
   

RAJKOT MUNICIPAL CORPORATION 

e‐TENDER No.: RMC/PWD/CZ/21‐22/02 

 

 

 

 
Milestone dates for e-tendering is as under 

1. Downloading of e-Tender documents 02-09-2021 to 16-09-2021 up to 18:00 Hrs 
2. Pre-Bid Meeting at Central Zone Conference   
   Room  

06-09-2021 at 16:00 Hours 

3. Online submission of e – Tender 16-09-2021 up to 18:00 Hours  
4. Physical submission of EMD, Tender fee and other 

documents required for pre-qualification as per 
Financial and Experience criteria and other necessary 
documents by Regd.A.D. / Speed Post only. 

18-09-2021 up to 18:00 Hours 

5. Opening of online Primary Bid (Technical Bid) 20-09-2021 at 11:00 Hours onwards 
6. Verification of submitted documents (EMD, e - Tender 

fee, documents required for prequalification and other 
necessary 
documents) 

20-09-2021 at 11:00 Hours onwards 

7. Opening of Commercial Bid (Price Bid) of 
technically qualified bidders only. 

21-09-2021 at 11:00 Hours onwards 

8. Bid Validity 180 Days

	
 

										MAY	‐2021	

 
ADDI. CITY ENGINEER 

RAJKOT MUNICIPAL CORPORATION  
DR.AMBEKDAR BHAVAN, CENTRAL ZONE,  

DHEBARBHAI ROAD, 
RAJKOT - 360 001 

Contract for Zonal Water Works for Ward No.18 for the 
year 2021-2022 and 2022-2023 of Rajkot Municipal 

Corporation (Retender-2) 



Rajkot  Municipal Corporation 

:: e-Tender Notice :: 

2021-2023 

 
Rajkot Municipal Corporation, Dr.Ambedkar Bhavan, Dhebarbhai Road, Rajkot-360001, invite  e- Tenders 
with two bid system by e-tendering from the contractors registered in State Government / Central 
Government in E-2 and above for the work of Contract for Zonal Water Works for Ward No.18 for the 
year 2021-2022 and 2022-2023 of Rajkot Municipal Corporation (Retender-2): 

Milestone dates for e-tendering is as under 
1. Downloading of e-Tender documents 02-09-2021 to 16-09-2021 up to 18:00 Hrs 
2. Pre-Bid Meeting at Central Zone Conference   
   Room  

06-09-2021 at 16:00 Hours 

3. Online submission of e – Tender 16-09-2021 up to 18:00 Hours  
4. Physical submission of EMD, Tender fee and other 

documents required for pre-qualification as per 
Financial and Experience criteria and other necessary 
documents by Regd.A.D. / Speed Post only. 

18-09-2021 up to 18:00 Hours 

5. Opening of online Primary Bid (Technical Bid) 20-09-2021 at 11:00 Hours onwards 
6. Verification of submitted documents (EMD, e - Tender 

fee, documents required for prequalification and other 
necessary 
documents) 

20-09-2021 at 11:00 Hours onwards 

7. Opening of Commercial Bid (Price Bid) of 
technically qualified bidders only. 

21-09-2021 at 11:00 Hours onwards 

8. Bid Validity 180 Days

1 .   All bidders must  submit  a  bid  security  amounting  to  Rs.50,000/‐  for work as  above  (after  providing  the 
online  details  of  the  same),  either  directly  deposit  in  ICICI  Bank  Account  No.015305010638  (Rajkot 
Municipal Corporation) IF SC  Code ICIC 0000153  and submit  at the below mentioned address  in  form  of  
Demand  Draft    in  favour  of  "Rajkot  Municipal    Corporation" , Rajkot  ,  from  any  Nationalized  Bank  or 
Scheduled  Bank  (except C o‐operative  Bank ) in  India. The  submission  of required documents should be 
submitted at the following address.  

 
Addl. City Engineer  
Bandhkam Department  
Rajkot Municipal Corporation 
Dr.Ambedkar Bhavan, Central Zone, 2nd Floor, Dhebarbhai Road, 
RAJKOT - 360 001. 

 
2 .      The e‐tender fee  for work  amounting to Rs.1875/‐  will be  accepted in  form of Demand   Draft only,  in favor 

of  "Rajkot  Municipal  Corporation"  Rajkot,  from  any  Nationalized  Bank or  Scheduled  Bank  (except  Co‐
operative Bank) in India and must be delivered to above address. 

 
3.  The pre qualification requirement  is as uder : 

i) Financial Criteria: 
1 .An average annual turnover of last seven years should not be less than Rs.15.00 lacs . 
2 .Working capital and Solvency should not be less than Rs.4.50 lacs. 

 
Note : 
Enhancement factor at 10 % per year for last seven years will be applicable to 
arrive average annual turnover and finalize the magnitude of work do ne in 
last seven years . 

 
ii) Experience Criteria: 

The bidder should possess following minimum experience: 
Bidder having completed at least one work of one year zonal work of 
maintenance of pipeline work (annual total work done) will be considered OR 
bidder should have completed one work of similar nature amounting to 
Rs.3.00 lacs of either Government or Semi-Government as a main contractor 
in period of last seven years. 



 
     4.  The experience of Private Limited Company will not be acceptable. 

 
5 .   The contractor shall have to submit "Declaration" on Non‐Judicial Stamp Paper of Rs.300/‐ duly Notarized 

stating that he  is nowhere Black Listed/debarred as well as No Police complaint has been  lodged  against 
him and the documents submitted for verification are True and Real in nature. 

6 .   The contractor shall have to quote their   rates  including GST  and other  taxes and  the Invoice with break‐ 
up of GST is to be submitted accordingly, failing which, such amount will be deducted  from the bill of the 
agency and deposited accordingly. 

 
The contractor shall have to purchase the material required for this tender work, only from the supplier 
having  registered  GST  Number.  RMC  will  not  be  responsible  to  pay  any  amount  towards  GST  if  the 
material is purchased from the unregistered supplier / not having GST Number. 

7 .   Within 10 (ten) days  from  the  date  of    issue  of   the  letter  accepting  his  tender,  the successful 
Bidder shall furnish the required Security Deposit for performance and plus additional security  if any 
for  unbalanced  bids  in  accordance  with  the  condition  of  the  contract  and  attend  the  office  of  the 
Engineer In‐charge for execution of the contract documents. If he fails to furnish the Security Deposit 
for performance or to execute the contract for the  work offered to him, his EMD shall be forfeited and 
the Bidder may be Black Listed / Debarred from tendering for further works of RMC for the period of 
three years. 

 
8 .    The details of Proprietor and I .D .Proof shall have to be submitted along with Registration details. 

 
9 .    The tender of  those bidders who do not submit the required documents physically in " Self Attested" or 

"True Copy" duly signed within the stipulate d date and time, will be treated as no n‐ responsive and their 
Price Bid will not be opened. 

 
10. The  bidders  who  bid  for more than one  ward /  zonal  work will  have  to submit Tende r Fee / EMD,  for 

each offer otherwise their bids will be treated  as  non‐ responsive and their Price Bid will not be opened in 
any case. 

 
11. The agency of Partnership nature shall have to submit Registered Partnership Deed. 

 
12. The  bidder  shall have  to  pay  the  Professional  Tax  for  current  financial  year  imposed by Government  of 

Gujarat, and also the bidder shall have to produce Enrollment Certificate for the same. 
13. All bidders are instructed to super scribe "Name of the work" & Ward No. on the envelope submitted. 

 

14. Bidder  shall have  to submit Employees Provident  Fund Registration Number and E.S.I.C.  details with  the 
Document of tender itself.  

 
15. Commissioner,  Rajkot Municipal  Corporation,  Rajkot,  reserves  the  right  to  accept    /  reject  any  or all  e‐ 

tender(s) without assigning any reasons thereof. 
 

16. Unemployed Fresh Engineer Shall not allowed to apply for the zonal tender. 

 
 
 

Addl. City Engineer 

Rajkot Municipal Corporation 

 

 

 

 



 

રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

:: સને ર૦૨૧-૨૨ તથા ૨૦૨૨-૨૩ વષ માટ વોટર વકસ ઝોનલ કામની શરતો સમ ુતી :: 
 

આ ઝોનલ કામ રાખનાર એજ સીને ઝોનલ કો ટ્રાકટર ી તરીકે ઓળખવામા ંઆવશે. આ કામ માટે ર૦૧૮-૧૯ ના 

મજુંર થયેલ S.O.R. ને આધાર (બેઈઝ) રાખીને, રાજકોટ મહાનગરપાિલકા,રાજકોટના ંકામો માટે તૈયાર કરાયેલ છે. 

રાજકોટ મહાનગરપાિલકાની  હદમા ં િનયત  કરેલા ઝોનવાઈઝ  ા.ર,૦૦,૦૦૦/-  સધુીની  રકમના ં મેશનરી,  ર તા 

કામો માટે નીચે મજુબની આ શરતો તથા સમજુતી છે. 
 

1) લેબર કાયદા અનસુાર, આવ યક જણાયે, કો ટ્રાકટર ીએ સરકાર ીના લેબર એકટ મજુબ લેબર લાયસ સ લેવાનુ ં

રહશેે, તથા ઈ યરુ સ લેવાનો રહશેે. 

2) લેબર  કાયદા  અનસુાર આવ યક  જણાયે લેવાનો  રહશેે.  કો ટ્રાકટર ીએ  કમર્ચારી  પ્રોિવડ ટ  ફંડ  (E.P.F.)  નબંર 

લેવાનો રહશેે અને પ્રવતર્માન િનયમાનસુાર  િમકોનો પી.એફ. કપાત કરવાનો રહશેે. તથા કામે  રાખેલ  િમકોની 

માિહતી તથા કપાત કરાયેલ પી.એફ.ની િવગતો િનયત ફોમેર્ટમા ંિનયિમત રીતે રજૂ કરવાની રહશેે. 

3) લેબર કાયદા અનસુાર આવ યક જણાયે લેવાના રહશેે. કો ટ્રાકટર ીએ સિવર્સ ટેકસના કાયદા મજુબ નબંર લેવાના 

રહશેે.  

4) કો ટ્રાકટરે પોતે  રાખેલ કારીગરોને મીનીમમ  વેજીસ એકટ પ્રમાણે  દર આપવાના ં રહશેે.  તેમજ સબંિંધત  લેબર 

કાયદાઓનુ ં   પાલન  કરવાનુ ં રહશેે,    તથા  વખતોવખતના  સરકાર ીના  અ ય  કાયદાઓનુ ં   પાલન  કરવાની 

જવાબદારી  કામ  રાખનાર  એજ સીની  રહશેે.  તથા  જ રીયાત  મજુબના  લાયસ સો  લેવાની  જવાબદારી    તે 

એજ સીની રહશેે. 

5) કો ટ્રાકટર ીએ ઉકત તમામ પ્રવર્તમાન  કાયદાઓનુ ં ચ ૂ તપણે પાલન  કરવાનુ ં રહશેે.  તેમજ સરકાર ી  તરફથી 

વખતોવખત    કાઈં  ફેરફાર  થાય  તેનો  ચ ૂ તપણે  અમલ  કરવાનો  રહશેે. મા ં ભગં  થયે  રાજકોટ 

મહાનગરપાિલકાની  કોઈ જવાબદારી  રહશેે  નહી. આવા  િનયમ ભગં અંગેની  સપંણૂર્ જવાબદારી  કો ટ્રાકટર ીની 

પોતાની જ રહશેે. 

6) રાજકોટ મહાનગરપાિલકાના મેશનરી,   ર તા તેમજ ડે્રનેજ કામો માટે વાપરવામા ંઆવતા સઘળા કાચા  માલની 

રોય ટી   તે ડીપાટર્મે ટમા ંભરવાની જવાબદારી આ કામ રાખનાર કો ટ્રાકટર ીની રહશેે. કો ટ્રાકટર ીએ ભરેલ 

ભાવોમા ંઆ રોય ટીનો સમાવેશ કરવાનો છે. અને આ અંગેની કાયદેસરની તમામ   જવાબદારી કો ટ્રાકટર ીની 

રહશેે.  રાજકોટ મહાનગરપાિલકાની આ માટે  કોઈ પણ જવાબદારી  રહશેે નહીં    ની  પ ટ સમજણ રાખી  કામ 

રાખવાનુ ંરહશેે. 

7) સધળા માલની ફી, સે સ ટેકસ, સિવર્સ ટેકસ તથા અ ય તમામ પ્રકારના ટેકસ કે ફી   તે ડીપાટર્ મે ટમા ંભરવાની 

જવાબદારી કો ટ્રાકટર ીની કામ રાખનારની રહશેે. કો ટ્રાકટર ીએ ભરેલ ભાવોમા ંઆ તમામ પ્રકારના  ટેકસનો 

સમાવેશ  કરવાનો  છે.  રાજકોટ  મહાનગરપાિલકા,  કો ટ્રાકટર ીને આ માટે  વધારાનુ ં કોઈ ચકુવણુ ં કરશે  નહી  કે 

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા, રાજકોટ,ની આ અંગે કોઈ જવાબદારી રહશેે નહી સરકારી  િનયમ મજુબ ઈ કમટેક્ષ કે 

અ ય પ્રકારના ંટેક્ષ સચુના મ યેથી કો ટ્રાકટરના ંબીલ માથંી કપાત કરવામા ંઆવશે. 



8) કામ પરુા ખતં અને  િન ઠાથી કરવાન ુરહશેે અને કરેલુ ંસઘ ં કામ સુ યવિ થત ( કીલ  લી) રીતે કરેલ ુહોવ ુ

જોઈએ. કામ રાખનાર કો ટ્રાકટર ી   માલ સામાન ઉપયોગમા ંલે તે િનયત ધોરણ મજુબનો હોવો જોઈએ અને 

લગત વોડર્ /ઝોનના સાઈટ ઈ ચા ીએ એ વુ કરેલો હોવો જોઈએ. આ કામ કેટલી   વરાથી ચલાવવુ ંતે બાબત 

તથા કામ અથવા તેમા ંવપરાતા માલ -સામાન બાબતે તકરાર થયે સીટી  એ જીનીયર કે સમકક્ષા અિધકારી   

હકુમ કરે તે આખરનો સમજવાનો રહશેે. સચૂના મજુબ મિટરીયલ ટે ટીગ રીપોટર્ રજૂ કરવાનો રહશેે. 

9) કો ટ્રાકટર તરફથી પ્રોગે્રસ બીલ  માટે માગંણી આવશે અને  યાજબી લાગશે, તો થયેલ કામનુ ંમાપ લઈ પ્રોગે્રસ 

બીલ આપવામા ંઆવશે. 

10) પોતાના ંકામદારને થયેલી ઈજા કે અ ય કોઈ પ્રકારના ંનકુશાન માટે કો ટ્રાકટર ી જવાબદાર રહશેે. કો ટ્રાકટરે 

તેમના  કાયમી માણસોનો  મેડીક્લેઇમ લેવાનો  રહશેે.  કામદારોને  થયેલ ઈજા માટે યોગ્ય બદલો આપવામા ં જો 

કો ટ્રાકટર િન ફળ િનવડે અને કામદારોને તે બદલો રાજકોટમહાનગરપાિલકા તરફથી આપવામા ંઆવશે, તો તેવી 

આપેલી રકમ કામો રાખનાર કો ટ્રાકટર ીને આપવા જોગ થયેલ રકમમાથંી અથવા આપવાની થાય તે રકમમાથંી 

કપાત કરવાનો રાજકોટ મહાનગરપાિલકાને અિધકાર રહશેે. 

11) આમા ંકબલુ કરેલી તેવી કામની જુદી-જુદી બાબતો માટેના દર   તે બાબતો માટે મજુંર કરેલી સમજુતી અનસુાર 

પરુી કરવામા ંઆવી છે, એમ િ વકારવામા ંઆવે, તો જ કાયદેસર ગણાશે.   પ્રસગેં કામની સદરહ ુબાબતો એવી 

રીતે  પરુી  કરવાની  છે એમ  િ વકારવામા ં નહી આવે  તે પ્રસગેં  ડે યટુી એકઝી.   એ જીનીયર ી  છેવટના બીલો 

તૈયાર કરતી  યાજબી લાગે તેવા ઘટાડવાના દરથી બીલો તૈયાર કરવાને અિધકૃત રહશેે. 
 

12)   
1. કો ટ્રાકટરે ૧૮ વષર્થી ઓછી ઉંમરના ંકોઈ કોઈ માણસોને કામે રાખવાના રહશેે નહી. 

2. લગત  વોડર્  િવ તારના ં ડે યટુી  એકઝી.  એ જીનીયર ી  ારા-શારીિરક,  માનિસક  કે  અ ય અક્ષામતાના 

કારણોસર લગત માણસો કામ ઉપર રાખવાની મનાઈ કરવામા ંઆવે તેવા માણસોને કો ટ્રાકટર ીએ કામે 

રાખવાના રહશેે નહી. 

3. કો ટ્રાકટર ીએ,  લગત  સાઈટ  ઉપર  રાખવામા ં આવનાર  પોતાના  અિધકૃત  પ્રિતિનિધનો  તા તરનો 

પાસપોટર્  સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ તથા સપંકર્ માટે તેનો મોબાઈલ નબંર રાજકોટ મહાનગરપાિલકા કચેરીમા ં

અચકુપણે રજુ કરવાનો રહશેે. મોબાઈલ નબંર કોઈ પણ સજંોગોમા ંબધં રાખી શકાશે નહી. 
 

13) કામ ચાલ ુકરવા માટે આપવામા ંઆવતા વકર્ ઓડર્રમા ંસમય મયાર્દા જણાવવામા ંઆવશે, અને તે મજુબ કામ 

પુ  ં કરી  આપવાનુ ં રહશેે.  મદુત  દર યાન  કામ  પુ  ં કરવામા ં નહી  આવે  તો  દરરોજના  નીચે  મજુબ  પેન ટી 

કો ટ્રકટરના ંબીલ માથંી કપાત કરવામા ંઆવશે. 

1. ા. રપ૦૦૦/- સધુીના ંકામ માટે પેન ટી પ્ર યેક િદવસના ં ા.રપ૦/- લેખે  

2. ા. રપ૦૦૧/-થી  ા. પ૦૦૦૦/- સધુીના ંકામ માટે પેન ટી પ્ર યેક િદવસના ં ા.૩૦૦/- લેખે 

3. ા.પ૦૦૦૧/- થી  ા. ૧૦૦૦૦૦/- સધુીના ંકામ માટે પેન ટી પ્ર યેક િદવસના ં ા ૪૦૦/- લેખે 

4. ા.૧૦૦૦૦૧ /- થી  ા. ર૦૦૦૦૦/- સધુીના ંકામ માટે પેન ટી પ્ર યેક િદવસના ં ા પ૦૦/- લેખ ે

 

ન ધ:- વધમુા ંવધ ુપેન ટી કામની રકમના ૧૦% મજુબની રહશેે. 
 



14) કામ  કરતા  કોઈ માલ-સામાન નડતર પ ન થાય  તે  રીતે  કામ  કરવ,ુ    કોઈ પણ પ્રકારના ંઅક માતથી થયેલ 

નકુશાન અંગેની જવાબદારી કો ટ્રાકટરની રહશેે. 

15) ઝોનલ  કો ટ્રાકટ અંગેની પ્રાથિમક મજુંરી મ યાની તથા આનષુાિંગક કાયર્વાહી અંગે કો ટ્રકટરને  લેખીત ખબર 

મ યાના ં િદવસ  -  ૧૦ મા ં સીકયોરીટી  ડીપોઝીટની  રકમ ૩૦ માસની મદુત માટે  રાજકોટ મહાનગરપાિલકાની 

તરફેણની  ફીકસ  ડીપોઝીટની  રસીદ  (એફ.ડી.આર)  થી  વોટર  વકર્સ  ઝોનલ  કામ  માટે  ઝોન  વાઈઝ 

ા.૨,૦૦,૦૦૦/-  ભરવાના  રહશેે.  જો  આમ  કરવામા ં કો ટ્રાકટ  રાખનાર  શખ્સ  િન ફળ  જશે  તો  તેણે  ભરેલી 

એનેર્ ટમનીની રકમ જ ત કરવામા ંઆવશે, તથા આવા કો ટ્રાકટર ીને રાજકોટ મહાનગરપાિલકાના તમામ કામો 

માટે  ત્રણ વષર્ માટે  લેક લી ટ  કરવામા ંઆવશે. અને આવા સજંોગોમા ં ઝોનલ  કામ અંગે  વૈકિ પક  યવ થા 

અંગેનો િનણર્ય કિમ ર ી કરી શકશે. 

16)  કો ટ્રાકટરના ભાવ મજુંર થાય તેઓએ ધોરણસર  ટે પ પેપર ઉપર િદન- ૧૦ (દસ) કરારનામુ ંકરી આપવાનુ ં

રહશેે,  મા ં િન ફળ  ગયેથી  ભરવામા ં આવેલ  અનેર્ ટમનીની  ડીપોઝીટ  જ ત  કરવામા ં આવશે  અને  એજ સીને 

રાજકોટ મહાનગરપાિલકાના કામો માટે ત્રણ વષર્ માટે  લેક લી ટ / ડીબાર કરવામા ંઆવશે. 

17) કામમા ંસધુારો વધારો કરાવવા અથવા કામ ઓ  વતુ ંકરાવવુ ંતે બાબતે લગત વોડર્/િવ તારના ંડે યટુી એકઝી. 

એ જીનીયર અિધકૃત રહશેે. 

18) સીકયોરીટી ડીપોઝીટ તરીકે ભરેલી રકમ ઝોનલ કો ટ્રાકટરની મદુત પણૂર્ થયાના ંછ માસ પછી  પરત આપવામા ં

આવશે. પરંત ુ તે દર યાન જો કોઈ કામ બરાબર ન થયેલ અથવા નકુશાન પામેલ માલમુ પડશે, તો  તે  કામ 

કો ટ્રાકટરે દુર ત કરી આપવાનુ ંરહશેે, અને જો તેમ કરવામા ંતે  િન ફળ જશે તો સદરહુ દુર તી તેના ખચેર્ અને 

જોખમે રાજકોટ મહાનગરપાિલકા તરફથી અ ય કો ટ્રાકટર ી મારફત કરાવી લેવામા ંઆવશે, અને  પૈકી થયેલ 

ખચર્ સીકયોરીટી ડીપોઝીટની રકમમાથંી અથવા કો ટ્રાકટરના ંલેણા નીકળતા બીલ માથંી કપાત કરવામા ંઆવશે. 

સદરહુ ંબાબતે કોઈ પણ િવવાદ ગ્રાહય રાખવામા ંઆવશે નહી. 

19) કામ ઉપર કો ટ્રાકટરે પોતે અથવા  તેમના અિધકૃત પ્રિતિનિધને કામ ઉપર તથા ઓિફસ મા ં હાજર   રાખવાના 

રહશેે. પોતે જાતે હાજર રહી શકે તેમ ન હોય તો લગત વોડર્ના સીટી એ જીનીયર કે સમકક્ષાના અિધકારીની પવૂર્ 

મજુંરી મેળવી,  પ્રિતિનિધ િનયકુત કરી શકશે. પવૂર્મજુંરી વગરના એજ સીના પ્રિતિનિધને મા ય રાખવામા ંઆવશે 

નહી. અ યથા કો ટ્રાકટ રદ કરવાની કાયર્વાહી કરવામા ંઆવશે. 

20) કામ પુ  ંથયા બાદ સાઈટ િવ તાર યોગ્ય રીતે સાફ કરી આપવાનો રહશેે અને જો તેમ કરવામા ંકો ટ્રાકટર િન ફળ 

જશે તો તેના ખચેર્ અને જોખમે રાજકોટ મહાનગરપાિલકા તરફથી સાઈટ િવ તાર સાફ કરાવી લેવામા ંઆવશે. 

21) ર તો બધં કરવા માટે િદવસ ના ંભાગમા ંસચૂનાન ુબોડર્, આડસ અથવા રાિત્ર બતીની  યવ થા કો ટ્રાકરે  પોતાના ં

ખચેર્  કરવાની  રહશેે.  તેને  અભાવે  થતી  તમામ  નકુશાનની  જવાબદારી  કો ટ્રાકટરની  રહશેે.  કોઈ  પણ  કામના 

ખોદાણ વખતે આડસની  યવ થા  યવિ થત રીતે કરવાની રહશેે. લોકોના જાન-માલને કાઈં નકુશાની થશે તો 

તેની  સપંણૂર્  જવાબદારી    તે  કો ટ્રાકટર ીની  રહશેે.  રાજકોટ  મહાનગરપાિલકાની  આ  અંગે  કોઈ  કાયદાકીય 

જવાબદારી રહશેે નહી  ની  પ ટ ન ધ લેવાની રહશેે. 

22) નામજુંર  કરવામા ંઆવેલ માલ અથવા  કામ  ર૪  કલાકમા ંખસેડી  લેવાનુ ંઅથવા  દુર  કરવાનુ ં છે. અથવા  કામ 

સધુારી  (દુર ત)આપવાનુ ં છે. જો  તેમ કરવામા ંનહી આવે તો  કો ટ્રાકટર પાસેથી  તેની થતી રકમ બીલ માથંી 

કપાત કરવામા ંઆવશે. 



23) માલ -સામાનથી ગટરો ભરાઈ ન જાય તેની પરુી તકેદારી કો ટ્રાકટરે રાખવાની છે. 

24) દરેક કો ટ્રાકટરના ંપ્રોગે્રસ બીલ માથંી પ ટકા રાજકોટ મહાનગરપાિલકામા ંજમા રહશેે.  તેના ફાઈનલ બીલ મા ં

તેનો સમાવેશ કરવામા ંઆવશે. 

25) કો ટ્રાકટર પૈકી એક કરતા વધ ુભાગીદારો હોય તો  તે વખતે ભાગીદારી ખતની નકલ રજુ કરવાની  રહશેે અને 

આવી ભાગીદારી પેઢી રજી ટર ઓફ ફોમર્સમા ંરજી ટર થયેલી હોવી જોઈએ. 

26) કોઈ પણ કામમા ંએક ટ્રા આઈટમ થશે, તો તે આઈટમ પ્રવતર્માન શેડયલુ ઓફ રેઈટ મજુબ કરી આપવાની રહશેે, 

અને તેના ઉપર કામ રાખનાર કો ટ્રાકટરના ંમજુંર થયેલા ભાવ અનસુાર ટકાનો વધારો કે ઘટાડો કરી આપવામા ં

આવશે.  તે આઈટમનો ભાવ ચાલ ુવષર્ના ં શેડયલુ ઓફ  રેઈટસમા ંનહી  હોય તો યોગ્ય માકટ  રેઈટ આપવામા ં

આવશે.   કો ટ્રાકટરને બધંનકતાર્ રહશેે. 
 

આ કામે વષર્ ૨૦૧૮-૧૯ ના ંબાધંકામ, ડ્રેનેજ તથા વોટર વકર્સ િવભાગના એસ.ઓ.આર.ને આધાર તરીકે ગણી 

એજ સીએ પસર્ ટેજ  બેઇઝથી ભાવો રજુ કરવાના રહશેે, આ એસ.ઓ.આર.મા ંસમાિવ ટ ન હોય તે આઈટમોના ં

ભાવો રા. ય.ુકો. ના ંવોટર વકર્સ તેમજ બાધંકામ િવભાગના એસ.ઓ.આર.માથંી લઇ શકાશે. આ એસ.ઓ.આર. ની 

આઈટમોના ંભાવોમા ંકોઈ જ બદલાવ કરવામા ંઆવતો નથી. એસ.ઓ.આર.  િસવાયની આઈટમોના ંકામો માકટ 

રેઈટ એનાલીસીસ  મજુબ  િનયત થતા ભાવે  કરી આપવાના  રહશેે. આ એસ.ઓ.આર.મા ં સમાિવ ટ  ન  હોય  તે 

આઈટમોના ંભાવ ગજુરાત પાણી પરુવઠા અને ગટર  યવ થા (GWSSB) ના ંચાલ ુવષર્ના ંએસ.ઓ.આર.માથંી લઇ 

શકાશે. 
      

27) કો ટ્રાકટરને   કામ માટે વકર્ ઓડર્ર આપવામા ંઆવે કે તરત જ જ રી સચુનાઓ મજુબ તે કામ તા કાિલક ચાલ ુ

કરવાનુ ંરહશેે. જો કો ટ્રાકટરનુ ંકામ ધીમી ગિતએ ચાલ ુહશે, અગર તો મદુત દર યાન પુ  ંનહીં કરવામા ંઆવે, તો 

ધોરણસરની પેન ટી વસલુ કરવામા ંઆવશે તેમજ બાકી રહતે ુકામ, લગત સીટી એ જીનીયર નકકી કરે તે મજુબ 

બીજા કો ટ્રાકટર પાસે અગર તો ડીપાટર્ મે ટલ પુ  ંકરાવી શકશે, અને રાજકોટ મહાનગરપાિલકાના ંધોરણ પ્રમાણે 

ખચર્ વસલુ  લેવામા ંઆવશે. રાજકોટ  યિુન.કોપ રેશન તરફથી રજી ટાડર્ એ.ડી. થી મોકલવામા ંઆવેલ નોટીસ,  

બજયા વગર પરત આવશે તો પણ તે બ લી ગણવામા ંઆવશે.  તેમજ ત્રણ નોટીસ મ યા બાદ કો ટ્રાકટર ી 

કામ કરતા નથી તેમ માલમૂ પડશે તો કો ટ્રાકટર ીને રાજકોટ મહાનગરપાિલકાના ંતમામ કામો ત્રણ વષર્ માટે 

લેક લી ટ   / ડીબાર કરી,  ભરેલ સીકયરુીટી ડીપોઝીટની રકમ જ ત કરવામા આવશે. 

28)  િક સામા ંઝોનલ કો ટ્રાકટર કામ કરવામા ંસક્ષમ ન હોય તેવ ુમાલમુ પડે અથવા કોઈ કો ટ્રાકટર ઈરાદાપવુર્ક 

આ કામ કરવાનુ ંટાળે છે, તેવ ુવોડર્  િવ તારના સીટી એ જીનીયર કે સક્ષમ અિધકારી ીને માલમૂ પડે,   તો અ ય 

વોડર્ના  ઝોનલ  કો ટ્રાકટર ી  પાસે  મજુંર  થયેલ  ભાવથી  પેરેલલ  કો ટ્રાકટર ી  તરીકે  કામ આપવામા ં આવશે. 

પેરેલલ  કો ટ્રાકટર ી  તરીકે  કામ આપવાની  સતા  વોડર્  િવ તારના ં સીટી  એ જીનીયર  કે  સક્ષમ અિધકારી ીની 

રહશેે. આવા  િક સામા ંઝોનલ કો ટ્રાકટર કામ ન કરે તો  તે જ ભાવથી બીજા કો ટ્રાકટર પાસે  કામ કરાવવામા ં

આવતુ ંહશે તેવા િક સામા ંબીજા કો ટ્રાકટરને અલગ સીકયોરીટી ડીપોઝીટ ભરવામાથંી મિુકત આપવામા ંઆવશે. 

પરંત ુતે વોડર્નો કરાર અલગ કરવાનો રહશેે. 

29) કોઈ પણ સજંોગોમા ંકો ાકટરને મં ુર થયેલ વોડ અગર િવ તાર િસવાય ુ ંઅ ય વોડ ુ ંકામ વર ત યવ થાના 

ભાગ પે કરવા  ુસ પવામા ંઆવે, તો તેઓના ંમં ુર થયેલ ભાવ માણે કર  આપવા બધંાયેલ છે. 



30) આવ યક  સજંોગોમા ં કોઈ  અગ યનુ ં કામ  કો ટ્રાકટર ીને  તા કાિલક  કરી આપવાનુ ં કહવેામા ં આવે  તો  તે  કામ 

લગત કો ટ્રાકટર ીએ કરી આપવાનુ ંરહશેે, અ યથા  સબંિંધત  કો ટ્રાકટ ી  સામે  દંડનીય  પગલા  લેવા  અંગેનો 

િનણર્ય લગત વોડર્ િવ તારના ંસીટી એ જીનીયર કરી શકશે. 

31) રાજકોટ મહાનગરપાિલકાએ નકકી કરેલ શેડયલુ ઓફ રેઈટસની આઈટમો મજુબ ડે્રનેજ ઝોનલ કામો તેમજ અ ય 

કામો એસ.ઓ.આર.મા ંસમાવેશ ન હોય તેવી આઈટમો  મજુંર થયેલ ભાવ મજુબ કો ટ્રાકટર ીએ કરી આપવાની 

રહશેે. 

32) જો રાજકોટ મહાનગરપાિલકા પાસે ફાજલ હશે, તો બાધંકામ અંગેના સાધન, ચાલ ુહાલત (વક ગ ક ડીશન)મા ં

ધોરણસર  િડપોઝીટ  તેમજ ચા  લઇ  િનયમ મજુબ કો ટ્રકટરને આપવામા ંઆવશે અને  તે સાધનોની ભાગંફોડ 

બદલ નકુશાન ભરપાઈ કરવાની તમામ જવાબદારી કો ટ્રકટરના ંશીરે રહશેે. 

33) ર તાના કામોમા ંબો ડર, મેટલ, કે મોરમ ઉપરનુ ંરોલીંગ, વોટરીંગ કામ િવગેરે માટે રોલરની  યવ થા કો ટ્રકટરે 

કરવાની રહશેે. કો ટ્રાકટર ી પાસે પોતાનો રોડ રોલર, ટ્રક, ટે્રકટર િવગેરે સાધનો રાખવાના રહશેે.  

34) વાિષર્ક ઝોનનો સમય સને ર૦૨૧-ર૦૨૩ ના ઠરાવમા ંજણાવવામા ંઆવેલ તારીખથી બે વષર્ સધુીની રહશેે  ને 

રાજકોટ મહાનગરપાિલકાની જ રીયાત મજુબ િવશેષ સમયગાળા માટે લબંાવી શકાશે   કો ટ્રાકટરને બધંનકતાર્ 

રહશેે તથા તે માટે કોઈ અલગ કરાર કરવાનો રહશેે નિહં તેમજ અલગ સમંિ   મેળવવાની પણ રહશેે નિહં   

કો ટ્રાકટર ીને બધંનકતાર્ રહશેે. કો ટ્રાકટરના મજુંર થયેલ ભાવ મજુબ િવશેષ સમયગાળા માટે પેમે ટ કરવામા ં

આવશે. છે લા વષર્નો ભાવ િવશેષ સમયગાળા માટે મા ય ગણશે.  

35) દરેક  કો ટ્રાકટર ીએ પોતાએ  રાખેલ વોડર્ / ઝોનના  કામોની સમજૂતી  મેળવવા,ચાલ ુ કરવા અંગે  તેમજ ચાલ ુ

કામોની  પ્રગિત  બાબતે  કો ટ્રાકટર ીએ  અથવા  કામના  કો ટ્રાકટર ીના  પ્રિતિનિધએ,  કચેરી  કામકાજના  િદવસો 

દર યાન િનયિમતપણે,  સાં  પ-૦૦ થી ૬-૦૦ દર યાન  બ  આવવાનુ ંરહશેે. કો ટ્રાકટર ીએ પોતાનો મોબાઈલ 

નબંર અવ ય જણાવવાનો  રહશેે.  મજુંર થયેલ અંદાજના  વકર્ ઓડર્ર  નાયબ  કાયર્પાલક ઈજનેર તરફથી  ઈ ય ુ

કરવામા ંઆવે તે િનયિમત રીતે મેળવી તાિકદે કામ ચાલ ુકરી આપવાનુ ંરહશેે. 

36) કો ટ્રાકટ ીએ િનયકુત કરેલ જવાબદાર પ્રિતિનિધ અંગેની િનયિુકતની િવગત કરારનામામા ંસાથે કરવાની રહશેે. 

37) રિવવારે કામ બધં રાખવાન ુછે. પરંત ુજો લગત સીટી એ જીનીયર કે ડે યટુી એકઝીકયટુીવ એ જીનીયર ી  ારા 

કોઈ  આવ યક  સજંોગો  કે  જ રીયાત  હોય  યારે  સચૂના  આપવામા ં આવે  તો  તે  કામ  કરી  આપવાનુ ં રહશેે. 

કામદારોને અઠવાડીક ઓફ િનયમાનસુાર આપવાનો રહશેે. 

38) રાજકોટ મહાનગરપાિલકાની તમામ પ્રકારની ઈમારતોમા ંસચૂના મજુબનુ ંતમામ કામ કરી આપવાનુ ંરહશેે. 

39) એકસાથે વધ ુકામોનો વકર્ ઓડર્ર આપવામા ંઆવતી વખતે તે  વીકારી કામ કરવાનો રહશેે.  

40) રાતે્ર કામ કરવાનુ ંકહવેામા ંઆવે તો કરી આપવાનુ ંરહશેે, તેના માટે વધારાનો કોઈ ભાવ આપવામા ંઆવશે નહી. 

41) કોઈ પણ કાયદાકીય િવવાદ અથેર્ ફકત રાજકોટ શહરે જ કાયર્કે્ષત્ર રહશેે. 

42) અ ય તમામ શરતો તથા  પેશીફીકેશન રાજય સરકારના માગર્ અને મકાન િવભાગના  પેશીફીકેશન તથા શરતો 

મજુબ સમજવાના રહશેે. 

43) આ કામે રજુ થયેલ ભાવ રોય ટી,,એકસાઈઝ, સેલટેકસ,વેટ, સિવર્સ ટેકસ, લેબરના પ્રવતર્માન કાયદાની જ રી ફી 

વગેરે  અ ય    કોઈ  સરકારી  કે  અધર્સરકારી  ટેકસ  લાગ ુ પડે  તે  તમામ  સહીતના  હોવાથી  તે  ભાવ  ભરનાર 



કો ટ્રાકટર ીને આપોઆપ લાગ ુ પડશે. આ  ટેકસમા  ફેરફાર  થશે  તો  તે  અંગે  વધારાના  ખચર્ની  રકમ  રાજકોટ 

મહાનગરપાિલકા  ારા મળવાપાત્ર થશે નહી. 

44) ર તાના કામ માટે રોલ ભાડુ ંનીચે મજુબ રહશેે.  

1. દૈિનક ભાડુ ં .૪૦૦૦/- ૮ કલાક માટે, વધારાની કલાકો માટે પ્રિત કલાકના  .૬૦૦/- 

2. અધ  િદવસનુ ંભાડુ ં .૨૫૦૦/- ૪ કલાક માટે, વધારાની કલાકો માટે પ્રિત કલાકના  .૬૦૦/-  

3. યિુન.હદ બહાર દૈિનક ભાડુ ં .૫૦૦૦/- ૮ કલાક માટે, વધારાની કલાકો માટે પ્રિત કલાકના  .૬૦૦/- 

4. યિુન.હદ બહાર અધ   િદવસનુ ંભાડુ ં .૩૫૦૦/- ૪ કલાક માટે, વધારાની કલાકો માટે પ્રિત કલાકના 

.૬૦૦/- 
 

અ ય બહારની એજ સીએ  રોલ ભાડે આપવાનો  થાય તો ભાડા  ઉપરાતં  િડપોઝીટ  !૧૫૦૦૦/-  તથા 

રાજકોટ  મહાનગરપાિલકાની  હદ  બહાર  લઈ  જવાનો  થાય  તો  ભાડા  ઉપરાતં  ડીપોઝીટ  !૨૫૦૦૦/- 

અગાઉથી  ભરવાના  રહશેે.  રાજકોટ  મહાનગરપાિલકા  તથા  હદ  બહાર  રોલ  ભાડેથી  આપવાની  સતા 

યથાવત લગત ઝોનના િસટી એ જીનીયર ી કે તેમને સમકક્ષ અિધકારી ીની રહશેે. 
 

45) પ્રાઈવેટ કામગીરી માટે શાખા હ તકના વોટર ટે કરનુ ંભાડુ ંનીચે મજુબનુ ંરહશેે. 

1. દસ હજાર લીટર કેપેિસટી ફેરા દીઠ  ! ૧૦૦૦/- 

2. પાચં હજાર લીટર કેપેિસટી ફેરા દીઠ  ! ૫૦૦/- 

યિુન. હદ બહાર ભાડેથી આપવાનુ ંથાય તો ભાડુ ંયથાવત પરંત ુિડપોઝીટ કામ દીઠ  !૫૦૦૦/- લેવાની 

રહશેે. અને આ રકમ અગાઉથી ભરવાની રહશેે. હદમા ંતથા હદ બહાર વોટર ટે કર ભાડેથી આપવાની 

સતા યથાવત લગત ઝોનના િસટી એ જીનીયર ી કે તેમને સમકક્ષ અિધકારી ીની રહશેે. 
  

46) મહાનગરપાિલકાની કામગીરી માટે મજુરોની જરુર પડે તો તે ઝોનલ કો ટ્રાકટર ીએ પરુા પાડવાના રહશેે. મજુરો 

પરુા પાડવાના  કામે    તે વખતના સરકાર ીના અમલમા ં હોય  તે ધારા ધોરણ મજુબ રોજના  દર  લસ ૧પ 

ટકાએ મજુબ ચકુવણ ુ કરવામા ંઆવશે.  તેમા ંએજ સીના વધારે ઓછા ભાવના  ટકાની ગણત્રી  કરવામા ંઆવશે 

નહીં.  રાખવામા ં આવેલ  મજૂર  અંગેની  કાયદાકીય  જવાબદારી    તે  કો ટ્રાકટર ીની  રહશેે.  ડે્રનેજના  ઝોનલ 

કો ટ્રાકટર ીએ  ડ્રેનેજને  લગત  કોઈ  પણ  કામગીરી  માટે  તથા  ડે્રનેજ  સફાઈને  લગત  ડે્રનેજ  ફિરયાદ  િનકાલની 

કામગીરી માટે રાજકોટ મહાનગરપાિલકાને જયારે પણ  મજુરોની જ ર પડે  યારે જ રીયાત મજુબની સખં્યામા ં

મજુરો િવના િવલબેં સ વરે પરુા પાડવાના ંરહશેે. 

47) ા.ર,૦૦,૦૦૦/- થી વધ ુરકમના કોઈ પણ કામો અરસ પરસ સમજૂતીથી તથા કો ટ્રાકટરની લેિખત સહમિતથી 

કરવાના રહશેે. 

48) બગીચામા ં રમત  –  ગમતના  સાધનો  બગીચા  િવભાગે  કરવાના  રહશેે  પરંત ુ િસિવલ  કામો  બાધંકામના  ઝોનલ 

કો ટ્રાકટરે કરવાના રહશેે. 

49) મેટલીંગ કામમા ંરોલ એજ સીનો હોવો જોઈશે. ર તા કામની એજ સી માટે રોલ ફરજીયાત છે. ગત વખતની  મ 

જ આ જોગવાઈ રાખવામા ંઆવેલ છે. 

50) વોટર વકર્સ િસિવલ કામો કો ટ્રકટરે કરી આપવાના રહશેે. 



51) એજ સીના ંકમર્ચારીઓને ભરતી, બદલી, બઢતી, િશક્ષા િવગેરેના સરકાર ીના કે રાજકોટ મહાનગરપાલીકાના કોઈ 

િનયમો લાગ ુપડશે નિહ.   

52) કો ટ્રાકટરે કરેલ કામના મેઝરમે ટ સબંિંધત એ જીનીયર પાસે લેવડાવી બીલ બનાવવા અંગેની માગંણી લેિખતમા ં

િદવસ -૮ મા ંરજુ કરવાની રહશેે અ યથા આ કામે શાખા દવારા એક તરફી માપ લઈને બીલ  બનાવી ચકુવણ ુ

કરવામા ંઆવશે   કો ટ્રાકટરને બધંનકતાર્ રહશેે તેમજ તે બાબતે કો ટ્રાકટરનો કોઈ વાધંો / િવરોધ મા ય રહશેે 

નહી. 

53) ગજુરાત  સરકાર ીના  મ  અને  રોજગાર  િવભાગના  જી.આર.ન.ં  સી.ડબ ય.ુએ  /ર૦૦૪/૮૪૧/એમ-૩ 

તા.૩૦.૦૧.૦૬ ના ઠરાવ મજુબ  મીકોના ક યાણ માટે બીલની કુલ રકમના પ્રવતર્માન ધોરણે સેસ રકમ રાજકોટ 

મહાનગરપાિલકા રનીંગ બીલ માથંી કપાત કરશે, તેમજ તેના માટે જ રી રજી ટે્રશન એજ સીએ  વ.ખચેર્ કરવાનુ ં

રહશેે. 

54) કો ટ્રાકટરે સરકાર ીએ જણા યા મજુબનો ચાલ ુવષર્નો પ્રોફેશનલ ટેક્ષ ભરવાનો રહશેે તથા તે અંગેનુ ંએન્રોલમે ટ 

સટ ફીકેટ રજુ કરવાનુ ંરહશેે. 

55) કામ રાખનાર કો ટ્રાકટર ીએ સરકાર ીના વખતો વખતના ઠરાવ/હકુમ/પિરપત્ર અનસુાર કામે રાખેલ કામદારો 

માટે  ઈ.એસ.આઈ.(એ લોઈઝ  ટેટ  ઈ યોર સ)  એકટ  હઠેળ  રજી ટે્રશન  કરાવી  જ રી  રજી ટે્રશન  નબંર 

મેળવવાનો  રહશેે.  કો ટ્રાકટર ીએ  તેમના  હ તકના  કામદારોને  ઈ.એસ.આઈ.  એકટ    હઠેળ  મળવાપાત્ર  તમામ 

લાભો  આપવાના  રહશેે.  કો ટ્રાકટર ીએ  ઈ.એસ.આઈ.એકટના    તે  સમયે  પ્રવતર્માન  તમામ  ધારા-ધોરણોનુ ં

પાલન કરવાનુ ંરહશેે. 

56) ઝોનલ  કો ટ્રાકટ અંગેની  પ્રાથિમક મજુંરી  મ યાની  તથા આનષુાિંગક  કાયર્વાહી અંગે  કો ટ્રકટરને  લેખીત ખબર 

મ યાના ં િદવસ  -૧૦ મા ં સીકયોરીટી  ડીપોઝીટની  રકમ ૩૦ માસ ની મદુત માટે  રાજકોટ મહાનગરપાિલકાની 

તરફેણની  ફીકસ  ડીપોઝીટની  રસીદ  (એફ.ડી.આર)  થી  ર તા  ઝોનલ  કામ  માટે  ઝોન  વાઈઝ  ા.૨,૦૦,૦૦૦/- 

ભરવાના રહશેે. જો આમ કરવામા ંકો ટ્રાકટ રાખનાર શખ્સ િન ફળ જશે તો તેણે ભરેલી અનેર્ ટમનીની રકમ જ ત 

કરવામા ંઆવશે, તથા આવા કો ટ્રાકટર ીને રાજકોટ મહાનગરપાિલકાના તમામ કામો માટે ત્રણ વષર્ માટે  લેક 

લી ટ કરવામા ંઆવશે. અને આવા સજંોગોમા ંઝોનલ કામ અંગે વૈકિ પક  યવ થા અંગેનો િનણર્ય કિમ ર ી કરી 

શકશે. 

57) દરેક ઝોનલ કામમા ંકામની મદુત કરારની તારીખથી બે વષર્ રહશેે અને નવો કો ટ્રાકટ ફાઈનલ ન થાય  યા ંસધુી 

લબંાવી શકાશે.    યાને લઈ એજ સીઓએ પોતાના ટે ડર રજુ કરવાના રહશેે. 

58) એજ સીએ ઓન-લાઈન ટે ડરના ભાવ ભરી  યાર બાદ જ રી ટે ડર ફી નો ડીમા ડ ડ્રાફટ, અનેર્ ટમની ડીપોઝીટનો 

ડીમા ડ  ડ્રાફટ  તેમજ  અ ય  જ રી  દ તાવેજો  િનયત  સમય  મયાર્દામા ં રજુ  કરવાના  રહશેે.  આમ  નહી  કરનાર 

એજ સીને  રાજકોટ  મહાનગરપાિલકાના  તમામ  કામો  માટે  ત્રણ  વષર્  માટે  ડીબાર  કરવામા ં આવશે.  ટે ડરનુ ં

સબમીશન   તે વોડર્ / ઝોનમા ંજ કરવાનુ ંરહશેે. 

59)   િક સામા ંઝોનલ કો ટ્રાકટર કામ કરવામા ંસક્ષમ ન હોય અથવા કો ટ્રાકટર ઈરાદાપવુર્ક જાણી જોઈને   કામ 

કરવાનુ ં ટાળશે તેવા િક સામા ંિનયમાનસુાર કાયર્વાહી કરી કો ટ્રાકટર સાથેનો કરાર રદ કરી સીકયરુીટી ડીપોઝીટ 

જ ત કરવામા ંઆવશે તથા ત્રણ વષર્ માટે રાજકોટ મહાનગરપાિલકાના તમામ કામો માટે  લેક લી ટ કરવામા ં

આવશે. આ પ્રકારના િક સામા ંબાકી રહતેા સમય માટે કો ટ્રાકટરના ખચેર્ અને જોખમે અ ય કો ટ્રાકટર પાસે કામ 



કરાવવામા ંઆવશે.  તેમજ કરવામા ંઆવેલ કામનુ ંચકુવણુ ં  ઝોનની મદુત પણુર્ થયાના છ માસ બાદ કરવામા ં

આવશે. આ પ્રકારના  િક સામા ંબાકી રહતેા સમય   માટેનુ ં કામ આ જ પ્રકારના અ ય કો ટ્રાકટરો  મની સાથે 

અ ય વોડર્ / ઝોન માટે કરાર કરવામા ંઆવેલ હોય તેમની પાસેથી  િદન-૩ મા ંભાવ મેળવી એલ -૧ એજ સી 

પાસેથી કરાવવામા ંઆવશે. તેમજ જો િદન-૩ મા ંકોઈ ભાવ રજુ ન થાય તેવા િક સામા ંશોટર્ ટે ડર નોટીસ આપી 

ભાવ મેળવીને ધોરણસર કરાર કરી કાયર્વાહી કરવામા ંઆવશે. 

60) દરેક એજ સીએ લેબર લાયસ સ તથા પ્રોિવડ ટ ફ ડ રજી ટે્રશન મેળવવુ ંફરજીયાત છે. 

61) દરેક એજ સીએ  તેમના મજુર - વા વમેન - સપુરવાઈઝરને હાજરી કાડર્ ફરજીયાતપણે આપવાના રહશેે. 

62) દરેક એજ સીએ તેમના મજુર – વા વમેન – સપુરવાઇઝરને મીનીમમ વેજીસ એકટ મજુબનુ ંવેતન ઈ.સી.એસ. 

ારા  ચકુવવાનુ ં રહશેે  સરકાર ીના  ડીઝીટલાઈઝેશનને  પ્રો સાહનના  ભાગ પે  દરેક  એજ સીએ  તેમના  મજુર  – 

વા વમેન – સપુરવાઇઝરને દર મહીને ઈ.સી.એસ.  ારા વેતન ચકુવા માટેના ધારાધોરણ અપનાવવાનુ ંરહશેે. 

63)  એજ સીને કરાર કરવાની અને સીકયોરીટી ડીપોઝીટ જમા કરાવવાની જાણ કરવામા ંઆવે અને એજ સી  ારા 

કરાર  કરવા  અથવા  સીકયોરીટી  ડીપોઝીટ  જમા  કરાવવામા ં ન  આવે  તેવા  સજંોગોમા ં એજ સીને  રાજકોટ 

મહાનગરપાિલકાના તમામ  કામો માટે  ત્રણ વષર્ માટે  લેક લી ટ  કરવામા ંઆવશે અને એજ સીના ખચેર્ અને 

જોખમે કામ કરાવવાની કાયર્વાહી કરવામા ંઆવશે. 

64) ભાવ ભરનાર એજ સીએ તેમની િવ ધ પોલીસ ફિરયાદ થયેલ નથી તે અંગેનુ ંતથા કયાયં  લેક લી ટ કરવામા ં

આવેલ નથી તે અંગે સોગદંનામુ ં ટે પ પેપર ઉપર કરી નોટરાઈઝ કરાવી ટે ડર સાથે રજુ કરવાના થતા જ રી 

દ તાવેજ સાથે જ રજુ કરવાનુ ંરહશેે. 

65) ઝોનલ  કો ટ્રાકટરે  પોતાના  માણસોને  ડ્રેસ  કોડ  નકકી  કરવાનો  રહશેે  અને આઈ.ડી.  કાડર્ આપવાનુ ં રહશેે. આ 

શરતનુ ંચુ તપણે પાલન ન કરનાર એજ સીને આઈ -કાડર્ ન પહરેનાર માટે  ા.પ૦/- પ્રિત માણસ  અને ડે્રસ કોડ 

મેઈ ટેઈન ન કરવા બદલ  ા.૧૦૦/- પ્રિત માણસ દંડ કરવામા ંઆવશે. 

66) ઝોનલ કામે એજ સી પોતાના   ભાવ ઓન-લાઈન રજુ કરશે તે ભાવો ઓછા જણાયે તેવા સજંોગોમા ંતેનુ ંરેઈટ 

એનાલીસીસ રજુ કરવા જણાવવામા ંઆવશે   અ વયે રાજકોટ મહાનગરપાિલકાને એજ સીના આવેલ ભાવ રજુ 

કરેલ રેઈટ એનાલીસીસ મજુબ યોગ્ય લાગશે તો જ  વીકારવામા ંઆવશે અ યથા  વીકારવામા ંઆવશે નિહં અને 

તેવી  એજ સીઓના  ભાવ  વીકારવામા ં આવશે  નિહ. આ અંગે  રાજકોટ  મહાનગરપાિલકાનો  િનણર્ય  એજ સીને 

બધંનકતાર્ રહશેે. 

67) ઝોનલ કામે એજ સીને મોબાઈલમા ંએસ.એમ.એસ. દવારા કામ કરવા જણાવવામા ંઆવશે   વકર્ ઓડર્ર ગણી 

એજ સીએ  તરુત  જ  કામ  ચાલ ુ કરી  દેવાનુ ં રહશેે.  અ યથા એસ.એમ.એસ.  ના  રેકડર્ આધાિરત  પેન ટી  વસલુ 

કરવામા ંઆવશે તેમજ િનયમાનસુાર કાયર્વાહી કરવામા ંઆવશે. 

68) પ્રોપ્રાઈટરના નામનો કેઈસ થાય  યારે એજ સીની સાથો સાથ પ્રોપ્રાઈટર પણ  લેક લી ટ થશે. એગ્રીમે ટ પૈકીના 

પ્રોપ્રાઈટર  અને  તમામ  પાટર્નર  લેક  લી ટેડ  ગણવામા ં આવશે.  ડોકયમેુ ટ  વેરીફીકેશન  કરાવતી  વખતે 

પાટર્નરશીપ ડીડ રજુ કરી વેરીફાઈ કરાવવાન ુ હશેે. 

69) એજ સીએ રાજકોટ મહાનગરપાિલકા દવારા જ ર જણાયે મોબાઈલ એ લીકેશન ડેવલપ કરવામા ંઆવશે તથા તે 

અનસુાર એજ સીએ દરેક કામનુ ંડોકયમુે ટેશન અને ફોટોગ્રાફસની િવગતો રજુ કરવાની રહશેે. 



70) એજ સીએ ઓન-લાઈન ટ ડરના ભાવ ભર  યાર બાદ જ ર  ટ ડર ફ  અને અન ટમનીનો ડ મા ડ ાફટ તેમજ 

અ ય જ ર  દ તાવેજો િનયત સમય મયાદામા ં ર ુ કરવાના રહશે. આમ નહ  કરનાર એજ સીને રાજકોટ 

મહાનગરપા લકાના તમામ કામો માટ ણ વષ માટ ડ બાર / લેક લી ટ કરવામા ંઆવશે. 

71) ખોદાણ કામે નીકળેલ માટી તથા ર બીશ રાજકોટ મહાનગરપાલીકાએ નકકી કરેલ સાઈટ  (૧) કોઠાિરયા ગામ 

પાસે, (૨) રૈયા  માટર્ િસટી િવ તારમા ંડ પીંગ યાડર્ માટે નકકી થયેલ જગ્યાએ નાખવાનુ ંરહશેે. 

 

આ કામોમા ંવધારાની માટી / ક ટ્રકશન એ ડ ડીમોલીશન વે ટ રાજકોટ મહાનગરપાિલકા  ારા િનયત કરાયેલ 

થળોએ  જ  િનકાલ  કરવાનો  રહશેે. આ  અંગે  સબંધંક  જાહરેનામાની  નકલ આ  સાથે  સામેલ  રાખેલ  છે.  નો 

એજ સીએ ચુ તપણે અમલ કરવાનો રહશેે આ કામોમા ંવધારાની માટે / ક ટ્રકશન એ ડ ડીમોલીશન  વે ટનો 

િનકાલનો કરવાની કામગીરી સદરહ ુજાહરેનામા મજુબ   તે  થળે કયાર્ અંગેના આધાર એજ સી  ારા રજુ કયાર્ 

બાદ જ આ કામગીરી અંગેનુ ંપેમે ટ કરવા કાયર્વાહી કરવામા ંઆવશે.  

72) ગદંાપાણીના જોબ કામમા ંએક ખાડામા ંતમામ દવસ માટ એક જ જોબ આપવામા ંઆવશે. ખાડો 

ુ લો રા યે બી  દવસે બીજો જોબ આપવામા ંઆવશે નહ  પરં  ુજોઇ ટ ખોલીને ચેક કરવા માટ 

જોબ આપવામા ં આવેલના ં  દવસ પછ ના તમામ ય નવાળા દવસ માટ  તે જોબના ડાયા 

જુબના ૫૦% રકમ આપવામા ંઆવશે.    
73) જ ર જણાયે સરકાર ીના કાયદા મજુબ ટી.આઈ.એન. (ટીન નબંર) લેવાનો રહશેે.  

74) કો ટ્રકટરે તેમને સ પાયેલ વોડર્ના કામની સમજુતી મેળવવા, ચાલ ુકરવા કે ચાલ ુકામમા ંપ્રોગે્રસ બાબતે સાઈટ 

એ જીનીયર સાથે ચચાર્  કરવા સચૂના મજુબના સમયે  હાજર  રહવેાનુ ં રહશેે.  કો ટ્રાકટર ીએ પોતાનો મોબાઈલ 

નબંર અવ ય જણાવવાનો રહશેે.  

75) વોડર્મા ં પાઈપ લાઈનની  રીપેરીંગ  કામ પહલેા /  દરિમયાન / પછી  રીપેરીંગ  કામની ચકાસણી માટે જ રી / 

લગત / અસરકતાર્ િવ તારના વા વ ખોલ-બધં કરવાની જવાબદારી રીપેરીંગ કામ કરનાર એજ સીની રહશેે.  

76) પાઈપ લાઈન રીપેરીંગ કામ દરિમયાન પાઈપ લાઈન ચોક – અપ જણાયે, એજ સીએ કલીનીંગ રોડ / પાઈપ 

િવગેરે પ્રકારના જ રી સાધનો વાપરીને પાઈપ લાઈન ચોખ્ખી કરી આપવાની રહશેે. 

77) પાણી  િવતરણ  દરિમયાન  ગદંા  પાણી,  ધીમા  દબાણ  િવગેર  પ્રકારની  ફિરયાદોના  ચેિકંગ  દરિમયાન એજ સીએ 

પાણી િવતરણ સમયે વોડર્ના સપુરવાઈઝરી  ટાફ સાથે હાજર રહવેાનુ ંરહશેે.  

78) માલ  સામાનથી  કે  કામને  કારણે  ર તા, ઓપન ગટર,  ગેસ  પાઈપ લાઈન અ ડર  ગ્રાઉ ડ  ડે્રનેજ,  ઇલેક્ટ્રીિસટી 

યવ થા ટેલીફોન કેબલ િવગેરે ખાનગી કે જાહરે માલ – િમલકતોને નકુશાન ન થાય, વાહન  યવહાર, રાહદારીને 

તકલીફ ન પડે તે માટે તથા ઓપન ગટર કે વ કળાના ંવહણેને અવરોધ ઉભો ન થાય, તે જોવાની તથા તે માટે 

જ રી  સાધન  સામગ્રી  વી  કે  સચુના  બોડર્,  આડસ,  િદવા  બ ી  કે  યિક્તની  યવ થા  કરવાની  જવાબદારી 

કો ટ્રાકટર  ઉપર  રહશેે.  તેમજ  કામગીરી  દરિમયાન  /  માટે  ટ્રાિફક અંગેની  તમામ  યવ થા માટે  લગત  ટ્રાિફક 

પોલીસ િવભાગ સાથે સકંલન કરી જ રી  યવ થા એજ સીએ કરવાની રહશેે.  

79) કો ટ્રાકટરને સ પવામા ંઆવેલ કામની યોગ્ય ઝડપ નહી જણાયે કે  િનયત સમયમા ંપુ  ન કરેલ હોવાનુ ંજણાયે 

ધોરણર પેન ટી વસલુ કરવામા ંઆવશે. આ બાબતનો પત્ર  યવહાર કો ટ્રાકટર સાથે સાદી પો ટથી  કે રાજકોટ 

મહાનગરપાિલકાના કમર્ચારી માર ત કરી શકાશે   િનયતમાનસુાર બ યા બરાબર ગણાશે.  



80) રાજકોટ મહાનગરપાિલકાના  ટોસર્માથંી મેળવેલ માલના તમામ ડો મેુ ટસ તથા તેની નકલો જાળવવાની રહશેે 

તેમજ તે ડો મુે ટસ વખતો વખત એ જીનીયર ીને પહોચતા કયાર્ બાદ જ  બીલ પેમે ટની કાયર્વાહી થઇ શકશે. 

લીધેલ માલ સામાનની રકમ બીલમાથંી બાદ કરવામા ંઆવશે. કામમા ંજ રીયાતથી ઓછો વાપરેલ માલ સામાન 

જમા કરાવવાનો રહશેે અ યથા બીલમાથંી કપાત કરવામા ંઆવશે.  

81) કરારનામામા ં કો ટ્રાકટરે  િનયકુત  કરેલ  પ્રિતિનધીની  િનયકુિતની  િવગતો  તથા  મોબાઇલ  નબંર અને  બેંક  નામ 

સિહતના  કર ટ એકાઉ ટના  નબંર  તેમજ પાન  નબંરની  િવગતો આપવાની  રહશેે.  કો ટ્રાકટરનુ ં ચકુવવાનુ ં થત ુ

પેમે ટ તેમના કર ટ બેંક એકાઉ ટમા ંસીધ ુજમા કરવામા ંઆવશે.  

82) વોટર  વકર્સ  નવા  કામ  પુ   થયા  બાદ  સબંધંકતાર્  કો ટ્રાકટરે  સદરહ ુ કામ  પુ   થયાની  તારીખથી  ત્રણ  માસ 

દરિમયાન પાઇપ લાઇનના ંકોઇપણ પ્રકારની ભાગં તટુ કે લીકેજ થશે તો તે ભાગં તટુ  કે લીકેજ કો ટ્રાકટરે કંઇ 

પણ જાતના વળતર વગર તેના ંપોતાના ખચેર્ દુર ત કરી આપવાનુ ંરહશેે.  

83) કો ટ્રાકટરે બધો માલ પોતાના ખચેર્ સિુચત  થળે લાવવાનો રહશેે. પાઇપ તથા  પેશય સના ંચડાવતા કે ઉતારતા 

કોઇ નકુશાની થશે તો તેને માટે કો ટ્રાકટર પોતે જવાબદાર રહશેે.  

84) દરેક પાઇપ તથા  પેશય સ બરાબર સાફ કરેલા અને કોઇ પણ જાતની ખામી વગરના હોવા જોઇએ. જો તેમા 

કોઇ પણ જાતની ખામી જનાશે તો તે નામજુંર કરવામા ંઆવશે   તે કો ટ્રાકટર પોતાના ખચેર્ સાઇટ ઉપરથી દુર 

કરવાના રહશેે.  

85) પાઇપો  ટે્ર ચમા ં ઉતારતા  પહલેા  તેનુ ં ખોદાણ બરાબર  કયાર્  પછી  ઉતારવાના  રહશેે.  ખોદાણના  ટે્ર ચના ં લેવલ 

બરાબર એક સરખા ઢોળાવમા ંતથા લેવલમા ંહોવા જોઇએ. પાઇપો ટે્ર ચમા ંનાખંતી વખતે પાઇપ તટુી ન જાય તે 

માટે બરાબર સભંાળ રાખવાની રહશેે.  

86) વા વ તથા ટી િવગેરે  યા ંસચુવવામા ંઆવે  યા ંફીટ કરી આપવાના રહશેે.  

87) પાઇપ લાઇન નખંાય ગયે તેનુ ંવધારેમા ંવધારે હડે ટે ટીંગ કો ટ્રાકટરે તેના પોતાના ખચેર્ કરી આપવાનો રહશેે. 

સદરહ ુ ટે ટીંગ દરિમયાન લીકેજ  કે પાઇપ ખામીવાળા જણાશે તો  તે કો ટ્રાકટરે  તેના પોતાના ખચેર્  તૈયાર કરી 

ટે ટીંગ આપવાનુ ંરહશેે.  

88) પાટર્ – એ માલ મટીરીયલમા ંસમાવેશ કરેલ તમામ ભાવો સે ટ્રલ  ટોસર્ (એ જી.) ના રેઇટ કો ટ્રાકટ સને ૨૦૧૮ 

– ૧૯ મજુબના છે.   એ ટીમેટ બનાવવા માટે બેઇઝ તરીકે લેવાના રહશેે. વોટર વકર્સ કામો માટે વાપરવાના 

થતા  વોટર  વકર્સ  મટીરીયલ  પૈકી  એ.સી.  પે્રશર  પાઇપ,  સી.આઇ.  પાઇપ,  સી.આઇ.  લઝુ  વા વની આઇટમો 

એ જીનીયરીંગ  ટોરમાથંી  મેળવીને  જ  વાપરવાની  રહશેે. આ આઇટમો  કો ટ્રાકટર  સ લાય  કરી  શકશે  નહી   

િસવાયની આઇટમો સામા ય સજંોગોમા ંવકર્સના એ ટીમેટના પાટર્  – એ મા ં દશાર્વેલ મટીરીયલ એનીજીનરીંગ 

ટોરમાથંી  મેળવવાનુ ં રહશેે. સજંોગ વસાત આ મટીરીયલ  ટોરમાથંી ઉપલ ધ ન થાય, તો  તે  કો ટ્રાકટર ીએ 

જાતે  લાવવાનુ ં રહશેે.  આ  જ  પ્રમાણે  ઇમરજ સી  કામો  માટે  નાયબ  કાયર્પાલક  ઇજનેર ીની  સચુના  મજુબ 

તા કાિલક ઉપયોગમા ં લેવાના થતા મટીરીયલની પણ કો ટ્રાકટર ીએ જાતે  યવ થા કરવાની રહશેે. આ પ્રકારે 

કો ટ્રાકટર ીએ સ લાય કરેલ મટીરીયલને એ ટીમેટ પાટર્ – બી મા ંસમાિવ ટ કરવાનુ ંરહશેે. અને આ પાટર્ – બી 

ની  રકમ  ઉપર  કો ટ્રાકટરના  મજુંર  થયેલ  અપ  –  ડાઉન  પસેર્ ટેઇજની  અસર  આપી  કો ટ્રાકટરને  ચકુવવામા ં

આવશે.  



89) શહરેની  હદ  બહારની  મેઇન  પાઇપ  લાઇનોના  ઝોનની  સાથે    તે  ઝોનના  િસિવલ  કામો  પણ    તે  ઝોનના 

કો ટ્રાકટર ીઓએ કરવાના છે. િસિવલ કામો માટે બાધંકામ શાખાનો ચાલ ુસાલનો એસ.ઓ.આર. તથા શરતો અને 

સમજુતીનો બેઇઝ લેવામા ંઆવશે અને વોટર વકર્સ પાઇપ લાઇનના ઝોનના પસર્ ટેઇજ મજુબ  િસિવલ કામના 

પસર્ ટેઇજ ગણવામા ંઆવશે. િસિવલ કામોમા ંબાધંકામ, ર તા, ડે્રનજ િવગેરે તમામ કામોનો સમાવેશ થશે.  

90) કોઇપણ કામનુ ંલેબોરેટરી ટે ટીંગ કરવાની જ રત જણાય તો તે કો ટ્રાકટરે પોતાના ખચેર્  યવ થા ગોઠવી કરાવી 

આપવાનુ ંરહશેે.  

91) અ ય  તમામ  શત   તથા  પેસીફીકેશન  પી.ડબ ય.ુડી/જી.ડબ ય.ુએસ.એસ.  બોડર્  ના  પેસીફીકેશન  તથા  શરતો 

મજુબ સમજવાના રહશેે.  

92) રાજકોટ મહાનગરપાિલકાના કોઇ પણ વોડર્મા,ં કંટ્રોલ મમા ંકે અ ય કારણોસર માણસોની જયારે જયારે જ રીયાત 

જણાશે  યારે રાજકોટ મહાનગરપાિલકાના લગત વોડર્ /  િવ તારના એ જીનીયર ીની સચુના મજુબની સખં્યામા ં

માણસો, સબંધંીત એજ સી / કો ટ્રાકટરે પરુા પાડવાના રહશેે  ન ુચકુવણુ ંસરકાર ીના પ્રવતર્માન રોજ ના દર 

ઉપરાતં ૧૫ ટકા વધ ુએ મજુબના દરે ચકુવવામા ંઆવશે. રોજમદાર પાસે આઠ કલાક કામગીરી લેવામા ંઆવશે. 

ચાર કલાક સધુીની  કામગીરી માટે અડધા  રોજ મજુબનો દર ચકુવવામા ંઆવશે.  તેમજ આ મજુર પાસે અ ય 

વોડર્મા ંપણ કામ કરાવી શકાશે.  

93) સબધંીત એજ સી / કો ટ્રાકટરે રાજકોટ મહાનગરપાિલકાના હદ િવ તાર બહારના ઝોન માટે ૨૪ કલાક માણસોની 

તથા વાહનની  યવ થા  રાખવાની  છે.  રાજકોટ મહાનગરપાિલકા  ારા વાહનોની  કોઇ  યવ થા  કરી આપવામા ં

આવશે નહી. તેમજ આ મજુર પાસે અ ય વોડર્મા ંપણ કામ કરાવી શકશે.  

94) રાજકોટ  મહાનગરપાિલકાના  સક્ષમ  અિધકારી ીને  યોગ્ય  જણાયે,  એક  કે  તેથી  વધ ુ વોડર્ની  કામગીરી  એક 

એજ સીને સપુ્રત કરી શકશે.  

95) આ કામે એજ સીના કમર્ચારીઓને રાજકોટ મહાનગરપાિલકા તરફથી કોઇપણ જાતના પકડ, પાના કે અ ય કોઇ 

સાધન સામગ્રી આપવામા ંઆવશે નહી એજ સીએ આવા સાધનો  વખચેર્ વસાવવાના રહશેે.  

96) સામા ય સજંોગોમા ંએક એજ સીને એક જ સાઇટ આપવામા ંઆવશે પરંત ુએકથી વધ ુસાઇટ એક જ એજ સીને 

આપવા અંગે નાણાિકય સ ધરતા ચકાસીને આપવા અંગે િવચારણા કરવામા ંઆવશે.  

97) કો ટ્રાકટના ં સમયગાળા  દરિમયાન  કોઇ પણ પ્રકારનો ભાવ વધારો  મળશે  નહી  તેવી  પ ટ સમજ સાથે  ભાવ 

ભરવા.  

98) એજ સી  ારા  રાજકોટ મહાનગરપાિલકામા ં કામગીરી માટે  ફાળવવામા ંઆવેલ  કમર્ચારી  પાસેથી એક  િદવસમા ં

આઠ  કલાકથી  વધ ુ કામ  લઇ  શકાશે  નહી  અથવા  વધારાની  કામગીરી  માટે  એજ સીએ  આવા  કમર્ચારીઓને 

સરકાર ીના ંધારાધોરણ અનસુાર મહનેતાણુ ંઆપવાનુ ંરહશેે.  

99) એજ સી  ારા  પરુા  પાડવામા ંઆવેલ  કમર્ચારીઓએ સબિંધત વોડર્  ખાતેના  રાજકોટ મહાનગરપાિલકાના  સક્ષમ 

અિધકારીના ંિનયતં્રણ હઠેળ કામગીરી કરવાની રહશેે.  

100) એજ સી  ારા  રાજકોટ  મહાનગરપાિલકામા ં કામગીરી  માટે  રોકવામા ં આવેલ  તમામ  કમર્ચારીના  ફોટા,  ઉમર, 

શેક્ષિણક લાયકાત, રહનેાકંના આધારો સાથે સપંણૂર્ બાયોડેટા રાજકોટ મહાનગરપાિલકા  િનયત કરે  તે નમનુામા ં

વખતો વખત રજુ કરવાનો રહશેે.  



101) એજ સીના  કમર્ચારીની  ગફલત  કે  અપ્રમાિણકતાને  લીધે  ચોરી  કે  ઉઠાતંરી  થાય  અને  તેને  લીધે  રાજકોટ 

મહાનગરપાિલકાને આિથર્ક  કે અ ય કોઈ પણ પ્રકારનુ ં નકુશાન થાય તો  તે અંગેનુ ં તમામ વળતર એજ સીએ 

ભરપાઈ કરી આપવાનુ ંરહશેે. એજ સીના કોઈ પણ કમર્ચારીની કાયદા િવ ધની કોઈ કામગીરી / વતર્ન બાબતે 

તમામ જવાબદારી એજ સીની રહશેે. 

102) એજ સીના કમર્ચારીની ક્ષિત બાબતે રાજકોટ મહાનગરપાિલકાની કોઈ કાનનૂી જવાબદારી થશે નિહ એજ સી પોતે 

તે માટે જવાબદાર થશે.  

103) ફિરયાદ ન ધવા  માટે  કો ટ્રકટર ીએ સપુરવાઈઝર  રાખવાનો  રહશેે એન સપુરવાઇઝરને  ફોન આપવાનો  રહશેે 

રાજકોટ મહાનગરપાિલકાના ંતમામ  ટાફ પાસે   સિવર્સ પ્રોવાઇડરના ં ફોન હોય,  તે સિવર્સ પ્રોવાઇડરના ં ફોન 

રાખવાના રહશેે અને   ફોન ૨૪ કલાક ચાલ ુરાખવાનો રહશેે આવેલ ફિરયાદનુ ંરાજકોટ મહાનગરપાિલકા  ારા 

સચૂવવામા ંઆવે તે પ્રકારના ફોરમેટમા ંરજી ટર  િનભાવવાનુ ંરહશેે રાજકોટ મહાનગરપાિલકા કોલ સે ટર તથા 

વોટર વકર્સ કંટ્રોલ  મમાથંી SMS થી ફિરયાદો મોકલવામા ંઆવશે અને તે ફિરયાદો િનકાલ કરી SMS થી જવાબ 

કરવાનો  રહશેે અને  રાજકોટ મહાનગરપાિલકાના ં ારા  જણાવવામા ંઆવે  તે પ પીગ  ટેશન  કે વોટર વકર્સની 

વોડર્ની ઓિફસે સપુરવાઇઝરની બેઠક  યવ થા રાખવાની રહશેે. 

104) ર તો બધં કરવા માટે િદવસ ના ંભાગમા ંસચૂનાન ુબોડર્, આડસ અથવા રાિત્ર બતીની  યવ થા કો ટ્રાકરે  પોતાના ં

ખચેર્  કરવાની  રહશેે.  તેને  અભાવે  થતી  તમામ  નકુશાનની  જવાબદારી  કો ટ્રાકટરની  રહશેે.  કોઈ    પણ  કામના 

ખોદાણ વખતે આડસની  યવ થા  યવિ થત રીતે કરવાની રહશેે. લોકોના જાન-માલને કાઈં નકુશાની થશે તો 

તેની  સપંણૂર્  જવાબદારી    તે  કો ટ્રાકટર ીની  રહશેે.  રાજકોટ  મહાનગરપાિલકાની  આ  અંગે  કોઈ  કાયદાકીય 

જવાબદારી રહશેે નહી  ની  પ ટ ન ધ લેવાની રહશેે. 

105) એજ સી  ારા એક વખત ભાવ રજુ થયા બાદ તેમા ંએજ સીની સમજફેર કે શરતચકૂન ેકારણે ભાવમા ંકોઈ પણ 

પ્રકારનો ફેરફાર કરી શકાશે નિહ. એજ સીએ ૧૦%  ટલો વધારાનો (િરઝવર્) મેનપાવર  વખચેર્ રાખવાનો રહશેે. 

106) કો ટ્રાકટરે કરેલ કામના મેઝરમે ટ સબંિંધત એ જીનીયર પાસે લેવડાવી બીલ બનાવવા અંગેની માગંણી લેિખતમા ં

િદવસ -૮ મા ંરજુ કરવાની રહશેે અ યથા આ કામે શાખા દવારા એક તરફી માપ લઈને બીલ  બનાવી ચકુવણ ુ

કરવામા ંઆવશે   કો ટ્રાકટરને બધંનકતાર્ રહશેે તેમજ તે બાબતે કો ટ્રાકટરનો કોઈ વાધંો / િવરોધ મા ય રહશેે 

નહી. 

107) ભાવ ભરનાર એજ સીએ આ કામે  રજુ  કરવાના થતા તમામ દ તાવેજો  “ વપ્રમાિણત / ખરી નકલ”  કરી  રજુ 

કરવાના રહશેે, આ ઉપરાતં અતે્રની કચેરી  ારા એજ સીને જણાવવામા ંઆવેલ તારીખ અને સમય દરિમયાન રજુ 

કરેલ તમામ દ તાવેજોની ઓરીજનલ (અસલ કોપી) વેરીિફકેશન કરાવવા હાજર રહવેાનુ ંરહશેે. 

108) પોલીસ  કિમ ર ીના પિરપત્ર મજુબ કો ટ્રકટ એજ સી સાથે  કામ  કરતા મજુર  િવગેરે તમામ  ટાફના આઈ.ડી.  

કો ટ્રાકટ એજ સીએ સચૂના મજુબની ઓિફસમા ંરજુ કરવાના રહશેે. 

109) રાજકોટ મહાનગરપાિલકા એસ.ઓ.આર. િસવાયની આઈટમોના ંકામો માકટના ંભાવે કરી આપવાના રહશેે. 

110) વોડર્મા ંઆવેલ કલોઝડ સોસાયટીમા ંરાજકોટ મહાનગરપાિલકા  ારા સોસાયટીના પાઈપ લાઈન નેટવકર્મા ંપાણી 

પરૂવઠો પરૂો પાડવામા ંઆવે છે. પરંત ુહાલમા ંપાઈપ લાઈન નેટવકર્નુ ંમેઈ ટેન સ તથા રીપેરીંગ સોસાયટી  ારા 

કરવામા ંઆવે છે. આ પ્રકારની કલોઝડ સોસાયટીમા ંપાઈપ લાઈન રીપેરીંગ કરવાની સોસાયટી  ારા રજૂઆત 



મ યે એજ સીએ  સોસાયટીના ં ખચેર્  રીપેરીંગ  કરવાનુ ં રહશેે  રીપેરીંગ  માટે  જ રી  મટીરીય સ  સોસાયટીએ  પરુા 

પાડવાના રહશેે. રીપેરીંગનુ ંમજુરી કામ નીચે મજુબ એજ સીએ સોસાયટી પાસે પરભારે મેળવવાનુ ંરહશેે. 

૧  ૧૫ મી.મી. કનેકશન રીપેરીંગ / ફલશ િવગેરે કામગીરી   ! ૨૮૯/- પ્રિત કનેકશન   
૨  ૫૦ – ૮૦ મી.મી. પાઈપ લાઈન (તમામ પ્રકાર)   ! ૧૫૪ + ૨૮૯ /- = ૨૨૧.૫૦ પ્રિત જોબ 
૩  ૧૦૦ મી.મી.   ! ૩૦૦/- પ્રિત જોબ  
૪  ૧૫૦ મી.મી.   ! ૩૭૨/- પ્રિત જોબ  
૫  ૨૦૦ મી.મી.   ! ૫૩૧/- પ્રિત જોબ  
૬  ૨૫૦ મી.મી.   ! ૭૫૮/- પ્રિત જોબ  
૭  ૩૦૦ મી.મી.   ! ૯૬૦/- પ્રિત જોબ  

111) કાયદાકીય  યાયનુ ંકે્ષત્ર ફકત રાજકોટ શહરે જ રહશેે. 
ઉપરોકત શરતો અને સમજુતી અમે વાચંી  છે    કરારનામાના ભાગ તરીકે  વીકારીએ છીએ તથા  તે અમોને 
બધંનકતાર્  છે  તથા વોટર વકર્સ શાખાના  ૨૦૧૮  –  ૨૦૧૯ ના ં વષર્  માટેના મજુંર થયેલ   આ સાથે સામેલ 
શેડ લુ ઓફ રેઈટસ મજુબ કામો કરવા બધંાઈએ છીએ   બદલ આ નીચે સહી કરી આપેલ છે. 
 એજ સીઓને રાજકોટ મહાનગરપાિલકા દવારા ગનુાિહત બેદરકારી સબબ નોટીસ આપવામા ંઆવેલ  હોય કે 

પોલીસ  ફિરયાદ  દાખલ  કરાવવામા ં આવેલ  હોય  તેવી  એજ સીઓ  તેમજ  તેવી  એજ સીઓની  પ્રોપ્રાઈટરશીપ 
ધરાવતા  કો ટ્રાકટર ીઓની અ ય એજ સીઓ રાજકોટ મહાનગરપાિલકાના ઝોનલબ  ટે ડર  કામોમા ં ભાગ લઈ 
શકશે નિહં. 

112) કો ટ્રાકટરે તેમને સ પાયેલ વોડર્ની કામગીરી દરિમયાન સે ટ્રલ  ટોર (એ જી.) માથંી મેળવેલ વા વનુ ંફીટીંગ કયાર્ 
બાદ વા વના બોડી  નબંર  પ ટ વાચંી  શકાય  તે  રીતેનો  ફોટોગ્રાફ  તેમજ  તેમને  ઇ ય ુ થયેલ વા વનુ ં ફીટીંગ 
સાઈટ  પર  થયેલ  છે  તે  મતલબનુ ં પ્રમાણ  પત્ર  બીલની  માગંણી  સાથે  રજુ  કયાર્  બાદ  જ આ  કામનુ ં ચકુવણુ ં
કરવામા ંઆવશે. 

113) ઈમરજ સીના ંિક સામા ંકે  ટોરમા ંવા વ ઉપલ ધ ન હોય તેવા િક સામા ંઅ ય વોડર્મા ંવા વ ઉપલ ધ હોય તો 
સદરહ ુવા વ  ટોરમા ંપરત જમા કરાવી પનુઃ   તે વોડર્ માટે ઇ ડે ટ આપીને લેવાના રહશેે. 

114) વા વ તથા રોડના ભાવ એસ.ઓ.આર.મા ંદશાર્વવામા ંઆવેલ છે. 
115) કામની અગ યતાને  યાને લઇ કો ટ્રાકટર ી િનયત સમય મયાર્દામા ંકામ પણૂર્ ન કરે તો ટે ડરની શરતો અનસુાર 

પેન ટી વસલુવામા ંઆવશે 
ઉકત શરતો તેમજ સમજૂતી અમે વાચંી છે. અને આ અંગે અમોએ સમજી િવચારીને ર૦૧૮-૧૯ ના વષર્ માટે શેડયલુ 

ઓફ રેઈટસ   મજુંર થયેલ છે તે મજુબ ર૦૨૧-ર૦૨૩ ના ંવષર્ માટેના મેશનરી ઝોનલ કામો કરવા બધંાઈએ છીએ. 
આ ઝોનલ કામની શરતો અને સમજૂતીને  કરારનામાનો ભાગ ગણવાનો  રહશેે.  તે મજુબ અમે  કામ  કરવા સહમત 

છીએ. 
કો ટ્રાકટરની સહી 

થળ :- રાજકોટ 
તારીખ :- 
 

DEE	  DEE	  DEE 	 DEE	  DEE  	DEE	
	
	
	

City Engineer 	 Addl. City Engineer City Engineer 
R.M.C. R.M.C. R.M.C. 

 
 



::  કો ાકટરને ખાસ ચુનાઓ  ::	
 

1. પોલીસ કિમ ર ીના પિરપત્ર મજુબ કો ટ્રાકટ એજ સી સાથે કામ કરતા મજૂર  િવ. તમામ  ટાફના આઈ.ડી. કો ટ્રાકટ 

એજ સીએ સચૂના મજુબની ઓફીસમા ંરજૂ કરવાના રહશેે. 

2. રાજકોટ મહાનગરપાિલકાના ંએસ.ઓ.આર. િસવાયની આઈટમોના ંકામો માકટના ભાવે કરી આપવાના રહશેે.  

3. સામા ય સજંોગોમા ંએક કો ટ્રાકટ એજ સીન ેએક ઝોન / વોડર્નો કો ટ્રાકટ આપવામા ંઆવશે. જો કોઈ એક કો ટ્રાકટ 

એજ સી એકથી વધ ુઝોન/વોડર્મા ંલોએ ટ હશે તો પણ તેમન ેત ેપકૈીના લોએ ટ એક જ ઝોન/વોડર્ માટે કરારબ ધ 

કરવામા ંઆવશે જયારે લોએ ટ બનતા અ ય ઝોન/વોડર્ માટે અ ય એજ સીન ેરાજકોટ મહાનગરપાિલકા પસદં  કરી 

શકશે. આમ છતા ંજ ર જણાયે એક કો ટ્રાકટ એજ સીન ેએકથી વધ ુઝોન/વોડર્નો કો ટ્રાકટ આપવા મહાનગરપાિલકા 

િનણર્ય  લઈ  શકશે.  એક  કો ટ્રાકટર ીને  એક  ઝોન/વોડર્ન ુ ં કામ આપવામા ંઆવશે. આમ  છતા,ં કિમશનર ી, રાજકોટ 

મહાનગરપાિલકા,  એક કો ટ્રાકટર ીને એક કરતા વધ ુઝોનનો કો ટ્રાકટ આપવા િનણર્ય લઈ શકશ.ે  

4.  તે વોડર્મા ંઆવેલ રાજકોટ મહાનગરપાિલકાની તમામ સાઈટો પર તેમજ જો કોઈ રાજકોટ મહાનગરપાિલકાની સાઈટ  

હદ બહાર હોય તો તેન ેલાગ ુનજીકના વોડર્મા ંવોડર્ના કો ટ્રાકટર ી દવારા કામગીરી કરવાની રહશેે. વોડર્ તથા તેન ે

લાગ ુિવ તારમા ંપણ કામગીરી કરી આપવાની રહશેે. 
 

5. એજ સીએ  જી.એસ.ટી.  (G.S.T.)  તથા  અ ય  ટેકસ  સિહત  પોતાના  ભાવ  ભરવાના  રહશે.ે  કો ટ્રાકટર  ારા  ત ે મજુબ 

જી.એસ.ટી. બ્રેક-અપ સાથને ુઈ વોઈસ રજુ કરવામા ંનહી આવ ેતો સદરહ ુ ટેકસ કો ટ્રાકટરના બીલ માથંી કપાત કરી 

જમા કરવામા ંઆવશ.ે 
 

આ ટે ડર કામ ેખરીદવાનુ ંથત ુમટીરીયલ એજ સીએ જી.એસ.ટી.(G.S.T.) નબંર ધરાવતા હોય તેવા રજી ટડર્ સ લાયર 

પાસેથી જ મટીરીયલ ખરીદ કરવાનુ ં રહશે.ે જી.એસ.ટી.  (G.S.T.) નબંર ન ધરાવતા હોય તેવા અનરજી ટડર્ સ લાયર 

પાસેથી  મટીરીયલ ખરીદ  કરવામા ંઆવશે  તો  તેવા  મટીરીયલ માટેનુ ં જી.એસ.ટી.  (G.S.T.) અંગે  કોઈ પણ પ્રકારનુ ં

પેમે ટ / રકમ ચકુવવા રાજકોટ મહાનગરપાિલકા જવાબદાર રહશે ેનહી. 

6.  એજ સી ઝોનલ કામે  લેક લી ટ થયલે હશે તેવી એજ સી આ વષર્ ર૦૨૧-ર૦૨૩ માટેના ઝોનલ કામે પોતાના ભાવ 

ભરી / ટે ડર રજુ કરી શકશે નહી. તેમ છતા ં લેક લી ટ થયલે એજ સી ટે ડર / ભાવ રજુ કરશે તો તેવી એજ સીન ે

ડી કવોલીફાઈડ ગણી ભાવ ખોલવામા ંઆવશ ેનહી. 

7. એજ સીએ વષર્ ર૦૨૧-ર૨ માટેના ભાવ રજુ કરવાના રહશેે.  યારબાદના વષર્ ર૦૨૨-ર૩ માટે એજ સીએ રજુ કરેલ 

ભાવ ઉપર રજુ કરેલ ભાવના ૧૦% મજુબ વધારો આપવામા ંઆવશે. 

દા.ત. 

(૧) એજ સીએ વષર્ ૨૦૨૧-૨૨ મા ંર૦% ઓછા ભાવ રજુ કરેલ હોય તો ર૦% ના ૧૦% એટલ ેકે ર% મજુબ વષર્  

    ર૦૨૨ – ૨૩ મા ં૧૮% ઓછા ભાવ ગણવામા ંઆવશે. 

(ર) એજ સીએ વષર્ ૨૦૨૧-૨૨ મા ં૧૦% વધ ુભાવ રજુ કરેલ હોય તો વષર્ ર૦૨૨-૨૩ મા ં૧૦% ના ૧૦% એટલે કે  

       ૧% મજુબ વધારો ગણી ૧૦ + ૧ = ૧૧% મજુબ વધ ુભાવ ગણવાનો રહશેે. 

8. માકટમાથંી  મળતી  ટા ડડર્ આઈટમોનો  ઉપયોગ  કામમા ં કરવાનો  થતો  હોય, તેથી  તેના  બીલ અતે્રની  કચેરીએ  રજુ 

કરવાના રહશેે. 
   



9. એજ સીએ વષર્  ર૦૨૧-ર૨ માટેના ભાવ રજુ કરવાના રહશેે.  યારબાદના વષર્  ર૦ર૨-ર૩ માટે એજ સીએ રજુ કરેલ 

ભાવ ઉપર રજુ કરેલ ભાવના ૧૦% મજુબ વધારો આપવામા ંઆવશે. 

દા.ત. 

(૧) એજ સીએ વષર્ ૨૦૨૧-૨૨ મા ંર૦% ઓછા ભાવ રજુ કરેલ હોય તો વષર્ ર૦૨૨-ર૩ મા ંર૦% ના ૧૦%  એટલે કે  

    ર%  મજુબ ર૦-૨ = ૧૮% ઓછા ભાવ ગણવામા ંઆવશે. 

(ર) એજ સીએ વષર્ ૨૦૨૧-૨૨ મા ં૧૦% વધ ુભાવ રજુ કરેલ હોય તો વષર્ ર૦ર૨-ર૩ મા ં૧૦% ના ૧૦% એટલે કે ૧%  

        મજુબ વધારો ગણી ૧૦ + ૧ = ૧૧% મજુબ વધ ુભાવ ગણવાનો રહશેે. 

10. ટે ડર ફી પ્રિત વોડર્ માટે  ! ૧૮૭૫/- છે એક કરતા વધ ુવોડર્ માટે આપવામા ંઆવતી ઓફર માટે તનેા ગણુાકંમા ટે ડર 

ફી નો ડીમા ડ ડ્રાફટ કાઢાવીન ેતનેા નબંર nProcure મા ંઓનલાઇન રજુ કરવાના રહશેે.  

દા.ત.  

કોઇ એજ સી ત્રણ વોડર્મા ંઓફર રજુ કરવા ઇ ક હોય તો તેમણે ટે ડર ફી  ! ૧૮૭૫/- X ૩ મજુબ કુલ ૫૬૨૫/- નો 

ડીમા ડ ડ્રાફટ કઢાવી રજુ કરવાનો રહશે.ે  

જો એજ સી  ારા એક કરતા વધ ુવોડર્ માટે ઓફર રજુ કરેલ હોય અને તેના પ્રમાણમા ંટે ડર ફી ભરેલ ન હોય તો તેવા 

િક સામા ં  વોડર્ માટે ક્રમાનસુાર મહ મ ઓફર રજુ કરેલ હશે તે મા ય રાખવામા ંઆવશે અને બાકીના વોડર્ માટેની 

ઓફર નોન – રી પો સીવ ગણવામા ંઆવશે.  

દા.ત. 

એજ સી  ારા ૪ વોડર્ માટે ઓફર રજુ કરેલ છે  ની કુલ ટે ડર ફી  !૭૫૦૦/- ભરવાના થાય.  

વોડર્ નબંર  ઓફર  
૩  ૧૦% વધ ુ 
૮   ૧૨% વધ ુ 
૯   ૮% વધ ુ 
૧૭   ૨૦% વધ ુ 

અને એજ સી  ારા માત્ર બે ટે ડર માટે  ! ૩૭૫૦/- ટે ડર ફી ભરેલ હોય તો તેવા િક સામા ંમહ મ ક્રમાનસુાર મજુબ 

વોડર્ ન.ં૧૭ તથા ૮  મા મહ મ ઓફર ૨૦%  અન ે૧૨% છે તે  યાને લવેામા ંઆવશે તમેજ વોડર્ ન.ં૩ તથા ૯ માટેના 

ટે ડર નોન-રી પો સીવ ગણવામા ંઆવશ.ે  

11. બીડ ડીપોઝીટ (ઇ.એમ.ડી.) પ્રિત વોડર્ માટે  ! ૫૦,૦૦૦/- છે એક કરતા વધ ુવોડર્ માટે આપવામા ંઆવતી ઓફર માટે 

તેના ંગણુાકંમા ઇ.એમ.ડી. નો ડીમા ડ ડ્રાફટ કઢાવીને તેના નબંર nProcure મા ંઓનલાઇન  રજુ કરવાના રહશેે.  

દા.ત.  

કોઇ  એજ સી  ૪  વોડર્મા ં ઓફર  રજુ  કરવા  ઇ ક  હોય  તો  તેમણ ે ઇ.એમ.ડી.  !  ૫૦,૦૦૦/-  X ૪  મજુબ  કુલ 

!૨,૦૦,૦૦૦/- નો ડીમા ડ ડ્રાફટ કઢાવી રજુ કરવાનો રહશેે.  

જો એજ સી  ારા એક કરતા વધ ુવોડર્ માટે ઓફર રજુ કરેલ હોય અને તનેા પ્રમાણમા ંઇ.એમ.ડી. ભરેલ ન હોય તો 

તેવા  િક સામા ં  વોડર્ માટે  ક્રમાનસુાર મહ મ ઓફર રજુ કરેલ હશે તે મા ય રાખવામા ંઆવશે અન ેબાકીના વોડર્ 

માટેની ઓફર નોન – રી પો સીવ ગણવામા ંઆવશે.  

દા.ત. 

એજ સી  ારા ૩ વોડર્ માટે ઓફર રજુ કરેલ છે  ની કુલ ઇ.એમ.ડી.  !૧,૫૦,૦૦૦/- ભરવાના થાય.  

વોડર્ નબંર  ઓફર  
૧  ૧૦% વધ ુ 



૮  ૫% ઓછા  
૧૦ ૮% ઓછા 

અને એજ સી  ારા માત્ર  ! ૧,૦૦,૦૦૦/- ટે ડર ફી ભરેલ હોય તો તેવા િક સામા ંમહ મ ક્રમાનસુાર મજુબ વોડર્ ન.ં૧ 

૧૦%  વધ ુ તથા  વોડર્  ન.ં૮  માટે  ૫% ઓછા  યાને  લેવામા ંઆવશ ે તમેજ  વોડર્  ન.ં૧૦  ની ઓફર  નોન-રી પો સીવ 

ગણવામા ંઆવશે.  
 

12.    એજ સી “ભાવો ભાવ” ભરેલ હશ ેતેવી એજ સીને બીજા વષેર્ પણ ભરેલ “ભાવો ભાવ” મજુબ આપવામા ંઆવશે અને 

કોઇ વધારો આપવામા ંઆવશે નહી.  

13. દરેક એજ સીએ તેમના મજુર – વા વમેન – સપુરવાઇઝરન ેદર મિહને ઇ.સી.એસ.  ારા જ વતેન ચકુવાયાના આધારો 

અતે્ર રજુ કરવાના ંરહશેે.  

14. માટ  ઉપાડવાની એસ.ઓ.આર. આઇટમ ન.ં૩૮૫ ઝોનલ કામ માટ રદ ગણવાની રહશે અને આઇટમ 

ન.ં૩૮૬ જુબ જ કુવ ુ ંકરવામા ંઆવશે. 	

15. ચ ખોદાણ વખતે આ ફા ટ / ો ટ તોડવા ુ ં કામ .સી.બી. ક ેકરને બદલે આ ફા ટ / ો ટ 

કટરથી કટ ગ કયા પછ  જ .સી.બી. ક માણસોથી ખોદાણ કરવા ુ ંરહશે. આ માટ કોઇ અલગથી ભાવ 

આપવામા ંઆવશે નહ . ડામર તોડ કામનો ભાવ જ આપવામા ંઆવશે. થી આસપાસનો ડામર / 

ો ટને કુશાન થાય નહ  તેમજ સીધી લાઇનમા ંખોદાણ કર  શકાય.     	
 
 
 

 

કો ટ્રાકટરની સહી. 
 
 
 

DEE	  DEE	  DEE 	 DEE	  DEE  	DEE	
	
	
	

City Engineer 	 Addl. City Engineer City Engineer 
R.M.C. R.M.C. R.M.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



::  એપે ડીકસ :: 

                          ( ા.૧૦૦/- ના  ટે પ પેપર ઉપર - નોટરાઈઝડ કરેલ) 
 

:: સોગદંનામ ુ:: 
 

હુ/ંઅમો .................................................................................................. આથી જાહરે ક  ં  ં/ કરીએ 
છીએ કે ભારત સરકાર / ગજુરાત સરકાર અથવા અ ય રાજય બોડર્ / કોપ રેશન દવારા અમો/અમારી 
કંપની ને  લેક લી ટ કરવામા ંઆવેલ નથી અને કંપની / સં થાની શ આતથી જ કોઈ પણ ઈ કવાયરી / 
કેસ  પે ડીંગ નથી. વધમુા ંમારી/અમારી  િવ ધ કોઈ પ્રકાની પોલીસ ફિરયાદ થયેલ નથી. સદરહુ કામે 
રજુ કરેલા વેરીફાય કરાવવાના થતા તમામ ઓરીજીનલ ડોકયમેુ ટસ સાચા છે. 
 
આથી  હુ ં/ અમો  ફરી ખાત્રી આપુ ં  ં/છીએ  કે  ઉપરોકત સોગદંનામ ુખોટુ / અસ ય અથવા ગેરમાગેર્ 
દોરનાર સાબીત થશે તો મા  / અમા  ટે ડર રદબાતલ ગણાશે. 
 
 
તારીખ : 
થળ  :  

સં થા/કંપનીના અિધકૃત  યિકતની સહી 
તથા સીકકો. 

   



 
Rajkot Municipal Corporation 

::  PRICE SCHEDULE :: 

Contract for Zonal Road Work in Rajkot Municipal Corporation 
 
Zone 

No 

 
Name of work 

 
Select 

Percentage rate 
Quoted rate Equal/ 

Above/ Below the rates 
of SOR approved for 

the 
year 2018-2019 

18 Ward No.18 Equal / Above / Below To be quoted 
Electronically 

 
1. I/We agree to carry out the above said work at the rates quoted for the 

Ward(s) as above. 

 
 

Signature of Contractor: 

 

 
DEE	  DEE	  DEE 	 DEE	  DEE  	DEE	
	
	
	

City Engineer 	 Addl. City Engineer	 City Engineer 
R.M.C. R.M.C. R.M.C. 

 
 

 


