
 

રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
ી હ રિસહ  ગો હલ ઝોનલ કચેર    
પિ મ ઝોન, ૧૫૦ ટ રગ રોડ, 

બગ બ ર પાછળ, રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૫ 

 
પાટ-એ 

ટ નકલ બીડ 
કામ ુ ં નામઃ પિ મ ઝોનમાં વોડ ન.ં૮ અને ૧૦ માં ાઈવેટાઈઝેશનથી ુગભ ગટરની ફ રયાદ િનકાલ કરવા ું 

કામ 
             

દા ત રકમ  ા.૧૪,૫૭,૩૦૦/- એક વષના 
( પીયા ચૌદ લાખ સ ાવન હ ર ણસો ૂ રા) 

અન  ટ મની ડ પોઝીટ  ા.૧૪,૫૭૩/- 

કામની સમય મયાદા એક વષ 

ટ  ડર ફ  ા.૧૧૨૫/- (નોન-ર ફંડબલ) 

સીકયોર ટ  ડ પોઝીટ  ૫%  રોકડા અથવા બે  ક એફ.ડ .આર. પેએબલ એટ 

રાજકોટ, રાજકોટ ા ચ 

કો  ાકટર ું નામ  

સરના ુ અને ટલીફોન નંબર  

એજ  સીની સહ  તથા િસકકો  
 
 
 

 
માચ -ર૦૧૯  

 
સીટ  એ  નીયર( પે.)  

રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
ી હ રિસહ  ગો હલ ઝોનલ કચેર    
પિ મ ઝોન, ૧૫૦ ટ રગ રોડ,  

બગ બ ર પાછળ, રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૫ 
 



 

રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
નેજ શાખા - ટ  ડર નોટ સ 

 
રાજકોટ મહાનગરપા લકાની નેજ શાખાનાં નીચે જણાવેલ કામે સરકાર ીના િનયમ ુજબ ર  ટડ થયેલ ા 
માણેના અને િનયત સોલવ  સી સટ ફ કટ તથા આ કારના કામનો અ ુભવ ધરાવનાર કો  ાકટર ીઓના 

૫સ  ટઈજ રઈટ ટ  ડર સીટ  એ  નીયર ( પે.), રાજકોટ મહાનગરપા લકા, ી હ રિસહ  ગો હલ ઝોનલ કચેર  , 
પિ મ ઝોન, નેજ શાખા, ૧૫૦ ટ રગ રોડ, બગ બ ર પાછળ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫, ના સરનામે નીચે દશાવેલ 

ુદતમાં મળ  ય તે ર તે મોકલી આ૫વાના રહશે.   
મ  

કામ ું  નામ 
દા ત  

રકમ ા. 
અન  ટ 
મનીની  
રકમ ા. 

કામની 
સમય 
મયાદા 

ટ  ડર ફ   
(નોન- 
ર ફંડબલ) 

૧ પિ મ ઝોનમાં વોડ ન.ં૮ અને ૧૦ માં 
ાઈવેટાઈઝેશનથી ુગભ ગટરની ફ રયાદ 

િનકાલ કરવા ુ ં  કામ  

ા.૧૪,૫૭,૩૦૦/- 
િત વષ 

ા.૧૪,૫૭૩/- ૧ વષ ા. ૧૧૨૫/- 

 
ટ ડર માઈલ ટોન તાર ખ 

૧ કોરા ટ ડર વેચાણની તાર ખ તા.૧૨-૦૬-૨૦૧૯ થી ૧૯-૦૬-૨૦૧૯ ના ૧.૦૦ વા  યા ુધી 
(કચેર ના કામકાજના સમય દર યાન વેચાણ કરવામાં આવશે) 

૨ ટ ડર વીકારવાની છે લી તાર ખ ૨૦-૦૬-૨૦૧૯ અને ૨૧-૦૬-૨૦૧૯ ના સાંજના ૬.૦૦ વા  યા ુધી 
બ  / પીડ પો  ટ/ર .પો ટ / ુ ર યર થી જ મોકલવાના રહશે 

(કચેર ના કામકાજના સમય દર યાન વીકારવામાં આવશે) 

૩ ટ ડર ખોલવાની તાર ખ તા.૨૧-૦૬-૨૦૧૯ ના સા ંજના ૬.૦૦ કલાક (શ  હશે તો) 

૪ બીડ વેલીડ ટ  ૧૫૦ દવસ  
 

 અ ુભવ ુ ં ધોરણઃ 
એજ  સીએ આ કાર ુ ઓછામાં ઓ  એક કામ સરકાર , અધ-સરકાર , પ લક અથવા ાઇવેટ કંપની / 
એજ સી તગત કર ુ હો  ુજોઈશે તથા એજ  સી પાસે કામ કરવા માટ ુરતા માણમાં સાધનસામ ી 
તથા જ ર  અ ુભવી  ટાફ હોવો જોઈશે. વક ગ કપીટલ અને બે  ક સો  વ  સી ટ  ડર એમાઉ  ટના ર૫% 
રકમની હોવી તથા તે ગે ુ ચાટડ એકાઉ  ટ  ટ ી ુ માણ૫  ર ૂ કર ુ ફર યાત છે. 

 
સામા  ય શરતોઃ 
૧. આ કામના કોરા ટ  ડર અ ેની કચેર માંથી િનયત સમય મયાદામા ં મેળવી શકાશે અને તે ઉ૫રાંત 

રાજકોટ મહાનગરપા લકાની વેબસાઈટ  www.rmc.gov.in ૫રથી િનયત સમય મયાદામાં ડાઉન લોડ 
કર  શકાશે.  

 
૨. એક એજ સીને મા  ૧ (એક) જ ફર યાદ િનકાલ િવભાગની કામગીર નો કો  ાકટ આપવાનો થાય છે.  

એટલે ક ટ  ડર બહાર ૫ડવાના સમયે  એજ  સીનો આ કારનો કો  ાકટ રા.  .ુકો. સાથે અમલમાં હશે 
તેને ટ  ડર ઈ   ુકરવામાં આવશે નહ  પરં ુ  તે પૈક   એજ સીનો કો ાકટ ૩૧.૦૬.૨૦૧૯ ુધીમા ં ૂ ણ 
થતો હશે તેવી એજ સીઓ આ કામની ટ ડર યામાં ભાગ લઈ શકશે. 

 

૩.  ટ  ડરમાં દશાવાતા માણસો ઈ  ડ કટ વ છે અને ઓછામાં ઓછા તેટલા રાખવાના છે. આમ, ફર યાદની 

સં  યા વ ુ રહતી હોય ક ગંભીર કારની ફર યાદો રહતી હોય, તો વ ુ માણસોની  યવ  થા ગોઠવીને 



 

૫ણ ફર યાદો િનયત સમયમયાદામાં સો  વ કરવાની જ રહ છે તેથી આ બાબતો ુ   યાન રાખી 

કો  ાકટર ીએ જ ર  ગણ ીઓ કર  ટ  ડર ભરવા ુ રહશે. 

 
૪. અન ટ મનીની રકમ કામની દા ત રકમના એક ટકા ુજબ ભરવાની રહશે. અન  ટ મનીની રકમ 

રા ય ૃત બે  ક અથવા શેડ ુ ડ બે ક (કો-ઓ૫રટ વ બે  ક િસવાય) ના ''રાજકોટ મહાનગરપા લકા'' ની 
તરફણ માં ડ મા  ડ ાફટથી ર ુ કર ને તેની િવગત કવર ઉ૫ર દશાવવાની રહશ.ે અન  ટ મનીની 
રકમના ડ મા  ડ ાફટ વગરના ટ  ડર ૫ર લ  આ૫વામાં આવશે નહ .  અન  ટ મની તર ક એફ.ડ .આર. 
 વીકારવામાં આવશે નહ . 

 

૫. આ કામના ટ  ડર ફોમ ું  વેચાણ પિ મ ઝોન, નેજ શાખામા ંથી જણાવેલ તાર ખ અને સમય ુધી (ર  
િસવાયના દવસોમા)ં કરવામાં આવશે. ટ  ડર કામની સમ ુતી તથા અ  ય િવગતો ઓફ સ સમય 
દર  યાન પિ મ ઝોન, નેજ શાખામાંથી ણવા મળ  શકશે.વ ુમા,ં આ કામના ટ  ડર ડોક ુમે  ટ 
(ટકનીકલ બીડ અને ાઈસ બીડ) રાજકોટ મહાનગરપા લકાની વેબ સાઈટ www.rmc.gov.in ૫રથી ૫ણ 
ડાઉનલોડ કર  શકાશે અને ટ  ડરમાં જણા  યા ુજબની તાર ખ ુધીમાં ટ  ડર સાથે જ ર  દ  તાવેજો, 
ટ  ડર ફ , ઈ.એમ.ડ ., આઈડ  ટ ટ  ૂ ફ, એ સ ૂફ, પાનકાડની મા ણત નકલ,  યવસાય વેરો ભયાની 
નકલ, સ૫ંક ફોન નંબર / મોબાઈલ નંબર િવગેર એજ  સીએ ર ુ કર  દવાના રહશે. એને યોર -૧માં 
દશાવેલ ફોમટમાં િવગતો ર ૂ કરવી ફર યાત છે. 

 

૬. કો  ાકટર ીઓએ ટ  ડરના સીલ-બંધ કવર ઉ૫ર કામ ું  નામ પ  ટ અ ર લખવા ું  રહશે. 
 
૭. નીચે જણાવેલ એજ સી આ કામના ટ ડરમાં ભાગ લઈ શકશે ન હ: 

૧. મે.રા ુલ સેનેટર  માટ સહકાર  મંડળ  લી., રાજકોટ 
૨. માંડવરાય સેનેટર  માટ સહકાર  મંડળ  લી. 

 

૮. ઉ૫રોકત કામના કોઈ ૫ણ અથવા બધા ટ  ડરો કોઈ૫ણ કારણ દશા  યા િસવાય મં ુ ર અથવા નામં ુ ર 
કરવાનો અિધકાર અબાિધત રાખવામાં આવે છે. 

 
 
 

                 સીટ  એ  નીયર ( પે.) 

           નેજ શખા 
રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

ટ  ડર ર ુ  કરવા માટની મા હતી 

 
૧. 'ટકનીકલ બીડ' અને ' ાઈસ બીડ' અલગ-અલગ બંધ કવરમાં બીડવા ુ ં રહશે. કવર ઉ૫ર કામ ું  નામ, 

'ટકનીકલ બીડ' અને ' ાઈસ બીડ' દશાવવા ું રહશે. 

 
ર. ઉ૫રોકત બ  ને કવર એક મોટા કવરમાં સીલ કર , કવર ઉ૫ર કામ ું  નામ અને અ  ય િવગતો 

દશાવવાની રહશે. 

 
૩. ''ટકનીકલ બીડ'' ટ  ડરમાં દશા  યા ુજબની તાર ખે ખોલવામાં આવશે. અને ર ુ કરવામાં આવેલ 

દ  તાવેજો વા કઃ જ ર યાત ુજબની ેણીમાં ર  શન, અ ુભવની િવગતો, ટનઓવરની િવગતો 

અને વક ગ કપીટલ, અન  ટ મની ડ પોઝીટ, સો  વ  સી, આઈડ  ટ ટ  ૂ ફ, એ સ ૂફ, પાનકાડની 

મા ણત નકલ,  યવસાય વેરો ભયાની નકલ, સ૫ંક ફોન નંબર / મોબાઈલ નંબર િવગેર  ટ ની 

કરવામાં આવશે. તે ુજબ લાયકાત ધરાવતી એજ  સીના જ ભાવ ખોલવામા ં આવશે. લાયકાત ન 

ધરાવતી એજ  સીના ભાવ ખોલવામાં આવશે નહ ,  એજ  સીને બંધનકતા રહશે. 

 
૪. એજ  સીએ ટ  ડરના ("ટકનીકલ બીડ" અને " ાઈસ બીડ") દરક પાના ઉ૫ર પોતાના હ  તા ર 

(સહ /િસ ા) કરવાના રહશે. 

 
૫. ટ  ડર િસવાયના અ  ય ર ુ કરવામાં આવેલ દ  તાવેજો ગેઝેટડ અિધકાર  દવારા મા ણત કરાવી ર ુ  

કરવાના રહશે. 
 
 
એજ  સીની સહ  તથા િસકકો. 
 
 
 

 

 

 

ચેક લી  ટ 



 

 
૧. સરકારમાં ક અધ-સરકાર માં કરાયેલ ર  શનની ખર  નકલ ર ુ કરવી. 
 
ર. આવા કારના ઓછામાં ઓછા એક કામ કયા ગેના દાખલાની ખર  નકલ. આવા કારના કામ કયા 

ગેનો છે  લા સાત નાણાંક ય વષનો અ ુભવનો દાખલો ર ુ કરવો. 
 
૩. છે  લા સાત વષનો ટનઓવર અને વક ગ કપીટલની િવગત દશાવ ુ સટ ફ કટ ચાટડ એકાઉ  ટ  ટ ારા 

મા ણત કરલ ર ુ  કરવા ુ ં  રહશે. તથા આ િવગતો આ ટ  ડરમાં શેડ ુલ 'એ' માં ભરવાની રહશે. તથા તે 
ઉ૫રા ંત એને યોર -૧ માં દશાવેલ ફોમટમાં િવગતો ર ૂ કરવી ફર યાત છે. 

 
૪. રાજકોટ મહાનગરપા લકામાં આ કારની કામગીર  બ વેલ હશે તેઓને ઉપરો ત શરત ન.ં૨ અને  ૩ 

લા ુ પડશે નહ . 
૫. અન  ટ મની ડ પોઝીટની િવગત. 
 
કો  ાકટર ું નામ  : .............................................................. 
 
સરના  ુ   : .............................................................. 
 
અન  ટ મનીની િવગત : ા. .............................................................. 
 
  બે  ક ું નામ : .............................................................. 
 
     .............................................................. 
 
     .............................................................. 
 
     .............................................................. 
 
ઉ૫રોકત દ  તાવેજો ર ુ કરલ છે. 
 
 
એજ  સીની સહ  તથા િસકકો. 



 

રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
ૂ ગભ ગટર સફાઈ ગે કો  ાકટ ગેની શરતો અને સમ ુતી 

............................................................................................................ 
 
કો  ાકટ રાખનાર એજ  સીને નીચે જણાવેલ િનયમો તથા શરતો બંધનકતા રહશે. 
 
૧. ભાવ ૫ કમાં એક વષ માટના ભાવની િવગત કડા તથા શ  દોમાં પ  ટ લખવી. છેકછાક વા  ટ  ડર 

આપોઆ૫ રદ ગણાશે. 
 

ર. શરતી ટ  ડર રદ પા  ગણાશે. 
 
૩. ટ  ડર ર ુ  કરનાર એજ  સીએ ટ  ડર ર ુ કરતી વખતે દ  તાવે  ુરાવા ગેઝેટડ અિધકાર  દવારા 

મા ણત કરાવી ર ુ કરવાના રહશે, માં કામનો અ ુભવ, છે લા સાત વષ ું  ટનઓવર, વક ગ 
કપીટલ, શ સો  વ  સી સટ ફ કટ, સરકારમાં યો  ય ેણીમાં ન ધણી અને કામના અ ુભવની િવગતો ર ુ  
કરવાની રહશે. આ િવગતો અ  ય િવગતો સાથે ટ  ડરમાં દશાવેલ તાર ખ તથા  થળે સમય મયાદામાં 

ૂ ચના ુજબ ર ુ કરવાના રહશે. 
 
૪. એજ  સીએ બીડ સીક ુર ટ  પેટ દશાવેલ અન  ટ મની ડ પોઝીટ (ઈ.એમ.ડ .) ુજબની રકમનો ડ મા  ડ 

ાફટ શેડ ુલ બે  ક / રા  ય ૃત બક (કોઓ૫રટ વ બે  ક િસવાય) નો રાજકોટ મહાનગરપા લકા ની 
તરફણમાં ર ુ કરવાનો રહશે. અન  ટ મની ડ પોઝીટ વગરના ટ  ડર  વીકારવામાં આવશે નહ . 
એજ સી નકક  થયે, અ  ય એજ  સીઓને અન  ટ મની ડ પોઝીટ ૫રત કરવામાં આવશે. 
 

૫.  એજ  સીના ભાવ  મં ૂર કરવામાં આવેલ હોય, તે એજ  સીએ કરાર કર  જવાની ણ કરાયે દવસ-૧૦ 

માં રા.  .ુકો.ની તરફણમાં ટ  ડરમાં દશા  યા ુજબ ૫રફોમ  સ ગેર  ટ  (સીકયોર ટ  ડ પોઝીટ) ભર  તેમજ 

ટ પ ડ ુટ એ ટ ૧૯૫૮ અને તેના ર વીઝન ુજબ કરારના  ુિનયત ફોમટમા ંર  ૂકર  આ૫વા  ુરહશે. 

અ  યથા  અન  ટ મની ડ પોઝીટ જ  ત કરવામાં આવશે અને એજ સીને ણ વષ માટ રાજકોટ 

મહાનગરપા લકાના કામો માટ લેકલી ટ  / ડ બાર કરવામાં આવશે. 
કામ રાખનાર એજ  સીએ જ ર યાત ુજબ ૫રફોમ  સ ગેર  ટ  ર ુ કયા બાદ અન  ટ મની ડ પોઝીટ ૫રત 
કરવામાં આવશે. 
ટ  ડર ગેરંટ  ઉ૫ર કોઈ ૫ણ કાર ું   યાજ ું ુકવ ુ કરવામાં આવશે નહ. 
 

૬. આ કામના ઓફરની વેલીડ ટ  ભાવ ખો  યાની તાર ખથી ૧૫૦ (એકસો પચાસ) દવસની રહશે. આ 
કામની સમય મયાદા એક વષ છે,  રાજકોટ મહાનગરપા લકા તરફથી વક ઓડર આ  યાની તાર ખથી 
એક વષની સમય મયાદા ગણવાની રહશે એજ  સીએ રાજકોટ મહાનગરપા લકા સાથે એક વષ માટ 
કરાર કરવાનો રહશે. 

 
૭. કામ રાખનાર એજ  સીએ કો  ાકટ વે   ુ અથવા દા ત રકમના  વ ુ હોય તે ુજબ ૫% રકમ 

સીક ુર ટ  ડ પોઝીટ પેટ રાજકોટ મહાનગરપા લકાની તરફણમા ંભરવાના રહશ.ે સીક ુર ટ  ડ પોઝીટની 



 

રકમ રોકડથી અથવા નેશનલાઈઝડ બે  કની ૧૮ (અઢાર) માસની ુદતની ફ કસ ડ પોઝીટ ભરવાની 
રહશે અને લેબર કો  ાકટ ુજબ વતમાન િનયમા ુસાર ટ પ ડ ુટ  એ ટ ુજબ અને કાયદા કય ખચ 
એજ  સીએ ભોગવવાનો રહશે.  ટ પ ડ ુટ  એજ  ્સીએ ભોગવવાની રહશે. આ સીક ુર ટ  ડ પોઝીટની 
રકમ આ કામ ૂણ થયા બાદ ણ મ હના પછ  પરત કર  શકાશે.   

 
૮. રાજકોટ મહાનગરપા લકા ચા ુ  કો  ાકટ દર  યાન કોઈ ૫ણ કારણ દશા  યા વગર ક નો ટસ આ યા 

વગર કો  ાકટ રદ કરવાનો હકક અબાિધત રાખે છે. 
 
૯. ચા ુ કામ દર  યાન કોઈ િવવાદ ઉ૫િ  થત થયે,  િુનિસ૫લ કિમશનર ીને ણ કરવાની રહશે, ઓ 

સોલ આબ ટર ગણાશે અને  તે બાબતે ુિનિસપલ કિમશનર ીનો િનણય આખર  રહશે અને 
એજ  સીને બંધનકતા રહશે. 

 
૧૦. એજ  સી ારા કામ દર  યાન ટ  ડરની કોઈ ૫ણ શરતો ું ભ ંગ કરવામાં આવશે તો સીક ુર ટ  ડ પોઝીટ 

જ  ત કરવામાં આવશ.ે 
 
૧૧. ુગભ ગટરની સફાઈ માટ એજ  સીએ ુ  ત વયના અને અ ુભવી માણસો તેમજ અ ુભવી 

૫ુરવાઈઝર   ટાફ રાખવાનો રહશે. 
 
૧૨. કોઈ ૫ણ િતબંિધત  યસન ધરાવતા તેમજ અભ   યવહાર કરતા કામદારોને કામ ઉ૫રથી હટાવવાના 

રહશે. 
 
૧૩. કોઈ ૫ણ કામદાર લોકો પાસેથી આ કામની કામગીર  માટ મલન ઈરાદ મહનતા ું માંગતા જણાશે તો 

તેવા કામદારને તા  કાલીક હટાવવાના રહશે. કામદારના આવા વતન માટ એજ  સી જવાબદાર રહશે. 
તેમજ આવા ક સામાં એજ  સી પાસેથી .૧૦૦૦/- ની પેન  ટ  વ ુલવામાં આવશે. 

 

૧૪. સફાઈ કામગીર  પેટા કો  ાકટરને સ પી શકાશે નહ . 
 
૧૫. સફાઈ કરતા મ ુ રોની ુર ાની સં ૂ ણ જવાબદાર  આ કામ રાખનાર કો  ાકટરની રહશે તથા ુરતા 

ુર ા સાધનો વસાવવાના રહશે અને મ ુરોને જ ર  િવમા કવચથી ુર ા આ૫વાની રહશે. કામ 
દર  યાન કામદારને કોઈ ૫ણ કાર ઈ  થાય તો રાજકોટ મહાનગરપા લકા કોઈ ૫ણ કાર ું ુકવ ુ 
કરવા જવાબદાર નથી. એજ  સીએ પોતાના મ ુરો / વક ફોસની સં ૂણ ુર ા માટ િવમા કવચ ુ  
પાડવા ું રહશ.ે (કો  ાકટર ુજરાત સરકારના શહર  િવકાસ અને શહર  ુહ િનમાણ િવભાગના ઠરાવ 
માંક ઈ.એસ.ટ ./૧૩૨૦૦૧/૩૫૮૪/આર નો તા.૧૬.૧૨.૨૦૧૬ ુજબ સફાઈની કામ ીર  સાથે 

સંકળાયેલ સફાઈ કામદારનો .૧૦.૦૦ લાખનો િવમો ફર યાત લેવનો રહશે) અને તે ગે કરલ 
 યવ  થા સંબંધક દ  તાવેજોની નકલ રાજકોટ મહાનગરપા લકાને ર ુ  કરવાની રહશે. 

 
૧૬. કામગીર  દર  યાન અક  માતો, ઈ  અથવા ૃ  નુા ક  સામાં ખચ / વળતરની સં ૂણ જવાબદાર  

કો  ાકટરની રહશે તથા કાયદા કય કાયવાહ  માટ કો  ાકટર જ જવાબદાર રહશે. 



 

 
૧૭. કો  ાકટર રોકલ મ ુર તથા અ  ય  ટાફને િનયિમત ૫ખવાડ ક (માસમાં બે વખત) મીનીમમ વે સ 

કાયદા ુજબ મહનતા ું ુકવવા ું રહશે. રાજકોટ મહાનગરપા લકા મ ુરોના વે સ માટ જવાબદાર 
રહશે નહ . 

 
૧૮. કો  ાકટર લેબર કાયદા ુજબના તમામ કાયદા તથા િનયમો ું  પાલન કરવા ું  રહશે તથા તેમાં 

વખતોવખત થતા ુધારાઓ ુજબ અમલ કરવાનો રહશે. 
૧૯. લ ુતમ વેતન ધારા નીચે ભિવ  યમાં કોઈ ૫ણ વેતન ક અ  ય ભ  થા વધારો કો  ાકટર ભોગવવાનો 

રહશે. 
 
ર૦. ુલ મં ુ ર થયેલ વાિષક કો  ાકટની એક વષની રકમના ો-રટા આધાર માિસક પેમે  ટની ગણ ીએ દર 

માસની ૧૫ (પંદર) તાર ખ ુધીમાં મહાનગરપા લકા તરફથી માિસક પેમે  ટની રકમ ુકવવા બલ 
ોડ ુસ કરવા કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે. આ ટ  ડર કામ રાજકોટ મહાનગરપા લકાની આવ  યક સેવા 

હોય, વહ વટ  યા અથવા અણધાયા કારણોસર પેમે  ટમાં િવલંબ થયે, એજ  સીએ કામગીર  ચા ુ જ 
રાખવાની રહશે. આ કામના ક  ઉપર સેનીટર  ઈ પે ટર  ૂચનાઓ આપે તે ુ ં  પાલન કરવા ું રહશે.  

 જો એજ  સી કામગીર  અ ૂર  મક  દશે અથવા તો બંધ કરશે તો ટ  ડર ક  ડશન ુજબ પેન  ટ 
વ ુલવામાં આવશે. 

 
ર૧. સફાઈ કામગીર  ઉ૫ર રોકલ મ ુ રો ક અ  ય  ટાફ કો  ાકટરના કમચાર  ગણાશે, તેઓને રાજકોટ 

મહાનગરપા લકામાં કોઈ જ હકક- હત- હ  સો રહશે નહ . 
 
ર૨. ફ રયાદ ન ધવા માટ એજ  સીએ ઓ૫રટર રાખવાના રહશે. ઓ૫રટર ફ રયાદ ુકમાં ફ રયાદ ન ધવાની 

રહશે અને ડટા સાચવવાનો રહશે તથા ૂચના ુસર ર ટર મેઈ ટઈન કરવા ું રહશે.  ઓ૫રટરની ગેર 
હાજર  જોવા મળશે તો ઓછામાં ઓ ં  ા.૫૦૦/- િત દવસ લેખે બીલમાંથી પેન  ટ  કપાત કરવામાં 
આવશે.  મહ નાની ૫હલી તાર ખે ફ રયાદની િવગતો નાયબ કાયપાલક ઈજનેર ી સમ  ર ુ કરવાની 
રહશે. ફ રયાદ િનકાલની િવગતો ર ુ કયા બાદ જ બીલ ર ુ  કરવા ુ ં  રહશે. ફર યાદ િનકાલ િવભાગના 
ફોન ઈ   મે  ટની ળવણી કરવી અને જ ર જણાયે ર પેર ગ કરાવ ુ તેમજ આમ કરતી વખતે  
વૈક પક ફોન ઈ   મે  ટની  યવ  થા કરવી એ કો  ાકટરની જવાબદાર નો ભાગ ગણાશે.  માટ 
અલગથી કોઈ ચા  ૂ કવવામાં આવશે નહ. ફર યાદ િનકાલ િવભાગમાં ફર યાદ ન ધણી ુ કાય કોઈ 
૫ણ સંજોગોમાં ચા ુ રાખવા ુ રહશે. 

 

ર૩. ુચના અપાય તે ફ રયાદ તા  કાલીક ધોરણે િનકાલ કરવાની રહશે અને તે પૈક  ઈમરજ  સી ફ રયાદો 
થમ હાથ ધરવાની રહશે. આગળના દવસની પે  ડ ગ રહલ ફ રયાદો ુ ં  િનકાલ થમ કરવાનો રહશે. 

અને જો ફ રયાદો િનકાલ કરવામા ં ઈરાદા ૂ વક િવલંબ / િન  ફળ થવા ું   તે અિધકાર ી [નાયબ 
કાયપાલક ઈજનેર ી / સીટ  એ ્  જનીયર ( પે.) ી] ને મા ુમ ૫ડશે તો ા.૫૦૦/- િત દન દંડ 
વ ુલવામાં આવશે,  માિસક બીલમાંથી કપાત કરવામા ં આવશે. 

 



 

ર૪. ફ રયાદ ન ધવાના સમયથી અિનવાય સંજોગો િસવાય (  તે અિધકાર ની ણ નીચે) ફ રયાદનો િનકાલ 
મહ મ ૨૪ (ચોવીસ) કલાકમાં કરવાનો રહશે. તેમજ ફ રયાદ િનકાલની આવ ય તાને યાને લઈ જ ુર 
જણાએ ુચના ુજબ ફ રયાદનો િનકાલની કાયવાહ   તા કા લક શ  કર  દવાની રહશે. 

 
ર૫. ફ રયાદ િનકાલની કામગીર  દરરોજ કરવાની રહશે તેમજ હર ર  ક અ  ય ર ના દવસોએ ૫ણ 

કરવાની રહશે. ફ રયાદ િનકાલ િવભાગનો કામ કરવાનો સમય સવારના ૯.૦૦ વા  યા થી સાંજના ૫.૦૦ 

વા યા ુધી રહશે. આ ઉપરાંત ઉપરો ત િનયત સમય િસવાય પણ આક મક ક અિનવાય સંજોગોમાં 
નેજ સફાઈને લગત  કોઈ કામગીર  કરવાની જ ુર યાત ઉપ થત થાય તો તેવા સંજોગોમાં 

એજ સીએ આ કામ માટ ૂચના મ યેથી કોઈ પણ સમયે માણસોની યવ થા કર આપી તે કામગીર  
કરાવવાની રહશે. તેના માટ કોઈ અલગથી ૂ કવ ું કરવામાં નહ  આવે.  

 
ર૬. એજ  સી ારા ફ રયાદ િનકાલ શકય હોય,  યા ંતેના િનકાલમાં (અિનવાય સંજોગો િસવાય) િવલંબ થતો 

જણાય તો સદર ુ એજ  સીના ભાવે અ  ય નેજ ફ રયાદ િનકાલની અ  ય એજ  સી અથવા ઝોનલ 
કો  ાકટર પાસે રાજકોટ મહાનગરપા લકા કામગીર  કરાવશે. આવી રકમ પેન  ટ  સાથે માિસક બીલમાંથી 
કપાત કરવામા ં આવશ.ે તથા િન  ફળ કો  ાકટરનો સફાઈ કામગીર નો કો  ાકટ રદ બાતલ કરવામાં 
આવશે. આ ગે નો િનણય કિમશનર ીનો આખર  રહશે અને કો  ાકટરને બંધનકતા રહશે.  

 
ર૭. રોજ બરોજ આવતી ફ રયાદો ુ ં સમયસર િનકાલ માટ એજ  સીએ ફ રયાદના માણમાં જ ર  

મ ુરો રાખવાના રહશે. ૫રં ુ  ઓછામાં ઓછા ૯ (નવ) મ ુરો (૯ મ ુર + ૧ ુપરવાઈઝર / ૧ 

ઓપરટર) તેમજ ચોમાસા ના ૪ માસ દર યાન વધારાના ૨ મ ુર આ ફ રયાદ િનકાલ િવભાગ 

માટ રાખવાના રહશે. આ હાજર  આ કામના ક ના સેનીટર  ઈ પે ટર ારા ુર  માિસક 

ર પોટ ર ુ  કરવામાં આવશે. એજ  સી ારા િનયત મ ૂરો કરતાં ઓછા મ ૂરો રખાએથી 

એજ  સીના બીલમાંથી ઓછામાં ઓ ં ા.૫૦૦/- િત મ ુર દઠ પેન  ટ  વ ુલવામાં આવશે.  

નાયબ કાયપાલક ઈજનેર પેન  ટ  વ ુલ કરવા માટ સ ાિધકાર  છે અને તેમનો િનણય આખર  

રહશે અને કો  ાકટરને બંધનકતા રહશે.  તે દવસે સવાર અગાઉના દવસની પે  ડ ગ રહલ 

ફ રયાદો તથા તે દવસે દવસ દર  યાન આવેલ ફ રયાદો મળ  થતી ુલ ફ રયાદોને  તે 

દવસની ુલ ફ રયાદ તર ક ગણવામાં આવશે. આ ર તે ગણ ી કરતા કોઈ ૫ણ માસમાં 

વોડવાઈઝ માિસક ુલ પે  ડ ગ ફ રયાદો (આખા માસની વોડવાઈઝ દરક દવસની પે  ડ ગ 

ફ રયાદોનો સરવાળો) વોડવાઈઝ માિસક ુલ ફ રયાદો (આખા માસની વોડવાઈઝ દરક 

દવસની ુલ ફ રયાદોનો સરવાળો) ના ૩% (હાયર રાઉ  ડડ) થી વ ુ હોવી જોઈએ નહ . 

ચોમાસાના સમયગાળા દર  યાન ( ુલાઈ થી ઓકટોબર માસ દર  યાન) આવી પે  ડ ગ 

ફ રયાદો ુ ં માણ ૫%  (હાયર રાઉ  ડડ) થી જરા ૫ણ વ ુ હો ુ જોઈએ નહ. 
 
 ઉ૫ર ુજબ ગણ ી કરતા માિસક પે  ડગ રહલ ફ રયાદો ું  માણ ઉ૫રોકત માણ કરતા વ ુ રહશે તો 

િનયત માણ કરતા પે  ડ ગ રહલ વધારાની પે  ડ ગ ફ રયાદના દરક એક ટકા દઠ કો  ાકટરના  તે 



 

ફ રયાદ િનકાલ િવભાગના થતા માિસક બીલના એક ટકા ુજબની રકમ પેન  ટ  પેટ બીલમાંથી કપાત 
કરવામાં આવશે. 

 
 ઉપર ુજબ ુલ પેન  ટ ની રકમ ગણ ી કરતા,  તે માસમાં ઉ૫ર દશા  યા ુજબ  તે મ હનામાં (અ) 

પે  ડ ગ ફ રયાદો લગત કપાત કરવા પા   રકમ અને (બ) ઓછા મ ૂર રુા પાડવા ક હાજર હોવા 
સંબંધક કપાત કરવા પા  રકમ (અ) (બ) પૈક   વ ુ હશે તે રકમ ઉ૫રા ંત અ  ય દંડનીય રકમ પેન  ટ  
તર ક કો  ાકટરના બીલમાંથી કપાત કરવામાં આવશે.  

 
ર૮. આ કો  ાકટમાં મેનહોલ હાઉસ કનેકશન ચે  બર, ુ  ય તથા પેટા લાઈનોની સફાઈનો સમાવેશ રહશે. 

નેજ ફ રયાદ િનકાલ અ  વયે કામગીર  વખતે કો  ાકટર ીએ લગત હાઉસ ચે  બસમાંથી કચરો / સી  ટ 
કાઢ  તેનો ન કની કચરા પેટ મા ં ક અ  ય ુચવવામાં આવે તે જ  યાએ િનકાલ કર  આ૫વાનો રહશે. 
નેજ ફ રયાદ િનકાલ અ  વયે જ ર જણાય  યા ંમેનહોલમાંથી કચરો /સી  ટ કાઢ  તેનો ન કની કચરા 

પેટ માં ક અ  ય ુચવવામાં આવે તે જ  યાએ િનકાલ કર  આ૫વાનો રહશે. આ સફાઈ વખતે મેનહોલ 
કવર / હાઉસ કનકશન ચે  બર કવર ને કોઈ ુકસાની ક ુટ- ટ થશે તો તેવા કવરની કમત એજ  સી 
પાસેથી વ ુલ કરવામાં આવશે. ગાર કાઢ ા બાદ ૨૪ (ચોવીસ) માં નીકળેલ ગાર ઉપાડવાની યવ થા 
કો  ાકટર ીએ કરવાની રહશે.   

 
૨૯. સફાઈ દર  યાન નેજ લાઈન / મેનહૉલ / હાઊસ કને શનને લગત િત / ુટ ઓ જણાય તો તેની 

લગત અિધકાર ને ુરત જ ણ કરવાની રહશે. 
 
૩૦. આ કામમાં ડ -સી  ટ ગ ઓટો ર ાની  યવ  થા રા.  .ુકો તરફથી  કરવામા ં આવશે. ફ રયાદ િનકાલ માટ 

રાજકોટ મહાનગરપા લકા પાસે લે ખત માંગણી ર ુ કયથી ફ રયાદ િનકાલ માટ ટ ગ મશીનની 
 યવ  થા કર  આ૫વામાં આવશે. આ ટ ગ મશીનના ઉપયોગ માટ (અ) િત માસ િમિનમમ ૧૮ કલાક, 

(બ) ખરખર કરલ વપરાશના કલાક એ બે માથી  વધાર હશે તે ુજબ િત કલાકના .- ૫૭૫/- લેખે 
ચા  વ ુલવામાં આવશે. આ વ ુલાત માિસક બીલમાંથી કરવામાં આવશે. જ ર જણાયે ડ -વોટર ગ કામ 
કરવાની  યવ  થા કો  ાકટર તે કરવાની રહશે.    
  

૩૧. સફાઈની કામગીર ને લગત સફાઈના બધા જ સાધનો વા ક કલીનઝ ગ રોડ, મે  અુલ ેબ બકટ, 

પાવડા, તગારા, ીકમ, ૫રાઈ, મેનહોલમાં ઉતારવાની સીડ , સેફટ  બે  ટ, મોટ  ટોચ, ક ુરની ગોટ , 

સા ,ુ િસ  ટ ઉપાડ ને લઈ જવાની ોલી તથા જ ર યાત ુજબના અ  ય સાધનો અને ુર ાના સાધનો 

વા ક હ  ડ  લો  ઝ, લ મસ પેપર, ગમ ુટ, સેફટ  હ  મેટ, ગેસ મા  ક ( ીધ ગ એપ્ેરટસ), ઓકસીઝન 

સીલી  ડર, ફ  ટ એઈડ ક ટ િવગેર એજ  સીએ વસાવવાના રહશે.  

 
૩૨. સફાઈ દર  યાન નીકળતા સી  ટ (ગાર, કાદવ, ક ચડ) િવગેર તા ્  કાલીક ઉપાડ  ુચવવામાં આવે તે 

જ  યાએ િનકાલ કરવાનો રહ શે તથા સાઈટ ચો  ખી રાખવાની રહશે. તથા સી  ટ ઉપાડ  લેવા માટ જ ર  
સાધનો સાથે રાખવા ફર યાત છે.  તે  થળે નીકળેલ સી  ટનો િનકાલ ૨૪ (ચોવીસ) કલાકમાં જ કર  



 

આ૫વાનો રહશે તથા જો આમ િનકાલ નહ  કરાયો હોવા  ુજણાશે, તો  યેક  થળ દ ઠ ા.૫૦/- પેન  ટ  
કરવામાં આવશે.   

 
૩૩. ર  તા ઉ૫રની કામગીર  માટ ર  તા બંધ ના બોડ તથા તેને જ ર  આ ુસાં ગક  યવ  થા એજ  સીએ 

કરવાની રહશે. 
 
૩૪. રાજકોટ મહાનગરપા લકા તરફથી ઓફ સ અને ટલીફોનની  યવ  થા ુર  પાડવામા ં આવશે.  થાિનક 

નાગ રક / કોલ સે  ટર મારફત તેમજ રાજકોટ મહાનગરપા લકાના કમચાર  ારા ગત ર તે ક ફોન 
દવારા આવેલ ફ રયાદ િનકાલ કરવાની જવાબદાર  એજ  સીની રહશે. કોલ સે  ટર મારફત આવેલ 
ફ રયાદ ચોવીસ કલાકમાં િનકાલ કરવામાં નહ  આવે તો તે ફ રયાદ પે  ડગ ગણવામાં આવશે અને 
ટ  ડર ક  ડ શન ુજબ પેન  ટ  વ ુલવામાં આવશે. કોલ સે  ટર મારફત આવેલ બધી ફ રયાદનો જવાબ 
એસ.એમ.એસ. ારા કોલ સે  ટરને આ૫વાનો રહશે અને આ માટ જ ર  ફોન ઇ મે ટ અને સીમ કાડની 
યવ થા એજ  સીએ પોતાના ખચ કરવાની રહશે . 

 
૩૫. આ કો  ાકટ હાલના ચા ુ તથા ભિવ  યમાં વધનાર ફ રયાદોના િનકાલ માટ આ ટ  ડરમાં સમાિવ  ટ વોડ 

િવ  તારોમાં દરરોજ (ર ના દવસ સાથે) ની સફાઈ કામગીર નો સમાવેશ રહશે.  
 
૩૬. ઉ૫રોકત વોડ િવ  તારમાં કો  ાકટ સમય દર  યાન ુગભ ગટરની સગવડ વાળા તથા ભિવ  યમાં વધતા 

ુગભ ગટરના િવ  તારોનો તથા નગરસેવક ીની ા  ટમાંથી િવકાસ થયેલ િવ  તારોનો સમાવેશ રહશે. 

૩૭. ાફ કવાળા િવ  તારોમાં દવસે કામ ન થઈ શક તેમ હોય ક દવસ ભાગે મેનહોલ હડ ગ થતા હોઈ, 

પાણીથી વ ુ ભરલા હોઈ, પાણી ઉતયા બાદ ડ -સી  ટ ગ કામગીર  કર  શકાય તેમ જણા ુ  હોય, તેવા 

કામો માટ મોડ  સાંજ ુધી, રાિ ના સમયે ૫ણ કામગીર  બ વવાની રહશે. પાણી ભરલ હોય, તેવા 

મેનહોલના ડ -સી  ટ ગ કામ વખતે પાણી સકશન કર  ક અ  ય ર તે બહાર ખચવાની જવાબદાર  

કો  ાકટર ઉ૫ર રહશે.  માટ જ ર જણાયે કો  ાકટર ારા માંગણી કયથી શકશન મશીન િવના ૂ યે 

આપવામાં આવશે.  

૩૮. ટ  ડર શરતમાં કોઈ ૫ણ શરતનો ભંગ થયે કો  ાકટ રદ કર  સીકયોર ટ  ડ પોઝીટ જ  ત કરવામાં 
આવશે. 

૩૯. મહાનગરપા લકા ારા જ ર જણાયે ભાગ પડ  એક કરતા વ ુ એજ  સીને કામગીર  સ પી શકશે. 
૪૦. એક એજ  સીને એક ફ રયાદ િનકાલ િવભાગની કામગીર નો કો  ાકટ આ૫વામાં આવશ.ે 
૪૧. નેજ ફ રયાદ િનકાલ િવભાગનો કો  ાકટ રાખનાર ુ  ય કો  ાકટર દવસ દર  યાન ફ રયાદ િનકાલ 

િવભાગમાં હાજર રહવા ું રહ શે. 
 
૪૨. ુગભ ગટર મેનહોલમાં ઉતર ને સફાઈ કરતા કામદારોને થતા આકિ  મક અક  માત િનવાર  શકાય તે 

માટ કો  ાકટર ીઓએ અગમચેતી ૫ તકદાર ના તમામ ૫ગલા લેવાના રહશે. 
 



 

૪૩. નેજ સફાઈ કામ કરતા કામદારોની ુર ાની સં ૂ ણ જવાબદાર   તે કો  ાકટર ીની રહશે તથા 
કામદારોનો જ ર  િવમો અ ુકપણે ઉતારવાનો રહ શે.  

 
૪૪. નેજ સફાઈ કામગીર  દર  યાન અક  માત, ઈ  અથવા ૃ  નુા ક  સામાં ખચ / વળતરની સં ણૂ 

જવાબદાર  કો  ાકટર ીની રહશે. તથા કો  ાકટર તમામ કાયદા કય કાયવાહ  માટ જવાબદાર રહશે. 
ફોજદાર  ુનો બનતો હોય તો તે માટ ૫ણ કો  ાકટર જવાબદાર રહશ.ે 

 
૪૫. મેનહોલ / હાઉસ કનેકશન ચે  બસ ડામર મેટલ / માટ  / ઓટા િવગેરમાં દબાયેલ હશે તો ૫ણ આ ટ ડર 

રાખનાર કો  ાકટર જ ર  મેનહોલ / હાઉસ કનેકશન ચે  બસ શોધી તથા ખોલીને ફ રયાદનો િનકાલ 

કરવાનો રહશે, નો કોઈ અલગથી ભાવ આ૫વામાં આવશે નહ . એજ  સીએ િનયિમત ર તે બધી 

ડાયામીટરની ઉભરાતી નેજ લાઈન સાફ કરવાની રહશે. લગત વોડના સંબંિધત એસ.આઈ./ 

એસ.એસ.આઈ./ વક અિસ ટ ટ/ મદદ. ઈજનેર / અિધક મદદ. ઈજનેર / ક  ના નાયબ કાયપાલક 

ઈજનેર ીની ુચના અ ુસાર ઉ૫રોકત સફાઈ કરવાની રહશે. વ ુમાં રાજકોટ મહાનગરપા લકમાં ભળેલ 

વાવડ  ગામ, િવ કમા સોસાયટ , ગૌતમ ુ ગનગર, શ તનગર તથા ુ દા ુ દા િવ તારોમાં હયાત 

પાઈપ ગટરો તથા અ ય ગટરની પણ સફાઈ કરવાની રહશે.  
 
૪૬. કો  ાકટર ી ારા મ ુરો ુ ં  િનયિમત૫ણે મેડ કલ ચેકઅ૫ કો  ાકટર ીના ખચ કરાવવા ું રહ શે. 
૪૭. કો  ાકટર ીએ વકમેન કો પે સેશન એકટ હઠળ ડબ  .ુસી. પોલીસી લેવાની રહશે. તથા ૧૦ કામદારો 

થી વ ુ હોય તો લેબર લાયસ  સ લેવા ુ ં રહશે.૧૦ થી ઓછા માટ બાહધર  ૫ ક ર ુ  કરવા ુ ં  રહશે. 
૫રં ુ  વતમાન ધોરણે વકમેન કો પે શેશન એકટ હઠળ ડબ  ુ.સી. માટની જ ર  િવધી ું પાલન 
કરવા ું  રહશે. 

 
૪૮. કો  ાકટર ીએ સરકાર ીના વતમાન પી.એફ.િનયમ ુજબ પોતાના હ  તકના કામદારો માટ કમચાર  

ોવીડંટ ફંડ નંબર (ઈ.પી.એફ.) લેવાનો રહ શે. 
૪૯. જ ર જણાયે કો  ાકટર ીએ સિવસ ટકસના કાયદા ુજબ નંબર લેવાના રહશે. 
 
૫૦. કો  ાકટર પોતે રાખેલ કાર ગરોને મીનીમમ વે સ એકટ માણે દર આ૫વાના રહશે તેમજ સંબંધીત 

લેબર કાયદાઓ ું  પાલન કરવા ું  રહશે તથા વખતોવખતના સરકાર ીના અ  ય કાયદાઓ ું  પાલન 
કરવાની જવાબદાર  કામ રાખનાર એજ  સીની રહશે. તેમજ આ ગેના વતમાન કાયદાઓ ું  પાલન 
કરવા ું  રહશે તેમજ સરકાર ી તરફથી વખતો વખત  કાંઈ ફરફાર થાય તેનો અમલ કરવાનો રહશે, 
તથા વતમાન મ ુર કાયદા માણે જ ર  ૫ કો બનાવવાના તથા સાઈટ ઉ૫ર સાચવવાના રહશે. 

 
૫૧. કો  ાકટર ીએ ભરલ તમામ કારના ટકસ સાથે ગણતર  કર  ભાવો ભરવાના રહ છે. રાજકોટ 

મહાનગરપા લકા આ માટ વધારા ુ ં  કોઈ ુકવ ું કરશે નહ. સરકાર  િનયમ ુજબ ઈ  કમ ટકસ તથા 
લેબર સેસ ક અ  ય ટકસ કો  ાકટરના બીલમાંથી કપાત કરવામાં આવશે તથા કો  ાકટ દર  યાન 
સરકાર ી તરફથી કોઈ નવા કર ક કરના દરમાં ફરફાર કરવામાં આવશે તો તે ગેની જવાબદાર  
કો  ાકટર ીની રહશે. 

 



 

૫૨. કો  ાકટર પોતાના કામદારને થયેલી ઈ  માટ તથા કંઈ બદલો આ૫વો ૫ડ, તો તે માટ તમામ ર તે 
કો  ાકટર જવાબદાર રહશે. કામદારને થયેલી ઈ  માટ યો  ય બદલો આ૫વામાં જો કો  ાકટર િન  ફળ 
િનવડ અને કામદારોને તે બદલો રાજકોટ મહાનગરપા લકા તરફથી આ૫વામાં આવશે તો તેવી આપેલી 
રકમ કો  ાકટરને ૂકવવા પા  રકમમાંથી અથવા અ ય આ૫વાની થતી હોય તે રકમમાંથી કાપી 
લેવાનો રાજકોટ મહાનગરપા લકાને અીધકાર રહશે. 

 
૫૩. કો  ાકટર ૧૮ વષથી ઓછ  ઉમરના કોઈને કામે રાખવાના નથી. 
૫૪. કામ ઉ૫ર  માણસો રાખવાની  તે વોડના એસ.આઈ./ એસ.એસ.આઈ./ વક અિસ ટ ટ/ મદદનીશ 

ઈજનેર / અિધક મદદનીશ ઈજનેર ક નાયબ કાયપાલક ઈજનેર ી મનાઈ કર તે માણસોને કામ ઉ૫ર 
રાખવાના નથી. 

 
૫૫.  કો  ાકટરના ભાવ મં રુ થાય તેઓએ ધોરણસર ર તે ટ પ ડ ુટ  એકટ ુજબ િનયમા ુસાર ટ પ 

પે૫ર ઉ૫ર કરારના ું  કર  આ૫વા ું રહશે. 
 
૫૬. એક વષનો નેજ ફ રયાદ િનકાલ કો  ાકટનો સમય ુરો થયા ૫છ  આ કામે મં ુર થયેલ ભાવથી જ 

વ ુ ણ માસ અથવા નવી એજ સીની િનમ ૂક ન થાય યાં ુધી કો  ાકટર આ કામ કરવા બંધાયેલ 
રહશે. તેમ છતાં રા. .ુ.કો. તથા એજ સીની પર પર સંમિતથી  આ કામની ૂળ શરતોએ અને આ કામે 
મં રૂ થયેલ ૂળ ભાવથી આ કામની ુદત વ ુ ૧ વષના સમય ગાળા માટ લંબાવી શકાશે  માટ કોઈ 
ન ું  અ ીમે ટ કરવા ુ ં  રહ શે નહ. 

 
૫૭.  ક  સામાં ાઈવેટાઈઝેશન એજ સી કામ કરવામાં ૫હ ચી વળે તેમ ન લાગે અથવા કો  ાકટર 

ઈરાદા ુવક આ કામ કરવા ુ ં ટાળે છે, તે  ુવોડના નાયબ કાયપાલક ઈજનેર ીની ક તેની ઉ૫રની 

ક ાના અિધકાર ીને જણાશે, તો વોડના અ  ય નેજ ઝોનલ કો  ાકટર ી પાસે મં ુ ર થયેલ ભાવથી 

પેરલલ કો  ાકટર તર ક કામ આ૫વામા ંઆવશે. પેરલલ કો  ાકટર તર ક કામ આ૫વાની સ ા વોડના 

સીટ  એ  નીયર( પે.) ક તેની ક ાના અિધકાર ીને રહશે. આવા ક  સામાં આ કામે કો  ાકટર કામ ન 

કર તો તે જ ભાવથી ઝોનલ નેજ કામના કો  ાકટર ક અ ય ફ રયાદ િનકાલ િવભાગના કામ ચા  ુહોય 

તે કો  ાકટર પાસે કામ કરાવવામાં આવ  ુહશે તેવા ક  સામા ંબી  કો  ાકટરને અલગ સીકયોર ટ  

ડ પોઝીટ ભરવામાંથી ુ કત આ૫વામા ંઆવશે. ૫રં  ુતે વોડનો કરાર અલગથી કરવાનો રહશે. 
 
૫૮. કોઈ ૫ણ કારણોસર કો  ાકટર ટ ડરમાં દશાવેલ કામ કરવા અશ કતમાન થશે ક કામ અ ુ  

છોડ  દશે અથવા કામ બંધ કર  દશે તો તેવા સંજોગોમાં ઈ.એમ.ડ . / સીક ુર ટ  ડ પોઝીટ 

જ ત કરવામાં આવશે અને રાજકોટ મહાનગરપા લકા એજ સીને ણ વષ માટ લેક લ ટ / 

ડ બાર કર  શકશે અને એજ સીના ખચ અને જોખમે આ કામ ુ ુ  કરાવશે. અને આમ કરતાં 

ટ ડરમાં જણાવેલ ભાવ કરતાં વધાર ખચ થશે તો મહાનગરપા લકા કો  ાકટરની સીકયોર ટ  

ડ પોઝીટમાંથી ક સાઈટ ઉ૫ર ૫ડલા માલ સામાનની હરરા  કર  ખચ વ ુલ કર  શકશે અને 

તેમ કરતાં કો  ાકટરનો કોઈ૫ણ વાંધો ક હકક રહશે ન હ. 

 



 

૫૯. આ કો  ાકટ ગે  યાયતં  રાજકોટ શહર રહશે. તેમજ ટ  ડર ફ , અન  ટ મની ડ પોઝીટ અને 
સીકયોર ટ  ડ પોઝીટ તર ક ર ૂ કરવાના થતા ડ મા  ડ ાફટ, ફ કસ ડ પોઝીટ (એફ.ડ .આર.) રાજકોટ 
શહર લોકલ ા  ચ અને પેએબલ એટ રાજકોટ શહરના જ હોવા જોઈશે. 

૬૦. ૧% સેસ અને ર  શનઃ 
ુજરાત સરકાર ીના મ અને રોજગાર િવભાગના .આર. ન.ંસી.ડબ  .ુએ/ ર૦૦૪/૮૪૧/એમ-૩ 

તા.૩૦.૦૧.૦૬ ના ઠરાવ ુજબ મીકોના ક  યાણ માટ બીલની ુલ રકમના ૧% (એક ટકા) લેખે સેસ 
રકમ રાજકોટ મહાનગરપા લકા રન ગ બીલમાંથી કપાત કરશે, તેમજ તેના માટ જ ર  ર શન 
એજ  સીએ  વખચ કરવા ું  રહશે. 

 

૬૧. કો  ાકટર પોતાના કમચાર ઓને ઓળખ કાડ ૫ણ આ૫વાના રહશે. ઓળખ કાડ નહ  આ૫વામાં આવેલ 
હોય તેવા ક  સામાં ા.૧૦/- િત કમચાર  દઠ િત દન પેન  ટ  વ ુલ કરવામાં આવશે. 

 

૬૨. ુ ભા  યવશ આકિ  મક સંજોગમાં  તે કો  ાકટર તે કામગીર  સંભાળ  ન શક તેવી ૫ રરિ  થિત ઉભી 
થાય, તેવા સંજોગોમાં આ કામ રા.મ.ન.પા.ના આ કારના સફાઈના કામ સંભાળતા ચા ુ કો  ાકટર ક 
ચા ુ ઝોનલ કો  ાકટર પાસે આ કામના ટ  ડરની ૂળ શરતોએ અને આ કામે મં ૂર થયેલ ભાવોથી 
કરાવી શકાશે. 

 

૬૩. ુ ભા  યવશ આકિ  મક સંજોગમાં  તે કો  ાકટર તે કામગીર  સંભાળ  ન શક તેવા સમયે ક જવાબદાર 
કો  ાકટર ુ અવસાન થાય, તેવા સમય કો  ાકટરની બનહયાતીમાં કરારની જવાબદાર  સંભાળ  શક 
તેવા ુ  ત - જવાબદાર  ય કતની નોમીની તર ક નીમ ૂક કયાનો એકરાર - સોગદંના ુ  આ ટ ડરના 
ડોક ુમે  ટ તર ક ર ૂ કરવાનો રહશે. નોમીની સાથે રા.  .ુકો. નાણાક ય  યવહારો કર  શક તે માટ તેના 
બે  ક ખાતાની િવગતો આ એકરાર - સોગંદનામામાં દશાવવાના રહશે. 

 

૬૪. સરકાર ીના ૫  તેમજ આ ટ  ડરમાં જોડવામાં આવેલ રા.  .ુકો.ના ૫ ર૫  ના.રા.મ.ન.પા. / .એ.ડ . 
/ .ન.ં-૩૮૫ તા.ર૭-ર-૧૩ ુજબ  કો  ાકટ એજ  સી હઠળ ૧૦ (દસ) ક તેથી વ ુ વકર કામ કરતા 
હોય, તેવી કો  ાકટ એજ  સીએ  એ   લોઈઝ  ટટ ઈ   યોર  સ ર જ  ટ્રશન એકટ હઠળ ઈ.એસ.આઈ. 
નંબર મેળવી આ ુસં ગક િવગતો અ ેની  કચેર ને ર ૂ કરવી ફર યાત છે.  કો  ાકટ એજ  સીએ 
ઈ.એસ.આઈ.એકટ હઠળના વતમાન િનયમોની અમલવાર  કરવી ફર યાત છે. 

 

૬૫. પોલીસ કિમ  નર ીના હરનામાની આ સાથે જોડલ નકલ ુજબ મ ૂરોની મા હતી વખતો વખત 
પોલીસ િવભાગને ૂ ર  પાડ  તે ગેની ણ અ ેની કચેર ને કરવાની રહશે.  

 

 
૬૬. છે  લો ોફશનલ ટકસ ભયાની  િવગતો એને ર-૧ માં દશાવવી ફર યાત છે. 
 
૬૭. કો  ાકટર ુજરાત સરકારના શહર  િવકાસ અને શહર  ુહ િનમાણ િવભાગના ઠરાવ માંક 

ઈ.એસ.ટ ./૧૩૨૦૦૧/૩૫૮૪/આર નો તા.૧૬.૧૨.૨૦૧૬ ની અમલવાર  કરવાની રહશે.  
 
૬૮. આ કામની એજ સી ારા દર મ હના ુ ંફ રયાદ િનકાલ િવભાગ ખાતે રખાયેલ ટલીફોન અને મોબાઈલ ુ ં

બીલ ભરવા ુ ંરહશે. 



 

 
૬૯. આક મક સંજોગોમાં ટોમ વોટર નેજના મેનહોલની સફાઈ તથા લાઈનની સફાઈ વક આસી ટ ટ / 

અિધક મદદનીકશ ઈજનેર / નાયબ કાયપાલક ઈજનેરની ુચના ુજબ કરાવી આપવાની રહશ.ે  
 
૭૦. કો ાકટર િવ તારમાં ફર યાદ િનકાલ ું  માિસકવાર િવગતો દશાવ ુ  ર ટ િનભાવવા ું રહશે. 
 
 
 થળઃ 

તાર ખઃ       કો  ાકટરની સહ  તથા સીકકા. 
 
 
 
 
 
અિધક મદદનીશ ઈજનેર   નાયબ કાયપાલક ઈજનેર   સીટ  એ  નીયર ( પે.) 
રાજકોટ મહાનગરપા લકા   રાજકોટ મહાનગરપા લકા  રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ુગભ ગટર યોજનાના મેનહોલ તથા પાઈ૫ લાઈનની સફાઈની કામગીર  માટ નીચે જુબની 

ુચનાઓનો ુ  ત૫ણે અમલ કરવાનો રહશે. 
 

ચોકઅ૫ નેજ લાઈનની સફાઈ માટ થમ સીવર કલીન ગ રોડસ (સળ યા) નો ઉ૫યોગ કરવો. તથા 
જ ર જણાયે ટ ગ મશીન, ડ -સી  ટ ગ ર ા િવગેર મશીનનો ઉ૫યોગ કરવો. તથા આ ર તે કલીન ગ કરવા 
છતાં ૫ણ ચોકઅ૫ નેજ લાઈનમાં ફલો ચા ુ ન થાય તો આ ગે લગત વોડના ટકનીકલ  ટાફને ુરત જ ણ 
કરવી. થી આવી ફ રયાદ િનકાલ માટ ચોકકસ  થળે નેજ લાઈન ખોલી ર પેર ગ કામગીર  હાથ ધર  શકાય. 

 
ફ રયાદ િનકાલ અ  વયે મેનહોલની સફાઈ / ડ -સી  ટ ગની કામગીર  માટ માણસને મેનહોલમાં સીધા 

ઉતારવા નહ . મેનહોલની સફાઈ / ડ -સી  ટ ગની કામગીર  માટ માણસને મેનહોલમાં ઉતારવાને બદલે નેજ 
કલીન ગ રોડસ તથા મે  અુલ હ  ડ ઓ૫રટર બે બકટ / નાની - મોટ  પાવડ  િવગેરનો ઉ૫યોગ કરવો. નેજ 
સફાઈની કામગીર  માટ અ ે આપેલ તમામ ુચનાઓ / શરતો ું  પાલન કરવા ું  રહશે. 
 
૧.  મેનહોલમાંથી કાદવ, કચરો િવગેર સાફ કરવાના હોય તે મેનહોલ તથા તેની આસ-પાસના બે-બે 

મેનહોલ ુ  લા રાખવા. 
ર. ુ  લા રાખેલ મેનહોલ ઉ૫ર સલામતી માટ લોખંડની ળ  રાખવી તથા ભય ુચક િનશાની / ર  તા 

બંધના બોડ રાખવા. 
૩. નેજ સફાઈ કામગીર  દર  યાન નીકળતો કચરો, કાદવ-ક ચડ િવગેર તા  કાલીક ઉપાડ  ુચવવામાં આવે 

તે જ  યાએ િનકાલ કરવાનો રહશે તથા સાઈટ ચો  ખી રાખવાની રહશે. 
૪. નેજ સફાઈ કામગીર  માટ રાખવામાં આવેલ તમામ માણસો પાસે ફર યાત૫ણે તમામ સમય માટ 

મોબાઈલ ચા ુ રાખવાનો રહશે તથા તેના નામ અને કો ટ ટ નંબરની િવગત સેનીટર  ઈ   પેકટર ીને 
સમયે સમયે (નંબરમાં ફરફાર થાય  યાર ૫ણ) આ૫વાની રહશે.  

 
 ઉ૫રોકત શરતો અને સમ ુતીઓ મે વાંચેલ છે, સમ લ છે. અને મને ક ુલ મં ુર છે અને  ુજબ 
કામગીર  કરવા ુ ં / અમો સંમત છ એ.  બદલ મ / અમોએ માર  / અમાર  દરક પાના ઉ૫ર સહ  િસકકા કર  
આપેલ છે. 
 
  
 થળઃ 

તાર ખઃ       કો  ાકટરની સહ  તથા સીકકા. 
 
 
 
અિધક મદદનીશ ઈજનેર   નાયબ કાયપાલક ઈજનેર   સીટ  એ  નીયર ( પે.) 
રાજકોટ મહાનગરપા લકા   રાજકોટ મહાનગરપા લકા  રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

 



 

 

એને ર -૧ 

કો  ાકટ એજ  સી ુ 

નામ 

સરના  ુ

કો ્  ટકટ મોબાઈલ 

ફોન નંબર 

ર જ  શન કરનાર 

સં  થા  ર જ  શન ઈ૧ 

નંબર - તાર ખ કલાસ 

તથા વેલીડ ટ  

(એક  ટ  શનની િવગત 

જો હોય, તો)  

ટ  ડર ફ  

ભયાની િવગત 

- બે  ક ુ નામ, 

ા  ચ ુ નામ 

તથા ા  ચ 

કોડ તેમજ  

ાફટ નંબર 

અને તાર ખ 

અન  ટ મની 

ડ પોઝી  

ભયાની િવગત 

- બે  ક ુ નામ, 

ા  ચ ુ નામ 

તથા ા  ચ કોડ 

તેમજ  ાફટ 

નંબર અને 

તાર ખ 

છે  લો 

ોફશનલ 

ટકસ ભયાની 

તાર ખ  રકમ 

 તે  થળે 

ભયાની 

િવગતો 

છે  લા ૭ વષ ુ ટન-

ઓવરઆ કામની રકમથી 

ઓ  નથી  તેમ દશાતો 

ોસ ચેક 

બે ક સો  વ  સી 
રકમ ા. 
૧,૦૦,૦૦૦/-  
તથા  
વક ગ કપીટલની 
રકમ ા. 
૧૪,૫૭,૩૦૦/-  
ના  
ર૫% થી ઓછ  
નથી  
તેમ દશાવ ું  
ચાટડ એકા. ુ ં  
સટ .  

          વષ ટન-ઓવર     

     ૨૦૧૨-૧૩    

     ૨૦૧૩-૧૪    

     ૨૦૧૪-૧૫    

     ૨૦૧૫-૧૬    

     ૨૦૧૬-૧૭    

     ૨૦૧૭-૧૮    

     ૨૦૧૮-૧૯    

     સરરાશ    

 

ઉ૫રોકત િવગતો ફાઈના સીયલ  િવગતો ખર  છે ઉ૫રોકત તમામ િવગતો િવગતો ખર  છે 

 

ચાટડ એકાઉ  ટ  ટની સહ  તથા સીકકા. 

 

કો  ાકટરની સહ  તથા સીકકા. 
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