
 રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
ટ ડર ન.ંરામન/ નેજ(મ.ઝો.)/૨૧-૨૨/૦૭ 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
દા ત રકમ:  .૨૨,૭૫,૦૦૦/-  અન ટ મની ડ પોઝીટ:  .૨૨,૭૫૦/- 

ટ ડર ફ       :  .૧,૧૨૫/-  કામનો સમયગાળો   : ૧ વષ 
 
૧. ઓનલાઇન  ઈ-ટે ડર  ડાઉનલોડ  અને 

સબિમશન કરવાની તારીખ 

તા.૦૭.૦૯.૨૦૨૧ થી ૨૦.૦૯.૨૦૨૧ ના 
૧૮.૦૦ કલાક સધુી 

૨.  કામકાજના સમય દર યાન કચેરીમા ંઈ-ટે ડર 
ફી., ઈ.એમ.ડી. તથા અ ય જ રી  ડો મુેં સ 
રજૂ કરવાની છે લી તારીખ  

તા.૨૨.૦૯.૨૦૨૧ ના ૧૮.૦૦ કલાક સધુી 
(ફક્ત  પીડ  પો ટ  /  રજી.  પો ટથી 
વીકારવામા ંઆવશે) 

૩.  િસક્યોિરટી ડીપોઝીટ  ૫%  રોકડા  અથવા  બેંક  FDR  /  ડીડી 
પેએબલ એટ રાજકોટ 

૪.  કો ટ્રાક્ટરનુ ંનામ   
૫.  સરનામુ ં

 
 
 
 

 

૬.  એજ સીનો સહી અને િસક્કો  
 

એડ . સીટ  એ નીયર  
રાજકોટ મહાનગરપા લકા (મ ય ઝોન) 

ડૉ.  બેડકર ભવન,  
ઢબરભાઈ રોડ, રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૧ 

કામ ુ ંનામ 

વોડ ન.ં૭ મા ં ાઇવેટાઇઝેશનથી  ગૂભ ગટરોની ફ રયાદોનો 
િનકાલ કરવા ુ ંકામ 

એ -  ટકનીકલ બીડ 
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
નેજ શાખા - ઈ-ટ ડર નોટ સ 

રાજકોટ  મહાનગરપાિલકાની  ડ્રેનેજ  શાખાના ં નીચે  જણાવેલ  કામે  સરકાર ીના  િનયમ  મજુબ 
રજી ટડર્  થયેલ  કક્ષા  પ્રમાણેના  અને  િનયત  સોલવ સી  સટ ફીકેટ  તથા આ પ્રકારના  કામનો 
અનભુવ  ધરાવનાર  કો ટ્રાકટર ીઓના  પસર્ ટેઈજ  રેઈટ  ઈ-ટે ડર  એડી.સીટી  એ જીનીયર, 
રાજકોટ  મહાનગરપાિલકા,  ડે્રનેજ  શાખા,  મ ય  ઝોન,  ડૉ.  આંબેડકર  ભવન,  ઢેબરભાઈ  રોડ, 
રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ ના સરનામે નીચે દશાર્વેલ મદુતમા ંમળી જાય તે રીતે મોકલી આપવાના 
રહશેે. 

મ કામ ુ ંનામ 

૧.  દા ત ૨કમ 

૨. અન ટમની ડ પોઝીટ 
૩. ઈ-ટ ડર ફ  

૪. કામનો સમયગાળો 
૧ વોડર્  ન.ં૭  મા ં પ્રાઇવેટાઇઝેશનથી  ભગૂભર્  ગટરોની 

ફિરયાદોનો િનકાલ કરવાનુ ંકામ 
૧. ૨૨,૭૫,૦૦૦/- 
૨. ૨૨,૭૫૦/- 
૩. ૧,૧૨૫/- 
૪. ૧ વષર્ 

 
ઈ-ટ ડર માટની અગ યની તાર ખો 

૧. ઓનલાઇન  ઈ-ટે ડર  ડાઉનલોડ  અને 
સબિમશન કરવાની તારીખ 

તા.૦૭.૦૯.૨૦૨૧ થી ૨૦.૦૯.૨૦૨૧ ના 
૧૮.૦૦ કલાક સધુી 

૨.  કામકાજના સમય દર યાન કચેરીમા ંઈ-ટે ડર 
ફી., ઈ.એમ.ડી. તથા અ ય જ રી  ડો મુેં સ 
રજૂ કરવાની છે લી તારીખ  

તા.૨૨.૦૯.૨૦૨૧ ના ૧૮.૦૦ કલાક સધુી 
(ફક્ત  પીડ  પો ટ  /  રજી.  પો ટથી 
વીકારવામા ંઆવશે) 

૩.  ઓનલાઇન ટેકનીકલ િબડ ખોલવાની તારીખ  તા.૨૨.૦૯.૨૦૨૧  ના  સાજંના  ૧૮.૦૦ 
કલાક બાદ 

૪.  સબિમટ  કરેલ  ડો મેુ સ  વેરીફાઈ  કરાવવા 
એજ સીએ હાજર રહવેાની તારીખ 

તા.૨૩.૦૯.૨૦૨૧  ના  સાજંના  ૧૬.૦૦  થી 
૧૭.૦૦ કલાક દર યાન 

૫.  ઓનલાઇન  ભાવ  ખોલવાની  તારીખ  (ફક્ત 
ક્વોલીફાઈડ િબડરની જ પ્રાઈસ િબડ જણાવેલ 
તારીખે ખોલવામા ંઆવશે) 

તા.૨૪.૦૯.૨૦૨૧ ના સવારે ૧૧.૦૦ કલાક 
(જો શકય હશે તો) 

૬.  બીડ વેલીડીટી  ૧૫૦ િદવસ 
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આ કામ  ની  મદુત એક  વષર્ની  છે.  ટે ડરમા ંઆપવામા ંઆવેલ અંદાજીત  રકમ એક 
વષર્ની  છે.  એજ સીએ  પોતાના  ભાવ  ફક્ત  ઓન  લાઇન  એક  વષર્  માટેની  કામગીરી  માટે 
ભરવાના  રહશેે.  તે  મજુબ એજ સીએ પ્રાઈવેટાઈઝેશનથી  ભગુભર્  ગટરની  ફિરયાદો  િનકાલની 
કામગીરી કરી આપવાની રહશેે. 

 
ટ ડર કામ કરવા માટ જ ર  લાયકાત: 
૧. નાણાકં ય માપદંડ: 
 છે લા ં સાત  વષર્ના  વાિષર્ક  ટનર્ઓવરની  સરેરાશ  ટે ડરની  રકમના  ૫૦%  કરતા ં વધ ુ

હોવી જોઇશે. 
 વક ગ કેપીટલ ઈ-ટે ડરની રકમના ઓછામા ંઓછી ર૫% હોવી જોઈએ તથા તે અંગેનુ ં

ચાટર્ડર્ એકાઉ ટ ટ ીનુ ંપ્રમાણપત્ર રજૂ કરવુ ંફરજીયાત છે. 
 બીડર પાસે “ઈ-૧” પ્રકારનુ ંરજી ટે્રશન હોવુ ંજોઇશે. 
 બીડરે  ! ૨.૦૦ લાખની સો વ સી રજુ કરવી જોઇશે. 

 
૨. અ ભુવનો માપદંડ: 
 એજ સીએ આ પ્રકારનુ ંઓછામા ંઓ  ં ટે ડરની ૬૦% રકમનુ ંએક કામ અથવા ૫૦% 

રકમના બે કામ સરકારી, અધર્-સરકારી અંતગર્ત મખુ્ય એજ સી તરીકે કરેલુ ંહોવુ ંજોઈશે  
 એજ સી પાસે  કામ  કરવા માટે  પરુતા પ્રમાણમા ં સાધનસામગ્રી તથા જ રી અનભુવી 

ટાફ હોવો જોઈશે. 
 

ખાસ ન ધ: 
એજ સીએ ટે ડર ફી નો ડીમા ડ ડ્રા ટ, ઈ.એમ.ડી. નો ડીમા ડ ડ્રા ટ તેમજ અ ય રજુ કરવાના 
થતા  જ રી  ડોકયમેુ ટસ  સાથે  ઈ.એસ.આઈ.સી.  (Employees State Insurance 

Corporation) રજી ટે્રશનની  નકલ  તેમજ  ઈ.પી.એફ.  (Employees' Provident Fund) 

રજી ટે્રશનની  નકલ અતે્રની  કચેરીને  રજુ  કરવાના  રહશેે અ યથા એજ સીને  નોનરી પો સીવ 
ગણી; તેવી એજ સીના ભાવ ખોલવામા ંઆવશે નહી. 
 
સામા ય શરતોઃ 
૧.  આ  કામના  ઈ-ટે ડર  અત્રેની  કચેરીમાથંી  િનયત  સમય  મયાર્દામા ં

www.rmc.nprocure.com પરથી  ડાઉન  લોડ  તેમજ  સબમીટ  કરી  શકાશે  અને  તે 
ઉપરાતં  રાજકોટ  મહાનગરપાિલકાની  વેબસાઈટ  www.rmc.gov.in પરથી  ફક્ત 
ડાઉનલોડ કરી શકાશે. 
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ર.   એક  એજ સીને  માત્ર  ૧  (એક)  જ  ફરીયાદ  િનકાલ  િવભાગની  કામગીરીનો  કો ટ્રાકટ 
આપવાનો થાય છે. એટલે કે ઈ-ટે ડર બહાર પડવાના સમયે   એજ સીનો આ પ્રકારનો 
કો ટ્રાકટ  રા. ય.ુ  કો.  સાથે  અમલમા ં હશે  તેવી  એજ સીને  આ  કામ  માટે  રી પો સીવ 
ગણવામા ંઆવશે નહીં પરંત ુતે પૈકી   એજ સીનો કો ટ્રાકટ ૧૭.૧૦.૨૦૨૧ સધુીમા ંપણૂર્ 
થતો  હશે  તેવી  એજ સીઓ  આ  કામની  ઈ-ટે ડર  પ્રિક્રયામા ં ભાગ  લીધો  હશે  તેવી 
એજ સીના ઓન-લાઈન ભાવ ખોલવામા ંઆવશે. 

 
3.   ઈ-ટે ડરમા ંદશાર્વાતા માણસો ઈ ડીકેટીવ છે અને ઓછામા ંઓછા તેટલા રાખવાના છે. 

આમ, ફરીયાદની સખં્યાવધ ુરહતેી હોય કે ગભંીર પ્રકારની ફરીયાદો રહતેી હોય, તો વધ ુ
માણસોની  યવ થા ગોઠવીને પણ ફરીયાદો  િનયત સમયમયાર્દામા ંસો વ કરવાની જ 
રહ ે છે  તેથી આ બાબતોનુ ં યાન રાખી  કો ટ્રાકટર ીએ જ રી ગણત્રીઓ કરી ઈ-ટે ડર 
ભરવાનુ ંરહશેે.  

 
૪.   અનેર્ ટ મનીની રકમ કામની અંદાજીત રકમના એક ટકા મજુબ ભરવાની રહશેે. અનેર્ ટ 

મનીની રકમ રા ટ્રીયકૃત બે ક અથવા શેડયુ ડ બે ક (કો-ઓપરેટીવ બે ક  િસવાય) ના 
"રાજકોટ મહાનગર પાિલકા" ની તરફેણ મા ં ડીમા ડ ડ્રાફટથી રજુ કરીને  તેની  િવગત 
ઓનલાઇન દશાર્વવાની રહશેે. અનેર્ ટ મનીની રકમના ડીમા ડ ડ્રાફટ વગરના ઈટે ડર 
પર લક્ષ આપવામા ંઆવશે નહી. અનેર્ ટ મની તરીકે એફ.ડી.આર, વીકારવામા ંઆવશે 
નહી. 

 
૫.  ઈ-ટે ડર કામની સમજુતી તથા અ ય િવગતો ઓફીસ સમય દર યાન મ ય ઝોન, ડ્રેનેજ 

શાખામાથંી જાણવા મળી શકશે. આ કામના ઈ-ટે ડર જણાવલે તારીખ અને સમય સધુી 
ઓનલાઇન  www.rmc.nprocure.com સાઈટ  પર  સબમીટ  કરી  યારબાદ  િનયત 
સમય  મયાર્દામા ં ઈ-ટે ડરમા ં જણા યા  મજુબની  તારીખ  સધુીમા ં ઈ-ટે ડર  સાથે  જ રી 
દ તાવેજો, ઈ-ટે ડર ફી, ઈ.એમ.ડી., આઈડે ટીટી પફૂ, એડ્રેસ પફૂ, પાન કાડર્ની પ્રમાિણત 
નકલ, યવસાય  વેરો  ભયાર્ની  નકલ, સપંકર્  ફોન  નબંર  /  મોબાઈલ  નબંર  િવગેરે 
એજ સીએ રજુ કરી દેવાના રહશેે. 

 
૬.  કો ટ્રાકટર ીઓએ ઈ-ટે ડરના સીલ-બધં કવર ઉપર કામનુ ંનામ  પ ટ અક્ષરે લખવાનુ ં

રહશેે. 
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૭.  નીચે જણાવેલ એજ સી આ કામના ઈ-ટે ડરમા ંભાગ લઈ શકશે નિહં. 
૭.૧.   મે.રાહલુ સેનેટરી માટર્ સહકારી મડંળી લી. રાજકોટ 
૭.૨   માડંવરાય સેનેટરી માટર્ સહકારી મડંળી લી. 

 
૮.  ભાવ  ફક્ત ઓનલાઈન  જ  ભરવાના  રહશેે.  અ ય  રીતે  રજુ  કરેલ  ભાવ  વીકારવામા ં

આવશે નહી. 
 
૯.  ઉપરોકત કામના કોઈ પણ અથવા બધા ટે ડરો કોઈપણ કારણ દશાર્ યા  િસવાય મજુંર 

અથવા નામજુંર કરવાનો અિધકાર અબાિધત રાખવામા ંઆવે છે. 
 

 
 એડ .સીટ  એ નીયર 
રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
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ઈ-ટ ડર ર ુ કરવા માટની મા હતી 
 
૧.   ટે ડર ડૉ મેુ ટ, ટે ડર ફી અને અનેર્ ટ મની નો ડીમા ડ ડ્રા ટ, આઈડે ટીટી પ્રફ. એડે્રસ 

પફૂ, પાન કાડર્ની પ્રમાિણત નકલ, યવસાય વેરો ભયાર્ની નકલ. સપંકર્ ફોન નબંર / 
મોબાઈલ નબંર  તેમજ અ ય તમામ  જ રી  દ તાવેજ  િવગેરે  િવગતો  ટે ડર  નોટીસમા ં
દશાર્વેલ સમય મયાર્દામા ંએજ સીએ રજુ કરવાના રહશેે. બધં કવર ઉપર કામનુ ંનામ 
દશાર્વવાનુ ંરહશેે. એજ સી એ ભાવ ફક્ત ઓનલાઇન જ ભરવાના રહશેે. અ ય રીતે રજૂ 
કરેલ ભાવ મા ય રાખવામા ંઆવશે નહીં 

 
૨.  “ટેકનીકલ  બીડ”  ઈ-ટે ડરમા ં દશાર્ યા  મજુબની  તારીખે  ખોલવામા ં આવશે.  અને  રજુ 

કરવામા ંઆવેલ દ તાવેજો  વા કે જ રીયાત મજુબની  ેણીમા ંરજી ટે્રશન, અનભુવની 
િવગતો, ટનર્ઓવરની  િવગતો અને વક ગ  કેપીટલ, અનેર્ ટ મની  ડીપોઝીટ, સો વ સી, 
આઈડે ટીટી પફૂ, એડ્રેસ પફૂ, પાન કાડર્ની પ્રમાિણત નકલ,  યવસાય વેરો ભયાર્ની નકલ, 
સપંકર્ ફોન નબંર / મોબાઈલ નબંર િવગેરે  કુટીની કરવામા ંઆવશે. તે મજુબ લાયકાત 
ધરાવતી  કવાલીફાઈડ  એજ સીના  જ  ભાવ  ખોલવામા ં આવશે.  લાયકાત  ન  ધરાવતી 
એજ સીના ભાવ ખોલવામા ંઆવશે નહી,   એજ સીને બધંનકતાર્ રહશેે. 

 
3.  એજ સીએ ઈ-ટે ડરના દરેક પાના ઉપર પોતાના હ તાક્ષર (સહી/િસક્ક) કરવાના રહશેે. 
 
૪.  ઈ-ટે ડર ડૉ મેુ ટ  િસવાયના અ ય રજુ કરવામા ંઆવેલ દ તાવેજો  ગેઝેટેડ અિધકારી 

દવારા / સે ફ અટે ટેડ પ્રમાિણત કરાવી રજુ કરવાના રહશેે. 
 
 
 
એજ સીની સહી તથા િસકકો 
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-:: ચેક લી ટ ::- 
૧.  સરકારી, અધર્-સરકારી િવભાગમા ંરજી ટે્રશન કરા યાની નકલ. 
 
૨.   આવા  પ્રકારના ઓછામા ંઓછા  એક  કામ  કયાર્  અંગના  દાખલાની  ખરી  નકલ. આવા 

પ્રકારના કામ કયાર્ અંગેનો છે લા સાત નાણાકંીય વષર્નો અનભુવનો દાખલો રજુ કરવો. 
 
૩.   બે કનુ ંસોલવ સી સટ ફીકેટ રજુ કરવુ.ં 
 
૪.  છે લા ંસાત વષર્ના વાિષર્ક ટનર્ઓવરની સરેરાશ ટે ડરની રકમના ૫૦% કરતા ંવધ ુહોવી 

જોઇશે. 
 
૫.  એજ સીએ  ટે ડર ફી નો ડીમા ડ ડ્રા ટ, ઈ.એમ.ડી. નો ડીમા ડ ડ્રા ટ  તેમજ અ ય રજુ 

કરવાના  થતા  જ રી  ડોકયમેુ ટસ  સાથે  ઈ.એસ.આઈ.સી.  (Employees State 

Insurance Corporation) રજી ટે્રશનની  નકલ  તેમજ  ઈ.પી.એફ.  (Employees' 

Provident Fund) રજી ટે્રશનની  નકલ  અતે્રની  કચેરીને  રજુ  કરવાના  રહશેે  અ યથા 
એજ સીને નોનરી પો સીવ ગણી; તેવી એજ સીના ભાવ ખોલવામા ંઆવશે નહી. 

 
૬.  અનેર્ ટ મની ડીપોઝીટ (સહકારી બેંક િસવાય) 
 

 અનેર્ ટ મની ડીપોઝીટ:  ! ૨૨,૭૫૦/- 
  બેંકનુ ંનામ તથા િવગત:  .................................................................................. 

 
          .................................................................................. 

 
કો ટ્રાક્ટરનુ ંનામ  : ...................................................................................... 
 
સરનામુ ં    : ...................................................................................... 
 
                   ....................................................................................... 
 
                   ....................................................................................... 

  ઉપરોક્ત િવગતે જ રી તમામ ડો મેુ ટ રજુ કરેલ છે. 
 
                કો ા ટરની સહ  તથા િસ ો 
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
ગૂભ ગટર સફાઈ  ગે કો ાકટ  ગેની શરતો અને સમ ુતી 

 
કો ટ્રાકટ રાખનાર એજ સીને નીચે જણાવેલ િનયમો તથા શરતો બધંનકતાર્ રહશેે. 
 
૧.   ભાવ પત્રકમા ંએક વષર્ માટેના ભાવની િવગત ફક્ત ઓનલાઇન આંકડા તથા શ દોમા ં

પ ટ લખવી.   શરતી ઈ-ટે ડર રદ પાત્ર ગણાશે. 
 
૨.  એજ સી હાલમા ંક્યાયં પણ  લેક  િલ ટ થયેલ નથી અને પોલીસ કેસ થયેલ નથી તે 

બાબતેનુ ં ! ૩૦૦/- ના  ટે પ પેપર પર સોગધંનામુ ંરજુ કરવાનુ ંરહશેે. 
 
૩.  ઈ-ટે ડર રજુ કરનાર એજ સીએ ઈ-ટે ડર રજુ કરતી વખતે દ તાવેજી પરુાવા ગેઝેટેડ 

અિધકારી  દવારા પ્રમાિણત /  સે ફ અટે ટેડ  કરાવી  રજુ  કરવાના  રહશેે,  મા ં કામનો 
અનભુવ,  છે લા  સાત  વષર્નુ ં ટનર્ઓવર,  વકીંગ  કેપીટલ,  ફે્રશ  સો વ સી  સટ ફીકેટ, 
સરકારમા ંયોગ્ય  ેણીમા ંનોધણી અને કામના અનભુવની  િવગતો રજુ કરવાની રહશેે. 
આ  િવગતો  અ ય  િવગતો  સાથે  ઈ-ટે ડરમા ં દશાર્વેલ  તારીખ  તથા  થળે  સમય 
મયાર્દામા ંફક્ત રજી ટડર્ એ.ડી. /  પીડ પો ટ થી રજુ કરવાના રહશેે. 

 
૪.  એજ સીએ બીડ સીકયરુીટી પેટે દશાર્વેલ અનેર્ ટ મની ડીપોઝીટ (ઈ.એમ.ડી.) મજુબની 

રકમનો ડીમા ડ ડ્રાફટ શેડયલુ બે ક / રા ટ્રીયકૃત બેંક (કોઓપરેટીવ બે ક િસવાય) નો 
રાજકોટ  મહાનગરપાિલકાની  તરફેણમા ં રજુ  કરવાનો  રહશેે.  અનેર્ ટ  મની  ડીપોઝીટ 
વગરના ઈ-ટે ડર  વીકારવામા ંઆવશે નહી. એજ સી નકકી થયે, અ ય એજ સીઓને 
અનેર્ ટ મની ડીપોઝીટ પરત કરવામા ંઆવશે. 

 
૫.   એજ સીના ભાવ મજૂંર કરવામા ંઆવેલ હોય, તે એજ સીએ કરાર કરી જવાની જાણ 

કરાયે િદવસ-૧૦ મા ંરાજકોટ મહાનગરપાિલકાની તરફેણમા ંઈ-ટે ડરમા ંદશાર્ યા મજુબ 
પરફોમ સ ગેરે ટી (સીકયોરીટી ડીપોઝીટ) ભરી તેમજ  ટે પ ડ ટુી એક્ટ ૧૯૫૮ અને 
તેના  રીવીઝન  મજુબ  કરારનામ ુ િનયત  ફોમેર્ટમા ં રજૂ  કરી આપવાનુ ં રહશેે.  અ યથા 
અનેર્ ટ મની ડીપોઝીટ જ ત કરવામા ંઆવશે અને એજ સીને ત્રણ વષર્ માટે રાજકોટ 
મહાનગરપાિલકાના કામો માટે  લેક િલ ટ / ડીબાર કરવામા ંઆવશે. 
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કામ રાખનાર એજ સીએ જ રીયાત મજુબ પરફોમ સ  ગેરે ટી રજુ કયાર્ બાદ અનેર્ ટ 
મની ડીપોઝીટ પરત કરવામા ંઆવશે. 
 
ઈ-ટે ડર ગેરંટી ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનુ ં યાજનુ ંચકુવણ ુકરવામા ંઆવશે નહી. 
 

૬.  આ  કામના  ઓફરની  વેલીડીટી  ભાવ  ખો યાની  તારીખથી  ૧૫૦  (એકસો  પચાસ) 
િદવસની રહશેે. આ કામની સમય મયાર્દા એક વષર્  છે,    રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
તરફથી  વકર્  ઓડર્ર  મ યાની  તારીખથી  એક  વષર્ની  સમય  મયાર્દા  ગણવાની  રહશેે 
એજ સીએ રાજકોટ મહાનગરપાિલકા સાથે એક વષર્ માટે કરાર કરવાનો રહશેે. 

 
૭.  કામ  રાખનાર  એજ સીએ  કો ટ્રાકટ  વે ય ુ અથવા  અંદાજીત  રકમના    વધ ુ હોય  તે 

મજુબ  ૫%  રકમ  સીકયરુીટી  ડીપોઝીટ  પેટે  રાજકોટ  મહાનગરપાિલકાની  તરફેણમા ં
ભરવાના  રહશેે.  સીકયરુીટી  ડીપોઝીટની  રકમ  રોકડેથી અથવા  નેશનલાઈઝડ  બે કની 
૧૮  (અઢાર)  માસની  મદુતની  ફીકસ  ડીપોઝીટ  ભરવાની  રહશેે  અને  લેબર  કો ટ્રાકટ 
મજુબ  પ્રવતર્માન  િનયમાનસુાર  ટે પ  ડયટુી  એક્ટ  મજુબ  અને  કાયદાિકય  ખચર્ 
એજ સીએ  ભોગવવાનો  રહશેે.  ટે પ  ડયટુી  એજ સીએ  ભોગવવાની  રહશેે.  આ 
સીકયરુીટી  ડીપોઝીટની  રકમ આ  કામ  પણૂર્  થયા  બાદ  ત્રણ મિહના  પછી  પરત  કરી 
શકાશે. 

 
૮.  રાજકોટ મહાનગરપાિલકા ચાલ ુકો ટ્રાકટ દર યાન કોઈ પણ કારણ દશાર્ યા વગર  કે 

નોિટસ આ યા વગર કો ટ્રાકટ રદ કરવાનો હકક અબાિધત રાખે છે. 
 
૯.  ચાલુ ંકામ દર યાન કોઈ િવવાદ ઉપિ થત થયે, આ સાથે સામેલ રાખવામા ંઆવેલ હુ ં

ક્રમ  ન.ંરામનપા/લીગલ/૧૮૫૮  તારીખ  ૧૮-૦૨-૨૦૧૭  યાને  લઈ  િનણર્ય  કરવામા ં
આવશે   આખરી રહશેે અને એજ સીને બધંનકતાર્ રહશેે. 

 
૧૦.  એજ સી  ારા કામ દર યાન ઈ-ટે ડરની કોઈ પણ શરતોનુ ંભગં કરવામા ંઆવશે તો 

સીકયરુીટી  ડીપોઝીટ  જ ત  કરવામા ં આવશે  તેમજ  રાજકોટ  મહાનગરપાિલકાના 
કામોમાથંી ત્રણ વષર્ માટે  લેક િલ ટ / િડબાર / ટિમર્નેટ કરવામા ંઆવશે. 
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૧૧.  ભગુભર્  ગટરની  સફાઈ  માટે  એજ સીએ  પખુ્ત  વયના  અને  અનભુવી  માણસો  તેમજ 
અનભુવી સપુરવાઈઝરી  ટાફ રાખવાનો રહશેે. 

 
૧૨.  કોઈ પણ પ્રિતબિંધત  યસન ધરાવતા  તેમજ અભદ્ર  યવહાર  કરતા  કામદારોને  કામ 

ઉપરથી હટાવવાના રહશેે. 
 
૧૩.  કોઈ પણ કામદાર લોકો પાસેથી આ કામની  કામગીરી માટે મિલન ઈરાદે મહનેતાણુ ં

માગંતા  જણાશે  તો  તેવા  કામદારને  તા કાલીક  હટાવવાના  રહશેે.  કામદારના  આવા 
વતર્ન  માટે  એજ સી  જવાબદાર  રહશેે.  તેમજ  આવા  િક સામા ં એજ સી  પાસેથી  . 
૧૦00/- ની પેન ટી વસલુવામા ંઆવશે. 

 
૧૪.  સફાઈ કામગીરી પેટા કો ટ્રાકટરને સ પી શકાશે નહી. 
 
૧૫.  સફાઈ  કરતા  મજુરોની  સરુક્ષાની  સપંણૂર્  જવાબદારી  કો ટ્રાકટરની  રહશેે  તથા  પરુતા 

સરુક્ષા સાધનો વસાવવાના રહશેે અને મજુરોને જ રી િવમા કવચથી સરુક્ષા આપવાની 
રહશેે.  કામ  દર યાન  કામદારને  કોઈ  પણ  પ્રકારે  ઈજા  થાય  તો  રાજકોટ 
મહાનગરપાિલકા કોઈ પણ પ્રકારનુ ંચકુવણ ુકરવા જવાબદાર નથી. એજ સીએ પોતાના 
મજુરો / વકર્ ફોસર્ની સપંણૂર્ સરુક્ષા માટે િવમા કવચ પુ  પાડવાનુ ંરહશેે. અને તે અંગે 
કરેલ  યવ થા સબંધંક  દ તાવેજોની  નકલ  રાજકોટ મહાનગરપાિલકાને  રજુ  કરવાની 
રહશેે. 

 
૧૬.  કામગીરી  દર યાન અક માતો, ઈજા અથવા  મ ૃ યનુા  કી સામા ં ખચર્  વળતરની  સપંણૂર્ 

જવાબદારી કો ટ્રાકટરની રહશેે તથા કાયદાિકય કાયર્વાહી માટે કો ટ્રાકટર જ જવાબદાર 
રહશેે. 

 
૧૭.  કો ટ્રાકટરે  રોકેલ  મજુર  તથા અ ય  ટાફને  િનયિમત  પખવાડીક  (માસમા ં બે  વખત) 

મીનીમમ  વેજીસ કાયદા મજુબ મહનેતાણુ ંચકુવવાનુ ં રહશેે. રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
મજુરોના વેજીસ માટે જવાબદાર રહશેે નહીં. 

 
૧૮.  કો ટ્રાકટરે લેબર કાયદા મજુબના તમામ કાયદા તથા  િનયમોનુ ંપાલન કરવાનુ ંરહશેે 

તથા તેમા ંવખતોવખત થતા સધુારાઓ મજુબ અમલ કરવાનો રહશેે. 
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૧૯.  લધતુમ વેતન ધારા નીચે ભિવ યમા ંકોઈ પણ વેતન કે અ ય ભ થા વધારો કો ટ્રાકટરે 

ભોગવવાનો રહશેે. 
 
૨૦.  કુલ  મજુંર  થયેલ  કો ટ્રાકટની  એક  વષર્ની  રકમના  પ્રો-રેટા આધારે  માિસક  પેમે ટની 

ગણત્રીએ  દર  માસની  ૧૫  (પદંર)  તારીખ  સધુીમા ં મહાનગરપાિલકા  તરફથી  માિસક 
પેમે ટની રકમ ચકુવવા  િબલ પ્રોડ સુ કરવા કાયર્વાહી કરવામા ંઆવશે. આ ઈ-ટે ડર 
કામ  રાજકોટ  મહાનગરપાિલકાની  આવ યક  સેવા  હોય,  વહીવટી  પ્રિક્રયા  અથવા 
અણધાયાર્  કારણોસર  પેમે ટમા ં િવલબં  થયે, એજ સીએ  કામગીરી  ચાલ ુ જ  રાખવાની 
રહશેે.  આ  કામના  કે દ્ર  ઉપર  સેનીટરી  ઈ પેક્ટર    સચૂનાઓ  આપે  તેનુ ં પાલન 
કરવાનુ ંરહશેે. 
 
જો એજ સી  કામગીરી અધરૂી  મકુી  દેશે અથવા તો બધં  કરશે તો ઈ-ટે ડર  ક ડીશન 
મજુબ પેન ટી વસલુવામા ંઆવશે. 

૨૧.   સફાઈ  કામગીરી  ઉપર  રોકેલ  મજુરો  કે  અ ય  ટાફ  કો ટ્રાકટરના  કમર્ચારી  ગણાશે, 
તેઓને રાજકોટ મહાનગરપાિલકા મા ંકોઈ પણ સજંોગોમા ંહકક-િહત-િહ સો રહશેે નહી 
તથા   તે પ્રકારે દાવો કરવા હક્કદાર રહશેે નહી.. 

ર૨ .  ફિરયાદ ન ધવા માટે એજ સીએ ઓપરેટર રાખવાના રહશેે. ઓપરેટરે ફિરયાદ બકુમા ં
ફિરયાદ  નોધવાની  રહશેે  અને  ડેટા  સા  યવવાનો  રહશેે  તથા  સચૂનાનસુર  રજી ટર 
મેઈ ટેઈન  કરવાનુ ં રહશેે.  ઓપરેટરની  ગેરહાજરી  જોવા  મળશે  તો  ઓછામા ં ઓ  ં
ા.૫૦૦/-  પ્રિત  િદવસ  લેખે  બીલમાથંી  પેન ટી  કપાત  કરવામા ં આવશે.  મહીનાની 
પહલેી  તારીખે  ફિરયાદની  િવગતો  નાયબ  કાયર્પાલક  ઈજનેર ી  સમક્ષ  રજુ  કરવાની 
રહશેે. ફિરયાદ  િનકાલની  િવગતો રજુ કયાર્ બાદ જ બીલ રજુ કરવાનુ ં રહશેે. ફરીયાદ 
િનકાલ િવભાગના ફોનઈ ટમે ટની જાળવણી કરવી અને જ ર જણાયે રીપેરીંગ કરાવવુ ં
તેમજ આમ કરતી વખતે  વૈકિ પક ફોનઈ ટમે ટની  યવ થા કરવી એ કો ટ્રાકટરની 
જવાબદારીનો  ભાગ  ગણાશે.    માટે  અલગથી  કોઈ  ચા   ચકૂવવામા ં આવશે  નહીં. 
ફરીયાદ િનકાલ િવભાગમા ંફરીયાદ ન ધણીનુ ંકાયર્ કોઈ પણ સજંોગોમા ંચાલ ુરાખવાનુ ં
રહશેે. 

૨૩.  સચુના  અપાય  તે  ફિરયાદ  તા કાલીક  ધોરણે  િનકાલ  કરવાની  રહશેે  અને  તે  પૈકી 
ઈમરજ સી  ફિરયાદો  પ્રથમ  હાથ  ધરવાની  રહશેે.  આગળના  િદવસની  પે ડીંગ  રહલે 
ફિરયાદોનુ ંિનકાલ પ્રથમ કરવાનો રહશેે. અને જો ફિરયાદો િનકાલ કરવામા ંઈરાદાપવૂર્ક 
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િવલબં  /  િન ફળ  થવાનુ ં છે  તે  અિધકારી ી  (નાયબ  કાયર્પાલક  ઈજનેર ી  /  એડી. 
સીટી એિ જનીયર ી) ને માલમુ પડશે તો  ા.૫૦૦/- પ્રિત િદન દંડ વસલુવામા ંઆવશે, 
 માિસક બીલમાથંી કપાત કરવામા ંઆવશે. 

૨૪.   ફિરયાદ ન ધવાના સમયથી અિનવાયર્ સજંોગો િસવાય (  તે અિધકારીની જાણ નીચે) 
ફિરયાદનો  િનકાલ  મહ મ  ૨૪  (ચોવીસ)  કલાકમા ં કરવાનો  રહશેે.  તેમજ  ફિરયાદ 
િનકાલની આવ યક્તાને  યાને લઈ જ ર જણાએ સચુના મજુબ ફિરયાદનો  િનકાલની 
કાયર્વાહી તા કાિલક શ  કરી દેવાની રહશેે. 

૨૫.  ફિરયાદ િનકાલની કામગીરી દરરોજ કરવાની રહશેે તેમજ જાહરે રજા કે અ ય રજાના 
િદવસોએ પણ કરવાની રહશેે. ફિરયાદ િનકાલ િવભાગનો કામ કરવાનો સમય સવારના 
૮.૦૦ વાગ્યા થી સાજંના ૭.૦૦ વાગ્યા સધુી રહશેે. આ ઉપરાતં ઉપરોક્ત િનયત સમય 
િસવાય પણ આકિ મક કે અિનવાયર્ સજંોગોમા ંડે્રનેજ સફાઈને લગત   કોઈ કામગીરી 
કરવાની જરુરીયાત ઉપિ થત થાય તો તેવા સજંોગોમા ંએજ સીએ આ કામ માટે સચૂના 
મળેથી કોઈ પણ સમયે માણસોની  યવ થા કરી આપી તે કામગીરી કરાવવાની રહશેે. 
તેના માટે કોઈ અલગથી ચકૂવણુ ંકરવામા ંનહી આવે. 

૨૬.  એજ સી  ારા  ફિરયાદ  િનકાલ  શકય  હોય,  યા ં તેના  િનકાલમા ં (અિનવાયર્  સજંોગો 
િસવાય)  િવલબં  થતો  જણાય  તો  સદરહ ુ એજ સીના  ખચેર્  અને  જોખમે  અ ય  ડે્રનેજ 
ફિરયાદ  િનકાલની  અ ય  એજ સી  અથવા  ઝોનલ  કો ટ્રાકટર  પાસે  રાજકોટ 
મહાનગરપાિલકા કામગીરી કરાવશે. આવી રકમ પેન ટી સાથે માિસક બીલમાથંી કપાત 
કરવામા ંઆવશે.  તથા  િન ફળ  કો ટ્રાકટરનો  સફાઈ  કામગીરીનો  કો ટ્રાકટ  રદ બાતલ 
કરવામા ંઆવશે. આ અંગે નો  િનણર્ય  કિમશનર ીનો આખરી  રહશેે અને  કો ટ્રાકટરને 
બધંનકતાર્ રહશેે. 

 
ર૭.  રોજ બરોજ આવતી ફિરયાદોનુ ંસમયસર િનકાલ માટે એજ સીએ ફિરયાદના પ્રમાણમા ં

જ રી મજુરો રાખવાના રહશેે. પરંત ુઓછામા ંઓછા ૧૫ (પદંર) માણસો (૧૨ મજુર + 
૧  સપુરવાઈઝર  +  ૧  ટેલીફોન  ઓપરેટર  +  ૧  મજુર  ટીંગ  ડી-સી ટીંગ)  તેમજ 
ચોમાસા ના ૪ માસ દર યાન જ રીયાત મજુબ વધારાના મજુર આ ફિરયાદ  િનકાલ 
િવભાગ માટે રાખવાના રહશેે. આ હાજરી આ કામના કે દ્રના સેનીટરી ઈ પેક્ટર  ારા 
પરુી માિસક  રીપોટર્  રજુ  કરવા મા ંઆવશે. એજ સી  ારા  િનયત મજૂરો  કરતા ંઓછા 
મજૂરો  રખાએથી  એજ સીના  બીલમાથંી  ઓછામા ં ઓ  ં ા  ૫૦૦/-  પ્રિત  મજુર  િદઠ 
પેન ટી  વસલુવામા ં આવશે.  નાયબ  કાયર્પાલક  ઈજનેર  પેન ટી  વસલુ  કરવા  માટે 
સ ાિધકારી છે અને તેમનો િનણર્ય આખરી રહશેે અને કો ટ્રાકટરને બધંનકતાર્ રહશેે.   



 

     

13
 

 

 

તે  િદવસે  સવારે  અગાઉના  િદવસની  પે ડીંગ  રહલે  ફિરયાદો  તથા  તે  િદવસે  િદવસ 
દર યાન આવેલ  ફિરયાદો  મળી  થતી  કુલ  ફિરયાદોને    તે  િદવસની  કુલ  ફિરયાદ 
તરીકે ગણવામા ંઆવશે. આ રીતે ગણત્રી કરતા કોઈ પણ માસમા ંવોડર્વાઈઝ માિસક 
લ  પે ડીંગ  ફિરયાદો  (આખા માસની  વોડર્વાઈઝ  દરેક  િદવસની  પે ડીંગ  ફિરયાદોનો 
સરવાળો) વોડર્વાઈઝ માિસક  લ ફિરયાદો (આખા માસની વોડર્વાઈઝ દરેક  િદવસની 
કુલ  ફિરયાદોનો  સરવાળો)  ના  ૩%  (હાયર  રાઉ ડેડ)થી  વધ ુ હોવી  જોઈએ  નહી. 
ચોમાસાના સમયગાળા દર યાન (જુલાઈ થી ઓકટોબર માસ દર યાન) આવી પે ડીંગ 
ફિરયાદોનુ ંપ્રમાણ ૫% (હાયર રાઉ ડેડ) થી જરા પણ વધ ુહોવ ુજોઈએ નહી.  

 
ઉપર મજુબ ગણત્રી  કરતા માિસક  પેિ ડંગ  રહલે  ફિરયાદોનુ ં પ્રમાણ ઉપરોકત પ્રમાણ 
કરતા વધ ુરહશેે તો  િનયત પ્રમાણ કરતા પે ડીંગ રહલે વધારાની પે ડીંગ ફિરયાદના 
દરેક એક ટકા િદઠ કો ટ્રાકટરના   તે ફિરયાદ િનકાલ િવભાગના થતા માિસક બીલના 
એક ટકા મજુબની રકમ પેન ટી પેટે બીલમાથંી કપાત કરવામા ંઆવશે.  

 
ઉપર મજુબ કુલ પેન ટીની રકમ ગણત્રી કરતા,   તે માસમા ંઉપર દશાર્ યા મજુબ   
તે મિહનામા ં (અ)  પે ડીંગ ફિરયાદો લગત કપાત કરવા પાત્ર રકમ અને  (બ) ઓછા 
મજૂર પરુા પાડવા  કે હાજર હોવા સબંધંક કપાત કરવા પાત્ર રકમ (અ) (બ) પૈકી   
વધ ુહશે તે રકમ ઉપરાતં અ ય દંડનીય રકમ પેન ટી તરીકે કો ટ્રાકટરના બીલમાથંી 
કપાત કરવામા ંઆવશે.  

 
૨૮.  આ કો ટ્રાકટમા ંમેનહોલ હાઉસ કનેકશન ચે બર, મખુ્ય તથા પેટા લાઈનોની સફાઈનો 

સમાવેશ રહશેે.  ડે્રનેજ ફિરયાદ  િનકાલ અ વયે કામગીરી વખતે કો ટ્રાકટર ીએ લગત 
હાઉસ  ચે બસર્માથંી  કચરો  /  સી ટ  કાઢી  તેનો  રીક્ષા  ારા  ઉપાડી  અ ય  સચુવવામા ં
આવે  તે  જગ્યાએ  િનકાલ  કરી આપવાનો  રહશેે. આ  સફાઈ  વખતે  મેનહોલ  કવર  / 
હાઉસ કનકેશન ચે બર કવર ને કોઈ નકુસાની કે તટુ- ટ થશે તો તેવા કવરની િકંમત 
એજ સી પાસેથી વસલુ કરવામા ંઆવશે. ગાર કાઢયા બાદ ૧૦.૦૦ વક ગ કલાકમા ંજ 
નીકળેલ ગાર ઉપાડવાની  યવ થા કો ટ્રાકટર ીએ કરવાની રહશેે.  

 
૨૯.  સફાઈ  દર યાન  નીકળતા  સી ટ  (ગાર,  કાદવ,  કીચડ)  િવગેરે  તા કાલીક  ઉપાડી 

સચુવવામા ં આવે  તે  જગ્યાએ  િનકાલ  કરવાનો  રહશેે  તથા  સાઈટ  ચોખ્ખી  રાખવાની 
રહશેે. તથા સી ટ ઉપાડી  લેવા માટે જ રી સાધનો સાથે રાખવા ફરજીયાત  છે.    તે 
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થળે નીકળેલ સી ટનો  િનકાલ ૧૦.૦૦ વક ગ કલાકમા ંજ કરી આપવાનો રહશેે તથા 
જો  આમ  િનકાલ  નહીં  કરાયો  હોવાન ુ જણાશે,  તો  પ્ર યેક  થળ  દીઠ  ।.૫૦/પેન ટી 
કરવામા ંઆવશે.  

 
૩૦.  દરરોજની સફાઈ  કામગીરી  દર યાન મેનહોલ તથા  હાઉસ કનેકશન  ચે બરની સફાઈ 

કરવામા ં આવેલ  ર બીશ  /  કચરો  /  ગાર    તે  િદવસે  જ  સાં   રીક્ષા  થી  સફાઈ 
કામદાર  ારા ઉપાડી લેવાનો રહશેે. સદરહ ુકચરા માટે રાજકોટ મહાનગરપાિલકાની ડી-
સી ટીંગ રીક્ષાનો ઉપયોગ કરવાનો રહશેે નહી. તથા 

 
સદરહ ુ ઉપાડેલ  ર બીશ  /  કચરો  /  ગાર  નવા  રીંગ  રોડની  ડ પીંગ  સાઈટ  અથવા 
કોઠારીયાની ડ પીંગ સાઈટ પર જ િનકાલ કરવાનો રહશેે. આ માટે કોઇ અલગ થી ચા  
આપવામા ંઆવશે નહી, માટે   તે સફાઈ કામના કો ટ્રાકટરે રોજ બરોજની રીક્ષા તથા 
તેના ફેરા નો ખચર્ ગણી ઈ-ટે ડરમા ંપોતાના ભાવ રજુ કરવાના રહશેે. 
 

3૧.  સફાઈ દર યાન ડ્રેનેજ લાઈન / મેનહૉલ / હાઊસ કનેક્શનને લગત ક્ષિત / તટુીઓ 
જણાય તો તેની લગત અિધકારીને તરુત જ જાણ કરવાની રહશેે. 

 
3૨.  આ કામમા ંજ રીયાત મજુબ ઊડી  મેનહોલની સફાઈ માટે  ડી-સી ટીંગ ઓટો રીક્ષાની 

યવ થા  રાજકોટ  મહાનગરપાિલકા  તરફથી  કરવામા ં આવશે.  ફિરયાદ  િનકાલ  માટે 
રાજકોટ મહાનગર પાિલકા પાસે માગંણી રજુ કયેર્થી ફિરયાદ િનકાલ માટે  ટીંગ મશીન 
ની  યવ થા કરી આપવામા ંઆવશે, આ  ટીંગ મશીનના ઉપયોગ માટે (અ) પ્રિત માસ 
િમિનમમ ૧૯ કલાક, (બ) ખરેખર કરેલ વપરાશના કલાક એ બે માથંી   વધારે હશે તે 
મજુબ પ્રિત કલાકના  .- ૫૭૫/- લેખે ચા  વસલુવામા ંઆવશે, આ વસલુાત માિસક 
બીલમાથંી  કરવા  મા ં આવશે,  જ ર  જણાયે  ડી-વોટરીંગ  કામ  કરવાની  યવ થા 
કો ટ્રાકટરે જાતે કરવાની રહશેે. 

 
૩૩.  સફાઈની  કામગીરીને  લગત  સફાઈની  બધી  જ  સાધનો  વા  કે  કલીન  ઝીંગ  રોડ, 

મે યઅુલ  ગે્રબ  બકેટ,  પાવડા,  તગારા,  ત્રીકમ,  ૫રાઈ,  મનહોલમા ં ઉતરવાની  સીડી, 
સેફટી બે ટ, મૌટી ટોચર્, કપરુની ગોટી, સાબ,ુ  િસ ટ ઉપાડીને લઈ જવાની ટ્રોલી, રીક્ષા 
તથા જ રીયાત મજુબના અ ય સાધનો અને સરુક્ષા ના સાધનો  વા  કે  હે ડ  ગ્લોઝ, 
િલમસ  પેપર, ગમ  બટુ,  સેફટી  હે વેટ,  ગેસ  માસંક  (બ્રીધીંગ એપેરેટસર્), ઓકસીઝન 
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સીલી ડર,  ફ ટર્  એઈડ  કીટ  િવગેરે  એજ સી  એ  વસાવવાના  રહશેે, એજ સીએ ઓફર 
સાથે ઉપરોકત સાધનોનુ ંલી ટ રજુ કરવાનુ ંરહશેે. 

 
૩૪.  ર તા ઉપરની કામગીરી માટે  ર તા બધં ના બોડર્ તથા જ રી સીકયરુીટીની  યવ થા 

એજ સીએ કરવાની રહશેે. 
 
૩૫.  રાજકોટ  મહાનગરપાિલકા  તરફથી ઓફીસ અને  ટેલીફોનની  યવ થા  પરુી  પાડવામા ં

આવશે.  થાિનક નાગિરક /  કોલ  સે ટર મારફત  તેમજ  રાજકોટ મહાનગરપાિલકાના 
કમર્ચારી  ારા અંગત રીતે  કે  ફોન  ારા આવેલ ફિરયાદ  િનકાલ કરવાની જવાબદારી 
એજ સીની  રહશેે,  કોલ  સે ટર  મારફત  આવેલ  ફિરયાદ  ચોવીસ  કલાકમા ં િનકાલ 
કરવામા ંનહીં આવે તો  તે ફિરયાદ પે ડીંગ ગણવામા ંઆવશે અને ઈ-ટે ડર ક ડીશન 
મજુબ પેન ટી વસલુવામા ંઆવશે. કોલ સે ટર મારફત આવેલ બધી ફિરયાદનો જવાબ 
એસ.એમ, એસ.  ારા કોલ સે ટરને આપવાનો રહશેે અને આ માટે જ રી ફોન ઇ મે ટ 
અને સીમ કાડર્ની  યવ થા એજ સીએ પોતાના ખચેર્ કરવાની રહશેે.  

 
૩૬.  આ કો ટ્રાકટ હાલના ચાલ ુતથા ભિવ યમા ંવધનાર ફિરયાદોના  િનકાલ માટે આ ઈ-

ટે ડરમા ંસમાિવ ટ વોડર્ના સમાિવ ટ બધા  િવ તારોમા ં દરરોજ  (રજાના  િદવસ સાથે) 
ની સફાઈ કામગીરીનો સમાવેશ રહશેે. 

 
૩૭.  ઉપરોકત વોડર્ િવ તારમા ંકો ટ્રાકટ સમય દર યાન ભગુભર્ ગટરની સગવડ વાળા તથા 

ભિવ યમા ંવધતા ભગુભર્ ગટરના િવ તારોનો તથા નગરસેવક  ીની ગ્રા ટમાથંી િવકાસ 
થયેલ િવ તારોનો સમાવેશ રહશેે. 

 
૩૮.  ટ્રાફીકવાળા િવ તારોમા ંિદવસે કામ ન થઈ શકે તેમ હોય કે િદવસ ભાગે મેનહોલ હડેીંગ 

થતા  હોઈ,  પાણીથી  વધ ુ ભરેલા  હોઈ, પાણી  ઉતયાર્  બાદ  ડી-સી ડીંગ  કામગીરી  કરી 
શકાય તેમ જણાત ુહોય, તેવા કામો માટે મોડી સાજં સધુી, રાિત્રના સમયે પણ કામગીરી 
બજાવવાની રહશેે. પાણી ભરેલ હોય,  તેવા  મેનહોલના ડી-સી ટીંગ કામ વખતે પાણી 
સકશાન કરી કે અ ય રીતે બહાર ખેંચવાની જવાબદારી કો ટ્રાકટર ઉપર રહશેે,   માટે 
જ ર  જણાયે  કો ટ્રાકટર  ારા  માગંણી  કયેર્થી  શકશન  મશીન  િવના  મ ૂ ય આપવામા ં
આવશે. 
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૩૯.  ઈ- ટે ડર શરતમા ંકોઈ પણ શરતનો ભગં થયે કો ટ્રાકટ રદ કરી સીકયોરીટી ડીપોઝીટ 
જ ત કરવામા ંઆવશે. 

 
૪૦.  રાજકોટ  મહાનગ૨પાિલકા  ારા  જ ર  જણાયે  ભાગ  પાડી  એક  કરતા  વધ ુ એજ સીને 

કામગીરી સ પી શકશે. 
 
૪૧.  એક એજ સીને એક ફિરયાદ િનકાલ િવભાગની કામગીરીનો કો ટ્રાકટ આપવામા ંઆવશે. 
 
૪૨.  ડે્રનેજ  ફિરયાદ  િનકાલ  િવભાગનો  કો ટ્રાકટ  રાખનાર મખુ્ય કો ટ્રાકટરે  િદવસ દર યાન 

ફિરયાદ િનકાલ િવભાગમા ંહાજર રહવેાનુ ંરહશેે. 
 

૪૩.  ગુભ ગટર મેનહોલમા ં દર ઉતાર ને કામદારો પાસે સફાઈ કરાવવાની 
નથી. 

 
૪૪.  ડે્રનેજ સફાઈ કામ કરતા કામદારોની સરુક્ષાની સપંણૂર્ જવાબદારી   તે કો ટ્રાકટર ીની 

રહશેે તથા કામદારોનો જ રી િવમો ઉતારવાનો રહશેે. આ પ્રકારે વીમો ઉતારેલ હોવાના 
આધારો રા. ય.ુ કો.ને એગ્રીમે ટ સાથે રજૂ કરવાના રહશેે. 

 
૪૫.  ડે્રનેજ  સફાઈ  કામગીરી  દર યાન  અક માત,  ઈજા  અથવા  મ ૃ યનુા  િક સામા ં ખચર્  / 

વળતરની સપંણૂર્ જવાબદારી કો ટ્રાકટર ીની રહશેે. તથા કો ટ્રાકટર તમામ કાયદાિકય 
કાયર્વાહી માટે જવાબદાર રહશેે. ફોજદારી ગનુો બનતો હોય તો તે માટે પણ કો ટ્રાકટર 
જવાબદાર રહશેે. 

 
૪૬.  મેનહોલ / હાઉસ કનેકશન  ચે બસર્  ડામર  મેટલ / માટી / ઓટા  િવગેરેમા ંદબાયેલ 

હશે તો પણ આ ઈ-ટે ડર રાખનાર કો ટ્રાકટરે જ રી મેનહોલ ! હાઉસ કનેકશન ચે બસર્ 
શોધી  તથા  ખોદીને  ફિરયાદનો  િનકાલ  કરવાનો  રહશેે,  નો  કોઈ  અલગથી  ભાવ 
આપવામા ંઆવશે નહી. એજ સીએ  િનયિમત રીતે બધી ડાયામીટરની ઉભરાતી ડ્રેનેજ 
લાઈન સાફ કરવાની રહશેે. લગત વોડર્ના સબંિંધત એસ.આઈ., એસ.એસ,આઈ./ વકર્ 
અિસ ટ ટ/  મદદ.  ઈજનેર  /  અિધક  મદદ,  ઈજનેર  /  વોડર્ના  નાયબ  કાયર્પાલક 
ઈજનેર ીની  સચુના  અનસુાર  ઉપરોકત  સફાઈ  કરવાની  રહશેે.  ઉપરાતં  મહ મ 
િવ તારમા ં ડે્રનેજનો  સમાવેશ  થયેલ  હોય  પરંત ુ અમકુ  િવ તારમા ં પાઇપ ગટર  ચાલ ુ
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હોય  તેવા  િવ તારોમા ં ખાસ  િક સા  તરીકે  પાઇપ  ગટર, ઓપન ગટર  તથા  મેનહોલ 
સફાઈ પણ કરવાની રહશેે. 

 
૪૭.  કો ટ્રાકટર ી  ારા  મજુરોનુ ં િનયિમતપણે  મેડીકલ  ચેક  અપ  કો ટ્રાકટર ીના  ખચેર્ 

કરાવવાનુ ંરહશેે. 
 
૪૮.  કો ટ્રાકટર ીએ વકર્મેન કોપે સેશન એકટ હઠેળ ડબ ય.ુસી. પોલીસી લેવાની રહશેે. તથા 

૧૦  કામદારી  થી  વધ ુ હોય  તો  લેબર  લાયસ સ  લેવાનુ ં રહશેે.  ૧૦  થી ઓછા  માટે 
બાહધરી પત્રક રજુ કરવાનુ ંરહશેે. પરંત ુપ્રવતર્માન ધોરણે વકર્મેન કો પે શેશન એકટ 
હઠેળ ડબ ય.ુ સી. માટેની જ રી િવિધનુ ંપાલન કરવાનુ ંરહશેે. 

 
૪૯.  કો ટ્રાકટર ીએ  સરકાર ીના  પ્રવતર્માન  પી.એફ.  િનયમ  મજુબ  પોતાના  હ તકના 

કામદારી માટે કમર્ચારી પ્રોવીડટં ફંડ નબંર (ઈ.પી.એફ.) લેવાનો રહશેે. 
 
૫૦.  જ ર જણાયે કો ટ્રાકટર ીએ સિવર્સ ટેકસના કાયદા મજુબ નબંર લેવાના રહશેે. 
 
૫૧.  કો ટ્રાકટરે પોતે રાખેલ કારીગરોને મીનીમમ વેજીસ એકટ પ્રમાણે દર આપવાના રહશેે.  

તેમજ  સબંધંીત  લેબર  કાયદાઓનુ ં પાલન  કરવાનુ ં રહશેે  તથા  વખતોવખતના 
સરકાર ીના અ ય કાયદાઓનુ ંપાલન કરવાની જવાબદારી કામ રાખનાર એજ સીની 
રહશેે.  તેમજ આ અંગેના પ્રવતર્માન કાયદાઓનુ ંપાલન કરવાનુ ંરહશેે તેમજ સરકાર ી 
તરફથી  વખતો  વખત    કાઈં  ફેરફાર  થાય  તેનો  અમલ  કરવાનો  રહશેે,  તથા 
પ્રવતર્માન,  મજુર  કાયદા  પ્રમાણે  જ રી  પત્રકો  બનાવવાના  તથા  સાઈટ  ઉપર 
સાચવવાના રહશેે. 

 
૫૨.  કો ટ્રાકટર ીએ હાલના ચાલે કે નવા લાગ ુપડનાર તમામ પ્રકારના ટેકસ સાથે ગણતરી 

કરી ભાવો ભરવાના રહ ેછે. રાજકોટ મહાનગરપાિલકા આ માટે વધારાનુ ંકોઈ ચકુવણુ ં
કરશે  નહી.  સરકારી  િનયમ  મજુબ  ઈ કમ  ટેકસ  તથા  લેબર  સેસ  કે  અ ય  ટેકસ 
કો ટ્રાકટરના  બીલમાથંી  કપાત  કરવામા ં આવશે  તથા  કો ટ્રાકટ  દર યાન  સરકાર ી 
તરફથી  કોઈ  નવા  કર  કે  કરના  દ૨મા ં ફેર  ફાર  કરવામા ં આવશે  તો  તે  અંગેની 
જવાબદારી કો ટ્રાકટર ીની રહશેે. 
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૫૩.  કો ટ્રાકટર પોતાના કામદારને થયેલી ઈજા માટે તથા  કંઈ બદલો આપવો પડે, તો તે 
માટે તમામ રીતે કો ટ્રાકટર જવાબદાર રહશેે. કામદારને થયેલી ઈજા માટે યોગ્ય બદલો 
આપવામા ં જો  કો ટ્રાકટર  િન ફળ  િનવડે  અને  કામદારોને  તે  બદલો  રાજકોટ 
મહાનગરપાિલકા  તરફથી  આપવામા ં આવશે  તો  તેવી  આપેલી  રકમ  કો ટ્રાકટરને 
ચકૂવવા  પાત્ર  રકમમાથંી  અથવા  અ ય  આપવાની  થતી  હોય  તે  રકમમાથંી  કાપી 
લેવાનો રાજકોટ મહાનગરપાિલકાને આધકાર રહશેે. 

 
૫૪.  કો ટ્રાકટરે ૧૮ વષર્થી ઓછી ઉંમરના કોઈને કામે રાખવાના નથી. 
 
૫૫.  કામ  ઉપર    માણસો  રાખવાની    તે  વોડર્ના  એસ.  આઈ.  એસ  એસ.  આઈ.,  વકર્ 

અિસ ટ ટ/  મદદનીશ  ઈજનેર  /  અિધક  મદદનીશ  ઈજનેર  કે  નાયબ  કાયર્પાલક 
ઈજનેર ી મનાઈ કરે તે માણસોને કામ ઉપર રાખવાના નથી. 

 
૫૬.    કો ટ્રાકટરના  ભાવ  મજુંર  થાય  તેઓએ  ધોરણસર  રીતે  ટે પ  ડયટુી  એકટ  મજુબ 

િનયમાનસુાર  ટે પ પેપર ઉપર કરારનામુ ંકરી આપવાનુ ંરહશેે. 
 
૫૭.  એક વષર્નો  ડે્રનેજ ફિરયાદ  િનકાલ કો ટ્રાકટનો સમય પરુો થયા પછી આ કામે મજુંર 

થયેલ ભાવથી જ વધ ુત્રણ માસ અથવા નવી એજ સીની  િનમણકૂ ન થાય  યા ંસધુી 
કો ટ્રાકટર આ કામ  કરવા બધંાયેલ  રહશેે.  તેમ છતા ં રાજકોટ મહાનગરપાિલકા તથા 
એજ સીની પર પર સમંિતથી આ કામની મળૂ શરતોએ અને આ કામે મજૂંર થયેલ મળૂ 
ભાવથી આ કામની મદુત વધ ુ૧ વષર્ના સમય ગાળા માટે લબંાવી શકાશે.   માટે કોઈ 
નવુ ંઅગ્રીમે ટ કરવાનુ ંરહશેે નહીં. 

 
૫૮.  કોઈ પણ કારણોસર  કો ટ્રાકટર ઈ-ટે ડરમા ં દશાર્વેલ  કામ  કરવા અશિકતમાન થશે  કે 

કામ  અધુ   છોડી  દેશે  અથવા  કામ  બધં  કરી  દેશે  તો  તેવા  સજંોગોમા ં ઈ.એમ.ડી.  - 
સી રુીટી ડીપોઝીટ જ ત કરવામા ંઆવશે અને રાજ કોટ મહાનગરપાિલકા એજ સીન ે
ત્રણ વષર્ માટે  લેક િલ ટ / ડીબાર / ટિમર્નેટ કરવામા ંઆવશે અને એજ સીના ખચેર્ 
અને જોખમે આ કામ પરુુ કરાવશે અને આમ કરતા ંઈ-ટે ડરમા ંજણાવેલ ભાવ કરતા ં
વધારે ખચર્ થશે તો મહાનગરપાિલકા કો ટ્રાકટરની અનેર્ ટમની ડીપોઝીટ - સીકયોરીટી 
ડીપોઝીટમાથંી કે સાઈટ ઉપર પડેલા માલ સામાનની હરાજી કરી ખચર્ વસલુ કરી શકશે 
અને તેમ કરતા ંકો ટ્રાકટરનો કોઈપણ વાધંો કે હક્ક રહશેે નિહં. 
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૫૯.    િક સામા ં ડે્રનેજ ઝોનલ કો ટ્રાકટર કામ કરવામા ંપહ ચી વળે  તેમ ન લાગે અથવા 
કો ટ્રાકટર  ઈરાદાપવૂર્ક  આ  કામ  કરવાનુ ં ટાળે  છે,  તેવ ુ વોડર્ના  નાયબ  કાયર્પાલક 
ઈજનેર ીની  કે  તેની ઉપરની કક્ષાના અિધકારી ીને જણાશે, તો એજ સીના ખચેર્ અને 
જોખમે  વોડર્ના  અ ય  ડે્રનેજ  ઝોનલ  કો ટ્રાકટર ી  પાસે  મજુંર  થયેલ ભાવથી  પેરેલલ 
કો ટ્રાકટર  તરીકે  કામ આપવામા ં આવશે.  પેરેલલ  કો ટ્રાકટર  તરીકે  કામ આપવાની 
સતા  વોડર્ના  એડ .  સીટ   એ નીયર  કે  તેની  કક્ષાના  અિધકારી ીને  રહશેે.  આવા 
િક સામા ં આ  કામે  કો ટ્રાકટર  કામ  ન  કરે  તો  તે  જ  ભાવથી  ઝોનલ  ડે્રનેજ  કામના 
કો ટ્રાકટર કે અ ય ફિરયાદ િનકાલ િવભાગના કામ ચાલ ુહોય તે કો ટ્રાકટર પાસે કામ 
કરાવવામા ંઆવતુ ંહશે તેવા િક સા મા ંબીજા કો ટ્રાકટરને અલગ સીકયોરીટી ડીપોઝીટ 
ભરવામાથંી મિુકત આપવામા ંઆવશે. પરંત ુતે વોડર્નો કરાર અલગથી કરવાનો રહશેે. 

 
૬૦.  આ  કો ટ્રાકટ  અંગે  યાયતતં્ર  રાજકોટ  શહરે  રહશેે.  તેમજ  ઈ-ટે ડર  ફી, અનેર્ ટ  મની 

ડીપોઝીટ અને  સીકયોરીટી  ડીપોઝીટ  તરીકે  રજૂ  કરવાના  થતા  ડીમા ડ  ડ્રાફટ,  ફીકસ 
ડીપોઝીટ  (એફ.ડી.આર.)  રાજકોટ  શહરે  લોકલ  બ્રા ચ  અને  પેએબલ  એટ  રાજકોટ 
શહરેના જ હોવા જોઈશે.  

 
૬૧.  ૧% સેસ અને રજી ટે્રશનઃ  

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  ૧%  (એક  ટકા)  લેખે  સેસ  રકમ  રાજકોટ  મહાનગરપાિલકા  રનીંગ 
બીલમાથંી કપાત કરશે, તેમજ તેના માટે જ રી રજી ટે્રશન એજ સીએ  વખચેર્ કરવાનુ ં
રહશેે. 
  

૬૨.  કો ટ્રાકટરે  પોતાના  કામદારોને  પહરેવેશ  (યનુીફોમર્)  આપવાનો  રહશેે.  કો ટ્રાકટરે 
પોતાના કમર્ચારીઓને ઓળખ કાડર્ પણ આપવાના રહશેે. ઓળખ કાડર્ નહી આપવામા ં
આવેલ  હોય  તેવા  િક સામા ં ।.૧૦/પ્રિત  કમર્ચારી  િદઠ  પ્રિત  િદન  પેન ટી  વસલુ 
કરવામા ંઆવશે.  

 
૬૩.  દુભાર્ગ્યવશ આકિ મક સજંોગમા ં   તે કો ટ્રાકટર જાતે કામગીરી સભંાળી ન શકે  તેવી 

પિરરિ થિત ઉભી થાય, તેવા સજંોગોમા ંઆ કામ રા.મ.ન.પા.ના આ પ્રકારના સફાઈના 
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કામ સભંાળતા ચાલ ુકો ટ્રાકટર કે ચાલ ુઝોનલ કો ટ્રાકટર પાસે આ કામના ઈ-ટે ડરની 
મળૂ શરતોએ અને આ કામે મજૂંર થયેલ ભાવોથી કરાવી શકાશે.  

 
૬૪.  દુભાર્ગ્યવશ આકિ મક સજંોગમા ં   તે કો ટ્રાકટર જાતે કામગીરી સભંાળી ન શકે  તેવા 

સમયે  કે  જવાબદાર  કો ટ્રાકટરન ુ અવસાન  થાય,  તેવા  સમય  કો ટ્રાકટરેની 
િબનહયાતીમા ં કરારની  જવાબદારી  સભંાળી  શકે  તેવા  પખુ્ત  -  જવાબદાર  યિકતની 
નોમીની તરીકે નીમણકૂ કયાર્નો એકરાર - સોગદંનામ ુઆ ઈ-ટે ડરના ડોકયમેુ ટ તરીકે 
રજૂ કરવાનો રહશેે. નોમીની સાથે રા. ય.ુકો. નાણાકીય  યવહારો કરી શકે તે માટે તેના 
બે ક ખાતાની િવગતો આ એકરાર - સોગદંનામામા ંદશાર્વવાના રહશેે.  

 
૬૫.  પોલીસ  કિમ ર ીના  જાહરેનામાની  આ  સાથે  જોડેલ  નકલ  મજુબ  મજૂરોની  માિહતી 

વખતો વખત પોલીસ  િવભાગને પરૂી પાડી  તે અંગેની જાણ અત્રેની કચેરીને કરવાની 
રહશેે. 

  
૬૬.  છે લો પ્રોફેશનલ ટેકસ ભયાર્ની િવગતો રજૂ કરવી ફરજીયાત છે.  
 
૬૭.  કો ટ્રાકટરે ગજુરાત સરકારના શહરેી  િવકાસ અને શહરેી  હુ  િનમાર્ણ  િવભાગના ઠરાવ 

ક્રમાકં  ઈ.એસ.ટી./૧૩૨૦૦૧/૩૫૮૪/આર  નો  તા.૧૬.૧૨.૨૦૧૬  ની  અમલવારી 
કરવાની રહશેે.  

 
૬૮.  આ  કામની  એજ સી  ારા  દર  મિહનાનુ ં ફિરયાદ  િનકાલ  િવભાગ  ખાતે  રખાયેલ 

ટેલીફોનના બીલ િનયિમતપણે ભરપાઈ કરવાનુ ંરહશેે.  
 
૬૯.  આકિ મક સજંોગોમા ં ટોમર્ વોટર ડ્રેનેજના મેનહોલની સફાઈ તથા લાઈનની સફાઈ વકર્ 

આસી ટ ટ / અિધક મદદનીકશ ઈજનેર / નાયબ કાયર્પાલક ઈજનેરની સચુના મજુબ 
કરાવી આપવાની રહશેે,  

 
૭૦.  કો ટ્રાકટર ીએ ભરેલ તમામ પ્રકારના  ટેકસ અને રીક્ષા  ફેરા સાથે ગણતરી કરી ભાવો 

ભરવાના રહ ેછે. રાજકોટ મહાનગરપાિલકા આ માટે વધારાનુ ંકોઈ ચકુવણુ ંથશે નહી. 
સરકારી  િનયમ  મજુબ  ઈ કમ  ટેકસ  તથા  લેબર  સેસ  કે  અ ય  ટેકસ  કો ટ્રાકટરના 
બીલમાથંી કપાત કરવામા ંઆવશે તથા કો ટ્રાકટ દર યાન સરકાર ી તરફથી કોઈ નવા 
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કર કે કરના દરમા ં ફેરફાર કરવામા ંઆવશે તો તે અંગેની જવાબદારી કો ટ્રાકટર ીની 
રહશેે. 

 
૭૧.  સફાઈ િમત્ર સરુક્ષાના િનયમોનુ ં યાન કો ટ્રાકટર ીએ રાખવાનુ ંરહશેે  
 
૭૨.  સરકાર ીના  પત્ર  તેમજ  ઈ-ટે ડરમા ં જોડવામા ં આવેલ  રાજકોટ  મહાનગરપાિલકાના 

પિરપત્ર  ક્રમાકં:રા.મ.ન.પા./એડી./ન.ં૩૮૫  તા.૨૭/૦૨/૨૦૧૩  મજુબ    કો ટ્રાક્ટ 
એજ સી  હઠળ  ૧૦  (દસ)  કે  તેથી  વધ ુ કામદારો  કામ  કરતા ં હોય  તેવી  તમામ 
એજ સીઓએ એ લોયઝ  ટેટ ઈ યોર સ રજી ટે્રશન એક્ટ હઠેળ ઈ.એસ.આઈ. નબંર 
મેળવી  આનસુિંગક  િવગતો  અત્રેની  કચેરીને  રજુ  કરવી  ફરજીયાત  છે.  કો ટ્રાક્ટ 
એજ સીએ  ઈ.એસ.આઈ.  એક્ટ  હઠેળના  પ્રવતર્માન  િનયમોની  અમલવારી  કરવી 
ફરજીયાત છે.  

 
ભગુભર્ ગટર યોજનાના મેનહોલ તથા પાઈપ લાઈનની સફાઈની કામગીરી માટે નીચે મજુબની 
સચુનાઓનો ચુ તપણે અમલ કરવાનો રહશેે.  
 

ચોકઅપ  ડ્રેનેજ  લાઈનની  સફાઈ  માટે  પ્રથમ  સીવર  કલીનીંગ  રોડસ  (સળીયા)  નો 
ઉપયોગ કરવો. તથા જ ર જણાયે  ટીંગ મશીન, ડી-સી ટીંગ રીક્ષા િવગેરે મશીનનો ઉપયોગ 
કરવો. તથા આ રીતે કલીનીંગ કરવા છતા ંપણ ચોકઅપ ડે્રનેજ લાઈનમા ંફલો ચાલ ુન થાય 
તો આ અંગે લગત વોડર્ના ટેકનીકલ  ટાફને તરુત જ જાણ કરવી.  થી આવી ફિરયાદ િનકાલ 
માટે ચોકકસ  થળે ડે્રનેજ લાઈન ખોલી રીપેરીંગ કામગીરી હાથ ધરી શકાય.  
 

ફિરયાદ  િનકાલ અ વયે  મેનહોલની સફાઈ /  ડી-સી ટીંગની  કામગીરી માટે  માણસને 
મેનહોલમા ંસીધા ઉતારવા નહી.  મેનહોલની સફાઈ / ડી-સી ટીંગની કામગીરી માટે માણસને 
મેનહોલમા ંઉતારવાને બદલે ડે્રનેજ કલીનીંગ રોડસ તથા મે યઅુલ હે ડ ઓપરેટર ગે્રબ બકેટ / 
નાની  -  મોટી  પાવડી  િવગેરેનો  ઉપયોગ  કરવો.  તથા  ડે્રનેજ  સફાઈની  કામગીરી  માટે  અતે્ર 
આપેલ તમામ સચુનાઓ / શરતોનુ ંતથા આ ટે ડરમા સામેલ રાખેલ અ ય હકુમો. પિરપત્રો, 
ન ધ િવગેરેનુ ંપાલન કરવાનુ ંરહશેે.  
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ઉપરોકત શરતો અને સમજુતીઓ મે વાચેંલ છે, સમ લ છે. અને મને કબલુ મજુંર છે 
અને   મજુબ કામગીરી કરવા હુ ં/ અમો સમંત છીએ.   બદલ મેં / અમોએ મારી / અમારી 
દરેક પાના ઉપર સહી િસકકા કરી આપેલ છે.  
 
થળઃ 
તારીખઃ             કો ટ્રાકટરની સહી તથા સીકકા.  
 
 
    મદદનીશ ઈજનેર   નાયબ કાયપાલક ઈજનેર           એડ . સીટ  એ નીયર  
રાજકોટ મહાનગરપા લકા     રાજકોટ મહાનગરપા લકા    રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
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-::  ચૂનાઓ ::- 
 
૧.  ટે ડરની તમામ શરતો અને બોલીઓ વાચંીને કો ટ્રાક્ટરે દરેક પાના પર  ટંુકી સહીઓ 

કરી આપવાની છે.   
 
૨.   કો ટ્રાક્ટરના ભાવ મજુંર થશે તેને ભાવ મજુંર થવાના ખબર મ યેથી નક્કી થયેલ 

ભાવની  થતી  િકમતના  ૫%ની  રકમ  િસક્યોરીટી  ડીપોઝીટ  તરીકે  રાજકોટ 
મહાનગરપાિલકાની  ટે્રઝરીમા ં િદવસ-૮  મા ં ભરી  િનયમાનસુારના  ટે પ  પેપર  ઉપર 
કરારનામુ ંકરી આપવાનુ ંરહશેે. 

 
૩.  વકર્મેન કો પે સેશન એક્ટ હઠેળ ઇ યરુ સની, ડબ ય.ુસી. ની પોલીસી લેવાની રહશેે. 
 
૪.  સાઈટ  ઉપર  ૧૦  કે  તેથી  વધ ુ કામદારો  થયે  સરકાર ીના  લેબર એક્ટ  મજુબ  લેબર 

લાયસ સ લેવાનુ ંરહશેે અને તેના પ્રવતર્માન કાયદાઓનુ ંપાલન કરવાનુ ંરહશેે તેમજ 
આ  કાયદામા ં સરકાર ી  તરફથી  વખતો  વખત    કોઈ  ફેરફાર  થાય  તેનો  અમલ 
કરવાનો રહશેે. 

 
૫.  સરકાર ીના  પ્રવતર્માન  િનયમો  અનસુાર  ઈ.પી.એફ.  નબંર  લેવાનો  રહશેે  તથા  આ 

કાયદામા ંવખતો વખત   કંઈ ફેરફાર થાય તેનો અમલ કરવાનો રહશેે. 
 
૬.  સિવર્સ  ટેક્ષના  કાયદા  અનસુાર  સિવર્સ  ટેક્ષ  ભરવાની  જવાબદારી    તે  કો ટ્રાક્ટરની 

રહશેે. 
 
૭.  કચેરી તરફથી સચૂવવામા ંઆવતા કામે લગતા જ રી  ટે ટ રીપોટર્ કો ટ્રાક્ટરે પોતાના 

ખચેર્ કરાવી આપવાના રહશેે. 
 
૮.  ગજુરાત  સરકાર ીના  મ  અને  રોજગાર  િવભાગના 

જી.આર.ન.ંસી.ડબ ય.ુએ./૨૦૦૪/૮૪૧/એમ-૩  તા.૩૦/૧/૦૬  ના  ઠરાવ  મજુબ 
િમકોના ક યાણ માટે બીલની કુલ રકમના ૧% (એક ટકા) લેખે સેસની રકમ રાજકોટ 

મહાનગરપાિલકા  રનીંગ  િબલમાથંી  કપાત  કરશે  તેમજ  તેના  માટે  જ રી  રજી ટે્રશન 
એજ સીએ  વ-ખચેર્ કરવાનુ ંરહશેે. 
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૯.  ભારત / ગજુરાત સરકાર ી  ના  વખતો-વખત ના  કાયદાઓ-િનયમોમા ં થતા  ફેરફાર 
કો ટ્રાક્ટરને બધંનકરતા રહશેે. 

 
૧૦. પોલીસ કિમ ર ી, રાજકોટ  ારા વખતો-વખત બહાર પાડવામા ંઆવતા ંજાહરેનામાનો 

કો ટ્રાક્ટરે ચુ તપણે અમલ કરવાનો રહશેે. 
 
 
અિધક મદદનીશ ઈજનેર   નાયબ કાયપાલક ઈજનેર    એડ .સીટ  એ નીયર 

          નેજ શાખા           નેજ શાખા           નેજ શાખા 
 
 
કો ા ટરની સહ  તથા િસ ો: 



  રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
ટ ડર ન.ંરામન/ નેજ(મ.ઝો.)/૨૧-૨૨/૦૭ 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
દા ત રકમ:  .૨૨,૭૫,૦૦૦/-  અન ટ મની ડ પોઝીટ:  .૨૨,૭૫૦/- 

ટ ડર ફ       :  .૧,૧૨૫/-  કામનો સમયગાળો   : ૧ વષ 
 
૧. ઓનલાઇન  ઈ-ટે ડર  ડાઉનલોડ  અને 

સબિમશન કરવાની તારીખ 

તા.૦૨.૦૯.૨૦૨૧ થી ૧૫.૦૯.૨૦૨૧ ના 
૧૮.૦૦ કલાક સધુી 

૨.  કામકાજના સમય દર યાન કચેરીમા ંઈ-ટે ડર 
ફી., ઈ.એમ.ડી. તથા અ ય જ રી  ડો મુેં સ 
રજૂ કરવાની છે લી તારીખ  

તા.૧૭.૦૯.૨૦૨૧ ના ૧૮.૦૦ કલાક સધુી 
(ફક્ત  પીડ પો ટ / રજી. પો ટ / કુરીયર 
/  બ   વીકારવામા ંઆવશે) 

૩.  ઓનલાઇન ટેકનીકલ િબડ ખોલવાની તારીખ  તા.૧૭.૦૯.૨૦૨૧  ના  સાજંના  ૧૮.૦૦ 
કલાક બાદ 

૪.  સબિમટ  કરેલ  ડો મેુ સ  વેરીફાઈ  કરાવવા 
એજ સીએ હાજર રહવેાની તારીખ 

તા.૧૮.૦૯.૨૦૨૧  ના  સાજંના  ૧૬.૦૦  થી 
૧૭.૦૦ કલાક દર યાન 

૫.  ઓનલાઇન  ભાવ  ખોલવાની  તારીખ  (ફક્ત 
ક્વોલીફાઈડ િબડરની જ પ્રાઈસ િબડ જણાવેલ 
તારીખે ખોલવામા ંઆવશે) 

તા.૨૦.૦૯.૨૦૨૧ ના સવારે ૧૧.૦૦ કલાક 
(જો શકય હશે તો) 

૬.  બીડ વેલીડીટી  ૧૫૦ િદવસ 
 
 

એડ . સીટ  એ નીયર  
રાજકોટ મહાનગરપાિલકા (મ ય ઝોન) 

ડૉ.  બેડકર ભવન,  
ઢબરભાઈ રોડ, રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૧ 

કામ ુ ંનામ 

વોડ ન.ં૭ મા ં ાઇવેટાઇઝેશનથી  ગૂભ ગટરોની ફ રયાદોનો 
િનકાલ કરવા ુ ંકામ 

બી -  ાઈઝ બીડ 
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
નેજ િવભાગ 

નેજ ફ રયાદ િનકાલ િવભાગ 
 
કામનુ ંનામઃ  વોડર્  ન.ં૭  મા ં પ્રાઇવેટાઇઝેશનથી  ભગૂભર્  ગટરોની  ફિરયાદોનો  િનકાલ  કરવાનુ ં

કામ  
 
દા ત રકમ:  ।.૨૨,૭૫,૦૦૦/એક વષર્ના ( પીયા અઠયાવીસ લાખ સાડત્રીસ હજાર પરૂા) 

 
ક્રમ  મેનપાવર અને મશીનરીની 

િવગતો 
વોડર્  ન.ં૭  મા ં ભગુભર્  ગટર ઓવર  લોઈંગ  /  ચોકઅપ 
અંગેની  ફિરયાદો  પ્રાઈવેટાઈઝેશનથી  ટે ડરમા ં દશાર્ યા 
મજુબ જ રી  મેનપાવર અને સાધનોથી  ફિરયાદ  િનકાલ 
કરવા કરવાનુ ંકામ 

૧  ઓછામા ંઓછા   ૧૨ મજુર 
પ્રિત  િદન તથા  ફરીયાદોને 
અનલુક્ષીને  જ ર  જણાયે 
વધારાના  મજૂર  મકૂવાના 
રહશેે.  
 

એજ સીએ ફિરયાદ િનકાલ કરવા િદન-પ્રિત-િદન આવતી 
ફિરયાદોને  ઘ્યાનેમા ં રાખીને  જ રી  સખં્યામા ં મજુરો  પરૂા 
પાડવાના  રહશેે  પરંત ુ એજ સીએ  આ  ફિરયાદ  િનકાલ 
િવભાગમા ં દરરોજ ઓછામા ં ઓછા  ૧૨  મજૂરો  મકુવાના 
રહશેે.  તેમજ ચોમાસા  ના  ૪ માસ  દર યાન તથા અ ય 
સમયે  જ રીયાત  મજુબ  વધારાના  મજુર  પણ  સમય 
મયાર્દામા ં ફિરયાદ  િનકાલ  કરવા  માટે  રાખવાના  રહશેે 
ન ુ કોઈ  વધારાનુ ં ચકુવણુ ં અલગથી  કરવામા ં આવશે 

નિહ. 
 

૨  ૧ (એક)  યિકત દરરોજ + 
૧ (એક)  યિકત (એમ કુલ 
બે  યિક્ત) 

દરરોજ  ૧  (એક)  યિકત  ટેલીફોન  ઓપરેટર  તરીકે 
મકુવાનો  રહશેે.  ટેલીફોન   ઓપરેટરએ  ક લેઇન  બકુમા ં
ફિરયાદ  રજી ટર  કરવાની  તથા  આવો  ડેટા  રજી ટર 
બનાવી સાચવવાનો રહશેે તથા ફરીયાદોનો સમરી રીપોટર્  
કોલ સે ટર એસ.એમ.એસ. રીસીવ / સો વ કરવા િવગેરે 
તથા અ ય સચૂના અનસુાર કામગીરી બજાવવાની રહશેે. 
તથા  ૧  (એક)  યિકત  સપુરવાઈઝર  તરીકે  રાખવાનો 
રહશેે. 
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૩  ટીંગ  મશીન  અને  ઓટો 
રીક્ષાની મદદ  ારા ફિરયાદ 
િનકાલ ૧ (એક)  યિકત  
 

આ  યવ થા માટે (અ) ૧૯ કલાક પ્રિત માસ અથવા (બ) 
ખરેખર વપરાશના કલાક પ્રિત માસ આ બે પૈકી   વધ ુ
હોય તે ઉપયોગ માટે પ્રિત કલાકના  .૫૭૫/લેખેની રકમ 
દરેક માિસક િબલમાથી કપાત કરવામા ંઆવશે. તથા આ 
કામગીરી માટે વધારાનો એક મજુર અલગ થી આપવાનો 
રહશેે. 

 
 
ન ધ: 

છે લા ૯ માસ દર યાન વોડર્ ન.ં૭ ના આ ફિરયાદ િનકાલ સે ટરમા ંકુલ આશરે સખં્યા 
૮૧.૦૦ પ્રિત િદન હતી. છે લા નવ માસ (ઓક્ટોબર-૨૦૨૦ થી જૂન-૨૦૨૧) દર યાન, માિસક 
વાર આવેલ ફિરયાદની  િવગતો આ સાથે દશાર્વેલ છે. સાઈટ ક ડીશન, હવામાન અને અ ય 
કારણોસર ફિરયાદની સખં્યામા ંવધ-ઘટ થવાની સભંાવના છે. એજ સીએ િવ તાર અને ફિરયાદ 
સે ટરની  મલુાકાત  લેવાની  રહશેે.  ટે ડરમા ં દશાર્વાતા  માણસો  ઈ ડીકેટીવ  છે  અને ઓછામા ં
ઓછા  તેટલા  રાખવાના  છે.  આમ,  ફરીયાદની  સખં્યા  વધ ુ રહતેી  હોય  કે  ગભંીર  પ્રકારની 
ફરીયાદો  રહતેી  હોય,  તો  વધ ુ માણસોની  યવ થા  ગોઠવીને  પણ  ફરીયાદો  િનયત 
સમયમયાર્દામા ંસો વ કરવાની જ રહ ેછે તેમજ   તે વોડર્મા ંફિરયાદોના પ્રમાણને  યાને રાખી 
િનયત સમય મયાર્દામા ંતેના િનકાલ માટે નાયબ કાયર્પાલક એ જીનીયરની સચૂના મજુબ   
તે  વોડર્મા ં મજૂરો  હાજર  રાખવાના  રહશેે.  વોડર્  ન.ં૭  ના  િવ તાર  માટે  જ ર  મજુબ  થાનીકે 
દશાર્વવામા ંઆવેલ તમામ જગ્યાએ વધારાનો માણસ રાખી વારંવાર   તે મેનહોલ તથા હાઉસ 
કનેકશન  ચે બર  છલકાય  નહી  તે  સિુનિ ત  કરવાનુ ં રહશેે  તેથી આ બાબતોન ુ ઘ્યાન  રાખી 
કો ટ્રાકટર ીએ જ રી ગણત્રીઓ કરી  ટે ડર ભરવ.ુ  ટે ડરમા ંદશાર્વેલ અંદાજીત વાિષર્ક ખચર્ના 
આધારે એજ સીએ પોતાના ભાવ એક વષર્ માટે આપવાના  રહશેે.  કોઈ પણ સજંોગોમા ં કોઈ 
પણ  પ્રકારનો  ભાવ  વધારો  કે  ભરેલ  ભાવથી  વધ ુ રકમ આપવામા ં આવશે  નહી.  અંદાજીત 
વાિષર્ક રકમ પર ભરવામા ંઆવેલ ભાવ આખરી અને િ થર ગણાશે.  
 
ઉપરોક્ત તમામ સચુનાઓ અને િવગતો વાચંી / િવચારીને કામગીરી કરવા બધંાઈએ છીએ.  
 
 

કો ાકટરની સહ  તથા સીકકો 
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
નેજ િવભાગ 

:: છે લા નવ માસ દર યાન આવેલ માિસક ફ રયાદોની િવગત :: 
 

તા. ૦૧/૦૭/૨૦૨૦ થી ૩૧/૦૩/૨૦૨૧  ધુી 
મ ન.ં માસ દવસ આવેલ  ુલ ફ રયાદ ટ ગ કપાત 

૧ ઓક્ટોબર ૧૪ ૧૪૩૮ ૯ 

૨ નવે બર ૩૦ ૨૬૪૦ ૧૯ 

૩ િડસે બર ૩૧ ૨૫૦૯ ૧૭ 

૪ જા યઆુરી  ૩૧ ૨૫૨૧ ૧૯ 

૫ ફે આુરી ૨૯ ૨૪૦૯ ૧૯ 

૬ માચર્ ૩૧ ૨૪૬૨ ૧૮ 

૭ એિપ્રલ ૩૦ ૨૧૬૬ ૧૯ 

૮ મે ૩૧ ૨૧૮૮ ૧૯ 

૯ જૂન ૩૦ ૨૪૮૫ ૧૯ 

  ુલ … ૨૫૭ ૨૦૮૧૮ ૧૫૮ 

  સરરાશ દિનક... ૮૧.૦૦ ૧૯.૦૦ 

 
 
 

અિધક મદદનીશ ઈજનેર   નાયબ કાયપાલક ઈજનેર     એડ .સીટ  એ નીયર 
       નેજ શાખા                નેજ શાખા              નેજ શાખા  
 
 

કો ા ટરની સહ  તથા િસ ો 
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
નેજ િવભાગ 

 
કામ ુ ંનામ:   વોડ ન.ં૭ મા ં ાઇવેટાઇઝેશનથી  ગૂભ ગટરોની  ફ રયાદોનો  િનકાલ  કરવા ુ ં

કામ 
 

મ  જ થો  િવગત  ભાવ  દર  ુલ રકમ 

૧  ૪૩૮૦  ફિરયાદ િનકાલ માટે મજુરો રાખવાનુ ંકામ  ૩૪૮.૨૦ િદવસ  ૧૫૨૫૧૧૬.૦૦

૨  ૭૩૦ 
ટેલીફોન ઓપરેટર, સપુરિવઝન માટે   યિક્ત 
આપવાનુ ંકામ 

૩૬૫.૨૦ િદવસ  ૨૬૬૫૯૬.૦૦

૩  ૩૬૫ 
ટીંગ મશીન અને ડી-િસ ટ ઓટો રીક્ષાની 

મદદથી ફિરયાદ િનકાલ કરવા એક મજુર. 
૩૪૮.૨૦ માસ  ૧૨૭૦૯૩.૦૦

૪  ૨૨૮ 
ટીંગ મશીન ભાડુ ંપ્રિતમાસ ૧૯ કલાક 

મજુબ અંદાજીત 
૫૭૫.૦૦ કલાક  ૧૩૧૧૦૦.૦૦

૫  ૧૨ 
ફિરયાદ િનકાલ કરવા માટે જ રી સાધન 
સામગ્રી  વી કે સિળયા, પાવડા, તગારા, 
િવગેરે નો ખચર્ 

૨૦૦૦.૦૦ માસ  ૨૪૦૦૦.૦૦

૬  ૧૨ 

મજુરોને એક બીજા સાથે સપંકર્ મા ંરહવેા 
માટે મોબાઈલ ટેલીફોન નો ખચર્ ૧૨મજૂર 
અને ૨ સપુરવાઈઝર એમ ૧૪ માણસ(૧૦૦ 
. પ્રિત માણસ) 

૧૪૦૦.૦૦ માસ  ૧૬૮૦૦.૦૦

૭  ૧૨ 

ફરીયાદ અ વયે વોડર્ મા ંએક બીજા  થળે 
જવા આવવા માટે સાઈકલનો ઉપયોગ ૧૨ 
મજૂર અને ૧ સપુરવાઈઝર એમ ૧૩ 
માણસ(૨૦૦  . પ્રિત મજુર) 

૨૬૦૦.૦૦ માસ  ૩૧૨૦૦.૦૦

૮  ૧૨ 
મજૂરોના તથા સપુરવાઈઝરોના ંબીલ તથા 
દવાખાના ના ખચર્ માટે તથા અ ય 
પરચરુણ અને આકિ મક ખચર્ પેટે  

૫૦૦.૦૦ મજૂર  ૬૦૦૦.૦૦
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૯  ૩૬૫  ર શા ફરો  િત દવસ ૧ ફરો   ૪૦૨.૦૦ ફેરો   ૧૪૬૭૩૦.૦૦

     
ુલ... ૨૨૭૪૬૩૫.૦૦

     
રકમ આશર... ૨૨૭૫૦૦૦.૦૦

 
 
 
 
 
    મદદનીશ એ .      નાયબ કાયપાલક ઈજનેર       એડ .સીટ  એ નીયર 

રાજકોટ મહાનગરપા લકા     રાજકોટ મહાનગરપા લકા       રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
 
 
  સઘ ં  કામ  ફરમાવવામા ં આવે  તે  પ્રમાણે  શરતો  અને  સમજુતી  મજુબ  કરવાનુ ં છે.  
ઉપરોક્ત પિરિશ ટમા ંિનદશ કરેલ આઈટમો પર   %  ચા/નીચા  ભાવે  કામ  કરવા  અમો 
બાહંધેરી આપીએ છીએ. (ભાવ ઓનલાઈન ભરવાના છે.) 
 
 
 
કો ા ટરની સહ  તથા િસ ો 


