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પ્રકયણ - ૨ 
 

કામદાકીમ ભુંજુયી અને ટેંડય પ્રક્રિમા  
 

યાજ્મભાાં યી વયલે કાભગીયી આદદજાતત તલસ્તાયો યુતી ભમાડદીત તલસ્તાયોભાાં જભીન દપતય 
ખાતના ભશકેભ ભાયપતે કયાલલાભાાં આલતી શતી.  ભાણીની આધતુનક ટેક્કનોરોજીના તલકાવ 
થતા અને વભગ્ર યાજ્મભાાં આ કાભગીયીને આલયી રેલાન ુનક્કી થતા ખાતાકીમ ભશકેભ ભાયપતે 
યી વયલે કાભગીયી કયાલલાન ુળક્ય નથી. વભગ્ર યાજ્મની યી વયલે કાભગીયીના વ્માને જોતા  
ભાણી ભાટેની અધ્મતન ભળીનયી , તેની લાયલાની જાણકાયી ધયાલતા વયલેમય , પીલ્ડ 
સ્ટાપ, લશીલટી અને સુયલાઇઝયી સ્ટાપ , કોમ્પ્યટુય અને વાંરગ્ન ભળીન ઓયેટયો, લાશનો 
તલગેયે વદશત આ કાભગીયી ભાટે યાષર સ્તયની વયલે એજ ાંવીઓની ની જરુયીમાત ઉસ્સ્થત 
થમેર છે.   
 વભગ્ર યાજ્મભાાં આ કાભગીયી એક વયખી યીતે થામ તે ભાટે વભગ્ર દેળભાાંથી આલી 
તનષણાત વયલે એજ ાંવી કાભગીયી ભાટે આગ આલે તે ભાટે ખાવ ટેંડય તૈમાય કયલાભાાં આલેર 
છે. આ ટેંડય કુર ફે બાગભાાં લશચેામેર છે. ૧. ટેકનીકર   અને  ૨. કોભળીમર   
 

ટેકનીકર બાગભાાં નીચે જણાલેર મખુ્મ ફાફતો  આલયી રીધેર છે.  
  

Major Contents: 

•  Introduction & Background 

•   Vision & Objectives  

•   About Land Records  in State ( e.g. in Gujarat State )   

•   Present System   

•   Department Structure  

•   RFP Schedule 

•  Dates of commencement and Completion, date of  

 technical evaluation, 

•  Qualifying marks,  

•  Technical presentation   

•  Processing of commercial bid  

•   Formal Approval of Government 

•   Letter of Intent ( LOI ) 

 

Scope of Work & Context of Project 

 

  Scope of Work  
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  Deliverables  ( Formats, No., Colour Code, List 

 of  Revenue Records, etc. ) 

   Project Area Details   

   District Area, 

   No. of Villages, 

   No. of Parcels, Sub Divisions  

  City Area 

   Forest & Other Sensitive Areas ( not to be 

 covered  under resurvey ) 

 

APPROACH  TO   SURVEY  &  PILOT IMPLEMENTATIONS   

 

ROLE AND RESPONSIBILITES 

 

  Responsibilities of Settlement Commissioner & 
 Director of  Land Records or Responsible 

 Govt. Office/ Organisation  

  Responsibility of Survey Agency   

  

Survey Process Methodology & Deliverables  

  

  Technical Specifications & Digitisation of Land 

 Survey  

  IEC activities, Gramsabhas etc.  

  Survey of Government Lands 

  Generation of Draft LPM & Distribution of 

 Notices  

  Objection Handling ( Adjudication ) 

  Record Promulgation ( By  Deputy Collector /   

 Prant Officer in  Gujarat State  

  

  Output Guidelines for Survey Agency 

  Formats for Graphical Record  

  Choice of Software & Standards 

  Reports Sample Templates  

  Data Collection Samples Templates  

 

  District Maps  ( Sample Guide Maps )  

 

 કોભળીમર ાટડભાાં મખુ્મત્લે નીચનેી ફાફતોનો વભાલેળ થામ છે 

    

•  Pre Bid Conference 
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•   Formation of Consortium & Eligibility Criteria ( 

 separate slide )  

•   Bid Security 

•   Evaluations & Pre- Qualification Criteria  

•   Proposal Presentations (Technical Committee of the 

 SC&DLR) 

•   Technical Presentation  ( State Level Committee ) 

•   Evaluation of Commercial Bid-Award of Contract  

•   Implementation Schedule - Guideline 

•   Payment Terms 

•   Penalty Clause 

  
 યી વયલે કાભગીયી શે્રષઠ કક્ષાએ થામ તે વારુ આ ટેંડયભાાં દયેક કાભગીયીના તફકે્ક કઇ કઇ 

ફાફતોનો વભાલેળ થામ છે , તે કેલી યીતે કયલાની છે , કોણે કયલાની છે તેની સ્સ્ટ વભજ 
આલાભાાં આલેર છે. આ અંગેની લશીલટી કાભગીયી ણ તનમત યીતે થામ તે વારુ નીચે 
જણાલેર તલગતે અભરલાયી કયલાની થામ છે.  

 

િભિભ
    

કાભગીયીની મલગત કાભગીયીની મલગત   કોણ કયળેકોણ કયળે
      

અભરલાયીની મલગતોઅભરલાયીની મલગતો    યીભાકવવ યીભાકવવ / / 
વભમગાો વભમગાો   

  

૧ જજલ્રાભાું યી વયલે 
ળરુ કયલા અંગેની 
કામવલાશી........ 

ડી.આઇ.એર
.આય.   

જજલ્રાના તાકુા, ગાભો, વયલે નાંફયો, 
ૈકી નાંફયો અને  કે્ષત્રપ      ( ળશયેી 
તલસ્તાય, જ ાંગર તલસ્તાય, વાંલેદનળીર 
તલસ્તાયના ક્ષેત્રપની તલગતો )  
 

૧૦ ક્રદલવ 

સુક્રયિંટેંન્ડેન્ટ  
જભીન યેકડવ  

 

 

ડી.આઇ.એર.આય જે તે ગાભના 
આકાયફાંધની તાયીજ યથી, ળશયે 
ભોજણી અને નગય યચના મોજનાના 
ળીટલાય તાયીજ યથી, ૈકી  નાંફયો 
ભાટે ઇ- જભીન ( ઇ-ધયા) વોફ્ટલેય 
દ્વાયા ક્કલેયી છુીને (એન.આઇ.વી), 
જ ાંગર ખાતા ભાયપતે તલગતો ભેલીને કે 
જે તે ગાભ નમનુા -૭ યથી તલગતો 
ભેલી વભગ્ર જજલ્રાની તલગતો તૈમાય 
કયળે. અને જજલ્રાના સુદયિંટેંન્ડેન્ટ  
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જભીન યેકડડ ચકાવણી કયી વેટરભેંટ 
કતભળનયશ્રીને ભોકરળે.  
 

વેટરભેટ 
કમભળનય 
કચેયીની 
જભીન ળાખા  

ગજુયાત જભીન ભશસેરુ અતધતનમભ ની 
કરભ-૯૫, ૧૦૬ અને ૧૩૫-જી અન્લમ ે

જે તે જજલ્રાભાાં યી વયલે ળરુ કયલા અંગે 
વયકાયશ્રીની ભજ ાંયી અંગનેી દયખાસ્ત,  
 

એક વપ્તાશ  

 ભશસેરુ 
મલબાગ  

જજલ્રાના તાકુા, ગાભોના નાભ વશ , 
વયલે નાંફયો, ૈકી નાંફયો, ક્ષેત્રપ વશ 
ગજુયાત જભીન ભશસેરુ કોડ અન્લમ ેજે 
તે જજલ્રાભાાં  યી વયલે   કાભગીયી ળરુ 
કયલા અંગેની કામદાકીમ ભાંજુયી   
 

ખયેખય યી 
વયલે 
કાભગીયી ળરુ 
કયલાભાું આલે 
તે શરેા 

યી વયલે 
કાભગીયીની જાણ  

વેટરભેટ 
કમભળનય 
કચેયીની 
જભીન ળાખા 

ભશસેરુ તલબાગભાાંથી જે તે જજલ્રાભાાં યી 
વયલે કાભગીયી ળરુ કયલા અંગેની 
ભાંજુયી ભેથી વફાંતધત  જજલ્રા કરેક્કટય, 
સુદયિંટેંન્ડેન્ટ  જભીન યેકડડ,ડી.આઇ.એર. 
આય. ને વયકાયશ્રીના ઠયાલની નકર વશ 
જાણ કયલી. આ કચેયીઓ તેભના 
તાફાની કચેયીઓને ણ જાણ કયળે  

એક વપ્તાશ  

૨
  

નલા જજલ્રા ભાટે 
યીવયલેની 
દયખાસ્ત ક્યાયે 
કયલી  

કમભળનય 
કચેયીની 
જભીન ળાખા 

જે તે નાણાાંકીમ લડભાાં ફજેટ જોગલાઇ 
થમેર શોમ તેની ભાંજુયી ભળ્મા ફાદ, જે 
તે જજલ્રાભાાં કાભગીયી ળરુ કયલા ભાટે 
વયકાયશ્રીની લશીલટી ભાંજુયી ની 
દયખાસ્ત ભશસેરુ તલબાગની વાંફાંતધત 
ળાખાને ઔચાદયક ભાંજુયી ભાટે એલા 
વભમે ભોકરલી કે જેથી તેની ભાંજુયી 
ભળ્મા ફાદ નલા નાણાકીમ લડના 
પ્રથભ દદલવથીજ કાભગીયી ળરુ થઇ 
ળકે.  
જજલ્રાન ુનાભ, જજલ્રાના તાકુા, ગાભો, 

ભાશ ેભાચવ 
ભાવભાું  
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વયલે નાંફયો, ૈકી નાંફયો અને  ક્ષેત્રપ, 
સબુચત ખચડની તલગતો, ફજેટ પાલણી, 
કેંન્ર વયકાયનો પાો અને તેની ભાંજુયી, 
કાભગીયીનો વભમગાો અને જે તે 
લડભાાં પાલામેર ગ્રાાંટ તલગેયે સ્સ્ટ 
આંકડાકીમ તલગતો વાથે દયખાસ્ત કયલી 
જોઇએ.  

૩ ટેંડયભાું સધુાયો 
ક્યાયે કયલો જરુયી 
ફને? અને કેલી 
યીતે પ્રમવધ્ધ 
કયવ?ુ  

કમભળનય 
કચેયીની 
જભીન ળાખા 

ગજુયાત યાજ્મભાાં એન.એર. આય. એભ. 
ી. મોજના શઠે યી વયલે કાભગીયી 
૧૦૦ % ગ્રાઉંડ ટ્રુથીંગ ભેથડ(જી.ી.એવ. 
અને ઈ,ટી.એવ ભળીનથી ૧૦૦% 
ભાણી કયીને )   અનાલી ળરુ કયેર 
છે. આથી જી.ી.એવ. ને ઇરેક્કરોતનક 
ટોટર સ્ટેળન ભળીન ના ઉમોગ કયી યી 
વયલે કાભગીયી કયલા વેટરભેન્ટ 
કતભળનય કચેયીએ જે ટેંડય તૈમાય કયેર 
છે ,તેભાાં કોઇ પેયપાય સચુલલાનો શોમ 
તો વયકાયશ્રીના અબબપ્રામ વશ અને જો 
કોઇ પેયપાય સચુલલાનો ના શોમ તો આ 
ટેંડય લશીલટી ભાંજુયી ભળ્મા ફાદ એક 
વપ્તાશભાાં ઓનરાઇન ફશાય ાડવ ુ
જોઇએ અને તેની  જાશયેાત ભેરો ળશયેભાાં 
આવ્રતુત ધયાલતા અને ફશોી પ્રતવધ્ધ્ધ 
ધયાલતા અખફાયભાાં આલી આ અંગ ે
લધ ુવાયી ફાફત એ છે કે આ કાભગીયી 
જે તે નાણાકીમ લડના પ્રથભ દદલવથી 
જ ળરુ થઇ ળકે તે શતે ુ વય, આ 
કાભગીયીની ફજેટ જોગલાઇ કયાવ્મા 
ફાદ વયકાયશ્રીની ઔચાદયક સચુના  
ભેલી ભાચડ ભાવની ળરુઆતભાાંજ આ 
ટેંડય ફશાય ાડવ ુજોઇએ.  
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૪ ટેંડય પ્રોવેવ અને 
ચકાવણી  
પ્રી ફીડ ભીટીંગ  

કમભળનય 
કચેયી અને 
ટેકનીકર 
વમભમતના 
વભ્મો  

પ્રી ફીડ ભીટીંગ : ટેંડય બયનાય ઉસ્તકુ 
શોમ તેલા ફીડવડ અને વયલે એજ ાંવીના 
પ્રતતતનધીઓની શાજયીભાાં આ ટેંડયની 
કોઇણ ફાફત અંગ ેકોઇણ પ્રશ્ન  શોમ 
તેલા રેખીત અને રુફરુ પ્રશ્નોના જલાફ 
આ ભીટીંગભાાં આલાના શોમ છે. આ 
વારુ દયેક ટેંડય બયનાય એજ ાંવીને નક્કી 
કયેર તાયીખ શરેા ોતાના પ્રશ્ન ઇ-
ભેઇર થી અથલા ટાર થી ભોકરી 
આલા તલનાંતત કયલી જોઇએ. એજ ાંવી 
આ પ્રશ્નો ક્યા અતધકાયીશ્રીને ભોકરે તે 
ફાફતે જે તે અતધકાયીનો એ-ભેઇર 
આઇડી અને ટેરીપોન નાંફય ણ 
આલો જોઇએ.    
તનમત થમેર ફેઠકની તાયીખે જે 
એજ ાંવીઓએ પ્રશ્નો ભોકરેર શોમ તે એક 
છી એક લાાંચી તેના સ્સ્ટ ઉત્તયો 
આલા. આ ફેઠકભાાં કચેયી તયપથી જે 
ઉત્તયો અામેર શોમ ત ે તભાભ ઉત્તયો 
ળક્ય શોમ ત્માાં સધુી ફીજાજ દદલવે લેફ  
વાઇટ  ( દા.ત. ગજુયાત યાજ્મ ભાટે ઇ-
ટેન્ડયીંગ લેફ વાઇટ-  એનપ્રોક્યોય. 
કોભ)  ય મકુલા જેથી  આ ફેઠકભાાં જે 
એજ ાંવી ગેયશાજય શોમ તે ણ તેનો 
અભ્માવ કયી ટેન્ડય  બયી ળકે. આ વાથે 
ાન   ઉય પ્રી વયલે ફઠેકભાાં અામેર 
જલાફ નમનુા રુ વાભરે યાખેર છે તે 
જોલા તલનાંતત છે.  

ટેન્ડય ફશાય 
ડામાના 
ાુંચ / છ 
ક્રદલવભાું  

ટેન્ડય પ્રી 
ક્લોરીપીકેળન 
કાભગીયી   

ટેન્ડય પ્રી 
ક્લોરીપીકેળ
ન  વમભમત  

ફીડવડની નાણાકીમ ક્ષભતાના આધાયો, 
કયેર કાભગીયીના પ્રભાણત્ર, ઇ.એભ.ડી 
ની યકભ , ટેંડય પી અને ફીડવે બયેર 

ળક્ય શોમ તો 
ટેન્ડય  ખરેુ 
તે જ  ક્રદલવે  
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ટેકનીકર ફીડ ડોક્યભુેંટન ુ કલય. જે 
ફીડવડ ના ડોક્યભુેંટ ભાન્મ કે અભાન્મ ઠયે 
તેના નાભ . અભાન્મ ઠયેર ફીડવડ 
ભાટેના સ્સ્ટ કાયણો. અને આ તભાભ 
ફાફતો દળાડલતો અધ્મક્ષની વશી 
વાથેનો અશલેાર તૈમાય કયી વેટરભેંટ 
કતભળનય કચેયીને વોંલો.   

૫ ટેકનીકર ફીડ 
ઇલેલ્યએુળન  

ટેકનીકર 
ફીડ 
ઇલેલ્યએુળન 
વમભમત  

ટેકનીકર ફીડ ભાટે કુર ૧૦૦ ગણુ નક્કી 
કયેર છે. આ પ્રદક્રમા  ટેડયના ટેકનીકર 
ાવા ધ્માને યાખી, જે તે ફીડવડના ફીડ 
આધાયે ટેંડયભાાં જણાલેર ટેકનીકર  
ઇલેલ્યએુળન ક્રાઇટેયીમા મજુફ ગણુ 
આી  યી વયલે કાભગીયી કયલા ભાટેની 
ક્ષભતા નક્કી કયલા ભાટેની છે. જે ભાટે 
ટેંડયભાાં તેની તલગતો આલાભાાં આલેર 
છે. ( જુઓ ટેકનીકર ફીડ પોયભેટ અને 
ટેકનીકર  ઇલેલ્યએુળન ક્રાઇટેયીમા ) .યી 
વયલે અંગેના ટેંડયભાાં એક કયતા લધ ુ
એજ ાંવીના ફનેરા કોન્વોટીમભ ( લધભુાાં 
લધ ુ ત્રણ એજ ાંવી)ણ ટેન્ડય બયી ળકે  
છે. કોન્વોટીમભ ભાટે પ્રાઇભ ફીડય અને 
અન્મ ફીડવડના ધોયણો જુદા જુદા છે. 
અને આ દકસ્વાભાાં જો કુર ફે(૨)ફીડવડ 
શોમ તો કુર ૨૦૦ ગણુભાાંથી ભેર 
ગણુને ૧૦૦ના ગણુાાંકભાાં પેયલલાના શોમ 
છે અને તેલીજ યીતે કુર ત્રણ(૩)  ફીડવડ 
શોમ તો કુર ૩૦૦ ગણુ ભાાંથી ભેર 
ગણુ ને ૧૦૦ ના ગણુાાંકભાાં પેયલી કુર 
ગણુ નક્કી કયલાના શોમ છે. ટે ટેકનીકર 
ફીડ ઇલેલ્યએુળન વતભતતએ  ફીડવ ે 
ટેણ્દય વાથે જભા કયાલેર ટેકનીકર 

૧/૨ ક્રદલવભાું  
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ડોક્યભુેંટ તથા તેની વાથે જોડેર તેના 
આધાયો અને તલગતો ચકાવણી કયી 
પોભેટભાાં જણાલેર ગણુ ભાાંથી ગણુ 
આલાની કામડલાશી યુી કયી, તભાભ 
ફીડવે ભેલેર કુર ગણુન ુત્રક તૈમાય 
કયી જરુયી અશલેાર તૈમાય કયી  
વેટરભેંટ કતભળનયને વોંલો.   

૬ ફીડવવ ક્ષભતા 
પે્રઝુંટેળન  

વયકાયશ્રીએ 
મનયકુ્ત 
કયેર ક્ષભતા 
ચકાવણી 
વમભમત  

આ પે્રઝાંટેળન જે તે ફીડવડના  General 

Information of the management, 

Structured Walkthrough of Proposed 

Approach and Methodology, Relevant 

past experience and  case studies, Misc. 

& clarifications etc. ફાફતો વતભતતના 

વભ્મો ચકાવળે અને કુર ૧૦૦ ગણુભાાંથી 

ગણુ આળે  

પે્રઝુંટેળનના 
ક્રદલવેજ  

૭ ટેંડયના કોભળીમર 
ફીડ ખોરલા  

વેટરભેટ 
કમભળનય 
કચેયીની 
જભીન ળાખા 

ફીડવડના ફીડ વાથે વાભેર ડોક્યભેુન્ટ 
આધાયે ભેર કુર ગણુ ના ૮૦ % અને 
ફીડવડ પે્રઝાંટેળનના આધાયે ક્ષભતા 
ચકાવણીએ આેર કુર ગણુના ૨૦% 
મજુફ ના ગણુન ુત્રક તૈમાય કયી જે 
ફીડવડ કુર ૧૦૦ ભાાંથી ૭૦ કયતા લધાયે 
ગણુ ભેલે તેના કોભળીમર ફીડ 
ખોરલા ાત્ર થળે . આથી તેના ગણુ ની 
જાશયેાત અને કઇ તાયીખે ઓનરાઇન 
કોભળીમર ફીડ ખરુળે તેની તલગતો વશ 
જે તે ફીડવડને જાણકાયી/ પેકવ/ત્ર/ 
ઇ-ભેઇર થી કયલી. .  
કોભળીમર ફીડ જે તે ફીડવડના 
પ્રતતતનધી શાજય શોમ તેની અને 

વમભમતઓના 
અશલેાર 
ભેથી ૨ 
ક્રદલવભાું  
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કચેયીના અન્મ અતધકાયીઓની શાજયીભાાં 
ઓનરાઇન ખોરલા.  

૮  વેટરભેટ 
કમભળનય 
કચેયીની 
જભીન ળાખા 

તભાભ આધાયો વાથે અન ેકોભળીમર 
ફીડ જે તે ફીડવડના ઓનરાઇન દયના 
આધાયો વાથેની દયખાસ્ત  

કોભળીમર 
ફીડ ખોરેથી 
૨ ક્રદલવભાું  

૯ વયકાયના 
મનણવમના અભર- 
એર.ઓ.આઇ. 
આલી  

વેટરભેટ 
કમભળનય 
કચેયીની 
જભીન ળાખા 

૧. વાંફાંતધત એજ ાંવીઓને વયકાયના 
તનણડમની જાણ કયળે. 
૨ વીક્યયુીટી ડીોઝીટ ( કોંન્રાક્કટ 
લેલ્યનુા ૫% મજુફ ) ભેલળે કે જેની 
લેરીડીટી વભગ્ર કાભગીયીનો વભમગાો 
શળે.  
૩. કયાય કયળે.  
૪. ભોફીરાઇઝેળન એડલાન્વ જરુયી ફેંક 
ગેયાંટી ભેલી  ( કોંન્રાક્કટ લેલ્યનુા ૫% 
મજુફ ) જે તે એજ ાંવીને ચકુલળે.  
 

વયકાયશ્રીના 
મનણવમ ભેથી 
૨/૩ ક્રદલવભાું  

૧૦ એજ ુંવીની મનયકુ્ક્ત 
અને કયાયની 
જાણકાયી  

વેટરભેટ 
કમભળનય 
કચેયીની 
જભીન ળાખા 

કયાય ની નકર વશ વાંફાંતધત જજલ્રાના 
કરેક્કટય, સુદયિંટેંડેંટ જભીન યેકડડ અને 
ડીઆઇએરઆય ને જાણ કયલી અને 
કાભગીયી ળરુ કયલા કામડલાશી કયલા 
સચુના આલી.  

એક 
વપ્તાશભાું  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


