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સંસ્થા ખાતે આલરે કેન્ટીન ચરાલલા ભાટેની સેલા ૂયી ાડલા ભાટેન ં ટેન્ડય પૉભમ 
સંસ્થાન ં નાભ :  સયકાયી ઈજનેયી કરજે, ભડાસા        
  ળાભાજી યડ, ભડાસા – ૩૮૩૩૧૫ 

       
રયરળષ્ટ-૧ વંસ્થા ખાતે કેન્ટીન ચરાલલાન ઇજાય આલા અંગનેા કયાયની ળયત 

રયરળષ્ટ-૨ 
દૈરનક નાસ્ત ૂરં ાડલાના દય (નાસ્તાના પ્રભાણ અને પ્રકાય વાથે) 

બાલત્રક 

રયરળષ્ટ-૩ કેન્ટીન ભાટેના ટેન્ડય વાથે યજુ કયલાની રલગત 

રયરળષ્ટ-૪ 
ૂલવ રામકાત ભાટેનું ત્રક તથા ટેન્ડય પૉભવ વાથે જડલાના દસ્તાલજે 

તથા પ્રભાણત્રની માદી. 

રયરળષ્ટ-૫  
ેઢી/એજન્વી તયપથી ઓપય કયલાભાં આલેર રનબાલ ખચવ ેટે ની યકભ 

નું ત્રક  

ટેન્ડય પભવ ભેલલાની તાયીખ: તા-૨૧/૦૪/૨૦૨૨ થી તા-૧૯-૦૫-૨૦૨૨; ૧૫:૦૦ કરાક વુધી.   

ૂલવ ભારશતી )diberp (  ભીટીગંની તાયીખ, 

વભમ અને સ્થ. 

તાયીખ- ૧૩/૦૫/૨૦૨૨; વભમ ફય ે૧૨:૦૦ કરાકે કન્પયન્વ રૂભ, ભેઈન 

રફલડીગં,  વયકાયી ઈજનેયી કરજે, ળાભાજી યડ, ભડાવા – ૩૮૩૩૧૫  

બયરે ટેન્ડય સ્લીકાયલાની છેલરી તાયીખ 

વભમ અને સ્થ. 

તાયીખ: ૨૦/૦૫/૨૦૨૨ વભમ ૧૬:૦૦ કરાક વુધી, વયકાયી ઈજનેયી કરજે, 

ળાભાજી યડ, ભડાવા – ૩૮૩૩૧૫ 

વંસ્થા વાથે ત્ર વ્મલશાય ભાટેનું રુૂ 

વયનાભું  

આચામવશ્રી ની કચેયી,  વયકાયી ઈજનેયી કરજે, ળાભાજી યડ, ભડાવા 

– ૩૮૩૩૧૫ 

ટેંન્ડય પી (પભવની રકંભત) 
ટેન્ડય પભવ વંસ્થાની કચેયીભાં રૂ. ૧૦૦૦/- (અંકે રૂરમા એક શજાય યુા)  

યકડેથી ટેન્ડય પી ટેે બયી રૂફરૂભાં ભેલી ળકાળે (Non refundable) 

 

તાયીખ:                 આચામવ 

         વયકાયી ઈજનેયી કરજે, ભડાવા 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

ટેન્ડય ભેલનાય ેઢી / એજન્સી ની વલગત: 

ેઢી નું નાભ:  ________________________________________________________ 

વયનાભંુ:   ________________________________________________________ 

   ________________________________________________________ 

પન / ભફાઈર નં : ________________________________________________________ 

 

આપનો ફોટો અહી 
ચીપકાવો 
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વયવળષ્ટ-૧ 

સંસ્થા ખાતે કેન્ટીન ચરાલલાન ઇજાય આલા અંગેના કયાયની ળયત. 

(૧)  ટેન્ડય બયનાય એજન્વીએ વંફંરધત કચેયીભાંથી ભેલેરું અવર ટેન્ડય (કચેયીના રવક્કા તથા નંફય વાથેનું) 

જ બયીને યત કયલાનુ ંયશેળે. ફશાયથી ભેલેરું કે ઝેયક્ષ કયાલેર ટેન્ડય ભાન્મ ગણાળે નશી.ં ટેન્ડયના દયકે 

ાના ઉય ઈજાયદેાય ેની વશી તથા રવક્ક શલ પયરજમાત છે.  

(૨)    ઈચ્છા ધયાલતી એજન્વીઓ દ્વાયા કચેયીની ભુરાકાત રઈ સ્થારનક સ્થ રયરસ્થતીની જાણ તથા કાભન 

પ્રકાય, જરૂરયમાત, કેન્ટીનની રસ્થતી લગેયથેી વુભારશતગાય થઈ ળકળે. આ અંગેની પ્રી-ફીડ ભીટીગં 

તાયીખ-૧૩/૦૫/૨૦૨૨ વભમ ફય ે ૧૨:૦૦ કરાકે કન્પયન્વ રૂભ, ભેઈન રફલડીગં,  વયકાયી ઈજનેયી 

કરજે, ળાભાજી યડ, ભડાવા - ૩૮૩૩૧૫ ખાતે યાખેર છે.   

(3)     ટેન્ડયની વાથ ેરફડાણનું ચેક રરસ્ટ : 

        (અ) ૂલવ – રામકાતનું વીરફંધ કલય :       

(૧) ઈ. એભ. ડી. ન ડર ાફ્ટ 

(૨)   રયરળષ્ટ-૧, રયરળષ્ટ-૨, અન ે રયરળષ્ટ-૩ ના તભાભ ાનાં ઉય જરૂયી રલગત બયી 

કન્ટર ાકટયની વશી રવક્કા વાથે 

(૩)  રયરળષ્ટ-૪ ભાં દળાવલેર અનુક્રભલાય આલાભાં આલેર રલગતની પટ નકર/વદબવ ત્ર/ 

વક્ષભ અરધકાયીનું પ્રભાણત્ર, એજન્વીના વશી રવક્કા વાથે યજૂ કયલા, જ ે રલના ટેન્ડય 

રલચાયણાભા ંરેલાળ ેનશી.ં  

(૪)   ફાંશેધયી ત્ર 

  

 (ફ) બાલ ત્રકનું વીરફધ કલય  :   

(૧)  રયરળષ્ટ-૫ નાં તભાભ ાનાં ઉય કન્ટર ાકટયની વશી-વીકકા વાથે 

(૪)  એજન્વીએ એક ભટા કલય ઉય ભટા અક્ષય ે “કેન્ટીનનુ ટેન્ડય- ૨૦૨૨“  રખી તેભાં (૧) ૂલવરામકાતનું 

ફંધ કલય તથા (૨) બાલત્રકનું વીરફંધ કલય વીરફંધ શારતભાં તાયીખ: ૨૦/૦૫/૨૦૨૨ ના યજ વાજંના 

૧૬:૦૦ કરાક વુધીભા ંઆચામવશ્રીની કચેયી, વયકાયી ઈજનેયી કરજે, ળાભાજી યડ, ભડાવા – ૩૮૩૩૧૫ 

ખાતે કઈ ણ ભાધ્મભથી (રૂફરૂ, કુયીમાય થી/ આય.ી.એ.ડી/સ્ીડ સ્ટ) થી રનમત વભમ ભમાવદા ભાં 

ભી યશે તે યીતે એજન્વી ની વંૂણવ જલાફદાયી થી ભકરી આલાનું યશેળે. રલરંફ થી ભેર ટેન્ડય ભાટે 

વંસ્થા કઈ યીતે જલાફદાય યશેળે નશી. રનમત તાયીખ વભમ ફાદ ભેરા ટેન્ડય યદ-ફાતર ગણાળે.   

(૫)    ૂલવરામકાત ધયાલતું ટેકનીકર ફીડનું કલય તાયીખ: ૨૩/૦૫/૨૦૨૨ ના યજ ફય ે ૧૨:૦૦ કરાકે 

આચામવશ્રી ની કચેયીભાં ખરલાભા ંઆલળે. 

(૬)    ટેન્ડય બયનાય એજન્વીએ અયજી વાથે અનેસ્ટભની રડઝીટ તયીકે રૂ.૧૦,૦૦૦/-ની યકભન યાષ્ટર ીમકૃત 

ફેંકન રડભાન્ડ ડર ાફ્ટ ‚આચામવ વયકાયી ઈજનેયી કરજે, ભડાવા‛ ના નાભજગ તથા payable at 

Modasa શમ તેભ જભા કયલાન યશેળ.ે અનેસ્ટભની રડઝીટ (EMD) લગયના ટેન્ડય સ્લીકાયલાભાં 

આલળે નશી.ં કાભ ન ઇજાય ના ભેલનાય એજન્વીને તેઓને અનેસ્ટભની રડઝીટ (EMD) ની યકભ 

એક ભાવ ફાદ યત ભલાાત્ર યશેળે.  

(૭)  એજન્વીએ ટેન્ડય સ્લીકામાવ થી રદન-૭ ભાં વીક્યયીટી ડીઝીટ તયીકે ૨૫,૦૦૦/- (ચ્ચીવ શજાય ૂયા) 

ન નેળનરાઈઝ્ડ ફેંકન રડભાન્ડ ડર ાફ્ટ ‚આચામવ વયકાયી ઈજનેયી કરજે, ભડાવા‛ ના નાભજગ તથા 
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payable at Modasa શમ તેભ “આચામવશ્રીની કચેયી, વયકાયી ઈજનેયી કરજે, ભડાવા” ના કામાવરમભા ં

જભા કયાલલાન યશેળે. કયાયખત રૂરમા ૫૦/- (ચાવ) ના સ્ટેમ્ ેય ઉય કયલાન યશેળ.ે રવક્યયીટી 

ડીઝીટ જભા થમા ફાદ જ કેન્ટીન ચારુ કયલાની ભંજુયી આલાભા ં આલળ.ે ઉયક્ત રવક્યયીટી 

રડઝીટ ની યકભ કયાયની તભાભ ળયત અન ેભુદત ૂણવ થમાના એક ભાવ ફાદ, કાભગીયી વંતકાયક 

જણામ ેઅન ેફીર વયબય થમ ેએજન્વીને યત ચૂકલલાભા આલળે. રવક્યયીટી રડઝીટની યકભ ઉય 

કઇણ પ્રકાયનુ ંવ્માજ ભલાાત્ર થળે નશી. 

(૮)   રનમભ ભુજફ એજન્વી ને કાભ ન ઇજાય આપ્મા ફાદ તે એજન્વી ટેન્ડયભાં દળાવલેર કાભગીયી કયલાની 

અવભથવતતા દળાવલળે ત અનેસ્ટભની રડઝીટ જપ્ત કયી રેલાભાં આલળે.  

(૯)    કન્ટર ાકટય ેતાની વસ્થાનું યજીસ્ટરેળન કમાવની નકર, PAN CARD ની નકર, આ પ્રકાયના કામવ કયરે શમ 

તેના અનુબલના પ્રભાણત્ર/ઓડવયની નકર યજૂ કયલાની યશેળ.ે કન્ટર ાકટય કઈ નાણાકીમ વસ્થાનાં 

ડીપલટય નથી તથા કઈ રીવ કેવ યકેડવ  ય નશી શલાનંુ એકયાય નાભંુ યજૂ કયલાનું યશેળ.ે  

(૧૦)  રનમત વભમ ભમાવદાભાં યજી. .એ.ડી. થી ભેર ટેન્ડય તા-૨૩/૦૫/૨૦૨૨ ના યજ ફય ે૧૨:૦૦ કરાકે 

આચામવશ્રી, વયકાયી ઈજનેયી કરજે, ળાભાજી યડ, ભડાવાની કચેયી ખાતે ખરલાભાં આલળે. જભેાં 

ટેન્ડય બયનાય અથલા રનમુકતી કયરે પ્રરતનીધી શાજય યશી ળકળે.  

(૧૧)   જ એજન્વી દ્વાયા ળયતનું ુયેુરૂ ારન નશી કયલાભાં આલે, ત રવક્યયીટી ડીઝીટ જપ્ત કયલાભાં 

આલળે.  

(૧૨) વંસ્થા ખાતેની કેન્ટીન ચરાલલાન કન્ટર ાકટ પ્રાથરભક તફકે્ક ૦૧ (એક) લવ વુધીન યશેળે. વદય કયાયભા ં

ઘટાડ કે લધાય કયલાન અરધકાય આચામવશ્રીન યશેળે. જ ે અંગે વંફંરધત ઈજાયાદાયને એક ભાવ ૂલે 

ભારશતગાય કયલાભાં આલળે. જ એજન્વીની કાભગીયી વંતકાયક ભારૂભ ડળે ત, આ જ ળયત અને 

બાલથી ફીજા લવ ભાટે ભુદ્ત લધાયી આલાભાં આલળે.   

(૧૩)  એજન્વીને ાણીન ુયલઠ રલના ભૂલમે આલાભા આલળે. જ એભ ભારૂભ ડળે કે એજન્વી ાણીન 

દુયઉમગ કય ે છે ત ાણીન ુયલઠ ફંધ કયલાભા ં આલળે. અને ાણી અંગેની લૈકરલક વ્મલસ્થા 

એજન્વીએ જાતે જ કયલાની યશેળે.  

(૧૪)  એજન્વી એ લીજીના ફીર ભાટે વસ્થા તયપથી અરગ ઈરેકટર ીક ભીટય ભુકલાભાં આલળે તથા પ્રરત 

ભાવ લયાળ અનુવાય ઇરેકટર ીક ફીર ની યકભ ની આકાયણી કયલાભાં આલળે. રાગુ ડતી યકભ જ ેતે 

ેઢી એ એકાઉન્ટ વેકળનભાં દય ભરશનાની ૧૦ તાયીખ વુધી બયી દેલાની યશેળે. તેની શચ જીભખાના 

રલબાગના ઈન્ચાજવ/આવીસ્ટન્ટને વફભીટ કયલાની યશેળે. જ એભ કયલાભા ંએજન્વી રનષ્પ જળે, ત 

કન્ટર ાકટ યદ થલાને ાત્ર થળે તેભજ વદય નાણાની લવૂરાત એજન્વીએ જભા કયાલેર રવક્યયીટી 

ડીઝીટભાંથી કયલાભાં આલળે.    

(૧૫)  વંસ્થા તયપથી પરનવચય તથા અન્મ વાધન જ ે રસ્થતીભાં અને જભે છે તે ભુજફ અને તે જ રસ્થતીભાં 

આલાભાં આલળે. પરનવચય તથા અન્મ વાધન વાચલલાની વંૂણવ જલાફદાયી એજન્વીની યશેળે. 

કન્ટર ાક્ટ ૂય થમે, એજન્વીએ વંસ્થાએ આેર તભાભ પરનવચય તથા અન્મ વાધન અધ્મતન શારતભાં 

વંસ્થાન ે યત કયલાના યશેળે. વંસ્થા તયપથી આલાભાં આલેર પરનવચયની મગ્મ રનબાલણી કયલાની 

યશેળે.    

(૧૬)   વૂચન અને પરયમાદ અંગેનુ એક યજીસ્ટય એજન્વીએ કન્ટર ાક્ટ ભળ્મા છી જાશેયભાં ટેફર ય યાખલાનુ 

યશેળે.  
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(૧૭)   એજન્વીએ ભુખ્મ ચીજ-લસ્તુઓના બાલનુ ંબાલત્રક ફધાને વાયી યીતે દેખામ અન ેલાંચી ળકામ એ યીતે 

કેન્ટીનભાં યાખલાનું યશેળે. અન ેબાલત્રકભાં દળાવલેર બાલ પ્રભાણે જ ગ્રાશક ાવેથી લવૂરલાના યશેળ.ે 

(૧૮)    કેન્ટીનભાં કઈણ જ્ઞાતીના અન ેધભવના બેદબાલ રલના દયકેને પ્રલેળલાન અરધકાય યશેળ.ે   

(૧૯) એજન્વીએ કેન્ટીનભાં કભવચાયી તયીકે ુખ્તલમના કભવચાયીઓને જ રનભલાના યશેળે. આ કભવચાયીઓ 

પયજ દયમ્માન કઈ ગંબીય/ચેી રફભાયીથી ીડાતા ન શલા જઈએ.   

(૨૦)   કેન્ટીનભાં કાભ ન કયતાં શમ તેલા ફશાયફી કઈ ણ વ્મરકત કેન્ટીન ભાં યાત્રે યકાણ કયી ળકળે નશી. 

(૨૧)  એજન્વી એ રલરલધ ખાદ્ય વાભગ્રી ફનાલલા ભાટે બાયત વયકાયના Food Safety and Standards Act, 

2006 ના ધાયા ધયણ ભુજફ ની ગુણલત્તાનુ અનાજ, ખાદ્યતેર, કઠ કે અન્મ ચીજલસ્તુઓ લાયલાની 

યશેળે. 

(૨૨)  કેન્ટીનભાં કાભ કયતા કભવચાયીઓને એજન્વી તયફ્થી ગણલેળ આલાન યશેળે. ગણલેળ રવલામ 

કભવચાયીઓ ાવે કાભ રઈ ળકાળે નશી. 

(૨3) પૂડ કન્ટર ર ખાતા તયપથી તેભજ મ્મુરનરવારીટી શેલથ ખાતા તયપથી અલાય-નલાય તાવણી થતા 

કવુયલાય જણામે રનભણૂંક ાભેર એજ્નન્વીન કન્ટર ાકટ કઈણ પ્રકાયની જાણ કમાવ રવલામ યદ કયલાભાં 

આલળે તથા તેઓની રડઝીટ ણ જપ્ત કયલાભાં  આલળે. 

(૨૪)   રલદ્યાથીઓના ળૈક્ષરણક કામવન ે અવય ન શચંે એ શેતુવય તેભને વભમવય નાસ્ત ીયવલાન યશેળે. 

અવાભાન્મ વજગભા ંકેન્ટીન કરભટીના યાભળવભા ંયશી વભમભા ંલધાય/ઘટાડ કયી ળકાળ.ે  

(૨૫)    કેન્ટીનભાં ફેનય કે કઈ ણ પ્રકાયની જાશેયાત રગાડલા ભાટે વંસ્થાની યલાનગી રેલાની યશેળ.ે   

(૨૬) એજન્વીની કન્ટર ાકટની ભુદત ુયી થતા જ કેન્ટીનન ચાજવ આચામવશ્રીને વંલાન યશેળે. તેભ કયલાભાં 

કવુય થળે ત વીક્યયીટી ડીઝીટ જપ્ત થળે તેભજ કેન્ટીન ખારી કયાલલા ભાટે જ ેકામદેવય કામવલાશી 

કયલાભાં આલળે તેન વઘ ખચવ એજન્વી ાવેથી લવુર કયલાભા ંઆલળે. 

(૨૭) રનમભાનુવાય કેન્ટીન ચરાલલા ભાટેના જરૂયી રામવન્વ અને યલાનગીઓ જ ે તે એજન્વીએ 

વયકાયશ્રીની રનમુક્ત કચેયીભાથંી જાતે ભેલી વસ્થાને એક ભાવ ભાં યજૂ કયલાના યશેળે, અને તેભાં 

ફેદયકાયી યાખલા ફદર એજન્વીની ઇજાય તાત્કારરક અવયથી યદ થળે. 

(૨૮) એજન્વીએ કેન્ટીન ભાં નકય તાની યીતે રાલલાના યશેળે, અને તેઓની વંૂણવ જલાફદાયી રનમુક્ત 

થમેર એજન્વીની યશેળે. કેન્ટીનભાં કાભ કયતા દયકે કભવચાયીઓના નાભ, વયનાભા તથા પટાની ભારશતી 

વંસ્થાના કામાવરમભાં અને કેન્ટીન ઈન્ચાજવશ્રી ને  વફભીટ કયલાના યશેળે. 

(૨૯)  એજન્વીએ કેન્ટીનભાં નાસ્ત/લાનગી ફનાલલા ભાટે, ીયવલા ભાટે તેભજ વપાઇ ભાટે જરૂયી 

કભવચાયીઓને એજન્વીએ તાના ખચે યાખલાના યશેળે. આ કભવચાયીઓની લતુવણુંક વાયી, રલનમી શલી 

જઈએ અને તે કઈ ગેયકાનૂની પ્રલૃરત ન કય ેતે જલાની જલાફદાયી તેઓની યશેળે. કભવચાયીઓ સ્લચ્છ 

કડા વાથે કાભ કયતા શલા જઈએ. 

(૩૦)   કેન્ટીનભાં કેપી દ્રવ્મ, નળાકાયક કે પ્રરતફંરધત ખાધ્મ કે ેમ લસ્તુ લેચી ળકળે નશી.ં આભા ંજ કઈ ચૂક 

થળે, ત કયાય તુયંત યદ થમેર ગણાળે અન ેરવક્યુયીટી ડીઝીટ જપ્ત કયલાભાં આલળે.   

(૩૧) એજન્વી એ તાની કાભગીયી ભાટે યકે કભવચાયીઓ તથા નકયન ગાય, ખાધાખયાકી અને અન્મ 

ખચવ એજન્વીએ બગલલાન યશેળે. આ અંગે કચેયીની કઈ જલાફદાય યશેળે નશી. 
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(૩૨)  એજન્વીએ દયયજ કેન્ટીનભાં નટીવ ફડવ  ય યજ યજની લાનગીઓ/નાસ્તાની માદી પયરજમાત 

રખલાની યશેળે. 

(૩૩) એજન્વી કેન્ટીનના કઈ બાગને બાડે અથલા ેટાબાડે આી ળકાળે નશી, તથા કેન્ટીનના ભકાનભાં રલના 

ભંજૂયી કઈ જાતન  પેયપાય કયી ળકળે નશી. 

(૩૪) એજન્વી કેન્ટીનભાં વંસ્થા દ્વાયા આમજીત પ્રગ્રાભ વીલામ અન્મ કઈ ાટી, યીવેપ્વન અથલા ભેાલડા 

નું આમજન કયી ળક્ળે નરશ.  

(૩૫)  કેન્ટીનભાં રલદ્યાથીઓએ તાન નાસ્ત રઈન ેઆલે ત ફેવલા દેલાની છૂટ આલાની યશેળ.ે 

(૩૬)    કેન્ટીનની અંદય અને ભેવની આવાવની જગ્માની વપાઇ કયાલલાની જલાફદાયી એજન્વીની યશેળે. 

(૩૭)    એજન્વી વંસ્થા દ્વાયા આલાભાં આલેર પરનવચય, ઈરેકટર ીકર આઈટભ કે અન્મ વાધન કેમ્વ ફશાય 

રઈ જઈ ળકળે નશી,ં લાયી ળકળે નશી.ં જ આલી ફાફત ધ્માનભાં આલળે ત કયાય યદફાતર કયલાભા ં

આલળે અન ેરવકમરયટી રડઝીટ જપ્ત કયલાભાં આલળે.  

(૩૮)   એજન્વીએ કેન્ટીનભાં પયજ ફજાલતા કભવચાયીઓને તેભની પયજ દયમ્માન કઈ અકસ્ભાત, ભૃત્મુ કે 

ળાયીરયક ઈજાન પ્રવંગ ફને ત તે અંગેની જલાફદાયી એજન્વીની યશેળે. આ અંગે ચૂકલલાાત્ર નુકળાની 

કે દાલાની કઈ યકભની ચુકલણી વંસ્થા કયળે નશી. 

(૩૯)    આચામવશ્રી/કભીટી તયપથી લખત લખત ભતી વૂચનાઓનું ારન કયલાનું યશેળે. 

(૪૦)    ળયતી ટેન્ડય ગ્રાહ્ય યાખલાભાં આલળે નશી. 

(૪૧) કઈ ણ પ્રકાયની તકયાય ના વજંગ ભાં આચામવશ્રી, વયકાયી ઈજનેયી કરજે, ભડાવાન રનણવમ 

આખયી અને ફંધનકતાવ યશેળે. 

(૪૨)   એજન્વી ેટા કન્ટર ાક્ટ આી ળકળે નશી અને જ આભ થમાનું જાણલા ભળે ત એજન્વીને તાત્કારીક 

અવયથી યદ કયલાભાં આલળે. 

(૪૩)    કેન્ટીનન ઈજાય ભલાના રકસ્વાભાં એજન્વીને કઈ જગ્મા પાલલી તેન રનણવમ આચામવશ્રી દ્વાયા 

કયલાભા ંઆલળે.  

(૪૪)   કેન્ટીન ના વંચારન લખતે કઈણ પ્રકાયનું (લસે્ટ/લઈવ/નઈવ/લાઈબ્રેળન/સ્ભક રલગેય ેપ્રકાય)ે ન્મુવન્વ 

થામ નશી તે જરૂયી છે. જાશેય આયગ્મ/જાશેયરશતના વાભાન્મ રનમભનું ારન નશી કયલા ફાફતની જ 

કઈ પરયમાદ ભારૂભ ડળે, ત તેન લશીલટી ચાજવ લવૂર કયલાભાં આલળે અને કામદાકીમ યાશે ગરા 

રેલાભા ંઆલળે. 

(૪૫) કેન્ટીનલાી જગ્માભાં તથા ફશાય કઈણ પ્રકાયન કચય નાખલ નશી, તેભજ લેસ્ટ લટય લશેલડાલલુ 

નશી. બીન કચય તથા વૂક કચય અરગ અરગ ાત્રભાં એકઠ કયલ તથા આલા ાત્ર ફંધ 

ઢાંકણલાા શલા પયજીમાત છે. કીચન લેસ્ટ રનમભ ભુજફ સ્થારનક વરીડ લેસ્ટ ભેનજેભેન્ટ ખાતાએ 

નક્કી કયરે કન્ટર ાકટય ાવે કયાય કયી સ્થારનક વરીડ લેસ્ટ ભેનજેભેન્ટ ખાતાના ભાન્મ ડમ્ીગં વાઈટ 

ઉય રનકાર કયલ. 

(૪૬) ીલાના તથા યવઈ/નાસ્ત ફનાલલાના ાણી વંગ્રશની તભાભ ટાંકીઓ/વાધન શલા ચૂસ્ત ઢાંકણથી 

ફંધ યાખલા. 
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(૪૭)   જ રઘુત્તભ બાલ વયખાં આલલાના રકસ્વાભાં એજન્વીન અનુબલ અને અન્મ ભાદંડને ધ્માનભાં રેલાભા 

આલળે. એજન્વીને કન્ટર ાકટ આલ કે નશી તેન આખયી રનણવમ આચામવશ્રી, વયકાયી ઈજનેયી કરજે, 

ભડાવા ાવે અફારધત યશેળે.  

(૪૮) ટેન્ડય વાથે ફીડલાની રલગત/દસ્તાલેજ ની અૂણવતાને કાયણે ટેન્ડય યદફાતર થઈ ળકે છે. 

(૪૯)  એજન્વીએ રલદ્યાથીઓને આ વાથે ભેનુભાં જણાલેર રલગતનંુ બજન/નાસ્ત ૂય ાડલાન યશેળે. 

રલદ્યાથીઓ ાવેથી નાસ્તાના ફીરની યકભ ટેન્ડય ભાં નકકી કયરે બાલ પ્રભાણે જ રેલાની યશેળે.  

(૫૦)   અન્ન અને નાગરયક ૂયલઠા રલબાગના શુકભ અનુવાય રફન-ઘયગથ્થુ (COMMERCIAL) કક્ષા શેઠન ગેવ 

રવરીન્ડય ૂયલઠ એજન્વીએ તાના ખચે અને જખભે ભેલલાન યશેળે. જનેી ભાટે રફન-ઘયગથ્થુ 

(COMMERCIAL) કક્ષા શેઠના ગેવ રવરીન્ડયની વાચલણી, યીેયીગની વંૂણવ જલાફદાયી એજન્વીની 

યશેળે.     

(૫૧) ૂલવરામકાત ન ધયાલતી એજન્વીને ગેયરામક ઠેયલલાભાં આલળે.  

(૫૨)   એજન્વીએ કેન્ટીન ચરાલલા ભાટે યાખેર યવઈમાઓ/નકય/લકવ ય ભાટે નીચે જણાલેર કામદાઓનું 

ચુસ્તણે અભર કયલાન યશેળે. 

(અ)  લકવ ભેન રેફય યગે્મુરેળન એક્ટ 

(ફ)   ભીનીભભ લજેીવ એક્ટ 

(ક)  પ્રલીડન્ટ પન્ડ એક્ટ 

(ડ)   ઇ. એવ. આઈ. લગેય ે

(૫૩)   એજન્વીએ કેન્ટીનભાં કાભ કયતાં કાભદાયનું/યવઈમાઓનું ભેડીકર ચેક અ દય ૦૬ (છ) ભરશને રામકાત 

ધયાલતા ડકટય ાવે કયાલલાનું યશેળે, તે પ્રભાણત્ર કેન્ટીન ઈન્ચાજવશ્રી ને વફભીટ કયાલલાનું યશેળે. જ 

કઈ કાભદાય / યવઈમ યગથી ીડાત શમ, ત તુંયત જ તેને દૂય કયલાન યશેળે.  

(૫૪)   કેન્ટીનભાં યાખલાભાં આલતા ખાધ્મ દાથો ભાટે જરૂયી એલંુ પૂડ ઈન્વેકટયનંુ વટીપીકેટ ભેલલાની 

અને તેની રનબાલણી અંગેની વંૂણવ જલાફદાયી એજન્વીની યશેળે.  

(૫૫)   ખાધ્મ દાથો ીયવલા ભાટે રડસ્ઝેફર ટાઈના ક/ફાઉર/ડીવ ન ઉમગ કયલાન યશેળે.   

(૫૬)    જ એજન્વી વૂચવ્મા પ્રભાણેની આઈ. એવ. આઈ. / એગભાકવ  લાી ખાધ્મ વાભગ્રી / વાધન કયતાં શરકી 

કક્ષાની ખાધ્મ વાભગ્રી / વાધન લયાળ કયતાં ભારૂભ ડળે ત વક્ષભ અરધકાયી દ્વાયા નકકી કયલાભાં 

આલેર ેનલટી વંસ્થાભાં બયલાની યશેળે. તદ ઉયાંત જરૂય જણામ ત, કયાય યદ કયલાની કામવલાશી 

કયલાભાં આલળે.  

(૫૭)   ખાધ્મ વાભગ્રીની ગુણલત્તા નીચે જણાલેર ગુણલત્તા તથા ભાકો પ્રભાણેની અથલા લખત લખત વક્ષભ 

અરધકાયી દ્વાયા જણાવ્મા પ્રભાણે વુધાયા લધાયાલાી યશેળે.  

ક્રભ  ખાધ્મ વાભગ્રીનંુ લણવન  ઉત્ાદક / કંનીનું  નાભ  

૧ ડફર પીલટડવ  વીગં તેર યાજભતી, અંકૂય, ગુરાફ 

૨ બાત જીયાવય, ગજુયાત ૧૭, કુ્રષ્ણકભદ 

૩ ફાવભતી બાત (ુરાલ તથા જીયા યાઈવ ભાટે)  કશીનૂય , દાલત, યી 

૪ ાડ  રરજજત, ઉત્તભ, બગત 

૫ ફેળન  ગામ છા, આવારલ, કેપ્ટન 

૬ ભવારા એલયસે્ટ, યાભદેલ, ફાદળાશ 
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૭ ફટય, ચીઝ, નીય, છાળ   અભુર, ભધુય, ડેયી યીચ 

૮ દૂધ, દશી અભુર, રકર ભાકેટનું તાજંુ 

૯ રફસ્કીટ  ાયર,ે રબ્રટારનમા, રપ્રમાગલડ, ૨૦-૨૦, 

ભનેક 

૧૦ આઈવક્રીભ  શેલભય, લાડીરાર, અભૂર   

૧૧ ચા ત્તી / ચા ફેગ  રીપ્ટન, લાઘ–ફકયી, ટાટા, જીલયાજ  

૧૨ કપી નેવ કપી, બુ્ર, વનયાઈઝ 

૧૩ બ્રેડ વુય, ઈટારીમન, રબ્રટારનમા 

(૫૮)  નીચે જણાવ્મા ભુજફના કાયણવય એજન્વી ન કયાય આચામવશ્રી, વયકાયી ઈજનેયી કરજે, ભડાવા 

તયપથી (૧૫) રદલવની નટીવ આપ્મેથી યદ કયી ળકળે.  

(અ)  જ એજન્વી કાભ અધૂરં છડીને ચાલમા જામ 

(ફ)  જ એજન્વી ટેન્ડયની ળયત ભુજફ કાભ કયલાભાં રનષ્પ તથા ફેદયકાય ફન ે

(૫૯)  આ કયાય વંસ્થા દ્વાયા વ્માજફી જણાતા કઈણ કાયણવય ટભીનેટ કયલાની વત્તા આચામવશ્રી, વયકાયી 

ઈજનેયી કરજે, ભડાવાની છે અન ેતેભન રનણવમ આખયી અન ેરાગતાલગતાઓને ફંધનકતાવ યશેળ.ે  

(૬૦) કઈ ણ ભતબેદ કે તકયાય ભડાવા ન્મામ અરધકયણને આધીન યશેળે.  

(૬૧)   ઉયક્ત તભાભ ળયત ભેં વભજીને લાંચી અને તે ફધી જ ળયત ભને ભંજુય છે. જ ભને કન્ટર ાક્ટ ભળે, 

ત તેનું અક્ષયળ: ારન કયલા શંુ ફંધામેર છંુ.  

(૬૨)  કેન્ટીનના રનબાલ ખચવ ેટે વોથી લધુ યકભ આનાય એજન્વીને કેન્ટીન ચરાલલા ભાટેન ઈજાય 

આલાભાં આલળે.  

 

ઉયક્ત તભાભ ળયત ભેં વભજીને લાંચી અને તે ફધી જ ળયત ભને ભંજુય છે. જ ભને કન્ટર ાક્ટ ભળે, 

ત તેનું અક્ષયળ: ારન કયલા શંુ ફંધામેર છંુ.  

 

તાયીખ: 

સ્થ:         

     

   અયજદાયની વશી અને રવક્કા: 

 

 

 

અયજદાયનુ નાભ અને વયનાભુ: 
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  વયવળષ્ટ-૨ 

કેન્ટીનભાં આલાની લાનગીની રલગત, તેની ભાત્રા, મુરનટ અને બાલ દળાવલેર છે, જ ેરલદ્યાથી/સ્ટાપને દળાવલેર 

બાલ પ્રભાણે જ લાનગી ીયવલાની યશેળ.ે  

અ. ન. લાનગીની રલગત ભાત્રા મુરનટ નક્કી કયરે બાલ 

(રૂ ભાં) 

ગ્રુ નં 

૧ ૂયી ળાક  ૨૦૦ ગ્રાભ ૂયી (છ 

નંગ), ૧૫૦ ગ્રાભ ળાક  

પીક્ષ ડીળ ૪૦/- 

 

ગ્રુ નૌ ં- A 

૩ વાદા ઢવંા (વંબાય 

વાથે)    

૧૫૦ ગ્રાભ  પીક્ષ ડીળ ૫૦/- 

૪ ભવારા ઢવંા / 

ઉત્તભ (વંબાય વાથે)    

૧૫૦ ગ્રાભ  પીક્ષ ડીળ ૬૦/- 

૫ 

 

બાજી ાઉં  (તેરભાં  

(ફટયભાં)  

૧૫૦ ગ્રાભ (૨ નગ)  પીક્ષ ડીળ ૬૦/-  

૮૦/- 

૬ ઈડરી (વંબાય વાથે)    ૧૫૦ ગ્રાભ (૨ નગ)  પીક્ષ ડીળ ૨૫/- 

૭ બજીમા/ગટા/ફટાટા 

લડા / દા લડા  

૧૦૦ ગ્રાભ  પીક્ષ ડીળ ૨૦/- ગ્રુ નૌ ં- B 

૮ ફટાકાોઆ ૧૦૦ ગ્રાભ  પીક્ષ ડીળ ૨૦/- 

૯  બ્રેડ ફટય સ્રાઈવ ૨ નંગ   પીક્ષ ડીળ ૨૦/- ગ્રુ નૌ ં- C 

૧૦  વભવા (ચટણી વાથ)ે ૧૫૦ ગ્રાભ (૨ નંગ) પીક્ષ ડીળ ૨૫/- 

૧૧  * ચા ભટ ક (૧૦૦ ભીરી) 

નાન ક (૫૦ ભીરી)  

૧ ક 

૧ ક 

૧૦/- 

૬/- 

 

૧૨  * કપી  ભટ ક (૧૦૦ ભીરી) ૧ ક ૨૦/-  

૧૩  * દૂધ ભવારા લાંુ / 

ફનવરલટા  

૧૫૦ ગ્રાભ (ભટ ક)  ૧ ક ૨૦/-  

૧૪  * ેઈડ નભકીન ેકેટ/ 

રફસ્કીટ, રસ્વી, 

છાળ,  દશી 

૧૦૦ ગ્રાભ  એક ેકેટ એભ. આય. ી. 

ભુજફ 

 

૧૫  * નાભાંકીત કંનીના 

આઈવક્રીભ/ઠંડા 

ીણા 

 

 

 

 

એભ. આય. ી. 

ભુજફ 

 

૧૬  * દાફેરી / લડા ાઉં 

(ચટણી વાથે) 

  તેરભાં 

  ફટયભાં 

 

 

૧ નંગ 

૧ નંગ 

 

 

૧ નંગ 

૧ નંગ 

 

 

૨૫/- 

૩૦/- 

 

નધં –  ઉયના ત્રણ ગ્રુ નૌંફય A, B અન ેC દયકેભાંની ઓછાભાં ઓછી એક આઈટભ યાખલી પયરજમાત છે.  

 *  રનળાની લાી આઈટભ યાખલી પયરજમાત છે. 

 રયરળષ્ટ-૨ ભાં જણાવ્મા વીલામ ની લસ્તુ ઓ ીયવલાના વજંગ ભાં તેની ભાત્રા તથા બાલ કેન્ટીન 

કભીટી ાવે નકકી કયાલલાના યશેળે.  
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વયવળષ્ટ-૩ 

કેન્ટીન ભાટેના ટેન્ડય સાથે યજ  કયલાની વલગત 

૧ એજન્વીના ભારીકનું નાભ  :  

૨ એજન્વીનંુ નાભ તથા વયનાભંુ અને ભફાઈર નફય  :  

 

 

 

૩ યજીસ્ટરેળન કેન્દ્ર વયકાયના રલબાગ/યાજ્ય વયકાયના 

રલબાગ/મ્મુરનરવર કોયળેન લગેયનેું  યજીસ્ટરેળન નધંણી 

નંફય 

:  

૪ બાયત વયકાય દ્વાયા ૦૫/૦૮/૨૦૧૧ થી રાગુ કયલાભાં આલેર 

Food Safety and Standards (Licensing and Registration 

of Food Businesses) Regulations, 2011 ભુજફનું વક્ષભ 

વત્તાધીકાયીનું ભાન્મ યલાનાની પ્રભારણત નકર.* 

:  

૫  વ્મલવામભાં જડામાનુ લવ :  

૬ વ્મલવામલેય યજીસ્ટરેળન નંફય  :  

૭ વરલવવ ટેક્ષ યજીસ્ટરેળન નંફય જ શમ ત (રાગુ ન ડતું શમ ત 

કાયણ દળાવલલા) 

 

:  

૮ પ્રરલડન્ટ પંડ ઈ.એવ.આઈ. નંફય (રાગુ ન ડતુ શમ ત કાયણ 

દળાવલલા) 

 

:  

૯ આલક લેયા શેઠ નધંાલેર PAN  નંફય :  

૧0 છેલરા ત્રણ લવનાં નાણાંરકમ આઈ. ટી. યીટનવ ની પ્રભારણત 

નકર  

:  

૧૧ એજન્વી ાવે તારરભફદ્ધ સ્ટાપ છે?  યવઈ મંત્ર છે? ક્યા ક્યા? 

તેની રલગત  

: 

: 

 

૧૨ ૂલવ ઈરતશાવ સ્લચ્છ છે? વંસ્થાના નાણાંરકમ રડપલટય નથી તેલુ ં

યકેડવ  ય રીવ કેવ નથી તેનું નટયી કયાલેરું ફાશેંધયી ત્ર 

આલું. 

:  

૧૩ અનેસ્ટ ભની રડઝીટની યકભ બમાવની યવીદની રલગત ડર ાફ્ટ 

નંફય તાયીખ ફેંકની રલગત 

: 

: 

 

૧૪ કેન્ટીન ચરાલલાન અનુબલ અંગેના પ્રભાણ ત્ર (નકર વાભેર 

યાખલી) 

:  

૧૫ ટેન્ડય પીની યકભ રૂ.૧૦૦૦/- બમાવની યવીદની રલગત/ ડર ાફ્ટ 

નંફય, તાયીખ, ફેંકની રલગત 

  

 

અયજદાયની વશી અને રવક્કા: 
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વયવળષ્ઠ ૪ 

(ૂલમ રામકાત પભમ) 

કેન્ટીન ભાટેના ટેન્ડય પૉભમ સાથે જડલાના દસ્તાલજે તથા પ્રભાણત્રની સ્લપ્રભાવણત નકર 

 

ક્રભ જડલાના દસ્તાલેજ અથલા પ્રભાણત્ર વાભેર છે? 

શા/ના સ્ષ્ટ 

રખલુ ં

૧ અયજદાયના ાવટવ  વાઈઝના પટા નંગ – ૧ (જે ન ૧ ય રગાલલ)   

૨ પટા વાથેની કામભી યશેઠાણના ુયાલાની નકર (ઇરેક્ળન કાડવ , ડર ાઈરલંગ રામવન્વ, 

ાવટવની પ્રભારણત નકર, આધાય કાડવ  લગેયભેાંથી ગભે ત ૦૧) 

 

૩ મ્મુરનરવર કોયળેન / ગુભાસ્તાધાયા અંતગવત વંસ્થાની નધણી અંગેનું વક્ષભ 

વત્તાધીકાયીનું ભાન્મ પ્રભાણત્રની નકર. 

 

૪  બાયત વયકાય દ્વાયા ૦૫/૦૮/૨૦૧૧ થી રાગુ કયલાભાં આલેર Food Safety and 

Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 

2011 ભુજફનું વક્ષભ વત્તાધીકાયીનું ભાન્મ પ્રભાણત્રની નકર. 

 

૫  વરલવવ ટેક્ષ યજીસ્ટરેળન નંફય ન ુયાલ જ શમ ત   

૬  પ્રરલડન્ટ પંડ ઈ.એવ.આઈ. નંફય ન ૂયાલ જ શમ ત   

૭  PAN કાડવની પ્રભારણત નકર.  

૮  છેલરા ત્રણ નાણાકીમ લવની ઇન્કભટેક્વ રયટનવ બમાવ ની નકર.  

૯  ૂલવ ઈરતશાવ સ્લચ્છ છે? વંસ્થાના નાણાંરકમ રડપલટય નથી તેલું યકેડવ  ય રીવ કેવ 

નથી તેનું નટયી કયાલેરું ફાંશેધયી ત્ર 

 

૧૦  કઈ ણ સ્થે કાભગીયી ફદર ‘અમગ્મ’ ઠયાલામેર નથી એલું અયજદાયની નટયી દ્વાયા 

પ્રભારણત નકર. 

 

૧૧  શારભાં કાભ/ કન્ટર ાક્ટ ભેલેર શમ તેલી વંસ્થાઓના લકવ  ઓડવય અને વંતકાયક 

કાભગીયીના પ્રભાણત્રની પ્રભારણત નકર. 

 

૧૨  અનેસ્ટભની ડીજીટ ની યવીદ ની નકર / રડભાન્ડ ડર ાફ્ટ ની રલગત  

ડી. ડી. ચેક નં : ______________ તાયીખ _____________ યકભ રૂ.: ___________________ 

ફેંક : _________________________________ 

 

 

ચકાવણી કયનાય અરધકાયીઓના નાભ અને વશી: 

 

(૧)      (૪) 

   

 

(૨)      (૫) 

   

 

(૩)      (૬)  
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વયવળષ્ઠ ૫  

નધં – બાલ-ત્રક અરગ કલયભાં આલ  ં

 

સયકાયી ઈજનેયી કરજે, ભડાસા ખાતે આલેર કેન્ટીન ચરાલલા ભાટેની સેલા ૂયી ાડલા ભાટેના 
ેઢી/એજન્સી તયપથી ઓપય કયલાભાં આલેર વનબાલ ખચમ ેટે ની યકભ ન ં ત્રક 

 

ેઢી નું નાભ : _____________________________________________________ 

 

આથી શંુ નીચે વશી કયનાય એ ફાફત વાથે વંભત થાઉ છંુ કે  

(૧)  આ ટેન્ડય ભાં જણાલેર રયરળષ્ઠ ૧ તથા ૨ ની ળયત લાંચી અને વભજરે છે.  

(૨)  રયરળષ્ઠ ૩ ભાં તભાભ જરૂયી રલગત બયરે છે  

(૩)  રયરળષ્ઠ ૪ ભાં ભાગેર દસ્તાલેજ જડેર છે. 

 

ભાયા આ  કેન્ટીન ચરાલલા ભાટેના વંસ્થાને પ્રરત ભાવ ચૂકલલાની રનબાલ ખચવ ેટે નીચે જણાવ્મા ભુજફ 

ની યકભ ચૂકલલાની તૈમાયી દળાવલંુ છંુ. આ યકભ ઉયાંત પ્રરત ભાવ ના ઇરેકટર ીક ાલય ના લયાળ અગે વંસ્થા 

તયપથી આકાયલાભાં આલેર ઇરેકટર ીક ફીર ની યકભ બયલા ણ શંુ ફંધામેર છંુ.  

 

એજન્વી દ્વાયા રનબાલ ખચવ ેટે વંસ્થાને ચૂકલલાન ભારવક દય રૂરમા _____________________ 

(ળબ્દભાં _____________________________________________________________________________)   

(ઇરેકટર ીક ફીર ની યકભ વસલામ) 

 

આ કાભગીયી ભાટે કુર ચૂકલલાની થતી યકભ શંુ દયકે ભાવ ની ૧૦ તાયીખ વુધી બયાઈ કયી દઇળ તેની 

ફાંશેધયી આું છંુ.   

 

 

 

અયજદાયની વશી અને રવક્કા: 

 

 

 

અયજદાયનુ નાભ અને વયનાભુ: 

 

 

 

 

 

નધ:  કેન્ટીનના વનબાલ ખચમ ેટે સોથી લધ  યકભ ચૂકલલાની તૈમાયી દળામલળે તે એજન્સીને કેન્ટીન 

ચરાલલા ભાટેન ઈજાય આલાભાં આલળે. 

 


