
ઇ  -  ટેન્ડર  

   સીટી     સીવીલ     એન્ડ     સેશન્સ     કોટ�  ,   ભદ્ર  ,   અમદાવાદ     ખાતે     સુવિવઘા     વ્યવસ્થાપન     સેવાપુવ�     લાયકાત     ફોમ�     

ભાવપત્રક     સાથે     રજુ     કરવાની     વિવગતો     -  

૧ એજન્સીનું નામ તથા સરનામું -

૨ વ્યવસાયવેરો રજીસ્ટ્રેશન નંબર -

૩ માવિલક / ભાગીદારોનો નામ/સરનામું

ફોટા (કુલ મુખત્યાર) -

૪ ટેલીફોન, ફેકસ તથા મોબાઇલ નંબર -

૫ વ્યવસાયમા ંજોડાયાનુ ંવર્ષ� -

૬ સવ8સ ટેક્ષ રજીસ્ટ્રેશન નંબર -

૭ પ્રોવિવડન્ટ ફંડ/ઈએસઆઈ નંબર -

૮ છેલ્લા ત્રણ વર્ષ� ના વાર્ષિર્ષક ટન� 
ઓવરની વિવગતો

-
(લઘુત્તમ સરેરાશ રુ.લાખમાં)

(અ) વર્ષ� ૨૦૧૮-૧૯

(બ) વર્ષ� ૨૦૧૭-૧૮

(ક) વર્ષ� ૨૦૧૬-૧૭



૯ હાલ અથવા અગાઉ જ ેકંપની/સસં્થાની કામગીરી કરતા હોય તનેી વિવગતો

ટેન્ડર     ફોમ�માં     અનુભવ     અને     લાયકાત     અંગેની     તમામ     માહીતી     વાંચી     શકાય     તે     રીતે     ટંુકમાં     જણાવવી     (  કઈ     સંસ્થામાં  
કેટલા     સમય     માટે     કામ     કયુ�     તેમજ     તે     સંસ્થાએ     પેઢીને     આપેલ     સટ8ફીકેટોની     તારીખો     સાથે  )  

સરકારી/અઘ� સરકારી/જાહેર સાહસ/બેન્ક/હોવિસ્પટલ/સહકારી સંસ્થા/ઔઘોગિગક
કંપની/હોટલ ઇત્યાદિદ

ક્રમ સસં્થા/કંપનીનું
નામ,સરનામું ટેલીફોન/
મોબાઇલ નંબર

કરારનો સમય
કયાંથી કયાં
સુઘી ?

વાર્ષિર્ષક કરારની
રકમ

કચેરીનો
વિવસ્તાર

પુરી પાડેલી
સેવાઓની વિવગત/
સંખ્યા

૧૦ આવક વેરા હેઠળ નોંઘાયેલ પીએએન નંબર

૧૧ જી.એસ.ટી. નંબર

૧૨ એજન્સી પાસે તાલીમબઘ્ઘ સ્ટાફ છે ?

સફાઇ યતં્રો છે ? કયા-કયા? તનેી વિવગત

જો હોય તો સંખ્યા

૧૩ પુવ� ઇગિતહાસ સ્વચ્છ છે ?

નાણાંવિકય સસં્થાના વિડફોલ્ટર નથી /



પોલીસ-કોટ�  રેકડ�  પર કેસ નથી તનેું

બાહેધરી પત્ર છે. ? બાંહેધરીપત્ર આપવંુ.

નોંઘ -ઉકત વિવગતોની ફોટો નકલ/સંદભ� પત્ર /  સમક્ષ સત્તાના પ્રમાણપત્ર અચુક રજુ કરવા.

કવોટેશન બંધ કવરમા ંઅત્રનેી કોટ�ના નાઝર વિવભાગમાં  જાહેરાતની તારીખથી સાત   દિદવસની

અંદર મોકલવાના રહેશે. ત્યારબાદ આવેલ ભાવપત્રક ધ્યાને લેવામા ંઆવશે નહી, તથા કવર પર

ભદ્ર  હાઉસકીપીંગ  માટેના ભાવપત્રક એમ અવશ્ય જણાવવુ.



એનકે્ષર - એ

(સિસટી સીવીલ કોટ� , ભદ્ર, અમદાવાદ ખાતે સાફ સફાઈ માટે) 

એજન્સીએ     સુવિવધાઓ     સેવા     નીચે     દશા�વેલ     શરતોને     આઘીન     પુરી     પાડવાની     રહેશે  .   

૧) ટેન્ડર ફોમૅ સાથે બીડેલ ભાવપત્રકમાં દશા�વવામાં આવેલ તમામ કામગીરી કરવાની રહેશે.  ટેન્ડરમાં ભરેલ ભાવો
શ્રમઆયુકતશ્રીના વખતો વખતના જી.આર. તથા સરકારશ્રીના પ્રવત�માન વિનયમાનુસારના   ભરવાના રહેશે. 

૨) સિસટી સિસવીલ અને સેશન્સ કોટ�ના ભદ્ર  બીલ્ડીંગમાં આવેલ  બેઝમેન્ટથી નવમો માળ,  નવા બીલ્ડીગનુ ધાબુ,
બીલ્ડીંગ  કંમ્પાઉન્ડ,  જલે  કંમ્પાઉન્ડમાં  આવેલ  તમામ  કચેરીઓ  તથા  જલે  કંમ્પાઉન્ડ,  સિસવીલ  જલે,  જલે
કેમ્પાઉન્ડનંુ ધાબુ,  પાકcગના તમામ શેડો,  વકીલશ્રીઓના શેડોમાં  વિનયમીત   સાફસફાઈ કરવાની રહેશે.  તથા
દરરોજ કોટ�  કંમ્પાઉન્ડમાં  કચરો વાળવાનો અને વકીલશ્રીઓના શેડમાં  વિનયમીત દૈવિનક ધોરણે  કચરો વાળવાનો
રહેશે.  કચેરીમાં આવેલ તમામ કાચના દરવાજા દૈવિનક ધોરણે વિનયમીત રીતે સાફસફાઈ કરવાના રહેશે .  કચેરીના
ટોયલેટ બાથરૂમોની સફાઈ,લીફટની સફાઈ દર કલાકે કરવાની રહેશે.  જરુર જણાયે આવી સફાઈ ના સમયમાં વધ
ઘટ પણ કરવાની રહેશે. 

૩) કચેરીમાં  આવેલ  તમામ  ગ્લાસ  ડોરના  કાચ,  કચેરીના  વિવભાગો  તથા  કોટ�  હાઉસોમાં  આવેલ  ચેમ્બરોના  કાચ
વિનયમીત રીતે જરુરી સાધનોથી  દર કલાકે સાફસફાઈ કરવાના રહેશે તથા તમામ વિવન્ડોના કાચ વિનયમીત રીતે સાફ
સફાઈ કરવાના રહેશે.  કચેરીમાં આવેલ તમામ રૂમોના બારણા,  ફન8ચર તથા પોલીસ કરેલ ફન8ચર, નેઈમ પ્લેટો
જરુરી મટીરીયલ વાપરી સાફ સફાઈ કરવાનંુ રહેશે. 

૩) કચેરીમાં સાફ સફાઈ ની કામગીરી જાહેર રજાના દિદવસોએ પણ ચાલુ રાખવાની રહેશે એટલે કે  પુરા માસ દરમ્યાન
સાફ સફાઈની કામગીરી કરવાની રહેશે.  કચેરીના તમામ ફલોર પર વિનયમીત દર કલાકે પોતા મારવાનંુ કામ ફલોર
કલીનીંગ મશીનો દ્રારા કરવાની રહેશે. 

૪) કચેરી સવ� રીતે, સતત, ચોખ્ખી અને સ્વચ્છ દેખાય તે પાયાની જરુદિરયાત એજન્સીએ પ્રગિતદિદન પુરી કરવાની
રહેશે. 

૫) કામની પઘ્ઘગિતમાં દશા�વેલ સમય ઘ્યાને ન લેતાં જ ેઆઇટમ જ ેસમયે અસ્વચ્છ દેખાય તે તરત ચોખ્ખી કરવાની
જવાબદારી એજન્સીની  રહેશે. આ માટે કચેરીના જવાબદાર અગિઘકારીને સંતોર્ષ થાય તેમ કરાવવાનંુ રહેશે. 

૬) કચેરીના દસ્તાવજેો, રેકડ� , કાગળો, ટપાલની ગોપનીયતા અને સુરક્ષા જળવાય તે માટે બાંહેઘરી આપવાની રહેશે.
ઉકત સુવિવઘા માટે ફાળવેલી વ્યવિકતઓ અંગે એજન્સીઓ ચકાસણી કરી લેવાની રહેશે. કચેરીને અયોગ્ય
જણાતાં કે તેની સેવા/વત�નથી અસંતોર્ષ હોય તેવા માણસોને બદલવાનો રહેશે. 

૭) સુવિવઘા વ્યવસ્થાપન માટેની સવh સાઘન સામગ્રી, યંત્ર, ઓજારો, માણસો એજન્સીએ પોતાની રીતે પોતાના ખચh
અને જોખમે લાવવાના રહેશે તે માટે કચેરીની કોઇ જવાબદારી રહેશે નહી.  કચેરીના માળની સંખ્યા તથા ઉંચાઇ
મુજબ સફાઇની/સાઘનોની વ્યવસ્થા એજન્સીએ કરવાની  રહેશે.

૮) જરુર પડે આકવિસ્મક કાય�/સેવા માટે વઘુ સમય કે વઘુ માણસો પુરા પાડવા એજન્સીની જવાબદારી રહેશે.

૯) એજન્સી ઘ્વારા કામકાજ દરમ્યાન અવાજનંુ સ્તર લઘુત્તમ રહે તે જોવાનંુ રહેશે.

૧૦) એજન્સીએ આઇએસઆઇ અથવા અન્ય પ્રમાણપત્ર ઘરાવતા રસાયણો,  ઉપકરણો,  તથા સાફ-સફાઇની અન્ય
સામગ્રી  (લીસ્ટ મુજબ) દ્રવ્યો પુરતા જથ્થામાં આગોતરા રાખવાના અને વાપરવાના રહેશે.

૧૧) તમામ સેવકોને વિનયત ગણવેશ (કાળા કલર સિસવાય),  ગ્લોઝ, બુટ,  કેપ પુરા પાડવાની જવાબદારી એજન્સીની
રહેશે. સેવકોની વિવશેર્ષ ઓળખ માટે તેઓના ખભા પર વિવવિશષ્ટ ઓળખવાળો બઇેઝ લગાવવાનો રહેશે. સેવકનંુ નામ
દશા�વતી પ્લેટ તેણે શટ�  ના સિખસ્સા પર લગાવવાની રહેશે.

 
૧૨) એજન્સીએ લેબર કોન્ટ્ર ાકટ અને પી.એફ. ની વિનયમોનો અમલ કરવાનો રહેશે તથા સરકારશ્રી દ્રારા વિનયત કરાયેલ

મીનીમમ વેજીસ ના વિનયમોનંુ પાલન કરવાનંુ રહેશે. 



૧૩) કચેરી અને એજન્સીના સેવકો વચ્ચે નોકરી અને તેની આનુસંગિગક કોઇપણ બાબત જવેી  કે માલીક અને નોકરના
સંબઘ અથવા તો અન્ય કોઇ કાયદાકીય જવાબદારી રહેશે નદિહ.  એજન્સીના માણસો ઘ્વારા તેઓની સેવા બાબતે
કોઇપણ પશ્નો ઉપવિસ્થગિત થાય તેમાં  કચેરીને કોઇપણ સ્વરુપમાં લેવા દેવા રહેશે નદિહ. 

૧૪) એજન્સીની વ્યવિકતઓ ઘ્વારા તેમની અણઆવડત, બદેરકારી કે હેતુપુવ�ક તથા અન્ય કોઇપણ કારણસર પ્રત્યક્ષ કે
પરોક્ષરીતે કચેરીની ગિમલ્કત કે વાયરો, પાઇપલાઇનો સદિહત કોઇ પણ સાઘન સામગ્રીને કે સેવાને, સરકારી રેકડ�  કે 

અગિઘકારી/કમ� ચારીઓની વસ્તુને પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે થયેલ નુકશાન કે સરકારને ભોગવવાનંુ થતંુ
તમામ નુકશાન એજન્સી ભરપાઇ કરવા બંઘાયેલ છે.કચેરીની કોઇ સામગ્રી-મટીરીયલ એજન્સી કે તેના માણસો
પરવાનગી સિસવાય ખસેડી શકશે નદિહ.

૧૫) દર મદિહને રજુ કરેલ બિબલમાંથી સરકારે નક્કી કરેલ વિનયમ પ્રમાણ ેબિબલની રકમ માંથી ટી.ડી.એસ. તથા જીએસટીની
કપાત થશે.  એજન્સી પાસે જી.એસ.ટી. નંબર ફરજીયાત હોવો જરુરી છે. 

 
૧૬)  સંસ્થા તરફથી થયેલ સાફ-સફાઇ સંતોર્ષકારક જણાઇ આવ્યેથી આપનંુ બિબલ ગિતજોરી અગિઘકારીશ્રીની કચેરીમાં રજુ

કરવામાં આવશે.

૧૭) બિબલની સાથે કચેરીના રવિજસ્ટ્ર ારસાહેબ તરફથી આપવામા ં આવેલ સુવિવઘા સંતોર્ષકારક તથા સેવકોની સંખ્યાની
હાજરી અંગેની વિવગતો અને પ્રમાણપત્રો રજુ કરવાની જવાબદારી એજન્સીની રહેશે તથા એનેક્ષ્ચર-એ માં જણાવ્યા
મુજબની  સાફ સફાઈ માટેની જરુરી વસ્તુઓનો સ્ટોક દર માસની ૧ થી ૫ તારીખ સુધીમાં મેઈન્ટેઈન કરવાનો રહેશે.

 
૧૮) જ ેમદિહનામાં જ ેસેવકો ની ગેરહાજરી ગણાશે તે દિદવસના રુ.૧૦૦-૦૦ લેખે એજન્સીએ નક્કી કરેલ બિબલની રકમ

માંથી કપાશે અને દિદવસ દરમ્યાન જો ૨૦ થી ઓછા સેવકો હશે તો દર સેવકે રુ. ૩૦૦ની કપાત થશે. 

૧૮) જો કોઈ સંજોગોમાં  સાફ-સફાઈ અંગેની ફરીયાદ અત્રેની કોટp,  ડીપાટ�મેન્ટો,  વકીલશ્રીઓ તરફથી આવશે તો તે
અંગેની નોદિટસ આપવામા ંઆવશે તેમજ એક નોદિટસ પેટે રૂ. ૨૫૦/- દંડ તરીકે કપાશે.

૧૯) એજન્સીએ સીકયરુીટી વિડપોઝીટની રકમ પેટે રુ.૨૦,૦૦૦-૦૦ (અંકે રુગિપયા વીસ હજાર પુરા)   રોકડા કે
ચેકથી  ભાવપત્રક મંજુર/સ્વીકાર થયે અત્રેની કચેરીમાં જમા કરવાના રહેશે. સિસકયોરીટી વિડપોઝીટની રકમ કરારની
મુદત પુણ� થયા બાદ કામગીરી સંતોર્ષકારક જણાયે એજન્સીને પરત ચુકવવામાં આવશે. સિસકયોરીટી વિડપોઝીટની
રકમ ઉપર કોઇપણ પ્રકારનંુ વ્યાજ મળવાપાત્ર થશે નદિહ. તદ ઉપરાંત ટેન્ડર ફી તરીકે ટેન્ડર સાથે રૂ. ૧૦૦૦/-
(નોન રીફંડેબલ) જમા કરાવવાના રહેશે.  તથા તે જમા કરાવ્યા અંગેની પહોંચની ઝેરોક્ષ કોપી ટેન્ડરના કવર પર
લગાવવાની રહેશે. 

૨૦) આ કરારનામુ કરાર થયાની તારીખથી એક વર્ષ� માટે અમલમાં રહેશે અને ત્યારબાદ પરસ્પર સહમગિતથી ત્રણ
માસ માટે કરાર લંબાવી શકાશે.  વર્ષ� દરમ્યાન એજન્સીની સર્વિવસ સંતોર્ષકારક  નહી લાગે તો  કચેરી એજન્સીનો

કોન્ટ્ર ાકટ ટમ8નેટ કરવાને હકકદાર રહેશે. તેમજ કચેરી  ત્યારબાદ  કગિમટીએ નક્કી કરેલ એજન્સીને કોન્ટ્ર ાકટ આપી
શકશે. 

૨૧) જો એજન્સી આઉટ સોસ� સુવિવઘા વ્યવસ્થાપન સેવા સંતુષ્ટ રીતે પુરી પાડવામા ંવિનષ્ફળ નીવડે અને  કચેરીને તેની
સેવાઓથી અસંતોર્ષ થાય તો એજન્સીની સીકયોરીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કરવામા ં આવશે અને તેની સેવાઓ સમાપ્ત
કરાશે, જ ેમાટે સુવિવઘા વ્યવસ્થાપન આટોપી લેવા એક માસની લેસિખત નોદિટસ આપવામાં આવશે.  કચેરી આ
કારણો થયેલ ખચ�, નુકશાન કે અન્ય કોઇપણ મુશ્કેલી માટે જવાબદાર રહેશે નદિહ.

૨૨) આ ઉપરાંત આ કરારમાં કોઇપણ જોગવાઇ હોય તેમ છતાં કોઇપણ કારણ દશા�વ્યા સિસવાય સક્ષમ સત્તા/કચેરી

એજન્સીને એક માસની નોદિટસ  (MAR=19 TO MAY=19)MAR=19 TO MAY=19)
આપીને કરારનો અંત લાવી  શકાશે. આ રીતે રદ થયેલ કરારના બાકીના સમયગાળાનંુ કોઇ વળતર આપવામાં આવશે નદિહ.

૨૩) જો એજન્સી કરાર ચાલુ રાખવા ઇચ્છતી ન હોય તો તેણે ૩ માસની નોદિટસ આપવી પડશે, તે પદિરવિસ્થગિતમાં તેની
સીક્યોરીટી ડીપોઝટ જપ્ત કરવામાં આવશે. પુરા પાડેલા સેવકો અવારનવાર બદલવામાં ન આવે તે જોવાનંુ રહેશે.

૨૪) એજન્સીના માવિલકના મુત્યુના વિકસ્સામા ં કરાર સમાપ્ત થયેલો ગણાશે અને તેના કાયદેસરના વારસદારોને કોઇ
હકક/દાવો રહેશે નદિહ.

૨૫) અત્રેની કોટ�મા ંસાફ-સફાઇની કામગીરી બે શીફટમાં કરવાની રહેશે. એજન્સીના સેવકો પાટ�  ટાઇમ માટે બે



શીફટમાં રાખવાના છે.  શીફટનો સમય સવારના ૭.૩૦ થી બપોરના ૧૨.૦૦ વાગે અને બીજી શીફટનો સમય
બપોરના ૧૨.૦૦ થી સાંજના ૬.૦૦ વાગે સુઘી રહેશે.  સવારની શીફટમાં સાફ-સફાઇ ની  ઉપર પેરા નં.  ૩ માં
જણાવેલ તમામ  કામગીરી માટે કુલ ૫૦ સેવકો તથા બપોરની શીફટમાં સાફ-સફાઇની કામગીરી માટે ૨૫ સેવકો
રાખવાના રહેશે. અને બન્ન ેવખત કમ�ચારીઓએ હાજરી પત્રકમાં રવિજસ્ટ્ર ારશ્રી/નાઝર સમક્ષ હાજરી પુરાવવાની રહેશે.

૨૬) સેવકો પુરા પાડવાની બાબત અંગેના તમામ કાયદાઓના પાલનની જવાબદારી એજન્સીની રહેશે અને તે માટે
સમક્ષ સતા/કચેરી કોઇપણ સજંોગોમાં જવાબદાર રહેશે નદિહ.  કરાર અન્વય ે સુવિવઘા સેવા પુરી પાડવા મુકેલા
સેવકને સંબંગિઘત કાયદા અને વિનયમોની જોગોવાઇ અનુસાર વેતન ચુકવવાની જવાબદારી સંપુણ�પણે એજન્સીની
રહેશે.

૨૭) એજન્સીને મુકેલી વ્યવિકતઓના ગુપ/પસ�નલ એકસીડન્ટ પોલીસી હેઠળ જરુરી વિવમો ઉતારવાની જવાબદારી
એજન્સીની રહેશે.

૨૮) આ કરાર બિબન તબદીલીપાત્ર છે. એજન્સી પેટા એજન્સી રોકી શકશે નદિહ અને સમક્ષ સત્તા/  કચેરીની 
પુવ� મંજુરી સિસવાય એજન્સી અન્ય કોઇ એજન્સીને સેવકો પુરા પાડવાનંુ કામ તબદીલ કરી શકેશ નદિહ.અથવા

આ કરારની અન્ય કોઇ બાબત અન્ય એજન્સીને તબદીલ કરી શકાશે નદિહ. 

૨૯) કચેરીના જવાબદાર અગિઘકારીને જો વિનશ્ચીત ધોરણે અનુસારની સેવા પ્રાપ્ત થતી ન લાગે તો જ ેતે દિદવસની
સપ્રમાણ ચુકવણી દર ના બે ટકાની કપાત પ્રથમ તબકે્ક કરાવવાની રહેશે.  તે માટે એજન્સીને જાણ કરાશે.  જ ે

સેવા ખામી વિવશેર્ષ દેખાય તો બે ટકા લેખે કપાત વઘારતા જવાની રહેશે.

કરારનામાની ઉલે્લસિખત તમામ બોલીઓ અને કામગીરીની શરતો મેં /  અમે વાચંી છે અને તે હંુ /  અમે બરાબર
સમજ્યા છીએ. ઉપર ભાવપત્રકમાં વિનદિદષ્ટ પ્રવૃગિત-કામગીરીની વિવગતો અને કામની પઘ્ઘગિત પણ વાંચી સમજીને સ્વીકારીએ
છીએ. આ સવh બોલીઓ, શરતો અને કામગીરીની વિવગતો અને પઘ્ઘગિતનો કોઇપણ વાંઘો વિવરોઘ કે તકરાર સિસવાય સંપુણ�
પણે વિસ્વકાર કરુ છંુ / કરીએ છીએ અને આ ભવપત્રક ભયુ� છે. 

સ્થળ એજન્સી ભરનારનંુ નામ- 

 તા.   -  ૦૬-૨૦૧૯ એજન્સી ભરનારની સહી/સીક્કો



સીટી સીવીલ એન્ડ સેશન્સ કોટ� , ભદ્ર  અમદાવાદ માં એજન્સીએ સેવા પુરી પાડવા માટેનું
ભાવપત્રક

અ.નં પ્રવૃગિત-કામગીરીના વિવગતો કામની પઘ્ઘગિત વિવગતમાં દશા�વેલ
સમગ્ર કામગીરી માટે
ભાવપત્રક 

૧ સીટી સીવીલ એન્ડ સેશન્સ
કોટ�,  ભદ્ર,  અમદાવાદ  ખાતનેુ
નવા બીલ્ડીંગ ના બઝેમેન્ટ થી
માંડી  ધાબા  સુધી,  તમામ
કંમ્પાઉન્ડ,  વકીલશ્રીઓના
શેડો,  પાકcગ  શેડો,  જલે
કંમ્પાઉન્ડ,  સિસવીલ  જલે  તથા
તેમાં  આવેલ  કચેરીઓ,  રેકડ�
રુમો તથા અન્ય 

દરરોજ કચરો વાળવાનું તથા
પોતું કરવાનું,  ફન8ચર
સાફસફાઈ  કરવાની,  કાચના
દરવાજાની  સાફ  સફાઈ
કરવાની.

એકંદર     ભાવ     
પ્રગિત દિદન 
લેખે
રુ.----------
---

માસિસક કુલ 
રુ.----------
---------

(સમગ્ર માસ  દરમ્યાન
કચેરીમાં  સાફસફાઈની
કામગીરી ચાલુ રહેશે, તે
પ્રમાણે ગણતરી કરી
ભાવ આપવાના રહેશે.)

૨  સમગ્ર કોટ�  કમ્પાઉન્ડ
 

દરરોજ કચરો વાળવાનો
 

૩ સંડાસ- બાથરુમ
(કચેરીના સમય દરમ્યાન દર
કલાકે અને જયારે જયારે જરુર
જણાય  તે  સમય  દરમ્યાન
તાત્કાલીક)

 સંડાસ-બાથરુમ  સતત
ચોખ્ખા રહે અને કામકાજના
સમય દરમ્યાન કોરા રહે તે
જોવાનું
  જતંનુાશક દ્રવ્યો ઘ્વારા સફાઇ
  એર ફે્રશનરનો ઉપયોગ કરવો
  દર કલાકે  સાફ કરવાનું રહેશે

૪  *  કોટ�  હાઉસો,  વિવભાગોમાં
રેકડ� ,  પોટલા પરથી ઘુળ
હટાવવી
*  વેકયુમ કલીનરથી
ભોયતવિળયે,  ત્રીજા માળે ,
સાતમા  માળે,આઠમા  માળે
તથા  અન્ય  જગ્યાએ  લગાવેલ
કાપhટની  પ્રગિત કલાકે  સફાઈ
કરવાની

        દરરોજ

      પ્રગિત સપ્તાહ

વેકયુમ કલીનરથી 

૫ ઘાબાની સફાઇ પ્રગિત સપ્તાહ સફાઇ કરવી અને
પ્રગિતમાસ ઘોવું

૬ કચરા પેટી ખાલી કરવી અને
કચરા પેટીની સફાઇ

દરરોજ કચેરીના સમય બાદ

૭ સફાઇ કરવાથી એકગિત્રત થતાં
કચરાનો વિનયગિમત સમયાંતરે
વિનકાલ

દરરોજ કચેરી સમય બાદ



૮ ડ્રેનેજની સફાઇ પ્રગિતમાસ

૯ બારી,બારણા,  લાઇટો તથા
પંખા

અઠવાવિડયામાં એક વાર તથા
જરુદિરયાત મુજબ

૧૦ ઘુળ, જાળાં પાનની ગિપચકારી
સદિહતના ડાઘાની સફાઇ

જરુદિરયાત પ્રમાણે

૧૧ કચેરીમાં આવેલ તમામ કોટ�
હાઉસોના નામદાર જજશ્રીઓની
ચેમ્બરમાં  વિનયમીત દર માસે
ડેટોલ લીકવીડ,  હીટ સ્પ્રે,  ગુડ
હોમ રૂમ સ્પ્રે તથા ગુડનાઈટ
રીફીલ  આપવાનુ ંરહેશે

દર માસે એક વખત



સીટી સીવીલ એન્ડ સેશન્સ કોટ�ની સાફ-સફાઇ માટે અંદાજીત દર મદિહન ેવપરાતી વસ્તુઓ ઉપરાંત  આગોતરો

સ્ટોક નીચે મુજબ રાખવો તથા દર માસની ૧ થી ૫ તારીખમાં  તે મેઈન્ટેઈન કરવો. 

અ.નં વસ્તુઓના નામ જથ્થો

૧ ફીનાઇલ ૧૦૦ લીટર  કીલો

૨ એરફેશનર ગોળીઓ (પેકેટ) ૧૦૦ પેકેટ

૩ હોકીબ્રશ ૧૦

૪ વાઇપર૨૫ ૨૦

૫ હાથબ્રશ (કુચા) ૧૦

૬ હાથના મોજાં ૫૦

૭ હાથના ડસ્ટર (પોતા) ૫૦

૮ એસીડ ૨૦૦ લીટર

૯ બ્લીચીંગ પાણી ૧૫૦ લીટર

૧૦ ડોલ મોટી ૨૫

૧૧ નાના ટબ ૨૫

૧૨ ડોલ નાની ૨૫

૧૩ સુપડી પ્લાસ્ટીક ૨૫

૧૪ સાવરણા નાના ૨૫

૧૫ સાવરણી નાની ૨૫

૧૬ સાવરણા મોટા ૨૫

૧૭ ઉભી લાકડી વાળુ ંઝાડંુ ૨૦

૧૮ બ્રશ સંડાસ સાફ કરવાના ૨૦

૧૯ બુચ ગટરો ખોલવા માટે ૧૦

૨૦ મોઢે બાંઘવા માટેના બ્રશ ૧૦

૨૧ વેકયુમ કીલનર ૫

૨૨  સાદા પાવડર ૭૫ કીલો

૨૩ ઓડોનીલ ૧૦૦

૨૪ (MAR=19 TO MAY=19)MAR=19 TO MAY=19)
કચરો ભરવાના ડ્રમ

૨૦

૨૫ હારપીક મોટી સાઇઝ ૫૦

૨૬ ફલોર કલીનીંગ મશીનો ૦૮

નોંધઃ- ઉપરોકત જણાવેલ મટીરીયલના જથ્થામાં  વખતોવખત વધ ઘટ કરવાની   તથા  જરુરી

સાધનો લાવવા માટેની સત્તા કચેરીની મનુસફી પ્રમાણે રહેશે. 


