ટ� ન્ડર ડો�ુમેન્ટની શર
(૧) તા�ુકા આહવા, વઘઇ, �ુબીર િવગેર� ડાંગ �જલ્લ્ ગામોના �દા�ત રાઉન્ડ ફગરમાં �ુના
હસ્ત�લ�ખત૭/૧૨ ના આશર� ૬,૦૦,૦૦૦ પાનાની સ્ક�ન�, ડ�ટા એન્ટ, અપલોડની કામગીર�
કરવાની રહ�શે.
(૨) હસ્ત�લ�ખત �ુના ગામ ન�ુના ન. ૭/૧૨ સ્ક�ન�, ડ�ટા એન્ટ્ ,અપલોડ િવગેર� સવ�સ
પ્રોવાઇડર એજ ન્સીની િનમ�ુંકની તાર�ખથીવકર્ ઓડર્રના �દવસથી શ�, ૬(છ) માસમાં
� ૂણર્ કરવાની રહ�શ.
(૩) વેન્ડર

�તે પોતે તથા વેન્ડર તરફથી અિધ�ૃત કર�લ જવાબદા ર વ્ય� કત �યાં �ુધી

પ્રો�કટની કમગીર �ણર્ ન થાય ત્યાં �ુધી અત કલેક્ટર કચેર� આહવા �જ.ડાંગ ખાતે જ
સ્થાયી રહ� કામગીર� �ૂણર્ કરવાનરહ�શે.
(૪) સ્ક�ન�ગ પ્ર�ક્રયાની તમામ કામગીર� કલેકટર કચેર� ખાતે જ કરવાની . તથા આ �ગે
અલગથી જગ્યા ફાળવવામાં આવશ. તેમ છતાં કલેકટરશ્રીને જ�જણાયેથી સદર�ુ કામગીર�
ઓછા સમયમયાર્દામાં �ૂણ કરવા�ુ થશે તો તેવા સંજોગોમાં વેન્ડરને

�/�ુચના કય�થી

વેન્ડર� તમામ તા�ુકામાં એક�સાથે સદર કામગીર�હાથ ધર� કામગીર� � ૂણર્ કરવાની રહ�શ. �
વેન્ડરને બંધનકતાર્ રહ�.
(૫) વેન્ડર� ટ�ન્ડરની શરતો પ્રમાણે ઓપર, હાડર્વે, કન્ઝ�ુમેબલ સ્ટ�શનર, ફન�ચર િવગેર�ની
વ્યવસ્થા કરવાનરહ�શે.
(૬) સ્ક�ન�ગ�ું સોફ્ટવેએન.આઇ.સી દ્વારા ડ�પ કર� લ છે તે જ ઉપયોગ કરવા�ુ ં રહ�શે.
(૭) સ્ક�ન�ગની કામગીર�ની ટ�કનીકલ બાબતો માટ� એનઆઇસી�ું માગર્દશ/મદદ લેવાની રહ�શે.
(૮) તા�ુકા ટ�મે તા�ુકા અને �જલ્લા ખાતે ર�કડર્ હ�ન્ડલતથા સ્કન�ગની કામગીર��ુ ં સમગ્રપણ
સંકલન કરશે. � તે ગામની સ્ક�ન�ગની કામગીર� તા�ુકાની ટ�મ તથા તલાટ� �તે હાજર રહ�
કરાવશે.
(૯) તા�ુકાના ગામોની સંખ્ય/ થોકની સંખ્ય/ કામગીર�ના વ્યાપને ધ્યાને લઇ ઓછા ગામો અન
ઓછા થોકવાળા તા�ુકાઓને સ્ક�ન�ગ માટ� અગ્રતાક્રમ આપી કા કરવાની રહ�શે.
(૧૦) વેન્ડર� સ્ક�ન�ગની કામગીર� માટ� કલેકટર કચેર � ખાતે િનયત કમ્પ્�ુટર/અન્ય સ્થળ
ુ ર હાડર્વે/ નેટવક�ગ
વેન્ડર મેનપાવર અને હાડર્વેરની સહાયથી કરવાની રહ�શ. આ હ��સ
ક�બલ વાયર�ગ એજન્સીએ �ુ�ુ પાડવા�ું રહ�શ.
(૧૧) � તા�ુકાની કામગીર� શ�ુ કરવામાં આવે તે તા�ુકા�ુ ર� કડર્ તા�ુકા ટ�મ તરફથી વેન્ડરન
આપવામાં આવશે. આ �ગે ર� કડર્ની લેવ–દ� વડ �ગેની તા�ુકા ટ�મ તથા એજન્સીએ
અલગથી ર�સ્ટરમાં ન�ધ કર� ર�સ્ટર અધતન િનભાવવા�ું રહ�.

(૧૨) તા�ુકા ટ�મે �ુના હસ્ત�લ�ખત૭/૧૨ ર� કડર્ સ્ક�ન�ગ માટ� વેન્ડર� કર� લ એકશન પ્લાન
�ુજબ વેન્ડરને ર�ુ કર, કામગીર� � ૂણર્ થયેથી પરત મેળવવાની તમામ જવાબદાર� સબંિધત
મામલતદાર કચેર�ની તા�ુકા ટ�મની રહ�શે.
(૧૩) વેન્ડર� સ્ક�ન�ગની કામગીર�ની તમામ પ્ર�ક્રયાનો એકશન પ્લાન �ુકમની તાર�- ૩
માં કલેકટર કચેર� ખાતે ર�ુ કર�, પ્રમા�ણ કરાવવાનો રહ�શે. તથા �ની નકલ તમામ
મામલતદારશ્રીઓને તથા પ્રાંત અિધકાર�શ્રીઓને આપવાનો.
(૧૪) ગા.ન.નં. ૭/૧૨ ના હસ્ત�લ�ખત થોક કોઇપણ સંજોગોમાં કલેકટર કચર�ની બહાર ન �ય તે
તા�ુકા ટ�મ/વેન્ડરની જવાબદાર� રહ�શ.
(૧૫) ગા.ન.નં. ૭/૧૨ ના થોક ખોલ્યા વગર(પાના �ટા પાડ�ા વગર ) સ્ક�ન�ગ કરવા�ુ રહ�શ.
થોકની િવિશષ્ટ �સ્થિતને કારણે થોકના બાઇન્ડ�ગને ખોલ�ુ પડ� તલાટ�શ્રી અને તા�ુક
ટ�મના �ુપરવીઝનમાં સ્ક�ન�ગ બાદ �રબાઇન્ગ કર� લેવા�ુ રહ�શે. ર�બાઇન્ડ�ગનો ખચર્ વેન્ડ
�તે પોતે કરવાનો રહ�શે.
(૧૬) વેન્ડર� સૌ પ્રથમ ઇક્ષની િવગતોની ડ�ટા એન્ટ્ર� કરવાની .
(૧૭) પાટર-૧ માં �ુલ ક�ટલા થોક છે અને દર� ક થોકમાં �ા વષર્ના �ા સરવે નંબરના પાિનયા છે
તેની િવગતોની ડ�ટા એન્ટ્ર� કરવાની રહ.
(૧૮) પાટર-૨ માં થોકવાર સરવે નંબર ની ડ�ટા એન્ટ્ર� ક, સરવે નંબર જો બદલાયેલ હોય તો
તેના �ુના નંબરની પણ ડ�ટા એન્ટ્ર� કરવાની રહ.
(૧૯) ઉપર પ્રમાણે િવગતોની ડ�ટા એન્ટ્ર� કરવાથી આપને પાિનયા પ્રમાણેની ઇન્ડ�ક્ષ.
(૨૦) આમ ઇન્ડ�ક્ષનો ઉપયોગ કર�ને એક �રપોટર્ તૈયાર થશે તેમા જણાવ્યા �ુજબની ફા
નામ �ુજબ સ્ક�ન કર�લ ફાઇલો તૈયાર કરવાની હ�શે.
(૨૧) સ્ક�ન�ગ200 dpi માં કરવા�ુ ં રહ�શે. પેજ સાઇઝ A4 રાખવાની રહ�શે. PDF બનાવવી �માં
દર� ક ૭/૧૨ બે પાનામાં સ્ક�ન થયા હશ.
(૨૨) દર� ક માટ� અલગ ફાઇલ બનાવવી અને તે� ું નામ ઉપર જણાવેલ �રપોટર્ �ુજબ�ું હો�ું
જોઇએ.
(૨૩) વેન્ડર� કોઇપણ સંજોગોમાં ફોટોગ્રાફ�વી નહ�. દર� ક ફાઇલની સાઇઝ 1 MB �ુધી રાખી
શકાશે.
(૨૪) ઇન્ડ�ક્ષ ડ�ટા એન્ટ્ર� અને ઇમે�જસને ટ�ગ કર�ને કાઢ�- િપ્રન્ટ પર િપ્રન્ટ વે�ર�
કરવામાં આવશે. દર� ક તબ�ાના વે�ર�ફક�શનથી �ુચવાયેલ ક્ષિત �ુધારાઓ આવર� ,
વેન્ડર� � તે ગામની ગ.ન.નં. ૭/૧૨ ની �ુધાર� લ િપ્રન્ટ આપવાની રહ. ઓન- સ્ક�ન
વે�ર�ફક�શનના �કસ્સામાં કોમ્પ્�ુટર જનર�ટ�ડ વે�ર�ફક�શન �રપોટર્ સાઇન કરવાનો ર. �ુધારા
– વધારાની િપ્રન્ટખચર્ના બીલની �ુકવણી કરવામાં આવશે નહ.

(૨૫) વેન્ડર�૧૦૦% વે�ર�ફક�શન કરવા�ુ રહ�શે. તથા તેમ કયાર્�ું પ્રમાણપત્ર�ુ રહ�શે.
(૨૬) ઓછા ગામવાળો તા�ુકો તથા ઓછ� ગામની ૭/૧૨ ના પાનાની સંખ્યાવા� ગામ ન��
કર� સ્ક�ન�ગની કામગીર� શ�ુ કરવાની રહ�શ.
(૨૭) � તા�ુકાની કામગીર� શ�ુ કરવામાં આવે તે તા�ુકાના ગામો�ુ ર� કડર્ તા�ુકા ટ�મ ઘ્વારા
વેન્ડરને ર�ુ કરવા�ું રહ�શ. તા�ુકા ટ�મે વેન્ર સાથે સંકલનમાં રહ� કામગીર� � ૂણર્ કરવાની
રહ�શે.
(૨૮) હસ્ત�લ�ખત �ુના ૭/૧૨ ના ર� કડર્ની સ્ક�ન�ગની કામગીર� માટ� અગાઉથી કાયર્ક્રમ ત
કર�, સબંિધત કચેર�ને આપી તે પ્રમાણે ર�કડર્ તા�ુકા ટ�મ પાસેથી વેન્ડર� મેળવવા�ુ ર.
(૨૯) સ્ક�ન�ગની તમામ કામગીર� તા�ુકામામલતદારની ટ�મ તથા તલાટ� �ુબ�ુ વેન્ડર� કરવાની
રહ�શે.
(૩૦) સરકારશ્રીમાં ર�પોટર્ કરવાના કામે વેન્ડર� દ�િનક કર�લ કામગીર�નો ર�પોટર્ તા�ુકા ટ
તથા �જલ્લાને ન�� કર�લ ન�ુનામાં દરરોજ બીન�ુક આપવાનો રહ�શ.
(૩૧) વેન્ડર� સ્ક�ન�ગ પ્ર�ક્રયાની કા મગીર� માટ� �ુક�લ સ્ટા, �ુપર વાઇઝ, ઓપર� ટરના
િનમ�ુકં ના ફોટા સ�હતના અિધ�ૃત પત્રો તેઓના ઓળખ અને રહ�ઠાણના �ુરા તર�ક�
આધાર કાડર્ િવગેર� �ુરાવાની પ્રમા�ણત નકલો સ�હત અત્રે ર�ુ કરવાના રહ�શે
કામકાજના સમય દરમ્યાન કામગીર� કરતા સ્ટાફ પાસે વન્ડર� પોતાની સહ�થી અિધ�
કર� લ ફોટો ઓળખકાડર્ િવગેર� સક્ષમ અિધકાર�શ્રીની �ુ/તપાસણી સમયે જોઇ શક� તે
ર�તે અ�ુક ધારણ કરવાનો રહ�શે.
(૩૨) કામગીર�માં િવલંબ થયેથી ટ� ન્ડર ડો�ુમેન, કરાર ખત તથા ટ� ન્ડરની શરત �ુજબ તથા
કલેકટરશ્રીને યોગ્ય જણાયેથી તેટલી રકમ બીલની રકમમાંથી અથવા તો જમા કર
સી�ોર�ટ� ડ�પોઝીટમાંથી પેનલ્ટ/દં ડ તર�ક� વ�ુલ કરવામાં આવશે.
(૩૩) કોમશ�યલ ટ�ન્ડરમાં ૭/૧૨ ના એક પેઇજ (આગળ –પાછળ) સ્ક�, ડ�ટા એન્ટ, િપ્રન્,
અપલોડનો ભાવ ટ� ન્ડરમાં �એસટ� સાથે દશાર્વવાનો રહ�.
(૩૪) સ્ક�ન�ગ માટ� �ુના હસ્ત�લ�ખ ૭/૧૨ સ્ક�ન�ગની તમામ પ્યાની કામગીર� માટ� ર� કડર્
વેન્ડરને ર�ુ કરવા તથા પરત મેળવવા સબંિધત મામલતદારશ્રી ઓએ તા�ુકા ટ�મ
િનમ�ુકં કર� વેન્ડરને તેની �ણ કરવાની રહ�શ.
(૩૫) સ્ક�ન�ગની કામગીર�ના �ડ�લવર� બલ્ દર� ક તા�ુકા માટ� સેટ નંગ-૩ પૈક� ૧ (એક)
કલેકટરશ્રી મા, ૧ (એક) પ્રાંત અિધકાર�શ્રી માટ� ૧ (એક મામલતદાર માટ� વેન્ડર�
આપવાની રહ�શે. � ર�સ્ટરમાં જમા લેવાના રહ�શ.
(૩૬) index data base ઇમે�સ data base ની ૧ CD (વધાર� ડ�ટા હોય તો તા�ુકાCD (પાટર્-૧),
તા�ુકા CD પાટર્-૨ િવ. CD પર ગામવાર ફોલ્ડરમાં ડ�ટા વેન્ડર� �ુકવાનો રહ�.

(૩૭) ગા.ન.નં. ૭/૧૨ થોકની e-bookની ૧ CD (વધાર� ડ�ટા હોય તો તા�ુકા CD (પાટર્-૧), તા�ુકા
CD પર પાટર -૨ િવ), CD પર ગામવાર ફોલ્ડરમાં ડ�ટા વેન્ડર� �ુકવાનો રહ�.
(૩૮) એજન્સીએ ટ�ન્ડર ડોમેન્, ટ�ન્ડર ની શરતો તથા �ુકમની શરતો �ુજબ સ્ક�ન�ગ પ્ર�ક્
તમામ કામગીર� કરવાની રહ�શે.
(૩૯) એજન્સીએ સ્ક�ન�ગ માટ � �જલ્લા કલેકટર કચેર� ઘ્વારા �ુરા પાડવામાં આવેલ
ડો�ુમેન્ટ કોઇપણ સંજોગોમાં કચેર�ની બહાર લઇ જવા નહ� તેમજ અસલ ડો�ુમેન્ટની કોપ
બનાવી એજન્સીપોતાની પાસે રાખી શકશે નહ�. જો ગેર કાયદ� સર ડ�ટા કોપી કરતા ધ્યાને
આવશે તો વકર્ ઓડર્ર રદ કરવામાં આવશે અને સબંિધત એજન્સી સ Criminal Act �ુજબ
કાયદ� સરની કાયર્વાહ� હાથ ધરવામાં અવશ.
(૪૦) વેન્ડરને મહ�નતાણા બીલની

�ુકવણી અપલોડ થયેલ પાનાની મં�ુર થયેલ ભાવ થતી

રકમની �ુર� �ુર� રકમ અન્યથા તો કલેકટરશ્રીને યોગ્ય જણાયેથી મહ�ન બીલની �ુકવણી
કરવામાં આવશે.

(૪૧) વેન્ડરને એડવાન્સમાં બીલની �ુકવણી કરવામાં આવશે ન.
(૪૨) વેન્ડરને બીલની �ુકવણી નંબર વાળા બીલ ર�ુ થયેથ, સરકારશ્રીની ઉપલબ્ધ ગ્રાંટમ
બીલની �ુકવણી કરવામાં આવશે. બીલ �ુકવણીમાં િવલંબ થયેથી વ્યાજની અલગથી
માંગણી કર� શકશે નહ�.
(૪૩) વેન્ડર તરફથી ર�ુ થયેલ મહ�નતાણા �એસટ� વાળા બીલની

�ુકવણી સરકારશ્રી

પ્રવતર્માન જોગવાઇ �ુજબ ટ�ડ�એસ કપાત કર� બીલની �ુકવણી કરવામાં આ.
(૪૪) વેન્ડરને બીલની

�ુકવણી બીલમાં દશાર્લ વેગતેની મામલતદારશ્રીના પ્રમાણપત્ર

થયેથી જ કરવામાં આવશે.
(૪૫) ટ�ન્ડર મં�ુર થયેથી સ્ક�ન�ગની તમામ પ્ર� ક્રયા કરવા �ગે સંમિત જવાબ તથા સી�
ડ�પોઝીટ માટ� એક પેઇઝના મં�ુર થયેલ ભાવ �દા�ત પાનાની સંખ્યા = �ુલ રકમના
૧૦% �ુજબ થતી રકમનો ’’મામલતદાર કમ ચીટનીશ સભ્શ્ �જલ્લાઇ સેવા સોસાયટ� ’’
ના નામનો રાષ્ટ્ર�ય�ૃત બ�કનો ડ�મા ન્ડ ડ્રા-૩ માં બીન�ુક ર�ુ કરવાનો રહ�શે. � ર�ુ
થયા બાદ િવિધવત િનમ�ુકં �ુકમ આપવામાં આવશે.
(૪૬) સ્ક�ન�ગની તમામ પ્ર�ક્રયાની કામગીર� છ માસમાં �ૂણર્ ક રવાની. કામગીર�માં િવલંબ
થયેથી તેમજ કામગીર� સંતોષકારક ન જણાયેથી ટ� ન્ડર ડો�ુમેન્ટના પા-૩ (પી) �ુજબ
તથા ટ� ન્ડરની અન્ય શરતો તથા કલેકટર શ્રીને ય જણાયેથી રકમ બીલની રકમમાંથી
અથવા તો જમાકર� લ સી�ોર�ટ� ડ�પોઝીટમાંથી દંડ પેટ� વ�ુલ કર� શકશે.

(૪૭) તા�ુકા ટ�મ તરફથી સ્ક�ન�ગની કામગીર� માટ� ર�કડર્ વેન્ડર� ન�� કર�લયર્ક્રમ �ુજબ �ુ
પાડવામાં ન આવે તો તેવા સંજોગોમાં વેન્ડર� �જલ્લા નોડલ અિધકાર�શ્રીને ધ્યાને લાવ
રહ�શે.
(૪૮) સ્ક�ન�ગની કોઇપણ પ્ર�ક્રયામાં િવવાદ થયેથી �નો િનણર્ય કલેકટરશ્રીના કાયર્
લેવામાં આવશે. તથા આ �ગે કલેકટર શ્રીનો િનણર્ય આખર� રહ. આવા સંજોગોમાં વેન્ડર�
અન્ય કોઇ કોટર્ કચેર�માં દાવો દાખલ કર� શકશે નહ� � વેરને બંધનકતાર્ રહ�શ.
(૪૯) વેન્ડર� સ્વખચ� . ૧૦૦- ના સ્ટ�મ્પપેપર ઉપર �-૫ માં કરારખત કરવા�ુ રહ�શે.
(૫૦) વેન્ડર� ટ�કનીકલ  ટ�ન્ડરમાં જણાવેલ હાઇસ્પીડ સ્ક�નર તેમજ કોમ્પ્�ડર્વેરનો ઉપયોગ
કરવાનો રહ�શે.
(૫૧) િપ્રન્ટ�ગ માટ� વેન્ડર� સ્ટાન્ડડર્ કં-૪ સાઇઝના ૭૫ �એસેએમ કવોલીટ�વાળા
કાગળનો ઉપયોગ કરવાનો રહ�શે.
(૫૨) વેન્ડરને �ુપ્રત થયેલ કામગીર� દરમ્યાન વેનડરના સ્ટાફને કોઇ ઇ� ક� �ૃત્�ુ �વા �કસ
તમામ જવાબદાર� વેન્ડરની હ�શે.
(૫૩) કલેકટરશ્રીની અઉથી લે�ખત � ૂવર્ મં�ુર� વગર આ કરાર હ�ઠળ�ુ કામ અથવા કોઇ ભાગ
બી� કોઇને તબદ�લ, એસાઇન કર� શકાશે નહ� ક� તેના પેટા કોન્ટ્રાકટર આપી શકાશે નહ�
તેનો ભાગ એસાઇન કર� શકાશે નહ�.
(૫૪) વેન્ડર� મામલતદારશ, પ્રાંત અિધકાર�શ્રી તથા નોિધકાર�શ્રી તેમજ સરકારશ્રી તર
મળે લ વખતો વખતની �ુચનાઓનો �ુસ્તપણે અમલ કર� કામગીર� કરવાની રહ�શ.
(૫૫) વેન્ડરના તમામ ભાગીદારોના પાસપોટર્ સાઇઝના વતર્માન સમયના બે ફ, લેટર પેડ પર
ન�ુનાની સહ�, આધાર કાડર, �ુટણી
ં
કાડર , પાનકાડર્ િવગેર� રહ�ઠાણના �ુરાવાની પ્ણીત
નકલ ર�ુ કરવાની રહ�શે.
(૫૬) વેન્ડર� ટ�ન્ડર પ્રોસીઝર ડો�ુમેન્ટ સાથે આપવામાં આવેલ સ્પેસીફ�ક�શના હાડર્વેર
તથા હાઇસ્પીડ સ્ક�/�ુક સ્ક�નર વાપરવાના રહ�શે અને તેમાં જણાવેલ સ્પેસીફ�ક�શ
સોફ્ટવેર લાયસન્સવાળા વાપરવાના રહ�. �ના લાયસન્સનંબરની િવગત વેન્ર� અલગથી
અત્રેને �ુર� પાડવાની રહ�.
(૫૭) ટ�કનીકલ ટ�ન્ડર બીડ માન/અમાન્ય રાખવા �ગેનો છેવટનો િનણર્ય ટ�ન્ડર કિમ�ટનો રહ.
આ �ગે કોઇપણ �તના વાદિવવાદ પ્ર� વેન્ડર� ઉપ�સ્થત કરવા. � સવ�સપ્રોવાઇડન
બંધનકતાર્ રહ�શ.
(૫૮) કોમશ�યલ ભાવ સૌથી નીચા દરવાળા વેન્ડર�ુ ટ�ન્ડર મં�ુર કરવામાં આવ. તથા તેઓ
કામગીર� કરવા સંમત ન હોય તે �ગેની સંમિત ર�ુ કરવાની રહ�શે. અને ત્યાર પછ� બી�

ક્રમે આવનાર વેન્ડર� સૌથી નીચા દરના મં�ુર લ ભાવે જ કામગીર� કરવાની રહ�શે.,
કામગીર� કરવા �ગે સંમિત ર�ુ કરવાની રહ�શે.
(૫૯) કોમશ�યલ બીડમાં એલ-૧ તથા એલ-૨ વચ� ટ� ન્ડર કિમ�ટને યોગ્ય જણાયેથી નેગોશીએશ
કરવામાં આવશે.
(૬૦) વેન્ડર�  ટ�ન્ડર� પ્ર�ક્રયામાં ર�ુ કર�લ ડો�ુમેન્ટ પાછળથી ખોટા સા�બત થયેથી ટ�ન્ડર
�ુકમ આપોઆપ રદ કરવામાં આવશે. તથા જમા કર� લ સી�ોર�ટ� ડ�પોઝીટમાંથી
કલેકટરશ્ને યોગ્ય જણાયેથી તેટલી રકમ અથવા �ુર��ુર� રકમ દંડ પેટ� રા�યસાત કરવામાં
આવશે.
(૬૧) સ્ક�ન�ગની સમગ્ર કામગીર��ું મોનીગ �જલ્લાના િનવાસી અિધક કલેકટશ્રીએ નોડ
અિધકાર� તર�ક� કામગીર� કરશે.
(૬૨) �ગ્રે� ટ�ન્ડર ડો�ુમેન્ટપ-૪ માં દશાર્વેલ(૧) ઇએમડ� / ટ� ન્ડર ફ� કવર(૨) ટ� કનીકલ
બીડ કવરમાં ડો�ુમેન્ટ-૧ થી ૧૦ િવગતો િવગેર� આ બંને કવરો એક મોટા કવરમાં રાખી,
કવર ઉપર ’’૭/૧૨ ર� કડર્ સ્ન�ગ ’’ કલેકટર કચેર� ડાંગ આહવા લખી, કવર કલેકટર કચેર�,
ર�સ્ટ્ર� શાખામાં મળે તે ર�તે. પો. એ.ડ�. , તથા સ્પીડ પોસ્ટથી �� ટ� ન્ડર નોટ�સમાં
જણાવ્યા�ુજબ ર�ુ કરવાની રહ�શે.
(૬૩) ઇ- ટ�ન્ડરમાં પ્રાઇઝ બીડની િવગત જ દશાર્વવાની ર.
(૬૪) કલેકટરશ્રીને યોગ્ય જણાયેથી ટ�ન્ડર ડો�ુમેન, ટ� ન્ડરની શરતોમાં તથા �ુકમમાં �ુધારો
વધારો કર� શકાશે. � વેન્ડરને બંધનકતાર્ રહ�.
(૬૫) ઉપર જણાવ્યા �ુજબની તમામ શરતો તથા સરકારશ્રી તરફથી માન્ય થયેલ ટ�
ડો�ુમેન્ટમાં જણાવેલ શરત, અત્રેની નકક� કર�લ ટ�ન્ડરની તથા �ુકમની શરતો�ુ વેન્
�ુસ્તપણે પાલન કરવા�ું રહ�શ. જો તેમ કરવામાં ઉલ્લંઘન કરવામાં આવશે ટ�ન્ડ
ડો�ુમને ્ટમાં જણાવ્યા �ુજબ તથા િનમ�ુંક કમમાં દશાર્વેલ શરતો �ુજબ િશક્ષાત
કાયર્વાહ� વેન્ડર સામે હાથ ધરવામાં આવ. તથા જ�ુર જણાયેથી કાળ�યાદ�માં �હ�ર
કરવામાં આવશે.

કલેકટર 
        

    

  ડાંગ આહવા

