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સરકારી ઇજનરેી કોલજે, ભ ચ 
કોલજેમા ં મસે   ચલાવવાનુ ંટે ડર 

 
 
 
 
ટે ડર ફી : . ૫૦૦/-  (જે પરત મળવા પા  નથી.) 
 
આ ટે ડર ડો યુમે ટ ૧૨.  પાનાનું છે. ટે ડર ડો યુમે ટમાં નીચે મુજબનાં પ રિશ  છે: 
 
૧. પ રિશ  અ : અગ યની તારીખો.  
૨. પ રિશ  બ : મેનું માણનેું ભાવપ ક.     
3. પ રિશ  ક : મેસ કો ા ટની શરતો અને િનયમો. 
૪. પ રિશ  ડ : પૂવ લાયકાત અને ધંધાકીય મુ યાંકન  
૫. પ રિશ ઇ : મેસનાં કો ા ટર/કારીગરો/કામદારોની િવગતો આપવાનો નમુનૉ તમેજ બાંહેધારી પ કનો નમુનો   
 
 
 
 

પ રિશ  - અ 
અગ યની તારીખો 

 
૧ કોરા ટે ડર ફોમ મેળવવાની તારીખ ૦૧/૦૩/૨૦૧૯  થી ૨૨/૦૩/૨૦૧૯  
૨ ી-બીડ મીટ ગ તારીખ ૧૫/૦૩/૨૦૧૯ , સમય બપોર ે ૩.૦૦ કલાકે. 
૩ ટે ડર ફોમ ભરીને આપવાની છે લી તારીખ              ૨૨/૦૩/૨૦૧૯,સાંજે  ૦૬.૧૦ કલાક સુધી. 
૪. ટે ડર ખુલવાની તારીખ ૨૫/૦૩/૨૦૧૯, બપોરે  ૩.૦૦ કલાકે. 

 
 
ન ધ:  
 
૧. કોરા ટે ડર ફોમ ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરી શકાશે. જેમા જ રી િવગતો ભરીને ટે ડર ફી તેમજ E.M.D ડીમા ડ ા ટ વ પે, 
“Principal,  Government Engineering College, Bharuch” ના નામે મા  ર ટર પો ટથી/ કુરીયરથી , પીડ 
પો ટથી તા. ૨૨/૦૩/૨૦૧૯ ના  સાંજે ૬.૧૦ કલાક ે અથવા ત ે પહેલા મળે તે રીત ે મોકલવાના રહેશે. ટે ડર  કોઇ પણ 
સંજોગોમાં બ માં વીકારવામા ંઆવશે નહી.  
 
૨. કો ા ટરે ટે ડર ડો યુમે ટ ના બધાજ પાના પર પોતાની સહી,  િસ કો લગાવીન ેજમા કરાવવાનાં રહેશે. 
 
૩. ટે ડર ફી . ૫૦૦/- તમેજ  E. M. D. . ૧૦,૦૦૦ /- નો ડીમા ડ ા ટ, “Principal,  Government 
Engineering College, Bharuch” ના નામ,ે ભરલેા ટે ડર ડો યમુે ટ  સાથ ેજ જમા કરાવવાનો રહશે.ે 
 
૪.ભાવ પ ક (પ રિશ  બ), પૂવ લાયકાત અને ધંધા કય મુ યાંકનપ ક (પ રિશ  ડ) અલગ-અલગ કવરમાં બીડવાનાં રહેશે. 
ટે ડર ફી ના ડીમા ડ  ા ટ  તથા E. M. D. ડીમા ડ  ા ટ, પૂવ લાયકાત ધંધા કય મુ યાંકન પ ક સાથેનાં કવરમા ં મુકવાના ં
રહેશે. બનંે  સીલબંધ કવર એક અલગ મોટા કવરમાં સીલબંધ કરીને મો લવાના રહેશે.     
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પ રિશ -બ 

 
કો ા ટર વારા  મેસ ચલાવવા માટ ેભરવાના થતા માિસક ભાડાની િવગત. 

(મનેુ ં માણનેુ ંભાવપ ક) 
 
 

આ પ કમા ંકો ા ટર ેમાસીક ભાડા ની રકમ ભરવા ની રહશે ે.  
 

માસીક ભાડા ની રકમ િપયા - 
 

રકમ બધા ટે ની ગણતરી કરી ભરવી. 
(GST અને અ ય બધા જ ટે  ક ા ટર ેભરવાના રહેશે.) 

 
સૌથી વધુ ભાડુ ભરનાર ને કો ા ટ મળશે. 

(દર મિહન ે cash-less transaction કરવાનું રહેશે) 
  

અંકે . 
 
     શ દોમાં .  

સામલે કરલે મસે અનભુવના માણ પ  ની િવગત સં થા નુ નામ : 
 
સમય ગાળો :  

મસે ચલાવવા માટનેા લાયસ સ ની િવગત.  

 

 
 હો ટલે મસેનુ ંમને ુ 

 

સમય આઇટમ 
િત ડીશ ભાવ 
(વધમુા ંવધ)ુ   

માિસક ડ િબલ 
(વધમુા ંવધ)ુ   

સવાર ે૦૭:૩૦ થી 
૯:૦૦ 

ના તો (કોઇ પણ એક)**– બટાકા પ આ (૨૨૫ ામ), 
સમોસા (૨/૩ નંગ ૨૦૦ ામ), સેવ ખમણી 

(૨૦૦ ામ), ડે રોલ (૨ નગં), વડા પાંવ (૩ નંગ), 
ખમણ (૨૨૫ ામ),  ઇડલી સાભંાર (૩ ઇડલી ), ઇદડા 

(૨૦૦ ામ) 
+ 

ચા/ દધૂ (૧૦૦ મીલી) 

ુ . ૩૦/- 

( ુ િપયા ીસ) 

ુ . ૩૨૦૦/- 

(િવ ાથ   દઠ 

ુિપયા બ ીસસો- 

સવાર-સાજં 

ભોજન તેમજ  

સવારના 

ના તાના) 

સવાર ે૧૦:૩૦ થી 
૦૨:૦૦ 

બે શાક – જેમાં એક કઠોળ અને એક લીલી શાકભા , 
રોટલી, દાળભાત, પાપડ,  દહી અથવા છાશ. અન ે

કચુંબર 

ુ . ૫૫/- 

( ુ િપયા પચંાવન) 

સાંજે ૦૭:૩૦ થી 
૧૦:૦૦ 

એક શાક, કઢી, િખચડી, પાપડ, કચુંબર,   ભાખરી અથવા 
પુરી અથવા થેપલા અથવા રોટલી 

ુ . ૫૫/- 

( ુ િપયા પચંાવન) 

**અઠવાડીયાનો ના તો  િવ યાથ ની ચી અનસુાર ઉપર દશાવલે મનેમુાથંી  આપી શકાશ.ે  
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મસે માટ ેન ધ– 
 
૧. દર રિવવારે સવારે ભોજનના મેનુમાં દશાવેલ આઇટમ ઉપરાતં  િમ ાન વધારની આઇટમ તરીકે (મયા દત મા ામાં) 
આપવાનું રહેશે; સાથે ફરસાણમા ંબટાટાવડા, દહ વડા, સમોસા, કટલેસ, મગદાળની કચોરી, ખમણ વગેરેમાંથી કોઇપણ એક 
આઇટમ (મયા દત મા ામાં) આપવાની રહેશે. 
૨. પાપડ, દહ  કચુંબર અને છાશ િસવાયની દરકે આઇટમ દરેક દવસ ેબ ન ેસમયે અમયા દત આપવાનું રહેશે. 

 
 
 
 
ટે ડર ફી નો  D.D. નબંર:                             તારીખ: 
E. M. D નો  D.D. નંબર                           તારીખ:  
 
 
       મ કો ા ટ ડો યુમે ટના બધાજ િનયમ  અને શરતો વાં યા છે તથા બરાબર સમ યા છે. આ િનયમો અને શરતો કોઇપણ 
વાંધા િવના, સંપુણ રીતે મન ેમા ય અને મંજૂર છે તથા સં થા તરે ન કી  થયેલા મેનું માણેના ભાવો મને વીકાય  છે અને ત ે

માણે જ માિસક ભાડાની રકમ ટે ડરમાં ભરેલ છે. 
 
 

થળ : 

 

તારીખ : 

 

બીડરનું નામ :  

       

બીડરની સહી 

 

સરનામંુ    

      

સી કો 

 

એજ સીનું નામ:  
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પ રિશ -ક 

મસે  કો ા ટની શરતો અન ેિનયમો 
 

મેસ કો ા ટર તેના કામના અનુભવ, અગાઉ પુણ કરેલ કો ા ટ, વહીવટી કુનેહ તથા અ ય લાગ ુપડતી િવગતોના 
આધાર,ે ટે ડર કમીટી વારા ન કી થશે. જ ર પ યે કમીટી, કો ા ટર જે થળે મેસ  ચલાવતા હોય યાં અપાતા ખોરાકની 
ગુણવ ા ચકાસી શકે છે. મેસ  કો ા ટર ે(હવે પછી થી ફ ત કો ા ટર) અ ે ન ધવ ુર ુ કે અ નેી સં થાનાં િવ ાથ ઓ તથા 
ટાફ નુ ંઆરો ય, સુર ા અન ેસંતોષ એ જ કોલેજ નો મુ ય આશય છે અમે ત ે યાને લઇ ન ેકોલેજ ઓ ફસ ેનીચ ેમુજબ ના 

િનયમો ઘ યા છે, જે કો ા ટરને બંધનકતા રહેશે: 
1. મેસ  ચલાવવા માટે જેટલી જ યા આપવામાં આવે તેમાં જ મેસ ચલાવવાની રહેશે. જ યા માટે ની પસંદગી આપવામા ં

આવશે નહ . આ જ યામાં જ રી રપેર ગ અથવા નાના ફેરફારો પોતના ખચ તથા આચાય ીની પુવ મંજુરી લીધા બાદ 
જ કરવાના રહેશે.  
 

2. કો ા ટ મ યાના ણ દવસમા મેસ ચાલુ કરવાની રહેશે. વેકેશન/ ર ના દવસો દર યાન પણ મેસ ચાલુ રાખવાની 
રહેશે  તથા િનયત દર મુજબ જ ભાડ ુચૂકવવાનુ રહેશે. સં  થાની પૂવ મંજુરી િસવાય મેસ બંધ રાખી શકાશે નહી .મેસ 
મા ર  રાખવા બાબતે ગુમા તા ધારા /અ ય સંબિંધત વતમાન િનયમ નુ પાલન કરવાનુ રહેશે. 
 

3. મેસમાં પાન -ગુટકા ,બીડી ,તમાકુ , સીગારેટ તેમજ િતબધંીત ચીજોનું વચેાણ કરી શકાશે નહી. તેમજ મેસ માં કામ 
કરતાં કો ાકટર કે કમચારીઓ પણ સેવન કરી શકશે નહી. 
 

4. જો ટે ડરમા ંબ ેપાટ ના યનુ મ ભાવ સરખા ંહશ ેત ે ક સામા ંDraw વારા કો  ાકટ  આપવામા ંઆવશ ે.  
 

5. મેસ ચલાવવા માટેના વાસણ , ફ નચર, ીઝ, ગેસ, રસોઇ કરવા માટે તથા િપરસવા માટે જ રી અ ય સામ ી વગેર ે
કો ા ટરે પોતાના ખચ લાવવાના તથા ળવવાના રહેશે. વાસણ , હુંફાળા પાણી તથા ડટજ ટ પાવડર / સાબુથી 

યેક ભોજન બાદ સાફ કરવાના રહેશે. રસોડુ તથા ડાયન ગ મમા ંદર ણ કલાકે પોતુ કરવાનું રહેશે.  
 

6. વાસણ , ફ નચર તથા અ ય સામ ીની સંપૂણ જવાબદારી કો ા ટરની રહેશે તેમજ કે ટીન/મેસમાં સામા ક, આ થક 
કે બી  પોતાના અંગત કાય મો યો  શકાશે ન હ. 
 

7. મેસમાં વપરાતા તમામ પીણા અને વ તુઓમાં કોઇપણ કારનુ િતબંિધત અને કેફી  ય હોવા જોઇએ નિહ.  
 

8. સં થામા ંકો ા ટર િસવાયની બહારની  કોઇ પણ યિ ત/ એ સીન ેકોઇ પણ કારની ખાધ-સામ ીન ેલગતી  સવેા 
આપવાની પરવાનગી નથી .  
 

9. હો ટેલના ંિવ યાથ ઓ જો સં થાની બહારથી જે પણ ખોરાક યવ થા કર ેતો તેમા ંસં થા તેમન ેફર યાત હો ટેલનો 
જ ઉપયોગ કરે તે માટ ેબંધાયેલ નથી.  
 

10. જો િવ યાથ ઓના િહતમાં કો ાકટર ઇ છે તો સં થા તર થી જે દર ન કી થયા છે તેના કરતાં ઓછા દરે વ તુઓ 
આપી શકશે પરંત ુઆ ક સામાં  quality and quantity સાથે કોઇ પણ કારની બાંધ-છોડ કરવામાં આવશે નહી.   
 

11. સં થા ખાતે પાઇ ડ નચેરલ ગસે નુ કને શન લેવામા આવ ેતો રસોઇ માટ ે ફરિજયાત પણે તેનો જ ઉ યોગ કરવાનો 
રહેશે તથા તે માટ ેના િબલ ની ર મ સબંંિધત માસ ના મેસ ના ભાડા ની ર મ સાથે અલગ ચેક થી ભરપાઇ કરવાની 
રહેશે . 
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12. મેસ મા ંરહેલ પંખા, યુબલાઇટ, વીચ , વોટર કૂલર િવગેર ેતથા ફન ચર તેમજ અ  ય વ  તુઓ તુટ ે ટ ેક ેબધં પડે તેન ે
રીપેર કરવાની કે નવ ુ કરવાની , કોઈ પણ વ તુ ગાયબ ના થાય ત ેજોવાની તમામ જવાબદારી કો  ાકટરની રહેશે .
િવજળી નો માણસર કરવાનો રહેશે . િવજળી વેડફાય ત ેરીત ે  વપરાશ થતો જોવા મળશે તો  મેસ કમીટી યો ય લાગ ે
તે દંડ કરી શકશે. કે ટીનની જ યામા ંઆવતા િવજળી અન ેપાણીની સગવડો માટનેા ફટ ગ કો ા ટર ેજોઇ તપાસીન ે
પોતના ચાજમા ંલેવાના રહેશે. તનેે લગતુ જ રી સમારકામ કરાવવાનું તથા લે પ, યુબ, નળ વગરેે નકામા થઇ ય ક ે
ગુમ થઇ ય યારે પોતાનાં ખચ અને જોખમે નવા નખાવવાના રહશેે અને કો ા ટ પુરો થયે બધી ચીજો સારી અન ે
ચાલુ િ થતીમાં પાછી સ પવાની રહેશે. 
 

13. ગુજરાત િવ ૂત બોડના િનયમાનુસાર કોઇ પણ કારની  ગેરરીિત માલૂમ પ શે તો કો ાકટ રદ કરવામા ંઆવશે જેની 
સંપુણ  જવાબદારી કો ાકટરની  રેહશે.   
 

14. મેસ માટે ફાળવાયેલી તથા તનેી આસપાસની જ યાની વછતા તથા આરો ય દ ળવણીની તમામ જવાબદારી 
કો ા ટરની રહેશે. વછતા અંગે આચય ીની તથા ક ટીન/મેસ કમીટીની સચુનાઓ કો ા ટરે પાળવાની રહેશે તથા તે 
માટેનો ખચ કો ા ટરે આપવાનો રહેશે. 
 

15. મેસમા ંકોઇપણ કારના યઝુીક િસ ટમ / ટી.વી નો ઉપયોગ કરી શકાશે નહી.  
 

16. મેસમા ંઉપલ ધ પાણી પુરવઠો જો કોઈ સંજોગોમા ખોરવાય તો પાણીની યવ થા કો  ાકટરે વખચ કરવાની રહેશે. 
 

17. જો હો ટલે મા ંરહતેો િવ યાથ   શિન –રિવ તમેજ સળગં બ ેક ેબ ેથી વધ ુ હરે ર ના ક સામા ંમસેમા ંન જમવાની 
ણ બ ે દવસ અગાઉથી કર ેતવેા ક સામા ંતટેલા દવસની કટ મળવાપા  રહશે.ે આ બાબતન ે યાનમા ંરાખીન ેજ  

ટે ડર ભરવાન ુરહશે ે. પાછળથી આ અગં ેસં થા ક ેકિમટીની કોઇ જવાબદારી રહશે ેનહી.    
 

18. હો ટેલ િસવાયનાં આ જ સં થાના િવ યાથ ઓ જો મેસમાં જમવા માંગતા હોય તો તેઓ ન કી થયેલાં દર મુજબ 
જમી શકશે.  
 

19. મેસ ચલાવવા માટ ેજ રી રસોઇયા ક ેનોકરોની યવ થા કો ા ટર ેકરવાની રહેશે. કે  ટીનમા ંબાળ મજૂરો રાખી શકાશે 
નહ . સરકાર ી ના ધારા-ધોરણ નો અમલ કરવાનો રહેશે .જો આ િનયમનો ભગં કરવામા ં આવશેતો કો  ાકટ રદ 
કરવામા ંઆવશે. તેઓ રોગી  ન હોવા જોઇએ અન ે વ છ અને સઘુડ પહેરવેશમા ંરહવેા જોઇએ. જો કોઇ રસોઇઓ 
કે કામદાર રોગી  માલુમ પડશે તો કો ા ટર ેતનેે તુરતંજ બદલવો પડશે. 
 

 
20. મેસ કો ા ટરને મેસમાં તથા તેની આસપાસ કોઇપણ તની ગદંકી ના થાય તે બાબતે યો ય યાન આપવાનું રહેશે 

અને રોજેરોજ બધા વાસણો તથા કપ- રકાબી ,ડીશ વગેરે બરાબર સાફ કરી લુ યા પછી વાપરવાના રહેશે. તેમજ જે ત ે
ઓડર પુણ થય ેતરત જ ટેબલ –ખુરશી સાફ કરવાના રહેશે. કે ટીનના બારી- બારણા તથા કાચ બરાબર સાફ કરવાના 
રહેશે. મેસમા ંતથા તેની આસપાસ ની જ યા તેમજ વોશબસેીન િનયિમત રીત ેબરાબર સાફ કરવાના રહેશે .સફાઇની 
સામ ી કો ા ટરે પોતાની વાપરવાની રહેશે.  
 

21. દર મિહને એક વખત કો ા ટર ેકોલેજ મેસની િનયમીત સવેા ને અસર ના થાય તે રીતે મા ય જંતુનાશક નો ઉપયોગ 
કરી વપરાશની જ યા જંતુમુ ત  -વ છ કરવાની રહેશે.  
 

22. રસોડામા ંકમ કરતા યેક ટાફે ફરજ દરિમયાન માથે ટોપી તથા ખા ય પદાથ દૂિષત ના થાય તે માટે જ ર  મુજબ 
હાથમા લો જ પહેરવાના રહેશે. 
 

23. મેસની  યાનો ઉપયોગ સં થાના છા ો, /કમચારીઓ તથા સં થા ખાતેના મુલાકાતીઓ માટે જ કરી શકાશે અ ય 
કોઈ અંગત કે કોમે શયલ હતેુ માટે  કે  ટીનની યાનો ઉપયોગ  કરી શકાશે નહી.  કોઈ પણ ોડ ટ   / કંપની ની 
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હેરાતનાં પો ટર /બેનર /હો ડગ  દ શત કરવાનાં રહેશે નિહ. મેસ કો  ાકટ રદ કરવાનો મેસ કિમટીને અબાિધત 
અિધકાર રહેશે તેમજ આ બાબતમાં કોઇ તકરાર / પ - યવહાર કરવામાં આવશે નહી.    
 

24. જે કો  ાકટરને  મેસ કો  ાકટ આ  યો હશે તેણ ેજ મેસ ચલાવવાની રહેશે.બી  કોઇ ય તીન ેમેસ ચલાવવા માટ ેભાડ ે
કે પેટા-ભાડ ેચલાવવા માટે આપી શકાશે નહી.જો આવી કોઇ બાબત યાન પર આવશે તો તરત જ કો ા ટર પાસેથી 
કે ટીનનો કબજો પરત લઇને મેસ કિમટી  સીકયુરીટી ડીપોઝીટની રકમ પણ જ  ત કરશે અને આ બાબતે કો  ાકટરનો 
કોઇપણ તનો વાંધો કે તકરાર ચાલશે નહ . 
 

25. મેસ અંગે જો કો  ાકટરને કોઇપણ રજુઆત કરવાની થાય તો તે ફકત કિમટી./ આચાય ી ને જ કરવાની રહેશે. અન ે
કિમટી./ આચાય ીનો િનણય આખરી ગણાશે તેમજ તે માણનેો અમલ કરવાનો રહેશે.   

 
26. ઉપરોકત કલમોમાં દશા  યા િસવાયની કોઇ મૌખીક સચુનાઓ મેસ કિમટી/ આચાય ી  વારા આપવામાં આવશે તો ત ે

મેસ કો  ાકટરને બંધનકતા રહેશે. 
 

27. બ ેમાસન ુભાડ ુબાકી રહશે ેતો તા કાલીક અસર થી કરાર આપોઆપ રદ થશ ેઅન ેિસ યોરીટી ડપોિજ ની રકમ જ ત 
કરી શકાશ ે.જે બાબત ેકોઇ પણ કારની તકરાર / પ યવહાર કરવામા ંઆવશ ેનહી. તમેજ બી  માકં એ આવતી 
પાટ ન ેતણે ેભરલેા ભાવ મજુબ તા કાલીક અસરથી કો ા ટ  આપવામા ંઆવશ.ે     
 

28. કોલેજ મેસ કો  ા ટરે એક ફ રયાદ રિજ ટર િનભાવવાનુ રહેશે  .આવુ એક રિજ ટર બનાવી તેમા પેજ ન બર લખી 
તેની બાજુમા  મેસ કિમટી વારા સહી િસ કા કરાવી લેવાના રહેશે. જેની પણ ફરીયાદ મળે તનેી નોધ કરવાની રહેશે 
તથા ફરીયાદીન ે તેની પહોચ આપવાની રહેશે. આવી ફરીયાદ મળે તરત જ મેસ કિમટી સમ  ર ટર રજૂ કરી ત ે
બાબત ેયો ય ખુલાસો કરવાનો રહેશે. 
 

29. ફ રયાદની ગંભીરતાને યાને લઈ મેસ કિમટી અ) સુધારાની તક આપી શકશે. બ) પે લટી ફટકારી શકશે. ક) કો ાકટ રદ 
કરી શકશે. ડ) િસ યુરીટી ડપોઝીટની રકમ જ ત લઇ શકશે.   
 

30. સં થા પ રસરમાં ધુ પાનની સ ત મનાઇ છે. ગટુખા તથા અ ય તમાકુંની બનાવટોનુ ં સવેન બાધીત છે તથા 
અ કોહોલીક પી ં / દા નું સેવન તથા સં હ પણ ગેરકાયદસેર છે. 
 

 
31. સં થાના છા ો  મેસમાં પોતાનો ના તો લઈને આવ ેતો તેમને બેસવા દેવાની છુટ આપવાની રહેશે. 

 
32. જ ર પ ય ેઆચાય ીની સુચના અનસુાર અ ય દવસોમા ંપણ મેસ ચાલુ રાખવાની રહેશે. 

 
33. મેસ માં અ દર કે બાહર કોઇ પણ કારની advertisement લગાવી શકાશે  નહ .  

 
 

34. ભોજન તયૈાર કરવાની કાચી સામ ી તા , આરો ય દ, વ છ તથા ગુણવ ાયુ ત વાપરવાની રહેશે. કોઇપણ કારનુ ં
વાસી ભોજન િપરસવાનું રહેશે નહી. આ અગંેની આચાય ીની સુચના ની અવગણના ક ા ટના િનયમો અન ે
શરતોનો ભંગ ગણાશે અને તે માટ ેદડં પણ થઇ શક ેછે. 
 

35. મેસ કમીટી, કો ા ટર અને િવધાથીઓઁ સાથે ચચા કરી, િસઝનલ શાકભા  અન ેતેની ઉપલ ધતા મુજબ મેસ કમીટી 
અને આચાય ીની પરવાનગીથી મેનુમા ંઅને ભાવમા ફેરફાર કરાવી શકેશે. 
 

36. આચાય ીની સચુના અનસુાર જ ર પડે મેસનાં  સમયમા ફેરફાર કરી શકાશે. 
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37. મસેના ં િબલની રકમ જે ત ે િવ ાથ  તથા ટાફ પાસથેી કો ા ટર ે તજે લવેાની રહશે.ે તમેની પાસ ેબાકી રહતેી 
રકમની સં થા જવાબદારી લશે ે નહી. મસેમા ં જમવા આવતા િવ યાથ ઓની સં યા બાબત ે પણ  સં થાની કોઇ 

કારની જવાબદારી રહશે ેનહી.  
 

 
38. મસેમા ં ફ ત શાકાહારી ભોજન જ િપરસવાન ુરહશે ેતથા મસે માટ ેફાળવાયલેી જ યામા ંજ િપરસવાન ુરહશે.ે 

 
39. કો ા ટર અથવા તેના મેનેજર/ િતિનિધએ મેસમા ંમા ંહાજર રહવેું ફર યાત છે. 

 
40. કો ા ટરે તેના કામદારોની િવગતો રાખવાની રહેશે તથા આ િવશેની િવગતો પ રિશ  ઇ માણે, ફોટા સાથે સં થા 

કાયાલયમાં સં થાના વડા ીન ેજમા કરાવવાની રહેશે. યારે કામદારો બદલાય યારે પણ આ કયા કરવાની રહેશે.  
 

41. મેસમા ં કામ કરતા કોઇપણ કારીગર/ કામદારની ઇ / ૂ યુ/અક માત વીમો વગેરે બાબતો ની  સંપુણ જવાબદારી 
કો ા ટરની રહેશે આ બાબતે સં થાની કોઇ જવાબદારી રહેશે નહી. 
 

42. કો ા ટરે કામદારો અંગનેા લેબર લો/ વતઁમાન સરકારી િનયમોનુ પાલન કરવાનુ રહેશે તથા  લઘુતમ  વતેન મુજબ 
મહેનતા ં ચું વવાનું રેહેશે . આ િવશેની સંપુણ જવાબદારી કો ા ટરની રહેશે. 
   

43. કો ા ટર તથા તનેા માણસોએ િવ યાથ ઓ , િવ ાથ નીઓ  તથા દરેક ટાફ િમ ો સાથે સારી વતુણક કરવાની રહેશે 
અને પુરા િવનયથી વાતચીત કરવાની રહેશે. ક ા ટર પોતાના માણસો અથવા બહાર ના માણસો સાથે સં થાની 
હદમાં ઝઘડો ક ેમારામારી કરશે તો ક ા ટ તા કાિલક ર  કરવા પા  થશે અને કાયદાકીય કાયઁવાહી કરવામાં આવશે. 
 

44. કો ા ટ િનયમો અનુંસાર કોને આપવો તે ન કી કરવાની સ ા આચાય ીન ેતથા કે ટીન/મેસ કો ા ટ કમીટીન ેરહેશે. 
 

45. િબનઆરો ય દ ભોજન / ડ પોઇઝ નગ ના ક સામાં સંપુણ જવાબદારી કો ા ટરની રહેશે અને આ કારણે થતું 
સંપુણ નકુશાન કો ા ટર ેભોગવવાન ુરહેશે તથા આવા ક સામા આચાયઁ ી તથા મેસ કમીટી વારા લેવાયેલા િનણય 
અનુસાર કો ા ટરે કાયવાહી કરવાની રહેશે. 
 

46. જો કો ા ટર પોતાનો કો ા ટ  ટમ નેટ કરાવવા ઇ છે તો એક મિહનાની નોટીસ આપવી જ રી છે,અને જો મેસ 
વિહવટ યો ય ન જણાય, િપરસાત ુભોજન યો ય ગુણવ ાનુ ન હોય અથવા િબનઆરો ય દ હોય તથા  ભાવ  વધારે 
લેવામાં આવતા હોય તો એક અઠવા ડયાની ટુંકી નોટીસમા ં કો ા ટ ટમ નેટ કરવાની સ ા આચાય ીને તથા મેસ 
કમીટીન ે રહેશે. કો ા ટ ટમ નટે કરવાના સંજોગો મા કો ા ટરની સી યોરીટી ડીપોસીટ જ ત કરવમા ંઆવશે. મેસ 
કમીટી વારા ભોજનની ગુણવ ા / મેસ વહીવટ અંગે આપેલ અિભ ાય આખરી રહેશે. 
 

47. સામા ય રીત ે એક વષ માટ ે ટે ડર મજુંર કરવામા આવશ,ે પરતં ુ જો કો ા ટરની કામગીરી ગણુવતાવાળી અન ે
સતંોષકારક તમેજ અ ય બધી રીત ેયો ય ણાશ ેતો કે ટીન કમીટીના અહવેાલના આધાર ેએક એક વષના અતંર ેવધ ુબ ે
વષ ના સમયગાળા માટ ેકો ા ટ ચાલ ુરાખી શકાશ.ે (કલુ ણ વષ સધુી).  
 

48. કો ા ટના કોઇપણ અથઘટનમાં કે તેને લગતી બી  કોઇ બાબતમાં આચાય ીનો ચુકાદો છેવટનો તેમજ બંધનકતા 
રહેશે. 
 

49. મેસ સચંાલક ની જવાબદારી વીકારનાર કો ા ટરે  . ૬૦¸૦૦૦/- િસકયોરીટી મની ડીપોઝીટ તરીકે ભરવાની રહેશે. 
જે મુદત ના અંતે પરત મળવા પા  છે. સં થાનું જે કાંઇ બાકી લે ં હશે તો તેમાથી વસુલવામાં આવશે. 
 

50. કો ા ટરન ે િવજળી અન ેપાણીની યવ થા સં થા તરફથી આપવામાં આવશે. િવજળી બીલ માટ ેસં થા નકકી કરે એ 
હીસાબ ે મીટર રીડ ગ  માણ ે ચકુવવાના રહેશે. થા આવકવેરો/વચેાણવેરો/અ ય વેરા િવગેર ે અલગ થી  કો ા ટર ે
ભરવાના રેહશે. 
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51. મેસ સચંાલક વારા ાહકો ને Cashless Payment  લેવાની સિુવધા વખચ કરી આપવાની રહેશે.  
 

52. મસે ના સચંાલક ેભાડા ની રકમ દર માસ ની ૧ થી ૦૫  તારીખ સધુી મા ંજમા કરાવવાની રહશે.ે અનીવાય સજંોગો 
મા ંઆચાય ની મજુંરી લઇ ન ે૧૦  તારીખ સધુી મા ંજમા કરાવી શકશ.ે જો ૧૦  તારીખ બાદ ભાડુ ંજમા કરવા મા ં
આવશ ેતો ૦૮% લખે ે યાજ ચકૂવવાનુ ંરહશે.ે 
 

53. દરેક કાર ના ટે  જેમ કે GST, Income tax કે અ ય સરકારી ટે  સંચાલકે ભોગવવાના રહેશે. કોલેજ તરફથી 
GST, Income tax  ઉપરાતં અ ય કોઈ પણ સરકારી ટે ની ક ેઅ ય રકમ સચંાલક ને આપવામાં આવશે નિહ. 
 

54. સં થાના આચાય વારા નીમવામાં આવેલ કિમટી વાર સમયાંતરે ભોજન ની ગણુવ ા ની ચકાસણી કરવા માં આવશે 
અને કિમટીના સચૂનો અનસુાર ભોજન ની ગણુવ ા રાખવાની રહશેે. ભોજનની ગણુવ ા બાબતે સં થા વારા ૩ 
નોટીસ આ યા બાદ પણ સુધારો નિહ થાય તો ક ા ટ રદ કરવા મા ંઆવશે. 
 

55. છે લા પાંચ વષ દર યાન કોઇ પણ સં થા/હોટેલ/કટેર ગ સવ સ મા ઓછામા ઓછા એક વષ મેસ ચલાવવાના 
અનુભવનું માણપ /લાઇસસં આપવાનુ ંરેહશે. 
 

56. કો ાકટ મ યા બાદ કો ાકટર ેબ ેઅઠવા ડયામાં fssai લાઇ સની અર  કરવાની રહેશે.  
 

57. કો ા ટર ેમસે- કો ા ટ  મ યા ના ૧૦ જ દવસમા ં૧૦૦ િપયા ના ટે પ પર પોતાના ખચ કો ા ટ અ ીમે ટ 
કરાવવાનો રહશે ેતમેજ તનેી અસલ કોપી સં થામા ંજમા કરાવવાની રહશે.ે  
 

                   
 
 
 દરેક સંગે  યાય ે  ભ ચ રહેશે ."Subject to “ Bharuch Jurisdiction" 
 
આ કો ા ટ સં થાના વડા અને ક ા ટર એમ બ ને પાટ ને બંધંકતા રહેશે અન ેતેથી નીચ ેજણાવેલા સા ીઓની હાજરીમા ં

તેઓએ સહી કરેલ છે. 

થળ :         

આચાય ીની સહી 

 

તારીખ : 

        ક ા ટરની સહી  

 

 

સા ીઓના નામ અન ેિવગતો: 

૧) સહી:       ૨) સહી: 

 

   નામ:          નામ: 

   સરનામંુ:         સરનામંુ: 

   ફોન/ મોબાઇલ નં.        ફોન/ મોબાઇલ ન.ં 
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પ રિશ  ડ 

પૂવ લાયકાત અન ેધંધાકીય મુ યાકન 
ટે ડર સાથ ેરજૂ કરવાની   િવગતો: 

 
૧ એજન્ સી નુ નામ તથા સરનામ ુ  

 
 

૨ ય સાય વરેા / GST  ર શેન નબંર *  
૩ માિલક/ભાગીદારોના નામ સરનામ ુ

ફોટા( કુ મખુ યાર) * 
 
 

 

૪ ટેલીફોન નંબર એજન્ સી/માિલક/ભાગીદાર ફે  નંબર અને 
ઇ-મેઇલ નંબર 
 

 

૫ ય સાયમાં જોડાયા નુ વષ   
૬ લાયસન્ સ / ર શેન નબંર કોઇપણ એક * 

૧ ડ સફેટી અન ે ટાનડડ એ ટ ૨૦૦૬ 
૨ હે થ ડીપા મન્ ટ 

 

૭  સ વસ ટે  ર ેશન નં(જો હોય તો )  
૮ ોિવ ન્ ટ ફંડ/ઇ એસ આઇ નંબર ( જોહોય તો)  
૯ છે લા વષ ના વા ષક ટન ઓવર ની િવગતો 

 ( લઘુતમ સરેરાસ . લાખમાં) 
વષ :  ૨૦૧૮-૧૯ 

 

૧૦ હાલ અથવા અગાઉ જે કપંની/ સં થાની કામગીરી કરતા હોય તનેી િવગતો ( *) 
 
 * સં થાનુ સંતોષ પ  સાથે  રજૂ કરવુ. 
 
મ સં થા/કંમપની નુ 

નામ/સરનામુ/ટેલીફોન 
નં/મોબાઇલ નં 

કરારનો સમય યાં 
સુધી 

વા ષક કરાર ની 
રકમ 

કચેરી નો િવ તાર પુરી પાડેલી સેવા 
ની િવગત/સં યા 
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૧૧ આવક વરેા હઠેળ ન ધાયલે PAN નબંર *  
૧૨ એજ સીપાસ ેતાિલમબ ધ ટાફ છે? રસોઇ બનાવવાના 

સાધનો યા કયા છે ? તેની િવગત જો હોય તો સં યા 
સાથે. 
 
 
 

 

૧૩ પૂવ ઇિતહાસ વ છ છે? 
નાણાકીય સં થા ના ડીફો ટર નથી/ 
પોલીસ – કોટ રેકડ પર કેસ નથી તેનુ બાંહેધરી પ  છે? 
નમનુા મજુબનુ ં બાહંધેરી પ ક આપવ.ુ 

 

 
 
ન ધ: ( * )ઉ ત િવગતો ની ફોટો નકલ / સદંભ પ /સ મ સ ાના માણ પ ો અચૂક રજૂ કરવા. જે િવના ટડર િવચારણા મા લવેાશ ે
નિહ. 
 
 
થળ: 

 
તારીખ: 

 
 
 
ક ા ટરની સહી  
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પ રિશ  ઇ 

મસેના કો ાકટર ે/ કામદારો ની િવગતો આપવાનો નમનુો 
 
નામ:  
િપતા ન ુનામ: 
જ મ તારીખ: 
હાલન ુસરનામ:ુ  
 
 
 
 
 
ફોન ન ં
 

કામદાર ની સહી 

કાયમી સરનામ:ુ 
 
 
 
 

ક ાકટર નીસહી 

ફોનન ં  
ઓળખનો પરુાવો : ાઇવ ગ લાઇસસં /વોટર કાડ/પાન કાડ વગરે ેમાથંી  કોઇ એક 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ફોટો 
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બાહધર  પ ક (ફમ નાં લેટર હડ પર આપ ુ.ં) 

 

 

િત,  

આચાય ી, 

સરકાર  ઇ નેર  કોલજે – ભ ચ.  

 
સરકાર  ઇજનેર  કોલજે, ભ ચ માટ કોલજે મેસ કો ાકટ(૨૦૧૯) માટ અર  કરવા અ વયે આથી 

બાહંધર  આપવામા ંઆવે છે ક અમો કોઈ પણ નાણાક ય સં થા /બક ના ંડ ફો ટર નથી.તેમજ અમારા 

ઉપર કોઈ પોલીસ/કોટ કસ થયેલ નથી.  બાબતની અમે ખા ી આપીએ છ એ.   

 થળઃ -               અરજદાર એજ  સી ુ ંનામ....................................... 

તાર ખઃ -      ટ  ડર ભરનાર ુ ંનામ............................................. 

      ટ  ડર ભરનારની સહ ............................................ 

 

સીલ  

 

 

સા ી ની સહ   

 

સા ી ુ ંનામ તથા સરના ુ ં 

 


