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ટેકનીકર ફીડ 

યાજકોટ ભહાનગયાલરકાની જુદી જુદી રાઇબે્રયીઓ ભાટે એક વષષ ભાટે જૂરિયમા  
પ્રભાણે પસુ્ ક ખયીદી કાભનો વાર્ષિક યેઇટ કોન્ટ્રાકટ  

(૧) કાભની તલગત     : યાજકોટ ભશાનગયાલરકા શસ્તકના સુ્તકારમોભાાં     
     સુ્તક યુા ાડલાનુાં કાભ. 
(૨) વાંસ્થા(પભમ)નુાં નાભ   :________________________________________ 

(૩) બાલ આનાયનુાં નાભ  :________________________________________ 

(૪) વેલ્વટેક્ષ/ટીન નાંફય   :________________________________________ 

(૫) ળો એક્ટ રાઇવન્વ નાંફય  :________________________________________ 

(૬) વાંસ્થાના પ્રતતતનતધ/પ્રોયાઇટય\ 

    ભેનેજયનુાં નાભ\કોન્ટેકટ નાંફય  :________________________________________ 

(7) વયનામુાં     :________________________________________ 

(8) તાયીખ     :________________________________________ 

(9) ટેન્ડય પી     :૧૮૭૫/- રૂતમા (નોન યીપાંડેફર) 

       ડી.ડી.નાં.:_________________તારયખ____________ 

(10) અનેસ્ટભનીની યકભ   :૧,૧૫,૫૦૦/-  
       ડી.ડી.નાં. :__________________તારયખ__________ 

(11) તવક્યોયીટી રડોઝીટ   : કુર રકભતના ૫% (ટકા) મજુફ  
(12) ફેંકની તલગત    : ફેંક્નુાં નાભ ______________________________
     : બ્ાાંચ __________________________________
     : એકા.નાં.__________________________________
     : એકા. ટાઇ ____________________________ 

બાલ આનાયની વશી.________________________________ 

બાલ આનાયનુાં નાભ .______________________________ 
 

ેઢી/વાંસ્થાનો તવક્કો. _______________________________ 
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યાજકોટ ભહાનગયાલરકાની જુદી જુદી રાઇબે્રયીઓ ભાટે એક વષષ ભાટે જૂરિયમા  પ્રભાણે 
પસુ્ ક પયુા ાડવાના કાભ સફધેં ટેકનીકર ફીડભા ંક્વોરીપાઇડ થવાની શય ો 

(૧) ટેન્ડય બયનાય સુ્તક તલકે્રતા,પ્રકાળક કે લેન્ડય શોલા જરૂયી છે.જેની અતધકૃતતા વફાંધે  

            ેઢીના વટીપીકેટ કે ઓથોયાઇઝ્ડ રેટયની નકર યજુ કયલાની યશળેે.   
 (૨)    વાંસ્થા/ેઢીના ભાન્મ યુાલા તયીકે .એ.એવ.ટી.નાંફય/ળો એક્ટ રાઇવન્વ/વેલ્વ ટેક્વ  
        ૈકી કોઇ એકની નકર ટેન્ડય વાથે યજુ કયલાની યશળેે.  
 (૩)    વયકાયી/અધમ વયકાયી અથલા રીભીટેડ કાંની કે ભોટી વાંસ્થાભાાં ઓછાભાાં ઓછા એક 

        લમ સધુી સુ્તકો વપ્રાઇ કયલાનો અનબુલ જરૂયી છે 

 (૪)    ટેન્ડય બયનાય વાંસ્થાનુાં છેલ્રા નાણાકીમ લમભાાં ટનમઓલય રૂતમા ૨૦ રાખ કે તેથી     
        લધ ુયકભનુાં ધયાલતી શોલી જોઇએ. આ અંગેના ભાન્મ યુાલા તયીકે વયકાયી,અધમ    
        વયકાયી એ અન્મ વાંસ્થાના કાભના લકમ ઓડમય/ચાટમડ એકાઉન્ટન્ટના વટીપીકેટ યજુ  
        કયલાનાાં યશળેે. 
 (૫) બાલ બયનાય ેઢી અન્મ કોઇ વયકાયી,અધમવયકાયી કે ભાન્મ વાંસ્થાઓ દ્વાયા બ્રેક રીસ્ટ  
        થમેર નથી તેની બાલ બયનાય લેાયીએ ફાશેંધયી આલાની યશળેે. આેર ફાશેંધયી 
        ખોટી ભાલભુ ડય ેતનમભાનવુાય કામદેવયની કામમલાશી કયલાભાાં આલળે.   
 (૬)    આ કાભના ટેન્ડયની પી ૧૮૭૫/- રૂતમા (નોન યીપાંડેફર) તેભજ અનેસ્ટભની ેટે યકભ     
        રૂતમા ૧,૧૫,૫૦૦/- ના ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ ટેકનીકર ફીડભાાં વાભેર યાખી  ા 03/11/2020  

           ૧૮:૦૦ કરાક સધુીભાાં યાજકોટ ભશાનગયાલરકા, શ્રીભતત પ્રબાદેલી જે. નાયામણ  

             સુ્તકારમ, ૩૪, પ્રશરાદ પ્રોટ,કેનાર યોડ,યાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ ખાતે પક્ત સ્ીડ ોસ્ટ/   

             ય.એ.એડી થી જ ભોકરલાના યશળેે. તેભજ બાલ ભાંજુય થમે કુર કાભના ૫%  તવક્યોયીટી  
        ડીોઝીટની યકભ બયલાની યશળેે. ઓછા કે લધ ુબાલ ભાંજુય કયલાની આખયી વત્તા 
        યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની યશળેે. તેભજ મદુત ફાદ આલેરા ટેન્ડય સ્લીકાયલાભાાં    
        આલળે નરશ તેભજ ળયતી ટેન્ડય યદ કયલાભાાં આલળે.  
_____________________________________________________________________ 
બાલ આનાયની વશી.________________________________ 

બાલ આનાયનુાં નાભ .______________________________ 
ેઢી/વાંસ્થાનો તવક્કો. _______________________________ 
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(૭)   ભાંજુય થમેર બાલ મજુફ લધ ુકે ઓછા પ્રભાણભાાં ઓડમય મજુફ દળામલલાભાાં આલે તે  
        સુ્તકો એપ. ઓ.આય. સુ્તકારમ સ્થે રદલવ ાંદયભાાં યુા ાડલાના યશળેે.    
(૮) ગજુયાતી,રશન્દી,અંગે્ર.એ બાાના એજ્યકેુળનર, વાંદબમ,જનયર સુ્તકો વપ્રામ કયલાનો  

અનબુલ  
(૯) ળયતી ટેન્ડય કે ટેન્ડયભાાં જણાલેર યીતથી અરગ યીતે બયેર કે ટેન્ડયની કોઇ ળયત કે 

આઇટભનાાં લણમન કે સ્ેવીપીકેળનભાાં પેયપાય કયેલુાં ટેન્ડય યજુ કયુમ શળે તો તે 
સ્લીકાયલાભાાં આલળે નરશ.  

(૧૦) ઉયોકત તભાભ પ્રભાલણત પ્રભાણત્રો/ડોક્યભેુન્ટ ટેન્ડય વાથે જોડલાના યશળેે.  
 

યાજકોટ ભહાનગયાલરકાની જુદી જુદી રાઇબે્રયીઓ ભાટે એક વષષ ભાટે જૂરિયમા  
પ્રભાણે પસુ્ ક પયુા ાડવાના કાભ સફધેં  સાભાન્ટ્મ શય ો 

૧. આ કાભ અંદા.એત ૩૮.૫૦ રાખનુાં છે. જેથી તવક્યરુયટી ડીોઝીટ ૫% રેખે ૧,૯૨,૫૦૦/- 
થળે.જે ટેન્ડયની ળયત નાંફય ૨૩ મજુફ યત કયલાભાાં આલળે. 

૨. આ કાભનુાં કયાયનામુાં વયકાયશ્રીના તનમભ મજુફ તવક્યરુયટી ડીોઝીટની એપ.ડી. સ્લરૂે 
આલાભાાં આવ્મે તવક્યરુયટી ડીોઝીટની યકભના ૪.૯૦% રેખેની યકભના સ્ટેમ્ ેય 
ઉય કયાયનામુાં કયી આલાનુાં યશળેે અને તવક્યરુયટી ડીોઝીટ યોકડ સ્લરૂભાાં જભા 
કયાવ્મે રૂ. ૧૦૦ નાાં સ્ટેમ્ ેય ઉય કયાયનામુાં કયી આલાનુાં યશળેે.  

૩. ચાલ ુનાણાકીમ લમની પ્રોપેળનર ટેક્વ બમામની શોચની નકર ટેન્ડય વાથે યજુ કયલી 
૪. જો ેઢી પ્રોયાઇટયળીની શોમ તો ભાલરકનુાં નાભ અને જો બાગીદાયી ેઢી શોઇ તો 

તભાભ બાગીદાયોના નાભ અને જો ેઢી રીભીટેડ કાંનીની શોમ તો તેભના ભેનેજીંગ 
ડીયેકટયનુાં નાભ,વયનાભાાં પોન નાંફયની તલગત વાથે આલી તેભજ રીભીટેડ કાંનીના 
રકસ્વાભાાં ભશાનગયાલરકા વાથે કયાય કયલાની વત્તા ધયાલતા ઇવભોને જરૂયી અતધકાય 
ત્ર કાંની તયપથી ઇસ્ય ુથમેરો શોલો જોઇએ, તેની નકર આ વાથે આલાની યશળેે. 
તલળેભાાં ભશાનગયાલરકા વાથેના વ્મલશાયભાાં જે આવાભી વતત વાંકમભાાં યશી ળકે 
તેના નાભ, વયનાભાાં,પોન નાંફયની તલગતો આલાની યશળેે.  

બાલ આનાયની વશી.________________________________ 

બાલ આનાયનુાં નાભ .______________________________ 
ેઢી/વાંસ્થાનો તવક્કો. _______________________________ 
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૫. આ કોન્રાકટ એક લમ ભાટે છે, એટરે કે કોન્રાકટનાાં એગ્રીભેન્ટ થમાની તાયીખથી એક 
લમ સધુીનાાં વભમગાા ભાટે લકમઓડમય આી ળકાળે. તેભજ આ લકમઓડમયની મદુત 
યુી થામ ત્મા સધુી કોન્રાકટનો અભર કયલાનો યશળેે. એટરે કે કોન્રાકટનાાં છેલ્રે 
રદલવે કોઇ કાભ ભાટે લકમ ઓડમય આલાભાાં  આલે અને તે કાભની વભમ ભમામદા મજુફ 
તે લકમ ઓડમય યુત ુાં કાભ આજ કોન્રાકટની ળયતો /બાલથી કયી આલાનુાં યશળેે.  

૬. ટેન્ડયભાાં ભાાંગલાભાાં આલેર તભાભ તલગતો,ભારશતી જરૂયી આધાય યુાલા, ઝેયોક્ષ નકરો   
        સ્લપ્રભાલણત/ગેઝેટેડ/નોટયાઇઝ કયેર નરશ શોમ તો આવુાં ટેન્ડય યદ કયલાને ાત્ર થળે.  
૭. લેાયીએ ેઢીના એકાઉન્ટ નાંફય,ફેંકનુાં નાભ તેભજ ફેંકની ળાખાનુાં વયનાભાાંની તલગત 

ભાટે ાવબકુ/ફેંક સ્ટેટ્ભેન્ટની ઝેયોક્ષ ટેકનીકર ફીડભાાં વાભેર યાખલાની યશળેે.  
૮. બાલ એપ.ઓ.આય. યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના સુ્તકારમ સધુી ઓડમય ભળ્માથી 

રદલવ ૧૫(ાંદય) ભાાં યુા ાડલાનાાં યશળેે. અથલા ઓડમય ભળ્મેથી વદયહુાં ભાર 
સચુલલાભાાં આલે તે સ્થે શોચતો કયી આલાનો યશળેે.  

૯. આ કાભે સચુલલાભાાં આલે તે મદુતભાાં જ કાભ રુૂ કયલાનુાં યશળેે. 
૧૦. ળયતી બાલ સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશી. 
૧૧. લેાયીએ પક્ત ોતાના જ પ્રકાળન ઉયના બાલ બયીને ભોકરાલેર શળે તો તેલા બાલ 

ધ્માને રેલાભાાં આલળે નશી.વાંદ કયલાભાાં આલે તેલા ગજુયાતી,રશન્દી,અંગે્ર.એ બાાના 
કોઇણ પ્રકાળનના કોઇણ પ્રકાયના(જેલા કે એજ્યકેુળનર,વાંદબમ,જનયર)સુ્તકોની 
રકભત ય વયેયાળ લતય(કતભળન) ના ટકા દળામલલાના યશળેે. 

 ૧૨. અનેસ્ટભની ેટે બયેર યકભ ટેન્ડયના તનયાકયણ ફાદ યત આલાભાાં આલળે. 
અનેસ્ટભની રડોઝીટ લગયના ટેન્ડયો ખોરલાભાાં જ નરશ આલે.  

૧૩. સુ્તકો યુા ાડયા ફાદ ધોયણવય ફીર ાવ થમે ફીરની યકભ ચકુલલાભાાં આલળે. 
૧૪. ભાંજુય થમેર બાલ મજુફ લધ ુકે ઓછા પ્રભાણભાાં ઓડમય મજુફ સુ્તકો આલાના યશળેે. 
૧૫. આ એક લમ દયમ્માન જ્માયે ઓડમય આલાભાાં આલે ત્માયે ઓડમય યુો કયલાનો યશળેે. 
બાલ આનાયની વશી.________________________________ 

બાલ આનાયનુાં નાભ .______________________________ 
ેઢી/વાંસ્થાનો તવક્કો. _______________________________ 
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૧૬. ઉયોક  કાભના ટેન્ટ્ડય  ા. 19/10/2020   થી વેફસાઇટ www.nprocure.com ઉયથી 
ડાઉનરોડ કયી શકાશે. ઇ-ટેન્ટ્ડય  ા.2/11/2020  ૧૭.૦૦ કરાક સધુી ડાઉનરોડ કયી 
શકાશે. આ કાભે ઓન રાઇન સફભીશન  ા02/11/2020  ૧૮.૦૦ કરાક સધુીભા ંકયવાનુ ં
યહશેે. પ્રી – ફીડ ભીટીંગ  ા.26/10/2020  ૧૨.૦૦ કરાકે શ્રીભર્  પ્રબાદેવી જે.નાયામણ 
પસુ્ કારમ  ખા ે યહશેે. જો શક્ય હશે  ો આ કાભના ટેકનીકર ફીડ  ા.04/11/2020  
૧૧.૦૦ ખોરવાભા ંઆવશે. ત્માય ફાદ ટેકનીકર ફીડભા ંપવુષાત્ર થનાય આસાભીઓના 
જ બાવો  ા.04/11/2020  ૧૨.૦૦ કરાકે ખોરવાભા ંઆવશે.  

૧૭. ટેકનીકર ફીડ ઉય ટેન્ડયનુાં નાભ તથા સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખ અને વભમ 
દળામલલાનો યશળેે.  

 

૧૮. ઓછા બાલનુાં કે શયકોઇ ટેન્ડય સ્લીકાયવુાં કે નરશ તેનો તેભજ ઓછો લધતો ભાર 
ખયીદલાનો શક્ક ભશાનગયાલરકા અફાતધત યાખે છે. આ અંગે કળા કાયણો આલાભાાં 
આલળે નશી.  

૧૯. ભશાનગયાલરકાભાાં ચારતા ધોયણો મજુફ તથા લતમભાનકાે અભરભાાં શોમ તેલા 
તનમભો, ેટા તનમભો, ફી.ી.એભ.વી.એક્ટની જોગલાઇઓને આધીન યશી આ ટેન્ડય 
બયલાભાાં આલેર છે તેભ વભજલાનુાં છે.  

૨૦. આ કાભે બાલ ભાંજુયીના ખફય ભળ્મે રદલવ -૭ (વાત) ભાાં લેાયી/વાંસ્થાએ ટેન્ડયની 
રકિંભતના ૫% (ટકા) મજુફ તવક્યોયીટી ડીોઝીટની નેળનરાઇઝ્ડ/ળેડયલુ્ડ ફેંકની 
રપક્વ રડોઝીટ યવીદ કઢાલી શ્રીભતત પ્રબાદેલી જે. નાયામણ સુ્તકારમ ખાતે યજુ 
કયી,ધોયણવય સ્ટેમ્ ેય ઉય ભશાનગયાલરકાની તયપેણભાાં કયાયનામુાં કયી 
આલાનુાં યશળેે. એગ્રીભેન્ટ તનમભ મજુફના સ્ટેમ્ ેય ઉય કયલાનુાં યશળેે. એગ્રીભેન્ટ 
ભાટે જેટરી રકિંભતના સ્ટેમ્ ેય ખયીદલાના થામ તે લેાયીએ યજુ કયલાના યશળેે. 
લેાયીએ એગ્રીભેન્ટ શ્રીભતત પ્રબાદેલી જે. નાયામણ સુ્તકારમ તલબાગે આેરા નમનુા 
મજુફ ટાઇ કયાલી યજુ કયલાનુાં યશળેે.  

બાલ આનાયની વશી.________________________________ 

બાલ આનાયનુાં નાભ .______________________________ 
ેઢી/વાંસ્થાનો તવક્કો. _______________________________ 
 

http://www.nprocure.com/
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૨૧. ટેન્ડય ભાંજુય થમા ફાદ કોઇણ પ્રકાયનો બાલ લધાયો ભાાંગી ળકાળે નશી કે આલાનો 
યશળેે નરશ. 

૨૨. આ કાભ ફાફતે કોઇ પ્રશ્ન ઉસ્સ્થત થળે તો કતભશ્નયશ્રીનો તનણમમ આખયી યશળેે, અને જે 
બાલ બયનાયને ફાંધનકતામ યશળેે. તલલાદ પક્ત યાજકોટ જુયીડીકળનભાાં ચારી ળક્ળે. 

૨૩.  તવક્યોયીટી રડોઝીટની યકભ પાઇનર ફીર ાવ થમે કાભગીયી વાંતોકાયક જણામે ૯૦ 
રદલવ છી યત ભી ળક્ળે અન્મથા તવક્યોયીટી ડીોઝીટ જપ્ત કયલાભાાં આલળે.  

૨૪ આલેર બાલો યત્લે જો લાટાઘાટની જરૂરયમાત જણામ તો લાટાઘાટની ધ્ધતત યાજકોટ 
ભશાનગયાલરકા નક્કી કયે તે મજુફ બાલ બયનાયને ફાંધનકતામ યશળેે. અને ભાંજુય 
થમેર બાલથી લકમઓડમય આલાભાાં આલે તે યીતે સુ્તકો યુા ાડલાના યશળેે.  

 

યાજકોટ ભહાનગયાલરકાની જુદી જુદી રાઇબે્રયીઓ ભાટે એક વષષ ભાટે જૂરિયમા  પ્રભાણે 
પસુ્ ક પયુા ાડવાના કાભ સફધેં  ટેકનીકર સ્ેસીિપકેશન  

૧. સુ્તકોના ઓડમયભાાં અામેર સુ્તકોની છેલ્રાભાાં છેલ્રી નલી આવતૃીના જ સુ્તકો 
યુા ાડલાના યશળેે. 

૨. ઓડમય મજુફના સુ્તકો પાટેરા,તટેુરા કે પભામ પેય,ફાઇનન્ડિંગ કે અન્મ કોઇણ 
નકુળાનીલાા સુ્તકો શળે તો લેાયીએ ોતાના ખચે રદલવ ાંદયભાાં ફદરી આલાના 
યશળેે.  

૩. સુ્તકોની રકિંભત ઉય કોઇણ પ્રકાયનો ટેક્ષ કે અન્મ ચાર્જ આકાયલાનો યશળેે નશી  
૪. સુ્તકોભાાં છાેર રકિંભત ય જ લતય આલાનુાં યશળેે. સ્ટીકય ભાયેરાાં કે શાથથી 

રખામેરા બાલો ય લતય ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નશી.  
૫. પોયેન એડીળનભાાં બાયતીમ ચરણ તવલામના ચરણભાાં સુ્તકો ઓડમય આલાભાાં 

આલેર શોમ તેલા વાંજોગોભાાં ઓડમય તાયીખે પોયેન એક્વચેન્જભાાં ગડુ ઓપીવ વભીટીના 
તનમભોનવુાય બાલ ઉય લતય આલાનુાં યશળેે.  

બાલ આનાયની વશી.________________________________ 

બાલ આનાયનુાં નાભ .______________________________ 
ેઢી/વાંસ્થાનો તવક્કો. _______________________________ 
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યાજકોટ ભહાનગયાલરકાની જુદી જુદી રાઇબે્રયીઓ ભાટે એક વષષ ભાટે જૂરિયમા  પ્રભાણે 
પસુ્ ક  પયુા ાડવાના કાભ સફધેં ેનલ્ટીની શય ો 

 

૧. ઓડમયભાાં સચુવ્મા મજુફનાાં સુ્તકો ઓડમય ભલ્મેથી રદલવ ાંદયભાાં રાઇબે્યી તલબાગને 
શોંચતા કયલાના યશળેે.અને તે ભાટે કસયુ થમે મુ વપ્રાઇ ઓડમયના ૧૦% રેખે 
ેનલ્ટીની યકભ બયાઇ કયલાની યશળેે અથલા કતભશ્નયશ્રી જે કોઇ નકુળાની ચકુલલા 
હુકભ કયળે તે યકભ ચકુલલાની યશળેે. 

૨. ેનલ્ટીની યકભ ફીરભાાંથી કાત કયલાભાાં આલળે. તેભજ જરૂય જણામે કોઇણ જાતની 
નોટીવ આપ્મા લગય બાલ યદ કયી યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના કોઇણ કાભ ભાટે 
કામભી ધોયણે બ્રેક રીસ્ટભાાં મકુલાભાાં આલળે.  

 

 

 

 

                                       નામફ કતભળનય 

                                                                      યાજકોટ ભશાનગયાલરકા  
 

              અભાયા તયપથી ટેન્ડય બયતી લખતે ઉયોક્ત તભાભ મદુ્દાઓની વાંણુમ ભારશતીથી 
અભો લાકેપ છીએ. આભ છતા  જો કોઇ ફાફતે ચકુ શળે કે ટેન્ડયભાાં ભાાંગલાભાાં આલેર 
તભાભ તલગતો/ભારશતી ,જરૂયી આધાય યુાલા,નકર ટેન્ડય વાથે જ ફીડલાભાાં (યજુ 
કયલાભાાં) આલેર નશી શોમ તો અભો જાણીએ છીએ કે આવુાં ટેન્ડય યદ કયલાને ાત્ર 
થળે.આ ફાફતે યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા કયલાભાાં આલેર તનણમમ અભોને 
ફાંધનકતામ યશળેે. જે અભોને કબરુ ભાંજુય છે. તે ફદર નીચે વશી કયી આેર છે.  

 

તાયીખ :_      /   /૨૦૨૦  
 

 

 

 

બાલ આનાયની વશી.________________________________ 

બાલ આનાયનુાં નાભ .______________________________ 
ેઢી/વાંસ્થાનો તવક્કો. _______________________________ 
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COMMERCIAL BID 

 

Sr.No. Details Offered average 

commission percentage 

 

 

1.  

 

 

Commission offered Gujarati, Hindi, 

English Language all type books (like 

Educational, Reference, General ) 

published by all publishers  

 

 

 

 

 

નોંધ ::  આ ભાત્ર વેમ્ર છે. બાલ પક્ત ઓનરાઇન બયલાના છે.  
 
 અભાયા તયપથી ટેન્ડય બયતી લખતે ઉયોકત તભાભ મદુ્દાઓની વાંણુમ ભારશતીથી અભો 
લાકેપ છીએ. આભ છતાાં જો કોઇ ફાફતે ચકુ શળે કે ટેન્ડયભાાં ભાાંગલાભાાં આલેર તભાભ તલગતો 
/ ભારશતી, જરૂયી આધાય યુાલા, નકર ટેન્ડય વાથે જ ફીડલાભાાં  (યજુ કયલાભાાં) આલેર નરશ 
શોમ તો અભો જાણીમે છીએ કે આવુાં ટેન્ડય યદ કયલાને ાત્ર થળે. આ ફાફતે યાજકોટ 
ભશાનગયાલરકા દ્વાયા કયલાભાાં આલેર તનણમમ અભોને ફાંધનકતામ યશળેે. જે અભોને કબરુ ભાંજુય 
છે. તે ફદર નીચે વશી કયી આેર છે.  
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