ડૉ.ફાફાવાશેફ આંફેડકય ઓન યુનનલવીટી, છાયોડી, અભદાલાદ.
નલબાગનુું નાભ: એસ્ટેટ નલબાગ
કાભગીયીનુ ું નાભ: ભાટી પુયાણની કાભગીયીના બાલ આલા ફાફત.

PART: 1
Name of work: Providing and
laying filling of Murrum and kamp.
No.

Item

Qty.

Unit

1

Filling foundation and plinth with
murrum or selected soil in layers of
20cm.thickness including
levelling,watering, ramming and
consolidation etc. complete.

660

CMT

2

Filling Garden with kamp with
including levelling, watering,
ramming and consolidation etc.
complete.

200

CMT

Total
Amount

Rate
per
unit

Amount

શરતો:
1. બાલ બયનાયે એ લાત વભજી રેલાની યશેળે કે તેણે ટાુંકેરા દય પુયાું થમેરા કાભ ભાટે ના છે અને
તેભાું ભળીનયી, ભજુ યી, દે ખયે ખ, વનલિવ-કાભગીયી, યોમલ્ટી, ઓકટ્રોમ લગેયે અંળે તભાભ ખર્ચનો
તથા જરૂયી જણામ તો અને ત્માયે યાતાીના કાભને આલયી રેલા ફધાજ લધાયાના ખર્ચનો
વભાલેળ થળે અંતે ટાુંકેરા બાલ કે દય કયતા લધાયાની કોઇ ચુકલણી અંગેના તેભના કોઇ દાલા
ધ્માનભાું રેલાળે નશી અને બાલ બયનાય ખોટી યજુ આતને કાયણે અથલા કોઇ વ્મક્તતએ તેભને
આેરી ભાહશતીના આધાયે ાછથી કોઇ દાલા યજુ કયલા શકદાય યશેળે નશી. તેભનુ ું બાલ બયલા
તથા તેભાું જુ દા-જુ દા બાલ અને દય બયલા ભાટે જરૂયી એલી તભાભ ભાહશતી ોતાના ક્ષે ન
ભેલી ળકલાને કાયણે ોતે બાલ યજુ કયલાને રીધે અથલા તેભાથી ઉબા થતા કોઇ જોખભ કે
જલાફદાયીઓભાુંથી છટકી ળકળે નશી.
2. બાલ બયનાયે પામનાન્વીમર ફીડભાું બયે રા બાલ ટકા આંકડા તે ળબ્દોભાું જણાલલા, દયે ક ફાફત
ભાટેની યકભ ગણી કાઢલી અને જરૂયી વયલાા, બાલ, ટકા આંકડા તેભજ ળબ્દોભાું ફુંનેભાું રખલા
અને યકભ પકત આંકડાભાું એલી યીતે રખલી કે ાછથી તેભાું કોઇ પેયપાય કયી ળકામ નશી એ
ફાફતની ખાવ કાજી યશેળે. કુર યકભ આંકડાભાું અને ળબ્દોભાું ફુંનેભાું રખલાની યશેળે.
3. જે ાટીએ આ કાભ ભાટે બાલ બયુ/
ચ બયલાના શોમ એણે/એભણે એજ કાભ ભાટે ના પામનાન્વીમર
ફીડભાું વાક્ષી તયીકે વશી કયલી નશી. આ ળયતનુ ું ારન ન થામ તો બાલ બયનાય તેભજ વાક્ષી
થનાયનાું બાલ યદ કયી ળકળે.

4. ભાટી પુયાણની કાભગીયી df8[ ez[, efj ભળીનયી, ભારવાભાન, dh]zl ;fy[ hÍzlift 5~df6[

ef0f ;fy[gf vf5jfgf zc[x[p
5. ભાટી પુયાણની કાભગીયી nzDifg 5f8l"gf df6;mv[ cfhz zc[jfg] zc[x[p t[dh કાભગીયીભાું
vfjXistf vg];fz sm. o[zofz szjfgf yfi tm i]LgjL;"8lgl ;]rgf d]ha hÍzlift 5~df6[
Tjzlt o[zofz szl vf5jfgf zc[x[p આ કાભગીયી ભુંજુય થમેર પામનાન્વીમર ફીડના બાલ તથા
ળયતો અનુવાય કયલાની યશેળે.

6. બાલ બયનાય ાટી ßfzf ;[jfvm 5}zl ાડતા t[vm s[ t[vmgf :8fo ßfzf i]LgjL;"8lgl

df,VLd<stg[ sm.56 5~sfzgf g]sxfg g yfi t[gl ts[nfzl zfbjfgl zc[x[

અને જો કોઈણ

પ્રકાયે યુનનલનવિટીની ભાર-નભરકતને નુકળાન થમેર ભાલ ૂભ ડળે તો તેની બયાઈ ાટી ાવેથી
કયલાભાું આલળે.

7. આગ-રાગલી, ળોટચ -વહકિટ થલો, અકસ્ભાત કે ફેદયકાયીને કાયણે ઉદબલતી હયક્સ્થનત નુકળાન
(બૌનતક/ળાહયયીક) ભાટે વુંપ ૂણચ જલાફદાયી ાટીની યશેળે.

8. બાલ બયનાય 5f8l" ßfzf પાઇનાક્ન્વમર al0df` nxf"j[, tdfd ;[jfvm ;fd[gf efj ભળીનયી,

vf5jf ozÔift k[p
9. બાલ બયનાય ાટી 5mt[ dfL,slQefulnfzl 5[-lQ 5~f.j[8 ,ldl8[0 s`5glv[ t[vmgf
dfL,sgfQtdfd efulnfzmgf gfd4 ;zgfdf`4 sr[zl t[dh zc[9f6gf ;zgfdf`4 ;`5s" g`azm
Sdmaf., vg[ ,[G0 ,f.g omg g`az અને ઇ-ભેઇરF ;fy[gl Ljut t[vmgf ,[8zc[0 P5z vr}s
vf5jfgf zc[x[p
ભારવાભાન, ભજુયી વાથે જરૂહયમાત પ્રભાણે બાડા વાથેના

10. ાટી ßfzf ezjfdf` vfj[, efj v[s jqf"gf zc[x[p h[yl d]nt ,`afJifgf ;diuf/f nzDifg

sm.56 efjjwfzm d/jf5fÊ zc[x[ gclp
11. ાટી ßfzf ezjfdf` vfj[, efj tdfd 8[s; ;fy[gf tyf ;[jfvm i]LgjL;"8l d]Bi dys અથલા
યુનનલનવિટી જણાલે તે સ્થ ;]wl 5શોંrtf szjf ;fy[gf ezjfgf zc[x[p vGi sm.ણ પ્રકાયનુ ું
ચુકલણુ ું કયલાભાું આલળે gLcp
12. ાટી આનુાુંગગક ;[jfvm 5}zl 5f0jf ;fd[ sm.56 5~sfzgl v[0jfG; zsd r}sjjfdf` vfjx[
gLcp
13. ાટીએ r}sj6f`gf al,m ‘’કુરવગર્લશ્રી, ડૉ.afaf;fc[a vf`a[0sz vm5g i]LgjL;"8l‘’gf gfdhf[u
agfjl વેલા પુયી ાડયાનાું LngO15df` zh} szjfgf zc[x[p al,gf r}sj6fdf`yl ;zsfzZlgf
wfzfVwmz6 d]ha Tax s5ft szjfdf` vfjx[p
14. બાલ બયનાયgl ;fdfGi xztm4 Lgidm vy"38g s[ Ljjfnf:5n 5LzL:yLtdf` 0f+p afaf;fc[a
vf`a[0sz vm5g i]LgjL;"8l4 vdnfjfngm Lg6"i vfbzl vg[ a`wgstf" zc[x[p

બાલ બયનાય ાટીનુું નાભ

:

......................................

વશી વને નવકકા

:

......................................

તાયીખ

:

......................................

