
 
ટ ડર ન.ંરામન/બાધંકામ(ઈ.ઝો.)/૨૨-૨૩/૪૦ 

 
 
 
 
 

  
 

 
દા ત રકમ:  .૪,૪૦,૭૦,૦૦૦/-  અન ટ મની ડ પોઝીટ:  .૪,૪૦,૭૦૦/- 

ટ ડર ફ       :   ! ૧૮૭૫/-   
 

ુ ય તાર ખો 
૧. ઓફલાઈન ટે ડર મેળવવાની છે લી તારીખ  ૩૦/૦૮/૨૦૨૨ બપોરે ૧૩:૦૦ કલાક સધુી 
૨. િપ્ર-બીડ મીટીંગ  ૨૩/૦૮/૨૦૨૨ સાં  ૧૬:૦૦ કલાકે 
૩. ટે ડર ભરી પરત કરવાની છે લી તારીખ 
    (ફક્ત  પીડ  પો ટ  /  રજી.  પો ટ  મારફતે 

વીકારવામા ંઆવશે) 

૦૨/૦૯/૨૦૨૨ સાં  ૧૮:૦૦ સધુી 
 

૪. ટેકનીકલ બીડ ખોલવાની તારીખ   ૦૫/૦૯/૨૦૨૨ સવારે ૧૧:૦૦ પછી  
૫.ટે ડરમા ં સબિમટ  કરવામા ં આવેલ  તમામ 
ડોકયમેુ ટના  ઓરીજીનલ  બ મા ં બતાવવાની 
તારીખ 

૦૬/૦૯/૨૦૨૨ સાં  ૧૬:૦૦ થી ૧૮:૦૦ દર યાન 

૬. પ્રાઇસ બીડ ખોલવાની તાિરખ   (જો શકય હશે તો)  ૦૭/૦૯/૨૦૨૨ સવારે ૧૧:૦૦ પછી 
૭. બીડ વેલીડીટી  ૧૮૦ િદવસ 
૮. કામની સમયમયાર્દા  ૩૦ િદવસ 

 
સીટ  એ નીયર 

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા (પવૂર્ ઝોન) 
ી ઝવેરચદં મેઘાણી ભવન,  મ ન.ં૯,  
ભાવનગર રોડ, રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૩  

એ -  ટેકનીકલ બીડ 
કામનુ ંનામ 

ઈ  ટ ઝોનના ંજુદા-જુદા મખુ્ ય ર  તાઓ પર   ય ુફલાવર બેડ ટાઇપ ડીવાઇડર (સે  ટ્રલ વ ) 
‘‘જનભાગીદારી યોજના’’ અંતગર્ત ડીઝાઇન તથા વાિષર્ક પ્રીમીયમ આધાિરત ડેવલપ કરવા 
તથા પાચં વષર્ માટે જાળવણી કરવા અંગે એડવટાર્ઇઝમે ટ રાઇટસ સિહત આપવા અંગનેુ ંકામ

રાજકોટ મહાનગરપા લકા 



રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
 ઈ  ટ ઝોનના ં જુદા-જુદા મખુ્ ય ર  તાઓ પર   ય ુફલાવર બેડ ટાઇપ ડીવાઇડર  (સે  ટ્રલ વ ) 
‘‘જનભાગીદારી  યોજના’’ અંતગર્ત  ડીઝાઇન તથા  વાિષર્ક  પ્રીમીયમ આધાિરત  ડેવલપ  કરવા 
તથા પાચં વષર્ માટે જાળવણી કરવા અંગે એડવટાર્ઇઝમે ટ રાઇટસ સિહત આપવા અંગેનુ ંકામ 
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૧.  આ કામના ભાવ  ટે ડર નોટીસ પ્રિસ ધ થયાથી રાજકોટ મહાનગરપાિલકા, ઈ ટ ઝોન 
ઓફીસ  મ ન ં૯, બાધંકામ શાખા, ભાવનગર રોડ, રાજકોટના સરનામે  છે લી તારીખ 
સધુીમા ંફકત  પીડ પો ટ/રજી.એડી.થી મોકલી આપવાના રહશેે.   

ર.  આ કામે ઈ.એમ.ડી.  ા.૪,૪૦,૭૦૦/- ( ા. ચાર લાખ ચાલીસ હજાર સાતસો પરુા) ની 
રકમનો રાજકોટ મહાનગરપાિલકાના નામનો ચેક/ ડીડી (પેએબલ એટ રાજકોટ) ટે ડર 
ડોકયમેુ ટ સાથે  કવરમા ંઅવ ય સામેલ  કરવાનો  રહશેે.  તેમજ  કવર પર  “ઈ ટ ઝોનના ં
જુદા-જુદા મખુ્ ય ર  તાઓ પર   ય ુફલાવર બેડ ટાઇપ ડીવાઇડર (સે  ટ્રલ વ )  ‘‘જનભાગીદારી 
યોજના’’ અંતગર્ત  ડીઝાઇન તથા વાિષર્ક  પ્રીમીયમ આધાિરત  ડવેલપ  કરવા તથા પાચં  વષર્ 
માટે જાળવણી કરવા અંગે એડવટાર્ઇઝમે ટ રાઇટસ સિહત આપવા અંગેનુ ંકામ” એવ ુલખવાન ુ
રહશેે. 

૩.  ટે ડરના મખુ્ય કવરમા ંબે અલગ-અલગ કવર  મા,ં (૧) ટેકનીકલ  પેશીફીકેશન બીડ 
કવર તથા (ર) પ્રાઈઝ બીડ – સીલબધં કરી મોકલવાના રહશેે. 

૪.  પ્રાઈઝબીડ નીયત ફોમર્મા ંભરી જ રી સહી સીકકા કરી રજુ કરવાના રહશેે. 
પ.  ટેકનીકલ બીડ કવરમા ંટે ડર  પેશીફીકેશનમા ંદશાર્વેલ  ફોમર્મા ંજ રી િવગતો ભરી રજુ 

કરવાનુ ંરહશેે.    એજ સી ટેકનીકલ  પેશીફીકેશન મજુબ કવોલીફાઈ થશે ફકત તે જ 
એજ સીની પ્રાઈઝબીડ ઓપન કરવામા ંઆવશે 

૬.  આ  કામે  ભાવને  મજુંરી  મ યાના ં િદવસ–૧૦  (દસ)  મા ં સિૂચત  કામની  ડીવાઇડરની 
લબંાઇ આધારીત રકમની નેશનલાઈઝડ/ શેડ ુ ડ બેંકની  િફક્સ િડપોઝીટ ૦૫ વષર્ની 
મદુતની  રાજકોટ  મહાનગરપાિલકા  તરફેણમા ં કઢાવી,  બાધંકામ  શાખા  ઈ ટ  ઝોનમા ં 
જમા ંકરાવવાની રહશેે. તેમજ ધોરણસરનુ ંકરારનામ ુકરી આપવાનુ ંરહશેે.   

 
આ  ઉપરથી  હુ/ં  અમો  બાહધેરી-ખાત્રી  આપુ ં /ં  આપીએ.  છીએ  કે,  આ  સાથેના 

પિરિશ ટમા ંજણાવેલ લી ટ મજુબ અને શરતો તમેજ સમજુતી પ્રમાણે વ ત/ુકામ પુ  પાડવા 
બધંાઉ  /ં બધંાઈ છીએ. 

 
 
          (એજ સીના સહ  તથા િસ ા)



રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
 ઈ  ટ ઝોનના ં જુદા-જુદા મખુ્ ય ર  તાઓ પર   ય ુફલાવર બેડ ટાઇપ ડીવાઇડર  (સે  ટ્રલ વ ) 
‘‘જનભાગીદારી  યોજના’’ અંતગર્ત  ડીઝાઇન તથા  વાિષર્ક  પ્રીમીયમ આધાિરત  ડેવલપ  કરવા 
તથા પાચં વષર્ માટે જાળવણી કરવા અંગે એડવટાર્ઇઝમે ટ રાઇટસ સિહત આપવા અંગેનુ ંકામ 
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૦૧)  કામની િવગત  :  ઈ ટ ઝોનના ંજુદા-જુદા મખુ્ ય ર  તાઓ પર   ય ુફલાવર બેડ 

ટાઇપ  ડીવાઇડર  (સે  ટ્રલ  વ )  ‘‘જનભાગીદારી  યોજના’’ 
અંતગર્ત ડીઝાઇન તથા વાિષર્ક પ્રીમીયમ આધાિરત ડેવલપ 
કરવા  તથા  પાચં  વષર્  માટે  જાળવણી  કરવા  અંગે 
એડવટાર્ઇઝમે ટ રાઇટસ સિહત આપવા અંગેનુ ંકામ 
 

૦૨)  અનેર્ ટમનીની રકમ  :  |.૪,૪૦,૭૦૦/- અંકે ચાર લાખ ચાલીસ હજાર સાતસો પરુા 
નેશનલાઈઝ/શેડયુ ડ બેંક:............................................. 
ડી. ડી.ન.ં : ……………………………………તા.   /   /૨૦૨૨ 
 

૦૩)  સં થા/પેઢીનુ ંનામ  :   
૦૪)  ભાવ ભરનારનુ ંનામ  :   
૦૫)  સં થાના  પ્રિતિનધી/ 

પ્રોપ્રાઈટર/મેનેજરનુ ં
નામ 

:   

૦૬)  સરનામુ ં :   
૦૭)  સીક્યોરીટી િડપોઝીટ  :  િફક્સ િડપોઝીટ  .                    /- 

(અંકે  િપયા                            લાખ પરુા)  
(ડીવાઇડરની લબંાઇ આધારીત ) 

         

   

 
                        (એજ સીના સહ  તથા િસ ા) 
                 

 

 



રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
 ઈ  ટ ઝોનના ં જુદા-જુદા મખુ્ ય ર  તાઓ પર   ય ુફલાવર બેડ ટાઇપ ડીવાઇડર  (સે  ટ્રલ વ ) 
‘‘જનભાગીદારી  યોજના’’ અંતગર્ત  ડીઝાઇન તથા  વાિષર્ક  પ્રીમીયમ આધાિરત  ડેવલપ  કરવા 
તથા પાચં વષર્ માટે જાળવણી કરવા અંગે એડવટાર્ઇઝમે ટ રાઇટસ સિહત આપવા અંગેનુ ંકામ 
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-::  ટે ડરની પ્રાથમીક શરતો  ::- 
 

૧)  ટે ડર ભરનાર પઢેી ઓછામા ંઓછી એક વષર્ જુની હોવી જોઈએ તેમજ આ અંગે મા ય 

પરુાવા તરીકે પ્રોફેશનલ  ટેક્સ અથવા ઈ કમટેક્સ રીટનર્ની  વપ્રમાણીત  ઝેરોક્ષ નકલ 

ટે ડર સાથે રજુ કરવાની રહશેે. 
 

૨)  જો પેઢી પ્રોપ્રાઈટરશીપ પ્રકારની હોય તો માિલકનુ ંપ ુ  નામ અને જો ભાગીદારી પેઢી 

હોય તો તમામ ભાગીદારોના ંપરુા ંનામ-સરનામા,  ફોન નબંર અને જો  પેઢી લીમીટેડ 

કંપનીની  હોય તો તમામ  િડરેકટસર્ના ં પરુા  નામ,  સરનામા,  ફોન નબંરની  િવગત રજુ 

કરવી તેમજ લીમીટેડ કંપનીના િક સામા ંરાજકોટ મહાનગરપાિલકા સાથે કરાર કરવાની 

સતા ધરાવતા ંઈસમને જ રી અિધકારપત્ર  કંપની તરફથી ઈ ય ુથયેલો હોવો જોઈશે.  

તેની  નકલ  આ  ટે ડરસાથે  અવ ય  આપવાની  રહશેે.    િવશેષમા,ં  રાજકોટ 

મહાનગરપાિલકા  સાથનેા ં રોજબરોજના ં યવહારમા ં   યિક્ત સતત સપંકર્મા ં રહનેાર 

હોય તેના નામ/સરનામા/ફોન નબંરની િવગતો આપવાની રહશેે. 
 

૩)   બીડર  ારા તમામ ટેક્સ, કરવેરાઓ િવગેરે સિહત ભાવ રજુ કરવાના રહશેે. 
 

૪)  બીડર રાજકોટ શહરે બહારના હશે તો  તેમનો  થાિનક પ્રિતિનધી હોવો જ રી  છે.  થી 

જ રી સમય પર  થાિનક પ્રિતિનધીનો સપંકર્ થઈ શકે. 
 

૫)    બીડર  ારા આ પ્રકારના કામનો ઓછામા ંઓછો એક વષર્ નો અનભુવ હોવો જોઈએ.    
અ વય ેભાવ ભરનાર પેઢી  ારા આધાર પરુાવા રજુ કરવાના રહશેે. 
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૬)  બીડર  ારા  !  ૩૦૦/-ના નોન  યડુીશીયલ  ટે પ  પેપર પર અ ય સરકારી  કે અધર્ 

સરકારી સં થામા ં લેક લી ટ / ડીબાર થયેલ નથી  તે મજુબનુ ં સે ફ  િડકલેરેશન રજુ 

કરવાનુ ંરહશેે .   

૭)  િનયત સમય બાદ રજુ થયેલ બીડ  વીકારવામા ંઆવશે નહી. 
 
૮)  આ કો ટે્રક્ટ પાચં (૫) વષર્ માટે છે, એટલે કે કો ટે્રક્ટના ંએગ્રીમે ટ થયા બાદ વકર્ ઓડર્ર 

આ યાની તારીખથી પાચં (૫)વષર્ સધુી કરારનો અમલ કરવાનો રહશેે.  
 

૯)  આવેલ ટે ડરો તારીખ ઉપર દશાર્ યા મજુબના િદવસે અને સમય ેખોલવામા ંઆવશે. 
 

૧૦)  કવર  ઉપર  ટે ડરનુ ં નામ  તથા  િ વકારવાની  છે લી  તારીખ  અને  સમય  અવ ય 

દશાર્વવાનો રહશેે.  
 

૧૧)  ઊંચા ભાવનુ ં કે કોઈપણ ટે ડર  વીકારવુ ં કે નહી  તે બાબતે રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 

પોતાનો હક્ક અબાિધત રાખે છે અને આ અંગે કોઈ જ કારણ આપવામા ંઆવશે નહી. 
 

૧૨)  રાજકોટ  મહાનગરપાિલકા  ારા  કોઈ  જ  શરતી  ટે ડર  તેમજ  કોઈપણ  ભાવ  ભરનારે 

આવા ફેરફાર કરેલ ટે ડર રજુ કયુર્ં હશે તો તે  વીકારવામા ંઆવશે નહી. 
 

૧૩)  આ  કામે  ભાવ  મજુંરી  મ યાના ં િદવસ–૧૦  (દસ)  મા ં ડીવાઇડરની  લબંાઇ આધારીત 

રકમની  નેશનલાઈઝડ /  શેડ ુ ડ બેંકની   પાચં  (૫) વષર્ની મદુતની  િફક્સ  િડપોઝીટ 

રસીદ રાજકોટ મહાનગરપાિલકા તરફેણમા ંકઢાવી, રાજકોટ મહાનગરપાિલકા  ખાતે રજુ 

કરી,  ધોરણસર  ટે પ  પેપર  ઉપર  રાજકોટ  મહાનગરપાિલકાની  તરફેણમા ં કરારનામુ ં

(એગ્રીમે ટ) કરી આપવાનુ ંરહશેે. એગ્રીમે ટ િનયમ મજુબના ં ટે પ પેપર ઉપર કરવાનુ ં

રહશેે. એગ્રીમે ટ માટે  ટલી  િકંમતના ં ટે પ પેપર ખરીદવાના ંથાય ત ે િબડરે  વખચેર્ 



રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
 ઈ  ટ ઝોનના ં જુદા-જુદા મખુ્ ય ર  તાઓ પર   ય ુફલાવર બેડ ટાઇપ ડીવાઇડર  (સે  ટ્રલ વ ) 
‘‘જનભાગીદારી  યોજના’’ અંતગર્ત  ડીઝાઇન તથા  વાિષર્ક  પ્રીમીયમ આધાિરત  ડેવલપ  કરવા 
તથા પાચં વષર્ માટે જાળવણી કરવા અંગે એડવટાર્ઇઝમે ટ રાઇટસ સિહત આપવા અંગેનુ ંકામ 

6   

 

ખરીદ કરી રજુ કરવાના ંરહશેે.  બીડર  ારા એગ્રીમે ટ રાજકોટ મહાનગરપાિલકા  ારા 

આપવામા ંઆવલે નમનુા મજુબ ટાઈપ કરાવી રજુ કરવાનુ ંરહશેે. 
   

૧૩.૧) આ કામે ભાવને મજુંરી મ યાને િનયમાનસુાર એજ સી  ારા એગ્રીમે ટ કરવામા ં
નહીં આવે તો, તેમની EMD  જ ત કરીને પછીના પાચં (૫)) વષર્ માટે રાજકોટ 
મહાનગરપાિલકાના  અ ય  કામો  માટેના  ટે ડરમા ં ભાગ  લેવામાથંી  બાકાત 
રાખવામા ંઆવશે.  

૧૩.૨) આ કામે એજ સીને વકર્ઓડર્ર મ યાને  િનયમાનસુાર એજ સી  ારા સદર કાયર્ 
સમયાનુસંાર  ચાલ ુ કરવામા ં ન  આવતા,  રાજકોટ  મહાનગરપાિલકાના  ારા 
એજ સીનો  કરાર  ટમીર્નેટ  કરીને  િસક્યોરીટી  િડપોઝીટ  જ ત  કરવામા ં આવશે 
તેમજ  પાચં  (૫)  વષર્  માટે  રાજકોટ  મહાનગરપાિલકાના  અ ય  કામોના  ટે ડર 
પ્રિક્રયામાથંી  લેકલી ટ કરવામા ંઆવશે.  

 

૧૪)  મદુત ગણત્રી કરતી વખતે વકર્ ઓડર્ર આ યાની તારીખથી ગણત્રી કરવામા ંઆવશે.  
 
૧૫)  ટે ડર  ઈવે યએુશન  દર યાન  ટેકનીકલ  બીડની  તમામ  શરત  પણુર્  થતી  હોય  તેમજ  

ભાવ પ્રિત વાિષર્ક િપ્રિમયમ   બીડરના ંHighest  હશે તેને H-1 િડકલેર કરવામા ંઆવશે.   
 
૧૬)  ટે ડરની વેલીડીટી ૧૮૦ િદવસની રહશેે. 
 
૧૭)  બીડર  ારા  ટે ડરનુ ં િફઝીકલ સબમીશન  પીડ પો ટ / R.P.A.D. થી મોકલી શકાશે. 

મા ં ટેકનીકલ  બીડની  સાથ ે EMD  નેશનલાઈઝડ  બેંકના  પેએબલ  એટ  રાજકોટના 

Demand  Draft  રાખવાના  રહશેે.    Demand  Draft  “Rajkot  Municipal 
Corporation” ના નામે રજુ કરવાનો રહશેે.  

 
૧૮)  આ કામ બાબતે કોઈ િવવાદ ઉપિ થત થશે તો કિમ ર ી, રાજકોટ મહાનગરપાિલકાનો 

િનણર્ય આખરી રહશેે અને ત ેબીડ કરનારને બધંનકતાર્ રહશેે. 
 



રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
 ઈ  ટ ઝોનના ં જુદા-જુદા મખુ્ ય ર  તાઓ પર   ય ુફલાવર બેડ ટાઇપ ડીવાઇડર  (સે  ટ્રલ વ ) 
‘‘જનભાગીદારી  યોજના’’ અંતગર્ત  ડીઝાઇન તથા  વાિષર્ક  પ્રીમીયમ આધાિરત  ડેવલપ  કરવા 
તથા પાચં વષર્ માટે જાળવણી કરવા અંગે એડવટાર્ઇઝમે ટ રાઇટસ સિહત આપવા અંગેનુ ંકામ 

7   

 

૧૯)  બીડર  ારા ટે ડર  વખચેર્ ભરવાનુ ંરહશેે  ની જવાબદારી રાજકોટ મહાનગરપાિલકાની 
રહશેે નહીં. 

 

                                                    ………………………………………….. 
                    (એજ સીના સહી તથા િસક્કા) 

   



રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
 ઈ  ટ ઝોનના ં જુદા-જુદા મખુ્ ય ર  તાઓ પર   ય ુફલાવર બેડ ટાઇપ ડીવાઇડર  (સે  ટ્રલ વ ) 
‘‘જનભાગીદારી  યોજના’’ અંતગર્ત  ડીઝાઇન તથા  વાિષર્ક  પ્રીમીયમ આધાિરત  ડેવલપ  કરવા 
તથા પાચં વષર્ માટે જાળવણી કરવા અંગે એડવટાર્ઇઝમે ટ રાઇટસ સિહત આપવા અંગેનુ ંકામ 

8   

 

ભાવપત્રક 
 

પ્રિત, 
કિમ ર ી, 

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 

                
િવષય :- જનભાગીદાર થી રોડ ડ વાઇડર ડવલપ કરવા બાબત 

સદંભ :-  હર િનિવદા તા.                            અ વયે 

         જયભારત  સાથ  જણાવવાનુ ં કે  અમો  /  અમારી  સં થા  /  પેઢી  /  કંપની  રાજકોટ 

શહરેમા ં                       રોડ 

પર આવેલ રોડ ડીવાઇડર માટે રાજકોટ મહાનગરપાિલકા  ારા નક્કી કરવામા ંઆવેલ શરતો 

મજુબ પાચં  (૫) વષર્ માટે જાળવણી સિહત ડવેલોપ કરવા માટે વાિષર્ક પ્રીમીયમ આધાિરત 

ઓફર રજુ કરેલ છે.    મા ય રાખવા િવનતંીP  
 

મ  િવગત  વાિષક  ીમીયમ 
( કડામા)ં 

વાિષક  ીમીયમ 
(શ દોમા)ં 

૧  પ્રથમ વષર્નુ ંપ્રીમીયમ     
૨  બીજા વષર્નુ ંપ્રીમીયમ     
૩  ત્રીજા વષર્નુ ંપ્રીમીયમ     
૪  ચોથા વષર્નુ ંપ્રીમીયમ     
૫  પાચંમા ંવષર્નુ ંપ્રીમીયમ     

  ુલ રકમ  !     
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(૧)  ઉપરોક્ત ઓફર  મજુબ પ્રિત  વષર્  ઉ રો ર  ૧૦%  (દશ  ટકા)  વધારો આપવા  તૈયાર 
છીએ. 

(૨)  વાિષર્ક પ્રીમીયમ  કરાર  કયાર્ની  તારીખથી  િદવસ-૧૫ મા ં રાજકોટ મહાનગરપાિલકામા ં
રોકડેથી  કે  ડીડી  વ પે  જમા  કરાવીશુ.ં    તેમજ  પછીના  શરુ  થતા  દરેક  નવા  વષર્ની 
શ આતના  િદવસ-૧૦  એડવા સમા ં ઉક્ત  મજુબ  ચકુવવા  બાહધેરી  આપીએ  છીએ.  
સમય મયાર્દામા ંિપ્રમીયમ જમા ન કરવા પર વાિષર્ક ૧૪% લેખે  યાજ સિહત ચકુવવા 
બાહધેરી આપીએ છીએ.  આ બાબતે ૩૦ િદવસની ચકૂ થયે રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 
અમારી સામ ેધોરણસરની કાયર્વાહી હાથ ધરી શકશે. 

 (૩)  અમારી ઓફર  મા ય  થયેથી  અમો  રાજકોટ  મહાનગરપાિલકા  ારા  લબંાઈ આધાિરત 
િનધાર્િરત િસક્યોરીટ ડીપોઝીટની રકમ ભરપાઇ કરવામા ંઆવશે. 

મ  રોડ ડ વાઇડરની લબંાઇ  િસ ોર ટ  ડ પોઝીટ 
૧  ૫૦૦ મીટર સધુી   ! ૧,૦૦,૦૦૦/- 
૨  ૫૦૦ મીટરથી ૧૦૦૦ મીટર સધુી   ! ૪,૪૦,૭૦૦/- 
૩  ૧૦૦૦ મીટરથી ૨૦૦૦ મીટર સધુી   ! ૩,૦૦,૦૦૦/- 
૪  ૨૦૦૦ મીટરથી વધ ુ  ! ૪,૦૦,૦૦૦/- 

 
ઉપરોક્ત  િવગતે  અમોને  એવોડર્  થયેલ  રોડ  ડીવાઇડરની  લબંાઇ  આધાિરત  િફક્સ 
ડીપોઝીટ રાજકોટ મહાનગરપાિલકાના નામની રજુ કરવામા ંઆવશે.  
 

 (૪)  રાજકોટ  મહાનગરપાિલકાની  શરતો  તથા  પરેખાને  આિધન  જનભાગીદારીથી  વાિષર્ક 
પ્રીમીયમ આધાિરત ર તા(ઓ)ને પાચં વષર્ માટે જાળવણી કરવા સિહત ડેવલપ કરવા 
અંગે જાહરેાતના રાઇટસ આપવા બાહંધેારી  આપીએ  છીએ. 

 
 
તારીખ:                        
થળ:                (એજ સીના સહી તથા િસક્કા) 

 



રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
 ઈ  ટ ઝોનના ં જુદા-જુદા મખુ્ ય ર  તાઓ પર   ય ુફલાવર બેડ ટાઇપ ડીવાઇડર  (સે  ટ્રલ વ ) 
‘‘જનભાગીદારી  યોજના’’ અંતગર્ત  ડીઝાઇન તથા  વાિષર્ક  પ્રીમીયમ આધાિરત  ડેવલપ  કરવા 
તથા પાચં વષર્ માટે જાળવણી કરવા અંગે એડવટાર્ઇઝમે ટ રાઇટસ સિહત આપવા અંગેનુ ંકામ 
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

 -: જનભાગીદાર  થી નવા ંરોડ ડ વાઇડર ડવલપ કરવા  ગેની  શરતો અને જોગવાઇઓ :- 

૧)  સે  ટ્રલ વઝર્  ડીવાઇડરના  ડેવલપમે  ટ માટેનુ ં  લાનીંગ તથા  ડીઝાઇન   પો  સર પાટ  તરફથી 
તેમના  આિકર્ટેકટ ી પાસે તૈયાર કરાવી રાજકોટ મહાનગરપાિલકાની મજુંરી મેળવવાની રહશેે. 
એડવટાર્ઇઝમે  ટ  માટેના  પેનલની  સાઇઝ  મહતમ  ૪’  X  ર’  રાખવાની  રહશેે.  તથા  પેનલ 
(ટોપ)ની ઉંચાઇ રોડ લેવલ થી મહતમ ૮’ રાખવાની રહશેે. તેમજ હૈયાત ઇલેકટ્રીક પોલ પરના 
િકયો  કનુ ં િવઝન  અવરોધાય  નહીં  તથા  ટ્રાફીકને  નડતર  પ  થાય  નિહં  તે  રીતે  રાજકોટ 
મહાનગરપાિલકાની પવૂર્ મજુંરી મેળવી ઇ   ટોલ કરવાના રહશેે. બે ઇલેકટ્રીક પોલ વ  ચે મહતમ 
ર-િકયો  ક મકુવા અંગે મજુંરી આપવામા ંઆવશે. 

 
૨)  સે  ટ્રલ  વઝર્  ડીવાઇડરનુ ં ડેવલપમે  ટ    છ(૬)  માસની  સમયમયાર્દામા ં કરવાનુ ં રહશેે.  જ રી 

જણાયે  સમય મયાર્દા વધારવાની સતા કિમશનર ી પાસે રહશેે. મજુંર થયેલ સમય મયાર્દામા ં
ડેવલપમે  ટનુ ંકામ પણૂર્ કરવામા ંનહીં આવે તો રાજકોટ મહાનગરપાિલકા તરફથી ડેવલપમે  ટ  
તથા જાળવણી માટે આપેલ રાઇટસ રદૃ કરી શકશે. 

 
૩)  આ  સે  ટ્રલ વઝર્  ડીવાઇડરના  ડેવલપમે  ટ માટેના જ રી સીવીલ  કામ,  ફેબ્રીકેશન  કામ  િવગેરે 

કામ  રાખનારે   વ-ખચેર્  કરવાના  રહશેે.  હૈયાત  રોડ  ડીવાઇડરના   થાને  નવા ં ડીવાઇડર   લોક 
તથા તેને આનસુાિંગક કામો એજ  સીએ   વ-ખચેર્ કરવાના ંરહશેે. 

 
૪)  એજ  સી/સં  થા  ારા   યટુીફીકેશન માટે લાઇટીંગ કરવાની જ રીયાત અ  વયે પી.જી.વી.સી.એલ. 

પાસેથી જ રીયાત મજુબનુ ંમીટર સાથેનુ ં િવજ કનેકશન   વ-ખચેર્ લેવાનુ ં રહશેે. તથા  િવજળી 
બીલ  ભરવાની  જવાબદારી  એજ  સીની  રહશેે.  એડવટાર્ઇઝીંગ  માટેના ં બકેલીટ  પેનલ  સોલાર 
એનજીર્ આધારીત કરી શકશે. 

 
૫)  ભિવ  યમા ંઆ રોડના ડેવલપમા ંકોઇ ભાગમા ંસધુારો થશે તો પનુઃ સીવીલ કામ િવગેરે   પો  સરે 

 વ-ખચેર્ કરવાનો રહશેે. 
 



રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
 ઈ  ટ ઝોનના ં જુદા-જુદા મખુ્ ય ર  તાઓ પર   ય ુફલાવર બેડ ટાઇપ ડીવાઇડર  (સે  ટ્રલ વ ) 
‘‘જનભાગીદારી  યોજના’’ અંતગર્ત  ડીઝાઇન તથા  વાિષર્ક  પ્રીમીયમ આધાિરત  ડેવલપ  કરવા 
તથા પાચં વષર્ માટે જાળવણી કરવા અંગે એડવટાર્ઇઝમે ટ રાઇટસ સિહત આપવા અંગેનુ ંકામ 

11   

 

૬)  શહરેના ં   તે રાજ માગર્ મ  યેમા ંરાજકોટ મહાનગરપાિલકાની સચુના મજુબ  લછોડનુ ં  થળ-
િ  થિતને  અનુ પ  વાવેતર   પો  સરે   વ-ખચેર્  કરવાનુ ં રહશેે.  સદરહુ ં લ  છોડના  ઉછેર  માટે 
િનયિમત રીતે માટી, ખાતર, પાણી િવગેરેની   યવ  થા એજ  સી/સં  થા   વ-ખચેર્ કરવાના રહશેે. 

 
૭)  રોડ  સે  ટ્રલ  વઝર્  િવ.ના ં કલર  રાજકોટ  મહાનગરપાિલકા  નકકી  કરે  તે  કલર  કોડમા ં કરવાનો 

રહશેે.  અને  દર  વષેર્  એકવાર  રાજકોટ  મહાનગરપાિલકાની  સચુના  અ  વયે  સં  થાએ  કલર 
કરવાનો રહશેે. 

 
૮)  પાચં વષર્ની મદૃુત માટે ઉકત જગ્ યાના િવકાસનો સવુાગં હકક સં  થાઓ જ રહશેે અને આ સમગ્ર 

પ્રો કટમા ંમાળખાિકય ફેરફાર અથવા અ  ય કોઇ ફેરફાર  વા કે ગ્રીલનુ ં  થળાતંર અથવા દૂર 
કરવાનુ ંથઇ શકશે નહીં. અિનવાયર્ સજંોગોમા ંપર  પરની સમજુતીથી ફેરફાર થઇ શકશે.  

 
૯)  પાચં  વષર્ની  મદૃુત  પહલેા  રાજકોટ  મહાનગરપાિલકા  ારા  આ  ગ્રીલ/િકયો  કનો  િનકાલ  કરી 

શકાશે  નહીં. 
 
૧૦)  આ અન-ઐાપચાિરક કરાર માટે કોઇપણ પ્રકારનો કાયદાિકય દાવો લાવી શકશે નહીં. 
 
૧૧)  જો સં  થા તરફથી ઉપરોકત શરતોનો ભગં કરવામા ંઆવશે તો, રાજકોટ મહાનગરપાિલકા ઉપર 

જણાવેલ  તમામ  રાઇટસ  રદૃ  કરી  શકશે  તથા  આ  હકકો  રાજકોટ  મહાનગરપાિલકા  તરફથી 
એજ  સી/સં  થાને કોઇપણ પ્રકારની નકુશાનની રકમ કે વળતર ચકુવવામા ંઆવશે નહીં. તેમજ 
રાઇટસ રદૃ કરવામા ંઆ  યા પહલેા એજ  સી/સં  થા તરફથી   થાિનકે કરવામા ંઆવેલ બાધંકામ 
તથા સશુોભન તેમજ ડેવલપમે  ટ માટે વપરાયેલ તમામ વ  તઓુની માલીકી તથા કબજો   થળ 
સિહત રાજકોટ મહાનગરપાિલકા સભંાળી લેશે. આ અંગે કોઇ વાધંો કે તકરાર મા  ય રાખવામા ં
આવશે નહીં. 

 
૧૨)  દર  પાચં  વષેર્  સદરહુ ં સે  ટ્રલ  વઝર્  ડીવાઇડરની  જાળવણીની  કામગીરી  લક્ષમા ં લઇ 

એજ  સી/સં  થાને   રાજકોટ મહાનગરપાિલકા તરફથી   રાઇટસ આપવામા ંઆવેલ છે. તે 
રી  ય ુ કરી  આપવા  અંગેનો  િનણર્ય  લેવામા ં આવશે.  (પર  પર  બનેં  પક્ષો  એટલે  કે 
મહાનગરપાિલકા - એજ  સી/સં  થા). 



રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
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૧૩)  કરાર  પણૂર્  થયેથી  સદરહુ ં એજ  સી/સં  થા  તરફથી   થાિનકે  કરવામા ં આવેલ  બાધંકામ  તથા 
સશુોભન  તેમજ  ડેવલપમે  ટ  માટે  વપરાયેલ  તમામ  વ  તઓુની  માલીકી  તથા  કબજો   થળ 
સિહત રાજકોટ મહાનગરપાિલકા સભંાળી લેશે. આ અંગે કોઇ વાધંો કે તકરાર મા  ય રાખવામા ં
આવશે નહીં. 

 
૧૪)   એજ સી/સં થાએ જુના ફલાવર પોટ તથા જુના રોડ ડીવાઇડર તેમજ અ ય સાઇટ મટીરીય સ 

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા સચુવે તે  થળે પોતાના  વખચેર્ ફેરવણી કરી આપના રહશેે.   
 
૧૫)   એડવર્ટાર્ઇઝમે ટ  રાઇટસથી  રોડ  ડીવાઇડર  ડેવલપમે ટ  તથા  િનભાવણી  કરનાર  સં થાએ 

િસક્યોરીટી  ડીપોઝીટ/પફ મર્ સ  ડીપોઝીટ    પેટે  નીચેની  િવગતે  િફક્ષ  ડીપોઝીટ  રાજકોટ 
મહાનગરપાિલકાના નામથી રજુ કરવાની રહશેે. કરાર પણુર્ થયેથી સતંોષકારક કામગીરી જણાયે 
પર પરની  સમજૂિતથી  કરારની  મદુત  િવશેષ  પાચં(૫)  વષર્ના  સમય માટે  ઉક્ત  મજુબ ભાવ 
વધારાની શરત સાથે લબંાવી આપવામા ંઆવશે.  અ યથા સદરહુ િસક્યોરીટી ડીપોઝીટની રકમ 
પરત કરવામા ંઆવશે. એજ સી/સં થા  ારા કરાર મજુબ િનયિમત િનભાવણી કરવામા ંિન ફળ 
ર ેથી  િસક્યોરીટી  ડીપોઝીટ  /  પફ મર્ સ  િસક્યોરીટીની  રકમ  જ ત  કરવામા ં આવશે  તથા 
એજ સી/સં થા સાથેનો કરાર રદકરવામા ંઆવશે. 

મ  રોડ ડ વાઇડરની લબંાઇ  િસ ોર ટ  ડ પોઝીટ 
૧  ૫૦૦ મીટર સધુી   ! ૧,૦૦,૦૦૦/- 
૨  ૫૦૦ મીટરથી ૧૦૦૦ મીટર સધુી   ! ૨,૦૦,૦૦૦/- 
૩  ૧૦૦૦ મીટરથી ૨૦૦૦ મીટર સધુી   ! ૩,૦૦,૦૦૦/- 
૪  ૨૦૦૦ મીટરથી ૩૦૦૦ મીટર સધુી  ! ૫,૦૦,૦૦૦/- 
૫  ૩૦૦૦ મીટરથી વધ ુ  ! ૬,૦૦,૦૦૦/- 

 
૧૬)  આ કરાર અંગેના આખરી િનણર્યકતાર્ કિમ  નર, રાજકોટ મહાનગરપાિલકા રહશેે.   બનંે પક્ષોને 

બધંનકતાર્ રહશેે.                    
 
                                    
                                                         (એજ સીના સહી તથા િસક્કા) 
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રાજકોટ શહરેમા ંજનભાગીદારીથી વાિષર્ક િપ્રિમયમ આધારીત  
ડેવલપ કરવાના થતા રોડ ડીવાઇડરની િવગત 

ઈ ટ ઝોન 
ક્રમ  ર તાનુ ંનામ  િડવાઇડરનો પ્રકાર/પહોળાઇ 

(મી.) 
અંદાજીત 
લબંાઇ 
(મીટર) 

૧  વોડર્ ન ં૦૪ મા ંઆવેલ સેટેલાઇટ મઈેન રોડ પર 
લાવર બેડ ટાઈપ સેંટ્રલ િડવાઈડર  ટોન 
બેસાડવાનુ ં કામ. 

ય ુ લાવર બેડ 
ટાઈપ/૧.૦૦ 

૧૧૩૦

૨  વોડર્ ન ં૦૪ મા ંનવા મોરબી રોડ પર ગ્રીનલે ડ 
ચોકડીથી બેડી ચોકડી સધુી  લાવર બેડ ટાઈપ 
સેંટ્રલ િડવાઈડર  ટોન બેસાડવાનુ ં કામ . 

ય ુ લાવર બેડ 
ટાઈપ/૧.૦૦ 

૩૬૦૦

૩  વોડર્ ન.ં ૫ મા ંઆવેલ આડો પેડક રોડ (કુવાડવા 
રોડ થી NH સધુી) રોડ પર સી.સી. િપ્રકા ટ  લાવર 
બેડ ટાઈપ રોડ ડીવાઈડર બેસાડવાનુ ંકામ 

ય ુ લાવર બેડ 
ટાઈપ/૧.૦૦ 

૧૦૦૦

૪  વોડર્ ન.ં ૫ મા ંઆવેલ આ મ રોડ (કુવાડવા રોડ 
થી જલગગંા ચોક-સતંકબીર રોડ સધુી) રોડ પર 
સી.સી. િપ્રકા ટ  લાવર બેડ ટાઈપ રોડ ડીવાઈડર 
બેસાડવાનુ ંકામ 

ય ુ લાવર બેડ 
ટાઈપ/૧.૦૦ 

૧૦૦૦

૫  વોડર્ ન.ં ૫ મા ંઆવેલ નવાગામ મેઈન રોડ (NH થી 
RMC લીમીટ સધુી) રોડ પર સી.સી. િપ્રકા ટ 
લાવર બેડ ટાઈપ રોડ ડીવાઈડર બેસાડવાનુ ંકામ 

ય ુ લાવર બેડ 
ટાઈપ/૧.૦૦ 

૬૫૦

૬  વોડર્ ન.ં ૧૫ મા ંદૂધસાગર રોડ પર  લાવર બેડ 
રોડ ડીવાઈડર  ટોન નાખવાનુ ંકામ 

ય ુ લાવર બેડ 
ટાઈપ/૧.૦૦ 

૩૮૦૦

૭  વોડર્ ન.ં ૧૮ મા ં વાિત ટાકંાથી રોલે  ્રોડ સધુીના 
રોડમા ંડીવાઈડર બેસાડવાનુ ંકામ 

ય ુ લાવર બેડ 
ટાઈપ/૧.૦૦ 

૫૯૦



રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
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૮  વોડર્ ન.ં ૧૮ મા ંકોઠારીયા ગામતળથી સેલીબ્રેશન 
પાટ   લોટ સધુીના રોડમા ંડીવાઈડર બેસાડવાનુ ં
કામ 

ય ુ લાવર બેડ 
ટાઈપ/૧.૦૦ 

૨૭૮૦

૯  વોડર્ ન.ં ૧૮ મા ંસાઈબાબા સકર્લથી કોઠારીયા 
મેઈન રોડ સધુીના રોડમા ંડીવાઈડર બેસાડવાનુ ં
કામ 

ય ુ લાવર બેડ 
ટાઈપ/૧.૦૦ 

૯૫૦

૧૦  વોડર્ ન.ં ૧૮ મા ંકોઠારીયા ગામતળથી સોલવ ટ 
ફાટક સધુીના રોડમા ંડીવાઈડર બેસાડવાનુ ંકામ 

ય ુ લાવર બેડ 
ટાઈપ/૧.૦૦ 

૧૮૦૦

૧૧  વોડર્ ન.ં ૧૮ મા ંસાઈબાબા સકર્લ તેમજ સોલવ ટ 
ફાટક સધુીના રોડમા ંડીવાઈડર બેસાડવાનુ ંકામ 

ય ુ લાવર બેડ 
ટાઈપ/૧.૦૦ 

૯૯૦

૧૨  વોડર્ ન.ં ૧૮ મા ંઢેબરભાઈ રોડથી મહાદેવ ફાઉ ડ્રી 
સધુીના રોડ પર ડીવાઈડર બેસાડવાનુ ંકામ 

ય ુ લાવર બેડ 
ટાઈપ/૧.૦૦ 

૧૫૦૦

 
                                      

                    (એજ સીના સહી તથા િસક્કા) 


