
સસં્થાન  ંનામ :લખધીરજી એન્જજીનીરીયીંગ કોલેજ– મોરબી 
 સસં્થાના પરરશિષ્ટ – ૧ મા ંદિાાવ્યા મ જબના સસં્થાના શિભાગોન  ંસફાઈ કામ માટેન  ંટેંન્જડર ફોમા 
અને િરતો. 
ભાગ – ૧ કામની શિગતો 
ભાગ – ૨ સામાન્જય િરતો 
ભાગ – ૩ સફાઈ કામન  ંભાિપત્રક 

૧. ટેંન્જડર મેળિિાની તારીખ 18/07/19 થી 07/08/2019 સ ધી 
      સમય:૧૧ : ૦૦ થી૦૨ : ૦૦કલાક સ ધી 
      સ્થળ:- સ્ટોર શિભાગ, ઍ-૦૦૯, 
       લખધીરજી એન્જજીનીયરીંગ કોલેજ, 

       સામ કાઠેં, મોરબી. 

૨. ભરેલા ટેંન્જડર ફોમા સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખ : 08/08/2019 સ ધી 
      સમય:૧૧ : ૦૦ થી ૦૫ : ૦૦ કલાક સ ધી   
      સ્થળ:- સ્ટોર શિભાગ,ઍ-૦૦૯, 

             લખધીરજી એન્જજીનીયરીંગ કોલેજ, 
        મોરબી. 

.૩. ટેંન્જડર ફોમા ખોલિાની   તારીખ : 09/08/2019     
      સમય:૧૧ : ૩૦ કલાકે 

      સ્થળ:- સસં્થા ખાતે આચાયાશ્રી ની કચેરી, 
      લખધીરજી એન્જજીનીયરીંગ કોલેજ, મોરબી. 
પત્ર વ્યિહાર માટેન  ંસરનામ  ં: આચાયા શ્રી,લખધીરજી એન્જજીનીયરીંગ કોલેજ,મોરબી 
ટેંન્જડર ફી     : રૂ. ૧૫૦૦/- (અંકેરૂશપયાપદંર સો પરૂા– જે પરત  
       મળિાપાત્રરહિેે નરહ) 
રસીદ નબંર     : 

E.M.D.(બાના ની રકમ)   :3૦,૦૦૦/- (અંકે રૂશપયા ત્રીસ હજાર પરૂા) 
શિ-બીડ મીટીંગ                            : તારીખ : 29/07/2019     
         સમય:૧૧ : ૩૦ કલાકે 

          આચાયાશ્રી,        

                             લખધીરજી એન્જજીનીયરીંગ કોલેજ,મોરબી 
     



ટેંન્જડર નોટીસ 

કચેરી / સસં્થામા ંસાફ સફાઈ અંગેની સવુિધા 

આચાયાશ્રી ની કચેરી,લખધીરજી એન્જજીનીયરીંગ કોલેજ,મોરબી.આ સસં્થા ખાતે સફાઈ કામગીરી માટે 

સરકારી કચેરી / અધા સરકારી / પબ્લીક સેક્ટર ઓગેનાઈઝેિન / િાઇિટે લી. કંપનીઓ / કચેરીઓ 

મા ંસફાઈ કામગીરી નો અન ભિ ધરાિતી પાટી પાસેથી સીલબધં કિરમા ંભાિપત્રકો મગંાિિામા ંઆિે 

છે.સદર ટેંન્જડર મેળિિા અને ભરીને પરત આપિાન  ં સ્થળ કચેરીના સરનામા ં પર રજાના રદિસો 

શસિાયના રદિસોમા ંરહિેે.  

જેની શિગતે કાયાિાહી નીચે મ જબની છે. 

 રૂ. ૧૫૦૦/- (જે પરત મળિાપાત્ર રહિેે નરહ) રૂબરૂમા ંરોકડા ભરી જે તે સસં્થા / પાટી દ્વારા 

ટેંન્જડર મેળિિાન  ંરહિેે. 

 ટેંન્જડર ફોમા મેળિિાની   તારીખ : 18/07/19 થી 07/08/2019 સ ધી 
     સમય : ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦ કલાક સ ધી 

 પિૂા લાયકાત અને ભાિપત્રકના અલગ - અલગભરેલા ટેંન્જડર ફોમા સ્િીકારિાની છેલ્લી 

તારીખ 08/08/2019 સ ધી 
      સમય : ૧૧:૦૦ થી ૦૨:૦૦ કલાકસ ધી 

 ટેંન્જડર ફોમા ખોલિાની  તારીખ 09/08/2019 

      સમય : ૧૧:૩૦ કલાકે 

 શિ-બીડ મીટીંગ                    તારીખ :29/07/2019     
     સમય:૧૧ : ૩૦ કલાકે 

 

 સીલબધં ટેંન્જડરના કિર ઉપર સફાઈ કામગીરી માટેન  ંટેંન્જડર સ્પષ્ટ રીતે લખવ .ં ટેંન્જડર રજીસ્ટર 

પોસ્ટ દ્વારા જ સ્િીકારિામા ંઆિિે. 

કચેરીન  ંસરનામ :ં  
લખધીરજી એન્જજીનીરીંગ કોલેજ, 

સામા કાઠેં, મોરબી        આચાયાશ્રી, 

        લખધીરજી એન્જજીનીરીંગ કોલેજ,મોરબી 
 

 



                    લખધીરજી એન્જજીનીરીયીંગ કોલેજ– મોરબી   

  ન.ં 

        આચાયાશ્રીની કચેરી, 

        લખધીરજી એન્જજીનીરીંગ કોલેજ,મોરબી 

 
 

તા:___/___/_____ 

ભાગ : ૧ 

કામની શિગત: લખધીરજી એન્જજીનીયરીંગ કોલેજ,મોરબી  ખાતે સસં્થાના પરરશિષ્ટ – ૧ મા ં દિાાવ્યા 
મ જબના બબલ્ડીંગોમા ંપરરશિષ્ટ – ૪ ની શિગત ઓરફસ, લોબી, સડંાસ – બાથરૂમ, ગટર, પાણીની ટાકંીઓ, 
લેબોરેટોરી, થીયરી ક્લાસરૂમો,મિીનરી, રોડ, બાગ-બગીચાઓ, બબલ્ડીંગો િચ્ચેનો ખ લ્લો શિસ્તાર(મેદાન) 
શિગેરેની સાફ-સફાઈ (બાિા જાળા) અને જાળિણી  ના કામ બાબત.  

 

ભાગ :૨ 

િરતો: 

૧. આ કોન્જ્ાકંટ ફક્ત 30/08/2020  સ ધીનો રહિેે. આ કોન્જ્ાકંટને સતંોષકારક કામગીરી અને 

       િડી કચેરીની મજૂંરીની અપેક્ષાએ સમય મયાાદા એક િષા િધારી આપિામા ંઆિિે. 

૨. આ કોન્જ્ાકંટ ને સબ કોન્જ્ાકંટમા ંતબદીલ કરી િકિે નહીં. 

૩. સસં્થાના નાના મોટા કામો પરરશિષ્ટ – ૧ મા ં દિાાવ્યા મ જબના જેમકે ઓરફસ, લોબી, સડંાસ 

 બાથરૂમ, ગટર, પાણીની ટાકંીઓ, લેબોરેટરી, થીયરી ક્લાસરૂમો,મિીનરી, રોડ, બાગ-બગીચાઓ,

 બબલ્ડીંગો િચ્ચેનો ખ લ્લો શિસ્તાર(મેદાન) શિગેરેની સાફ-સફાઈ(બાિા જાળા) દરરોજ શનયશમત

 કરિાની સતંોષકારક રીતે પણૂા કરિાની રહિેે અને તે મ જબનો રરપોટા સબંધંીત અશધકારી પાસેથી

 લેિાનો રહિેે. 

૪. પરરશિષ્ટ – ૪ મા ંબતાવ્યા મ જબ ની કચેરી સ િીધા / વ્યિસ્થાપન ની સેિા પ રી પાડિાની રહિેે. 

૫. જો સબંશંધત એજન્જસી સફાઈ કામગીરી નો અન ભિ ધરાિતી ન હોય તો અને અન્જય તમામ િરતો 

 સતંોષતી હોય તો િાયોબગક રીતે ત્રણ માસની સમય મયાાદા મા ંકામના ધોરણો તપસ્યા પછી અન ે

 િસ્થાશપત ધોરણો અન સાર યોગ્ય જણાયેથી આ એજન્જસી ને આગળ ના બાકીના સમય માટે કામ 



  સોપિામા ં આિિે. છતા ં પણ આવ  ં ટેન્જડર મેળિનાર એજન્જસી સતંોષકારક ફરજો બજાિિામા ં

 શનષ્ફળ નીિડે તો, િાપ્ત થયેલ ટેન્જડર પત્રકો માથંી ત્યાર પછી ના ક્રમ અન સાર સૌંથી નીચા 

 ભાિપત્રકો ભરનાર એજન્જસી ને ટેન્જડર ઓફર કરિામા ંઆિિે. 

૬. સફાઈ માટે જરૂરી માલ – સમાન – સાધનો પરરશિષ્ટ – ૬ મ જબ કામ રાખનારે પોતાના લાિિાના 

 રહિેે. 

૭. સસં્થાના પરરશિષ્ટ – ૧ મા ંદિાાવ્યા મ જબની બબલ્ડીંગોની ઓરફસ, લોબી, સડંાસ – બાથરૂમ, ગટર, 

 પાણીની ટાકંીઓ, લેબોરેટરી,થીયરી ક્લાસરૂમો, મિીનરી, રોડ, બાગ-બગીચાઓ, બબલ્ડીંગો

 િચ્ચેનો ખ લ્લો શિસ્તાર(મેદાન) શિગેરેની પરરશિષ્ટ- ૪ ના કોલમ નબંર – (૨ અને ૩) માં

 દિાાવ્યા મ જબની સફાઈ અને વ્યિસ્થાપન સ શિધાઓ દરરોજ સિારના ૯:૦૦ થી ૫:૦૦ કલાક

 (કચેરી સમય દરમ્યાન) િચ્ચે પ રી કરિાની રહિેે અને આ સમયગાળા દરમ્યાન એજન્જસી દ્વારા જે

 તે ખાતા / શિભાગ કે સ્થળે મ કિામા ં આિેલ ફરજ પર સફાઈ કમ ઓફીસ કામદાર/

 કમાચારીઓ પણૂા સમય માટે જાતે હાજર રહીને કામગીરી બજાિિાની રહિેે. 

૮. આ કોન્જ્ાકંટના સમય દરમ્યાન રાખિામા ંઆિેલા માણસોને જો કોઈ ઇજા/અકસ્માત કે મતૃ્ય  થાય 

 તો તેની સપંણૂા જિાબદારી કોન્જ્ાકંટરની રહિેે. આ સસં્થાની કોઈ જિાબદારી રહિેે નહીં.  

૯. મજૂર કશમશ્નરને લગતા તમામ કાયદા / િરતો અંગેની જિાબદારી કોન્જ્ાકંટરની રહિેે. આ 

 સસં્થાની આિી કોઈ જિાબદારી રહિેે નહીં. 

૧૦. સફાઈ કમ ઓફીસ કામદાર/કમાચારી ની ઉમર સરકારશ્રી શનયમો મ જબની રહિેે અને તેમની

 ઉમરના િમાણપત્રની િમાબણત ઝેરોક્ષ આપિાની રહિેે.. 

૧૧. શનયમ મ જબ આિક િેરાની કપાત કરિાની થિે તો તે રકમ એકાઉંટ શિભાગે કોન્જ્ાકંટરના 

 બીલમાથી સીધી કપાત કરિાની રહિેે. 

૧૨. કોન્જ્ાકંટર દ્વારા શનય ક્ત કરેલ સફાઈ કામદારોની સારી ચાલ ચલગતન  ંિમાણપત્ર શિન્ન્જસપાલશ્રી 

 પાસે રજ  કરિાન  ંરહિેે તથા તેમના ઓળખપત્ર રજ  કરિાના રહિેે તેમ જ ક્યા સફાઈ કમ ઓફીસ 

 કામદાર / કમાચારી ક્યા શિભાગ/બબલ્ડીંગ મા ંસફાઈ કામ કરિે તેન  ંલીસ્ટ અગાઉ થી આપિાન ં

 રહિેે અને તેમા ંજો કોઈ ફેરફાર થાય તો તેની જાણ આચાયાશ્રીને લેખીતમા ંઅગાઉથી કરિાની

 રહિેે તથા સફાઈ કમ ઓફીસ કામદાર/કમાચારીની ફેરબદલી/તબદીલી માટે અગાઉથી       સસં્થાને 
 

 



 લેબખતમા ંજાણ કરિાની રહિેે તથા સફાઈ કમ ઓફીસ કામદાર કમ ઓફીસ બોય / કમાચારી ન ે

શિભાગ તથા કામની ફાળિણી સસં્થા તેમની જરૂરીયાત મ જબ કરિે. 

૧૩. સફાઈ બાબતના તમામ કોન્જ્ાકંટ સફાઈ કશમટીની સીધી દેખરેખ નીચે રહિેે. તેમજ કશમટી જે કામ

 અંગે સ ચના આપે તેનો અમલ કરિાનો રહિેે. 

૧૪. સફાઈ કમ ઓફીસ કામદાર પ રા પાડિાની એજન્જસીની પસદંગી થયેથી જરૂરી કરાર (પરરશિષ્ટ- ૫) 

 કરિાનો રહિેે અને એજન્જસી એ સફાઈ કામનો િકા ઓડાર મળ્યે રદન પાચંમા સસં્થાના િડાને
 ટેન્ડરની એકમાસની રકમ જેટલા રૂપીયા વસક્યોરરટી રડપોજીટ પેટે સસં્થાના ં રહિાબી િાખામાં
 ભરિાના રહિેે. રડપોજીટની પહોંચની એક નકલ સસં્થાના ંિડાને આપિાની રહિેે. 

૧૫. એજન્જસીએ બાનાની રકમ રૂ.૩૦૦૦૦/- (ત્રીસ હજાર) નો રડમાન્જડ ડ્રાફ્ટ આચાયાશ્રી  લખધીરજી  
     એન્જજીનીરીંગ કોલેજ-મોરબી ના નામ ેભાિપત્રક ભાગ – ૩ સાથે સામેલ રાખિાનો રહિેે. જે િીના 

 ભાિપત્રક માન્જય રાખિામા ંઆિિે નહીં. જે એજન્જસી એ કોન્જ્ાકં્ટ મેળિિા પાત્ર જણાય નહીં તેને 

 બાનાની રકમનો તેમણે જમા કરાિેલો રડમાન્જડ ડ્રાફ્ટ પરત કરિામા ંઆિિ.ે 

૧૬. ભાિપત્રક તથા પ િાાલાયકાત ફોમા અલગ - અલગ સીલબધં કિરમા ંઆપિાના ંરહિેે. 

૧૭. કિર ઉપર સફાઈ કામગીરી માટેન  ંટેન્જડર એમ સ્પષ્ટ લખવ  ંઅને ટેન્જડર ભરનાર જે તે એજન્જસીન  ં

 નામ અને સહી – શસક્કા કરિાના રહિેે. 

૧૮. કોઈ પણ ભાિપત્રક સ્િીકારિા કે ન સ્િીકારિા તે અંગેની સપં  ણા સત્તા આચાયાશ્રી ની રહિેે અને 

 તેમા ંકોઈપણ કારણ આપિાની જરૂરરયાત રહિેે નહીં. 

૧૯. કોન્જ્ાકંટ અંગેની આખરી સત્તા આચાયાશ્રી,લખધીરજી એન્જજીનીરીંગ કોલેજ-મોરબી ની રહિેે. 

૨૦. કોન્જ્ાકંટ રાખનારે પોતાની ઓળખ માટે મતદાર ઓળખપત્ર / ડ્રાઇશિિંગ લાઇસન્જસ ની ઝેરોક્ષ 

 નકલ બીડિાની રહિેે. 

૨૧. લાગ  પડતા / પડનાર કોઈપણ િકારના કરિેરા  કરાર / કામ રાખેનારે ભોગિિાના રહિેે. 

 આિકિેરા (PAN CARD) નબંર આપિાનો રહિેે અને સશિિસ ટેક્સ નો નબંર આપિાનો રહિેે.

 જ્ય રરરડક્સન મોરબી રહિેે. PAN CARD ની ઝેરોક્ષ ટેન્જડર સાથે બીડિાની રહિેે. 

૨૨. સરકારશ્રી ના ંિખતો િખતના દરેક િકારના િેરાઓ મા ંથતા ંફેરફારો લાગ  કરિામા ંઆિિે. 

૨૩. કામ / કરાર રાખનાર િચ્ચે થી કામ મ કી દેિે તો તેની શસક્ય રીટી રડપોજીટ જપ્ત થિે અને તેને

 બ્લેક બલસ્ટમા ંમ કિામા ંઆિિે. 
 

 



૨૪. કોન્જ્ાકંટર દ્વારા  ઓછમા ંઓછા 25 સફાઈ કામદારોને સફાઈ કમ ઓફીસ કામદાર તરીકે રાખિાના ં   

    રહિેે.   સફાઈ કામદારોએ શનધાારરત ગણિેિ પહરેિાના રહિેે. ગણિેિનો તમામ ખચા જે તે     

    એજન્જસીએ ભોગિિાનો રહિેે. તેમજ દરેક સફાઈ કામદારોને ઓળખપત્ર ફરજ્યાત પણે  

     લગાડિાનો રહિેે. ગણિેિ પહયેાા િગર ના ંકમાચારી ની ગેરહાજરી ગણી બીલ માથંી જરૂરી કપાત 

      કરિામા ંઆિિે. 

૨૫. સસં્થામા ંભેગો થયેલો કચરો, એજન્જસીએ પોતાના ખચે સસં્થાની બહાર નગરપાલીકા દ્વારા શનયત 

કરેલ ડમ્પીંગ સાઇટ ઉપર નીકાલ કરિાનો રહિેે તથા તે માટે પરમીિન લેિાની રહિેે.. 

૨૬. સસં્થા તરફથી કોન્જ્ાકં્ટર ના કમાચારીઓ ને રહિેાની કોઈપણ જાતની સ શિધા આપિામા ંઆિિે 

 નહીં. 

૨૭. જો કોઈપણ સફાઈ કમ ઓફીસ કામદાર કામ ના ંરદિસો દરમ્યાન ગેરહાજર રહિેે તો તેના બદલે 

તાત્કાલીક બીજી વ્યિસ્થા કરિાની જિાબદારી કોન્જ્ાકંટરની રહિેે અને આ બાબત ની 

જાણઆચાયાશ્રીને અગાઉથી લેખીતમા ંકરિાની રહિેે. 

૨૮. જો કોન્જ્ાકંટર દ્વારા આ િૈકલ્લ્પક વ્યિસ્થા કરિામા ંનહીં આિે તો શનયમ મ જબ જે તે મહનેતાણ  ં
 મળિાપાત્ર રહિેે નહીં જેની સપંણૂા જિાબદારી જે તે કોન્જ્ાકંટરની રહિેે. 

૨૯. પરરશિષ્ટ – ૨ મા ંદિાાવ્યા મ જબની સચૂનાઓ નો અમલ કરિાનો રહિેે. 

૩૦. પરરશિષ્ટ – ૩ મા ંમાગેંલ જરૂરી મારહતી સપંણૂા રીતે ભરી રજૂ કરિાની રહિેે. 

૩૧. પરરશિષ્ટ – ૧ અને પરરશિષ્ટ – ૪ મા ંદિાાિેલ શિગતો િમાણે માશસક ભાિ ભરિાના રહિેે. 

૩૨. પરરશિષ્ટ – ૫ મ જબ એજન્જસી નક્કી થયે કરારનામ  ંકરિાન  ંરહિેે. 

૩૩. પરરશિષ્ટ – ૬ મ જબ સાધનોનો ઉપયોગ કરિાનો રહિેે. 

૩૪. કોન્જ્ાક્ટરે સસં્થામા ંપોતે ફાળિેલ સફાઈ કમ ઓફીસ કામદાર /કમાચારીના સ પરશિઝન,  

 તથા બીલોરજ  કરિા જેિી િહીિટી કામગીરી ની વ્યિસ્થા અલગથી પોતાના આ સસં્થા ખાતે

 ફાળિેલ કમાચારી શસિાયનામાણસ દ્વારા કરાિિાની રહિેે. 

૩૫. દરેક શિભાગદીઠ શનયત કરેલ સખં્યામા ંસફાઈ કમ ઓફીસ કામદાર ફાળિિાના રહિેે જેને સિારે 

૦૯ : ૦૦ થી સાજંે ૦૫ : ૦૦ સ ધી જે તે શિભાગ તથા સસં્થામા ંહાજર રહી ફરજ બજાિિાની રહિેે. 
 

 



૩૬. ઉપરોક્ત સફાઈ કમ ઓફીસ કામદાર / કમાચારી સફાઈ કમ ઓફીસ કામદાર  તરીકેકામ કરિા 

માટેશનમિાના રહિેે. તેની હાજરી તથા સતંોષકારક કામ કયાા અંગેન  ંિમાણપત્ર (પરરશિષ્ટ  ૭, ૮ 

,૯ િમાણે) જે તે ફાળિેલ શિભાગના િડા પાસેથી મરહનાના અંતે મેળિી લેિાન  ંરહિેે. 

૩૭. જે વ્યન્ક્તઓને સફાઈ કમ ઓફીસ કામદાર / કમાચારી તરીકેની કામગીરી જે શિભાગ/બબલ્ડીંગમા ં

સોપિામા ંઆિે તે શિભાગ/બબલ્ડીંગ સલંગન ઓપન ગ્રાઉન્જડ, બગીચા, આંતરરક રસ્તાઓ,દરેક 

બબલ્ડીંગની ટેરેસ, પાણીના ટાકંા,કોમન સીડી પેસેજ િગેરેની પણ શનયશમત સફાઈ કરિાની રહિેે 

તથા તેઓએ કામનાશનયત કલાકો દરમ્યાન સસં્થામા ંહાજરરહી ફરજ બજાિિાની રહિેે. 

૩૮. ઉપરોક્ત સફાઈ કમ ઓફીસ કામદાર / કમાચારી એ જે તે શિભાગ હસ્તકના િગાખડંો, લેબોરેટરી,

 સ્ટાફરૂમ, કોમન પેસેજીસ, તમામ ફનીચર, િયોગિાળાના સાધનો પરરશિષ્ટ-૧ િમાણે શિગેરેની

 શનયશમત ધોરણે સફાઈ કરિાની રહિેે તથા ખાતાના િડા અને તેમના િશતશનશધ દ્વારા સોંપિામાં

 આિનાર અન્જય કાયો કરિાના રહિેે. 

૩૯. ઉપરોક્ત દરેક સફાઈ કમ ઓફીસ કામદાર / કમાચારીઓ એ કોલેજના ચાલ  રદિસો (સરકારી રજાઓ 

શસિાયના રદિસો) એ અચકૂ પણે હાજર રહિેાન  ંરહિેે, તેમજ જરૂરરયાત અન સાર જાહરેનામા ં/ 

જાહરે રજા ના રદિસો એ પણ ફરજો બજાિિાની રહિેે. ઓછામા ંઓછા 25 સફાઇ કામદાર તથા ૦૧ 

સફાઇ સ પરિાઇજર ને કોલેજ ની સફાઇ માટે રોકિાના ંરહિેે. 

૪૦. ઉપરોક્ત વ્યન્ક્તએ પોતાની હાજરી અંગે તથા સતંોષકારક કામ કયાા અંગે શનયત નમ ના

 (પરરશિષ્ટ – ૭) મા ંદિાાવ્યા િમાણે ખાતાના િડા કે તેમના અશધકૃત િશતશનશધની દરરોજ સહી

 કરાિિાની રહિેે. 

૪૧. દરેક મરહનાના અંતે શનયત નમ ના (પરરશિષ્ટ – ૮ િમાણે) મા ં ખાતાના િડાન  ં િમાણપત્ર

 મેળિિાન  ંરહિેે,  જે બબલ મજં રી અથે સામેલ રાખી બબલ રજ  કરિાન  ંરહિેે. 

૪૨. એજન્જસી દ્વારા માશસક ધોરણે સફાઈ બીલ રજ  કરિામા ંઆિે ત્યારે  

 દરેક શિભાગ દીઠ પરરશિષ્ટ-૭ મ જબ હાજરી ન  ંપત્રક 

 ખાતા ના િડાની સહીિાળં િમાણપત્ર (પરરશિષ્ટ - ૮) સાથે રજ  કરિાન  ંરહિેે. 

 એજન્જસી દ્વારા ફરજ પર મ કાયેલાસફાઈ કમ ઓફીસ કામદાર/કમાચારીઓની ફરજ પર ની 

હાજરી અંગે તથા સતંોષકારક ફરજ બજાવ્યા બદલની સહી (પરરશિષ્ટ – ૯ િમાણ)ે 
 

 



  સબંશંધત જે તે એ શિભાગ કે ખાતાના અધીકારી (H.O.D.) કે અધીકૃત અશધકારી ની સહી 

દ્વારા િમાબણત કરી માસ અંતે બીલ સાથે રજ  કરિાન  ંરહિેે. 

 ઉપર જણાિેલા પરરશિષ્ટો સાથે સામેલ રાખી અને બીલ પત્રક (પરરશિષ્ટ - ૧૦) ના નમ નામા ં
દિાાિેલ ફોમ ાલા અન સાર ગણતરી દિાાિતી ચોખ્ખીચકુિણીપાત્ર રકમ ની રજૂઆત સ્પષ્ટ 

પણે કરિાની રહિેે. જો અશધકૃત અશધકારી દ્વારા સહી કરાયેલા પરરશિષ્ટો ખોિાય જાય, ગ મ 
થઇ જાય કે ન કિાન થઇ તેિા સજંોગો મા ંજે તે શિભાગ દ્વારા તેની શનુ્ય હાજરી ગણતરી 

મા ંરહિેે જેની એજન્જસી એ નોંધ લેિી. 

 સફાઈ કમ કામદાર / કમાચારી ની ઉમર અગેન  ંિમાણપત્રસફાઈ કોન્જ્ાક્ટરે દર માસના 

બીલની સાથે  આપિાન  ંરહિેે તથા તેની સઘળી જિાબદારી કોન્જ્ાક્ટર નીરહિેે. 

 સફાઇ કામદાર નો ગ્રપૂ ઇંન્જસ્યોરંસ લેિાનો રહિેી તથા તેની નકલ કોલેજને આપિાની રહિેે. 

૪3. ઉપરોક્ત વ્યન્ક્તની ગેરહાજરી કે કામથી અસતંોષ (ખાતાના િડાની નોંધ િમાણે) ના રકસ્સામા ંક લ 

 બીલના રદિસો અને વ્યન્ક્તઓ ના સિમાણ મા ંકપાત કરિાની રહિેે. 

 દા.ત. ક લ માણસો / વ્યન્ક્તઓ પદંર હોય અને કામના રદિસો ૨૨ હોય તો એક વ્યન્ક્તની એક 

 રદિસની ગેરહાજરી / અસતંોષકારક કામના રકસ્સામા ં__________ ગણતરી 

 એક રદિસની એક વ્યન્ક્તની કપાત =      ટેન્જડરની ક લ રકમ                

       ક લ વ્યન્ક્તની સખં્યા  X  ક લ કામના રદિસો  

 ઉપર મ જબની કપાત એક વ્યન્ક્ત ના એક રદિસની ગેરહાજરી / અસતંોષકારક કામ માટે કરિાની 

 રહિેે. 

 ઉપર મ જબ જે તે મરહના દરમ્યાન જેટલી વ્યન્ક્તઓ ના જેટલા રદિસો ની ગેરહાજરી 

/અસતંોષકારક કામ હોય તે િમાણેની રકમ ટેન્જડરની ક લ રકમ માથંી બાદ કરી પાટીએ મરહનાના 

અંતે રજી.એડી. થી આચાયાશ્રી લખધીરજી એન્જજીનીરીંગ કોલેજ-મોરબી ને બબલ મોકલિાન  ં

રહિેેતથા બીલની સાથે પરરશિષ્ટ-૮ (દરેક ખાતાના િડા દ્વારા અપાયેલ િમાણપત્ર) દરેક 

વ્યન્ક્તદીઠ એક એમ રજ  કરિાન  ંરહિેે અને તે પરરશિષ્ટ મા દિાાિેલ ગેરહાજરી / અસતંોષકારક 

કામગીરીના રદિસો મ જબ ટેન્જડરની રકમમાથંી બાદ કરિાના રહિેે. બીલ પરરશિષ્ટ – ૧૦ મ જબ 

 

 

બનાિિાન  ંરહિેે અને તનેી સાથે પરરશિષ્ટ – ૯ પણૂા ભરી દરેક ખાતાના િડા / અશધકૃત વ્યન્ક્ત 

ની સહી તથા આચાયાશ્રી ની સહી કરાિી રજ  કરિાન  ંરહિેે. 



૪૪. જો આિી કપાત ટેન્જડરની રકમની માશસક રકમના ૫% કરતા િધ  હિે તો ડીપોઝીટની રકમમાથંી 

૨૦% ની પણ િધારાની પેનલ્ટી તરીકે કપાત કરિામા ંઆિિે. 

૪૫. આિી ૨૦%ની કપાત ડીપોઝીટમાથંી જે મરહનાના બબલ મા ં૫% થી િધ ની કપાત હિે તે મરહને

 કરિામા ંઆિિે. મયાાદામા ંડીપોઝીટની રકમ કપાત કાયા બાદ બાકીની પરત ચકૂિિા પત્ર રકમ

 િમાણસર પરત ચ કિિામા ંઆિિે, પણ કપાત કરેલી ડીપોઝીટની રકમ અંગે એજન્જસીનો કોઈ જ

 હક્ક / દાિો રહિેે નહી. 

૪૬. આમ ડીપોઝીટની રકમમા જો પાચં માસ દરમ્યાન િશતમાસ ૨૦% મ જબ જો ૧૦૦% કપાત પરૂી

 થઇ જિે તો અપાયેલ ટેન્જડર આપો આપ રદ થઇ જિે અને તે પાટીને ભશિષ્યમા ંઆ સસં્થા 

 ખાતેના હાઉસ કીશપિંગના ં ટેન્જડર ભરિા માટેની પરિાનગી આપિામા ંઆિિે નહી, તેમજ સસં્થા

 ખાતે જમા કરાિેલ ડીપોઝીટ પરત કરિાનો િશ્ન રહિેે નહી. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ભાગ :૩ 

અરજદારન  ંનામ : 

 

 

 

 

ભાિો આપિા માટેન  ંપત્રક 

લખધીરજી એન્જજીનીયરીંગ કોલેજ-મોરબી, ખાતે ભાગ – ૧ મા ંદિાાવ્યા મ જબ સફાઈ કામગીરી માટેના 

ભાગ – ૨ મા ંજણાિેલ સામાન્જય િરતો ને આશધન ભાિ નીચેના નમ નામા ંજ આપિા. 
 

માશસક મહનેતણાની રકમ અંકે રૂ. મા ં (માલ 

સામાન અને કામદારો સાથે)    

માશસક મહનેતણાની રકમ િબ્દો મા ં (માલ 

સામાન અને કામદારો સાથે) 
  

 

અરજદારોન  ંનામ – સરનામ  ં: 
 

 

 

 

 

સહી અને શસક્કો : 
 

 

 

 

 

 

 

 



પરરશિષ્ટ – ૧ 

ક્રમ મકાન ન  ંનામ 

મકાનના 
માળ ની 
સખં્યા 

મકાનનો 
બાધંકામ 
નો 
શિસ્તાર 
ચો.મી. 

મકાનનો 
કારપેટ 
નો 
શિસ્તાર 
ચો.મી. 

ક્લાસ રૂમ 
ની સખં્યા 

લેબો. 
ની 
સખં્યા 

ટોયલેટ્ની 
/ 
બાથરૂમ/ 
મ તરડીની 
સખં્યા 

િોિ 
બેસીન 
ની 
સખં્યા 

િોટર 
ક લરની 
સખં્યા 

અન્જય 
રૂમોની 
સખં્યા 

અશધકારીની 
ચેમ્બરોની 
સખં્યા 

૧ 
બબલલ્ડિંગ –A  
નવ  ંિહીિટી ભિન 

4 
6507.3 4261.7 

9 12 25 25 4 25 20 

૨ 
બબલલ્ડિંગ –B  
પાિર ઈલેક્્ોશનક્સ 
ભિન  

2 1100 1025 2 5 14 4 1 1 7 

3 
બબલલ્ડિંગ –C 
આઈ.ટી. રડપાટામેંટ  

2 765 735 2 4 4 2 1 1 6 

4 
બબલલ્ડિંગ –D 
ઇંડલસ્્યલ ઈજનેરી 
રડપાટામેંટ 

2 1095 1023 2 5 15 8 1 3 3 

5 
બબલલ્ડિંગ –E 
થમાલ લેબ ન્જય   

2 2000 1937 5 14 10 20 3 1 23 

6 
બબલલ્ડિંગ –F 
ન્જય  િકાિોપ 

1 1720 1660 1 8 8 6 1 5 2 

7 
બબલલ્ડિંગ –G 
િોડક્િન રડપાટામેંટ 

2 695 650 3 3 1 2 1 0 6 

8 
બબલલ્ડિંગ –H 
શસરાશમક રડપાટામેંટ 

2 1320 1236 - - - - - - - 

9 
બબલલ્ડિંગ –I 
એપ્લાઇડ મેકેશનક્સ 
રડપાટામેંટ(ન્જય  શિિંગ)  

1 765 735 1 2 2 3 1 5 9 

10 
બબલલ્ડિંગ –J 
શસશિલ ડ્રૉઇંગ હોલ  

1 805 785 2 0 0 0 0 2 0 

11 
બબલલ્ડિંગ –K 
્ાન્જસપોટા જીઓ. 
લેબ શસશિલ  

1 805 785 2 2 0 0 0 0 0 

12 
બબલલ્ડિંગ –L 
શસશિલ ઈજનેરી 
રડપાટામેંટ 

2 735 700 0 5 5 4 1 1 6 

13 
બબલલ્ડિંગ –M 
અનેક્ષી -1 

2 1580 1490 6 1 2 1 0 3 4 

14 
બબલલ્ડિંગ –N 
અનેક્ષી -2 

2 1592 1490 10 0 3 0 0 0 6 

15 
બબલલ્ડિંગ –O 
હયડ્રૌબલક્સ લેબ  

1 415 400 - - - - - - - 



ક્રમ મકાન ન  ંનામ 

મકાનના 
માળ ની 
સખં્યા 

મકાનનો 
બાધંકામ 
નો 
શિસ્તાર 
ચો.મી. 

મકાનનો 
કારપેટ 
નો 
શિસ્તાર 
ચો.મી. 

ક્લાસ રૂમ 
ની સખં્યા 

લેબો. 
ની 
સખં્યા 

ટોયલેટ્ની 
/ 
બાથરૂમ/ 
મ તરડીની 
સખં્યા 

િોિ 
બેસીન 
ની 
સખં્યા 

િોટર 
ક લરની 
સખં્યા 

અન્જય 
રૂમોની 
સખં્યા 

અશધકારીની 
ચેમ્બરોની 
સખં્યા 

(મેકેશનકલ 
રડપાટામેંટ) 

16 
બબલલ્ડિંગ –P 
િોટર રરસોશસિસ લેબ  
(ન્જય  અને ઓલ્ડ) 

2 790 714 0 2 0 2 0 7 0 

17 
બબલલ્ડિંગ –Q 
ઇલેલક્્કલ મિીન 
બબલલ્ડિંગ  

1 1030 985 0 2 2 2 1 0 5 

18 
બબલલ્ડિંગ –R 
ઇલેલક્્કલરડપાટામેંટ 

2 1050 990 1 4 3 2 2 0 10 

19 
બબલલ્ડિંગ –S 
LRUC બ્લોક 

2 1760 1680 0 0 9 4 0 7 1 

20 
બબલલ્ડિંગ –T 
એપ્લાઇડ શમકેશનક્સ 
રડપાટામેંટ 

1 765 735 0 4 2 4 1 2 3 

21 
બબલલ્ડિંગ –U 
ઓલ્ડ પાિર 
ઈલેક્્ોશનક્સ  

1
  

650 

Approx  
520 

Approx 
3 2 1 0 1 0 1 

22 

બબલલ્ડિંગ –V 
સ્ટ ડન્જટ્સ 
અમીશનટીએસ 
બબલલ્ડિંગ 

3 1400 1328 0 0 1 2 0 5 0 

23 
બબલલ્ડિંગ –W 
બેડશમિંટન હોલ 

1 370 345 0 0 0 0 0 0 0 

24 
બબલલ્ડિંગ –X 
ન્સ્િશમિંગ પલૂ 

1 330 256 0 0 0 0 0 0 0 

25 
બબલલ્ડિંગ –Y 
હાઇ િોલટેજ લેબ 

 
70
  

55 
APPROX  

0 1 0 0 1 0 
1 
  

કુલ :  30045 26467  
ખ લ્લો શિસ્તાર – જૂન  કેમ્પસ  ૬૮૬૧૩ ચો. મીટર,  રોડ, ૮૦૦૦ ચો. મીટર  

ખ લ્લો શિસ્તાર – નવ  કેમ્પસ ૧૫૪૧૦ ચો. મીટર,  રોડ, ૪૫૦ ચો. મીટર 

 

**થી ઉપરોક્ત ટેબલમાદંિાાિેલ બબલ્ડીંગ / શિભાગ નો શિસ્તાર (ચો. મીટરમા)ં રૂબરૂ સસં્થાના ંસ્થળ પર છે તે મ જબનો 
રહિેે જેની ચકાસણી એજન્જસીએ રૂબરૂમા ંકરિાની રહિેે. 

 



પરરશિષ્ટ – ૨ 

કચેરી સ શિધા વ્યિસ્થાપનની સેિા પ રી પાડિા અંગેના ટેંન્જડર અંગેની અગત્યની સચૂનાઓ 

 

1) જે વ્યન્ક્ત / એજન્જસી ના નામે ટેન્જડર સસં્થા ખાતેથી લેિામા ંઆિિે તે વ્યન્ક્ત /એજન્જસી નાનામે 

જ ભરેલ ટેન્જડર રજ  કરિાન  ંરહિેે. 

2) ટેંન્જડર ભરનાર એજન્જસીએ સબંધંીત કચેરીમાથંી મળેિેલ ટેંન્જડર જ ભરીને પરત કરિાન  ંરહિેે. 

બહારથી મેળિેલ કે ઝેરોક્ષ કરાિેલ ટેંન્જડર માન્જય ગણાિે નહીં. કચેરીના શસક્કા તથા નબંર સાથેન  ં

જ ટેંન્જડર ફોમા ભરીને પરત કરિાન  ંરહિેે.  

3) ટેંન્જડર ભરનાર એજન્જસીએ ટેંન્જડર ફોમા સાથે સબંધંીત કચેરીએ નક્કી કયાા મ જબની શનયત અનેસ્ટ 

મની રડપોજીટની રકમનો રડમાન્જડ ડ્રાફ્ટ “શિન્જસીપાલ, એલ.ઇ. કોલેજ, મોરબી “ના નામનો બબડાણ 

કરિાનો રહિેે. અનેસ્ટ મની રડપોજીટ િગરના ટેંન્જડર સ્િીકારિામા ંઆિિે નહીં. 

4) શસક્યોરરટીરડપોજીટની રકમ કરારની મ દત પણૂા થયાના એક મરહના બાદ, કામગીરી સતંોષકારક 

જણાયે અને બીલ સરભર થયે એજન્જસીને પરત ચકૂિિામા ંઆિિે. શસક્યોરરટી રડપોજીટની 

રકમઉપર કોઈપણ િકારન  ંવ્યાજ મળિાપાત્ર થિે નહીં. 

5) ટેંન્જડર ભરનારએજન્જસીએ છેલ્લા ત્રણ િષામા ંથયેલ તેમના િાશષિક સરેરાિ લઘ તમ ટનાઓિર 

(લઘ તમ ૧૦ લાખ) નીશિગતો દિાાિિી જરૂરી રહિેે. તેમજ આિકિેરા ધારા હઠેળન  ં ચાટાડા 

એકાઉંટન્જટ્ન  િમાણપત્ર રજૂકરિાન  ંરહિેે. તે કોઈ નાણાકંીય સસં્થાના રડફોલ્ટર નથી તથા કોઈ 

પોલીસ કેસ રેકડા પર નહીં હોિાન  ંએકરારનામ  ંતેમના લેટરપેડ રજૂ કરિાન  ંરહિેે. 

6) કામિાર ભરેલ પિૂા લાયકાત અને ભાિપત્રકના ટેંન્જડર ફોમા અલગ કિરિાળા સપંણૂા શિગતો 

સાથે તા: 08/08/2019 સ ધીમા ંકચેરીમા ંબપોરે   ૦૫: ૦૦ િાગ્યા સ ધીમા ંસીલબધં કિરમા ં

મળીજાય તે રીતે રજી.પો.એ.ડી.થી મોકલી આપિાના રહિેે. શનયત તારીખ સમય બાદ મળેલા 

ટેંન્જડરો રદબાતલ ગણાિે. 

7) શનયત સમય મયાાદામા ં રજી.પો.એ.ડી.થી મળેલા ટેંન્જડરો તા 09/08/2019 ના રોજ  ૧૧ : 

૩૦કલાકે આ કચેરી ખાતે ખોલિામા ંઆિિે. જેમા ંટેંન્જડર ભરનાર હાજર રહી િકિે. 
 

 

 

 



8) આ કામની િીબીડીંગ મીટીંગ િખતે આ કામકાજની જરૂરીયાત અંગે કે કોઈપણ િકારની પચૃ્છા 

/જાણકારી આપિામા ંઆિિે. ઈચ્છા ધરાિતી એજન્જસીઓ સબંધંીત કચેરીની મ લાકાત લઇ 

અનેસ્થાનીક સ્થળ પરરન્સ્થશતની તથા કામનો િકાર, જરૂરીયાત, કચેરીની ન્સ્થશત િગેરેથી 

સ મારહતગારથઇ િકિે અને સ શિધા વ્યિસ્થાપન માટે માણસો/સાધનો અને સામગ્રીનો અંદાજ 

ટેંન્જડર ભરતાપંહલેા ંમેળિી િકિે. 

9) શિશિધ સ શિધાની જરૂરીયાત અંગે કચેરીના પરરશિષ્ટ – ૧ મા ંદિાાિેલા શિભાગો / મકાનો ની 

નીચેની શિશિધ શિગતો ધ્યાને લેિાની રહિેે. 

             ૧. મકાનના ંક લ માળ, 

 ૨. મકાનનો ક લ બાધંકામ શિસ્તાર, 

 ૩. ક લ ટોયલેટ,     

 ૪. ક લ બાથરૂમ, 

૫. ક લ િોિબેિીન, 

૬. ક લ િોટર ક લર, 

૭. અશધકારીઓની ક લ ચેમ્બર. 

10) ટેંન્જડર ફોમા ભરીને રજી.પો.એ.ડી.થી મોકલિાના ટેંન્જડરના સીલબધં કિરો ઉપર “કચેરી 

સ શિધાવ્યિસ્થાપન સેિા પ રી પાડિા માટેન  ંટેંન્જડર” એમ સબંધંીત ટેંન્જડરના બધં કિર ઉપર મોટા 

અક્ષરે સ્પષ્ટ રીતે લખિાન  ંરહિેે. 

11) કોઇપણ ટેન્જડર કે તમામ ટેન્જડર કોઇપણ કારણ દિાાવ્યા શિના રદ કરિાનો અબાશધત અશધકાર 

આકચેરી ને રહિેે ,.ટેન્જડર ભરનારને  કચેરીના િખતોિખત ના હ કમો બધંનકતાા રહિેે. 

12) ”પિૂા લાયકાત” અન ે “ભાિપત્રક” ના ટેંન્જડર ફોમાના ંઅલગ અલગ સીલબધં કિર ઉપર “પિૂા 

લાયકાત ફોમા” અને “ભાિપત્રકના ટેંન્જડર ફોમા” લખિાન  ંરહિેે. 

13) િથમ પિૂા લાયકાત અંગેન  ં સીલબધં કિર સિા સબંશંધતોની ઉપન્સ્થશતમા ંખોલિામા ંઆિિે 

અનેકઈ એજન્જસીઓ જરૂરી પિૂા લાયકાત ધરાિે છે, તે નક્કી કરાિે. ત્યારબાદ જે એજન્જસી જરૂરી 

પિૂાલાયકાત ધરાિતી હિે તેટલાની ઉપન્સ્થશતમા ં પછી તેઓના જ ભાિપત્રકના ટેંન્જડર 

કિરખોલિામા ંઆિિે. તે પિૂે બાકીના સબંશંધતોને તેઓના ભાિપત્રક્ના ટેંન્જડર કિર રૂબરૂમા ં

અથિા ટપાલથી પરત કરાિે. આ કામગીરી એક જ રદિસે અથિા અલગ અલગ રદિસોએ કરી 

િકાિે. 
 



 

પરરશિષ્ટ – ૩ 

કચેરી સ શિધા વ્યિસ્થાપનસેિા પિૂા લાયકાત ફોમા 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
ટેંન્જડરસાથે રજ  કરિાની શિગતો: 
૧. એજન્જસી ન  નામ તથા સરનામ  ં : 
૨. વ્યિસાય િેરા  રજીસ્્ેિન  નબંર*           : 
૩. માબલક/ભાગીદાર ન  ંનામ/સરનામ *ં      : 

   ફોટા (કલૂ  મ ખત્યાર)                      : 
૪. ટેબલફોન / મોબાઈલ નબંર એજન્જસી/ 

   માબલક/ભાગીદાર ફેક્ષ નબંર   : 
૫.ઇ-મઇેલ એડ્રસે    : 

૬. કમ્પની ની સ્થાપનાન  ંિષ ૅ  : 
૭. સશિિસ  ટેક્ષ રજીસ્્ેિન  નબંર *              : 
૮. કંપની નો િોશિડન્જટ ફડં/ઇએસઆઇ  નબંર              : 
૯. છેલ્લા ત્રણ િષાના કંપની ના િાશષિક  ટના 
   ઓિર ની  શિગતો.*                       : 
(લઘ તમ  સરેરાસ-્રૂ .  લાખ મા)             : 
(અ) િષા   ૨૦૧૭-૧૮ : 
(બ)  િષા  ૨૦૧૬-૧૭: 
(ક)  િષા  ૨૦૧૫-૧૬ : 
૧૦.હાલ અથિા અગાઉ જે કંપની/સસં્થાની કામગીરી કરતા હોય તેની શિગતો * 
* સરકારી/અધા સરકારી/જાહરે સાહસ/બેંક/હોન્સ્પટલ/સહકારી સસં્થા/ઔધોબગક કંપની/હોટલ  ઈત્યાદી 
કામ કરેલદરેક સસં્થાન િંમાણપત્ર અને સતંોષ પત્રતે સસં્થાના  લેટરપેડ પર સામેલ  કરવ  ં
 

ક્ર
મ 

સસં્થા/કંપનીનુનંામ,સરનામુ,ંટેલલફોન/મો
બાઇલનબંર 

કરાર 
નો 
સમય 
કયા 
થી  
ક્યાસં ુ
ધી? 

િાવષિકક
રાર 

ની રકમ 

કચેરી
નો  

વિસ્તા
ર 

પરુીપાડલેી સેિાઓની વિગ
ત/સખં્યા 

 

પાસપોટા સાઈઝ 
ફોટો ગ્રાફ  



      

૧૧. આિક િેરા હઠે્ળ નોધાયેલ PANનબંર * : 
૧૨.એજન્જસી પાસે તાલીમબદ્ધ સ્ટાફ છે ? 
સફાઇ યતં્રો છે?  ક્યા-ક્યા ? તેની શિગત 
જો હોય તો સખં્યા  
૧૩. પિૂા ઇશતહાસ  સ્િચ્છ  છે ? 
    નાણાકીય  સસં્થાના  રડફોલ્ટર  નથી/ 
    પોબલસ  - કોટા  રેકડા  પર કેસ નથી.  
    તેન  બાહેંધરી  પત્ર છે ? 
    બાહેંધરી પત્ર  આપવ .ં 
નોંધ:- *ઉક્ત  શિગતો ની  ફોટો નકલ/સદંભૅપત્ર/સક્ષમ  સત્તા ના  િમાણપત્ર  અચકૂ  રજ   કરિા. જે 

  શિના ટેંન્જડર શિચારણામા ંલેિાિે નહીં. 
 
 
        
 

એજન્જસીની સરહઅને સીક્કો 
           

          સરનામ  ં
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



પરરવિષ્ટ – ૪ 

કચેરી સવુિધા વ્યિસ્થાપન ની સેિા પરૂી પાડિા ંઅંગેનુ ંનમનૂારૂપ ભાિપત્રકનુ ંટેંડર ફોમમ 
--------------------------------------------------------------------------------------- કચેરી 
 કચેરી સવુિધા વ્યિસ્થાપન ની સેિા પરૂી પાડિા ંમાટેનુ ંભાિપત્રક 

અ.ન . િવ્ર શત - કામગીરી ની શિગતો કામની પધ્ધશત શિગતમા ં
દિાાિેલસમગ્રકામગીરી 
માટે ભાિપત્રક 

1 2 3  ૪ 

(1) પરરશિષ્ટ – ૧ મા ં દિાાિેલ 
બબલ્ડીંગના સમગ્ર ફ્લોરશિસ્તારમા ં
રોજીન્જદી સફાઈ 

દરરોજઅને સાપ્તારહક પાણીથી ધોવ  ં
 

 

એકંદરભાિરૂ. 
__________ િશત રદન 
લેખે માશસક કૂલ રૂ 
_________ 

 
(મરહના મા ં કચેરી 25 
રદિસ ચાલ  રહિેે, તે 
િમાણેગણતરી કરી ભાિ 
આપિાના રહિેે.) 

(2)
  

પરરશિષ્ટ – ૧ મા ં દિાાિેલ 
બબલ્ડીંગના કચરા-
પોતા,સતતકામગીરીના ધોરણે 

દરરોજ 

(3) પરરશિષ્ટ – ૧ મા ં દિાાિેલ 
બબલ્ડીંગનાય રરનલ, ટોયલેટ, િોિ 
બેસીનની સફાઇ રદિસમા ં બે 
િારના ધોરણે (કચેરી સમય પિેૂ, 
12-30 કલાકે ) 

 િોિર મ સતત ચોખ્ખો રહ ે અને 
કામકાજના સમય દરશમયાન 
કોરો રહ ેતે જોિાન  ંરહિેે. 

 જતં   નાિક દ્રવ્યદ્વારા સફાઈ. 
 નેપ્થેબલન બોલ મ કાય. 
 લીક્િીડ્ સોપ મ કાય. 

(4) પરરશિષ્ટ – ૧ મા ં દિાાિેલ 
બબલ્ડીંગનાિાખા, કચેરીની ફાઈલો, 
કાગળો, ટપાલો અન્જય િાખા, કચેરી 
સ્થળે જરૂરરયાતમ જબ પહોંચાડિા 

િશત કલાકે અથિા જરૂરરયાતમ જબ. 

(5)
  

પરરશિષ્ટ–૧મા ં દિાાિેલ 
બબલ્ડીંગના 

 ક્લાસ રૂમ ની સફાઇ  
 લેબોરેટરી ની સફાઇ  
 સ્ટાફ કેબીન ની સફાઇ 

 ધાબા ની સફાઈ 

 પાણીની ટાકંીની સફાઈ 

 ખ લો શિસ્તાર ની સફાઈ 

પરરશિષ્ટ–૧મા ંદિાાિેલ બબલ્ડીંગના 
 િશતસપ્તાહ સફાઈ 

 િશતસપ્તાહ સફાઈ 

 િશતસપ્તાહ સફાઈ 

 િશતમાસ સફાઇ  
 ૩ માસે એકિાર સફાઇ 

 િશતસપ્તાહ સફાઈ 

 

(6) પરરશિષ્ટ – ૧ મા ં દિાાિેલ 
બબલ્ડીંગનાફશનિચર ની કપડા િડે 
સફાઈ  

દરરોજ 

 



(7)
  

પરરશિષ્ટ – ૧ મા ં દિાાિેલ 
બબલ્ડીંગના ટેબલફોન, ટાઈપરાઈટર 
ઈત્યાદીની સફાઈ 

દરરોજ 

(8)
  

પરરશિષ્ટ – ૧ મા ં દિાાિેલ 
બબલ્ડીંગનાકચરા પેટીખાલી કરિી 
અને કચરા પેટી ની સફાઈ.  

િશતરદન 

 

(10)
  

પરરશિષ્ટ – ૧ મા ં દિાાિેલ 
બબલ્ડીંગમા ં સફાઈ કરિાથી 
એકશત્રત થતા કચરા નો શનયશમત 
સસં્થાના કેમ્પસની બહારશનકાલ 

િશતરદન 

 

(11) પરરશિષ્ટ – ૧ મા ં દિાાિેલ 
બબલ્ડીંગના ડે્રનેજ ની સફાઈ 

િશત માસ  

(12)

  
પરરશિષ્ટ – ૧ મા ં દિાાિેલ 
બબલ્ડીંગમા ં બારીની પેનલ ,કાચ, 
પાટીિન ની સફાઈ. 

સાપ્તારહક અને જરૂરરયાતમ જબ જે તે 
રદિસે. 

(13) પરરશિષ્ટ – ૧ મા ં દિાાિેલ 
બબલ્ડીંગના લાઈટ ફીટીંગ, પખંા, 
સાઇન બોડા, ભીતબચત્રોની સફાઈ. 

સાપ્તારહક અને જરૂરરયાતમ જબ જે તે 
રદિસે. 

(14)

  
પરરશિષ્ટ – ૧ મા ં દિાાિેલ 
બબલ્ડીંગના ધલૂ, જાળા,ં પાન ની 
શપચકારીસરહતના ડાઘાની સફાઈ 

જરૂરરયાતિમાણે 

(15) પરરશિષ્ટ – ૧ મા ં દિાાિેલ 
બબલ્ડીંગો ની ઓિરહડે ટેંક તથા 
સપં મા ંપાણીથી ભરિા 

દરરોજ  

(16) પરરશિષ્ટ – ૧ મા ં દિાાિેલ દરેક 
બગીચા મા ં પાણી પાવ  ં તથા 
લેન્જડસ્કેપીંગ અને જાણિણી કરિી  

દરરોજ 

 

અનેસ્ટ મની રડપોઝીટ ની રકમ: 

ભયાા નીરસીદ નીશિગત 

રડમાન્જડ ડ્રાફ્ટ નબંર :    

તારીખ : 
બેંક ની શિગત: 

  

કરાર નામાની ઉલ્લેબખત તમામ બોલીઓ અને કામગીરી નીિરતો મેં/અમે િાચંી છે અને તે હ /ંઅમે 

બરાબર સમજ્યા છીએ. ઉપર ભાિપત્રકમાશંનરદિષ્ટ િવ્ર શત-કામગીરી નીશિગતો અન ેકામની પદ્ધશત પણ િાચંી 



સમજીન ેસ્િીકારી એ છીએ. આ સિ ેબોલીઓ, િરતો અને કામગીરી ની શિગતો અને પદ્ધશતનો કોઇ પણ 

િાધંોશિરોધ કે તકરાર કે દબાણ શસિાય સપંણૂાપણે સ્િીકાર કર ં છ/ંકરીએ છીએ અને આ ભાિ પત્રક ભય ું છે.  

સ્થળ :ટેન્જડર ભરનાર ની સહી: 

તારીખ :                                                શસક્કો : 

ટેંન્જડરભરનાર ન  ંનામ:                                                   એજન્જસી ન  ંનામ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પરરવિષ્ટ-૫ 
કચેરી સવુિધા વ્યિસ્થાપનની સેિા પરુી પાડિા ંઅંગે નુ ંનમનૂારૂપ કરારનામુ ં

 આ કરારનામ  ં આજે તા____________ના રોજ _____________મ કામે અમો 
______________અશધકારી__________________કચેરી________________(હિે પછી જેમને 
સક્ષમ સત્ત્તા /કચેરી તરીકે સબંોધિામા આિિે) તથા_________________(હિે પછી જેમને 
એજસંી તરીકે સબંોધિામા આિિે) તેમની િચ્ચે આથીકરાર કરિામા ંઆિે છે. 
  આ કરારએજન્જસી દ્વારા _______________ કચેરીના પરરશિષ્ટ – ૧ મા ંદિાાિેલ 
તમામ બબલ્ડીંગ / શિભાગની શનયશમત સ શિધા વ્યિસ્થાપનની શનમ્નશનરદિષ્ઠ શનયત સેિાઓ આપિા 
માટે કરિામા ંઆિે છે. 
અ.ન.ુ પ્રવ્રવુત - કામગીરી ની વિગતો કામની પધ્ધવત 

૧. સમગ્ર ફ્લોરશિસ્તારમા ંરોજીન્જદી સફાઈ દરરોજ અને સાપ્તારહક પાણીથી ધોવ  ં
૨. કચરા-પોતા,સતતકામગીરીના ધોરણે દરરોજ 

૩. 
 

ય રરનલ, ટોયલેટ, િોિ બેસીનની સફાઇ 
રદિસમા ંબે િારના ધોરણે (કચેરી સમય 
પિેૂ, 12-30 કલાકે ) 

 િોિર મ સતત ચોખ્ખો રહ ેઅને કામકાજના સમય 
દરશમયાન કોરો રહ ેતે જોિાન  ંરહિેે. 

 જતં   નાિક દ્રવ્યદ્વારા સફાઈ. 
 નેપ્થેબલન બોલ મ કાય. 
 લીક્િીડ્ સોપ મ કાય. 

૪. (1)િાખા-કચેરી ના રેકડ/ફાઇલો પરથી 
ધળૂ હટાિિી.  
(2)િેક્ય મ ક્લીનરથી (કોમ્ય ટર લેબોરેટરી 
) 

દરરોજ 

 
િશત સપ્તાહ  

૫. િાખા, કચેરીની ફાઈલો, કાગળો, ટપાલો 
અન્જય િાખા, કચેરી સ્થળે જરૂરરયાતમ જબ 
પહોંચાડિા 

િશત કલાકે અથિા જરૂરરયાતમ જબ 

૬.
  

 ધાબા ની સફાઈ 

 પાણીની ટાકંીની સફાઈ 
 પેસેજની સફાઈ  

 િશત સપ્તાહ સફાઈ અને િશતમાસ ધોવ .ં 
 ૩ માસે એકિાર સફાઈ 

 દરરોજ 

૭. ફશનિચર ની કપડા િડે સફાઈ  દરરોજ 

૮. ટેબલફોન, ટાઈપરાઈટર ઈત્યાદીની સફાઈ દરરોજ 

૯.
  

કચરા પેટીખાલી કરિી અને કચરા પેટી ની સફાઈ.
  

િશતરદન 

૧૦.
  

સફાઈ કરિાથી એકશત્રત થતા કચરા નો 
શનયશમત સસં્થાના કેમ્પસની બહારશનકાલ 

િશતરદન 

 

૧૧. ડે્રનેજ ની સફાઈ િશત માસ  
૧૨. બારીની પેનલ ,કાચ, પાટીિન ની સફાઈ. સાપ્તારહક અને જરૂરરયાતમ જબ જે તે રદિસે. 



૧૩. લાઈટ ફીટીંગ, પખંા, સાઇન બોડા, 
ભીતબચત્રોની સફાઈ. 

સાપ્તારહક અને જરૂરરયાતમ જબ જે તે રદિસે. 

૧૪.
  

ધલૂ, જાળા,ં પાન ની શપચકારીસરહતના 
ડાઘાની સફાઈ 

જરૂરરયાતિમાણે 

૧૫. બબલ્ડીંગો ની ઓિરહડે ટેંક તથા સપં મા ં
પાણીથી ભરિા 

દરરોજ  

૧૬. દરેક બગીચા મા ં પાણી પાવ  ં તથા 
લેન્જડસ્કેપીંગ અને જાણિણી કરિી  

દરરોજ 

 

કચેરી સ શિધા વ્યિસ્થાપન સેિાઅંતગાતશનયત  સેિાઓની સખં્યા અને જરૂરરયાતના સમયે 
એજન્જસીએસ શિધા સેિા નીચે દિાાિેલ િરતોને આધીન પ રી પાડિાની રહિેે. 
 

1)  કચેરી સિા રીતે, સતત, ચોખ્ખી અને સ્િચ્છ દેખાય તે પાયાની જરૂરરયાત એજનં્જસીએ િશતરદન પરૂી કરિાની 
રહિેે. 

2) કામની  પધ્ધશતમા ંદિાાિેલ સમય ધ્યાને ન લેતા ંજે આઈટમ જે સમયે અસ્િચ્છ દેખાય તે તરત ચોખ્ખી 
કરિાની જિાબદારી એજનં્જસીની રહિેે. આ  માટે કચેરીના જિાબદાર અશધકારીને સતંોષ થાય તેમ કરાિિાન  ં
રહિેે. 

3) ફાઈલો,  કાગળો, ટપાલો લઈ જિી, ચા-નાસ્તા પરૂા પાડિા, પાણી ભરી આપવ  ંજેિી સેિાઓ માગંણી મ જબ 
અને / અથિા  કામની પધ્ધશતમા ંદિાાિેલ જરૂરરયાત મ જબ પણૂા કરિા એજનં્જસી બધંાયેલી રહિેે. 

4) કચેરીના દસ્તાિેજો, રેકડા, કાગળો, ટપાલની ગોપનીયતા અને સ રક્ષા જળિાય તે માટે બાહંધેરી આપિાની 
રહિેે. ઉક્ત સ શિધા માટે ફાળિેલી વ્યન્ક્તઓ અંગે એજનં્જસીએ ચકાસણી કરી લેિાની રહિેે. કચેરીને અયોગ્ય 
જણાતા કે તેની સેિા/િતાનથી અસતંોષ હોય તેિા માણસને બદલિાનો રહિેે અન્જયથા આિી વ્યન્ક્ત ને ફરજ 
પર ન ગણી િેતન ચ કિણી કરિામા ંઆિિે નરહ અને એજન્જસી એ સત્િરે અન્જય વ્યન્ક્તને એના સ્થાને હાજર 
કરિાની રહિેે. 

5) સ શિધા વ્યિસ્થાપન માટેની સિા સાધન સામગ્રી, યતં્ર, ઓજારો, માણસો એજનં્જસીએ પોતાની રીતે પોતાના ખચે 
અને જોખમે લાિિાના રહિેે તે માટે કચેરીના કોઈ જિાબદારી રહિેે નહી. કચેરીના માળની સખં્યા તથા ચાચાઈ 
મ જબ સફાઈની/ સાધનોની વ્યિસ્થા એજનં્જસીએ કરિાની  રહિેે. 

6) જરૂર પડે આકન્સ્મક કાયા/સેિા માટે િધ  સમય/કે િધ  માણસો પ રા પાડિા એજનં્જસીની જિાબદારી રહિેે. 
7) એજનં્જસી દ્વારા કામકાજ દરમ્યાન અિાજન  ંસ્તર લઘ ત્તમ રહ ેતે જોિાન  ંરહિેે. 
8) કચેરીમા ંસ  રક્ષા જરૂરરયાતથી કોઈ સેિા-સમય કે શિસ્તારની વ્યિસ્થા બદલિાની જરૂરરયાત ઉભી થાય તો તેમ 

કરિા એજનં્જસી બધંાયેલી રહિેે. 
 
 

 

9) એજનં્જસીએ આઈએસઆઈ અથિા અન્જય standardધરાિતા રસાયણો, ઉપકરણો, દ્રવ્યો પ રતા જથ્થામા ંઆગોતરા 
રાખિાના અને િાપરિાના રહિેે. એજનં્જસીને પાણી તથા િીજળી પ રી પડાિે પણ તે માટેના સાધનો, ઉપકરણો, 
ફીટીંગ એજનં્જસીએ લાિિાના રહિેે. આકન્સ્મક સજંોગો દરમ્યાન જો પાણી પ રિઠો ખોરિાય કે ઉપલબ્ધ ન થઇ 



િકે તેમ હોય ત્યારે એજન્જસીએ પોતાના ખચે િૈકલ્લ્પક વ્યિસ્થાના ભાગ રૂપે પાણી પ રિઠો ઉપલબ્ધ કરાિી ને 
પણ સફાઈ કાયા શિલબંબત ના થાય કે ન ખોરંભાઈ તેમ પણૂા કરિાની રહિેે. 

10) લઘ ત્તમ વ્યન્ક્તઓની ગેરહાજરીમા ં િૈકલ્લ્પકવ્યિસ્થા એજનં્જસીએ કરિાની રહિેે. િશતશનશધન  ંનામ, સરનામ ,ં 
સપંકા નબંર આપિાના રહિેે. 

11) તમામ સફાઈ કમ ઓફીસ કામદાર/કમાચારીને શનયત ગણિેિ, ગ્લોઝ, બ ટ, કેપ પ રા પાડિાની જિાબદારી 
એજન્જસીની રહિેે. સફાઈ કમ ઓફીસ કામદાર/કમાચારીની શિિેષ ઓળખ માટે તેઓના ખભા પર શિશિષ્ટ 
ઓળખિાળો બેઇઝ લગાિિાનો રહિેે. સેિકન  ંનામ દિાાિતી પ્લેટ તેણે િટાના બખસ્સા પર લગાિિાની રહિેે. 

12) સફાઈ કમ ઓફીસ કામદાર/કમાચારી પ રા પડિાની બાબત અંગેના તમામ કાયદાઓના પાલનની જિાબદારી 
એજન્જસીની રહિેે અને તે માટે સક્ષમ સત્તા / કચેરી કોઇપણ સજંોગોમા ંજિાબદાર રહિેે નહી. કરાર અન્જિયે 
સ શિધા સેિા પ રી પાડિા મ કેલા સેિકને સબંધંીત કાયદા અને શનયમોની જોગિાઈ અન સાર િેતન ચ કિિાની 
જિાબદારી સપંણૂાપણે એજન્જસીની રહિેે. 

13) સફાઈ કમ ઓફીસ કામદાર /કમાચારી ની ઉમર સરકારશ્રી શનયમો મ જબની  રહિેે અને તેઅગેન  ં
િમાણપત્રસફાઈ કોન્જ્ાક્ટરે આપિાન  ંરહિેે તથા તેની સઘળી જિાબદારી કોન્જ્ાક્ટર નીરહિેે. 

14) એજન્જસીને લેબર કોન્જ્ાક્ટ અને પી.એફ. ના શનયમોનો અમલ કરિાનો રહિેે. 
15) કચેરી અને એજન્જસીના સફાઈ કમ ઓફીસ કામદાર/કમાચારી િચ્ચે નોકરી અને તેની આન સબંગક કોઇપણ 

બાબત જેિી કે માલીક અને નોકરના સબંધં અથિા તો અન્જય કોઈ કાયદાકીય જિાબદારી રહિેે નહી. એજન્જસીના 
માણસો દ્વારા તેઓની સેિા બાબતે કોઇપણ િશ્નો ઉપન્સ્થત થાય તેમા ંકચેરીને કોઇપણ સ્િરૂપમા ંલેિા દેિા 
રહિેે નહી. 

16) એજન્જસીએ મ કેલી વ્યન્ક્તઓના ગ્ર પ/પસાનલ એક્સીડન્જટ પોલીસી હઠેળ જરૂરી િીમો ઉતારિાની જિાબદારી 
એજન્જસીની રહિેે. 

17) એજન્જસીની વ્યન્ક્તઓ દ્વારા તેમની અણઆિડત, બેદરકારી કે હતે  પિૂાક તથા અન્જય કોઇપણ કારણસર િત્યક્ષ 
કે પરોક્ષરીતે કચેરીની શમલ્કત કે િાયરો, પાઈપલાઈનો સહીત કોઈ પણ સાધન સામગ્રીને કે સેિાને, સરકારી 
રેકડા કે અશધકારી / કમાચારીઓનીિસ્ત  ને િત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે થયેલ ન કિાન કે સરકારને ભોગિિાન  ંથત   ં
તમામ ન કિાન એજન્જસી ભરપાઈ કરિા બધંાયેલ છે. કચેરીની કોઈ સામગ્રી – મટીરીયલ એજન્જસી કે તેના ં
માણસો પરિાનગી શસિાય ખસેડી િકાિે નહી. 

18) એજન્જસી દ્વારા ફરીયાદો, માગંણી રજૂઆત મળ્યાન  ંએક રજીસ્ટર શનભાિિાન  ંરહિેે, જેમા ંકામગીરી નરહ કરી 
િકાયેલ માગંણી અને તેના ંકારણો નોંધિાના રહિેે. 

19) કામગીરી અંગેન  ંબીલ જે તે મરહના પછીની ચાર તારીખ સ ધીમા ંએજન્જસીને રજ  કરિાન  ંરહિેે.  
20) આ કરાર બબન તબદીલીપાત્ર છે. એજન્જસી પેટા એજન્જસી રોકી િકિે નહી અને સક્ષમ સત્તા/કચેરીની પિૂામજં રી 

શસિાય એજન્જસી અન્જય કોઈ એજન્જસીને સફાઈ કમ ઓફીસ કામદાર/કમાચારી પ રા પાડિાન  ંકામ તબદીલ કરી 
િકિે નહી અથિા આ કરારની અન્જય કોઈ બાબત અન્જય એજન્જસીને તબદીલ કરી િકિે નહી. 

 

21) આ કરારનામ  ં કરાર થયા ની તારીખથી 30/08/2020 માટે અમલ રહિેે અને ત્યારબાદ પરસ્પર 
સશમશતથી અને િડી કચેરીની મજં રીની અપેક્ષા એ કામગીરી ની સમીક્ષા કરીને એક િષા િધ  લબંાિી િકાિે. 

22) જો એજન્જસી આઉટ સોસા સ શિધા વ્યિસ્થાપન સેિા સતં  ષ્ટ રીતે પ રી પાડિામા ં શનષ્ફળ નીિડે અને તેની 
સેિાઓથી અસતંોષ થાય તો એજન્જસીની શસક્ય રીટી રડપોઝીટ જપ્ત કરિામા ંઆિિે અને તેની સેિાઓ સમાપ્ત 
કરિે, જે માટે સ શિધા વ્યિસ્થાપન આટોપી લેિા એક માસની લેબખત નોટીસ આપિામા ંઆિિે. કચેરી આ 
કારણે થયેલ ખચા, ન કિાન કે અન્જય કોઈપણ મ શ્કેલી માટે જિાબદાર રહિેે નહી. 



23) આ ઉપરાતં આ કરારમા ંકોઈપણ જોગિાઈ હોય તેમ છતા ંકોઈપણ કારણ દિાાવ્યા શસિાય સક્ષમ સત્તા/કચેરી 
એજન્જસીને એક માસની નોટીસ આપીને કરારનો અંત લાિી િકિે. આ રીતે રદ થયેલ કરારના બાકીના 
સમયગાળાન  ંકોઈ િળતર આપિામા ંઆિિે નહી. 

24) જો એજન્જસી કરાર ચાલ  રાખિા ઈચ્છતી ન હોય તો તેણે ૩ માસની નોટીસ આપિી પડિે, તે પરરન્સ્થશતમા ં
તેની શસક્યોરીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કરિામા ં આિિે. પ રા પાડેલા સફાઈ કમ ઓફીસ કામદાર/કમાચારી 
અિારનિાર બદલિામા ંન આિે તે જોિાન  ંરહિેે. 

25) એજન્જસીના માબલકના મતૃ્ય ના રકસ્સામા ંકરાર સમાપ્ત થયેલો ગણાિે અને તેના ંકાયદેસરના િારસદારોને કોઈ 
હક્ક/દાિો રહિેે નહી. આમ છતા,ં એજન્જસીના માલીકના કાયદેસરના િારસદારોના કરારની બોલીઓ મ જબ 
શનયત ભાિોના ધોરણેજ આ કામગીરી ચાલ  ંરાખિા માગંતા હોય તો ૩ માસ સ ધી આ કામગીરી ચાલ  રાખી 
િકિે. દરમ્યાનમાસંબંધંીત કચેરી નિી એજન્જસી નક્કી કરિાની િરક્રયા ૩ માસની સમયમયાાદામા ંપણૂા કરિાની 
રહિેે. 

26) આ કરાર બનેં પક્ષકારોને કબ લ – મજં ર અને બધંનકતાા છે અને તેની સાબબતીરૂપે નીચે જણાિેલ સાક્ષીઓ 
રૂબરૂ સહીઓ કરી છે. 

 
 

સ્થળ :_________________________      ૧)_____________________________ 

        સસં્થાના ંઅશધકારીની સહી, નામ અને હોદ્દો  
 
 

          ૨)_____________________________ 

      એજન્જસીન  ંનામ/અશધકૃત િશતશનશધન  ંનામ, હોદ્દો અને સહી 
 
 
 

સાક્ષીઓની સહી : 
૧)__________________________     ૨)_____________________________ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



પરરવિષ્ટ-૬ 
સવુિધા વ્યિસ્થાપનસેિા અંતગમત માગણીપત્રસાધનોની નમનૂારૂપ યાદી  

 ઝાડ ,ં સાિરણી(સ્િીપ્સ) 

 પોતા (મોપ્સ) 

 ફ્લોર ડસ્તર 

 ફીનાઈલ 

 પ્લાલસ્ટક બકેટ 

 ટોઇલેટ બ્રિ 

 પ્લાલસ્ટક સ્ક્રબર  

 નેપ્થાલીન બોલ્સ 

 સેનીટરી ક્ય બ્સ  
 બ્લીચીંગ પાિડર  
 ડ્રેનેક્સ 

 ટોઇલેટ પમ્પ 

 રબર િાઈપર  

 લીક્િીડ ક્લીનર  

 ગ્લાસ ડસ્ટર 

 લીક્િીડ સોપ 

 એસીડ 

 ગાબેજ બેગ 

 સ્િે 
 પ્લાલસ્ટક પેન 

 ડસ્ટબીન  

 

સખં્યા, કચેરી શિસ્તાર, કાયા વ્યાપના આધારે જરૂરરયાત મ જબ નક્કી કરિી. 
યતં્રો : 

 િેક્ય મ ક્લીનર મિીન 

 ચેર, સોફા ક્લીનર મિીન 

 િોટર સ્િે મિીન 

 
 
 
 



LUKHDHEERJI ENGINEERING COLLEGE –MORBI 
House – Keeping 

(પરરશિષ્ટ - ૭) 

શિભાગ :        માસ: 

સફાઈ કમ ઓફીસ કામદાર ન  ંનામ:        

તારીખ આિિાનો સમય તથા સહી  જિાનો સમય તથા સહી 
સમય સહી (ખાતા ના િડા) સમય સહી (ખાતા ના 

િડા) 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
Head of Dept 

 
 

Department 

 



પરરશિષ્ટ –૮ 

 

 

િમાણપત્ર 

  આથી િમાબણત કરિામા ંઆિે છે કે _______________ શિભાગ મા કચેરી વ્યિસ્થાપન 

એજન્જસીના કમાચારીઓએ ક લ કામના રદિસો ________ માથંી __________ રદિસોમા ંસતંોષકારક 

કામગીરી કરેલ છે અને _________ રદિસ ગેરહાજર રહલે છે અથિા સતંોષકારક કામગીરી કરેલ નથી 

માટે ક લ _________ કામના રદિસોમાથંી __________ માટે મહનેતાણાની રકમ કપાત કરિા ભલામણ 

કરિામા ંઆિે છે.  
 

 

ચેરમેનશ્રીની સહી             ખાતાના િડાશ્રીની સહી  

 સફાઈ કશમટી  

 

 

 

                આચાયાશ્રીની સહી 

                                                                                                      લખધીરજી એન્જજીનીરીંગ કોલેજ,મોરબી 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પરરશિષ્ટ –૯ 

ક્રમ 

(૧) 

વિભાગ / 

ખાતાનુ ંનામ  

(૨) 

કમમચારીનુ ંનામ 

(૩) 

કુલ 

કામના 

રદિસો  

(૪) 

હાજર રહી 

સતંોષકારક 

કામ કરેલ 

રદિસો 

(૫)  

ગેરહાજર 

અથિા 

સતંોષકારક 

કામ ન કરેલ 

રદિસો 

(૬)  

ખાતાના 

િડાની 

સહી 

(૭) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 

ચેરમેનશ્રીની સહી         આચાયાશ્રી 

સફાઈ કશમટી      લખધીરજી એન્જજીનીરીંગ કોલેજ,મોરબી 
 

 

 

 

 



પરરશિષ્ટ –૧૦ 

  બબલ ના પત્રકનો નમ નો ચાલ  માસ _______ િષા _________ ન  ંકચેરી વ્યિસ્થાપન / 

સફાઈ કામગીરી અંગે ન  ંબબલ  

બબલ ની રકમ = ટેન્જડરની રકમXપરરશિષ્ટ – ૯ ની કોલમ (૫) નો સરિાળો  

     પરરશિષ્ટ – ૯ ની કોલમ (૪) નો સરિાળો 

    = રૂ._____________________ 

ચકૂિિાપાત્ર ચોખ્ખી રકમ િબ્દોમા ં_____________________________________________ 

 

 

 

       એજ્નન્જસીના અશધકૃત વ્યન્ક્તની સહી અને શસક્કો  
 

નોંધ: ઉપરોક્ત બબલ એજન્જસીના લેટરપેડ પર તૈયાર કરી રજ  કરિાન  ંરહિેે અને શિભાગ / કમાચારી 

દીઠ પરરશિષ્ટ – ૭, ૮, ૯ આ બબલ સાથે જોડિાના રહિેે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



રૂ.૧૦૦ ના સ્ટેમ્પ પેપર પર  
 

૧) હ  ંનીચે સહી કરનાર ______________________ એજન્જસીના માલીક તરીકે બાહંધેરી આપ  ંછ ં

     શિન્જસીપાલ લખધીરજી એન્જજીનીયરીંગ કોલેજ, મોરબીના સફાઈ ના ટેંન્જડર ૨૦૧૮-૧૯ ની 
     બધીજ િરતો અમને બધંનકતાા છે તેમજ બધીજ િરતોન  ંપાલન કરિામા ંઆિિે. જો તેમા ં
     િરત ચકૂ થિે તો અમારો કોન્જ્કટ આપોઆપ રદ થઇ જિે. 
 

૨) બાહંધેરી પત્રક મા ંદિાાવ્યા મ જબ અમો દરેક શિભાગ ની સફાઈ બરાબર થાય તેન  ંધ્યાન 

     રાખશ  ંતથા તે જ રદિસે સફાઈ બાદ નીમેલા ઓફીસર ની સહી લેશ .ં 
 

૩) પરરશિષ્ટ – ૧ મા ંદિાાિેલ દરેક બબલ્ડીંગ / શિભાગ ની પરરશિષ્ટ – ૪ મા ંદિાાવ્યા િમાણેની 
      કામગીરી માટે સફાઈ અને ગાડાનીંગ માટે વ્યન્ક્તઓ આપિા બધંાયેલ છીએ. 
 

૪) લખધીરજી એન્જજીનીયરીંગ કોલેજ, મોરબી ની પરરશિષ્ટ – ૧ મા ંદિાાિેલ તમામ બબલ્ડીંગ મા ં
     ટોયલેટ ની સફાઈ માટે સ્િીપર આપિા માટે બધંાયેલા છીએ. જે બધા જ ટોયલેટ ની સફાઈ 

     કરિે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 

                                                                                                                     આચાયા શ્રી,    

       લખધીરજી એન્જજીનીરીંગ કોલેજ,મોરબી 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



અગત્યની મારહતી  
ટેન્ડર બે અલગ – અલગ કિરમા ંજમા કરિાના ંરહિેે 

 

૧) પહલેા કિરમા ં પિૂા લાયકાત માટેન  ં સીલબધં કિર જેમા ં સરકારી/અધા 
સરકારી/જાહરે સાહસ/બેંક/હોન્સ્પટલ/સહકારી સસં્થા/ઔધોબગક કંપની / 
હોટલઈત્યાદી સફાઈ કામગીરીના અન ભિ ના ં િમાણ પત્રોની િમાબણત ઝેરોક્ષ 
રાખિાની રહિેે તેમજ PAN કાડા, આિકિેરા ઝરેોક્ષ તેમજ સશિિસટેક્ષ નબંરની 
િમાબણત ઝરેોક્ષ બીડાણ કરિાની રહિેે. 
 

૨) બીજા કિર ઉપર સફાઈ કામગીરી માટેનાભાિપત્રકન ટેંન્જડર લખિાન  ંઅને તમેા ં
ટેન્જડર રાખવ  ંતમેજ રૂ.3૦,૦૦૦/- બાનાની રકમપટેે નો ડીમાન્જડ ડ્રાફ્ટ “શિન્જસીપાલ 
લખધીરજી એન્જજીનીયરીંગ કોલેજ-મોરબી” સાથે આપિાનો રહિેે. 

 
 
 
 
 

 


