણંઘ કવરમથાણં રજલુ  કરવથાનની રહપેશપે.
૨.૧.૧)ટપેન્ડરર પપેઢનીનથા આવકવપેરથા વવભથાગ ઘ્વથારથા આપવથામથાણં આવતથા કથાયમની પથાનકથાડરનની પ્રમથાવણત નકલ.
૨.૧.૨)ટપેન્ડરર  જો ભથાગનીદથારની  પપેઢની  હતોય  તતો  ભથાગનીદથારની  દસ્તથાવપેજનની  પ્રમથાવણત  નકલ તથથા  પથાવર  ઓફ

એટનર્ટીનથા દસ્તથાવપેજનની પ્રમથાવણત નકલ. 
૨.૧.૩)ટપેન્ડરર  જો કણંપનની  કથાયદથા  હપેઠળ  અથવથા  સહકથારની  મણંડળનીનથા  કથાયદથા  હપેઠળ  નહોંઘથાયપેલ  હતોય  તતો  તપે

બથાબતનથા દસ્તથાવપેજી પલુરથાવથા  તપેમજ બણંઘથારણનની પ્રમથાવણત નકલ.  આ કકસ્સથામથાણં  ૫ણ પથાવર ઓફ
એટનર્ટીનની પ્રમથાવણત નકલ. 

૨.૧.૪)ટપેન્ડરર પપેઢનીએ છપેલથા ૨ નથાણથાકનીય વરરનથા ઈન્કમ ટપેક, જી.એસ.ટની. ભયથારનની વરરવથાર વવગત (રનીટનરનની
પ્રમથાવણત નકલતો તથથા વથાવરરક કહસથાબતોનની નકલતો) સથામપેલ રથાખવથાનની રહપેશપે.

૨.૧.૫)ટપેન્ડરર પપેઢનીએ છપેલથા ૩ વરરમથાણં સરપેરથાશ ૨૦ લથાખ નલુ વથાવરરક ટનરઓવર કરપેલ હતોવલુ જોઇએ. જપે પપૈકની છપેલથા
વરરમથાણં ઓછથામથાણં ઓછલુ  ૨૦ લથાખ વથાવરરક ટનરઓવર  હતોવલુ જોઇએ.

૨.૧.૬)ટપેન્ડરર પપેઢનીએ છપેલથા તણ વરરમથાણં સરકથારશનીમથાણં આ પ્રકથારનની સપેવથા પલુરની પથાડપેલ હતોય તતો તપેનની વવગત
તથથા વકર  ઓડર રનની પ્રમથાવણત નકલ. 

૨.૧.૭)ઉપર જપે પલુરથાવથા/દસ્તથાવપેજોનની નકલતોનતો ઉલપેખ કરપેલ છપે  તપે  તમથામ દસ્તથાવપેજોનની મપૂળ નકલ ટપેન્ડર
ખતોલતની વખતપે ચકથાસણનીનથા હપેતલુસર રજલુ  કરવથાનની રહપેશપે. 

૨.૧.૮) ટપેન્ડર રજલુ  કરવથામથાણં આવપે ત્યથારપે  વનયત ટપેન્ડર ફની, ટપેન્ડર ડનીપતોઝનીટ (અનર્નેસ્ટ મનની ડનીપતોઝનીટ)
નતો ડનીમથાન્ડ ડટ થાફટ તથથા વપેબસથાઇટ ઉ૫રથની ડથાઉનલતોડ કરથાયપેલ ટપેન્ડર દસ્તથાવપેજનથા તમથામ પથાનથા ઉપર
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ટપેન્ડરનની  તમથામ  શરતતો  અનપે  બતોલનીઓનની  સ્વનીકક વતરૂપપે  સહની  –  વસકકથા  કરપેલ  ટપેન્ડર  દસ્તથાવપેજ
(કતોમશર્ટીયલ બનીડ વગર) તપેમજ ઉ૫ર જણથાવ્યથા મલુજબનથા તમથામ પ્રમથાવણત દસ્તથાવપેજો અલગ કવરમથાણં
સનીલબણંઘ કરનીનપે કવર ઉપર લથાલ શથાહનીથની  આઉટસતોસર્ટીણંગથની ''   સફથાઈ કથામદથારનની સપેવથા મપેળવવથા મથાટપેનલુણં
પપૂવર લથાયકથાત મથાટપેનલુણં ટપેન્ડર ફતોમર    '' એમ સ્પષ  વણંચથાય તપે રનીતપે લખવથાનલુણં રહપેશપે અનપે તથા.૦૫-૦૭-

૨૦૨૧ નથા રતોજ ૧૮:૦૦ કલથાક સલુઘનીમથાણં   રુમ નણં.૧૦૧, એ-વનીભથાગ, વહનીવટની શથાખથા , જીલથા
ન્યથાયથાલય કચપેરની, કતોટર  કમ્પથાઉન્ડ, જીટતોડનીયથા, જી. આણણંદ નપે મળની જાય તપે રનીતપે રજીસ્ટડર  પતોસ્ટ
એડની./ સ્પનીડ પતોસ્ટ દથારથા ૫હહોંચતથા કરવથાનથા રહપેશપે. 

૨.૧.૯)વનયત સમય બથાદ મળપેલથા પપૂવર લથાયકથાત મથાટપેનથા દસ્તથાવપેજો, ઇ-ટપેન્ડર અનપે ટપેન્ડર ડનીપતોઝનીટ(અનર્નેસ્ટ
મનની કડપતોઝનીટ)ઘ્યથાનમથાણં લપેવથાશપે નકહણં .

૨.૧.૧૦) ટપેન્ડર દસ્તથાવપેજ (કતોમવશરયલ બનીડ વગરનથા) નથા દરપેક પથાનથા ઉ૫ર ટપેન્ડરરપે  સહની કરની નથામ લખવથાનલુણં
રહપેશપે અનપે આ સહની ટપેન્ડરર કઇ હપે વસયતથની કરપે  છપે  તપે સ્પષ દશથારવવથાનલુણં રહપેશપે. 

૨.૧.૧૧) કતોઇપણ જાતનથા શરતની ટપેન્ડર સ્વનીકથારવથામથાણં આવશપે નહની અનપે આવથા ટપેન્ડર રદ થવથાનપે પથાત ગણથાશપે. 
૨.૧.૧૨) વનયત ટપેન્ડર ફની તથથા વનયત ટપેન્ડર ડનીપતોઝનીટ (અનર્નેસ્ટ મનની ડનીપતોઝનીટ) નથા જરૂરની ડનીમથાન્ડ ડટ થાફટ

પપૂવર લથાયકથાતનથા ટપેન્ડર ફતોમર  (ટપેકનનીકલ બનીડ) સથાથપે અચપૂક રજલુ  કરવથાનથા રહપેશપે.  જો કતોઇપણ ટપેન્ડરર
ઘ્વથારથા પપૂવર લથાયકથાત ટપેન્ડર ફતોમર જરૂરની ટપેન્ડર ફની તથથા ટપેન્ડર ડનીપતોઝનીટ (અનર્નેસ્ટ મનની ડનીપતોઝનીટ) નથા
ડનીમથાન્ડ ડટ થાફટ સનીવથાય રજલુ  કરવથામથાણં આવશપે તતો તપે ટપેન્ડરરનલુણં ટપેન્ડર ફતોમર ઘ્યથાનપે લપેવથામથાણં આવશપે નકહણં .
વઘલુમથા, આવથા ટપેન્ડરર/પપેઢની, પપેઢનીનથા મથાવલક તથથા તપે પપેઢનીનથા ભથાગનીદથારતોનપે ભવવષ્ચનની કથામગનીરની મથાટપે
બ્લપેક લનીસ્ટ કરવથા મથાટપે  પણ મલુખ્ય જીલથા ન્યથાયથાધનીશશની, આણણંદ વવચથારણથામથાણં લઇ શકશપે. 

૩. ભથાવપતક ( કતોમશર્ટીયલ બનીડ ) 
૧) ટપેન્ડરરપે  ભથાવપતક (કતોમશર્ટીયલ બનીડ) તથા.૩૦/૦૬/૨૦૨૧  નથા રતોજ ૨૩:૫૯ કલથાક સલુઘનીમથાણં ઇ-

ટપેન્ડરપીંગ  પઘ્ઘવત  અનલુસથાર  ''ઓનલથાઇન''  જ  રજલુ  કરવથાનથા  રહપેશપે.  જો  ઇ-ટપેન્ડરપીંગ  પઘ્ઘતનીથની
ઓનલથાઇન ભથાવતો કતોઇપણ કથારણસર ટપેન્ડરર ભરની શકશપે નકહણં  તતો તપેમનલુણં ટપેન્ડર મથાન્ય ગણથાશપે નકહણં .
કથામગનીરની  મથાટપે  જરુરની  તમથામ  સથાધનતો  તપેમજ રતોજબરતોજનની  જરુરની  તમથામ  વસ્તલુઓ સથાથપેનથા  ભથાવતો
આપવથાનથા રહપેશપે તપેમજ ભથાવતોમથાણં તમથામ પ્રકથારનથા કરવપેરથાનતો સમથાવપેશ હતોવતો જોઇએ.

૪. અનર્નેસ્ટ મનની ડનીપતોઝનીટ 
૧) સણંપપૂણર  વવગતતો  સથાથપે  રૂ.૬૦,૦૦૦/-  અણંકપે  રૂવપયથા  સથાહનીઠ  હજાર પલુરથા નની  રકમ ટપેન્ડર  ડનીપતોઝનીટ

(અનર્નેસ્ટ મનની ડનીપતોઝનીટ)  પપેટપે  ''  મલુખ્ય જીલથા ન્યથાયથાધનીશશની,  આણણંદ''  નથા નથામનતો ફકત આણણંદ
મલુણં.આણણંદ ખથાતપે ચપૂકવવથાપથાત રથાષટ નીયકક ત બબેંક નતો ડનીમથાન્ડ ડટ થાફ્ટ બનીડવથાનતો રહપેશપે. અન્ય કતોઇ રનીતપે જમથા
કરથાવપેલ અનર્નેસ્ટ મનની ડનીપતોઝનીટ મથાન્ય રથાખવથામથા આવશપે નહની. 

૨) ટપેન્ડર (પપૂવર લથાયકથાત/ટપેકનનીકલ બનીડ) સથાથપે ટપેન્ડરરપે  ટપેન્ડર ડનીપતોઝનીટ (અનર્નેસ્ટ મનની ડનીપતોઝનીટ) નતો
ડનીમથાન્ડ ડટ થાફ્ટ રજલુ  કરપેલ ન હતોય તપેવથા ટપેન્ડર રદ થવથાનપે પથાત ગણથાશપે. સરકથાર પથાસપે  બથાકની નનીકળતની
કતોઇ પણ લપેણથાણંનની રકમ ટપેન્ડર ડનીપતોઝનીટ તરનીકપે  ગણની લપેવથાનની વવનણંતની મથાન્ય રથાખવથામથા આવશપે નહની.

૩) કતોઇ પણ ટપેન્ડરરપે  તપેમનલુણં ટપેન્ડર વનયત સમયમથાણં ભરનીનપે આપ્યથા પછની તપેમનલુ ટપેન્ડર ન ખતોલવથાનની કપે  પરત
લપેવથા  મથાટપેનની  લપેખનીત/મમૌખનીક રજલુઆત મથાન્ય રથાખવથામથાણં  આવશપે  નહની.  તપેમજ જપેટલથા ટપેન્ડર ભરનીનપે
આવ્યથા હતોય તપે તમથામ વનયમનલુસથારનથા ટપેન્ડરતો ટપેન્ડર ખતોલવથાનની તથારનીખપે ખતોલવથામથાણં આવશપે તપે તમથામ
ટપેન્ડરરનપે બણંધનકતથાર રહપેશપે.

૪) ટપેન્ડર ખતોલ્યથા બથાદ કતોઇ ટપેન્ડરર તપેમનથા ભથાવતો પથાછથા ખપેચની લઈ શકશપે નહની. જો ટપેન્ડરર તપેમ કરશપે તતો
તપેમનની ટપેન્ડર અનર્નેસ્ટ મનની ડનીપતોઝનીટ જપ્ત કરવથામથાણં આવશપે અનપે આવથા ટપેન્ડરરનપે ભવવષ્યમથાણં ઇજારથા
મથાટપે  ગપેરલથાયક ગણવથામથાણં આવશપે.

૫) જપે ટપેન્ડરરનથાણં ભથાવ સ્વનીકથારવથામથાણં આવશપે તપે પછનીનથા  ક્રમમથા ભથાવતો આપનથાર બપે ટપેન્ડરર વસવથાય અન્ય
ટપેન્ડરતોનની ટપેન્ડર અનર્નેસ્ટ મનની ડનીપતોઝનીટ ટપેન્ડર પ્રક્રનીયથા પપૂણર થયથા બથાદ પરત કરવથામથાણં આવશપે. જપેમનથા
ભથાવતો સ્વનીકથારવથામથાણં  આવ્યથા છપે  તપેવથા અનપે તપે  પછનીનથા બપે ટપેન્ડરરતોનની ટપેન્ડર અનર્નેસ્ટ મનની ડનીપતોઝનીટ
જપેમનથા ભથાવતો સ્વનીકથારવથામથાણં આવ્યથા છપે  તપે ટપેન્ડરર જરૂરની વસક્યલુરનીટની ડનીપતોઝનીટ જમથા કરથાવની કરથારનથામલુણં
કરની આપપે ત્યથાર બથાદ પરત કરવથામથા આવશપે.

૬) જપેમનલુણં ટપેન્ડર મથાન્ય રથાખવથામથા આવપે તપેવથા ટપેન્ડરરનપે જાણ કયથારનથા તથારનીખ થની કદવસ : ૧૦ (દસ) મથાણં
જરૂરની  વસક્યલુરનીટની  ડનીપતોઝનીટ  નની  રકમ   રૂ.૨,૦૦,૦૦૦  (અણંકપે  રૂવપયથા  બપે  લથાખ  પલુરથા)  બપે  વરરનની
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મયથારદથાવથાળની  કફક્સ  ડનીપતોઝનીટનથા  સ્વરૂપપે  જમથા  કરથાવની  વનયત  નમલુનથામથા  કરથારનથામલુણં  કરવથાનલુ  રહપેશપે.
કરથારખત મથાટપે  દસ કદવસ બથાદ કરથારખત કરથાવથાનથા સણંજોગતોમથા બનીજા સથાત કદવસ સલુધની પ્રવત કદન
રૂ.૫૦૦/- (અણંકપે  રૂપનીયથા પથાણંચસતો પપૂરથા)  નતો દણંડ કરવથામથા આવશપે.  આ જોગવથાઇનતો લથાભ કરથારખત
કરવથા મથાટપે  આપપેલ સમયમયથારદથા ઉપરથાણંત (૭) સથાત કદવસ સલુધની જ મળવથાપથાત રહપેશપે. ત્યથાર બથાદ આ
જોગવથાઇનતો લથાભ મળશપે  નહની.  આ રનીતપે  આપપેલ સમયમયથારદથામથા જરૂરની  વસક્યલુરનીટની  ડનીપતોઝનીટ જમથા
કરથાવની વનયત નમલુનથામથા કરથારખત નહની કરનથાર ટપેન્ડરરનની ટપેન્ડર ડનીપતોઝનીટ (અનર્નેસ્ટ મનની ડનીપતોઝનીટ)
જપ્ત કરવથામથા આવશપે. તપેમજ આવથા ટપેન્ડરરનપે ભવવષ્યનની કથામગનીરની મથાટપે  ગપેરલથાયક ગણવથામથા આવશપે. 

૫. ટપે ન્ડરનથા ભથાવતો
૧) ટપેન્ડરરપે  આઉટસતોસર્ટીણંગથની આણણંદ જીલથાનની તમથામ ન્યથાયથાલય કચપેરનીઓમથાણં સફથાઈ કથામદથારનની સપેવથાઓ

પપૂરની પથાડવથા અણંગપેનથા દરતો (કતોમશર્ટીયલ બનીડ)  ઈ-ટપેન્ડરપીંગ પધ્ધતનીથની જ વનયત નમલુનથામથા દરખથાસ્ત
કરવથાનથા રહપેશપે. ઈ-ટપેન્ડરપીંગ પધ્ધતનીથની ઓનલથાઇન ભથાવતો કતોઇપણ કથારણસર ટપેન્ડરર ભરની શકશપે નહની
તતો તપેમનલુણં ટપેન્ડર મથાન્ય ગણથાશપે નહની.

૬. ટપે ન્ડર ખતોલવથા અણંગપે
૧) વનયત કરપેલ  સમય  મયથારદથામથા  મળપેલ  પપૂવર  લથાયકથાત  મથાટપેનથા  ટપેન્ડર  ફતોમર  (ટપેકનનીકલ  બનીડ)  તથથા

કતોમશર્ટીયલ બનીડ નનીચપે દશથારવપેલ સમય સલુચની મલુજબ મલુખ્ય જીલથા ન્યથાયથાધનીશશની, આણણંદ દથારથા વનયલુક્ત
કરપેલ સવમવત સમક મલુખ્ય જીલથા ન્યથાયથાધનીશશની નની ચપેમ્બરમથાણં,  મલુણં.આણણંદ જી.આણણંદ ખથાતપે  હથાજર
રહપેલથા ટપેન્ડરસર  અગર તપેમનથા અવધકક ત પ્રવતવનવધઓનની હથાજરનીમથા ખતોલવથામથા આવશપે.  રસ ધરથાવતથા
ટપેન્ડરરતો  અગર તપેમનથા અવધકક ત પ્રવતવનવધ તપે સમયપે  હથાજર રહપેવથાનની ઇચ્છથા ધરથાવતથા હતોય તતો હથાજર
રહની શકશપે.  આ વનયત તથારનીખપે  જો કતોઇપણ કથારણસર રજા જાહપેર કરવથામથા આવશપે  તતો  તપે  પછનીનથાણં
કથામકથાજનથા કદવસપે પરણંતલુ પપૂવર વનધથારરનીત સમયપે ટપેન્ડર ખતોલવથામથા આવશપે. જો કતોઇ પણ ટપેન્ડરર/ તપેમનથા
અવધકક ત પ્રવતવનવધ હથાજર રહપેશપે નહની તતો  સરકથારનથા અવધકક ત અવધકથારનીશની રતોજકથામમથા યતોગ્ય નહોંધ લઈ
તપેમનથા પપૂવર  લથાયકથાત મથાટપેનથા ટપેન્ડર ફતોમર તથથા કતોમશર્ટીયલ બનીડ ખતોલશપે અનપે નહોંધ લપેશપે.  જપે તમથામ
ટપેન્ડરરનપે બણંધનકતથાર રહપેશપે. વનયત નમલુનથામથા મળપેલ ન હતોય તપેવથા અનપે પરનીશનીષ-૪ મલુજબનથા તમથામ
જરૂરની ડતોક્યલુમબેંટ સથામપેલ રથાખપેલ ન હતોય  તપેવથા ટપેન્ડર રદ ગણથાશપે. જપે ટપેન્ડરર દથારથા તપેઓનથા પપૂવર લથાયકથાત
મથાટપેનથા ટપેન્ડર ફતોમર વનયમનલુસથાર ભરપેલ હશપે, અનપે જરૂરની આધથાર પપૂરથાવથા રજલુ  કરપેલ હશપે તપેવથા જ ટપેન્ડરતોનથા
ઇ-ટપેન્ડરપીંગ પદ્ધવતથની ભરથાયપેલ ભથાવ પતક  (કતોમશર્ટીયલ બનીડ)  ખતોલવથામથાણં  આવશપે.  પપૂવર  લથાયકથાત
મથાટપેનલુ ટપેન્ડર ફતોમર તથા.૦૫/૦૭/૨૦૨૧ નથા રતોજ ૧૫:૦૦ કલથાકપે   ખતોલવથામથાણં આવશપે તથથા ભથાવ પતક
(કતોમશર્ટીયલ બનીડ) શક્ય હશપે તતો તથા.૦૮/૦૭/૨૦૨૧ નથા રતોજ ખતોલવથામથાણં આવશપે. 

૨) ઇજારપેદથારનલુ નવલુ એકમ શરુ કરવથાનથા કથારણતોસર જો કતોઇ ઇજારપેદથાર ૩ વરરનથા વથારર્ટીક ટનર ઓવર નની
વનીગતતો રજલુ  ન કરની શકપે  તતો તપેમણપે અનલુભવ અણંગપેનથા જરુરની આધથાર રજલુ  કરવથાનથા રહપેશપે.

૭. ટપે ન્ડરનથા ભથાવ અણંગપે સમયમયથારદથા
૧) ટપેન્ડરમથા આપપેલ ભથાવતો ટપેન્ડર ખતોલ્યથાનની તથારનીખથની ૧૮૦ કદવસ સલુધની અમલની ગણથાશપે. અનપે આ સમય

દરમ્યથાન તપેમનથા ભથાવતો પથાછથા ખબેંચની શકશપે નહની. ઇજારથાનની મલુદ્દત હલુકમમથા દશથારવ્યથા મલુજબનની આખરની 
ગણથાશપે.  જપે  અણંગપે  ટપેન્ડરર  કતોઇ  વથાણંધતો  રજલુ  કરની  શકશપે  નહની.  સમયનથા  અથરઘટન  અણંગપે  ઇન્ડનીયન  
લનીમનીટપેશન એક્ટનની જોગવથાઇઓ લથાગલુ પડશપે.

૨) એજન્સનીએ લપેબર કતોન્ટટ થાકટ અનપે પની.એફ.નથા વનયમતોનતો અમલ અચલુક કરવથાનતો રહપેશપે. તપેમજ શમ 
કચપેરની, ગલુજરથાત રથાજ્ય, ઉધતોગ ભવન, ગથાણંધનીનગરનની પ્રવતરમથાન જોગવથાઈઓ ધ્યથાનપે લઈ  પ્રત્યપેક શમ 
યતોગનીઓનપે  મળવથાપથાત  કથાયદથાકકય  જોગવથાઈનની  ગણતરની  ધ્યથાનમથાણં  લઈનપે  જ  ટપેન્ડર  ભરવથાનલુ  
રહપેશપે.  કચપેરની  સલુવવધથા  વ્યવસ્થથાપન  હપેઠળ  આપનથા  દથારથા  રથાખવથામથાણં  આવપેલ  સપેવકતો  “વબન  –  
કલુ શળ” શમયતોગની હતોય, મળવથાપથાત કથાયદથાકકય જોગવથાઈ મલુજબ ભરવથાનથા રહપેશપે.લઘલુતમ વપેતન ધથારથામથાણં
થતથા ફપેરફથાર અણંગપે થયપેલ વધથારતો ટપેન્ડરમથાણં મણંજલુ ર થયપેલ ભથાવતો ઉપરથાણંત આકથારની શકથાશપે.  આ  
જોગવથાઇઓનલુ ઉલણંઘન થયથાનલુ કમનીટનીનથા ધ્યથાનપે આવશપે તતો ટપેન્ડર રદ્દ કરવથાનની સતથા કમનીટની પથાસપે રહપેશપે.

૮. ટપે ન્ડરનથા ભથાવતો અણંગપે વવચથારણથા
૧) એલ-૧ ટપેન્ડરર મથાન્ય રહપેલ ટપેકનનીકલ બનીડવથાળથા ટપેન્ડરરતોએ રજલુ  થયપેલ ભથાવપતક (કતોમશર્ટીયલ બનીડ)

નપે આધથારપે  નકની કરવથામથા આવશપે. જરૂર જણથાય તતો ટપેન્ડરરનપે જાણ કરની એલ-૧ ટપેન્ડરરનની સથાથપે ભથાવ
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ઘટથાડથાનની વથાટથાઘથાટ કરવથામથા આવશપે અનપે આવની વથાટથાઘથાટ દરમ્યથાન દરખથાસ્ત થયપેલ ભથાવતો તમથામ
ટપેન્ડરરનપે બણંધનકતથાર રહપેશપે.

૨) જો એલ-૦૧ નતો ભથાવ અન્ય તમથામ રનીતપે મથાન્ય હશપે પરન્તલુ જો તપે ભથાવ પરનીશનીષ-૨ નથા ૭(૨) નની 
જોગવથાઇઓનલુ ઉલણંઘન કરતથા હતોવથાનલુ મથાલલુમ પડશપે તતો તપે ઇજારપેદથારનથા ભથાવ ધ્યથાનપે લપેવથામથાણં આવશપે 
નહની. 

૯. ટપે ન્ડરનની સ્વનીકક તની
૧)  ટપેન્ડરમથા આવપેલ ભથાવતો મણંજલુ ર કયથાર અણંગપે નની લપેખનીત જાણ જપે તપે ટપેન્ડરરનપે કરવથામથા આવશપે. આવની જાણ

સથામથાન્ય રનીતપે હથાથતો હથાથ, આર.પની. એ.ડની., ટપથાલ દથારથા, સ્પનીડ પતોસ્ટ દથારથા કરવથામથા આવશપે. ટપથાલ,

મળવથામથા વવલણંબ થથાય તતો તપે મથાટપે  મલુખ્ય જીલથા ન્યથાયથાધનીશશની, આણણંદ જવથાબદથાર રહપેશપે નહની. 

૨) શક્ય હશપે ત્યથાણં સલુધની એક ટપેન્ડરરનથા ભથાવતો મણંજલુ ર કરવથા પ્રયત્ન કરવથામથા આવશપે. કતોઇપણ ટપેન્ડર પપૂરપેપપૂરૂ

સ્વનીકથારવથાનતો અગર તતો કથામગનીરની ધ્યથાનપે લઈનપે એક થની વધલુ ટપેન્ડરરનથા ભથાવતો મથાન્ય, રથાખવથાનતો મલુખ્ય

જીલથા  ન્યથાયથાધનીશશની,  આણણંદનપે  અબથાવધત હક  રહપેશપે  અનપે  આ રનીતપે  મણંજલુ ર  થયપેલથા  ટપેન્ડરતો  તમથામ

ટપેન્ડરરનપે બણંધનકતથાર રહપેશપે.

૩) કતોઇપણ ટપેન્ડર સ્વનીકથારવથાનતો કપે  અસ્વનીકથારવથાનતો અગર તતો તમથામ ટપેન્ડરતો કતોઈ પણ કથારણ આપ્યથા

વસવથાય સ્વનીકથારવથાનતો અથવથા  રદ કરવથાનતો મલુખ્ય જીલથા ન્યથાયથાધનીશશની,  આણણંદનપે  અબથાધનીત હક

રહપેશપે. આમથા સમૌથની નનીચથા ભથાવનલુ ટપેન્ડર સ્વનીકથારવલુ કપે  નહની તપેનતો પણ સમથાવપેશ થથાય છપે .

૪) મલુખ્ય જીલથા ન્યથાયથાધનીશશની,  આણણંદનપે જરૂર પડપે  ત્યથારપે  ટપેન્ડર ફતોમર સથાથપે રજલુ  કરપેલ છપે  તપે વસવથાયનથા

અન્ય કતોઇ દસ્તથાવપેજો મથાણંગવથામથા આવપે તતો મથાણંગ્યથા તથારનીખથની કદન-૫ મથા રજલુ  કરવથાનથા રહપેશપે.  જપેમથા

વનષ્ફળ જનથાર ટપેન્ડરરનલુણં ટપેન્ડર રદ કરવથાનતો મલુખ્ય જીલથા ન્યથાયથાધનીશશની, આણણંદનપે અવધકથાર રહપેશપે.

૫) ટપેન્ડરનની સથાથપે સથામપેલ કરથારનથામથાનથા મલુસદ્દથા મલુજબનની શરતતો બણંધનકતથાર રહપેશપે અનપે જ પે એજન્સનીનલુણં ટપેન્ડર

સ્વનીકથારવથામથાણં આવપે તપેનપે આ મલુસદ્દથા મલુજબનલુણં કરથારનથામલુણં કરવથાનલુણં રહપેશપે.

૬) એલ-૧ ટપેન્ડરરનથા ભથાવતો મથાન્ય રહપેશપે પરણંતલુ કતોઇપણ કથારણતોસર એલ-૧ ટપેન્ડરર કથામગનીરની શરુ ન 

કરપે  અથવથા અધ્ધ વચ્ચપેથની મપૂકપે  તતો તપેવથા સણંજોગતોમથા એલ- ર નપે કથામગનીરની સહોંપવથામથાણં આવશપે 
અનપે એલ-ર અનપે એલ-૧ વચ્ચપેનથા ભથાવનતો તફથાવત એલ-૧ પથાસપેથની (ટપેન્ડર છતોડનથાર) વસલુલ 
કરવથામથા આવશપે અનપે એલ-૧ ટપેન્ડરરપે  ન સ્વનીકથારપેલ અથવથા અધ્ધવચ્ચપેથની છતોડવથા બદલ તપેઓનપે
કથાળનીયથાદનીમથાણં મલુકવથામથા આવશપે. 

૧૦.       ટપે ન્ડર અન્વયપે નની કથામગનીરની

         ૧) આ કથામનની પ્રનીv બનીડ મનીટપીંગ વખતપે આ અણંગપે કતોઇપણ પકચ્છથા કરની જાણકથારની મપેળવની શકશપે.  ઇચ્છથા

ધરથાવતની એજન્સનીઓ સણંબણંધનીત કચપેરનીનની મલુલથાકથાત લઇ અનપે સ્થથાવનક સ્થળ પકરવસ્થતનીથની તથથા કથામનતો

પ્રકથાર, જરૂરનીયથાત, કચપેરનીનની વસ્થવત વગપેરપે  થની સલુમથાકહતગથાર થઇ શકશપે અનપે સલુવવધથા વ્યવસ્થથાપન

મથાટપે  મથાણસતો/સથાધનતો અનપે સથામગનીનતો અણંદથાજ ટપેન્ડર ભરતથાણં પહપેલથા મપેળવની શકશપે.

૨) ટપેન્ડરરનથા  અનલુસણંધથાનપે  ભવવષ્યમથાણં  કતોઇ  પણ  પ્રકથારનની  તકરથાર  ઉદભવપે  તપેવથા  સણંજોગતોમથાણં  તકરથારનની

પતથાવટ આબર્ટીટટપેશન અનપે કન્સનીલપેશન એક્ટનની જોગવથાઇઓ મલુજબ કરવથાનની રહપેશપે,  અનપે આબર્ટીટટપે ટર

નનીમવથાનની સતથા નથા.મલુખ્ય જીલથા ન્યથાયથાધનીશ, આણણંદનથાઓ પથાસપે રહપેશપે.

             /-sd

              ( પની. એમ. રથાવલ)

         મલુખ્ય જીલથા ન્યથાયથાધનીશ
                જી. આણણંદ મલુ.આણણંદ

ટપેન્ડરરનની સહની4 નથામ અનપે વસકતો
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મલુખ્ય જીલથા ન્યથાયથાલય કચપેરની,
કતોટર  કમ્પથાઉન્ડ,જીટતોડનીયથા,આણણંદ.

        નથાઝનીર શથાખથા         
                    Phone :02692-238804

   02692-233399 
Fax No.02692-235651

            e-mail : dcourt.anandnazir@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

પરનીવશષ  -  ૩
 ઇ-ટપે ન્ડર જાહપે ર નનીવનીદથા નણં.૧/૨૦૨૧-૨૦૨૨ 

ટપે ન્ડર દસ્તથાવપેજ   (  બનીન તબદનીલની પથાત  )
સલુવનીધથા     વ્યવસ્થથાપન     (  સફથાઇ     કથામગનીરની  )   અણંગપેનથા     કતોન્ટટ થાક્ટ     મથાટપેનની     શરતતો     અનપે     બતોલનીઓ   

(૧) કરથાર અણંગપેનતો સમય તથથા કથામગનીરની અણંગપે.

(૧)  ઇજારપેદથાર સદરહલુણં  કથામનતો પપેટથા કતોન્ટટ થાક્ટ અન્ય ઇજારદથારનપે આપની શકશપે નહની.

(૨) સફથાઇ  કથામગનીરનીમથાણં  વપરથાતથા  મથાલસથામથાન  વસવથાય  અન્ય  કતોઇ  મથાલ સથામથાન  વપ્રમથાઇસનીસમથાણં રથાખની શકથાશપે

નહની.

s ૩ f  ઇજારપેદથાર પથાસપે  ઓટતો  સ્ક્રબર  મશનીન,  સનીસીઁગલ ડનીસ્ક મશનીન,  વપેટ એન્ડ ડટ થાય વપેક્યલુમ ક્લપીંર, બપેગપપેક મશનીન, 

ટપે વલસ્કતોપનીક રતોડ,  બથાગબગનીચથા મથાટપે  ઘથાસ કથાપવથાનલુ ઇલપેક્ટટ નીક્ટ કટર,  છતોડ ટટ નીમપીંગ કટર તથથા  આ પ્રકથારનથા 

અત્યથાધલુવનક મશનીનતો હતોવથા જરૂરની છપે  આ સથાધનતો વથાપરનીનપે કથામગનીરની કરવથાનની રહપેશપે.   તથથા ઉપરતોકત 

તમથામ મશનીનરનીઓ પતોતથાનની મથાલનીકની નની છપે  તપે બદલનથા પલુરથાવથા આપવથાનથા રહપેશપે.

s ૪ f  ઇજારપેદથારનતો સફથાઇ કથામદથારતો પથાસપે કથામ લપેવથાનતો સમય સવથારનથા ૦૮:૦૦ કલથાક થની બપતોરનથા ૦૪:૦૦  

  કલથાક સલુધનીનતો રહપેશપે.

s ૫ f  ઇજારપેદથારએ એકતનીત થયપેલ કચરથાનતો નનીકથાલ કતોટર  કપે મ્પસનની બહથાર અન્ય જગ્યથાએ કરવથાનતો રહપેશપે તથથા  

 નનીકથાલ મથાટપેનથા જરુરની સથાધનતોનની વ્યવસ્થથા કરવથાનની રહપેશપે.

(૨) કલપીંનપીંગ મટનીરનીયલ્સનતો વપરથાશ :-

ક્રમ મથાલ સથામથાનનનીવવગત જરૂરનીયથાત પ્રવતમથાસ

૧ સ્ટથાન્ડડર  ફ્લતોર વતોશ જરૂરનીયથાત મલુજબ

૨ સ્ટથાન્ડડર  સપેનપેટતો/ હથાપર્ટીક જરૂરનીયથાત મલુજબ

૩ સ્ટથાન્ડડર  બ્લપેક ફનીનથાઇલ જરૂરનીયથાત મલુજબ

૪ સ્ટથાન્ડડર  સફપેદ ફનીનથાઇલ જરૂરનીયથાત મલુજબ

૫ સ્ટથાન્ડડર  એસનીડ જરૂરનીયથાત મલુજબ

૬ એર ફપેશનર ક્યલુબ/ સવન જરૂરનીયથાત મલુજબ

૭ નપેપ્થપેલનીન બતોલ (સફપેદ) જરૂરનીયથાત મલુજબ

૮ રૂમ સ્પ્તપે (૩૦૦ એમ.એલ) જરૂરનીયથાત મલુજબ

૯ બપેગતોન સ્પ્તપે જરૂરનીયથાત મલુજબ

૧૦ સફથાઇ કથામ મથાટપે  વપરથાતથા ઓજારતો જરૂરનીયથાત મલુજબ

૧૧ ૧૦ લનીટરનની સ્ટથાન્ડડર  પ્લથાસ્ટનીક બકપેટ જરૂરનીયથાત મલુજબ

૧૨ સ્ટથાન્ડડર  પ્લથાસ્ટનીક મગ જરૂરનીયથાત મલુજબ

૧૩ ડટ થાયવપેટ મતોપ જરૂરનીયથાત મલુજબ

૧૪ વપેટ મતોપ જરૂરનીયથાત મલુજબ

૧૫ સ્ટનીક મતોપ જરૂરનીયથાત મલુજબ
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૧૬ ફ્લતોર ડસ્ટર જરૂરનીયથાત મલુજબ

૧૭ ચપેક ડસ્ટર જરૂરનીયથાત મલુજબ

૧૮ યલતો ડસ્ટર જરૂરનીયથાત મલુજબ

૧૯ ગ્લથાસ ક્લનીનર (કતોલનીન સ્પ્રપે) જરૂરનીયથાત મલુજબ

૨૦ પ્લથાસ્ટનીક સ્પનીટલુન જરૂરનીયથાત મલુજબ

૨૧ સ્ટથાન્ડડર  પ્લથાવસ્ટક બકપેટ સ્મતોલ જરૂરનીયથાત મલુજબ

૨૨ મતોટથા સથાવરણથા જરૂરનીયથાત મલુજબ

૨૩ સથાવરણની જરૂરનીયથાત મલુજબ

(૩) આણંતર મથાળખથાકનીય સલુવવધથાઓ તથથા મરથામત :-

(૧) ઇજારપેદથાર સરકથારની કતોઇ મથાલસથામથાન/ફવનરચરનપે નલુકશથાન ન થથાય તપે રનીતપે સફથાઇ કથામગનીરની કરવથાનની રહપેશપે તપેમજ

કતોઇ મથાલસથામથાન/ફવનરચર કતોટરનની જગ્યથામથાણંથની દલુર ખસપેડની લઇ જઇ શકથાશપે નહની.

(૨) ઇજારપેદથારએ હથાઉસ કનીપપીંગ અણંગપેનતો મથાલસથામથાન મટનીરનીયલ્સ સથારની કણંડનીશન/ ઉચ્ચ ગલુણવતથાવથાળતો સ્વખચર્ને

ખરનીદવથાનતો રહપેશપે, જપે મટનીરનીયલ્સ/મથાલસથામથાન જીલથા અદથાલત,આણણંદ દથારથા પ્રમથાવણત કરપેલતો હતોવતો જોઇશપે.

(૩) ઇજારપેદથારએ હથાઉસ કનીપપીંગ મટનીરનીયલ્સ આવક અનપે જાવક રજીસ્ટર વનભથાવવથાનલુણં રહપેશપે. અનપે સદરહલુ  રજીસ્ટર દર

મહનીનપે અથવથા તતો જ્યથારપે  મણંગથાવવથામથાણં આવપે ત્યથારપે  અતપેનની કચપેરનીમથાણં ચકથાસણની કરથાવની પ્રમથાવણત કરથાવવથાનલુણં રહપેશપે.

(૪) ઇજારપેદથારનથા અવધક્રલુત સ્ટથાફ વસવથાયનથા અન્ય કતોઇ વ્યવક્તનપે કપે મ્પસ/બ્લતોકમથાણં પ્રવપેશ કરવથા દપેવથામથાણં આવશપે નહની.

(૫) ઇજારપેદથારએ વજલથા અદથાલત,  આણણંદનની તમથામ સલુચનથાનલુ પથાલન કરવથાનલુણં રહપેશપે અનપે વખતતો વખત કથામનલુણં

વનરનીકણ કરથાવવથાનલુણં રહપેશપે.

(૬) ઇજારપેદથારનથા દરપેક સફથાઇ કથામદથારપે  વનયત યલુવનફતોમર તથથા ઓળખપત સથાથપે કથામગનીરની કરવથાનની રહપેશપે. ઇજારપેદથારએ

યલુવનફતોમર તથથા ઓળખપત મલુખ્ય વજલથા ન્યથાયવધશશની,આણણંદ પથાસપે એપ્રલુવ કરથાવની તપેનથા કથામદથારતોનપે પલુરથા

પથાડવથાનથા રહપેશપે. ઇજારપેદથારનથા કથામદથારતોએ ફરજીયથાતપણપે તપેવથા ઓળખકથાડર  વનયમનીત ધથારણ કરની કતોટર  વબલ્ડપીંગમથાણં

પતોતથાનલુણં કથામ કરની શકશપે. યલુવનફતોમર તપેમજ ઓળખપત વસવથાય ઇજારપેદથારનથા કતોઇપણ કથામદથારનપે કતોટરમથાણં કથામગનીરની

બજાવવથા દપેવથામથાણં આવશપે નહની. વધલુમથાણં અતપેનની કચપેરની ઘ્વથારથા મણંડળની / સણંસ્થથાનથા કતોઈપણ કમરચથારની / સપેવક /

સલુપરવથાઈઝરનપે ઓળખપત આપવથામથાણં આવશપે નહની.P

(૭) ઇજારપેદથારએ સફથાઇ કથામગનીરનીનની દપેખરપેખ મથાટપે  સલુપરવથાઇઝર રતોકવથાનથા રહપેશપે તથથા નકનીકરપેલ સફથાઇ કથામદથારતો મથાટપે

હથાજરનીપતક રથાખવથાનલુ રહપેશપે. જપેનની ચકથાસણની વજલથા અદથાલત, આણણંદ પ્રવતવનવધ મથારફતપે કરથાવવથાનની રહપેશપે..

(૮) સફથાઇ કથામગનીરનીમથાણં ફરજ બજાવતથા કતોઇ કથામદથારનપે કથામગનીરની દરમ્યથાન મલુત્યલુ/અકસ્મથાત કપે  ઇજા અથવથા નલુકશથાન

થથાય,  તપેનની સધળની જવથાબદથારની ઇજારપેદથાર/ઇજારદથારનની રહપેશપે અનપે આ અણંગપેનથા કતોઇપણ જાતનથા વળતરનની

મથાણંગણની કતોટર  પથાસપે કરની શકશપે નહની.

(૯) સફથાઇ કથામગનીરની સથાથપે સણંકળથાયપેલ કતોઇ પણ કથામદથાર કતોટર  સથામપે કતોઇપણ પ્રકથારનતો દથાવતો કપે  હકક કરની શકશપે નહની.

(૧૦) ઇજારપેદથારએ કરથાર કરતથા તલુરત જ જરૂરની લથાયસન્સતો સકમ સતથાવથાળથાઓ પથાસપેથની મપેળવની લપેવથાનથા રહપેશપે. 

(૪) કથામગનીરનીનની વવગત તથથા સ્પષતથા :-

(૧) વજલથા અદથાલત,  આણણંદનથા તથાબથા હપેઠળ આવપેલ તમથામ કતોટરનથા વબલ્ડપીંગમથાણં આવપેલ તમથામ કતોટર  રૂમ,  ચપેમ્બર,

સ્ટથાફ રૂમ,  લતોબની,  ટતોઇલપેટ,  બથાથરૂમ,  ખલુલની જગ્યથા વવગપેરપેનની સણંપલુણર સફથાઇ કથામગનીરની સવથારનથા (-૦૦ થની

સથાણંજનથા ૦૪-૦૦ કલથાક સલુધનીમથાણં કલુ લ-૦૩ (તણ)  વખત પલુણર કરવથાનની રહપેશપે અનપે લતોબની,  સનીડની વવગપેરપેમથાણં
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ફનીનથાઇલથની પતોતથા પણ કરવથાનથા રહપેશપે. આમ છતથા સકમ અવધકથારની તપેમથાણં વધથારતો કપે  ધટથાડતો કરની શકશપે, જપે અણંગપેનલુ

વધથારથાનલુણં કતોઈ વળતર કતોટર  તરફથની ચલુકવવથામથાણં આવશપે નહની.

(૨) વજલથા અદથાલત,  આણણંદનથા તથાબથા હપેઠળ આવપેલ તમથામ કતોટર્ટોનથા વબવલ્ડણંગમથાણં આવપેલ તમથામ કતોટર્ટો,

અવધકથારનીશનીનની ચપેમ્બર, તમથામ વબલ્ડપીંગમથાણં આવપેલ સણંલગ સ્ટથાફ રૂમ, શથાખથાઓ, બથાર રૂમ, લતોબનીઓ, પથાકકરગ

શપેડ, ખલુલની જગ્યથા વવગપેરપેમથાણં ફનીનથાઇલથની પતોતથા કરવથાનથા રહપેશપે, તપેમજ કતોટર  વબલ્ડપીંગનની આગળ-પથાછળ, આજલુ-

બથાજલુનની પથાકકરગ તથથા ખલુવલ જગ્યથા,અણંદરનની રસ્તથાઓ, ગટરલથાઇનતો, કતોટરનની કદવથાલનની જાળનીઓ, બથારની બથારણથા

અનપે દરપેક વબવલ્ડણંગનથાણં સમગ કતોટર  કણંપથાઉન્ડ, ઘથાબલુ, સતોલથાર પપેનલ, પથાણનીનની ટથાણંકનીઓ નનીયમનીત વ્યવવસ્થત રનીતપે

સથાફ સલુફ કરવથાનથા રહપેશપે. 

(૩) દરપેક વબવલ્ડણંગનની બથારનીઓનથા કથાચ,  ગનીલ તથથા બથારણથાણં દર અઠવથાકડયપે અથવથા જરુરનીયથાત મલુજબ વતોશપીંગ

પથાવડરથની સથાફ કરવથાનથા રહપેશપે. 

(૪) વજલથા અદથાલત,  આણણંદ નથા કતોટર  વબલ્ડપીંગમથા દરપેક મથાળપે આવપેલ ટતોયલપેટ દરરતોજ એસનીડ/ કફનથાઇલ/પથાવડર

વવગપેરપેથની તપેમજ વતોશબપેસનીનમથાણં આવપેલ કથાચનપે કતોલનીન સ્પ્રપેથની સથાફ કરવથાનથા રહપેશપે. ઉપરથાણંત દરપેક ટતોઈલપેટમથાણં જરુરની

લનીક્વનીડ, હપેન્ડવતોશ, સથાબલુ, એર ફપેશનર, ફનીનથાઈલનની ગતોળનીઓ વવગપેરપે  જરુરની વસ્તલુઓ મલુકવથાનની રહપેશપે.

(૫) દરપેક વબવલ્ડણંગમથાણં આવપેલ બ્લતોકમથાણં પપેસપેજ,  સ્ટપેરકપેસ,  ટતોયલપેટ,  બપેઝમપેન્ટ,  ચપેમ્બરતો,  હતોલ,  બથારની-બથારણથામથાણં,

બથાવથા, ભમરનીનથાણં દર વવગપેરપે  દર મકહનપે ૩ (તણ) વથાર સથાફ કરવથાન રહપેશપે.

(૬) દરપેક વબવલ્ડણંગમથાણં મલુકવથામથાણં આવપેલ થલુણંકદથાન દરરતોજ સથાફ કરવથાનથા રહપેશપે,  તપેમજ રપેતની દર સતોમવથારપે  બદલવથાનની

રહપેશપે, 

(૭) દરપેક વપ્રમથાઇસનીસમથાણં એક કચરથાપપેટની મલુકવથાનની રહપેશપે. આ કચરથા પપેટનીનતો કચરતો દરરતોજ ખથાલની કરની કચરથાપપેટની સથાફ

કરવથાનની રહપેશપે અનપે સદરહલુણં  કચરથાનતો કતોટર  સણંકલુ લમથાણંથની અન્યત બહથારનની જગ્યથાએ વનકથાલ કરવથાનની વ્યવસ્થથા દર

૧૫ કદવસપે ઇજારપેદથારએ જાતપે કરવથાનની રહપેશપે તપે મથાટપે  વથાહનનની વ્યવસ્થથા પણ ઇજારદથારપે  જાતપે કરવથાનની રહપેશપે.

(૮) દરપેક વબલ્ડપીંગમથાણં સ્ટપેરકપેસ પથાસપે આવપેલ ટતોયલપેટ, ડકટ તથથા તપેમથાણંનની ચપેમ્બરનની સફથાઇ દરરતોજ કરવથાનની રહપેશપે. 

(૯) દરપેક વબવલ્ડણંગનથા ટપેરપેસ તથથા ટપેરપેસ ઉપરનની પથાણનીનની ટથાણંકનીઓનની દર મકહનપે સથાફ સફથાઇ કરવથાનની રહપેશપે. 

(૧૦) ન્યથાવયક અવધકથારનીશનીઓનથા રહપેઠથાણ વવગપેરપેનથા કણંપથાઉન્ડ,  તમથામ વબવલ્ડણંગનથા પપેસપેજ/દથાદરનની સફથાઇબગનીચથાનની

જાળવણની તથથા રતોજ બરતોજ નની સથાફ સફથાઇ તથથા કચરથા પતોતથા દરરતોજ કરવથાનથા રહપેશપે.  મલુખ્ય જીલથા ન્યથાયથાવધશ

સથાહપેબશનીનથા આણણંદ ખથાતપે આવપેલ બણંગલથાનની, કણંપથાઉન્ડનની સથાફ - સફથાઇ તથથા બણંગલથાનથા કણંપથાઉન્ડમથાણં આવપેલ

બથાગનની જાળવણની જપેમ કપે , છતોડ-લતોનનપે ખથાતર પથાણની યતોગ્ય પ્રમથાણમથાણં આપવલુણં, નવથા છતોડ પ્લથાન્ટપેશન કરવથા,

બથાગકથામનપે લગતની તમથામ કથામગનીરનીનની સપેવથા દરરતોજ પલુરની પથાડવની જોઇશપે.  કતોટર  વબવલ્ડણંગમથાણં આવપેલ

આર.ઓ.પ્લથાન્ટમથાણં પથાણની ચઢથાવવથાનની કથામગનીરની વનયમનીત કરવથાનની રહપેશપે તપેમજ કતોટર  વબલ્ડપીંગનની ઉપર મલુકવથામથાણં

આવપેલ સતોલથાર પ્લથાન્ટનની સથાફસફથાઇ દર ૧૫ કદવસપે એક વથાર કરવથાનની રહપેશપે. 

(૧૧) ઇજારપેદથાર/ઇજારદથારપે  સલુવવધથા વ્યવસ્થથાપન મથાટપે  એસનીડ,  કફનથાઇલ,  સતોપ,  સતોલ્યલુશન,  ડસ્ટર,  પતોતથાણં,  સપેન્ટપેડ

કફનથાઇલ, વનીમ પથાવડર, સળની ઝથાડલુ , પપીંછપીં ઝથાડલુ , ડથામર ગતોળની, ઓડતોનનીલ ગતોટની, બપેગતોન સ્પ્રપે, કતોલનીન ટતોયલપેટ

સતોપ વવગપેરપે  ઉચ્ચ ગલુણવતથાવથાળલુણં વથાપરવથાનલુ રહપેશપે.    સસફસફસઈનસ સસમસનનન ગલુણવતથાનની  ચકથાસણની અતપેપેનની

કચપેરનીનથા સકમ અવઘકથારની સમક કરવથાનની રહપેશપે.

(૧૨) સફથાઇ કથામગનીરની પપેટપે  અનપે મથાલસથામથાનનથા ખચર પપેટપેનની રકમ ઇજારપેદથાર/ઇજારથાદથારપે  જાતપે ખચર કરવથાનની રહપેશપે.
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(૧૩) ઇજારપેદથાર/ઇજારથાદથારએ દરપેક કતોટર  વબવલ્ડણંગ વપ્રમથાઇસનીસનની સફથાઇ અણંગપેનતો કરથાર વજલથા અદથાલત,  આણણંદનથા

પ્રવતનનીધની સથાથપે કરવથાનતો રહપેશપે. 

(૧૪) સરકથારશનીનથા કથાયદથા મલુજબ સફથાઇ કથામગનીરની મથાટપે  રતોકવથામથાણં આવપેલ મજલુ રતો મથાટપે  જરૂરની લપેબર લથાયસન્સ મપેળવનીનપે

રજલુ  કરવથાનની ઇજારપેદથાર/ઇજારથાદથારપે  બથાણંહપેધરની આપવથાનની રહપેશપે. 

(૧૫) ઇજારપેદથાર/ઇજારથાદથારનલુણં,  તપેનથા કમરચથારનીઓનલુણં તથથા તપેઓએ રથાખપેલથા કથામદથારતોનલુણં વજલઅદથાલત,  આણણંદનથા

જજશનીઓ, સ્ટથાફ તપેમજ સથામથાન્ય જનતથા તરફનલુ વતરન નમ, શથાવલન, અનપે સહકથારભયલુર હતોવલુ જોઇશપે. 

(૧૬) મલુખ્ય વજલથા ન્યથાયથાવધશ, આણણંદ અથવથા તપેમણપે નનીમપેલથા અવધકથારનીશની સમયથાણંતરપે  ઉપર મલુજબનની શરતતોનથા પથાલન

મથાટપેનલુણં વનરનીકણ કરશપે અનપે ઇજારપેદથાર/ઇજારથાદથાર તપેમનની સલુચનથાઓનલુ પથાલન ચલુસ્તપણપે કરવથાનલુણં રહપેશપે. 

(૧૭) ઇજારપેદથાર/ઇજારથાદથારપે  કપે  તપેમનથા કતોઇ કમરચથારનીઓએ કપે  તપેમણપે રથાખપેલ કથામદથારતોએ જો કતોટરનથા

મથાલસથામથાન/ફવનરચરનપે નલુકશથાન પહહોંચથાડલુ હશપે તતો તપેનની  સણંપલુણર  જવથાબદથારની જપે તપે  ઈજારદથારનની રહપેશપે   અનપે

કતોટરનપે  થયપેલ નલુકશથાનનની ભરપથાઈ જપે તપે  ઇજારદથારપે  કરવથાનની રહપેશપે અનપે તપે બથાબતપે મલુખ્ય વજલથા ન્યથાયથાવધશશની

આણણંદનથાઓએ કરપેલ વનણરય આખરની રહપેશપે. 

(૧૮) દરપેક વબવલ્ડણંગમથાણં આવપેલ લથાઇબપેરની કબથાટ,  ફથાઇલ કબથાટ તથથા અન્ય અલમથારનીઓ વજલથા અદથાલત આણણંદનથા

જવથાબદથાર અવધકથારની/ સ્ટથાફ મપેમ્બરનની હથાજરનીમથાણં તપેમજ તપેમનની સલુચનથા મલુજબ સમયથાણંતરપે  સથાફ કરવથાનથા રહપેશપે. 

(૧૯) દરપેક વબવલ્ડણંગમથાણં આવપેલ કતોટર  રૂમનની કદવથાલ તથથા ભહોંયતવળયથા પરનથા દરપેક પ્રકથારનથા ડથાઘથાઓ દરરતોજ સથાફ

કરવથાનથા રહપેશપે. 

(૨૦) દરપેક વબવલ્ડણંગમથાણં આવપેલ, લથાઈટ, પણંખથા, ટપેબલ, કતોમ્પ્યલુટર ટપેબલ તથથા અન્ય ઇલપેક્ટટ નીક વસ્તલુઓનની સથાફ સફથાઇ

સમયથાણંતરપે  જવથાબદથાર અવધકથારની/ સ્ટથાફનની સલુચનથા મલુજબ જપે તપે વસ્તલુઓનપે નલુક્શથાન ન પહતોચપે તપે રનીતપે કથાળજીથની

સથાફ કરવથાનની રહપેશપે. 

(૨૧) ઇજારપેદથાર/ઇજારથાદથારપે  ઉપરતોકત વકર  ઓડર રનથા સ્પપેસનીકફકપેશન ઉપરથાણંત જપે તપે કથામગનીરની બથાબતપે વજલથા અદથાલત

આણણંદ થકની કરવથામથાણં આવતની સલુચનથાઓ મલુજબ મણંડળની/ સણંસ્થથા/ઇજારથાદથારપે  યતોગ્ય અનપે સણંતતોરકથારક રનીતપે પલુરની

કરની આપવથાનની રહપેશપે.  તપે મથાટપેનલુણં કતોઇ વધથારનલુણં મહપેનતથાણ ચલુકવથામથાણં આવશપે નકહ.  સ્પપેશનીકફકપેશનમથાણં સમગ

કથામગનીરની અણંગપે જ્યથા સ્પષતથા ન હતોય ત્યથાણં ઇજારપેદથારએ વજલથા અદથાલત,  આણણંદનની લપેવખત

સ્પષતથા/મણંજલુ રની/સલુચનથા મપેળવનીનપે તપે પ્રમથાણપે કથામગનીરની કરવથાનની રહપેશપે,  જપેમથાણં વજલથા ન્યથાયથાવધશશની,આણણંદનતો

વનણરય આખરની રહપેશપે. 

(૨૨) ઇજારપેદથાર/ઇજારથાદથારપે  પતોતથાનથા કથામ મથાટપે  બથાળ મજલુ ર અવધવનયમ,  ૧૯૮૬ નની જોગવથાઇ મલુજબ બથાળ મજલુ રનપે

કથામદથાર તરનીકપે  રથાખની શકથાશપે નકહ. 

(૨૩) ઇજારપેદથાર/ઇજારથાદથાર તરફથની રતોકવથામથા આવતથા સફથાઇ કથામનથા મજલુ રતો મથાટપે  જરૂરની પ્રતોવવડ્ન્ડ ફણંડ /

ઇ.એસ.આઈ.સની / બતોનસ નથા નથાણથાણં ઇજારપેદથાર/ઇજારથાદથાર તરફથની કથાપવથામથાણં આવપે છપે  તથથા તપે અણંગપેનલુ રજીસ્ટર

વનભથાવવથામથાણં આવપે છપે,  તપેવની બથાણંહપેધરની ઇજારપેદથાર/ઇજારથાદથારપે  આપવથાનની રહપેશપે તથથા પ્રતોવવડ્ન્ડ ફણંડ/

ઇ.એસ.આઈ.સની / બતોનસ અણંગપે વધથારથાનથા કતોઇ પણ નથાણથાણં સરકથારશની પથાસપે ઇજારપેદથાર/ઇજારથાદથાર મથાણંગશપે નકહ,

તપેવની બથાણંહપેધરની ઇજારપેદથાર/ઇજારથાદથારપે  આપવથાનની રહપેશપે.

(૨૪) ઇજારદથારપે  જરૂરની તમથામ હથાજરની રજીસ્ટર,  પગથાર રજીસ્ટર,  બતોનસ રજીસ્ટર તથથા જરૂરની હતોય તપેવથા તમથામ

રજીસ્ટરતોનની નનીભથાવણની કરવથાનની રહપેશપે અનપે સમયથાણંતરપે  અતપેનની કચપેરનીનથા સકમ અવઘકથારની સમક ચકથાસણની મથાટપે
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રજલુ  કરવથાનથા રહપેશપે. કરથાર મલુજબ સણંસ્થથાએ જપે મજલુ રતો રતોકવથાનથા છપે તપે પપૈકની જપે કદવસપે જપેટલથા મજલુ રતો ઓછથા આવશપે

તપેમનની હથાજરની કપથાત કરની ઇજારપેદથાર/ઇજારથાદથારનથા નકની કરપેલ દરમથાણં તપે હથાજરની કપથાત કરની તપે મલુજબનલુ બનીલ  રજલુ

કરવથાનલુણં રહપેશપે. 

(૨૫) જાહપેર રજાનથા કદવસતો દરવમયથાન કતોટરમથાણં યતોજવથામથાણં આવતની વમટપીંગ, લતોક અદથાલત કપે  અન્ય પ્રતોગથામ હતોય ત્યથારપે

રજાનથા કદવસતો દરવમયથાન પણ દરપેક વબણંવલ્ડણંગમથાણં પલુરની સફથાઇ કરવથાનની રહપેશપે.  જપે મથાટપે  કતોઈ વઘથારથાનલુણં  વળતર

ચલુકવવથામથાણં આવશપે નહની.

(૨૬) અગત્યનથા કથાયરક્રમતો તથથા મનીટનીગ દરમનીયથાન જરુર પડપે  સણંસ્થથા  /  મણંડળની ઘ્વથારથા વઘથારથાનથા સ્ટથાફનની વ્યવસ્થથા

મમૌવખક / ટપેલનીફતોનનીક સલુચનથા મલુજબ તથાત્કથાલનીક કરવથાનની રહપેશપે. જપે અણંગપે અલથાયદલુ ચલુકવણણં કરવથામથાણં આવશપે નહની.

(૨૭) આ ઇજારથાનથા કરથારનની તમથામ શરતતો ઇજારદથારપે  સદર કથામગનીરની પપેટપે  રથાખપેલ કમરચથારની  તથથા સલુપરવથાઈજર વવગપેરપે

તમથામ નપે મથાકહતગથાર કરની તપેમનની સહની મપેળવની લપેવથાનની રહપેશપે અનપે તપેનની કતોપની અતપે રજપૂ  કરવથાનની રહપેશપે..

(૨૮) આ ઇજારતો સસીઁદભર ઉભની થતની કતોઇપણ ન્યથાવયક બથાબત આણણંદ ન્યથાયથાલયનપે આવધન રહપેશપે.

(૨૯) આ ઇજારથા સસીઁદભર ઇજારથાનથા સમયગથાળથા દરમ્યથાન કતોઇપણ પ્રકથારનની નવનીન શરત ઉમપેરવથા કપે  કમની કરવથાનથા

અવધકથાર અતપેનની કચપેરનીનપે રહપેશપે.

 (૩૦) અતપેનની  કચપેરનીમથાસીઁ  હથાઉસકકપનીસીઁગનની  કથામગનીરની  દરમ્યથાન  કતોઇ  ગસીઁભનીર  પ્રસસીઁગ  બનપે  તતો  તપેનની  સસીઁપલુણર  જવથાબદથારની

ઇજારદથારનની રહપેશપે તથથા અતપેનની કચપેરની દથારથા કથાયદથાકનીય કથાયરવથાહની કરવથાનની ફરજ પડશપે જપેમથાસીઁ ફતોજદથારની કથાયરવથાહનીનતો

પણ સમથાવપેશ થથાય છપે .

(૩૧)  અતપેનની કચપેરની ખથાતપે વનયત કરપેલ સસીઁસ્થથા કરતથા ઓછથા સફથાઇ કમરચથારની ફથાળવવથામથાસીઁ આવશપે તતો ગપેરહથાજરની બદલ

દસીઁડનની રકમ તરનીકપે  પ્રવત કદન મલુળ વપેતનનની બપે ગણની (ડબલ) રકમ કપથાતથા કરવથામથાણં આવપેશપે. 

(૩૨) વધલુમથાણં પ્રવતરમથાન કતોરતોનથા( -19) COVID મહથામથારનીનપે ધ્યથાનમથાણં લપેતથા તપે સણંદભર્ને વતરમથાન / ભવવષ્યમથાણં સરકથારશની

કપે  હથાઇકતોટર  દથારથા જાહપેર કરપેલ કદશથા-વનદર્નેશતો,  આદપેશતો કપે  સપૂચનથાઓનલુણં પથાલન કરવથાનલુણં તથથા તપે સણંદભર્ને જરૂરની

કથાયથારવથાહની કરવથાનની અનપે જરૂર મલુજબ તમથામ કમરચથારનીઓનપે સપેનપેટથાઇઝર, ગ્લતોવ્ઝ, મથાસ્ક તથથા અન્ય વસ્તલુઓ પપૂરની

પથાડવથાનની સઘળની જવથાબદથારની જપે-તપે એજન્સની/સણંસ્થથા/મણંડળનીનની રહપેશપે. 

 (૫) કરથાર રદ કરવથા તથથા કબજો સહોંપવથા બથાબતપે : - 

(૧) ઇજારપેદથાર/ઇજારથાદથારનથા મથાણસતો દથારથા રહપેવથા કપે  જમવથા મથાટપેનની કતોઇ જ વ્યવસ્થથા કતોટર  વબલ્ડપીંગમથાણં કપે

વપ્રમથાઇસનીસમથાણં કરની શકશપે નકહ. 

(૨) ઇજારપેદથાર/ઇજારથાદથારપે  તપેમનની સથાથપેનતો કરથાર સમય પલુણર થયથા બથાદ સરકથારની વમલ્કત ખથાલની કરવથાનની રહપેશપે. 

(૩) ઇજારપેદથાર/ઇજારથાદથારપે  સરકથારશનીનથા લથાગલુ પડતથા તમથામ ટપેક વનયમથાનલુસથાર ભરવથા પડશપે. 

(૪) ઇજારપેદથાર/ઇજારથાદથારપે  કતોઇ કતોટર  કણંપથાઉન્ડમથાણં કતોઇપણ પ્રકથારનલુણં કથાયમની બથાણંધકથામ કરની શકશપે નહની. 

(૫) ઇજારપેદથાર/ઇજારથાદથારપે  વજલથા અદથાલત, આણણંદ નથા પકપે એક મથાસનની નતોકટસ આપનીનપેકરથાર રદ કરની શકશપે. 

(૬) હથાઉસ કકપપીંગનની કથામગનીરની અણંગપે કતોઇપણ વવવથાદ ઉભતો થશપે તતો મલુખ્ય વજલથા ન્યથાયથાવધશશની આણણંદનતો વનણરય

આખરની રહપેશપે. 

Page 15 of 25



(૭) દર મથાસનથા પ્રથમ અઠવથાકડયથામથાણં અગથાઉનથા મથાસનલુ થયપેલ કથામનલુણં વબલ રજલુ  કરવથાનલુ રહપેશપે. 

(૮) ઇજારપેદથાર/ઇજારથાદથારનપે સફથાઇ અણંગપેનતો મથાલસથામથાન રથાખવથા મથાટપેનની જરૂર વ્યવસ્થથા આ કચપેરની તરફથની કરની

આપવથામથાણં આવશપે.                 

       /-sd
   ( પની. એમ. રથાવલ)

                                                             મલુખ્ય જીલથા ન્યથાયથાધનીશ
                                                                              આણણંદ
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મલુખ્ય જીલથા ન્યથાયથાલય કચપેરની,
કતોટર  કમ્પથાઉન્ડ,જીટતોડનીયથા,આણણંદ.

        નથાઝનીર શથાખથા         
                    Phone :02692-238804

   02692-233399 
Fax No.02692-235651

            e-mail : dcourt.anandnazir@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

પરનીવશષ  -  ૪

 ઇ-ટપે ન્ડર જાહપે ર નનીવનીદથા નણં.૧/૨૦૨૧-૨૦૨૨ 
ટપે ન્ડર દસ્તથાવપેજ   (  બનીન તબદનીલની પથાત  )

આણણંદ વજલથાનની ન્યથાયથાલય   કચપેરનીઓ મથાટપે  સફથાઈ કથામદથારનની સપેવથા પલુરની પથાડવથા મથાટપે  પલુવર લથાયકથાત
(  ટપે કનનીકલ બનીડ  )   ફથામર

ટપેન્ડર સથાથપે રજલુ  કરવથાનની વવગતતો             :-

(૧) એજન્સનીનલુણં નથામ તથથા સરનથામલુ :-
અનપે ટપેલનીફતોન નણંબર

 (ર) જી.એસ.ટની.રજીસ્ટટપેશન નણંબર :-
 (ફરવજયથાત રજલુ  કરવથાનલુણં રહપેશપે.)

(૩) મથાવલક/ભથાગનીદથારતોનથા નથામ સરનથામથા
ફતોટથા (કલુ લમલુખત્યથાર) :-

(૪) ટપેલનીફતોન નણંબર એજન્સની/મથાવલક/
        ભથાગનીદથારતો ફપેકસ નણંબર ઇ-મપેઇલ નણંબર :-

(૫) વ્યવસથાયમથાણં જોડથાયથાનલુણં વરર અનપે :-
નહોંધણની સટર્ટીફનીકપેટ

(૬) પ્રતોવવડન્ડ ફણંડ/ઇએસઆઇ નણંબર :-

(૭)   વ્યવસથાય વપેરથા રજીસ્ટટપેશન નણંબર   :-

(૮) છપેલથા તણ વરરનથા વથાવરરક ટનર 
          ઓવરનની વવગતતો અનપે ઓડનીટ :-
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  રનીપતોટર  (લઘલુતમ સરપેરથાશ રૂ.લથાખમથાણં )   

(અ)  વરર .................
(બ) વરર .................
(ક) વરર .................

(૯) હથાલ અથવથા અગથાઉ જપે કણં૫નની/સણંસ્થથાનની કથામગનીરની કરતથા હતોય તપેનની વવગતતો
સરકથાર/અઘરસરકથારની/જાહપેરસથાહસ/બપેન્ક/હતોસ્પનીટલ/સહકથારનીસણંસ્થથા/ઔઘતોગનીક
કણં૫નની/હતોટલ ઇત્યથાદની

ક્રમ સણંસ્થથા/કણં૫નનીનલુણં
નથામ,સરનથામ,ટપેલનીફતોન/

મતોબથાઇલ નણંબર

કરથારનતો સમય
કયથાણંથની કયથાણં

સલુઘની?

વથાવરરક
કરથારનની
રકમ

કચપેરનીનતો
વવસ્તથાર

પલુરની પથાડપેલ
સપેવથાઓનની

વવગત/સણંખ્યથા

     (સણંસ્થથાનલુણં સણંતતોર૫ત ફરવજયથાત સથામપેલ કરવલુ)

(૧૦) આવકવપેરથા હપેઠળ નહોંઘથાયપેલ  / PAN  TAN  નણંબર :-
(ફરવજયથાત રજલુ  કરવથાનલુણં રહપેશપે.)

(૧૧)  એજન્સની પથાસપે તથાલનીમબધ્ધ સ્ટથાફ છપે? :-
          સફથાઈયણંતતો છપે? કયથા – કયથા? જપેનની 

  વવગત જો હતોય તતો સણંખ્યથા

(૧૨)   પલુવર ઇવતહથાસ સ્વચ્છ છપે? નથાણથાકનીય :-
           સણંસ્થથાનથા કડફતોલ્ટર નથની/પતોલનીસ કતોટર

  રપેકડર  ૫ર કપેસ નથની તપેનલુણં બથાણંહપેઘથારની ૫ત
  આ૫વલુ. (ફરવજયથાત રજલુ  કરવથાનલુણં રહપેશપે.)

(૧૩)    શમ કલ્યથાણ બતોડર  નહોંધણની   :-

નહોંઘ:- ઉકત વવગતતોનની ફતોટતો નકલ/સણંદભર૫ત/સકમ સતથાનથા પ્રમથાણ૫ત અચલુક રજલુ  કરવથા 
  જપે વવનથા ટપેન્ડર વવચથારણથામથાણં લપેવથાશપે નહની પરન્તલુ અનલુક્રમ નણં.૮ પલુરતની પરનીશનીષ-૨ નથા
  નનીયમ-૬(ટપેન્ડર ખતોલવથા અણંગપે) નની સલુચનથા ધ્યથાનપે લપેવથાનની રહપેશપે.

ટપેન્ડરરનની સહની, નથામ અનપે વસકતો
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પકરવશષ  -  ૫
                 કચપેરની સલુવવધથા વ્યવસ્થથાપનનની સપેવથા પલુરની પથાડવથા અણંગપેનલુણં નમલુનથારૂપ ભથાવપતક
જીલથા ન્યથાયથાલય, આણણંદ કપેમ્પસ તથથા તપેનથા તથાબથાનની સનીવનીલ કતોટર  બતોરસદ, પપેટલથાદ, ખણંભથાત, ઉમરપેઠ, તથારથાપલુર, સતોજીતથા 
અનપે આણંકલથાવ મલુકથામપે આવપેલ અદથાલતતોમથાણં કરવથાનની કથામગનીરની. (અલગ બણંધ કવરમથાણં મલુકવલુ)

અ.
નણં.

પ્રવકવત-કથામગનીરનીનની  વવગતતો કથામનની પધ્ધવત વવગતમથાણં દશથારવપેલ સમગ
કથામગનીરની મથાટપે  ભથાવપતક 

! ;DU|  O,MZ  lJ:TFZD\F  VFJ[,  R[dAZM4
SM8"~DM4  SR[ZLVM4  TDFD  XFBFVMDF\
;OF.4  SRZF5MT4  HF/F  5F0JFGL  ;TT
SFDULZL GF  WMZ6[

!P NZZMH ;OF. SZJL4 lNJ;DF\  A[ JBT   
     ,MALDF\  SRZF5MTF  SZJF  VG[ 5|lT
     ;%TFC 5F6L YL WMJFG] ZC[X[P 
ZP  V[ZO[|XGZ4 V[Z%IMZLOFIZGM p5IMU SZJMP
#P  H\T]GFXS  N|jI  wJFZF  ;OF. SZJLP

(૧)એકન્દર ભથાવ એક
સફથાઈ કથામદથાર મથાટપે  

મથાવસક કલુ લ 
રૂ.....................
(મકહનથામથાણં કચપેરની ૨૫

કદવસ ચથાલલુ રહપે  તપે પ્રમથાણપે
ગણતરની કરની ભથાવ
આપવથાનથા રહપેશપે.)

(૨) સફથાઇ કથામગનીરની
મથાટપેનની સથાધન સથામગની તથથા
વહનીવટની ખચર  મથાસનીક  ખચર

રૂ.....................

(જીલથા ન્યથાયથાલય, આણણંદ
કપે મ્પસ તથથા તપેનથા તથાબથાનની

સનીવનીલ કતોટર  બતોરસદ,
પપેટલથાદ, ખણંભથાત, ઉમરપેઠ,

તથારથાપલુર, સતોજીતથા અનપે
આણંકલથાવ મલુકથામપે આવપેલ

અદથાલતતોનથા એરનીયથા વથાઇઝ
નનીરનીકણ કરની પથાછળ

જણથાવપેલ કતોષક મલુજબ
અલગ અલગ ભથાવ

દશથારવવથા)

Z I]ZLG,4 8M.,[84 JMXA[XLGGL ;OF. lNJ;D\F
T|6JFZGF  WMZ6[ 
v ;JFZ[ !_v__ S,FS 5C[,F  
v A5MZ[ !ZP#_  S,FS
v A5MZ[ !5P#_ S,FS[ 

!P  JMXZ]D  ;TT  :JrK  VG[   RMbBM
ZC[  VG[  SFDSFHGF  ;DI  NZdIFG  SMZM
ZC[ T[ HMJFG] ZC[X[P 
ZP H\T]GFXS  N|jI  wJFZF  ;OF.
#P V[ZO[XGZ4 V[Z%IMZLOFIZGM p5IMU SZJMP
$P G[%Y[,LG AM,  D]SJF  ,LSJL0 XM5 D]SJMP

# vXFBF  SR[ZLG\F  Z[S0"qOF.,M  5ZYL  W]/
C8FJJLP 
vJ[SI]D  S,LGZYLP 

 NZZMH
 5|lT ;%TFC

$ SR[ZLGF  DL8L\U  CM,4  SR[ZL  S\5Fpg0  TYF
;L0L4 NFNFZF4 ,MAL JU[Z[GL ;OF.

 NZZMH

5 !PWFAFGL ;OF. TYF  ;M,FZ 5[G,GL ;OF.
ZP5F6LGL 8\FSLGL ;OF.
#PA[hD[g8GL ;OF.

 5|lT ;%TFC ;FO. VG[ 5|lTDF; WMJ]P
 T|6DF;[ V[SJFZ ;OF.
 ZMHL\NL ;OF. 

& 5\5 TYF  VUF;LGF  8\FSFD\F  5F6L EZJ\]  HZ]ZLIFT D]HA NZZMH
* OGL"RZGL S50F  J0[ ;OF.  NZZMH 

( 8[,LOMG4 SMd%I]8Z4 l5|g8Z4 O[S; DXLG4 h[ZM1F
DXLG .tIFNLGL ;OF.

 NZZMH

) SRZF  5[8L  BF,L  SZJL  VG[  SRZF  5[8LGL
;OF. 

 5|lT lNG SR[ZL ;DI  AFN

!_ ;OF.  SZJFYL  V[ST|LT  YT\F  SRZFGM
GLIDLT ;DI\FTZ[ GLSF,  

 5|lT lNG SR[ZL ;DI  AFN

!! 0[|G[HGL ;OF.  5|lT DF; HZ]ZLIFT D]HA H[ T[ lNJ;[

!Z AFZ6F4  AFZLGL  5[G,4  SFR4  50NF  TYF
5F8L"XGGL ;OF.

 ;%TFCLS   VYJF  HZ]ZLIFT  D]HA
H[ T[ lNJ;[ 

!# ,F.8 OL8L\U;4 5\BF4 ;F.G AM0"4 
ELTRLT|M .tIFNLGL ;OF.

 5|lTDF;  VYJF  HZ]ZLIFT  D]HA
H[ T[ lNJ;[

!$ W]/4HF/F45FGGL  5LRSFZL  ;CLTGF
0FWFGL ;OF.

 HZ]ZLIFT D]HA T]T" H

!5 0FW S,LGL\U  ZHFGF  lNJ;[ 5|lT ;%TFC SZJ\]P

!& U|Fpg0GL  HF/JL6L  sU|Fpg0D\F  VFJ[,
AFUAULRF  VG[  J'1FMG[  5F6L  5FJ]4  3F;
SF5J]4 J'1FMG] 8=LDLU TYF  ;OF. SZJL lJU[Z[Pf

 lGIDLT HZ]ZLIFT D]HA DF/L SFDGF
HF6SFZ DF6;M  EZJFGF  ZC[X[P 

!* VlWSFZLzLVMGF  ZC[6F\S  S[d5;  GL  ;OF.
TYF  T[DF  VFJ[,  AFU AULRFGL ;FO;OF.

 NZZMH
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સફથાઈ કથામદથારનની સપેવથા પલુરની પથાડવથા  અણંગપેનતો કતોન્ટટ થાકટ રથાખવથા અણંગપે રસ ઘરથાવતથા
ઈસમતો/પપેઢની/કણંપનની/એજન્સનીએ જીલથા ન્યથાયથાલય, આણણંદ કપે મ્પસ તથથા તપેનથા તથાબથાનની સનીવનીલ કતોટર  બતોરસદ,
પપેટલથાદ, ખણંભથાત, ઉમરપેઠ, તથારથાપલુર, સતોજીતથા અનપે આણંકલથાવ મલુકથામપે આવપેલ અદથાલતતોનલુ  રૂબરૂ વનરનીકણ કરનીનપે
એરનીયથા વથાઈઝ કઈ કચપેરનીમથાણં કપેટલથા સફથાઈ કથામદથારનની આવશ્યક્તથા છપે તપે સ્વવવવપેક અનલુસથાર નકની કરનીનપે તપે
મલુજબનની મથાકહતની નનીચપેનથા કતોષકમથાણં દશથારવવથાનની રહપેશપે.

ક્ર
મ

કચપેરનીનલુ નથામ હથાલમથાણં
કથામ
કરની
રહપેલ
કથામદથાર
નની
સણંખ્યથા

આપનથા
અણંદથાજપે
એરનીયથા
મલુજબનની
સફથાઈ
કથામદથાર
નની સણંખ્યથા

એકણંદર  ભથાવ
એક  સફથાઇ
કથામદથાર  મથાટપે
મથાસનીક

કથામદથારનની
સણંખ્યથા ×
એકણંદર  ભથાવ
એક  સફથાઇ
કથામદથાર  મથાટપે
મથાસનીક

(૪×૫)

સફથાઇ
કથામગનીરની
મથાટપેનની
સથાધન
સથામગની તથથા
વહનીવટની
મથાસનીક  ખચર

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭
1
.

  ,Principal District Court

Anand

22  (તમથામ સ્ટપેશનતો 
ઉપર સફથાઇ 
કથામદથાર મથાટપે  
સમથાન ભથાવ 
દશથારવવથા. )

2
.

  Principal Senior Civil

, Court Borsad

04

3
.

  Principal Senior Civil

, Court Petlad

04

4
.

  Principal Senior Civil

, Court Khambhat

04

5
.

    ,Principal Civil Court

Tarapur

01

6
.

    ,Principal Civil Court

Sojitra

01

7
.

    ,Principal Civil Court

Anklav

01

8
.

    ,Principal Civil Court

Umareth

03

                                           T

otal

40 ------
------
--

નહોંધ:- કતોલમ નણં.૫ મથાણં જણથાવપેલ એક સફથાઇ કથામદથાર મથાટપે  દશથારવપેલ રકમનપે લઘલુતમ વપેતન, મહોંઘવથારની ભથ્થલુ, 
બતોનસ, , ,  ESIC EPF GST વવગપેરપેમથાણં વગર્ટીકરણ ( )  Bifurcate કરની અલગ પપેજમથાણં આ સથાથપે સથામપેલ રથાખવલુ.
  
અનર્નેસ્ટ મનની કડપતોઝનીટનની રકમ રૂ. ૬૦  ,  ૦૦૦  /- (  અણંકપે  રૂવપયથા સથાહનીઠ હજાર પલુરથા  ) 
ભયથારનની રસનીદનની વવગત :- 
ડટ થાફટ નણંબર :-  ………………………………………………
તથારનીખ :-  ........................
બબેંકનની વવગત :-  .......................................................
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મપે / અમતોએ ભરપેલ ઉકત ભથાવતો લઘલુતમ વપેતન ધથારથા મલુજબ ચલુકવવથાપથાત  થતથા લઘલુતમ વપેતન, એજન્સનીએ
ભરવથાનથા થતથા પની.એફ. નથા ફથાળથા તથથા સરકથારશનીનપે ચલુકવવથાઆ થતથા ટપેકસ સકહતનથા છપે. આ વસવથાય પણ કતોઈ સરકથારની
વનયમતોનલુસથાર અન્ય જવથાબદથારની ઉપવસ્થત થથાય તતો તપે પણ એજન્સનીનની રહપેશપે.

કરથારનથામથાનની ઉલપેવખત તમથામ બતોલનીઓ અનપે કથામગનીરનીનની શરતતો મપે /અમપે વથાણંચની છપે અનપે તપે હલુણં  /અમપે બરથાબર
સમજ્યથા છનીએ ઉપર ભથાવપતકમથાણં વનકદરષ પ્રવવતર –  કથામગનીરનીનની વવગતતો અનપે કથાયમની પધ્ધતની પણ વથાણંચની સમજીનપે
સ્વનીકથારનીએ છનીએ. આ સવર્ને બતોલનીઓ, શરતતો અનપે કથામગનીરનીનની વવગતતો અનપે પધ્ધતનીનતો કતોઈ પણ વથાણંધતો વવરતોધ કપે  તકરથાર
વસવથાય સણંપલુણર પણપે સ્વનીકથાર કરુ છલુ ણં  / કરનીએ છનીએ અનપે આ ભથાવપતક ભયલુર છપે. 

સ્થળ:-    ટપેન્ડર ભરનથારનની સહની ...............
તથારનીખ:-               સનીકતો 
ટપેન્ડર ભરનથારનલુણં નથામ:-      એજન્સનીનલુણં નથામ  
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સરકથારશનીનથાણં સથામથાન્ય વહનીવટ વવભથાગ,  ગથાણંધનીનગરનથાણં ઠરથાવ ક્રમથાણંક :
મકમ/૨૦૦૪/૨૫૩૯(૧)/ખ.૩ 4 તથા.૦૧-૦૪-૨૦૧૦ નથા પકરવશષ – ૫ મલુજબનલુણં કરથારનથામલુ

                              ::   કરથારનથામલુ     ::

આ કરથારનથામલુ આજપે તથા.............................નથા રતોજ મલુખ્ય જીલથા ન્યથાયથાલય, આણણંદ 
મલુકથામપે અમતો ............................................, મલુખ્ય જીલથા ન્યથાયથાલય, આણણંદ (હવપે પછની જપેમનપે 
સકમ સતથા / કચપેરની તરનીકપે  સણંબતોધવથામથાણં આવશપે) 
તથથા.......................................................... (હવપે પછની તપેમનપે એજન્ સની તરનીકપે  સણંબતોધવથામથાણં 
આવશપે) તપેમનની વચ્ ચપે આથની કરવથામથાણં આવપે છપે . 

આ કરથાર એજન સની દથારથા પકરવશષ-૪ મલુજબ કચપેરની સલુવવધથા વ્યવસ્થથાપનનની સપેવથા જીલથા ન્યથાયથાલય,
આણણંદ કપે મ્પસ તથથા તપેનથા તથાબથાનની સનીવનીલ કતોટર  બતોરસદ, પપેટલથાદ, ખણંભથાત, ઉમરપેઠ, તથારથાપલુર, સતોજીતથા અનપે
આણંકલથાવ મલુકથામપે  આવપેલ અદથાલતતોમથાણં   અણંદથાજીત ૪૦  (ચથાલનીસ)  સફથાઈ કથામદથારનની સપેવથાઓ આપવથા મથાટપે
કરવથામથાણં આવપે છપે . 

સફથાઈ કથામદથારનની સપેવથા પલુરની પથાડવથા અણંતગરત વનયત સપેવથાઓનની સણંખ્યથા અનપે જરૂકરયથાતનથા સમયપે
એજન્સનીએ સલુવવધથા સપેવથા નનીચપે દશથારવપેલ શરતતોનપે આધનીન પલુરની પથાડવથાનની રહપેશપે.

શરતતો

(૧) આ કરથાર આણણંદ વજલથાનની તમથામ ન્યથાયથાલયતોમથાણં આઉટસતોસરથની સફથાઈ કથામદથારનની સપેવથા મપેળવવથા મથાટપે
કરવથામથાણં આવપે છપે . આણણંદ વજલથાનની મલુખ્ય જીલથા ન્યથાયથાલય કચપેરની, આણણંદ તરફથની સલુવચત કરવથામથાણં
આવતની સરકથારની-અધર સરકથારની કચપેરનીઓનતો સમથાવપેશ થથાય છપે. 

(૨) કચપેરની સવર રનીતપે સતત, ચતોખ્ખની અનપે સ્વચ્છ દપેખથાય તપે પથાયથાનની જરૂરનીયથાત એજન્સનીએ પ્રવતકદન પલુરની
કરવથાનની રહપેશપે.

(૩) કથામનની પધ્ધવતમથાણં દશથારવપેલ સમય ધ્યથાનપે ન લપેતથા જપે આઈટમ જપે સમયપે અસ્વચ્છ દપેખથાય તપે તરત
ચતોખ્ખની કરવથાનની જવથાબદથારની એજન્સનીનની રહપેશપે. આ મથાટપે  કચપેરનીનથા જવથાબદથાર અવધકથારનીનપે સણંતતોર થથાય
તપેમ કરવથાનલુ રહપેશપે.

(૪) સલુવવધથા વ્યવસ્થથાપન મથાટપેનની સવર સથાધન સથામગની,  યણંત,  ઓજારતો,  મથાણસતો એજન્સનીએ કચપેરનીનથા
મથાળનની સણંખ્યથા તથથા ઉંચથાઈ મલુજબ સફથાઈનની/સથાધનતોનની વ્યવસ્થથા એજન્સનીએ કરવથાનની રહપેશપે.

(૫) જરૂર પડપે  આકવસ્મક કથાયર/સપેવથા મથાટપે  વધલુ સમય કપે  વધલુ મથાણસતો પલુરથા પથાડવથા એજન્સનીનની જવથાબદથારની
રહપેશપે.

(૬) એજન્સની દથારથા કથામકથાજ દરમ્યથાન અવથાજનલુણં સ્તર લઘલુતમ રહપે  તપે જોવથાનલુણં રહપેશપે.
(૭) કચપેરનીમથાણં સલુરકથા જરૂકરયથાતથની કતોઈ સપેવથા-સમય કપે  વવસ્તથારનની વ્યવસ્થથા બદલવથાનની જરૂરનીયથાત ઉભની

થથાય તતો તપેમ કરવથા એજન્સની બણંધથાયપેલની રપેહપેશપે.
(૮) એજન્સનીએ આઇ.એસ.આઈ.  અથવથા અન્ય પ્રમથાણ ધરથાવતથાણં રસથાયણતો,  ઉપકરણતો,  દવ્યતો પલુરતથાણં

જથ્થથામથાણં આગતોતરથા રથાખવથાનથા અનપે વથાપરવથાનથા રહપેશપે.  એજન્સનીનપે પથાણની તથથા વવજળની પલુરની પડથાશપે
પણ તપે મથાટપેનથા સથાધનતો, ઉપકરણતો, ફનીટપીંગ એજન્સનીએ લથાવવથાનથા રહપેશપે.  

(૯)   લધલુતમ વ્યવક્તઓનની ગપેરહથાજરનીમથાણં વપૈકવલ્પક વ્યવસ્થથા વવગપેરપે  કથાયર મથાટપે  એજન્સની દથારથા એક અવધકક ત
પ્રવતવનધની વનમવથાનતો રહપેશપે. તપેઓએ સપેવકતોનપે લગતની સઘળની વ્યવસ્થથા એજન્સની તરનીકપે  કરવથાનની રહપેશપે.
પ્રવતવનધનીનલુ નથામ, સરનથામલુ અનપે કતોન્ટપેકટ નણંબર આપવથાનથા રહપેશપે.

(૧૦)  સફથાઇ કથામદથારતો પલુરથા પથાડવથાનની બથાબત અણંગપેનથા તમથામ કથાયદથાઓનથા પથાલનનની જવથાબદથારની એજન્સનીનની
રહપેશપે અનપે તપે મથાટપે  સકમ સતથા/કચપેરની કતોઇ પણ સણંજોગતોમથાણં જવથાબદથાર રહપેશપે નહપીં.  કરથાર અન્વયપે
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સલુવવધથા,  સપેવથા પલુરની પથાડવથા મલુકપેલથા સફથાઈકથામદથારનપે સણંબણંવધત કથાયદથા અનપે વનયમતોનની જોગવથાઇ
અનલુસથાર વપેતન ચલુકવવથાનની જવથાબદથારની સણંપપૂણરપણપે એજન્સનીનની રહપેશપે.

(૧૧) એજન્સનીએ લપેબર કતોન્ટટ થાકટ અનપે પની.એફ. નથા વનયમતોનતો અમલ કરવથાનતો રહપેશપે. તપેમજ શમ આયલુકતનની
કચપેરની,  ગલુજરથાત રથાજ્ય,ઉધતોગ ભવન,  ગથાણંધનીનગરનની જોગવથાઈનની ગણતરની ધ્યથાનમથાણં લઈનપે એજન્સની
દથારથા રથાખવથામથાણં આવપેલ સપેવકતોનપે ચલુકવવથાનથા રહપેશપે. 

(૧૨) કચપેરની અનપે એજન્સનીનથા સફથાઈ કથામદથાર વચ્ચપે નતોકરની અનપે તપેનપે આનલુરણંવગક કતોઇપણ બથાબત જપેવની કપે
મથાલનીક અનપે નતોકરનતો સણંબણંધ અથવથા તતો અન્ય કતોઇ કથાયદથાકનીય જવથાબદથારની રહપેશપે નહની.  એજન્સનીનથા
મથાણસતો દથારથા તપેઓનની સપેવથા બથાબતપે કતોઇપણ પ્રશ ઉપવસ્થત થથાય તપેમથાણં કચપેરનીનપે કતોઇ પણ સ્વરૂપમથાણં
લપેવથા દપેવથા રહપેશપે નહની. 

(૧૩) એજન્સનીએ મલુકપેલની વ્યવક્તઓનથાણં ગકપ/પસરનલ એકસનીડપે ન્ટ પતોલનીસની હપેઠળ જરૂરની વનીમતો ઉતથારવથાનની
જવથાબદથારની એજન્સનીનની રહપેશપે. 

(૧૪) એજન્સનીનની વ્યવક્તઓ દથારથા તપેમનની અણઆવડત, બપેદરકથારની કપે  હપેતલુપલુવરક કપે  અન્ય કતોઇ પણ કથારણસર
પ્રત્યક કપે  પરતોક રનીતપે કચપેરનીનની વમલકત,ઇલપેકટટ તોનનીક ઉપકરણતો કપે  વથાયરતો,પથાઇપ લથાઇનતો સહનીત કતોઇ
પણ સથાધન સથામગનીનપે કપે  સપેવથાનપે,  સરકથારની રપેકડર  કપે  અવધકથારની/કમરચથારનીનની વસ્તલુનપે પ્રત્યક કપે  પરતોક
રનીતપે થયપેલ નલુકશથાન કપે  સરકથારનપે ભતોગવવથાનલુણં થતલુણં તમથામ નલુકશથાન એજન્સની ભરપથાઇ કરવથા બણંધથાયપેલની
છપે. કચપેરનીનની કતોઇ પણ સથામગની-મટનીરનીયલ એજન્સની કપે  તપેનથાણં મથાણસતો પરવથાનગની વસવથાય ખસપેડની શકશપે
નહની. 

(૧૫) વસકયતોરનીટની કડપતોઝનીટનની રકમ બબેંક ગપેરણંટની અથવથા ફનીકસ ડનીપતોઝનીટ સ્ વરૂપપે ટપેન્ ડર સ્ વનીકથાર થયથા રજપૂ
કરવથાનની રહપેશપે. વસકયતોરનીટની કડપતોઝનીટનની રકમ કરથારનની મલુદત પપૂણર થયથાનથા એક મથાસ બથાદ એજન્ સનીનની
સપેવથાઓ સણંતતોરકથારક જણથાયપે એજન્ સનીનપે ચપૂકવવથામથાણં  આવશપે.  વસકયતોરનીટની કડપતોઝનીટ નની રકમ ઉપર
કતોઈપણ પ્રકથારનલુણં વ્ યથાજ મળવથાપથાત થશપે નહપીં. તદલુપરથાણંત સનીકયતોરનીટની કડપતોઝનીટ કરથારનથા હપેતલુસર હતોય,
કચપેરની/સકમ અવધકથારનીશનીનની પપૂવર પરવથાનગની વગર પરત લઇ શકથાશપે નકહ જ પે અન્વયપે કરથાર થયપે થની જપે
તપે બપેન્ક નપે જાણ કરવથામથાણં આવશપે.

(૧૬) એજન્સની દથારથા ફકરયથાદતો,મથાણંગણની, રજલુઆત મળથાનલુણં એક રજીસ્ટર વનભથાવવથાનલુણં રહપેશપે.  જપેમથાણં કથામગનીરની
નહની કરની શકથાયપેલ મથાણંગણની અનપે તપેનથા કથારણતો નહોંધવથાનથા રહપેશપે.

(૧૭) આ કરથાર વબન તબદનીલનીપથાત છપે .  એજન્ સની પપેટથા એજન્ સની રતોકની શકશપે નહની. આ કરથારનની અન્ ય કતોઈ
બથાબત અન્ ય એજન્ સનીનપે તબદનીલ કરની શકશપે નહપીં.

(૧૮) આ કરથારનથામલુ કરથાર થયથાનની તથારનીખથની એક વરર અથવથા નથામદથાર ગલુજરથાત હથાઈકતોટર  દથારથા રપેગ્યલુલર ભરતની
કરની સ્ટથાફ પલુરતો પથાડવથામથાણં આવપે ત્યથાણં સલુધની બપે મથાણંથની જપે વહપેલલુ હતોય તપે  અમલમથાણં રહપેશપે અનપે ત યથારબથાદ
મલુખ્ય જીલથા ન્યથાયથાધનીશશની, આણણંદનપે યતોગ્ય લથાગપે તતો વધલુ સમય ગથાળથા સલુધની કરથાર લણંબથાવની શકથાશપે.

(૧૯) જો એજન સની આ સપેવથા સણંતલુષ રનીતપે પપૂરની પથાડવથામથાણં વનષ ફળ નનીવડપે  અનપે કચપેરનીનપે તપેનની સપેવથાઓથની
અસણંતતોર થથાય તતો એજન સનીનની સનીકયતોરનીટની ડનીપતોઝનીટ જપ ત કરવથામથાણં આવશપે અનપે તપેનની સપેવથાઓ
સમથાપત કરથાશપે, જપે મથાટપે  તપેનપે એક મથાસનની લપેવખત નતોટનીસ આપવથામથાણં આવશપે. કચપેરની આ કથારણપે થયપેલ
ખચર, નલુકસથાન કપે  અન્ય કતોઈપણ મલુશ્કપેલની મથાટપે  જવથાબદથાર રહપેશપે નહપીં.

(૨૦) આ ઉપરથાણંત આ કરથારમથાણં કતોઈપણ જોગવથાઈ હતોય તપેમ છતથાણં કતોઈપણ કથારણ દશથારવ યથા વસવથાય સકમ
સતથા/ કચપેરની એજન્સનીનપે એક મથાસનની નતોટનીસ આપનીનપે કરથારનતો અણંત લથાવની શકશપે. આ રનીતપે રદ થયપેલ
કરથારનથા બથાકનીનથા સમયગથાળથાનલુણં કતોઈ વળતર આપવથામથાણં આવશપે નહપીં.

(૨૧) જો એજન્ સની કરથાર ચથાલલુ  રથાખવથા  ઈચ્ છતની ન હતોય તતો તપેણપે  ૩ મથાસનની નતોકટસ આપવની પડશપે,  તપે
પકરવસ્ થવતમથાણં તપેનની વસકયતોરનીટની ડનીપતોઝનીટ જપ્ ત કરવથામથાણં આવશપે.  (પલુરથા પથાડપેલ સપેવક અવથાર નવથાર
બદલવથામથાણં   આવપે  તપે  જોવથાનલુ  રહપેશપે.)  તદલુપરથાણંત  સકમ સતથાવધકથારની/કચપેરનીનપે   થયપેલ  ખરપેખર  નલુણં
નલુકશથાન અલગથની વસલુલ કરવથા હકદથાર રહપેશપે. 
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(૨૨) એજન્ સનીનથા  મથાવલકનથા  મકત્ યલુનથા  કકસ્ સથામથાણં  કરથાર  સમથાપ્ ત  થયપેલતો  ગણથાશપે  અનપે  તપેનથા  કથાયદપેસરનથા
વથારસદથારતોનપે કતોઈ હકક/ દથાવતો રહપેશપે નહપીં.

આમ છતથાણં,  એજન્ સનીનથા  મથાવલકનથા કથાયદપેસરનથા  વથારસદથારતો  કરથારનની બતોલનીઓ અનપે  શરતતો
મલુજબ વનયત ભથાવતોનથા ધતોરણપે જ આ કથામગનીરની ચથાલલુ રથાખવથા મથાણંગતથા હતોય તતો તણ મથાસ સલુધની આ
કથામગનીરની ચથાલલુ રથાખની શકશપે. દરમ્ યથાનમથાણં સબણંવધત કચપેરનીએ નવની એજન્ સની નકકની કરવથાનની પ્રકક્રયથા તણ
મથાસનની સમય મયથારદથામથાણં પપૂણર કરવથાનની રહપેશપે.

 (૨૩) સપેવકનતો સમથાવપેશ વબનકલુ શળ શમયતોગની તરનીકપે  થતતો હતોય હથાલમથાણં લઘલુતમ વપેતન ખથાસ ભથ્થલુ પ્રતોવવડન્ડ
ફણંડનતો ફથાળતો કથામદથાર વનીમતો તથથા અન્ય લથાભતો મળની એજન્સનીનની એક કદવસનની દપૈવનક જવથાબદથારની
મલુજબ જપે ચલુકવવથાનથા થથાય છપે   તપે તમથામ વનયમતોનલુસથારનથા લથાભતો સપેવકનપે એજન્સનીએ આપવથાનથા રહપેશપે.
ભવવષ્યમથાણં સરકથારશની તરફથની લઘલુતમ વપેતન કપે  મજલુ ર કથાયદથા મલુજબ ખથાસ ભથ્થથામથાણં વધથારતો કરવથામથાણં
આવપે તપે વધથારતો અતપેથની આપવથામથાણં આવશપે.

 (૨૪) એજન્સનીએ સલુવવધથા મથાટપે  રથાખપેલ સપેવકતોનપે  ઓનલથાઈન  ( / / )  ECS NEFT RTGS થની બબેંક ખથાતથામથાણં
મથાસનીક વપેતનનલુણં ચલુકવણણં ફરવજયથાત પણપે કરવથાનલુણં રહપેશપે.

(૨૫) સરકથારશનીનથા  શમ  અનપે  રતોજગથાર  વવભથાગનથા  છપેવટનથા  જાહપેરનથામથાણં  મલુજબ  શમયતોગનીનપે  લથાગલુ  પડતથા
લઘલુતમ  વપેતન  તપેમજ  અન્ય લથાગલુ  પડતની  પ્રવતરમથાન  કથાયદથાકનીય  જોગવથાઇ  અનલુસથાર  ચલુકવવથાપથાત
લઘલુતમ વપેતન, પ્રતોવવડન્ડ ફણંડ અવધવનયમ હપેઠળ ફથાળતો, કથામદથાર રથાજ્ય વનીમથા અવધનયમહપેઠળ ફથાળતો,
બતોનસનથા ધતોરણતો મલુજબ દપૈવનક નથાણથાકકય જવથાબદથારની  એજન્સનીનની રહપેશપે.  સરકથારશનીનથા  શમ અનપે
રતોજગથાર વવભથાગનથા વખતતો વખતનની જોગવથાઇ મલુજબ તથથા અન્ય લથાગલુ પડતથા વનયમતો મલુજબનથા ભથ્થથા
ચલુકવવથાનથા રહપેશપે.  સપેવકનની મણંજપૂ ર જગ્યથા ઉપર કથામ કરપેલ શમયતોગનીનપે વનયમતોનલુસથાર પગથાર ભથ્થથાનની
ચલુકવણની થયથા બથાદ જ એજન્સનીએ મણંજપૂ ર થયપેલ પ્રવતસપેવક દપૈવનક ચથાજરનલુણં  બનીલ રજલુ  કરવથાનલુ રહપેશપે.
સપેવકનતો પગથાર એજન્સનીએ દર મથાસનની ૧૦(દસ) મની તથારનીખ સલુધનીમથાણં કરવથાનતો રહપેશપે.

(૨૬) કથામગનીરની અણંગપેનલુણં બનીલ પલુરથા થતથા મહનીનથા ૫છનીનથા મહનીનથામથાણં એજન્સનીએ રજલુ  કરવથાનલુ રહપેશપે. બનીલ સથાથપે
સણંબણંવધત કચપેરની તરફથની આપવથામથાણં આવપેલ સલુવવધથા સણંતતોર તથથા લઘલુતમ સણંખ્યથાનની હથાજરની અણંગપેનની
વવગતતો અનપે પ્રમથાણપતતો રજલુ  કરવથાનની જવથાબદથારની એજન્સનીનની રહપેશપે.  એજન્સની દથારથા રજલુ  કરવથામથાણં
આવપેલ તમથામ બનીલતોનની  ચલુકવણનીઓ ઈ પપેમપેન્ટથની  કરવથામથાણં  આવશપે.  મલુખ્ય જીલથા ન્યથાયથાધનીશશની,
આણણંદ નપે બનીલનની ચલુકવણની અટકથાવની શકવથાનતો કપે  ઇજારથાનની કતોઇપણ શરતનથા ભણંગ બદલ એજન્સની
પથાસપેથની દણંડનની રકમ વસલુલ કરવથાનતો હક અબથાવધત રહપેશપે.  બનીલનની રકમનની ચલુકવણનીમથાણં શમયતોગનીનપે
દપૈવનક  હથાજરનીનથા  કદવસતો  મલુજબ  ચલુકવપેલ  પગથાર,  ભથ્થથા,  એજન્સનીનતો  વહનીવટની  ચથાજરનની  બનીલમથાણં
વવગતવથાર દશથારવવથાનની રહપેશપે.  પ્રવત સપેવક પ્રવત કદન મલુજબ મણંજલુ ર થયપેલ ભથાવ પ્રમથાણપેનથા બનીલ ઉપર
વનયમતોનલુસથાર આવકવપેરથા-સરચથાજરનની કપથાત કરવથામથાણં આવશપે.  સરકથારશનીનથા પ્રવતરમથાન ધથારથા ધતોરણ
મલુજબનથા  ભરવથાનથા  થતથા  તમથામ  કર/ઉપકર  ભરવથાનની  જવથાબદથારની  એજન્સનીનની  છપે .  સરકથારની  કર
કપથાતનની કતોઇ રકમનલુણં સકમ સતથાવધકથારનીએ ચલુકવવથાનલુણં થતલુણં નથની. 

(૨૭) એજન્સનીનપે શમયતોગનીનથા વપેતન તથથા ભથ્થથાનની ચલુકવણની કરવથા એડવથાન્સ પપેટપે  કતોઇ રકમ મળની શકશપે
નહની. કથામગનીરની મકહનથા દરમ્યથાન વનયમતોનલુસથાર ચલુકવપેલ વપેતન ભથ્થથાનની ચલુકવણની થયથા બથાદ પછનીનથા
મકહનથામથાણં બનીલ રજલુ  કરવથાનલુણં રહપેશપે. એડવથાન્સમથાણં કતોઇ બનીલ રજલુ  કરની શકથાશપે નહની. 

(૨૮) કચપેરનીમથાણં કથામ કરતથા અનલુભવની અનપે જલુનથા સફથાઇ કથામદથાર નની બદલની કરતથા પપૂવર્ને કચપેરનીનથા વડથા સથાથપે
પરથામશર કરવથાનતો રહપેશપે. કચપેરનીનથા વડથા કતોઇ સફથાઇ કથામદથારનની બદલની મથાણંગપે તતો બનીજા સફથાઇ કથામદથારનની
તથાત્કથાલનીક વનમણપૂણંક કરવથાનની રહપેશપે. 

(૨૯) કચપેરનીમથાણં સપેવથાનની ફરજ મથાટપે  વનમણપૂણંક કરથાયપેલ સફથાઇ કથામદથાર રવનીવથાર તથથા રજાનથા કદવસપે અગત્યનની
કચપેરની કથામગનીરની મથાટપે  જરૂર પડપે  તતો સવપેતન હથાજર રથાખવથાનથા રહપેશપે.
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(૩૦) આ કતોન્ટટ થાક્ટ એજન્સનીએ સપેવકનની કપેડરવથાઇઝ જરૂરનીયથાતનની સણંખ્યથાનથા ૨૦ ટકથા સપેવકનની વપૈકલ્પનીક
વ્યવસ્થથાનની યથાદની  રથાખવથાનની રહપેશપે.  જપેનથા  નથામતો મલુખ્ય જીલથા ન્યથાયથાધનીશશની,  આણણંદ મલુણં.આણણંદનની
કચપેરનીનપે મતોકલની આપવથાનથા રહપેશપે.

(૩૧) સફથાઇ કથામદથારનપે જરૂરની તથાલનીમ આપની પ્રવશકનીત કરવથાનની જવથાબદથારની એજન્સનીનની છપે. સરકથારની કથામમથાણં
બપેદરકથારની દથાખવનથાર,  વશસ્ત વવરૂધ્ધનલુ આચરણ કરનથાર કપે  બનીન અનલુભવની સફથાઇ કથામદથારનપે જપે તપે
કચપેરનીનથા વડથા પરત મતોકલની આપશપે. તપેમનથા બદલથામથાણં એજન્સનીએ તલુરણંત બનીજા સફથાઇ કથામદથારનની સપેવથા
આપવથાનની રહપેશપે.

(૩૨) સફથાઇ કથામદથારએ જપે તપે મથાસમથાણં જપેટલથા કદવસ કથામગનીરની બજાવપેલ હતોય તપેટલથા કદવસનથા કથામનથા ધતોરણપે
તપેમનપે વપેતન ચલુકવવથાનલુણં લકમથાણં લપેવથાશપે. વપેતન ચલુકવણની મથાટપે  પલુરથા કદવસનની હથાજરની લકમથાણં લપેવથાશપે.

(૩૩) અકસ મથાતનથા સણંજોગતોમથાણં તમથામ પ્રકથારનથા વળતરનની જવથાબદથારની એજન સનીનની રહપેશપે તથથા તપેનપે સણંલગ
કતોટર/ કચપેરની ખચર પણ એજન સનીએ ભતોગવવથાનતો રહપેશપે. 

(૩૪) આમ છતથાણં જો એજન સની સફથાઇ કથામદથાર પલુરથા પથાડવથામથાણં વનષ ફળ જાય તતો તપેનપે સહોંપથાયપેલલુ કથામ અન ય
એજન્સની પથાસપેથની કરથાવની લપેવથામથાણં આવશપે અનપે તપેનતો ખચર મપૂળ એજન સની પથાસપેથની વસલુલ લપેવથામથાણં
આવશપે. 

(૩૫) કરથારનથા સમય દરમ યથાન કચપેરનીનપે વધથારથાનથા સફથાઈ કથામદથારનની જરૂરનીયથાત હશપે4  તપેવથા કકસ સથામથાણં
વધથારથાનથા સફથાઇ કથામદથાર મથાટપે  પણ ટપેન્ડરમથાણં જણથાવ યથા મલુજબનની શરતતો અનપે બતોલનીઓ લથાગલુણં પડશપે.
સફથાઇ કથામદથાર નની સણંખ્યથામથાણં વધથારતો કપે  ઘટથાડતો કરની શકથાશપે. જો વનયત સમય મયથારદથામથાણં એજન સની સફથાઇ
કથામદથાર પલુરથા પથાડવથા અસમથર હશપે તતો કચપેરનીનપે અન યતથની સફથાઇ કથામદથાર મપેળવવથાનની સતથા રહપેશપે. 

(૩૬) આ કરથાર બનપે પકકથારતોનપે કબલુલ-મણંજલુ ર અનપે બણંધનકતથાર છપે  અનપે તપેનની સથાવબતની રૂપપે નનીચપે જણથાવપેલ
સથાકનીઓ રૂબરૂ સહનીઓ કરની છપે. 

સ્થળળ-
૧: ............................................. 

તથારનીખળ 
૨...............................................

સથાકની   ૧................................................
૨................................................
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