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અયજદાય ન ું નાભ અને સહી.

ળયતો અને નનમભો
૧. ટે ન્ડય પી રૂ. ૧૦૦૦ /- ( યત નહીં ચ ૂકલલાની ળયતે )
૨. કસભટી ટેન્ડય ાસ થમે થી આને ત્ર, ટે લરપોન, અથલા અન્મ કોઈ યીતે આણે જાણ કયળે. ટેન્ડય ાસ ના થમા હોમ
તે સુંજોગો ભાું આ ને જાણ કયલાભાું આલળે નહીં જેની નોધ રેલી.
૩. ટે ન્ડય ભળ્મા થી રૂ. ૨૫૦૦૦ /- ર્ડોજજટ યસનલેસસિટી ઓર્પસ ભાું જભા કયલલાની યહેળે.
૪. હોસ્સ્ટર ના ાર્કિંગ સ્થ ની સાપ સપાઈ ની જલાફદાયી તભાયી યહેળે.
૫. તભાયો બાલ સીર ફુંધ કલય ભાું આલાનો યહેળે.
૬. ાકડ કયે રા દયે ક લાહનો ની જલાફ દાયી કોન્રાકટય ની યહેળે.
૭. ાકડ કયે રા લહનો ની ચોયી કે નકળાની ની જલાફદાયી કોન્રાકટય ની યહેળે. તેભજ તે ફાફતે થમેર ોરીસ કેસ જેલા
કોઈ ણ કામદાકીમ કામડ લાહી ની જલાફદાયી યસનલસસિટી ની યહેળે નહીં.
૮. કેમ્સ ભાું ચેર્યટેફર હોસ્સ્ટર હોલાથી તેને ધ્માને યાખી ને લાહન ાર્કિંગ ની પી લસ ૂરલી
૯. લાહન ાર્કિંગ ની પી ટ વ્હીરય, થ્રી વ્હીરય તેભજ પોય વ્હીરય પ્રભાણે યાખલી તેભજ પી નક્કી કયલા ફાફતે યસનલસસિટી ની
સહભતી રેલી જરૂયી છે . તેભજ બસલષ્મ ભાું કયલાભાું આલતા પેયપાય અંગે ણ યસનલસસિટી ની સહભતી રેલાની યહેળે.
૧૦. હોસ્સ્ટર સ્ટાપ ના લાહનો ન ું ાર્કિંગ અરગ થી કયલાભાું આલળે. જે નો કોઈ ચાર્જ આે લસ ૂરલાનો યહેળે નહીં .
૧૧. સયકાયી ટેક્સ જેલા કે સસલિસ ટે ક્સ, કોોયે ળન ટે ક્સ કે અન્મ જલાફદાયી તભાયે ર્ય પ ૂણડકયલાની યહેળે.
૧૨. તભાયી કોઈ ણ સયકાયી કે લફન સયકાયી જલાફદાયી હોસ્સ્ટર ની યહેળે નહીં.
૧૩. તભાયી પ્રવ ૃસિ ભાું જરૂયી ભાણસો ( સ્ટાપ ) ની જલાફદાયી તભાયી યહેળે.
૧૪. કોઈ ણ તકયાય / સનકાર ભાટે આખયી સિા યસનલસસિર્ટ કસભટી ને યહેળે.
૧૫. તભાભ સિા યસનલેસસિટી ાસે યહેળે. અને સભમ સુંજોગો અનસાય જે સ ૂચના આલાભાું આલે તેનો ચસ્ત ણે ારન કયવ ું
ડળે. સ ૂચના ન ું ઉટરઘન કયતાું તાત્કાલરક ધોયણે કયાય યદ કયલાભાું આલળે. જે ની નોધ રેલી.

