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નુક્રભણીકા 

બાગ – ૧  

તકનીકી / ૂલિ રામકાત ની ફીડ 

ક્રભ સલગત/ ફાફત જે ન.ં 

1. તકનીકી / ૂલિ રામકાત ની ફીડ ૩ 

૨. ્ેન્ડય અભંસિત કયલાની નસ્વ ૪ 

૩. ઓનરાઇન ્ેન્ડય અભંિણ નસ્વ (નુવૂસિ -એ) ૬ 

૪. માદી ને ્ેન્ડયની ભાસશતી (નુવૂસિ -1) ૯ 

૫. ્ેન્ડયવિન ેભાસશતી ન ેવૂિનાઓ (નુવૂસિ -૨) ૧૦ 

૬. ૂલિ રામકાત ભાદંડ (નુવૂસિ -૩) ૧૬ 

૭. ્ેન્ડય સ્ટલીકૃસત ભા્ે વલેા પ્રદાતાની વંદગી  

(નુવૂસિ -૩.૧) 

૧૭ 

૮. ૂલિ રામકાતની ભાસશતી (નુવૂસિ -૩.૨) ૧૮ 

૯. કયાયના સનમભ ને ળયત (નુવૂસિ -૪) ૨૦ 

બાગ – ૨  

લાસણસિક / નાણાકીમ ફીડ 

ક્રભ સલગત/ ફાફત જે ન.ં 

1. લાસણસિક / નાણાકીમ ફીડ ૨૭ 

૨. લાસણસિક / નાણાકીમ ફીડ- ળેડ્મુર ફી 

(નુવૂસિ -૫) 

૨૮ 
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વુયક્ષા વેલાઓ ભા્ે ્ેન્ડય દસ્ટતાલજે 

ગજુયાત મુસનલસવિ્ી, 

ભદાલાદ -380 009. 

 

કામિ નું નાભ : “ગજુયાત મુસનલવી્ી ની કે્રીક ઇભાયત ને કેમ્વ ન ે

વુયક્ષા ૂયી ાડલા ભા્ે” 

બાગ -૧ 

તકનીકી / ૂલિ રામકાત ની ફીડ 

નધં : ભાિ બોસતક સ્ટલરૂભાં વફસભ્ કયલા. 
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્ેન્ડય અભંસિત કયતી વૂિના 

1. ગજુયાત મુસનલસવિ્ ી, ભદાલાદ લતી ગજુયાત મુસનલસવિ્ીની સલસલધ 

ઇભાયત ને કેમ્વ ની વુયક્ષા વેલાઓ યૂી ાડલાની કાભગીયી 

ભા્ે ૂલિ રામકાતલાા / મગ્મ ઠેકેદાય / એજન્વી / વસલિવ 

પ્રલાઆડય તયપથી ્ેન્ડય અભંસિત કયલાભાં અલે છે. 12 ભસશના ભા્ે 

કાભ ન ંદાજીત ખિિ રૂ. 196 રાખ છે. અ ંદાજ, જકે, કાિી 

ભાગિદસળિકા તયીકે અલાભાં અલે છે. 

 

2. ૂયી ાડલાભાં અલતી વેલા, કન્ ર ાક્્ની ળયત નુવાય કાભના 

અદેળની તાયીખથી 12 ભસશનાની છે.  જ ફનંે ક્ષ વંભત થામ ત 

ત ેજરૂયી વભમગાા ભા્ે સલસ્ટતૃત કયી ળકામ છે. 

 

3. ઠેકેદાય / એજન્વી જ ે મગ્મતા ભાદંડન ે ૂણિ કય ે છે તનેે ્ેન્ડય 

કયલાની યલાનગી અલાભાં અલે છે. ઠેકેદાય / એજન્વી / વલેા 

પ્રદાતા / વ્મસિગત-એકભાિ ભાસરક / બાગીદાયી કંની / કંની / 

વશકાયી વવામ્ી દ્વાયા એક કયતા લધુ ્ેન્ડય વફસભ્ કયલાભા ં

અલળે નશી.ં ભાસરક ન ે / થલા બાગીદાય તયીકે યવ ધયાલતી 

વ્મસકતભાં ફે કે તેથી લધ ુરાગુ ડતી વ્મસિ કાભના ભર ભા્ે ્ેન્ડય 

કયળે નશી.ં જ તઓે અભ કય ેછે, ત અલા ફધા ્ેન્ડય યદ થલા ન ે

ાિ યશેળ.ે વંમિુ વાશવ / કન્વસ િ્મભ ્ેન્ડયની ભજૂંયી નથી.. 

 

4. 13-11-2020 ફય ે 12.00 લાગ્મ ે ઑનરાઆન લફેવાઆ્ 

www.nprocure.com ય આરેક્ ર્ સનક પભે્ ભા ં ફીડન દસ્ટતાલજે 

ડાઈનરડ કયી ળકાળે. ્ેન્ડય પી, આએભડી, વરલેન્વી વસ િ્સપકે્, 

નધંણી પ્રભાણિન ે ્ેક અતા પ્રભાણિ, રામકાતન ે ્ેક 

અતા દસ્ટતાલજે, નુબલ પ્રભાણિ, ેન કાડિ  વ્મલવાસમક ્ેક્વ 

નધંણી, વસલિવ ્ેક્વ યસજસ્ટ ર્ ેળન, જીએવ્ી નધંણી, ી.એપ. 

નધંણી, અઇ.જી.ી (કામદ ન ે શુકભ) દ્વાયા ગજુયાત વયકાયના 

ખાનગી વુયક્ષા એજન્વી સધસનમભ 2005 ને સનમભ -9 શેઠ 

જાયી કયામેર પભિ -6 ભા ંરામવન્વ ને ન્મ વંફંસધત દસ્ટતાલજેન ે

્ેકસનકર સફડ (બાગ -1) વાથ ેતાયીખ 03/12/2020, 18:00 કરાક 

વુધી ભા ંબોસતક સ્ટલરૂભાં યજૂ કયલાની જરૂય યશેળ.ે અ તભાભ લસ્ટતુ 
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વ્મસિગત યીતે  યસજસ્ટ ર્ ાયની ઑસપવ, ગજુયાત મુસનલવી્ી, ્ાલય 

સફસ્ડંગ, રૂભ ન.ં 38, જનયર વેક્ળન, પ્રથભ ભા, નલયંગુયા, 

ભદાલાદ -   380 009 ય જભા કયલા ભાં અલળ.ે 

 

5. સ્ટલીકાય કયનાય સધકાયી થલા તેના સધકૃત પ્રસતસનસધ દ્વાયા 

ઓખના શેત ુભા્ે ્ેન્ડય ને શસ્ટતાક્ષય કયામેર દસ્ટતાલજે, કાભના 

કરાક દયસભમાન નીિનેી ઑસપવભાં ્ેન્ડય બયનાય  દ્વાયા સનયીક્ષણ 

ભા્ે ખુ્રા યશેળ.ે 

(એ) મસુનલસવિ્ી એસન્જસનમય, એસ્ટ્ે્ સલબાગ, ્ાલય સફસ્ડંગ, રૂભ 

ન.ં 1, ગ્રાઈન્ડ ફ્રય, નલયંગુયા, ભદાલાદ -380 009. ભફાઆર 

નંફય: 99784 08016. 

 

6. ્ેન્ડય કયનાયને ્ેન્ડય વફસભ્ કયલા ભા્ે નક્કી થમેરી તાયીખ 

ગાઈથી ૂયતી વાઆ્ની ભરુાકાત રેલાની વરાશ અલાભા ંઅલ ે

છે. ્ેન્ડયય ેતાવ કયી શળ ે કે નસશ, તેને વંફંસધત દસ્ટતાલજે, વાઆ્ 

લગેય ેસલળે વંૂણિ જ્ઞાન શલાનું ભાનલાભા ંઅલળ.ે 

 

7.  ્ેન્ડય બયનાય  દ્વાયા ્ેન્ડય વફસભ્ કયલાથી ત ેવૂિલે છે કે તેણ ેઅ 

નસ્વ ને ન્મ તભાભ કૉન્ ર ેક્્ દસ્ટતાલજે લાંચ્મા છે ને તણે ે

કયાય ને ન્મ દસ્ટતાલજેની લકાળ ને ળયત સલળે તાન ે

સયસિત કમાિ છે, જભેા ં સ્ટથાસનક ળયત ને તેના ભા્ે વેલા પ્રદાતા 

યના ન્મ સયફ વસશતના ન્મ સયફન વભાલેળ થામ છે. 

 

8. સફડયએ તાની વ્મલવાસમક / નાણાકીમ ફીડવ્માાયી / નાણાકીમ 

સફડ (બાગ -2) ના ળેડ્મૂર-ફી ભા ંઅંકડાભા ંળબ્દ ફંન ેદળાિવ્મા છે 

ત ે ભજુફ પિ આ-્ેન્ડસયંગ સવસ્ટ્ભ ભજુફ જ ઑનરાઆન ્ાંકલી 

જઇએ. 

 

9. કાભ ભા્ેનું ્ેન્ડય કઇ ઠેકેદાય થલા કન્ ર ાક્્ય દ્વાયા જલાભા ં

અલળે નશી ંકે જભેને જાતજે એ જ કાભ ભા્ે ્ેન્ડય કયરેું છે થલા 

તેભને ્ેન્ડય કયરેું શઇ ળકે કે કમુું છે. અ ળયતનું ારન કયલાભા ં

સનષ્પતા કન્ ર ાક્્ય ્ેન્ડસયંગના ્ેન્ડય તેભજ ્ેન્ડયને વાક્ષી 

અનાયા, ન ેયદ કયલાને રામક યશેળ ે
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10. પ્રી-સફડ ભીસ્ંગ 24/11/2020 ના યજ 15:00 લાગ્મે યસજસ્ટ ર્ ાય, 

ગજુયાત મુસનલસવિ્ ી, ્ાલય સફસ્ડંગ, રૂભ નંફય 27, પ્રથભ ભા, 

નલયંગુયા, ભદાલાદ -380 009 ખાતે, સફડવિની શાજયીભાં કે જઓે 

શાજય યશેલાનું વંદ કયળ,ે થળે. જ ્ેન્ડય વફંંસધત કઇ પ્રશ્ન શમ ત 

ત ેપ્રી-સફડ ભીસ્ંગ શેરાં રેસખતભાં વફસભ્ કયલાભાં અલળ.ે 

 

11. તકનીકી સફડ 04/12/2020 ના યજ 16:00 લાગ્મ ે યસજસ્ટ ર્ ાય, 

ગજુયાત મુસનલસવિ્ ી, ્ાલય સફસ્ડંગ, રૂભ નંફય 27, પ્રથભ ભા, 

નલયંગુયા, ભદાલાદ -380 009 ખાતે, સફડવિની શાજયીભાં કે જઓે 

શાજય યશેલાનુ ં વંદ કયળ,ે થળ.ે તકનીકી સફડ ખ્મા છી તભાભ 

દસ્ટતાલજેનું ભૂ્ માંકન ક્વસરપાઆંગ ભાદંડ ય અધાયીત કયલાભા ં

અલળે ને છી મગ્મ એજન્વીઓ ગુણાંક સવસ્ટ્ભ ભજુફ ક્રભાંસકત 

કયલાભાં અલળ.ે 

 

12. એજન્વી / વેલા પ્રદાતા / ઠેકેદાયની વ્માલવાસમક / નાણાકીમ સફડ કે 

જને ે ૂલિ રામક જાશેય કયલાભાં અલળ,ે ત ે ઑનરાઆન ખરલાભા ં

અલળે. તાયીખ ની જાણ ૂલિ-રામકાત ફરીદાયની શાજયીભા ં

કયલાભાં અલળ ે કે જ ે સફડ દસ્ટતાલજેભાં ઈ્રેસખત સફડ ઓસનગં 

ઑથસય્ીની ઑસપવભાં શાજય યશેલાનુ ંવદં કયળ.ે 

 

13. ્ ે ન્ડય બયનાય  ્ેન્ડય વફસભ્ કયળ ે કે જ ેઅ ન્ીવભાં ન ે ્ેન્ડય 

દસ્ટતાલજે ભા ં અલેર દયકે ળયતને વંતળ ે ને તેભાં સનષ્પ 

જલાથી ્ેન્ડય યદ થલા ન ેાિ યશેળ.ેનકાયલા ભા્ે જલાફદાય યશેળ.ે 

 

14. ગજુયાત મુસનલસવિ્ ી તાન ે વોથી નીિા થલા કઇણ ્ેન્ડય 

સ્ટલીકાયલા થલા સનણિમ ભા્ે કઇ કાયણ અલા ભા્ે ફંધામેર 

નથી. 

 

15. ્ ેબ્મરુય પભિભા ં ્ેન્ડય અભંસિત કયલા ભા્ેની નસ્વ ભા્ે લધુ 

ભાસશતી નુવૂિી -1 ભજુફ જડામેર છે. 
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16. ઈય જણાલેર ને નુવૂિી -એ ભજુફ અ ્ેન્ડય ની ન્ીવ, 

કન્ ર ાક્્ દસ્ટતાલજેન બાગ ફનળ ે

ગજુયાત મુસનલસવિ્ી ભા્ે ને તનેા લતી, 

  

           યસજસ્ટ ર્ ાય,  

                        ગજુયાત મુસનલસવિ્ ી, ભદાલાદ.
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નુવૂિી – એ 

ઓન રાઆન ્ેન્ડય અભંસિત કયલાની ન્ીવ  

યસજસ્ટ્ય ઑસપવ, ગજુયાત મુસનલસવિ્ ી, ભદાલાદ 

એ- ્ેન્ડય ન્ીવ ન.ં_____ 2020-21 ભા્ે  

ગજુયાત મુસનલસવિ્ ી “ગજુયાત મુસનલવી્ી ની કે્રીક ઇભાયત ને કેમ્વ ન ે વુયક્ષા યૂી ાડલા” ૂલિ રામક ઠેકેદાય / એજન્વી ાવેથી 

ઈયભુજફ કાભ કયલા ભા્ે ઓન રાઇન ્ેન્ડય અભંસિત કય ેછે. 

 

()  ઇ- ્ેન્ડય ની સલગત  

ક્રભ કાભ નું નાભ  ્ેન્ડય ની ંદાજીત 

કીભત (રૂ.) 

ઇએભડી (રૂ.) ્ેન્ડય ની પી (રૂ.) ભા ં વીક્યયી્ી 

ડીઝી્ (રૂ.) 

૧. ગજુયાત મુસનલવી્ી ની કે્રીક 

ઇભાયત ને કેમ્વ ન ેવુયક્ષા ૂયી 

ાડલા 

૧,૯૬,૦૦,૦૦૦ ૧,૯૬,૦૦૦ ૩,૬૦૦ 

(યીપંડ ના થઆ વકે તેલી)  

૧૦,૦૦,૦૦૦ 

(ફેંક ગેયં્ી ના ંસ્ટલરૂ 

ભા)ં 
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(ફી) આ-્ેન્ડસયંગ ભા્ેની વૂસિ નીિે ભજુફ છે 

(i) વાઇ્ ભરુાકાત (જ કઇ શઇ ત) ઓપીવ કરાક દયસભમાન એજન્વી ની નુકુતા ભજુફ  

(ii) ૂલિ-સફડ કન્પયન્વ ૂલિ સફડ ભીસ્ંગ 24/12/2020 ના યજ 15:00 લાગ્મ,ે યસજસ્ટ ર્ ાય, 

ગજુયાત મુસનલવી્ી, ્ાલય સફસ્ડંગ, રૂભ નં. 27, પ્રથભ ભા,, 

નલયંગુયા, ભદાલાદ -380 009 

(iii) ્ેન્ડય નાં દસ્ટતાલજે ડાઈનરડ કયલાન વભમ ગા FROM 13/11/2020 TO 03/12/2020 

(iv) તકનીકી સફડની યજૂઅત (બાગ -1) - 

ૂલિ રામકાત પભિ ને વભથિન અતા દજ્તાલજે  

બોસતક સ્ટલરૂભા ંવ્મસિગત યીત ે 

તાયીખ 04/12/2020, ૧૪:૦૦ કરાકે શિે તે યીતે  

(v) તકનીકી સફડની યજૂઅત (બાગ -1) – ૂલિ રામકાત  પભિ 

ને ્ેન્ડય પી, આએભડી, ફેંક વૉ્લેન્વી વસ િ્ સપકે્ ન ે

ન્મ વશામક દસ્ટતાલજે વસશત ના ં દસ્ટતાલજે નુ ં

ઑસપવના કરાક દયસભમાન વફભીવન. (બોસતક રૂ ેફ ે

નકરભા ં વફસભ્ કયલા, એક ભૂ ને પ્ કૉીભા ં

ડુસલરકે્) 

ભૂ - બોસતક સ્ટલરૂ ભા ંતાયીખ 04/12/2020, ૧૪:૦૦ કરાક વુધી ભા ં

શિે તભે વ્મસિગત યીતે યસજસ્ટ ર્ ાયની ઑસપવ,  ગજુયાત મસુનલસવિ્ ી 

્ાલય સફસ્ડંગ, રૂભ નફંય 38, જનયર વેક્ળન, પસ્ટ િ્  ફ્રય, 

નલયંગુયા, ભદાલાદ -380 009 ખાતે વફભીવન - નધં: જ સફડ 

દસ્ટતાલજે ્ેન્ડયભાં દળાિવ્મા પ્રભાણ ે્ેન્ડય પી ને આએભડી િૂકલલાભાં 

નશી ંઅલે ત તે સ્ટલીકાયી ળકાળ ેનશી.ં 
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(vi) લાસણસિક / નાણાકીમ સફડ (બાગ -2) નુ ં ઑનરાઆન 

વફસભળન 

ઑનરાઆન ભાધ્મભ થી આરકે્ ર્ સનક પભે્ભાં વફસભળન ને ત ેછે્રી 

તાયીખ 03/12/2020, 18:00 કરાક વુધી ભા ંવફસભ્ થલુ ંજઇએ. 

(vii) તકનીકી સફડ- ૂલિ રામકાત પભિ ન પ્રાયંબ (બાગ -1) તાયીખ : 04/12/2020, 16:00 કરાક 

(viii) વ્માાયી / નાણાકીમ ફીડ નુ ં  યસજસ્ટ ર્ ાયની ઑસપવ, 

ગજુયાત મુસનલસવિ્ ી ્ાલય આભાયત, નલયંગુયા, ભદાલાદ 

ખાત ેઓનરાઆન  ઈદ્ઘા્ન 

ૂલિ રામકાત ફાદ જન કયલાભાં અલળ ે 

 

રામકાત: એજન્વી / કન્ ર ાક્વિ / વુયક્ષા વેલા પ્રદાતા / એકભાિ ભાસરક / બાગીદાયી ેઢી / નધંામેર કંની / વશકાયી વભાજ થલા વુયક્ષા 

વેલા પ્રદાતાના િક્કવ શેતુ ભા્ે યાિ થલા કેન્રીમ વયકાય વાથ ેનધંામરે કઇ ણ કંની જ ેનુવૂસિ -3 ને 3.2 ભજુફ રામકાત ધયાલે છે 

ને જભેને નવુૂસિ-3.1 ભા ંજણાલેરા તભાભ વંફંસધત દસ્ટતાલજે વફસભ્ કમાિ ને જનેે વક્ષભ વત્તા દ્વાયા વતંુષ્ટ જાશેય અલળ.ે 

 અ ્ેન્ડય ની લધાયા ની સલગત નીિે ભજુફ છે. 

૧.૦ સલગત : “ગજુયાત મસુનલવી્ી ની કે્રીક ઇભાયત ને કેમ્વ ન ેવુયક્ષા ૂયી ાડલા” 

૨.૦ ્ેન્ડય દસ્ટતાલજે ળરુ થલાની તાયીખ : 13/11/2020   

૨.૧ ફીડ દસ્ટતાલજે ઈય દળાિલેર તાયીખ ેલેફ વાઇ્ www.gujaratuniversity.ac.in ય ઈરબ્ધ યશેળ.ે 

http://www.gujaratuniversity.ac.in/
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૨.૨ ્ેન્ડય ભા ંબાગ રેલા ઇચ્છતા ફીડવિ ન ેwww.nprocure.com ય નધંણી કયાલલાની યશેળ.ે 

૩.૦ ડીજી્ર પ્રભાણિ : 

૩.૧ ઑનરાઆન ્ેન્ડયભાં બાગ રેનાયા સફડવિને આન્પભેળન ્ેકનરજી એક્્ -2000 ભજુફ કામદેવય યીતે ભાન્મ સડસજ્ર પ્રભાણિ (લગિ 

III) ભેલલંુ ડળે/ શલુ ં જઆળ,ે જનેી ભદદથી તેઓ તેભની આરેક્ ર્ સનક સફડ ય વશી કયી ળકળ.ે સફડવિ બાયતની કઇણ 

રામવન્વ વસ િ્ સપકે્ ઑથસય્ીભાંથી ત ેભેલી ળકે છે થલા (એન) કડ વ્મુળન્વ જીએનએપવી સરસભ્ેડ ના ંએક સલબાગ ન 

વંકિ  કયી ળકે છે, જ ેબાયત વયકાય દ્વાયા રાઆવેંવ પ્રાપ્ત વસ િ્પાઇંગ ઓથસય્ી છે. 

૩.૨ ફધી સફડ ય સડસજ્ર વશી થમેરી શલી જઇએ,  સડસજ્ર શસ્ટતાક્ષય પ્રભાણિ ન ે વંફંસધત તારીભ વંફસંધત સલગત ભા્ે 

નીિનેા વયનાભાંન વંકિ  કયી ળકળ ે: 

 (એન) કડ વ્મુળન્વ- જીએનએપવીન સલબાગ 

301, જીએનએપવી ઇન્પ્લય, ફડાકદેલ, ભદાલાદ- 380 054 (બાયત) ્ેર: +91 26857316/17/18 પેક્વ: +91 - 79 

26857321 ઇ-ભેર: nprocure@gnvfc.net 

૩.૩ સફડવિ જઓે ાવ ેભાન્મ સડસજ્ર વસ િ્ સપકે્ છે તેઓએ એક નલું સડસજ્ર પ્રભાણિ ખયીદલાની જરૂય નથી. 

૪.૦ ્ેન્ડય નુ ંઓન રાઇન વફભીવન 

૪.૧ ્ેન્ડય વફસભળન તાયીખ ન ેવભમ શેરાં વખં્માફંધ લખત તેભની ઑપય તૈમાય કયી ને વંાસદત કયી ળકે છે. 

  ્ેન્ડય વફસભળન તાયીખ ને વભમ છી, સફડવિ કઇણ સકસ્ટવાભાં વફસભ્ કયરેી ઓપયને વંાસદત કયી ળકળ ે નથી. અ 

http://www.nprocure.com/
mailto:nprocure@gnvfc.net
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વંદબિભાં કઇ રેસખત થલા ઑનરાઆન સલનંતી ભજૂંય કયલાભાં અલળે નશી.ં 

૪.૨ બોસતક સ્ટલરૂભા ંલાસણસિક / નાણાકીમ સફડની ઓપય કઇણ સકસ્ટવાભા ંસ્ટલીકાયી ળકાળે નશી.ં 

૪.૩ છે્રી યજૂઅત તાયીખ ને વભમ તભેજ સફડના ંસતભ વફસભળન શેરા ં ઑનરાઆન ળુસિકયણ / વુધાયણાઓ િકાવલાની 

જલાફદાયી સફડયની છે. 

૫.૦ તકનીકી સફડ (બાગ -1), ્ેન્ડય પી, સફડ સવક્યસુય્ી ને ન્મ દસ્ટતાલજે નું વફભીવન: 

૫.૧ ઓયીજનર ભા ં વફભીવન - બોસતક સ્ટલરૂભાં ફ ે નકર, એક ભૂ ને એક પ્ કૉીભાં તાયીખ 04/12/2020, ૧૪:૦૦ કરાક 

વુધીભાં યસજસ્ટ ર્ ાય, ગજુયાત મુસનલસવિ્ ી  ્ાલય સફ્ડીગં, રૂભ નં. ૩૮, જનયર વકે્વન, પ્રથભ ભા, નલયંગુયા, ભદાલાદ -380 009. 

નધં : જ ડી.ડી. દ્વાયા ્ેન્ડય પી ને આએભડી. સફડભા ં દળાિવ્મા ભજુફ િૂકલણી કયલાભાં અલળ ે નસશ ત દસ્ટતાલજે ્ેન્ડય 

સ્ટલીકાયલાભા ંઅલળે નશી.ં ડી.ડી. પયસજમાત છે ને કઇ ભુસિ પ્રભાણિની ભજૂંયી નથી. 

૫.૨ કાભ ભા્ે ્ેન્ડય પી નીિ ેપ્રભાણ ેછે: 

રૂ. 3,600 (ભાિ િણ શજાય છવ રૂસમા) 

"યસજસ્ટ ર્ ાય, ગુજયાત મુસનલસવિ્ી" ની તયપેણભાં સડભાન્ડ ડર ાફ્્ દ્વાયા ભદાલાદભા ંિૂકલલાાિ. 

૫.૩ સફડ સવક્યુસય્ી એ્રે કે આએભડી: 

રૂ. 1,96,000 / - (રૂસમા એક રાખ છન્ુ ંશજાય ૂયા)  
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"યસજસ્ટ ર્ ાય, ગજુયાત મુસનલસવિ્ી" ની તયપેણભાં સડભાન્ડ ડર ાફ્્ દ્વાયા ભદાલાદભા ંિૂકલલાાિ. 

૫.૪ સવક્યસય્ી સડસઝ્: (પિ વપ સફડય ભા્ે) 

રૂ .10,00,000 / - (ભાિ દવ રાખ રૂસમા) કઇણ યાષ્ટર ીમકૃત / વુસનસિત ફેંકની ફૅન્ક ગેય ે્ં ીના સ્ટલરૂભા ંવફસભ્ કયલા. 

નધં: (1) વપ સફડયને આયાદાના િના 15 સદલવની ંદય જ એવ.ડી. જભા કયાલલુ ંડળ,ે નશી ંત તેના આએભડીન ેજપ્ત કયલાભા ં

અલળ ેને મુસનલસવિ્ ીનુ ંઅગ નું કઇ ણ કામિ વંલાભાં અલળે નશી.ં 

(2) એવડી / આએભડી ય કઇ વ્માજ િૂકલલાાિ યશેળ ેનશી.ં 

૫.૫ ન્મ દસ્ટતાલજે બોસતક સફડ વાથ ેવફસભ્ કયલા જરૂયી છે. 

એ નુવૂિી-૪ ભજુફ  

ફી કેરેન્ડય લિ 2020 ભા ંઆસ્ટમ ુથમેર ભાન્મ ફેંક વૉરલેન્વી યાષ્ટર ીમકૃત / વુસનસિત ફેંકના રૂ. 40,00,000 / - (રૂ. 40 રાખ રૂસમા) 

કયતાં ઓછા નસશ એ યીતે એક લિ ભા્ે ભાન્મ છે. 

૬.૦ ્ેન્ડય ની ળરૂઅત  

૬.૧ ઇયાદા ધયાલનાય સફડવિ કે તેભના પ્રસતસનસધ કે જઓે યસજસ્ટ ર્ ાય ઑસપવભાં શાજય યશેલા નું ઇચ્છે છે તેઓ ્ેન્ડય ની ળરૂઅત લખત ે

તેભ કયી ળક્ળ.ે 

૭.૦ વંકિ  સધકાયી  
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૭.૧ જ જરૂયી શમ ત લધુ સલગત / સ્ટષ્ટીકયણ મસુનલસવિ્ ી એસન્જસનમય ગજુયાત મુસનલસવિ્ ી ાવેથી ઈરબ્ધ થળ ે

ભ. .99784 08016. 

૭.૨ જ સફડયને કઇ સ્ટષ્ટતા / વશામની જરૂય શમ થલા ઑનરાઆન ્ેન્ડયભાં બાગ રેલા ભા્ે તારીભ ની અલશ્મકતા શમ ત, તઓે 

નીિનેી ઓસપવ ય વંકિ  કયી ળકે છે. 

 (એન) કડ વ્મુળન્વ - જીએનએપવીન સલબાગ 

301, જીએનએપવી ઇન્પ્લય, ફડાકદેલ, ભદાલાદ- 380 054 (બાયત) 

્ેર: +91 26857316/17/18, પેક્વ: +91 79 26857321 ઇ-ભેર: nprocure@gnvfc.net 

૮.૦ વાભાન્મ વિૂનાઓ : 

૮.૧ ્ેન્ડય પીવ કઇ ણ વજંગ ભા ંયત કયલાભાં અલળ ેનસશ 

૮.૪ ળયતન ેઅધીન ્ેન્ડય સ્ટલીકાયલાભા ંઅલળ ેનસશ  

૮.૫ અ ્ેન્ડય ન્ીવ ્ેન્ડય દસ્ટતાલજેન બાગ ફનળ.ે 

૮.૬ ્ેન્ડય બયનાય એ "્ેન્ડય બયનાય  ભા્ે ની વૂિના" ને "ાિતા / ીક્યુ ંભાદંડ" કાજીલૂિક લાંિલાની વરાશ અલાભાં અલે છે 

કે જ ે્ેન્ડય દસ્ટતાલજેભાં વભાસલષ્ટ છે. 

mailto:nprocure@gnvfc.net
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૮.૭ આ-્ેન્ડય ભા્ે આન્ યને્ વાઆ્ વયનાભુ ં www.nprocure.com છે ન ે ્ેન્ડય સલક્ ય કોયે્  લેફવાઆ્ 

www.gujaratuniversity.ac.in. છે. 

૮.૮ સફડવિ ભા્ે ભપત તારીભ સળસફય દય ળસનલાય ે 1.00 થી 5.00 લચ્િે (એન) કડ વ્મુળન્વ, જીએનએપવીન એક સલબાગ, 301, 

જીએનએપવી ઇન્પ્ાલય, ફડાકદેલ, ભદાલાદ- 380 054 (બાયત) ખાતે યાખલાભા ંઅલળ.ે સફડવ ેન ેતને રાબ રેલા સલનંતી કયી 

છે. 

૮.૯ કઇ ણ કાયણ અલમા લગય કઇણ થલા તભાભ ્ેન્ડયને નકાયી કાઢલાન શક ગજુયાત મસુનલસવિ્ ી નાભત યાખે છે.  

 

નુવૂિી – ૧ 

્ેન્ડય ની ભાસશતી  

્ેન્ડય ભા્ે વીભા સિહ્ન તાયીખ 

૧ કાભ નું નાભ  ગજુયાત મુસનલવી્ી ની કે્રીક ઇભાયત ન ેકેમ્વ ને વુયક્ષા ૂયી ાડલી 

૨ કાભ ન વભમ ગા  કયાય વારંુ થમા થી એક લિ વુધી  

૩ ્ેન્ડય ડાઈનરડ કયલાની તાયીખ  તા. 13/11/2020 ફય થી ં 03/12/2020 

૪ ્ેન્ડય નુ ંઓન રાઇન વફભીવન  તા. 03/12/2020 18:00 કરાક થી  

http://www.gujaratuniversity.ac.in/
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૫. 

 

ૂલિ-રામકાત પભિ ન ેબોસતકભાં ન્મ 

દસ્ટતાલજે વસશત તકનીકી સફડનું 

વફભીવન રૂભ નફંય ૩૮,  ગજુયાત 

મુસનલસવિ્ ી, ભદાલાદ ખાતે. 

તા. 03/12/2020, 18:00 કરાકે  

૬. સફડય ની ક્વેયી વફસભ્ કયલાની છે્રી 

તાયીખ 

રેખન ભા ંપ્રશ્ન. 

તા.24/12/2020, 15:00 કરાક 

૭. ફીડ ૂલ ેની ભુરાકાત  તા.24/12/2020, 15:00 કરાક  

૮. ્ેકનીકર ફીડ ની ળરૂઅત  તા. 13/11/2020, ૧૫:૦૦ કરાકે  

૯. નાણાકીમ ફીડ ની ળરૂઅત  બાલ સફડ પિ ૂલિ-રામક એજન્વીઓ સનજ ખરલાભા ંઅલળ.ે તાયીખ સફડયને ાછ થી 

જાણ કયલાભાં અલળ ે

૧૦ ફીડ ની ંલૈધતા  ફીડ વફસભ્ કયલાની છે્રી તાયીખ થી ૧૮૦ સદલવ  

૧૧ ્ેન્ડય પીવ  કાભ ભા્ે ્ેન્ડય પી નીિ ેપ્રભાણ ેછે: 

રૂ. 3,600 (ભાિ િણ શજાય છવ રૂસમા) 

"યસજસ્ટ ર્ ાય, ગજુયાત મુસનલસવિ્ ી" ની તયપેણભાં સડભાન્ડ ડર ાફ્્ દ્વાયા ભદાલાદભા ં
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િૂકલલાાિ. 

૧૨ ઇએભડી રૂ. 1,9,6,000 / - (રૂસમા એક રાખ છન્ુ ંશજાય ૂયા)  

"યસજસ્ટ ર્ ાય, ગજુયાત મુસનલસવિ્ ી" ની તયપેણભાં સડભાન્ડ ડર ાફ્્ દ્વાયા ભદાલાદભા ં

િૂકલલાાિ. 

૧૩ સવક્યસય્ી સડસઝ્ સવક્યસય્ી સડસઝ્: (પિ વપ સફડય ભા્ે) 

રૂ .10,00,000 / - (ભાિ દવ રાખ રૂસમા) 

કઇણ યાષ્ટર ીમકૃત / વુસનસિત ફેંકની ફામંધયીની રૂયખેાભાં યજૂ કયલંુ. 

નધં: (1) વપ સફડયને આયાદાના િના 15 સદલવની ંદય જ એવ.ડી. જભા કયાલલુ ંડળ,ે 

નશી ં ત તેના આએભડીને જપ્ત કયલાભા ં અલળે ને મુસનલસવિ્ ીન અગ નું કઇ કામિ 

વંલાભાં અલળ ેનશી.ં (2) એવડી / આએભડી ય કઇ વ્માજ િૂકલલાાિ યશેળ ેનશી.ં 

૧૪ ફેંક વૉ્લેન્વી વસ િ્સપકે્ કેરેન્ડય લિ 2017 ભા ં આસ્ટમ ુ થમેર ભાન્મ ફેંક વૉરલેન્વી યાષ્ટર ીમકૃત / વુસનસિત ફેંકના રૂ. 

40,00,000 / - (રૂ. 40 રાખ રૂસમા) કયતા ંઓછા નસશ એ યીતે એક લિ ભા્ે ભાન્મ છે. 

૧૫ કાભ ભા્ે વભમ ભમાિદા લકિ  ઓડિયની તાયીખથી 12 ભસશના. જ ગજુયાત મુસનલસવિ્ ીએ ઇચ્છે ત ત ે લધુ વભમ ભા્ે 

સલસ્ટતતૃ કયી ળકે છે. 

૧૬. ૂલિ રામકાત ભાદંડ ને નુવૂિી ૩, ૩.૧ & ૩.૨ ભજુફ  
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દસ્ટતાલજે 

સફડવિ લફેવાઆ્ www.nprocure.com યથી ભપત ્ેન્ડય દસ્ટતાલજે ડાઈનરડ કયી ળકે છે.
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સફડવિ એ નાણાકીમ સફડ ઇ-્ેન્ડસયંગ દ્વાયા જ આરેક્ ર્ સનક પભે્ ભાં 

યજૂ કયલાની યશેળ.ે ઈય દળાિલેર તાયીખ ને વભમ વુધી ઈયિ 

વયનાભાં ય વંફંસધત વ્મસિ વાથ ેશાડિ  કીભાં વંફસંધત દસ્ટતાલજે 

વાથ ેૂલિવ્માકતા  

ઑનરાઆન ્ેન્ડયભાં બાગ રેનાયા સફડવિન ે આન્પભેળન ્ેકનરજી 

એક્્ -2000 ભજુફ કામદેવય યીતે ભાન્મ સડસજ્ર પ્રભાણિ (લગિ 

III) ભેલલંુ ડળ/ે શલુ ં જઆળ,ે જનેી ભદદથી તેઓ તેભની 

આરકે્ ર્ સનક સફડ ય વશી કયી ળકળ.ે સફડવિ બાયતની કઇણ 

રામવન્વ વસ િ્સપકે્ ઑથસય્ીભાંથી ત ેભેલી ળકે છે થલા (એન) 

કડ વ્મળુન્વ જીએનએપવી સરસભ્ેડ નાં એક સલબાગ ન વંકિ  

કયી ળકે છે, જ ે બાયત વયકાય દ્વાયા રાઆવેંવ પ્રાપ્ત વસ િ્પાઇંગ 

ઓથસય્ી છે. 

(ડી) (i) સફડ અભંિણ 

સધકાયી 

યસજસ્ટ ર્ ાય, 

ગજુયાત મુસનલસવિ્ી, 

ભદાલાદ 

 (ii) સફડ ઓસનંગ 

ઓથસય્ી 

યસજસ્ટ ર્ ાય, 

ગજુયાત મુસનલસવિ્ી, 

ભદાલાદ 

(ઇ) બાલના ક્વસ્ંગ ની ઢફ : બાલ સફડ ભજુફ. ક્વ્ શેરા કૃા 

કયીને નુવિૂી -2 ન ે3 જુઓ. 

ગત્મનું :  

 બાલ સફડ ભાિ www.nprocure.com દ્વાયા ઑનરાઆન જ 

વફસભ્ કયલાભા ંઅલળે. 

 બાલ સફડની શાડિ  કૉસ વફસભ્ થલી જઇએ નશી.ં 
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 ડાઈનરડ કયામેર તકનીકી સફડ દસ્ટતાલજે ણ તકનીકી 

સફડ વાથ ેબોસતક રૂ ેદયકે ૃષ્ઠ ય વાઆન વાથ ે (બાલ સફડ 

સવલામ) વફસભ્ કયલાભાં અલળ.ે 
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જડાણ -2 

્ેન્ડયવિન ેભાસશતી ને વૂિનાઓ 

 

1. સ્ટધિકન ેફ ેબાગ ભા ં સફડ સવસ્ટ્ભભા ંઅભંસિત કયલાભાં અલ ે છે, (1) 

બોસતક સ્ટલરૂભા ંયજૂ કયામેર તકનીકી સફડ / ૂલિકારીનતા (બાગ -1) ને 

(2) નાણાંકીમ / વ્માાયી સફડ નુબલી વેલા પ્રદાતા તયપથી વુયક્ષા 

વેલાઓ ભા્ે ને ભાનલ ળસિની વલરામ ભા્ે ભાિ ઑનરાઆન આ-્ેન્ડય 

દ્વાયા યસજસ્ટ ર્ ાય, ગજુયાત મુસનલસવિ્ ીન ેજભા કયાલલાની યશેળે. 

 

2. કામિક્ષેિ: વુયક્ષા વેલાઓ / ુરુ-સ્ત્રી યક્ષક, ળસ્ત્રની વાથ ે ન ે સલના 

ળસ્ત્ર ના  ુયલઠા ભા્ે ્ેન્ડય અભંસિત કયલાભાં અવ્મા ંછે. 

 

2.1 ્ેન્ડયવિ  ન ે અદેળ ભજુફ જી.મુ શેઠ આભાયત / કેમ્વ ભા્ે વુયક્ષા 

વેલાઓ પ્રદાન કયલી ડળ ે ને વભમવય જી.મુ. ની જરૂસયમાત ભજુફ 

વુયક્ષા કભિિાયીઓ વખં્મા ભા ં પ્રદાન કયલા ડળ.ે જી.મ.ુ વત્તાલાા દ્વાયા 

વેલા પ્રદાતા વાથ ે યાભળિ દ્વાયા સ્ટથાન ને યક્ષકની જગ્મા સનધાિસયત 

કયલાભાં અલળ.ે 

 

2.2 પ્રસ્ટતાસલત કેડય નુવાય ંદાસજત જથ્થ જ ે લાસ્ટતસલક જરૂસયમાત 

ભજુફ લધુ થલા ઓછંુ શઇ ળકે છે ત ે દયયજ 24 કરાક ડ્મૂ્ી ભા્ે 

વ્મસિઓ ની કુર વંખ્માભા ંનીિ ેભજુફ  : 

એ) ુરૂ વુયક્ષા ગાડ્વિ (ળસ્ત્ર સલના): 140 

ફી) સ્ત્રી વુયક્ષા ગાડ્વિ (ળસ્ત્ર સલના): 6 

વી) ળસ્ત્ર વાથ ેુરૂ વરાભતી ગાડિ  (રાઆવેંવ પ્રાપ્ત ગનભેન): 4 

ડી) ુરુ વુયક્ષા વુયલાઆઝય: 2 

 

2.3 જી.મુ. ની જરૂસયમાત ભજુફ 24*7 કરાક કેડય ભજુફની ડ્મુ્ી ુયી 

ાડલાભા ંઅલળ.ે 
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2.4  વુયક્ષા કભિિાયીઓ ન ે  વભમ-વભમ ય ને િાય ે જરૂય ડ્મે ત્માય ે

શે્રણી ભજુફ વંખ્મા ન ેસ્ટથાન વાથ ેજાણ કયલાભાં અલળે. વેલા પ્રદાતાન ે

ત ેભજુફ વુયક્ષા કભિિાયીઓન ેુયા ાડલા ડળ.ે 

 

2.5 કયાયદાતા / એજન્વી / વેલા પ્રદાતા, કયાય -4 ભજુફ કયાયની ળયત 

નુવાય કામિ / પયજ કયલા ભા્ે જલાફદાય યશેળ.ે 

 

3. ્ેન્ડય વફસભ્ કયલાની યીત: 

 

3.1 ્ેન્ડયયએ છે્રી તાયીખ શેરા ં સફડ અભંસિત સધકાયીના વયનાભ ે

્ેન્ડયના બાગ -1 ભા ંજણાવ્મા નુવાય તકનીકી સફડ, પ્રીસલરસપકેળન પભિ 

ને ન્મ વંફસંધત દસ્ટતાલજે વફસભ્ કયલાનુ ં યશેળ.ે ભકરનાયના નાભ 

ને વયનાભા ંવાથ,ે "GU ભા્ે વુયક્ષા વેલા ભા્ેના ્ેન્ડય" રખેરુ ંકલય પિ 

વ્મસિગત યીત ેજ  વફસભ્ કયલાભાં અલળ.ે 

 

3.2 કભસળિમર / નાણાકીમ સફડ (બાગ -2) ભાિ આ-્ેન્ડસયંગ દ્વાયા 

આરકે્ ર્ સનક પભે્ ભા ંછે્રી તાયીખ શેરા ંયજૂ કયલાભાં અલળ.ે 

 

4. ્ેન્ડયવિની મગ્મતા ને રામકાત: 

 

્ેન્ડયન વભાલેળ જડાણ 3 ન ેજડાણ 3.2 ભા ંવૂિલલાભા ંઅવ્મા ભજુફ  

ની અલશ્મકતા ના ભાદંડની ૂસતિના અધાય ેકયલાભાં અલળે. જડાણ 3.2 

ભા ં લણિવ્મા ભજુફ વંફંસધત દસ્ટતાલજે તકનીકી સફડ વાથ ે વફસભ્ 

કયલાભાં અલળ.ે 

 

5. ્ેન્ડય પી ને ભની સડસઝ્ : 

 

5.1 રૂ. 3,600 / - ની ્ેન્ડય પી ન ેરૂ. 1,96,000 / - ની સડસઝ્ ની યકભ 

ડી.ડી.ના સ્ટલરૂભા ંતકનીકી સફડ વાથ ેિૂકલલાાિ છે. ત ેડી.ડી. યસજસ્ટ ર્ ાય, 

ગજુયાત મુસનલસવિ્ ી, ભદાલાદ ના નાભ ેકઇણ ફેંકની ભા ંિૂકલલાાિ 
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યશેળ.ે સ્ટલીકૃત પભિભા ંને જરૂયી ્ેન્ડય પી / સડસઝ્ ની યકભ ના શઇ 

તેલુ ંકઇણ સફડ નકાયી કાઢલાભા ંઅલળ ેનશી.ં 

 

5.2 ઈાસજિત યકભ વપ સ્ટધિક ન ેયત કયલાભાં અલળે. વપ સ્ટધિક 

ન ેસવક્યસય્ી સડસઝ્ ૂરંુ ાડ્મા છી ઈાસજિત યકભ 15 સદલવની ંદય 

થલા ્ેન્ડય સ્ટલીકાયનાય વત્તાસધકાયી દ્વાયા નક્કી કયામેર વભમ, તેના 

્ેન્ડય સ્ટલીકાયતા ની તાયીખથી નક્કી કયરે વભમ, છી યત કયલાભા ં

અલળ.ે વપ ્ેન્ડયય અલશ્મક સવક્યસય્ી સડસઝ્ અળ ે ન ે

કન્ ર ેક્્ દસ્ટતાલજેના ભર ભા્ે ્ેન્ડય અભંિણ સધકાયીની ઑસપવભા ં

શાજયી અળ.ે જ ત ે સવક્યસય્ી સડસઝ્ યજૂ કયલા થલા કન્ ર ેક્્ 

દસ્ટતાલજે િરાલલા ભા્ે સનષ્પ જામ છે, ત તેની સડસઝ્ યકભ જપ્ત થઇ 

જળ ે ને સફડયન ે ગજુયાત મુસનલસવિ્ીભા ં ફરી ભા્ે મગ્મ ઠેયલલાભાં 

અલળ.ે 

 

6. ફે બાગ સફડ સવસ્ટ્ભ શેઠ ્ેન્ડય અભંસિત કયલાભાં અલે છે: 

 

તકનીકી સફડ (બાગ -1) તકનીકી સફડ-પ્રીસલરસપકેળન પભિ ને ન્મ 

વશામક દસ્ટતાલજે તથા ્ેન્ડય પી, આએભડી, ફેંક વૉરલેન્વી વસ િ્ સપકે્ વાથે 

ઑસપવના કરાક દયસભમાન વફસભ્ કયલાનુ ં યશેળ.ે (બોસતક રૂ ે ફ ે

નકરભા ંવફસભ્ કયલી, એક ભૂ ને ફીજંુ પ્ કૉીભા ંડુસલરકે્). સફડ 

ન ે વીર કયરે કલય ભા ં ભકરનાયના નાભ ને વયનાભા ં વાથ ે "ગજુયાત 

મુસનલસવિ્ ી ભા્ે વુયક્ષા વેલાઓ ભા્ેની ્ેન્ડય" સરસખત ભકરલાભા ં

અલળ.ે 

 

લાસણસિક / નાણાકીમ સફડ (બાગ -2) પિ ઑનરાઆન જ વફસભ્ 

કયલાભાં અલળ.ે 

 

7. સનસિત સફડવિ ્ેન્ડય અભંિણ સધકાયીની ઑસપવની વ્મસિગત 

ભુરાકાત રઆ ૂયી ાડલાભાં અલતી વેલાઓની પ્રકૃસત સલળે લધાયાની 

ભાસશતી ભેલી ળકે છે. 
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8. અ ્ેન્ડય બયલા શેરાં, કન્ ર ાક્્ય એ ઑસપવ / આભાયત / કેમ્વની 

ભુરાકાત રઆ ળકે છે કે જનેા ભા્ે વુયક્ષા વેલા ૂયી ાડલાની છે ને 

કન્ ર ાક્્ના વંતકાયક પ્રદળિન ભા્ે ત્મા ંની ળયતન ેસ્ટલમ ંથી વંતી ળકે 

છે. કઇણ પ્રકાય ના દાલા ન,ે કઇણ વજંગભા ંએમ્લરમય દ્વાયા કઇણ 

પ્રકાય ની અગતા સ્ટલાગતા કયલાભાં અલળ ેનસશ. 

 

10. વો પ્રથભ તકનીકી સફડ (બાગ -1) ખરલાભા ં અલળ.ે ્ેન્ડયય દ્વાયા 

પ્રદાન કયરેા દસ્ટતાલજે નુવાય મગ્મતા ભા્ે િકાવણી કયલાભાં અલળ ે

ને િકાવણી છી, વક્ષભ સધકાયી દ્વાયા રામકાત ભાદંડ ભજુફ તેન ે

ઍક્વેવ અલાભા ં અલળ.ે પિ ત ે સફડવિની "પાઆનાસન્વમર / પ્રાઆવ 

સફડ" જ ખરલાભા ંઅલળ ેજ ેરામકાત ભાદંડના અધાય ેરામક છે. 

 

11. ્ેન્ડય ભાન્મતા કા: નાણાકીમ સફડ ખરલાની તાયીખથી 120 

સદલવની લસધ ભા્ે ્ેન્ડય ઓપય ખુ્રી યશેળ ેને ભાન્મ યશેળ.ે જ કે, ફંન ે

ક્ષની વંભસતથી ભાન્મતા વભમગા લધાયી ળકામ છે. જ ભાન્મતા 

વભમગાા દયસભમાન ્ેન્ડય ાછ ખેંિી રેલાભા ંઅલે થલા વુધાય ેથલા 

કયાયની સ્ટલીકૃસત છી કયાય (ઔિાસયક કયાય) ય વશી કયલાભાં સનષ્પ 

જામ થલા સ્ટલીકૃસત િના આશ્મનૂા દવ સદલવની ંદય કાભ ળરૂ કયલાભાં 

સનષ્પ જામ (ભાનલળસિ પ્રદાન કયલાભાં સનષ્પ જામ), સડસઝ્ નાણા ં

જપ્ત કયલા ભા્ે જલાફદાય યશેળ ેને વંસ્ટથાભાં સફસડંગથી સફડયન ેમગ્મ 

ઠેયલલાભાં અલળ.ે 

 

12. ્ેન્ડય ય વશી કયલાની િસત: (્ેકસનકર સફડ ભા્ે (બાગ -1)) 

 

12.1 જ ્ેન્ડય કઇ વ્મસકત દ્વાયા ફનાલલાભાં અલે છે, ત ત ેવ્મસિ દ્વાયા 

તેના વંૂણિ નાભ ન ેલતિભાન વયનાભા ંઈય શસ્ટતાક્ષય કયલાભાં અલળ.ે 

 



યજીસ્ટ ર્ ાય     ફીડરગાલનાય ન વશી ને સવક્ક  

“ગજુયાત મુસનલવી્ી ની કે્રીક ઇભાયત ન ેકેમ્વ ને વુયક્ષા ૂયી ાડલા” 
 

 

12.2 જ ્ેન્ડય કઇ ભાસરકીની કંની દ્વાયા ફનાલલાભા ંઅલે છે, ત તે તેના 

સધકૃત ભાસરક ના વંૂણિ નાભ ને તેના ેઢીનુ ં વંૂણિ નાભ ને તેના 

લતિભાન વયનાભા વાથ ેવશી કયળ.ે 

 

12.3 જ ્ેન્ડય કઇ કંની થલા બાગીદાયી દ્વાયા ફનાલલાભા ંઅલે છે, ત 

ત ે ાલય ઓપ એ્ની ધયાલતી કંનીના બાગીદાય દ્વાયા વશી કયલાભા ં

અલળ.ે ાલય ઑપ એ્નીની પ્રભાસણત નકર ન્મ દસ્ટતાલજે વાથ ે યજૂ 

કયલાભાં અલળે. બાગીદાયીના ડીડ, ેઢી નુ ં વંૂણિ નાભ ને ેઢીના 

લતિભાન વયનાભાનંી પ્રભાસણત કૉસ, ન ે કંનીના ફધા બાગીદાયના 

વંૂણિ નાભ ને લતિભાન વયનાભા ં ણ ન્મ દસ્ટતાલજે વાથ ે ઈત્ન્ 

કયલાભાં અલળ.ે 

 

12.4 જ ્ેન્ડય ભમાિસદત કંની થલા કોયળેન દ્વાયા ફનાલલાભાં અલે 

છે, ત તે કંની / કોયળેન ને ાલય ઑપ એ્ની ભા્ે સડસજ્ર 

પ્રભાણિ ધયાલતી મગ્મ યીત ે સધકૃત વ્મસિ દ્વાયા શસ્ટતાક્ષય કયલાભા ં

અલળ,ે જભેા ં્ેન્ડય ય શસ્ટતાક્ષય કયલા ના સકસ્ટવાભા ંાલય ઓપ એ્નીની 

પ્રભાસણત કૉસ શળ ેન્મ દસ્ટતાલજે વાથ ેરગ ાડલાભા ંઅલળ.ે અલા 

ભમાિસદત કંની થલા કોયળેનન ે કયાય અલાભા ં અલે ત ે શેરાં તેના 

સસ્ટતત્લના વંતકાયક ુયાલા અલાની જરૂય ડી ળકે છે. 

 

12.5 વંમુિ વાશવ / કન્વસ િ્મભ ને ભજૂંયી નથી 

 

12 (એ). ્ેન્ડય ય વશી કયલાની િસત: (નાણાકીમ / વ્માાયી સફડ ભા્ે 

(બાગ -2)) 

 

સડસજ્ર રૂે શસ્ટતાક્ષય કયલા, (એન) કડ વ્મુળન્વ વાથ ે યસજસ્ટ્ડિ  થલુ ં

ને નાણાકીમ / વ્મલવાસમક સફડ (બાગ -2) ભા્ે કાનૂની ભાન્મ સડસજ્ર 

પ્રભાણિ પ્રાપ્ત કયલંુ. 
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13. કન્ ર ાક્્ય એસપ્રસન્ વ એક્્ 1961, ન્મૂનતભ લેતન એક્્ 1948, 

કાભદાયના લતય સધસનમભ 1923, કન્ ર ાક્્ રેફય (સનમભન ન ે

સનલાયણ) સધસનમભ 1970, લેતન િુકલણી સધસનમભ 1936, 

યજગાયદાતાના જલાફદાયી સધસનમભ 1938, ભે્યસન્ી ફેસનસપટ્વ એક્્ 

1961, ઔદ્યસગક સલલાદ કામદ 1947 ની જગલાઇઓનુ ંને રાગ ુડતા 

ન્મ શ્રભ કામદાઓ ને વભમ-વભમ ય જાયી સનમભ ને સલસનમભ નુ ં

ારન કયળે. અભ કયલાભા ંસનષ્પ થામ ત  કયાયના ઈ્રંઘનની યકભ ન ે

્ેન્ડયન ે અભંિણ અનાય / સ્ટલીકાયનાય સધકાયી તેના સલલેકફુસિથી 

કયાયને વભાપ્ત કયી ળકે છે. શ્રભ કામદાઓ વસશતના કઇણ કામદાના 

જગલાઇઓ દ્વાયા ઈ્રંઘનન ે કાયણે ઈદ્બલતા કઇણ નાણાંકીમ 

જલાફદાયી ભા્ે ઠેકેદાય ણ જલાફદાય યશેળે. 

 

14. ્ેન્ડયય તેની ્ેન્ડયની તૈમાયી ન ે વફસભળન વાથ ે વંકામેર તભાભ 

ખિિ વશન કયળ ે ન ે એમ્લરમય કઇ ણ સકસ્ટવાભા ં અ ખિિ ભા્ે 

જલાફદાય યશેળ ેનશી.ં 

 

15. ્ેન્ડયના નાભજૂંય કયલાન સધકાય: 

 

15.1 કઇણ થલા ફધા ્ેન્ડય (ઓ) ન ે યદ કયલાના તથા તેના ભા્ે 

કઇણ કાયણ ના અલાન સધકાય ્ેન્ડય અભંસિત સધકાયી દ્વાયા 

નાભત યાખલાભા ંઅલે છે. 

 

15.2 માિપ્ત ્ેન્ડય ઈય જણાલેર કઇણ ળયતન ે સયૂણિ કયતા ના 

શઇ ત, કઇણ કાયણ અલમા ંસલના નકાયી ળકામ છે. 

 

15.3 ઈયિ ઈયાંત, ્ેન્ડયય કઇ ળયતભાં કઇણ પેયપાયની દયખાસ્ટત 

કય ેત ્ેન્ડય ણ વંણૂિ યીત ેનકાયલાભા ંઅલળે. 

 

16. વયકાયક વરાભતીન ે વુસનસિત કયલી એ કન્ ર ાક્્ય ની એકભાિ 

જલાફદાયી યશેળ ેને પ્રાભાસણકતા, િયી, વુસલધા થી તથા ન્મ કઇ 
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ણ કાયણ સવલામ કે કુદયતી અસત્ત થી વસં્ટથાભા ં કઇ નુકવાન થામ ત 

તેન ેએજન્વી ાવેથી લવૂર કયલાનું યશેળે 

 

17. આન્લેન્ યીઝ: ઠેકેદાય જી.મ.ુ દ્વાયા નક્કી કયામેર તભાભ ભશત્લની િીજ 

રેળ ે ન ે અ લસ્ટતઓુના નુકવાન, િયી ભા્ે જલાફદાય યશેળ.ે ઈય 

રેલામેરી કઇ લસ્ટતઓુ ય કઇણ ખ્, નુકવાન થલા િયીના 

સકસ્ટવાભા,ં કન્ ર ાક્્યની ફાકી યકભ ભાંથી સકંભત લવૂર કયલાભા ંઅલળ.ે 

 

18. ઠેકેદાય કઇણ નકુવાન થલા ન્મ અકસસ્ટભકતાના સકસ્ટવાભા ંજી.મુ. 

ની લતી કામદા શેઠ જરૂયી ગરા ંરેળ.ે 

 

19. ઠેકેદાય ખાતયી કયળ ે કે જી.મ.ુ દ્વાયા જાયી કયરેા મગ્મ દ્વાય ાવ લગય 

આભાયત / તેભની પયજ ની જગ્માએ થી / કેમ્વ થી વંસ્ટથા ની કઇ લસ્ટત ુ

રેલાભા ંઅલી નથી. ન ેત ેશેત ુભા્ે યાખલાભાં અલતા યસેજસ્ટ્ય ભા ંએન્ ર ી 

કયલી. અ સ્ટથભાંથી અલતી થલા ફશાય જતા કઇણ લાશન ની 

ઈયિ યસજસ્ટ્યભા ંયકેડિ  તયીકે એન્ ર ી કયલાની યશેળ.ે 

 

20. તભાભ વાભગ્રી, ઈકયણ, વયકાયક વંિાય ઈકયણ, સ્ટ્ાપના 

ઈનાા ન ેસળમા ુગણલેળ, અઆ કાડ્વિ, નાભ લરે્ , ભફાઇર ને તેની 

ફે્યી ફે્યી, મગ્મ કદના રેથ, સવ્શવર ને વેલાઓ એ્રેકે વુયક્ષા 

વેલાઓ કયલા ભા્ે જરૂયી સ્ટ્ેળનયી / કે તેની વ્મલસ્ટથાઓ  ઠેકેદાય દ્વાયા 

ૂયી ાડલાભાં અલળ.ે કન્ ર ાક્્ય વુસનસિત કયળ ે કે વુયક્ષા પયજ ભા્ે 

સનમિુ થમેરા રક પામય પાઆ્ીગં ઈકયણના ઈમગભા ં વાયી યીત ે

પ્રસળસક્ષત છે. 

 

21. ઠેકેદાય અ વેલાઓ ભા્ે કઇ ણ ન્મ એજન્વી થલા વ્મસિ 

(વ્મસિઓ) ન ેકન્ ર ેક્્ ય રેળ ેનશી.ં 

 

22. ઠેકેદાય તભાભ શ્રભ કામદા દ્વાયા ફંધામેર યશેળ ે (વક્ષભ સધકાયી 

ાવેથી શ્રભ રામવન્વ ભેલલા વસશત). કઇણ શ્રભ કામદાઓ / ન્મ 
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કામદાઓના ઈ્રંઘનથી ઈદ્બલતા કઇણ સલલાદ ભા્ે જી.મ.ુ જલાફદાય 

યશેળ ેનશી.ં 

 

23. કન્ ર ાક્્ય કયાયના અધાય ે તેભના જ્ઞાન ય અલતી તભાભ ફાફતન ે

ધ્માનભા ંયાખીન ેવંૂણિ વુયક્ષા જાલળે. 

 

24. યજાઓ ન ેયસલલાય ેઅ કયાયની કાભગીયી ભા્ે જલાફદાયી કન્ ર ાક્્ય 

યશેળ.ે 

 

25. કભિિાયી વ્મસિ ઠેકેદાયના કભિિાયીઓ શળ,ે જી.મુ. તેભની વાથ ે કઇ 

વીધી થલા યક્ષ યીત ે વંફંધ ધયાલળે નશી,ં તભાભ લૈધાસનક 

જલાફદાયીઓ ઠેકેદાય ય  છડલાભા ંઅલળ.ે 

 

26. વંફંસધત સધસનમભના લૈધાસનક જગલાઇઓ ભજુફ યાખલાભા ં

અલેર  કાભદાય ના ન્મુનતભ લેતન ન ેન્મ અકસસ્ટભક લેતન ભા્ે ઠેકેદાય 

જલાફદાય યશેળ.ે 

 

27. જી.મુ. ાવેથી ભેલેર િુકલણીન ેધ્માનભા ંરીધા લગય, દયકે ભસશનાના 7 

તાયીખ વુધી કાભદાય / વુયક્ષા યક્ષકન ે િુકલણી કયલા ભા્ે ઠેકેદાય 

જલાફદાય  યશેળ.ે ઠેકેદાય દ્વાયા કાભદાય / વુયક્ષા યક્ષકન ે િૂકલણી છી, 

ઠેકેદાયન ેિુકલણી ની પ્રસક્રમા જી.મુ. દ્વાયા શાથ ધયલાભાં અલળ.ે 

 

28. અગાભી ભસશને 10 ભી તાયીખથી એક ભસશના ભા્ે કન્ ર ાક્્ય દ્વાયા 

ગાયની િુકલણીભા ં સલરંફના સકસ્ટવાભા ં પ્રસત વ્મસિ 1,000 / - (એક 

શજાય) રૂ.  દંડ રાદલાભા ંઅલળ.ે 

 

29. ગાઈના ભસશના ના વંફંસધત પ્રત્મેક રગ ભકાન / કેમ્વ ભા્ે કેડય 

ભજુફની શાજયીની વંૂણિ સલગત વાથ ે ભકાન / કેમ્વ ભજુફ વભસિત 

સફર ને કન્ ર ાક્્યના જલાફદાય વ્મસિ દ્વાયા મગ્મ યીતે સ્ટલીકૃત લેતન 

ળી્ની નકર (વ્મસિગત રૂ ે જી.મુ. ની વૂસિ વાથ ે કાભદાય, તેભના 
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આીએપ ને આએવઅઇ ખાતા નંફય, વીર શેઠ ને ઠેકેદાયની શસ્ટતાક્ષય 

લગયે)ે લગેય ે વંફંસધત નડર સધકાયીના પ્રભાણિ વાથ ે ઠેકેદાય દ્વાયા 

વફસભ્ કયલાભાં અલળ.ે મગ્મ િકાવણી છી,  સફર યજૂ કમાિના 15 

સદલવની ંદય જી.મ.ુ, ઠેકેદાયન ેઅલશ્મક િુકલણી કયળ.ે ઠેકેદાય ત ેભા્ેના 

િરણના સડસઝ્ છી કયલાભાં અલેરા લૈધાસનક કાતન દાલ કયળ.ે 

સફરની યજૂઅતના એક ઠલાસડમાભા ં ત ે સફર ની  િુકલણી કયલાભા ં

અલળ.ે 

 

30. ઠેકેદાયના કાભદાયન ે જી.મુ. વાથેના કયાય ભા ં કઇ ગનીમતા શતી 

નથી ને જી.મુ. ન ેકન્ ર ાક્્યના કામિકતાિઓ લચ્િ ેકઇણ પ્રકાય ન કઇ 

વંફંધ યશેળે નશી.ં 

 

31. વરાભતી યક્ષક / કભિિાયીન ેયજગાયી અલી અલશ્મક છે ને ત ે50 

લિથી લધુ ન શલી જઇએ ને 18 લિથી ઓછી ન શલી જઇએ (જન્ભ 

તાયીખ પ્રભાણિ દયકે વુયક્ષા કભિિાયીઓ વાથ ે જી.મુ. ઑસપવભા ં શલુ ં

જઇએ).  

 

30 % વુયક્ષા કભિિાયીઓ તયીકે વેનાના સનલતૃ્ત વૈસનક ન ેજ વંદ કયલાભાં 

અલળ.ે 

 

32. વરાભતી યક્ષક એ સદલવ ના  8 કરાકની પયજ કયળ ેયંત ુવ્મસિગત 

યીત ે  સદલવભા ં08 કરાકથી લધુ નશી.ં પયજ િા િ્ન ેપ્રબાયી સધકાયી વભક્ષ 

ભૂકલ જઇએ 

 

33. કન્ ર ાક્્ય સિભાસવક ધયણ ે બતૂૂલિ વૈસનકની બયતી ને સફન-

કામિક્ષભ ને નફા વુયક્ષા યક્ષકની મગ્મ ફદરીની ખાતયી કયળ.ે 

 

34. ઠેકેદાય ખાતયી કયળ ે કે વુયક્ષા ઇનિાજિ / વુયલાઆઝય પિ સનલતૃ 

વૈન્મ વ્મસિ (રઘુતભ જવેીઓ / શલરદાય યને્ક) શળ.ે વુયક્ષા યક્ષકન ેતૈનાત 

કયલાભાં ણ વેનાના સનલૃત્ત વૈસનક ન ેવંદ કયલાભાં અલળ.ે 
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35. નુવૂસિ ફતાલ ેછે કે તેભના જભાલ્ની જગ્માએ જભા કયાલતા યક્ષક / 

વુયલાઆઝયની વંખ્માન ે લરેવભેન્  શેરા ં ઠેકેદાય દ્વાયા આન્િાજિ સધકાયી 

ાવ ેભજૂંય કયલાભાં અલળ.ે વૂસિ ભા ંકઇણ પેયપાય જી.મ.ુ ની ભજૂંયી થી 

કયલાભાં અલળ.ે કન્ ર્ ાક્્ય યક્ષક / વુયલાઆઝય તેભના જભાલ્ની 

જગ્માએ જે્ રી વંખ્મા ભા ંજભા કયાલેર શઇ તેન દૈસનક શેલાર વફસભ્ 

કયળ.ે વરાભતી યક્ષકને તેની વુયક્ષા પયજ ઈયાંત સયવેલળન, ફાહ્ય વ્મસિન ે

ભાગિદળિન તેભજ કેમ્વ ભા ંસ્ટી્ીગં, નુકવાન થલા ન્મ જખભન ેયકલા 

જલેી પયજ ફજાલલી ડળ.ે લીજ ુયલઠ જરૂયી ન શમ તેલા સલસ્ટતાયભા ં

સસ્ટલિન ેફંધ કયીને તેન ેલીજીના મગ્મ ઈમગ થલા ફગાડન ેયકલા 

તથા તનેુ ંવંિારન કયલંુ ડળ.ે સવક્યસય્ી વુયલાઆઝયન ેતભાભ ઑસપવની 

િાલીઓ ની કસ્ટ્ડી યાખલી ડળ ેને તેના ભા્ે આશ્મ ૂન ેયવીદ યસજસ્ટ્ય 

જાલલંુ ડળે. સવક્યસય્ી વુયલાઆઝયન ેખાતયી કયલી ડળે કે ગે્ ાવ 

સલના કઇ વાભગ્રી / ેસયપેયર ફશાય જતા નથી. અ પ્રકાયની પયજન બંગ 

ગંબીય ગણલાભાં અલળ ેન ેદયયજ રૂ. 1000 / - ન દંડ રાદલાભા ંઅલળ ે

ને તેન ે ઠેકેદાયના સફરભાંથી લવૂર કયલાભા ં અલળ.ે કઇ પયસજમાત 

કભિિાયી તેની પયજ દયસભમાન ઉંઘત ઝડાઆ ત , તેન ે તેની પયજ ન ે

જી.મુ.ભાંથી કાઢી ભુકલાભાં અલળ.ે 

 

36. ઘણા: 

્ેન્ડયય ે નીિ ે અેર ઘણા (1) થી (7) ની ઘણા કયલી ડળ ે ને ત ે

પભિભા ંશસ્ટતાક્ષયની િકવાઆના વૂિકભા ંતેના શસ્ટતાક્ષય કયલા ડળ.ે 

 

(1) શંુ / ભે જાશેય કરંુ છંુ કે શંુ / ભ ેઅ વાઆ્ની ભુરાકાત રીધી છે ન ે

અ ્ેન્ડય વફસભ્ કયતા ં શેરા ં વાભગ્રી, શ્રભ ને કાભ વંફંસધત ન્મ 

સયફ વંફંસધત સ્ટથાસનક સયસસ્ટથસતઓથી ભાયી જાતન ે / તાન ે

સયસિત કયી છે. 

(2) શંુ / ભે જાશેય કરંુ છંુ કે ભેં / ભ ેઅ કામિના કયાય, લકાળ ન ેન્મ 

દસ્ટતાલજેની ળયત કાજીૂલિક ભ્માવ કમો છે ને તે ભજુફ ભર 

કયલા ભા્ે વંભત છી.ં 
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(3) શંુ / ભે જાશેય કરંુ છંુ કે શંુ / ભાય કભિિાયી ના સ્ટ્ાપના વભ્મ વાથ ે

કઇ વ્મલવામ થલા કુ્ંુફીક વંફંધ નથી, કે જ ે કઇણ બાગભા ં વીધા 

થલા યક્ષ યીત ે (i) ્ેન્ડય દસ્ટતાલજેની તૈમાયી વાભેર શઇ. (ii) ફીડ ની 

વંદગીની પ્રસક્રમા ભા વાભેર શઇ થલા (iii) વંૂણિ વંદગી પ્રસક્રમા ન ે

કયાય ના ભરીકયણ  દયમ્માન એમ્લરમયના નીિનેા કભિિાયીઓન ેસવલામ 

કે જભેણે અ વંફંધથી ઉબી થમેરી વંઘિન ે નકયીદાતાન ે સ્ટલીકામિ યીત ે

ઈકેરલાભાં અલી છે, તેલા ભા ંવાભેર શઇ. 

નુક્રભ 

નંફય 

એમ્લરમયના કભિિાયીનુ ંનાભ કામાિરમ ને ઑસપવ કે જભેા ં

ત ેકાભ કય ેછે 

 

4) શંુ / ભે જાશેય કરંુ છંુ કે અ કન્ ર ાક્્ શેઠ મુસનલસવિ્ ીન ેૂયી ાડલાભાં 

અલેર વેલા શે્રષ્ઠ ગુણલત્તા ને કામિળસિ શલી જઇએ ને ઈયના ેયા 

(13) ભા ં જણાલેરા તભાભ વંફંસધત કામદાઓની ૂણિણે ૂસતિ નુવાય 

યશેળ.ે 

 

(5) શંુ / ભ ે જી.મ.ુની જરૂસયમાત ભજુફ શે્રષ્ઠ વાયા ાિ લાા કભિિાયી  

ુયા ાડલા ભા્ે વંભત છંુ 

 

(6) શંુ / ભ ે ફાંશેધયી અીએ છીએ કે કશેલાતી વેલાઓ કન્ ર ાક્્ના 

કામિકા દયસભમાન વતત સલતસયત કયલાભા ંઅલળ ેને જ વંતકાયક ન 

શમ થલા નક્કી કયલાભાં અલેરા કામદા બંગ કયલાભાં અલળ ે ત તેન ે 

જી.મુ. દ્વાયા ગંબીયતાથી રેલાભા ંઅલળ ેન ેજી.મુ. કઇ ણ વૂિના સલના 

ભાયા કયાયને યદ કયી ળકે છે. 

 

(7) શંુ / ભ ે અભ વંફંસધત કામદાના લૈધાસનક જગલાઇઓ નુવાય 

ભુકલાભાં અલેર કભિિાયી ન ે રઘુતભ લેતન એક્્ ન ે ન્મ અકસસ્ટભક 

ભજુફ જરૂયી લેતન િૂકલલા ભા્ે જલાફદાય યશીળ. 

 

તાયીખ: ______________________ 
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સ્ટથ: ____________________ 

 

(વીર વાથ ેઠેકેદાય / સફડયની શસ્ટતાક્ષય) 

જડાણ-3 

પ્રાધાન્મતા ભાદંડ 

1.0 ફરી ફરનાય ે ુયાલા ભા્ે વંફંસધત દસ્ટતાલજે વાથ ે જડાણ-3.2 

ભજુફ ૂછલાભા ંઅલેરી ફધી ભાસશતી પ્રદાન કયલી અલશ્મક છે. 

2.0 ફરી ફરનાય ેજડાણ -3.2 ભા ંજણાવ્મા ભજુફના તભાભ પ્રભાસણત 

દસ્ટતાલજે / ન્યાઆઝ્ડ ડીલરેયળેન પ્રદાન કયલી અલશ્મક છે. 

3.0 આસચ્છત સફડય ાવ ેછે્રા ાંિ લિ દયસભમાન વતત ઓછાભા ંઓછા 

03 (િણ) લોન નુબલ શલ જઇએ, એ્રે કે નાણાકીમ લિ 2015-16 

થી 2020-21 વુધી પ્રસતસષ્ઠત કંનીઓ / વંસ્ટથાઓ / ીએવમ ુ / વેન્ રર / 

યાિ વયકાય વંગઠન / મુસનલસવિ્ીઓન ેવુયક્ષા વેલાઓ ૂયી ાડેરી શલી 

જઇએ. 

4.0 નાણાકીમ લિ 2017-18, 2018-19 ન ે 2019-20 ની ન્મૂનત્તભ 

વયયેાળ લાસિક ્નિઓલય વુયક્ષા વેલાઓની વભાન નકયીઓથી 200 

રાખથી ઓછી નશી ં શમ. ફેરને્વ ળી્, નપા ન ે નુકવાન ખાતાના 

સ્ટલરૂભા ંવભાન ડક્યુભેન્ યી ુયાલાન ે ્ેક અતા,ં ર્ ે ડઓલય વસ િ્ સપકે્, 

વ્મલવામભા ં િા િ્ડ એકાઈન્ ન્  દ્વાયા વશી કયામેર ્નિઓલય વસ િ્ સપકે્ 

ઑપય વાથ ેવફસભ્ કયલંુ અલશ્મક છે. 

5.0 સફડયન ે ઈયિ કઇણ વંગઠનભા ં નીિ ે પ્રભાણેના ાંિ લિભા ં

વપતાૂલિક વભાન કામોન નુબલ શલ જઇએ: - 

(એ) િણ વભાન કન્ ર ાક્ટ્વ લાસિક રૂ .80 રાખથી ઓછા ભૂ્મના નસશ 

થલા 

(ફી) ફ ેવયખા કન્ ર ાક્ટ્વ લાસિક રૂ. 120 રાખથી ઓછા ભૂ્મના નસશ; 

થલા 
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(વી) એક વભાન કયાય લાસિક  રૂ. 160 રાખથી ઓછા ભૂ્મના નસશ. 

6.0 પ્રસતસષ્ઠત કંનીઓ / વંસ્ટથાઓ / ીએવમુ / વેન્ રર / 

યાિ વયકાય વંગઠન / મુસનલસવિ્ીઓન ે વરાભતી યક્ષક ન ે

વેલાઓ ૂયી ાડલા ન સફડય ાવ ેઓછાભા ંઓછા ાિં લિન 

નુબલ શલ જઇએ. વંમુિ વાશવ / કન્વસ િ્મભ ભજૂંય નથી. 

દા.ત. વરાભતી વ્મલવામની સ્ટથાનાન લિ 01/04/2012 

છીથી યશેળે નશી.ં 

7.0 ફીડય સલરુિ કંનીની સ્ટથાના છી બાયત વયકાય, ગજુયાત 

વયકાય થલા કઇ યાિ ફડિ / મુસનલસવિ્ ીઓ / કોયળેન 

દ્વાયા કઇ ૂછયછ / કેવની તાવ િાર ુ ના શલી જઇએ થલા 

કઇ ના બ્રેક સરસ્ટ્ ભા ંના શલા જઇએ  

8.0 વ્મલવામ ળરૂ થલાની તાયીખથી સફડ ઓપય કયલાની 

તાયીખ વુધી  સફડય વાભ ેકઇ રીવ / ક િ્ કેવ ભરભાં શલ 

જઇએ નશી.ં 

9.0 તેભણ ે જડાણ-3.2 ભજુફ રઘુત્તભ લેતન એક્્ ભજુફ 

િુકલણી ંગેની ઘણા કયલી ડળ.ે 

10.0 ળસ્ત્ર લગય / ળસ્ત્ર વાથે  તેની ાવે ઓછાભા ં ઓછા છે્રા િણ 

ભસશનાભા ં દય ભસશન ે 150 વુયક્ષા યક્ષક શલા અલશ્મક છે, (જૂન, જુરાઆ, 

ઓગસ્ટ્-2017 આવીઅયની નકર વાથ)ે 

11.0 સફડય ાવ ે કામભી આ.ી.એપ. એકાઈન્  ન ે કભિિાયી સ્ટ્ે્ 

આન્સ્ટમયન્વ કોયળેન [ESIC] નું  વસ િ્સપકે્ તેના નાભ નુ ં શલુ ં જઇએ, 

કામભી આ.ી.એપ. એકાઈન્ નુ ં ડક્યુભેન્ યી પ્રૂપ ન ે ESIC / લકિભેનના 

લતય પ્રભાણિ વફસભ્ કયલંુ અલશ્મક છે. 

12.0 કન્ ર ાક્્ રેફય એક્્ ંતગિત શ્રભ કસભળનય દ્વાયા દય ભસશન ે

ઓછાભા ં ઓછા 150 વ્મસિન ે રાઆવન્વ શલુ ં અલશ્મક છે. (પ્રભાસણત 

નકર જડામેર છે) 
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13.0 વસલિવ ્ેક્વ / જીએવ્ી નધંણીની કૉસ ન ેેન કાડિની કૉસ સફડ 

દસ્ટતાલજેભા ંજડેરી શલી અલશ્મક છે 

 (એ) નાણાકીમ લિ 2017-16, નાણાકીમ લિ 2016-15 ન ે

નાણાકીમ લિ 2015-14 ભા્ે અલકલેયા યી્નિની કૉસ ફીડ દસ્ટતાલજે 

વાથ ેજડેરી શલી અલશ્મક છે. 

 (ફી) યાષ્ટર ીમકૃત / વુસનસિત ફેંકની વ્લેન્વી વસ િ્ સપકે્ની 

વસ િ્પાઆડ કૉસ જરૂસયમાત ભજુફ વફસભ્ કયલાભાં અલળ.ે વંમુિ 

વાશવ / કન્વસ િ્મભની ભજૂંયી નથી. સફડય રામકાત ભાદંડ ભજુફ શલા 

જઇએ. 

 (વી) કન્ ર ાક્્ય એકર ભાસરક, યસજસ્ટ્ડિ  બાગીદાયી કંની / પ્રા. સર. 

ભાસરક થલા સબ્રક સર. ભાસરક નુ ં શલુ ં અલશ્મક છે,. દુકાન ન ે

સ્ટથાનાની પ્રભાણિની નકર, નધંણી / આનકોયળેનની યજૂ કયલી 

જરૂયી છે. 

 (ડી) સફડયન ે ળેડ્મૂર ફી ભજુફ ના બાલતાર શલા જઇએ, નશી ં

ત ્ેન્ડય ધ્માનભા ંરેલાભા ંઅલળ ેનશી.ં. 

14.0  અઆએવઓ પ્રભાસણત વેલા પ્રદાતા ન ેપ્રાધાન્મ છે. 

15.0 જ કઇ ભાસશતી મગ્મતા પ્રાપ્ત કયલાના શેતુથી ખ્ી બયલાભા ંશમ 

ત તેન ેગંબીય ગણલાભાં અલળ ેન ેતેના આએભડીને જપ્ત કયલાભાં અલળ ે

ને બસલષ્મભા ંકઇ કામિ ન અલા તેન ેબ્રેકસરસ્ટ્ેડ કયલાભા ંઅલળ.ે. 

16.0 GU એ ભૂ દસ્ટતાલજે ઈત્ન્ કયલા ભા્ે કશી ળકે છે િાં પ્રભાસણત 

પ્કાીઝ અલાભા ંઅલેર છે 

17.0 બાયતીમ કંની એક્્, 1956 / વશકાયી વવામ્ી શેઠ યિામેરી 

બાયતીમ બાગીદાયી એક્્ / કંની શેઠના કન્ ર ાક્્ય / એજન્વી / વેલા 

પ્રદાતા / વ્મસિગત-એકભાિ ભાસરક / બાગીદાયી વુયક્ષા વેલા પ્રદાતાના 

િક્કવ શેત ુ ભા્ે યાિ થલા કેન્ર વયકાય વાથ ે નધંામેરી અલી કંની 

એક સફડય તયીકે યજી કયલા ાિ યશેળ.ે 
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જડાણ-3.1 

્ેન્ડય સ્ટલીકૃસત ભા્ે વેલા પ્રદાતાની વંદગી 

1.0 તકનીકી સફડ ખ્મા છી, તભાભ દસ્ટતાલજેનુ ં ભૂ્માંકન 

ધયણના અધાય ેકયલાભાં અલળ.ેરામકાતલાી એજન્વીઓન ે ગુણ 

િસત ભજુફ ક્રભાંસકત કયલાભા ંઅલળ.ે 

ભાકિવ નીિ ેપ્રભાણ ેપાલલાભા ંઅલળ:ે 

નુ.નં. સલગત    

1 વુયક્ષાવેલાન નુબલ 

લોભાં 

(i)> = 5 ને <= 7 5 

ગુણ કયતા   

(ii)> 7 ને <= 10 10 

ગુણ કયતા ં

(iii)> 10 છી 15 ગુણ 

  

2 વયયેાળ લાસિક ્નિઓલય 

નાણાકીમ લિ 2016-17, 

નાણાકીમ લિ 2015-16 

ને 

નાણાકીમ લિ 2014-15 

(રૂ.રાખભાં) 

(i)> = 200 ન ે <= 

250 કયતા 5 

ગુણ 

(ii)> 250 ને <= 300 

કયતા ં10 

ગુણ 

(iii)> 300 છી 15 

ગુણ 

  

3 વુયક્ષા યક્ષકની વંખ્મા 

(ફધા 

પ્રકાય) લતિભાન ગાય ય 

(આવીઅયની નકર જડામેર 

શલી અલશ્મક છે) 

(i)> 150 ને <= 250 

ને 10 કયતા લધાય ે

ગુણ 

(ii)> 150 ને <= 250 

કયતા ં10 

ગુણ 

(iii)> 250 છી 15 

ગુણ 

  

4 વુયક્ષાવેલા ન નુબલ (i)> 50 ને <= 75 10   
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ભાિ મુસનલસવિ્ીઓ થલા  

વયકાય દ્વાયા(ગાઈના ાંિ 

નાણાકીમ લિ દયસભમાન ૂણિ 

થમેરા કમોના   

નુબલની  રસષ્ટએ કામો ની 

યકભ) (રૂ.રાખભાં) 

ગુણ કયતા ં

(ii)> 75 ને <= 100 

થી 10 

ગુણ 

(ii)> 100 ને <= 125 

કયતા ં15 

ગુણ 

(iii)> 125 છી 20 

ગુણ 

5 ભાન્મ અઆએવઓ 

પ્રભાણિ 

 

 

5 ગુણ   

 

2.0 ઈચ્િતભ ભાકિવ ધયાલતી એજન્વીન ે કૂ્ય 1 જાશેય કયલાભા ં

અલળ ેન ેફાકીના રક ઈતયતા ક્રભભાં કુ્ય 2, કૂ્ય 3 શળ.ે.. 

3.0 ઈયિ પ્રસક્રમા ૂણિ કમાિ છી નાણાકીમ સફડ ઓનરાઆન 

ખુ્રી યશેળે. નાણાકીમ સફડ વરાભતી એજન્વીના વસલિવ િાસજિવના 

વંદબિભા ં ભાિ ફે દળાળંભાં જ છે.(કાજીૂલિક સધરેખન 5. ન ે

સધરેખન 4 ની કરભ ન.ં 6 લાંિ) કાભના ભરીકયણ ભા્ે 

વોથી નીિ ુ્ેન્ડય (L1 એજન્વી) વંદ કયલાભાં અલળે યંતુ ,જ 

દયની વભાન યકભ શમ, ત ેયા 2 તયીકે જાશેય કયામેર કાભની 

પાલણી ભજુફ યને્કય વંદ કયલાભાં અલળ.ે   

 

જડાણ-3.2 

ૂલિ રામકાતની ભાસશતી / પભિ / િેકસરસ્ટ્ 

તકનીકી સફડ વાથ ે દસ્ટતાલજેની વંફંસધત પ્રભાસણત નકર વાથ ે

સલગત પ્રદાન કયલી જઇએ 
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નુ 

નં.  

 

સલગત જડામેર 

[શા/ના] 

જડામેર 

દસ્ટતાલેજની 

સલગત 

વાસફતી 

ભા્ે 

સલળે 

નધં 

1. નાભ, વયનાભંુ, વેર પન ને ઇ-ભેર 

વયનાભંુ કન્ ર ાક્્ય / એજન્વી / વસલિવ 

પ્રલાઆડય / વ્મસિગત-એકભાિ ભાસરક / 

બાગીદાયી કંની / કંની / વશકાયી 

વવામ્ી થલા યાિ થલા કેન્ર વયકાય 

વાથે યસજસ્ટ્ડિ કઇ ણ કંની વુયક્ષા વેલા 

પ્રદાતાના િક્કવ શેતુ ભા્ે 

   

2. નધંણીની પ્રભાસણત નકર (યાિ વયકાય, 

કેન્ર વયકાય, મ્મુસનસવર કોયળેન વાથે) 

   

3 બાગીદાયી ેઢી ના ભાસરક/ કંની / વશકાયી 

વભાજની ેઢી / બાગીદાય / પ્રસતસનસધઓ,   

જનેે ાલય ઓપ એ્ની અલાભા ં અલે છે 

તેભના નાભ, વયનાભાં , ભફાઇર નંફય ન ે

આભેઆર. 

   

4 ભાસરકીની ેઢી / બાગીદાયી કંની / 

કંનીના ફંધાયણની નકર / રેખ / વશકાયી 

વવામ્ીના ભેભયને્ડભની કૉસ થલા યાિ 

થલા કેન્ર વયકાય વાથે યસજસ્ટ્ડિ કઇ ણ 

ેઢી, વુયક્ષા વેલા પ્રદાતાના િક્કવ શેતુ ભા્ે 

દસ્ટતાલેજની પ્રભાસણત કૉસ વાથે ભાસરકની 

સલગત 

   

5 ્ેન્ડય પી ડર ાફ્્    

6 આએભડી ડર ાફ્્    

7 ફેંક વરલેન્વી વસ િ્સપકે્    

9 છે્રા એક લિની િુકલણી ના િરણની નકર વાથે 

વ્મલવાસમક કય નધંણી. 

   

10 છે્રા એક લિની િુકલણી ના િરણની નકર વાથે 

વેલા કય નધંણી. 

   

11 જીએવ્ી નધંણી નંફય    

12 દુકાન ને સ્ટથાન નધંણી પ્રભાણિ નકર    

13  વુયક્ષા વેલાની સ્ટથાનાન લિ (વાસફતીની નકર 

જડામેર શલી જઇએ) જ ે 30/06/2012 છીથી 
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નશી ંશમ. 

14  ૅન (અલકલેયા)     

15 ી.એપ. નધંણી    

16 છે્રા એક લિની િુકલણી ભા્ે િારાની નકર વાથે 

આએવઅઇ નધંણી 

   

17 પ્રાદેસળક શ્રભ કસભળનય દ્વાયા જાયી કયામેર ભાન્મ 

રામવન્વ 

   

18 ગજુયાત યાિ ના ખાનગી વુયક્ષા એજન્વી 

સધસનમભ 2005 શેઠ , આન્સ્ટેક્્ય જનયર ઓપ 

રીવ દ્વાયા કાઢી અલાભાં અલેર રાઇવન્વ 

(કામદ ને ઓડિય) ને ગજુયાત રુ્વ 2007 ના 

રુ્વ 9 ની યિના અ કામદા શેઠ કયલાભાં અલી છે 

(િાય ેશસથમાય વાથે વુયક્ષા ગાડ્વિ ૂયા ાડલાભા ં

અલ ેછે) 

   

19 ળુ ં વુયક્ષા યક્ષક ને  શસથમાય ૂયા ાડલાભા ંઅલ ેછે 

તે  ભાન્મ રામવન્વ વાથે છે શા થલા ના. 

   

20 ભજૂય સનમભન ને નાફૂદી કામિ ની નધંણીની કૉસ.    

21 ગાઈના િણ (03) નાણાકીમ લિ નુ ં લાસિક 

્નિઓલય 

(વી.એ. દ્વાયા ફંધામેર પ્રભાસણત નકર) 

(1). 2019- 2020 * રૂ .___________ 

(2). 2018 -2019 * રૂ. ___________ 

(3). 2017 -2018 * રૂ. ___________ 

(રામકાત ભા્ે ન્મૂનતભ અલશ્મકતા, ઈયના િણ 

લિન વયયેાળ લાસિક લતય, વુયક્ષા વેલાઓની 

વભાન નકયીઓથી 200 રાખથી ઓછા નશી ંશમ. 

   

22 શેરાની ાંિ (05) દયસભમાન ૂણિ વુયક્ષા વેલાઓ (પિ વુયક્ષા 

વેલા) ની સલગત 

ૂણિ લિ (2019 - 2020, 2018 -2019, 2017-2018, 2016 -17, 

2015 -2016)  નીિે ભુજફ ભાસશતી વાથે 

  

વયકાયી / ધિ-વયકાયી / જાશેય ભમાિસદત 

કંની / ફેંક / શસસ્ટ્ર / મુસનલસવિ્ી / કરજે / ઈદ્યગ / 

શ્ે્વ લગેય ે
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નુ. 

નં.  

 

વંસ્ટથા / 

કંનીનું 

નાભ, 

વયનાભંુ, 

્ેસરપન 

/ભ.નં. 

કયાય 

તાયીખ

ન 

વભમગા

: 

___ 

થી___ 

લાસિક 

કયાય 

યકભ 

વુયક્ષા

ની 

વંખ્મા 

1 ૂયી 

ાડલા

ભાં 

અલેર 

નકર જડે 

વભાસપ્ત 

પ્રભાણિ 

  

1 2 3 4 5 6   

નધં: વંતકાયક યીતે વેલાઓ પ્રસ્ટતુત કયલા ભા્ે વંસ્ટથાઓ / 

વંસ્ટથાન વભાપ્ત કયલાના લકિ -ઑડિવિ ન ેપ્રભાણિની પ્રભાસણત 

નકર. 

  

23 ાછરા િણ લિ એ્રે કે 2016 - 2017, 2015 -

2016, 2014 -2015 ના અઆ્ી લતયની 

પ્રભાસણત નકર 

   

24 લતિભાન લિભાં પ્રગસતભાં કાભના અદેળની કૉસ કે 

જનેા ભા્ે વુયક્ષા વેલાઓનુ ંભાસવક સફર ____ કયતા ં

ઓછંુ શલું જઇએ નશી ં

   

25 એજન્વી વાથે કુર વંખ્મા સ્ટ્ાપ 

(એ) વુયક્ષા િાજિ 

(ફી) સવક્યુસય્ી વુયલાઆઝય 

(વી) રેડી સવક્યુસય્ી ગાડ્વિ 

(ડી) ળસ્ત્ર લગય વુયક્ષા યક્ષક 

(આ) ળસ્ત્ર વાથે વુયક્ષા યક્ષક 

(એપ) લશીલ્ી સ્ટ્ાપ 

નધં: તેની ાવે ઓછાભા ં ઓછા વુયક્ષા યક્ષકની 

ન્મૂનતભ તાકાત શલી અલશ્મક છે 

શસથમાય / ળસ્ત્ર વાથે તેના લતિભાન ગાયિક ય 

150 થી ઓછી નશી ં (આવીઅયની કૉસ જડલી 

અલશ્મક છે) 

   

26 ન્યી શેરા ૂલિ આસતશાવ સલળે શસ્ટતાક્ષય કમાિ 

(એ) નાણાકીમ વંસ્ટથા કઇ સડપ્્ય 

(ફી) વ્મલવામ ળરૂ કયલાની તાયીખથી સફડ 

ઓપય કયલાની તાયીખથી કઇ રીવ / ક િ્  કેવ 

   

27 ગ્રાશકની વૂસિ કે કે જનેે શાર ભાં વુયક્ષા વેલાઓ 

પ્રદાન કયલાભાં અલી યશી છે તેના નાભ, વયનાભંુ, 
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્ેસરપન નંફય, વેર નં., ગ્રાશક  ભા્ે ુયા  ાડલાભાં 

અલેર યક્ષક / ફંદૂકદાય લગેય ેની વંખ્મા 

28 અઇ.એવ.ઓ  પ્રભાણિની કૉસ    

 

રૂ. 100 / - ના સ્ટ્ેમ્ કાગ ઈય ન્યાઆઝ્ડ ઘણા નીિ ે

ભજુફ શળે: 

શંુ / ભે / _____________ અભ જાશેય કયીએ છીએ કે 

ભાયી કંની બ્રેક સરસ્ટ્ેડ નથી ન ે કંનીની સ્ટથાના છી 

ભાયી સલરુધ્ધ કઇ ૂછયછ / કેવ , બાયત વયકાય / ગજુયાત 

વયકાય થલા કઇણ યાિ ફડિ / મુસનલસવિ્ ીઓ / કોયળેન  

દ્વાયા ેસન્ડંગ નથી. 

શંુ / ભે ______________________ અભ જાશેય કરંુ છંુ કે 

શંુ / ભે કઇણ નાણાંકીમ વંસ્ટથાના સડપ્્ય નથી ન ે

વ્મલવામની ળરૂઅતની તાયીખ થી સફડ ઓપય કયલાની તાયીખ 

વુધી ભાયી સલરુિ કઇ રીવ / ક િ્ કેવ ભરભાં ભૂકામ 

નથી.. 

શંુ / ભ ેવંફંસધત કામદાની જગલાઇઓ તથા  રઘુતભ લેતન સધસનમભ  

ભજુફ  કભિિાયીઓ  ન ેરઘુતભ લેતન ને ન્મ અકસસ્ટભક લેતન અલા નુ ં

ફાશેંધયી અીએ છીએ. 

શંુ / ભ ેઅગ ફાશેંધયી અીએ છીએ કે જ ઈયની ભાયી જાશેયાત 

ખ્ી થલા ગેયભાગે દયતી શમ ત ભાયા ્ેન્ડય / કન્ ર ાક્્ન ે યદ 

કયલાભાં અલે છે. 

સ્ટથ: 

તાયીખ: 

                                 સધકૃત વ્મસિની વીર ને શસ્ટતાક્ષય 
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જોડાણ-4  

કયાયની ળયતો અને નનમભો 

 

કરભ-૧ - આ કયાયભાાં વ્મક્ત કયરેા ળબ્દોનો અથથ 

અ કયાયભાં, શી ં વ્માખ્માસમત કમાિ છી, નીિ ે અેરા ળબ્દ 

સબવ્મસિઓ તેભન ે શી અલાભા ં અલેરા થિ યશેળે, સવલામ કે 

વંદબિન ેન્મથા જરૂયી શમ. 

 

એ) "જીમ"ુ ન થિ ગજુયાત મુસનલસવિ્ી, ભદાલાદ-ગજુયાત છે. 

 

ફી) "લાઆવ િાન્વેરય (લીવી)" ન થિ ગજુયાત મુસનલસવિ્ ીના કુરસત છે. 

 

વી) "યસજસ્ટ ર્ ાય" ન થિ ગજુયાત મુસનલસવિ્ીના યસજસ્ટ ર્ ાય થામ છે. 

 

ડી) "ઠેકેદાય" ન થિ એ છે કે વ્મસિગત, ેઢી, કંની, કોયળેન, જ ે

યસજસ્ટ ર્ ાય જીમ ુ વાથ ે કયાયભા ં પ્રલેળ કય ે છે ન ે તેભા ં તેના લાયવદાય, 

લશીલ્કતાિઓ, લશીલ્કતાિઓ, નુગાભીઓ, કાનૂની પ્રસતસનસધઓ, 

ળાભેર યશેળે 

 

આ) "ઠેકેદાયના પ્રસતસનસધ" ન થિ કયાયન ભર કયલા ભા્ે જલાફદાય 

વ્મસિ છે જ ે

કન્ ર ાક્્ય દ્વાયા જાશેય કયલાભા ંઅલળ ેન ેવૂિનાઓનુ ંારન કયલા ને 

કાભની વાભગ્રી પ્રાપ્ત કયલા ભા્ે ને ઈમગ કયલા ભા્ે મગ્મ યીત ે

ભરભા ંભુકામેરા ાલય ઑપ એ્ની શેઠ સધકૃત કયલાભાં અલળ.ે ત ે

કાભન ેમગ્મ ભરીકયણની જલાફદાયી રેલા ભા્ે વક્ષભ શલા જઆએ. 

 

એપ) "્ેન્ડયય થલા સફડય" એ્ર ેવ્મસિગત, ેઢી, કંની, કોયળેન જ ે

સફડ / ્ેન્ડય વફસભ્ કય ેછે. 

 



યજીસ્ટ ર્ ાય     ફીડરગાલનાય ન વશી ને સવક્ક  

“ગજુયાત મુસનલવી્ી ની કે્રીક ઇભાયત ન ેકેમ્વ ને વુયક્ષા ૂયી ાડલા” 
 

 

જી) "નુવૂસિત ફેંક" ન થિ એ છે કે જ ેફેંકન સયઝલિ ફેંક ઓપ આસન્ડમા 

એક્્ 1934ના ફીજા ળેડ્મૂર થલા તેભા ંથમેરા  પેયપાયભા ંવભાલેળ થામ 

છે. 

 

એિ) "કયાય" ન થિ એ થામ કે કયાય થલા કામિ શુકભ, જથ્થાના સ્ટલીકૃત 

સફર ને દય, કયાયની ળયત, ્ેન્ડયયન ેવૂિનાઓ ને ન્મ તભાભ ્ેન્ડય 

દસ્ટતાલજેન વભાલેળ થામ છે. 

 

અઆ) "્ેન્ડય થલા સફડ" ન થિ એ વ્મસિગત, ેઢી, કંની, કોયળેન 

દ્વાયા કાભના ભરીકયણ ભા્ે કયલાભાં અલેર ઓપય (તકનીકી ને / 

થલા નાણાકીમ / લાસણસિક) 

 

જ)ે "જથ્થાના સફર (BOQ)" ન થિ છે વુયક્ષા સ્ટ્ાપ, તેભની ભાિા, દય ન ે

ુયલઠાની સલગતની વૂસિ. 

 

કે) "ભૂ કયાય ભૂ્મ" ન થિ કાભના ઓડિય / કન્ ર ેક્્ કયાયભાં જણાલેરી 

યકભ. 

 

એર) "કયાય ભૂ્મ" એ્ર ે ભૂ કયાય ભૂ્મ જ ે કયાયની જગલાઇઓન ે

અસધન ફદરાલા ાિ છે. 

 

એભ) "વાઆ્" ન થિ જભીન ને / થલા ન્મ સ્ટથાન ય, નીિે, તેના 

દ્વાયા કે જનેા દ્વાયા કાભ શાથ ધયલાભા ંઅલળ,ે ન ેકયાય શેતુ ભા્ે ગ્રાશક / 

નકયીદાતા / સધકાયી દ્વાયા ૂયી ાડલાભા ંઅલતી કઇણ ન્મ જભીન 

થલા સ્ટથાન. 

 

એન) "ભાન્મતા થલા ભાન્મ" ન થિ એ છે કે રેસખતભા ંભજુંયી અેરી છે 

જ ેગાઈની ભોસખક ભજૂંયીના રેસખત ુસષ્ટકયણ વસશત છે. 

 



યજીસ્ટ ર્ ાય     ફીડરગાલનાય ન વશી ને સવક્ક  
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ઓ) "લકિ  ઑડિય" ન થિ એ થામ કે સનમિા થલા સધકાયીએ 

ઠેકેદાયન ે્ેન્ડય સસ્ટલકાયત રખેર િ. 

 

ી) "ભસશન" ન થિ ગે્રગસયમન કૅરેન્ડય ભસશન છે. 

 

કૂ્ય) "ડે" એ્ર ેકે કૅરેન્ડય સદલવ 

 

અય)  "વભમ" ઘસડમાના કરાક દ્વાયા વ્મિ બાયતીમ ધયણ વભમ 

ભજુફ યશેળે. 

 

એવ) "્ેન્ડય તાયીખ" ન થિ છે ્ેન્ડયની વિૂના પ્રભાણ ે્ેન્ડય પ્રાપ્ત કયલા 

ભા્ે સનમત કયરે વભાપ્તી તાયીખ થલા નુગાભી વૂિના દ્વાયા રંફાલેર 

તાયીખ. 

 

્ી) "રૂીઝ" (થલા વંસક્ષપ્ત રૂભા ં રૂ.) ન થિ બાયતીમ િરણભાં 

રૂસમા શળે. 

 

કરભ -2 નોનિવો, વાંભનતઓ, ભાંજૂયીઓ, પ્રભાણત્રો અને નનણથમો 

 

કઇણ નસ્વ, વંભસત, ભજૂંયી પ્રભાણિ થલા સનધાિયણ અલા ભા્ે 

કયાયના જગલાઇભા ંિાં ણ છે, ત ેરેસખતભા ં યશેળ ે ન ે વૂસિત ળબ્દ, 

પ્રભાસણત થલા નક્કી કયલાભાં અલળ ેત ેભજુફ યશેળ.ે 

 

કરભ-૩ વાંચાય અને કયાયની બાા 

 

3.1 રેખનભા ંવંિાય કયલ  

કયાયભા ંકઇણ ક્ષ દ્વાયા તભાભ નસ્વ, વંિાય, વંદબો ને પસયમાદ 

ંગે્રજી / ગજુયાતીભા ં રખલાભા ં અલળ.ે કન્ ર ાક્્યના ભાિ સધકૃત 

પ્રસતસનસધ તયપથી વંિાય કયલાભાં અલળ ેત ેજ ભાન્મ ગણલાભાં અલળ.ે 
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 3.2 કયાયની બાા 

કયાય દસ્ટતાલજે ંગે્રજીભા ંતૈમાય કયલાભાં અલળ.ે 

 

કયાય - 4 કયાયનું વંિારન કયત કામદ 

કયાયભા ંબાયતના ભરી કામદા દ્વાયા વંિાસરત કયલાભાં અલળે ને તેન 

સધકાયક્ષેિ ભદાલાદ ળશેયની મગ્મ ક િ્  શળ.ે 

 

કરભ -5 કોન્ટિર ાક્િ એગ્રીભેન્ટિ 

કન્ ર ાક્્ય કાભના અદેળની તાયીખથી 7 સદલવની ંદય કયાયના સ્ટલરૂભા ં

કન્ ર ેક્્ કયાય દાખર કયળ ે ને ભરભા ં ભૂકળ.ે શારના કામદાઓ 

નુવાય જરૂયી ભૂ્મના સ્ટ્ેમ્ ેવિ કન્ ર ાક્્ય દ્વાયા તેની તાની સકંભતે 

પ્રદાન કયલાના યશેળ.ે ભૂ કયાયને જી.મુ. દ્વાયા જાલી યાખલાભા ંઅલળ ે

ને પ્રભાસણત નકર કન્ ર ાક્્યન ેઈરબ્ધ કયાળ.ે 

 

કરભ -6 દય અને કય 

કયાયના દય શ્રભ કામદાઓ નુવાય છે જભેાં ભૂબૂત ન્મૂનતભ લેતન + ડીએ 

+ સ્ટ્ેચ્મુ્ યી િાજિ (આીએપ + આએવઅઇવી) + એજન્વી દ્વાયા નધંામેરા 

વસલિવ િાજિન વભાલેળ થામ છે. 

 

6.1 મુસનલસવિ્ી ઈયના ્ેફર ને લાસ્ટતસલક શાજય વંખ્મા ભજુફ રઘુતભ 

લેતન ભજુફ લૈધાસનક ળુ્ક ખિિ તથા જીએવ્ીન ખિિ બગલળે એજન્વી 

દ્વાયા સફન લૈધાસનક ળુ્ક બગલલાભાંઅલળે ને તેન ે વસલિવ િાજિભાં 

ગણલાભા ંન ેરખલાભા ંઅલળ.ે 

 

6.2 ્ેન્ડયયએ મુસનલસવિ્ીની અલશ્મકતા ભજુફ વુયક્ષા કભિિાયીઓની 

યાત-સદલવની 8 કરાકની પયજ ભા્ે સનભણંૂક કયલા ભા્ે ય ક્રભાંક 7 ને 8 

ભા ં% ભા ંભાિ વસલિવ િાજિ ભા્ેના દયન ઈ્રેખ કયલાન યશેળ.ે ફનવ, 

ગોયલૂણિ, સરલસયઝ, ઓલયશેડ િાસજિવ, નપા ને જીએવ્ી સવલામના 

ન્મ તભાભ કયને ધ્માનભા ંયાખીન ેદય રખલાન યશેળ.ે જીએવ્ીન ખિિ 

મુસનલસવિ્ ી દ્વાયા બગલલાભા ં અલળ.ે ્ાંકલાભા ં અલતી વસલિવ 
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િાસજિવભા ંફ ેકયતા લધુ અભકડા શલા જઇએ નશી ંન ેત ેળૂન્મ કયતાં 

લધુ શલુ ંજઇએ. ઈદાશયણ તયીકે 5.45% ભાન્મ છે યંત ુ5.451 ભાન્મ નથી. 

 

6.3 L1 એજન્વીઓ નાણાકીમ સફડના ક્રભ ન.ં (6) ન ે (7) ભા ં જણાવ્મા 

નુવાય વસલિવ િાસજિવના અધાય ે ધ્માનભા ંરેલાભા ંઅલળે, જ ેનધંસનમ 

છે. વભાન વસલિવ િાસજિવના સકસ્ટવાભા ં મસુનલસવિ્ ી જડાણ ૩.૧ ના 

રામકાત ભાદંડ ભજુફ સનણિમ રેળ.ે 

 

6.4 સનમભ નુવાય સફરભાંથી ્ીડીએવ કાલભાં અલળ.ે 

 

કરભ -7 નવક્યોનયિી નડોનિિ 

7.1 વેલા પ્રદાતા જનેી સફડ સ્ટલીકાયલાભા ં અલે છે ત ે રૂ. દવ રાખની 

કઇણ યાષ્ટર ીમકૃત / વુસિત ફેંકની 18 ભસશનાની ભાન્મતા ધયાલતી એવ.ડી. 

ફેંક ગેયં્ીના સ્ટલરૂભાં બયલાની યશેળે. 

 

7.2 સવક્યસય્ી સડસઝ્ અ કન્ ર ાક્્ શેઠની તભાભ જલાફદાયીઓન ે

મગ્મ સયૂણિતાની ગેયં્ી તયીકે પ્રસ્ટતુત કયલાભાં અલે છે. અ કન્ ર ાક્્ 

GUG ની કિેયીઓ / આભાયત / કેમ્વભા ં વરાભતી યક્ષક લગેય ે ભા્ે છે. 

વેલા પ્રદાતા, જ ે કઇ સધકાયીએ કઇ કયાયની ળયત શેઠ થલા ત 

એમ્લરમયની તયપેણભા ંઅ કયાય ય શસ્ટતાક્ષય કમાિ શમ તેલા સધકાયીની 

વૂિનાઓનુ ં ારન કયલાભાં સનષ્પ જામ ત અ કયાય શેઠ વેલા 

પ્રદાતાના જલાફદાયીઓની મગ્મ ૂસતિ ભા્ે એમ્લરમય દ્વાયા અ 

કયાયભાંથી ભતા વસલિવ પ્રલાઆડય દ્વાયા થલા નકયીદાતા વાથ ે વેલા 

પ્રદાતાના ન્મ કયાય દ્વાયા િૂકલલાાિ ફાકી યકભ વુયક્ષા સડસઝ્ની 

યકભન ઈમગ દ્વાયા કયી ળકે છે. 

 

7.3 સવક્યસય્ી સડસઝ્ન ે વેલા પ્રદાતા દ્વાયા વેલા ૂયી ાડલાભા ં

સનષ્પતા ભા્ે થલા કયાયના સનબાલભા ંમગ્મ યીત-યવભના ઈમગ 

કયલાના કાયણવય એમ્લરમય દ્વાયા જપ્ત કયલાભા ંઅલળ.ે 
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7.4 વસલિવ પ્રલાઆડયને સવક્યસય્ી સડસઝ્ કાભના વંતકાયક 

વભાસપ્ત/વંતકાયક વેલા છી એક ભસશના છી ને કયાયની વભાસપ્ત 

છી વસલિવ પ્રલાઆડય ાવેથી લવૂરાતાિ ફાકી યકભને વભામસજત કમાિ 

છી યત કયલાભાં અલળ.ે 

 

કરભ -8 કામથક્ષભ અને વક્ષભ કભથચાયીની જોગલાઈ 

ઓ8.1 કન્ ર ાક્્ય વરાભત ને મગ્મ યીતે કાભ િરાલલા ભા્ે તથા 

કાભદાયન ે જરૂયી વૂિનાઓ અલા શંભેળા કામિક્ષભ ન ે વક્ષભ 

કભિિાયીઓન ે સનભણુક અળ ે જથેી તેઓ વુયસક્ષત ન ે મગ્મ યીત ે કાભ 

કયી ળકે. ઠેકેદાય વક્ષભ, વાલિતે ન ેકુળ શમ તેલા વુયલાઆઝવિ ન ે

કામિકયન ેજ કામિ વળ.ે જી.મુ. અ કયાયના ભરભા ંઠેકેદાય દ્વાયા સનમિુ 

કયામેરા કઇણ વ્મસકતની તયપ લાંધ રેલા થલા પયજભાંથી તયત જ દૂય 

કયલા ભા્ે અદેળ અલા સ્ટલાતતં્ર્ય છે, કે જ,ે જી.મુ.ની ભંતવ્મભા,ં તાની 

જાતન ે ગેયલતિન કય ે છે થલા તેના પયજનુ ં મગ્મ સનબાલભા ં વભથિ 

થલા મગ્મ છે થલા જી.મ.ુ દ્વાયા તેના કાભન ેસનચ્છનીમ ભાનલાભા ં

અલે છે ન ેઅલા વ્મસિન ેજી.મુ.ની રેસખત નુભસત સલના કાભભા ંપયી 

કામિયત કયી ળકાળ ેનશી.ં કઇણ વ્મસિ જ ેકામોભાંથી દૂય કયામેર છે ત ે

જગ્માએ તેન ેવક્ષભ સલક્ દ્વાયા ળક્ય તે્રી ઝડથી ફદરલાભા ંઅલળ.ે 

 

8.2 કન્ ર ાક્્ય અ કયાયના અધાય ેથલા ન્મથા તેના ધ્માનભા ંઅલતી 

ફધી ફાફતન ેધ્માનભાં યાખીન ેવંૂણિ વુયક્ષા જાલળે. 

 

કરભ -9 કામથની ળરૂઆત 

 

કન્ ર ેક્્ય કાભના અદેળની તાયીખથી 7 સદલવની ંદય કાભ ળરૂ કયળ.ે 

 

કરભ -10 ઠેકેદાય દ્વાયા ક્ષનતુનતથ 

 

i.  ઠેકેદાયની ફધી સક્રમાઓ વાભ ેક્ષસતુસતિ 

 



યજીસ્ટ ર્ ાય     ફીડરગાલનાય ન વશી ને સવક્ક  

“ગજુયાત મુસનલવી્ી ની કે્રીક ઇભાયત ન ેકેમ્વ ને વુયક્ષા ૂયી ાડલા” 
 

 

કન્ ર ાક્્ય જી.મુ./ સધકાયી / સભરકતન ે તભાભ કામિ, સ્ટમટુ્વ, કામિલાશી, 

ખ્, ખિિ, નુકવાની, િાજિ, દાલા ને દયકે પ્રકાયની ભાગણી ન ેલણિન જ ે

વાભ ે રાલલાભા ં અલે થલા  કાભના ભર દયસભમાન થલા યક્ષણ 

દયસભમાન ઠેકેદાય ન ે / થલા તેના પ્રસતસનસધ ને / થલા તેના 

કભિિાયીઓની કઇણ કામિલાશી થલા ખ્ના કાયણવય જી.મુ./ 

સધકાયી / સભરકતભાંથી લવુરલાભા ં અલે ત ે તભાભની ક્ષસતુસતિ કયળ.ે 

અભાંની કઇણ ળયત શેઠ GU દ્વાયા િૂકલલાભાં અલતા લતયની 

તભાભ યકભ, લાસ્ટતસલક નુકવાન થલા નુકવાન જાલણી ધ્માન ે યાખ્મા 

સલના કે કઆ નુકળાન થમેર છે કે નશી ંત ેગણતયી સલના, કન્ ર ાક્્યની ફાકી 

યકભભાંથી ુનઃપ્રાપ્ત કયલાભાં અલળ.ે 

 

ii. તભાભ દાલાની વાભે ક્ષનતુનતથ 

 

ઠેકેદાય તાના ખિે, કાભ ભા્ે પ્રત્મક્ષ કે યક્ષ યીત ે યકામેરા યક્ષકના 

વંદબિભા,ં કઆણ ભરી કામદાની જગલાઇઓ નુવાય વરાભત 

જગલાઇઓની ગઠલણ કયળ,ે ને તેની વાથ ે જડાણભા ં ફધી વુસલધા 

ૂયી ાડળે. 

 

યાષ્ટર ીમ યજાઓ ને યસલલાયના યજ કાભ કયલા ભા્ે વૂિનાઓ / 

સદળાસનદેળ ભરીકયણની જલાફદાયી ઠેકેદાયની યશેળ.ે 

 

કયાયના ભર ભા્ે ઠેકેદાય દ્વાયા સનમિુ કભિિાયીઓ વાથ ેપ્રત્મક્ષ કે યક્ષ 

યીત ે GU કઇ વંફંધ ધયાલળે નશી ં ને તભાભ લૈધાસનક જલાફદાયીઓ 

ઠેકેદાય દ્વાયા સનબાલલાભા ં અલળ.ે અ કયાય વ્મલવાસમક કયાય શળ ેન ે

યજગાયીની યિના ભા્ે નશી.ં 

 

કરભ-૧૧ જભીનનો કફજો અને ઉમોગ 

જી.મ.ુના કફજાભા ંથલા તેની ભાસરકીની કઇ ણ જભીન મુસનલસવિ્ીની 

રેસખત યલાનગી સલના કન્ ર ાક્્ય દ્વાયા કફજ રેલાભા ંઅલળે નશી.ં GU 

કેમ્વભા ંઠેકેદાય દ્વાયા કઇ નસધકૃત આભાયત / શ્ / ફાંધકાભ / ભાખા ં

ભૂકલાભાં અલળે નશી.ં 



યજીસ્ટ ર્ ાય     ફીડરગાલનાય ન વશી ને સવક્ક  

“ગજુયાત મુસનલવી્ી ની કે્રીક ઇભાયત ન ેકેમ્વ ને વુયક્ષા ૂયી ાડલા” 
 

 

 

કરભ -12 શ્રભ કામદાઓ અન ેલૈધાનનક નનમભનોનુાં ારન  

કભિિાયીઓ વાથ ે વ્મલશાયભા,ં ઠેકેદાય તભાભ કામદાઓ ન ે કાનૂની 

સનમભનુ ંવંૂણિ ારન કયળ ેજભે કે  

i) કાભદાયના લતય સધસનમભ, 1923 

ii) ગે્રચ્મુઆ્ીનુ ંિુકલણી સધસનમભ, 1972  

iii) કભિિાયી બસલષ્મ સનસધ ને સલસલધ પ્રસલઝન્વ એક્્, 1952 

iv) પ્રવૂસત રાબ ધાય, 1951 

v) કન્ ર ેક્્ રેફય (યગે્મુરેળન ને નાફદૂી) કામદ, 1970 

vi) રઘુત્તભ લેતન સધસનમભ 1948 

vii) લેતન િુકલણી ધાય 1936 

viii) વભાન ભશેનતાણુ ંએક્્ 1979 

IX) ફનવ ના િુકલણી એક્્ 1965  

x) ઔદ્યસગક સલલાદ સધસનમભ 1947 

xi) ઔદ્યસગક યજગાય (સ્ટથામી અદેળ) કામદ 1946 

xii) લેાય વંઘ સધસનમભ 1926 

xiii) ફા ભજૂયી (પ્રસતફંધ ન ેસનમભન) કામદ 1986 

xiv) અંતયયાિ સ્ટથાંતસયત કામિકય (યજગાયીની સનમભન ન ેવેલાની 

ળયત) કામદ 1979 

xv) પેક્્યીઝ એક્્ 1948. 

xvi) એપ્રેંસ્વ એક્્ 1961. 

xvii) કભિિાયીનુ ંજલાફદાયી કામદ 1938. 

 

ને ન્મ કામદાઓ થલા સનમભન, je વક્ષભ કામદાકીમ 

વત્તાસધકાયીઓ દ્વાયા વભમ-વભમ ય તૈમાય કયલાભાં અલે છે ત ે ફધા 

દ્યતન વુધાયા વાથ ેસલસલધ સધસનમભ ન ેસનમભ વાથ ેકયાયભાં રાગ ુ

થઇ ળકે છે. 

 

ઠેકેદાય ખાતયી કયળ ેકે ત ેનીિ ેપ્રભાણ ેવખત ારન કયાલે છે: 

એ. િૂકલણી કયરે લેતન કામદા ભજુફ વૂસિત કયતાં ઓછંુ નથી. 



યજીસ્ટ ર્ ાય     ફીડરગાલનાય ન વશી ને સવક્ક  

“ગજુયાત મુસનલવી્ી ની કે્રીક ઇભાયત ન ેકેમ્વ ને વુયક્ષા ૂયી ાડલા” 
 

 

ફી. લેતન ને ન્મ ફાકીની યકભ સનમસભત યીતે ને વભમવય િૂકલલાભા ં

અલે છે. 

વી. કઇણ કામદા થલા સનમભન શેઠ અલશ્મક રૂ ે ૂલાિસધકાય / 

રામવન્વ પ્રાપ્ત થામ છે. 

ડી. વંફંસધત દસ્ટતાલજે જાલી યાખલુ ં ને વંફસંધત વત્તાલાાઓન ે

અલશ્મક સનલેદનની યજૂઅત કયલી ન ેજરૂયી વૂિનાઓ દળાિલલી. 

 

આ. સલસલધ ભજૂય કામદાઓ શેઠ સધકાયીઓ ાવેથી કઇણ વૂિનાઓ 

/ સદળાઓ ય તયત જ ગરા ંર. 

 

એપ. તેઓ ગજુયાત રીવ ભશાસનદેળક (કામદ ન ેશુકભ) દ્વાયા ભરભા ં

પભિ -6 ખાનગી વુયક્ષા એજન્વી એક્્ 2005 શેઠ ને  ત ે ભજુફના 

યાિના સધસનમભ શેઠ યિામેરા ગજુયાત રૂ્વ 2007 ના સનમભ 9 

ભજુફ  રાઆવન્વ ભેલળે (િાય ેળસ્ત્ર વાથે વુયક્ષા યક્ષક ૂયી ાડલાભા ં

અલે) 

 

જી. ળસ્ત્ર વાથેના વુયક્ષા યક્ષકને ૂયા ાડલાભા ંઅલે છે ત ેભાન્મ રામવન્વ 

ધયાલ ેછે શા કે ના  

 

વસલિવ પ્રલાઆડય વેલકન ે ન્મૂનતભ લેતન કયતા ઓછંુ િૂકલળે નશી ં ન ે

વેલકન ે રાગ ુ શ્રભ કામદાઓ નુવાય ફધી વુસલધાઓ ુયી કયળ.ે શ્રભ 

રાઆવન્વ ને ી.એપ. નધંણી નંફય પ્રાપ્ત કયલા ભા્ે િા ં વેલક ભા્ે 

રાગ ુડે છે ત ેજલાફદાય યશેળ.ે તેન ેતેની ંગત તારીભ ણ અલી ડળ ે

ને ભાસરકની સકંભત ય વેલકના વભશૂ લીભ રેલાન યશેળ.ે વસલિવ 

પ્રલાઆડયન ે એમ્લરમયના સધકાયીન,ે ઈયિ જલાફદાયીઓ ારન 

કયલાના ુયાલા થલા લૈધાસનક વત્તાસધકાયીઓના લાદ પ્રભાણિ 

અલા ડળ.ે ઓપય કયરેા ન ે સ્ટલીકૃત ્ેન્ડય દય ઈયની 

જલાફદાયીઓના ારન ભા્ે તભાભ નાણાકીમ ઘ્નાઓ વસશત વભાસલષ્ટ 

ભાનલાભા ંઅલળ.ે 

 

કરભ -13 ભજુય કામદાઓનુાં ઉલ્રાંઘન કયલાના દાલાઓ  



યજીસ્ટ ર્ ાય     ફીડરગાલનાય ન વશી ને સવક્ક  
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ઠેકેદાયની સનષ્પતાના સકસ્ટવાભા ંજ કઇણ વત્તાલાાઓ થલા કઇ 

રેફય કામદા થલા સનમભન શેઠના સધકાયીઓ થલા દાલા થલા 

યજી શેઠના કઇ વૂિન, સદળાઓ થલા સનણિમના સયણાભ ે કઆ 

નાણાની િુકલણી કયલાની ફનળ,ે ત અલા નાણા  ઠેકેદાય દ્વાયા GUન ે

િૂકલલાાિ યકભ ગણલાભાં અલળ,ે ને અલા િુકલેરા કે િુકલલાના થતાં 

નાણાની ભાગણી કયલાભા ં અવ્માના ૭ સદલવની ંદય ઠેકેદાય િકુલલભાં 

સનષ્પ જળ ે ત જી.મુ. અ કયાય શેઠ થલા એમ્લરમય વાથેના ન્મ 

કઇ કયાયન ે રીધ ે કન્ ર ાક્્યન ે િુકલલાની તથી યકભભાંથી ુનઃપ્રાસપ્ત ભા્ે 

શકદાય યશેળે. જી.મ.ુ. કઇ દાલા થલા ભાગન ેરડલા ભા્ે ફંધામરેા યશેળ ે

નશી ં સવલામ કે કન્ ર ાક્્ય તેના ભા્ે રેસખત સલનતંી કય ે ન ે ઠેકેદાયના 

રડલાના કાયણ  જી.મુ. દ્વાયા લાજફી ગણલાભાં અલે ને જી.મ.ુ દ્વાયા કેવ 

રડલાભા ંતથી વંૂણિ સકંભતન ેઠેકેદાય જભા કયાલળ.ે 

 

કન્ ર ાક્્ય કાભ ય તેના દ્વાયા સનભલાભા ં અલેરા તભાભ કભિિાયીઓની 

વરાભતી ભા્ે જલાફદાય યશેળ,ે GU ય કાભ કયલાથી તથા કસ્ટભાતની 

જાણ કયળે, ને ફધી ળક્ય વશામ અલા ને પ્રસ્ટતાસલત ને મગ્મ 

તફીફી ધ્માન અલા ભા્ે દયકે ગઠલણ કયળ.ે જીલરેણ કસ્ટભાતના 

સકસ્ટવાભા,ં GU ન ે તેની જાણ વાથ ે રીવન ે કસ્ટભાતની જાણ કયલાની 

કન્ ર ાક્યની જલાફદાયી યશેળ.ે વયગ્રસ્ટત કાભદાય થલા તેભના 

વંફંધીઓ ભા્ે લતય, અલા સકસ્ટવાઓભા ં કાભદાય લતય સધસનમભ 

નુવાય ભશત્તભ ઝડથી ઠેકેદાય દ્વાયા િૂકલલાભાં અલળ.ે 

 

કરભ -14 કયાયનો વભમગાો અને એક્્િેંળનનો વભમગાો  

કાભના અદેળની તાયીખથી 12 ભસશનાના વભમગાા ભા્ે કયાય ભરભા ં

યશેળ.ે ફનં ે ક્ષની વંભસત વાથ ે કયાયની લસધને લાજફી વભમ વુધી 

અગ લધાયલાભા ંઅલી ળકે છે. 

 

કરભ -15 નુકવાની લવુરાત: 

વસલિવ પ્રલાઆડયન ે કયાયભા ં પ્રદાન કયલાભાં અલેર વેલાઓ વંતકાયક 

યીત ે અલા સનષ્પતાના સકસ્ટવાભા,ં યજગાયદાતા યજની િુકલણીના 



યજીસ્ટ ર્ ાય     ફીડરગાલનાય ન વશી ને સવક્ક  

“ગજુયાત મુસનલવી્ી ની કે્રીક ઇભાયત ન ેકેમ્વ ને વુયક્ષા ૂયી ાડલા” 
 

 

દયના દય ફે ્કા પ્રસત દય ે નુકળાન િાજિ કયળ.ે વાત સદલવ વતત ને 

િણથી લધુ રગ આલેન્ટ્વ ભા્ે સરસક્વસડડે્ેડ નુકવાનની લવુરાત વેલા 

પ્રદાતા દ્વાયા સડપ્્ન ે કાયણે કન્ ર ેક્્ વભાપ્ત કયલાન શેતુ ભાનલાભા ં

અલળ.ે 

 

કરભ -16 ઉાંભય, ળૈક્ષનણક રામકાત અને ચાનયત્ર પ્રભાણત્ર: 

 

વસલિવ પ્રલાઆડય પયજ યના દયકે વેલકના ઈભયન ુયાલ, ળૈક્ષસણક 

રામકાત ને નુબલની સલગત યજુ કયળ,ે કઇ વેલક 50 લિથી લધુ 

ઈંભયના શલા જઇએ નશી ં તેભજ 18 લિથી ઓછા નશી.ં લધુભા ં વુયક્ષા 

કભિિાયી (વળસ્ત્ર થલા સનવળસ્ત્ર) બતૂકાભાં કઇ રીવ કેવભાં વાભેર 

નથી તેલ ુરીવ સલરમયન્વ વસ િ્ સપકે્ યજુ કયલાન ુયશેળ ે 

 

કરભ -17 અનધકૃત પ્રનતનનનધ: 

 

વેલા પ્રદાતા ભકાન / કેમ્વ પ્રભાણ ેતેના સધકૃત પ્રસતસનસધ સનભળ,ે જને 

કાભકાજના સદલવે વેલકની ગેયશાજયી થલા માિપ્ત શાજયીભા ં

તાત્કાસરક વંકિ  થઇ ળકે છે. અ શેત ુભા્ે, વસલિવ પ્રલાઆડય પ્, વયનાભુ ં

(યશેણાંક ને તેની પયજ / ઈરબ્ધતાના સ્ટથ) ન ેસધકૃત પ્રસતસનસધન 

વેર નંફય અળ.ે વેર પન ય પ્રસતસનસધન ેવૂિલલાભા ંઅલેરી વિૂનાઓ 

/ પસયમાદ (છીના સદલવે રેસખત વંદેળાવ્મલશાય દ્વાયા નુવયલાભા ંઅલે) 

વેલા પ્રદાતાન ે વંિાય કયલાભાં અલી શલાનુ ં ભાનલાભા ં અલળે. સધકૃત 

પ્રસતસનસધ વેલાઓન ેુનસ્ટથાિસત કયલા લૈકસ્ક ગઠલણ કયળ ે ને વેર 

પન ય એમ્લરમયના સધકાયીન ે વેર વંદેળના વભમના િણ કરાકની 

ંદય વેલાઓભા ંબ્રેક ભા્ે તેભની દ્વાયા રેલામેરા ગરાભા ંકયરે કામિલાશી 

સલળે વંકિ  કયળ,ે ત્માયફાદ તેભની રેસખત એ્ીઅય (ઍક્ળન ્ેકન સય િ્) 

અળ.ે 

 

કરભ -18 મુનનપોભથ અને આઇડનેન્ટિિી કાડથ 

વસલિવ પ્રલાઆડય દ્વાયા  તભાભ વેલકન ેએમ્લરમયના સધકાયી દ્વાયા ભજૂંય 

સ્ટલરુ ભજુફ ગણલેળ, ભજા, ફૂટ્વ ન ે્ી અલાના યશેળ,ે વલિયની 



યજીસ્ટ ર્ ાય     ફીડરગાલનાય ન વશી ને સવક્ક  

“ગજુયાત મુસનલવી્ી ની કે્રીક ઇભાયત ન ેકેમ્વ ને વુયક્ષા ૂયી ાડલા” 
 

 

ઓખ ભા્ે, નાભ ન ેશદ્દ દળાિલતી લરે્  વેલકના ળ િ્  / ક્ની સખસ્ટવા 

ય રગાડલાની યશેળ.ે પયજ દયસભમાન વેલક ાવ ેપ્રભાણીકૃત ઓખિ 

શલુ ંજઇએ. 

 

કરભ -19 કયાય નનમોક્તા / કભથચાયીના વાંફાંધ ભાિે નથી:  

એમ્લરમયન ેઈરબ્ધ વેલાઓ પ્રદાન કયલા ભા્ે વસલિવ પ્રલાઆડય દ્વાયા જ ે

ગઠલણ કયલાભાં અલે એ એમ્લરમય / કભિિાયીનુ ં સયરેળનળી 

ફનાલલાનુ ંભાનલાભા ંઅલળ ેનશી:ં એમ્લરમય ને વેલા પ્રદાતા દ્વાયા ૂયા 

ાડલાભા ં અલતા વેલક લચ્િે  ને એમ્લરમય વેલક તયપ કાનૂની 

જલાફદાયીઓ ભા્ે જલાફદાય યશેળે નશી. નકયીદાતાન ેવેલા પ્રદાતાઓ 

ને તેના દ્વાયા ૂયી ાડલાભાં અલેર વેલક દ્વાયા એમ્લરમયન ેઅલાભા ં

અલતી વેલા વંફંસધત વેલાના સલલાદ ંગે કઆ રેલાદેલા યશેળે નશી.ં 

 

કરભ -20 વેલકોની ફદરી: 

ફધા વેલક એમ્લરમયના ઑસપવ, સધકાયીઓ ન ે કભિિાયીઓની 

ભાસશતી ને સશરિારની ગુપ્તતા જાલી યાખળ ે ને ફાહ્ય રકન ે અ 

પ્રકાયની ભાસશતી અળ ે નશી.ં અગ જ એમ્લરમયન સધકાયી 

કઇણ વેલકની વેલાઓ થલા લતિનથી વંતુષ્ટ નથી, ત ત ે િક્કવ 

વ્મસિન ેફદરલા ભા્ે વેલા પ્રદાતા થલા તેના સધકૃત પ્રસતસનસધ વાથ ે

લાત કયળે. વેલા પ્રદાતા અલા વંિાયની પ્રાસપ્ત ય વેલકને ફદરળ.ે અલા 

ફદરાલ ભા્ે કઇ લતય થલા લધાયાનુ ંલતય િૂકલલાભા ંઅલળ ેનશી.ં 

 

કરભ -21 - વેલકો દ્વાયા થતા નુકવાની ભાિે જલાફદાયી: 

જ વસલિવ પ્રલાઆડય દ્વાયા ૂયા ાડલાભા ં અલતા ં વેલક ઓસપવ, લેવિ / 

કેફ્વ, ાઆ રાઆન, યકેડ્વિ, રેખ થલા કઇણ સ્ટથામી / સ્ટથાલય 

સભરકતન ેતેભની ફેદયકાયીન ેરીધ ેમગ્મતાભા,ં શેતુૂલિક થલા સનદો યીત ે

નુકવાન શિંાડે છે, ત વેલા પ્રદાતા, વેલા પ્રદાતા દ્વાયા ૂયા ાડલાભાં 

અલતા ં વેલક દ્વાયા વીધી થલા દૂયસ્ટથ નુકવાની ભા્ે એમ્લરમયન ે

વભાયકાભ / લતય થલા ક્ષસતુસતિ અળ.ે 

 

કરભ -22 - નડપોલ્િ ભાિે કામથલાશી અન ેવેલા વભાનિના નયણાભો: 



યજીસ્ટ ર્ ાય     ફીડરગાલનાય ન વશી ને સવક્ક  

“ગજુયાત મુસનલવી્ી ની કે્રીક ઇભાયત ન ેકેમ્વ ને વુયક્ષા ૂયી ાડલા” 
 

 

22.1 જ વેલા પ્રદાતા કયાયભા ંકયલાભાં અલેર વેલાઓન ેવંતકાયક યીતે 

ને વભમવય ૂયા ાડલાભાં સનષ્પ જામ થલા વતત વાત સદલવ ભા્ે 

ને િણથી લધુ આલને્ટ્વ ય સરસક્વડે્ેડ કયામેર નુકવાન વતત રાગ ુ

કયલાભાં અલે, ત કયાય કયાયના બંગની ઓખની દવ સદલવની નસ્વ 

અીન ેન ેતેન ેવુધાયલા ને કયાય સનબાલલા ભા્ે એક તક અલમા છી 

એમ્લરમય દ્વાયા વભાપ્ત કયલાને ાિ છે. જ દવ સદલવની ંદય વસલિવ 

પ્રલાઆડય દ્વાયા કઇ વુધાયણા થલા વુધાયણાત્મક ગરા ંરેલામ નશી,ં ત 

સડપ્્ન ે કાયણે કન્ ર ાક્્ વભાપ્ત કયલાના ઓડિય એમ્લરમયના સધકાયી 

દ્વાયા જાયી કયલાભાં અલળ,ે જભેણે અ કયાય ય શસ્ટતાક્ષય કમાિ છે. 

 

22.2 જ કયાય વભાપ્ત થઇ જામ, ત નીિનેી ગરા ંરેલાભા ંઅલળે 

(એ) વંૂણિ સવક્યસય્ી સડસઝ્ જપ્ત કયલાભાં અલળ ે

(ફી) કયાય યકભના ભશત્તભ ાંિ ્કા નુકવાનની યકભ લવૂર કયલાભા ં

અલળ ે 

(વી) સડપ્્ય વસલિવ પ્રલાઆડયન ે એમ્લરમયભાં સફડ ઓપય કયલા ભા્ે 

ાંિ લિ ભા્ે યદ કયલાભાં અલળ ે 

 

કરભ -23 કોન્ટિર ેક્િની ૂલથ-નયકલ વભાનિ 

23.1 જ ેસધકાયીએ કયાય દાખર કમો છે ન ેશસ્ટતાક્ષય કમાિ છે ત ેકયાયની 

ભમાિદા વભાપ્ત થામ ત ેશેરા ંકઇ કાયણ અલમા સલના કયાયને ફંધ કયી ળકે 

છે. અલા અકસસ્ટભકભાં, વંફંસધત સધકાયી િણ ભસશનાની કન્ ર ાક્ ફંધ 

કયલાની  આચ્છાની ન્ીવ થલા િણ ભસશનાની પ્ર-યા્ા કન્ ર ેક્્ પ્રાઇવ 

િૂકલળ.ે અલી નસ્વ લસધ વભાપ્ત થમા છી કયાય વભાપ્ત થળ.ે 

ફાકીના કયાય ભા્ે કઇ િુકલણી છી વલેા પ્રદાતાન ે કયલાભાં અલળ ે

નશી.ં 

 

23.2 જ વસલિવ પ્રલાઆડય કન્ ર ેક્ન ેફંધ કયલા આચ્છે છે, ત ત ેકયાયન ેફંધ 

કયલાના િણ ભસશનાની નસ્વ અળ,ે અલી અકસસ્ટભક સસ્ટથસતભા,ં 

નસ્વ વભમગાાના વભાસપ્ત છી કયાય વભાપ્ત થળે, યંતુ તેની 

સવક્યસય્ી સડસઝ્ કયાયના ત્માગ ભા્ે જપ્ત કયલાભાં અલળે. 
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કરભ -24 કયાય નફન ્થાનાાંતનયત : 

અ કયાય સફન સ્ટથાનાતંસયત છે ને વેલા પ્રદાતા ફીજા કઇન ેસ્ટથાનાંતસયત 

કયળ ેનશી ં કે ે્ા-કયાય અળ ેનશી. જ ત ેઅભ કયળ,ે ત કયાય વભાપ્ત 

થઇ જળ ેને કરભ -24 ભજુફ કામિલાશી કયલાભાં અલળ.ે 

 

કરભ -25 વેલકોના લીભા: 

વેલા પ્રદાતા, અ કયાય શેઠ સનભણંુક ાતા તભાભ શે્રણીના વેલકના 

એમ્લરમયની પયજ ય અલા વેલકની આજા / ભૃત્મુન ે કાયણે ઈદ્બલતી 

જલાફદાયીઓ વાભ ે લીભા ભા્ે જલાફદાય યશેળ ે તેભણ ે પ્રથભ અય.એ. 

ફીરની િુકલણી પ્રાપ્ત થમા શેરા ં એમ્લરમયના સધકાયીને લીભા 

ૉસરવીની નકર યજુ કયલાની યશેળે. 

 

કરભ -26 વેલા પ્રદાતાના ભૃત્મ ુઅથલા નાદાયી: 

જ કયાય વેલા પ્રદાતા દ્વાયા વ્મસિગત ભાસરક તયીકે શાથ ધયલાભાં અલે 

છે, ત કયાયન વસલિવ પ્રલાઆડયની ભૃત્મુની ઘ્નાભા ં ંત અલળ ે . જ 

વસલિવ પ્રલાઆડયન ે નાદાય જાશેય કયલાભાં અલે ત કયાય વભાપ્ત થળ.ે 

બાગીદાયી ેઢીના એકભાિ ભાસરકના સકસ્ટવાભા,ં થલા ભૃત્મુના સકસ્ટવાભા,ં 

જ ફાકીના બાગીદાય / કાનૂની લાયવદાય વભાન ળયત ન ે ફરીઓ 

વાથ ેફાકી લસધ ભા્ે કયાય કયલા તૈમાય શમ, ત તેઓએ તેભની વંભસતન ે

રેસખતભા ં વંલાસદત કયલી જઇએ, જ ે સકસ્ટવાભા,ં એમ્લરમયની તયપે અ 

કયાય ય શસ્ટતાક્ષય કયનાય સધકાયી, જ ત ે યજદાયની ક્ષભતા સલળે 

વંતુષ્ટ શમ ત અલી સલનંતી ભજૂંય કયી ળકે છે. અલી સલનંતી ભજૂંય 

કયલાભાં અલે ત્માય,ે મગ્મ ે્ા-કયાય દસ્ટતાલજે ફનાલલાભા ંઅલળ.ે 

 

કરભ -27 ફીર અન ેચુકલણી: 

વસલિવ પ્રલાઆડય ભસશનાના ંતે આભાયત/ કેમ્વ ભજુફના શાજયી 

નધંણીની પ્રભાસણત નકર તેભજ નડર સધકાયી થલા સધકાયી કે જને ે

પયજ વંલાભા ંઅલી છે તેના દ્વાયા પ્રભાસણત વંફંસધત વંરગ્ન વેલાઓના 

વંતકાયક પ્રદળિનન ુ પ્રભાણિ વાથ ે એક ઠલાસડમાભા ં ભાસવક સફર 

યજુ કયળ.ે સફર યજૂ કમાિ છી, જભેા ં સફર યજૂ કયલાભાં અલેર છે ત ે જ 
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ભસશનાના ંત શેરાં િૂકલલાભાં અલળ.ે વલેા પ્રદાતાએ સફર યજૂ કયલા 

વાથ ે આીએપ, આએવઅઇવી ન ે ાછરા ભસશનાના ગાયિકની 

સલગત વુયત કયલી ડે છે ન ેસફર યજૂ કયલા શેરા ંત ેGU ના અંતસયક 

ઓસડ્ય દ્વાયા િકાવણી થમેર શલી જઇએ. 

 

કરભ -28 વેલાઓની વાંતોકાયક કાભગીયી ભાિે ભાનવક પ્રભાણત્ર 

યજુઆત: 

કેરેન્ડય ભસશનાના ંતભા,ં સ્ટથાના ળાખાના લડા થલા સધકાયી કે જને ે

વંફંસધત ઓસપવ / કેમ્વની પયજ વંલાભા ંઅલેર છે તે વુયક્ષા વેલાઓ 

ભા્ે વ્મસિગત સનભણૂકની શાજયીન ે  ન ેવેલા પ્રદાતા દ્વાયા વેલાઓના 

વંતકાયક પ્રદળિન ભા્ે ભાસવક પ્રભાણિ વાથ ે સફર પ્રભાસણત કયળ.ે 

વેલા પ્રદાતા દ્વાયા દાલ યજૂ કયલા ભા્ેન અ અધાય શળ.ે 

 

કરભ -29 નલલાદો અને આનફથિર ેળનથી વભાધાન: 

29.1 કુરસતન ેીર: અ કયાયના નુવંધાનભા ંથતી ફાફતન ેરગતા 

કઇણ સલલાદ જ ેઠેકેદાય દ્વાયા યજૂ કયામેર શમ ને ઠેકેદાયની યજૂઅત 

અ કરભન વંદબિ ભા્ે જી.મુ.ના યસજસ્ટ ર્ ાય દ્વાયા સનણિમ પ્રાપ્ત થમાના 30 

સદલવની ંદય વભાધાન થઆ ળકેર ન શમ ત ેકન્ ર ેક્્ય દ્વાયા વભજૂતી ભા્ે 

જી.મ.ુના કુરસતની ધ્મક્ષતા શેઠની વસભસતભા ં યજુ કયલાભાં અલળ.ે 

કુરસત યસજસ્ટ ર્ ાય ન ે કન્ ર ાક્્યની ભીસ્ંગ ફરાલળે િા ં કન્ ર ાક્્યન ે

તેના કેવન ેદસ્ટતાલજેી ને ભોસખક ુયાલા પ્રસ્ટતતુ કયલાની તક અલાભાં 

અલળ.ે યસજસ્ટ ર્ ાયન ે નાયાજ ક્ષ દ્વાયા ઈઠાલલાભા ં અલેરા ભુદ્દાઓના 

જલાફ અલા ને તેની યજુઅતન ેવભથિન અલા ભા્ે દસ્ટતાલજેી ન ે

ભોસખક ુયાલા અલાન લકાળ અલાભાં અલળ.ે ફનં ે ક્ષની 

વુનાલણી છી, કુરસતની ધ્મક્ષતા શેઠની વસભસત ઠેકેદાય દ્વાયા ીર 

ભલાની તાયીખથી 45 સદલવની ંદય લાજફી સનણિમ રેળે. 

 

29.2 અસફિ્ ર ેળન: જ કરભ ંતગિત અલાભાં અલેર કુરસતન સનણિમ 

કન્ ર ાક્્યન ેસ્ટલીકામિ નથી, ત અલા સનણિમન ેપ્રાપ્ત થલાની તાયીખથી 90 

સદલવની ંદય થલા જ 45 સદલવના સનધાિસયત વભમ ેકુરસત દ્વાયા કઇ 

સનણિમ અલાભાં નશી ંઅલે  ત 45 સદલવની વભાસપ્ત છી અ સલલાદ (1) 

બાયતીમ વુરેશ ન ે વભાધાન સધસનમભ -1966 શેઠ કુરસત દ્વાયા 

સનભણંૂક કયલાભાં અલેર એકભાિ બાયતીમ અસફિ્ ર ે્ય, લાઆવ વભક્ષ રઆ 

જઆ ળકાળે. 
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29.3 અ કરભ શેઠ કુરસતથલા અસફિ ર્ ે્ય વભક્ષ જલાન સનણિમ 

ઠેકેદાય કાભના પ્રગસતન ે યકલા ભા્ે શક્કદાય કયત નથી. ઠેકેદાય સનમત 

વભમ વાથ ેતેભની કાભગીયી ુણિ કયલાન પ્રમાવ કયળ.ે
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વુયક્ષા વેલાઓ ભાિે િેન્ટડય દ્તાલજે 

ગજુયાત મુનનલવીિી 

અભદાલાદ 

 

કાભનુ ં નાભ:  ગજુયાત મુસનલસવિ્ ીના કેમ્વભાં અલેર વઘી આભાયત 

ભા્ે વુયક્ષા વેલાઓ ૂયી ાડલી. 

 

બાગ-૨ 

લાનણનિક / નાણાકીમ નફડ 

નોાંધ: ઈ- િેન્ટડનયાંગ દ્વાયા ઇરેક્િર ોનનક પોભેિભાાં વફનભિ કયલા 
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જોડાણ-૫ 

અનુવૂનચ- “ફી” 

લાનણનિક / નાણાકીમ / બાલનફડ 

કામથનુાંનાભ: "ગુજયાતમુનનલનવથિીભાિેવુયક્ષાવેલાઓૂયીાડલી" 

 

.ન ં શે્રણી ભુ + 

ડી.એ.(ન્મૂનતભ

લેતન કયતા 

ઓછંુ નશી ં

)(રુ.) 

લૈધાસનકળુ્ક 

(આએવઅઇ

વી + 

આીએપ) 

(13.36 + 
4.75 = 
18.11%) 

 

કુર (ભૂબૂત 

+ ડીએ + + 

લૈધાસનકળુ્ક) 

(વ્મસિદીઠરૂ

.) 

 

પ્રસતભસશનેવુ

યક્ષાકભિિાયી

ઓનીવખં્મા 

 

ભશત્તભ૨૬શાજયી 

 ધ્માનભાંયાખીનદે

યભસશન ે

ંદાજીતિકૂલણી 

ભસશનાદીઠ

ગાયખિિ 

 

દય 

ભસશને

યાશત

ખિિ 

 

દય 

ભસશન ે

કુર ખિિ 

 

(૧) (૨) (૪)=(૩)*૧૮.૧૧

% 

(૫)=(૩)+(૪) (૬) (૭)=(૫)*૨૬ (૮)=(૬)*(૭) (૮)=(૬)*(૭) (૯)=(

૩)*(૬)

*૪ 

(૧૦)=(૮

)+(૯) 

૧ શસથમાયલગ

યરુૂવરા

ભતીયક્ષક 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
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(-કુળ) 

 

૨ શસથમાયલગ

યસ્ત્રીવરાભ

તીયક્ષક 

(-કુળ) 

 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

૩ ળવસ્ત્રરુૂ

વરાભતીયક્ષ

ક 

(ફંદુકધાયી-

કુળ) 

 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

૪ ુરુવુયક્ષા

સનયીક્ષક 

(કુળ) 
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૫ દયભસશનેકુરખિિ xxx 

૬ વુયક્ષાએજન્વીનીવેલાિાસજિવ (એ)ના %ભાંઅંકડા-ફીભા ં  



યજીસ્ટ ર્ ાય     ફીડરગાલનાય ન વશી ને સવક્ક  

“ગજુયાત મુસનલવી્ી ની કે્રીક ઇભાયત ને કેમ્વ ને વુયક્ષા ૂયી ાડલા” 
 

 

૭ વુયક્ષાએજન્વીનીવેલાિાસજિવ (એ)ના %ભાળંબ્દ-ફીભા ં  

 

નધં: 

1. મુસનલસવિ્ ી ઈયના ્ેફર ને લાસ્ટતસલક શાજય વંખ્મા ભજુફ રઘુતભ લેતન ભજુફ લૈધાસનક ળુ્ક ખિિ તથા જીએવ્ીન ખિિ બગલળે 

એજન્વી દ્વાયા સફન લૈધાસનક ળુ્ક બગલલાભાંઅલળ ેન ેતેન ેવસલિવ િાજિભા ંગણલાભા ંને રખલાભા ંઅલળ.ે 

 

2. ્ેન્ડયયએ મુસનલસવિ્ ીની અલશ્મકતા ભજુફ વુયક્ષા કભિિાયીઓની યાત-સદલવની 8 કરાકની પયજ ભા્ે સનભણંૂક કયલા ભા્ે ય ક્રભાંક 7 ન ે8 

ભા ં % ભા ં ભાિ વસલિવ િાજિ ભા્ેના દયન ઈ્રેખ કયલાન યશેળ.ે ફનવ, ગોયલૂણિ, સરલસયઝ, ઓલયશેડ િાસજિવ, નપા ને જીએવ્ી 

સવલામના ન્મ તભાભ કયને ધ્માનભા ંયાખીન ેદય રખલાન યશેળ.ે જીએવ્ીન ખિિ મુસનલસવિ્ી દ્વાયા બગલલાભાં અલળે. ્ાંકલાભા ંઅલતી 

વસલિવ િાસજિવભા ંફ ેકયતા લધુ અભકડા શલા જઇએ નશી ંને ત ેળૂન્મ કયતાં લધુ શલુ ંજઇએ. ઈદાશયણ તયીકે 5.45% ભાન્મ છે યંતુ 5.451 

ભાન્મ નથી. 

 

3. L1 એજન્વીઓ નાણાકીમ સફડના ક્રભ ન.ં (6) ને (7) ભા ંજણાવ્મા નુવાય વસલિવ િાસજિવના અધાય ેધ્માનભાં રેલાભાં અલળ,ે જ ેનધંસનમ 

છે. વભાન વસલિવ િાસજિવના સકસ્ટવાભા ંમુસનલસવિ્ી ના રામકાત ભાદંડ ભજુફ સનણિમ રેળ.ે 

 



યજીસ્ટ ર્ ાય     ફીડરગાલનાય ન વશી ને સવક્ક  

“ગજુયાત મુસનલવી્ી ની કે્રીક ઇભાયત ને કેમ્વ ને વુયક્ષા ૂયી ાડલા” 
 

 

4.  સનમભ નુવાય સફરભાંથી ્ીડીએવ કાલભાં અલળ.ે 


