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                                                                                  પેઇ ્ નં ; ૦૧ થી ૩૦                                                    
ટ ડર પરત કરવાની છે લી તાર ખ :-    /૦5/૨૦૨૦ 

કો ાકટર ું  નામ :- ..................................................................................................................... 
પીયા:- ૪૫૦૦/-પહ ચ નં ....................................................................... તા............................... 

                                                   
                                             રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

                                                   બગીચાશાખા 

                                       ટક કામ (સેકંડ ટકાવાર  દર) 
                             ટ ડર શરતો અને કામની સમ ુતી   
                  ુ/ંઅમો લખે ું કામ કડામાં .......................................................... ટકા શ દમાં 

.......................................... દાજ પ કમાં દાખલ કરલ ભાવ કરતાં ઓછા / વ  ુભાવે કરવા સંમત /ં 
છ એ. 
કામ ુ ં નામ :- આ ડમ િવ તારના કશાન ગૌશાળા સામેના ભાગે “અબન ફોર ટ & સાં ૃ િતક  
  વન”ને લા ુ તેમજ ત રક ભાગે લે ડ કિપગ કર  ણ વષ  િનભાવણી   
  કરવાની કામગીર . 
(ન ધ: આ કામગીર માં  લગત કામગીર ઓને યાને રાખી િનદશ કરલ જ થો ઘટવા 

 સંભવ છે.) 
મં ુર થયેલ દાજ     : !  ૨,૪૮,૦૦,૦૦૦.૦૦  

અન ટ મની            :  !  ૭,૪૪,૦૦૦.૦૦.           

ટ ડર ફ                 :  !  ૪૫૦૦.૦૦ 

સમય મયાદા            :  ૯ માસ+ ણ વષ  
સીક યોર ટ  ડ પોઝીટ  :   ! ૧૨,૪૦,૦૦૦.૦૦/- (૫૦% એફ.ડ .આર., અથવા ડ .ડ /રોકડા (રાજકોટ  
            મહાનગરપા લકાની તરફણમા)ં (નેશનલાઇઝ બક) ૫૦% રિનગ બીલમાંથી કપાત) 

કો ાકટર ું  નામ          :  
સરના ું                    : 
તાર ખ                    : 
સા ી                      : 
સરના ું                    : 
ધંધો                       : 
                                                                                    ભાવ ભરનારની સહ         
                          
સદર ુ ં ભાવપ  રાજકોટ મહાનગરપા લકા  વતી મં ુર 

તાર ખ :                                                                     મં ુર કરનાર અિધકાર ની સહ      
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(૧)     ૧.  ટકા તથા રકમ અ ર તેમજ કડામાં પ ટ લખવી. 
         ૨. પેઢ  ક ભાગીદાર વતી સહ  કરનાર તે જ માણે સહ  કરવી. 
         ૩. િનયત થયેલ જ યાએ લખ ુ.ં 
         ૪. છેકછાકવા ં ટ ડર રદ કરવામાં આવશે. 
         ૫. શરતો,એબ ક તથા સમ ુતીમાં દરક પાને સહ  કરવી. 
         ૬. અન ટ મની ભયાની પહ ચ/ડ .ડ . ની િવગત ટ ડરના કવર ઉપર પહ ચ નંબર સાથે   
     લખાણથી ર ુ  કરવી. 
(૨)    કામ ુરા ખંતથી કર ું જોઇએ અને કર ું  સઘ ં કામ કાર ગરની ર તે કર ું હો ુ ં  જોઇએ. ટ ડર ર ુ  
 કરનાર શ સ/શ સો કામમાં  માલ-સામાન વાપર તે ઉતમ કારનો હોવો જોઇએ અને  ડાયરકટર ી 
 (પી& ) પસંદ કરલો હોવો જોઇએ. કામ કટલી વરાથી ચલાવ ું  તે બાબત તથા  કામ અથવા તેમાં 
 વપરાતો માલ સમાન કવા કારનો છે તે બાબત ડાયરકટર ી, પાકસ એ ડ ગાડન  િનણય કર તે 
 આખરનો સમજવો જોઇશ.ે કામની ઝડપ અને ગિત વધાવવા ડાયરકટર ી, પાકસ એ ડ ગાડનના 
 િનણય આખર  સમજવાનો રહશે તથા લેખીત તેમજ મૌખીક ુચના તેમજ નોટ સ આપવા છતાં પણ 
 કામની ગિત ક ઝડપ વધારવામાં નહ  આવે તો ી કિમ રને કો ાકટ  રદ કરવાનો અિધકાર રહશ.ે 
 
(૩)   કો ાકટર પોતાના કામદારોને થયેલ ઇ  માટ તથા તેને કંઇ બદલો આપવો પડ તો તે માટ 
 તમામ  ર તે જવાબદાર રહશ.ે કામદારોને થયેલ ઇ  માટ બદલો આપવામાં જો કો ાકટર 
 િન ફળ  િનવડ અને કામ કરતા કામદારોને તે બદલો રાજકોટ મહાનગરપાલકા તરફથી  આપવામાં 
 આવે તો તેવી આપેલી રકમ ટ ડર ભરનારા/શ સોને આપવા જોગ થયેલ રકમમાંથી અથવા 
 આપવાના થાય તે રકમામાંથી કાપી લેવા રાજકોટ મહાનગરપા લકાને અખ યાર છે.  
(૪)  ઉકત ભાવો તમામ ટકસ,ડ ુટ ,રોય ટ  તેમજ સરકાર ીના વખતો વખતના તમામ કર િવગેર 
 સ હતના છે. તે તમામ કર ુકવવાની જવાબદાર  કામ રાખનારની રહશ.ે કામ દરિમયાન કોઇપણ 
 તનો ભાવ વધારો આપવામાં આવશે નહ . 
(૫)    ઉકત કામ એક કરતા વધાર એજ સીઓ વ ચે વહચણી કરવાની સતા કોપ રશનની રહશ.ે 
(૬)    કામ ઉપર કો ાકટર પોતે અથવા તેના વતી કોઇ જવાબદાર માણસને હાજર રાખવાના રહશે. 
(૭)   કામ ુ  થઇ ગયા બાદ સાઇટ બરાબર સાફ કર  આપવાની રહશે અને જો તેમ કરવામાં કો ાકટર 
 નાકાિમયાબ િનવડશે તો તેને ખચ અને જોખમે મહાનગરપા લકા તરફથી સાઇટ સાફ કરાવી 
 લેવામાં આવશ.ે 
(૮)     કામ કરતા માલ સમાન નડતર પ ન થાય તે ર તે કરવા ું  છે. 
(૯)   ટ ડર વીકારવામાં આવે યાર બાદ અઠવાડ યાની દર િસક યોર ટ  ડ પોઝીટ માટ રકમ ભર  
 આપવાની રહશ.ે જો આમ કરવામાં ટ ડર રાખનાર શ સ નાકામયાબ િનવડશે તો તેણે ભરલ 
 અન ટમનીની રકમ જ ત કરવામાં આવશે અને તે શ સને ખચ અને જોખમે ફર થી ટ ડરની માંગણી 
 કરવામાં આવશે અથવા ઝોનલ કો ાકટર મારફત કામગીર  કરાવવામાં  આવશ.ે 
(૧૦)  વક ઓડર આપી કામમાં ચા ુ કામે અ ય આસામીઓની િમલકતને અગર નમાલને કોઇપણ 
 ુ કશાન થશે તો તેની તમામ જવાબદાર  કો ાકટ રાખવાની રહશ.ે અને તે માટ કોઇપણ  વળતરની  

 રકમ ુકવવાની થાય તો તે કો ાકટર ભર  આપવાની રહશ.ે જો કો ાકટર અમલ ન કર તો તેવા 
 વળતર િવગેરની રકમ તેનાં બીલોમાંથી કાપી લેવામાં આવશ.ે 
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(૧૧)   આ કામે વખતો વખતનાં કામગીર ના જ થા સ લાય/ કરાયેલ કામ િવગેરની આ બાબતો  
 યાને  કરાયેલ કામ ું  ુકવ ું  કરવામાં આવશ.ે  

(૧૨) િસકયોર ટ  ડ પોઝીટ તર ક ભરલ રકમ કામ ુ  થઇ ગયા બાદ ણ માસ પછ  તથા કો ાકટરને 
 આપવામાં આવશ.ે પરં ુ તે સમય દર યાન સોપવામાં આવેલ કામગીર માં કોઇ  કામ ખરાબ થયેલ 
 અથવા ુકશાન પામેલ મા ુમ પડશે ( ુદરતી આફત ક માનવ સજ ત ુકશાની િસવાય) તો તે કામ 
 કો ાકટર ુર ત કર  આપવા ું  રહશે. અને જો તેમ કરવામાં નાકામીયાબ િનવડશે તો ુર તી તેને ખચ 
 અને જોખમે કોપ રશન તરફથી કરાવી લેવામાં આવશે અને તે પૈક ના થયેલ ખચ િસક ુર ટ  
 ડ પોઝીટની રકમમાંથી કાપી લેવામાં આવશ.ે 
(૧૩) કોઇપણ કારણોસર કો ાકટર ટ ડરમાં દશાવેલ કામ ુ  કરવા અશ કતમાન થશે તો 
 મહાનગરપા લકા તેના ખચ અને જોખમે આ કામ ુ  કરાવશે અને આમ કરતાં ટ ડરમાં જણાવેલ 
 ભાવ કરતા વધાર ખચ થશે તો મહાનગરપા લકા કો ાકટરની િસ ુર ટ   ડ પોઝીટમાંથી સાઇટ ઉપર 
 પડલા માલસમાનની હરા  કર  ખચ વ ુલ લઇ બાક ની કામગીર  કરાવી શકાશે અને તેમ 
 કરતા કો ાકટરનો કોઇપણ વાંધો ક હકક રહશે નહ . 
(૧૪)  કો ાકટર આ કામમાં કોઇપણ આઇટમ સંતોષકારક ર તે પેશીફ કશન ુજબ સ લાય નહ  કર   હોય 
 તો મહાનગરપા લકાને લાગે તે ‘ભાવ ધટાડો’ (ર ડ ુસ રઇટ ) કર  શકશે અને તે કો ાકટર 
 મા ય રાખવાનો રહશ.ે 
(૧૫)  ટ ડર ભરનાર એજ સીએ P.F, ESIC,  G.S.T. Profe.Tax & PAN No. નંબર િવગેર ધરાવતી હોવી 
 જોઇએ.એજ સીએ Bankruptcy/Insolvency  સટ ફ કટ ર ુ  કરવા ું  રહશે. (સી.એ. મારફત) અ યથા 

 આવેલ િવગતો /અને ટ ડરમાં પધા રદ કરવામાં આવશે નો ાંરંભથી િવવાદ  ચલાવવામા ં આવશે 
 નહ . તેમજ આજ છે લા વષ ુધીના ભરપાઇ કરલ હોવા જોઇએ.(શરતી પધામાં વીકાય નથી) 
 
(૧૬)   ટ ડર ભરનાર એજ સીએ સરકાર ીના વતમાન તેમજ વખતો વખતના  કાયદાઓ ુ ં તેમજ ઓ ફસ 
 ની ુચના ું  પાલન કરવા ું  રહશે. 
(૧૭)  કામ રાખનાર એજ સી પાસે સલામતી ગેની ુરતી યવ થા હોવી જોઇએ.  ગેની સધળ  
 જવાબદાર  કામ રાખાનારની રહશ.ે 
(૧૮)  ટ ડર ભરનાર એજ સીએ તમામ આધારો સટ ફક સને નોટરાઇ ડ ર ૂ કરવાના રહશે. તેમજ 
 વેર ફ કશન માટ ઓર નલ ડો ુમે ટ ર ુ  કરવાના રહશે.  
(૧૯)  આ કામનો કોઇપણ માલ સામાન ક કામગીર   િવ. સંતોષકારક ર તે કો ાકટર સ લાય નહ  કર તો 
 ડાયરકટર, પાકસ એ ડ ગાડન તેઓને દસ દવસની નોટ સ કામ ુધારવા આપશ.ે આ  ુદત 
 િવ યા બાદ મહાનગરપા લકાના ડાયરકટર, પાકસ એ ડ ગાડન કો ાકટરના ખચ અને   આવા 
 જ ર  મ ટર ય સ મંગાવી શકશે ક અને બાક ની કામગીર  કરવાની કાયવાહ  કરશે અને  કો ાકટર 
 પાસેથી ખચ વ ુલ લઇ શકશ.ે આ કામ ડાયરકટર, પાકસ એ ડ ગાડન અ ય  એજ સી પાસે પણ 
 કરાવી શકશ.ે 
(૨૦)  જો કો ાકટર ચા ુ કામ છોડ  જતાં રહશે અગર કામ બંધ કર  દશે તો મહાનગરપા લકા તેમને ખચ 
 અને જોખમે જ ર  મ ટર ય સ સ લાય મેળવી શકશે.અને બાક  રહતી કામગીર  કરાવી શકશ.ે 
 આમ કરવામાં મહાનગરપા લકાના કો ાકટરના એ ીમે ટ કરતા વ ુ ખચ થશે તો કો ાકટર 
 પાસેથી કાયદસર ર તે વ ુલ કર  શકશે અને આ ઉપરાંત તેમની િસકયોર ટ  ડ પોઝીટ જ ત કર  
 શકશે અગર બી  કો ાકટર પાસે ખચ અને જોખમે સ લાય ચા ુ કરાવી શકશ.ે અને આમ, 
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 કરવામાં એ ીમે ટ કરતા વ ુ ખચ થશે  તો કો ાકટર પાસેથી કાયદસર ર તે વ ુલ કર  શકશે  અને 
 તેની િસકયોર ટ  ડ પોઝીટ જ ત થઇ  જશ.ે 
(૨૧)  ટ ડર ખોલવામાં આવે યારથી ૯૦ દવસમાં ટ ડર વીકારવામાં આવેલ છે. ક નહ  તે ગેનો 
 િનણય કરવામાં આવશ.ે આ ુદતમાં કોઇ પણ કારના િનણયથી ણ નહ  કરવામાં આવે તો 
 ટ ડરના ભાવો કો ાકટર ક મહાનગરપા લકાને બંધન કતા રહશ ે નહ . પરં ુ  કો ાકટર અને 
 કિમ ર ી એમ બંનેની સહમતીથી આવેલ ભાવો ું  ટ ડર મં ુર કરવા માટ કિમ ર ી િનણય કર  
 શકશ.ે 
(૨૨)   આ સાથેના પ રિશ ઠમાં આઇટમ ન.ં ૧ થી ૧૮ માં દશાવેલ ભાવ (દર) બાબતે ભિવ યમાં  ગેર સમજ 
 ઉપ થત થાય તો તે ગે ડાયરકટર ી (પી& ) નો િનણય આખર  રહશ.ે 
(૨૩)   જો પેન ટ ની રકમ ટ ડરની વાિષક રકમના ૧૦% વધી ય તો કો ાકટ રદ થવાને પા  
 બનશ.ે 
(૨૪)   આ ટ ડરમાં ભાવો તમામા ટકસ સાથેના આપવાના રહશ.ે 
(૨૫)  વક ઓડર મળે ક ુરત જ ૂ ચના ુજબથી ૂચવવામાં આવે તે ર તે કામગીર ઓ શ  કરવાની રહશ.ે 
 તેમજ. ઓડરમાં જણાવેલ િનયત ુદતમાં કામ ુ  કર  આપવા ું  છે. જો ુદત દર યાન કામ 
 કરવામાં નહ  આવે તો ી કિમ ર સાહબને યો ય લાગશે તો કો ાકટરના જોખમે અને ખચ અ ય 
 કો ાકટર પાસે અગર તો ખાતા મરફત કામ ૂ  કરાવશે. અને આમ બાક  રહ ું  કામ ુ  કરવામાં 
 મહાનગરપા લકાને કો ાકટ એ ીમે ટ કરતા  વ ુ ખચ થશે તે  કો ાકટર પાસેથી કાયદસર ર તે 
 આ વધારા ુ ં  ખચ વ ુલ કર  શકશે તથા તેની િસ ોર ટ  ડ પોઝીટ જ ત કર  શકશે. ી કિમ ર 
 સાહબને જો યો ય લાગશે તો ુદત દર યાન કામ ુ  નહ થ ું  હોય છતાં પણ કો ાકટર પાસે કામ 
 ચા ુ રખાવી શકશે. અને તેની ુદત સંજોગોને લ માં રાખીને વધાર  આપશે. અગર તો દરરોજના 
 ! ૩૦૦૦/- દંડ કર  શકશ.ે ઉપરોકત જનરલ સમ ુિત િસવાય ટ ડરમાં આપેલ શરતો તેમજ વખતો 
 વખતની ુચનાઓને આધીન રહ ને કામ કર  આપવા ું  રહશે. 
 
 
      
 
 
 
 
ઉપર ુજબની તમામ શરતો નંબર ૧ થી -----મે/અમોએ વાંચી,સમ ને આ નીચે સહ  કર  આપી છે  
અમોને ક ુલ મં ુર છે.  
 
તા.          /    /                                કો ાકટરની સહ   ................................................ 

                                                     કો ાકટર ુ ં નામ  ................................................  
 
 
 
 
 
 
                                                             

ગાડન ુપરવાઇઝર 

રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

િનયામક (પી& ) 

 રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
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                                                           રાજકોટ મહનગરપા લકા 
                                           બગીચા િવભાગ 

                                          મેઝરમે ટફોમ                                                                                                 

         તા.૨૯/ ૦૪/ ૨૦ 
___________________________________________________________________________ 

કામ ુ ં નામ :- VFHL0[D lJ:TFZDF\ , [g0 :S[5L\U UF0"GL\U SZL +6 JQF"  lGEFJ6L SZJFG]\ SFDP 
 

અ ુ.ં 

ન.ં 

િવગત માપ 

જ થો લંબાઇ 
પહોળાઇ  

ચાઇ/ ડાઇ 

 

૧. ; ]RGF D]HA SC[JFDF\ VFJ[ tI F\ 8=[S8ZYL 
NF\TL4 ZF\54 OF8M lJU[Z[ , UFJLG[ HDLGG[ 
; DY/  SZJFG\]  SFD 

જ ર યાત ુજબ સમયાંતર  ૩૦૦.૦૦ 
કલાક 

૨ 

DF8L VUZ ; MO8 DMZD ; %, FI  SFD 
s5YZF6 ; FY[f 

૨૩૦૦૦ ુલ ચો.મી. 

X .૫૫ = ૧૨૯૨૫  

- ટકરાના ભાગેનો જ થો  

૧૨ - ૫૭૫  = ૧૨૩૫૦ 

૧૨૩૫૦ 
ધ.મી. 

૩ 

CF0" DMZD ; %, FI  SFD s5YZF6 ; FY[f 

૨૩૦૦૦ ુલ ચો.મી. 

દાજ ૨૦% ર તાનો ભાગ  

= ૪૨૦૦ ચો.મી.  = ૧૬૮૦૦  

૪૨૦૦  x ૦.૫૫ = ૨૩૧૦ ઘ.મી.  

SAY ૨૪૦૦ ઘ.મી.    

૨૪૦૦.૦૦ 
ઘ.મી. 

૪. 

AULRF DF8[ SF\5GL DF8L ; %, FI  SFD 
s5YZF6 ; FY[f 

૨૩૦૦૦ ુલ ચો.મી. 

દાજ ૨૦% ર તાનો ભાગ  

= ૪૨૦૦ ચો.મી. – ૫૦૦ ચો.મી. વોટર 

બોડ  =૧૮૩૦૦ ચો.મી. ગાડન િવ તાર  x  

૦.૫૫ =.૧૦૦૬૫  ઘ.મી.   

૧૦૦૬૫.૦૦ 
ઘ.મી. 

૫ 
N[XL KF6LI ]\ BFTZ ; %, FI  SFD 

૧૮૩૦૦ x .૦૫ =  ૯૧૫  

SAY  ૯૧૦   

૯૧૦.૦૦ 
ઘે.મી. 

૬ 

, F,  DF8L ; %, FI  SFDs5YZF6 ; FY[f 

૪૨૦૦ ચો.મી. x ૦.૧૫ =૬૩૦ +  

લે ડ કપ ગ િમ ણ માટ ૯૦ ઘ.મી. = 

૭૨૦ ઘ.મી.  

૭૨૦.૦૦ 
ઘ.મી. 

૭ AULRFDF\ , MG4 O, FJZ A[04 C[h  JU[Z[G]\ 
JFJ[TZ SZJFG]\ SFDP sD8LZLI <;  lJGFf 

૧૮૩૦૦ ચો.મી. દાજ  ૧૮૩૦૦.૦૦ 
ચો.મી. 

૮ 
V[Z\0LGM BM/  ; %, FI  SFD ૯૧૦૦.૦૦  કલો. 

૯૧૦૦.૦૦ 
કલો. 

૯ 
, L\AM0LGM BM/  ; %, FI  SFD ૯૧૦૦.૦૦ કલો 

૯૧૦૦.૦૦ 
કલો. 

૧૦ EMUFJM Z[TL s5YZF6  ; FY[f ૯૦.૦૦ ઘ.મી.  ૯૦.૦૦ ઘ.મી. 
૧૧ 

કોકો પાવડર ૫૪૬૦૦.૦૦ કલો. 
૫૪૬૦૦.૦૦ 

કલો. 
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૧૨ AULRF DF8[ SF\5GL DF8L ; %, FI  SFD 

s5YZF6 JUZf 
૩૫૦૦.૦૦ ઘ.મી.  

૩૫૦૦.૦૦ 
ઘ.મી. 

૧૩ 
UF, LRF , MG ; %, FI  SFD ૨૦૦૦.૦૦ ચો. ટ  

૨૦૦૦.૦૦ 
ચો. ટ 

૧૪ 
l; , [SXG v JG AD]"0F U|F;  ૬૦૦૦૦.૦૦ ચો. ટ  

૬૦૦૦૦.૦૦ 
ચો. ટ 

૧૫ jCF. 8 VG[ S, 0" 5[A<;  ; %, FI  SFD 
sGD]GF D]HAf 

૧૦.૦૦ ટન  ૧૦.00  ટન 

૧૬ H[; , D[Z4 DFZA, 4 SM8F :8MG S[ W|F\UW|F 
:8MG JU[Z[ 5yYZGF\ 8]S0F ; %, FI  SFD 
sGD]GF D]HAf 

૧૫.૦૦ ટન  ૧૫.00 ટન 

૧૭ AULRF Ô/ J6L VG[ lGEFJ6L SZJFG]\ SFD 
s5F. 54 ; FJZ6F4 NFTZ0F JLU[Z[ TFDFD 
H~ZL UF0"G VMHFZM ; FY[f 

૨૩૦૦૦.૦૦ ચો.મી.  
૨૩૦૦૦.૦૦ 

ચો.મી. 

 

äLTLI  JQF" s! _@ SI ]D[, L8LJ JWFZMf ૨૩૦૦૦.૦૦ ચો.મી.  
૨૩૦૦૦.૦૦ 

ચો.મી. 

 
T'TLI  JQF" s! _@ SI ]D[, L8LJ JWFZMf ૨૩૦૦૦૦.૦૦ ચો.મી.  

૨૩૦૦૦.૦૦ 
ચો.મી. 

 
 
 
 
                                       વક આસી. ગાડન                      ગાડન ુપરવાઇઝર 

                                    રાજકોટ મહાનગરપા લકા               રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
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                                                            રાજકોટ મહનગરપા લકા 
                                           બગીચા િવભાગ 

                                          ANNEXURE-A                                                                                                
          તા. ૨૯  /૦૪ / ૨૦ 
___________________________________________________________________________ 

કામ ુ ં નામ :- VFHL0[D lJ:TFZDF\ , [g0 :S[5L\U UF0"GL\U SZL +6 JQF"  lGEFJ6L SZJFG]\ SFDP 

આઇટમ-૧૮ 

અ ુ.ં 

ન.ં 

િવગત માપ 

જ થો લંબાઇ 
પહોળાઇ  

ચાઇ/ ડાઇ 

 

૧.  :8=[g0g8 S[gXLI F s! 5 YL Z_ ; [PDLP p\RF. f 7000.00 7000.00 
૨ AMUGJ[, LI F J[ZFI 8Lh s$5 YL 5_ ; [PDLP 

p\RF. f 
2000.00 2000.00 

૩ GLSM0[JLI F s$5 YL &_ ; [PDLP p\RF. f 2000.00 2000.00 
૪. , M; MGLVF s#_ YL $5 ; [PDLP p\RF. f 5000.00 5000.00 
૫ S[, LI [g0=F s&_ YL ( _ ; [PDLP p\RF. f 150.00 150.00 
૬ S[XLI F AFI O, MZF s5_ YL &5 ; [PDLP 

p\RF. f 
700.00 700.00 

૭ SZDNF s$_ YL 5_ ; [PDLP p\RF. f 200.00 200.00 
૮ 0I ]ZFg8F J[ZF. 8Lh sZ_ YL #_ ; [PDLP 

p\RF. f 
4000.00 4000.00 

૯ ~; [, LI F sZ_ YL #_ ; [PDLP p\RF. f 1800.00 1800.00 
૧૦ V[S[, LOF J[ZFI 8L s$5 YL &_ ; [PDLP 

p\RF. f 
5000.00 5000.00 

૧૧ hZA[ZF s#_ YL $_ ; [PDLP p\RF. f 2000.00 2000.00 
૧૨ 5M8[8M S|L5Z s#5 YL 5_ ; [PDLP , \AF. f 700.00 700.00 
૧૩ 8LSMDF CFP J[ZFI 8Lh s$5 YL &_ ; [PDLP 

p\RF. f 
900.00 900.00 

૧૪ ZFTZF6L s$5 YL &_ ; [PDLP p\RF. f 150.00 150.00 
૧૫ U], FA N[XL s#_ YL $5 ; [PDLP p\RF. f 500.00 500.00 
૧૬ V<8ZG[gYZF sAM0"Z %, Fg8Ÿ; f sZ_ YL #_ 

; [PDLP p\RF. f 
6000.00 6000.00 

૧૭ ÊM8Mg;  J[ZFI 8L sZ5 YL #5 ; [PDLP p\RF. f  800.00 800.00 
૧૮ 0=[; LGF J[ZFI 8L s$5 YL 5_ ; [PDLP p\RF. f 700.00 500.00 
૧૯ V[Z[SF 5FD S, :8; " s! 5_ YL ! ( _ ; [PDLP 

p\RF. f 
500.00 700.00 

૨૦ H[8=MOFs#_ YL $5 ; [PDLP p\RF. f 1300.00 1300.00 
૨૧ OFI S;  a, [SF.  AgR s&_ YL * 5 ; [PDLP 

p\RF. f 
200.00 200.00 

૨૨ . ShMZF J[ZFI 8Lh s$5 YL * 5 ; [PDLP 
p\RF. f  

900.00 900.00 

૨૩ UHFGLI F s$5 YL * 5 ; [PDLP p\RF. f 1100.00 1100.00 
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૨૪ D[uGM, LI F R\5F jCF. 8 s* _ YL ) _ ; [PDLP 

p\RF. f 
300.00 300.00 

૨૫ D[uGM, LI F R\5F Z[0 s&_ YL ) _ ; [PDLP 
p\RF. f 

200.00 200.00 

૨૬ UM<0G AF\A] s&_ YL ) _ ; [PDLP p\RF. f 1000.00 1000.00 
૨૭ J0[, LI F J[ZFI 8L s! 5 YL #_ ; [PDLP 

p\RF. f 
5000.00 5000.00 

૨૮ , L, L J[ZFI 8L s#_ YL $5 ; [PDLP p\RF. f 3500.00 3500.00 
૨૯ S, F. dA; " sHF:DLG4 lAuGMGLI F4 

DW]DF, TL4 VF, FDFg0F4 VF. 5MDLI F4 
8LSMDF JLU[Z[f 

2000.00 2000.00 

૩૦ , [g8F J[ZFI 8L s#_ YL $5 ; [PDLP p\RF. f 3000.00 3000.00 
૩૧ 5LgS RF\NGL s#_ YL $5 ; [PDLP p\RF. f 600.00 600.00 
૩૨ OMS; 8[. ,  5FD s! ( _ YL ! ) _ ; [PDLP 

p\RF. f 
75.00 75.00 

૩૩ Z[ OLS;  5FDsAgRf s&_ YL ) _ ; [PDLP 
p\RF. f 

100.00 100.00 

૩૪ AL:DFSL"VF GMAL, L 5FD s) _ YL ! Z_ 
; [PDLP p\RF. f 

10.00 10.00 

૩૫ 5\BF 5FD s$5 YL &_ ; [PDLP p\RF. f 300.00 300.00 
૩૬ OMGLS;  5FD s$5 YL &_ ; [PDLP p\RF. f 40.00 40.00 
૩૭ OMZSMI F sZ_ YL #_ ; [PDLP p\RF. f 60.00 60.00 
૩૮ પારસ સે ટડ (૧૫ થી ૨૦ સે.મી. ચાઈ) 150.00 150.00 

૩૯ ચાઇિનઝ લેમન (૧૫ થી ૨૦ સે.મી. 
ચાઈ) 

100.00 100.00 

૪૦ બડ ઓફ પેરડઝ (૧૫ થી ૨૦ સે.મી. 
ચાઈ) 

20.00 20.00 

૪૧ કોનો કાપસ ૫ થી ૬ ટ ચાઇ 1500.00 1500.00 

૪૨ પે ડનસ ાફટ (૧૦ થી ૨૦ સે.મી. ચાઇ) 4000.00 4000.00 

૪૩ ટોનેટોફોરમ ાસ  600.00 600.00 

૪૪ OFI S;  5Fg0F AgR s&_ YL * 5 ; [PDLP 
p\RF. f 

150.00 150.00 

૪૫ AMUGJ[, LI F CFP 0=FO8 sD<8LS, Zf 
J[ZFI 8Lh s$5 YL 5_ ; [PDLP p\RF. f 

2000.00 2000.00 

૪૬ UM<0G AF\A] S:8Zs! Z YL ! $ O]8 p\RF. f 1100.00 1100.00 
 
 
                                       વક આસી. ગાડન                      ગાડન ુપરવાઇઝર 

                                    રાજકોટ મહાનગરપા લકા               રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
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             રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
                                             બગીચા િવભાગ                                                    

એબ કટ ફોમ 

વોડ ન.ં-  E.  ZONE 

Date -૨૯/૪/૨૦૨૦ 

કામ ુ ં નામ:- VFHL0[D lJ:TFZDF\ , [g0 :S[5L\U UF0"GL\U SZL +6 JQF"  lGEFJ6L SZJFG]\ 
SFDP 

અ. 
ન.ં 

જ થો િવગત ભાવ દર ુલ રકમ SOR 
No. 

1 300.00 

; ]RGF D]HA SC[JFDF\ VFJ[ tI F\ 
8=[S8ZYL NF\TL4 ZF\54 OF8M lJU[Z[ 
, UFJLG[ HDLGG[ ; DY/  SZJFG\]  
SFD 

388.00 
5|lT 
S, FS 

1,16,400.00 ૧૮ 

2 15400.00 
DF8L VUZ ; MO8 DMZD ; %, FI  
SFD s5YZF6 ; FY[f 

197.00 3PDLP 30,33,800.00 ૭૪ 

3 2400.00 
CF0" DMZD ; %, FI  SFD s5YZF6 
; FY[f 

228.00 3PDLP 5,47,200.00 ૬૬ 

4 12815.00 
AULRF DF8[ SF\5GL DF8L ; %, FI  
SFD s5YZF6 ; FY[f 

334.00 3PDLP 42,80,210.00 ૭૬ 

5 1165.00 N[XL KF6LI ]\ BFTZ ; %, FI  SFD 665.00 3PDLP 7,74,725.00 ૧૧૭ 

6 720.00 
, F,  DF8L ; %, FI  SFDs5YZF6 
; FY[f 

1,160.00 3PDLP 8,35,200.00 ૭૨ 

7 23300.00 
AULRFDF\ , MG4 O, FJZ A[04 C[h  
JU[Z[G]\ JFJ[TZ SZJFG]\ SFDP 
sD8LZLI <;  lJGFf 

20.00 RMPDLP 4,66,000.00 ૭ 

8 9600.00 V[Z\0LGM BM/  ; %, FI  SFD 7.15 lSPU|FP 68,640.00 ૧૧૪ 

9 9600.00 , L\AM0LGM BM/  ; %, FI  SFD 16.00 lSPU|FP 1,53,600.00 ૧૧૫ 

10 100.00 EMUFJM Z[TL s5YZF6  ; FY[f 829.00 3PDLP 82,900.00 ૭૦ 

11 55600.00 કોકો પાવડર 9.00 
િત 

ક. ા. 
5,00,400.00 ૧૨૨ 

12 4660.00 
AULRF DF8[ SF\5GL DF8L ; %, FI  
SFD s5YZF6 JUZf 

274.00 3PDLP 12,76,840.00 ૭૫ 

13 10000.00 UF, LRF , MG ; %, FI  SFD 115.00 RMPO]P 11,50,000.00 ૧૧૯ 

14 65000.00 l; , [SXG v JG AD]"0F U|F;  39.00 RMPO}P 25,35,000.00 ૧૧૮ 

15 15.00 
jCF. 8 VG[ S, 0" 5[A<;  ; %, FI  
SFD sGD]GF D]HAf 

7,700.00 V[S 8G 1,15,500.00 ૫૪ 

16 18.00 
H[; , D[Z4 DFZA, 4 SM8F :8MG S[ 
W|F\UW|F :8MG JU[Z[ 5yYZGF\ 8]S0F 
; %, FI  SFD sGD]GF D]HAf 

2,200.00 V[S 8G 39,600.00 ૫૩ 
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17 28000.00 

AULRF Ô/ J6L VG[ lGEFJ6L 
SZJFG]\ SFD s5F. 54 ; FJZ6F4 
NFTZ0F JLU[Z[ TFDFD H~ZL UF0"G 
VMHFZM ; FY[f 

52.00 
JFlQF"S 
RMPDL 

14,56,000.00 ૮ 

  28000.00 
äLTLI  JQF" s! _@ SI ]D[, L8LJ 
JWFZMf 

57.20 
JFlQF"S 
RMPDL 

16,01,600.00 ૮ 

  28000.00 
T'TLI  JQF" s! _@ SI ]D[, L8LJ 
JWFZMf 

62.92 
JFlQF"S 
RMPDL 

17,61,760.00 ૮ 

    
Rs. 2,07,95,375.00 

 
  5+S v ccVcc D]HA ZSD ~FP 39,28,210.00  

    
Rs. 2,47,23,585.00 

 
  

SAY Rs.                             2,48,00,000.00  

Garden supervisor 
Rajkot Municipal Corporetion 

Rajkot 

Director (P & G) 
Rajkot Municipal Corporetion 

Rajkot 
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ANNEXURE - A 

અ. 
ન.ં 

જ થો િવગત ભાવ દર ુલ રકમ SOR 
No. 

1 
7000 

 :8=[g0g8 S[gXLI F s! 5 YL Z_ 
; [PDLP p\RF. f 

19.00 
5|lT 
G\U 

1,33,000.00 123(1) 

2 
2000 

AMUGJ[, LI F J[ZFI 8Lh s$5 YL 
5_ ; [PDLP p\RF. f 

32.00 
5|lT 
G\U 

64,000.00 123(3) 

3 
2000 

GLSM0[JLI F s$5 YL &_ ; [PDLP 
p\RF. f 

47.00 
5|lT 
G\U 

94,000.00 123(6) 

4 
5000 

, M; MGLVF s#_ YL $5 ; [PDLP 
p\RF. f 

13.00 
5|lT 
G\U 

65,000.00 123(9) 

5 
150 

S[, LI [g0=F s&_ YL ( _ ; [PDLP 
p\RF. f 

40.00 
5|lT 
G\U 

6,000.00 123(12) 

6 
700 

S[XLI F AFI O, MZF s5_ YL &5 
; [PDLP p\RF. f 

32.00 
5|lT 
G\U 

22,400.00 123(14) 

7 
200 

SZDNF s$_ YL 5_ ; [PDLP 
p\RF. f 

32.00 
5|lT 
G\U 

6,400.00 123(15) 

8 
4000 

0I ]ZFg8F J[ZF. 8Lh sZ_ YL #_ 
; [PDLP p\RF. f 

19.00 
5|lT 
G\U 

76,000.00 123(16) 

9 
1800 

~; [, LI F sZ_ YL #_ ; [PDLP 
p\RF. f 

19.00 
5|lT 
G\U 

34,200.00 123(17) 

10 
5000 

V[S[, LOF J[ZFI 8L s$5 YL &_ 
; [PDLP p\RF. f 

20.00 
5|lT 
G\U 

1,00,000.00 123(18) 

11 
2000 

hZA[ZF s#_ YL $_ ; [PDLP 
p\RF. f 

47.00 
5|lT 
G\U 

94,000.00 123(20) 

12 
700 

5M8[8M S|L5Z s#5 YL 5_ ; [PDLP 
, \AF. f 

15.00 
5|lT 
G\U 

10,500.00 123(24) 

13 
900 

8LSMDF CFP J[ZFI 8Lh s$5 YL &_ 
; [PDLP p\RF. f 

40.00 
5|lT 
G\U 

36,000.00 123(25) 

14 
150 

ZFTZF6L s$5 YL &_ ; [PDLP 
p\RF. f 

40.00 
5|lT 
G\U 

6,000.00 123(26) 

15 
500 

U], FA N[XL s#_ YL $5 ; [PDLP 
p\RF. f 

27.00 
5|lT 
G\U 

13,500.00 123(30) 

16 
6000 

V<8ZG[gYZF sAM0"Z %, Fg8Ÿ; f 
sZ_ YL #_ ; [PDLP p\RF. f 

16.00 
5|lT 
G\U 

96,000.00 123(33) 

17 
800 

ÊM8Mg;  J[ZFI 8L sZ5 YL #5 
; [PDLP p\RF. f  

80.00 
5|lT 
G\U 

64,000.00 123(35) 

18 
700 

0=[; LGF J[ZFI 8L s$5 YL 5_ 
; [PDLP p\RF. f 

60.00 
5|lT 
G\U 

42,000.00 123(36) 
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19 
500 

V[Z[SF 5FD S, :8; " s! 5_ YL 
! ( _ ; [PDLP p\RF. f 

333.00 
5|lT 
G\U 

1,66,500.00 123(38) 

20 
1300 

H[8=MOFs#_ YL $5 ; [PDLP p\RF. f 21.00 
5|lT 
G\U 

27,300.00 123(40) 

21 
200 

OFI S;  a, [SF.  AgR s&_ YL * 5 
; [PDLP p\RF. f 

146.00 
5|lT 
G\U 

29,200.00 123(43) 

22 
900 

. ShMZF J[ZFI 8Lh s$5 YL * 5 
; [PDLP p\RF. f  

60.00 
5|lT 
G\U 

54,000.00 123(46) 

23 
1100 

UHFGLI F s$5 YL * 5 ; [PDLP 
p\RF. f 

60.00 
5|lT 
G\U 

66,000.00 123(47) 

24 
300 

D[uGM, LI F R\5F jCF. 8 s* _ YL 
) _ ; [PDLP p\RF. f 

109.00 
5|lT 
G\U 

32,700.00 123(48) 

25 
200 

D[uGM, LI F R\5F Z[0 s&_ YL ) _ 
; [PDLP p\RF. f 

240.00 
5|lT 
G\U 

48,000.00 123(49) 

26 
1000 

UM<0G AF\A] s&_ YL ) _ ; [PDLP 
p\RF. f 

240.00 
5|lT 
G\U 

2,40,000.00 123(50) 

27 
5000 

J0[, LI F J[ZFI 8L s! 5 YL #_ 
; [PDLP p\RF. f 

13.00 
5|lT 
G\U 

65,000.00 123(51) 

28 
3500 

, L, L J[ZFI 8L s#_ YL $5 ; [PDLP 
p\RF. f 

82.00 
5|lT 
G\U 

2,87,000.00 123(52) 

29 

2000 

S, F. dA; " sHF:DLG4 
lAuGMGLI F4 DW]DF, TL4 
VF, FDFg0F4 VF. 5MDLI F4 8LSMDF 
JLU[Z[f 

61.00 
5|lT 
G\U 

1,22,000.00 123(53) 

30 
3000 

, [g8F J[ZFI 8L s#_ YL $5 ; [PDLP 
p\RF. f 

24.00 
5|lT 
G\U 

72,000.00 123(54) 

31 
600 

5LgS RF\NGL s#_ YL $5 ; [PDLP 
p\RF. f 

45.00 
5|lT 
G\U 

27,000.00 123(56) 

32 
75 

OMS; 8[. ,  5FD s! ( _ YL ! ) _ 
; [PDLP p\RF. f 

500.00 
5|lT 
G\U 

37,500.00 123(60) 

33 
100 

Z[ OLS;  5FDsAgRf s&_ YL ) _ 
; [PDLP p\RF. f 

400.00 
5|lT 
G\U 

40,000.00 123(61) 

34 
10 

AL:DFSL"VF GMAL, L 5FD s) _ YL 
! Z_ ; [PDLP p\RF. f 

5,350.00 
5|lT 
G\U 

53,500.00 123(62) 

35 
300 

5\BF 5FD s$5 YL &_ ; [PDLP 
p\RF. f 

175.00 
5|lT 
G\U 

52,500.00 123(63) 

36 
40 

OMGLS;  5FD s$5 YL &_ ; [PDLP 
p\RF. f 

250.00 
5|lT 
G\U 

10,000.00 123(66) 

37 
60 

OMZSMI F sZ_ YL #_ ; [PDLP 
p\RF. f 

180.00 
5|lT 
G\U 

10,800.00 123(67) 
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38 
150 

પારસ સે ટડ (૧૫ થી ૨૦ સે.મી. 
ચાઈ) 

33.00 
િત 

નંગ 
4,950.00 123(107) 

39 
100 

ચાઇિનઝ લેમન (૧૫ થી ૨૦ 
સે.મી. ચાઈ) 

83.00 
િત 

નંગ 
8,300.00 123(108) 

40 
20 

બડ ઓફ પેરડઝ ( ૧૫ થી ૨૦ 
સે.મી. ચાઈ) 

138.00 
િત 

નંગ 
2,760.00 123(111) 

41 
1500 

કોનો કાપસ ૫ થી ૬ ટ ચાઇ 99.00 
િત 

નંગ 
1,48,500.00 123(80) 

42 
4000 

પે ડનસ ાફટ ( ૧૦ થી ૨૦ 
સે.મી. ચાઇ) 

44.00 
િત 

નંગ 
1,76,000.00 123(95) 

43 
600 

ટોનેટોફોરમ ાસ  28.00 
િત 

નંગ 
16,800.00 123(94) 

44 
150 

OFI S;  5Fg0F AgR s&_ YL * 5 
; [PDLP p\RF. f 

146.00 
5|lT 
G\U 

21,900.00 123(44) 

45 

2000 

AMUGJ[, LI F CFP 0=FO8 
sD<8LS, Zf J[ZFI 8Lh s$5 YL 
5_ ; [PDLP p\RF. f 

160.00 
5|lT 
G\U 

3,20,000.00 M.R. 

46 
1100 

UM<0G AF\A] S:8Zs! Z YL ! $ O]8 
p\RF. f 

750.00 
5|lT 
G\U 

8,25,000.00 M.R. 

    
Rs. 39,28,210.00 
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                                                        રાજકોટ મહનગરપા લકા 
                                           બગીચા િવભાગ 

                                          મેઝરમે ટફોમ                                                                                

         તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૦ 

કામ ુ ં નામ :- આ ડમ િવ તારના કશાન ગૌશાળા સામેના ભાગે “અબન ફોર ટ & સાં ૃ િતક  
  વન”ને લા ુ તેમજ ત રક ભાગે લે ડ કિપગ કર  ણ વષ  િનભાવણી   
  કરવાની કામગીર . 
(ન ધ: આ કામગીર માં  લગત કામગીર ઓને યાને રાખી િનદશ કરલ જ થો ઘટવા સંભવ છે.) 
 

અ ુ.ં 

ન.ં 

િવગત માપ 

જ થો લંબાઇ 
પહોળાઇ  

ચાઇ/ ડાઇ 

 

૧. ; ]RGF D]HA SC[JFDF\ VFJ[ tI F\ 8=[S8ZYL 
NF\TL4 ZF\54 OF8M lJU[Z[ , UFJLG[ HDLGG[ 
; DY/  SZJFG\]  SFD 

જ ર યાત ુજબ સમયાંતર  ૩૦૦.૦૦ 
કલાક 

૨ 

DF8L VUZ ; MO8 DMZD ; %, FI  SFD 
s5YZF6 ; FY[f 

૨૩૦૦૦ ુલ ચો.મી. 

X .૫૫ = ૧૨૯૨૫  

- ટકરાના ભાગેનો જ થો  

૧૨ - ૫૭૫  = ૧૨૩૫૦ 

૧૨૩૫૦ 
ધ.મી. 

૩ 

CF0" DMZD ; %, FI  SFD s5YZF6 ; FY[f 

૨૩૦૦૦ ુલ ચો.મી. 

દાજ ૨૦% ર તાનો ભાગ  

= ૪૨૦૦ ચો.મી.  = ૧૬૮૦૦  

૪૨૦૦  x ૦.૫૫ = ૨૩૧૦ ઘ.મી.  

SAY ૨૪૦૦ ઘ.મી.    

૨૪૦૦.૦૦ 
ઘ.મી. 

૪. 

AULRF DF8[ SF\5GL DF8L ; %, FI  SFD 
s5YZF6 ; FY[f 

૨૩૦૦૦ ુલ ચો.મી. 

દાજ ૨૦% ર તાનો ભાગ  

= ૪૨૦૦ ચો.મી. – ૫૦૦ ચો.મી. વોટર 

બોડ  =૧૮૩૦૦ ચો.મી. ગાડન િવ તાર  x  

૦.૫૫ =.૧૦૦૬૫  ઘ.મી.   

૧૦૦૬૫.૦૦ 
ઘ.મી. 

૫ 
N[XL KF6LI ]\ BFTZ ; %, FI  SFD 

૧૮૩૦૦ x .૦૫ =  ૯૧૫  

SAY  ૯૧૦   

૯૧૦.૦૦ 
ઘે.મી. 

૬ 

, F,  DF8L ; %, FI  SFDs5YZF6 ; FY[f 

૪૨૦૦ ચો.મી. x ૦.૧૫ =૬૩૦ +  

લે ડ કપ ગ િમ ણ માટ ૯૦ ઘ.મી. = 

૭૨૦ ઘ.મી.  

૭૨૦.૦૦ 
ઘ.મી. 

૭ AULRFDF\ , MG4 O, FJZ A[04 C[h  JU[Z[G]\ 
JFJ[TZ SZJFG]\ SFDP sD8LZLI <;  lJGFf 

૧૮૩૦૦ ચો.મી. દાજ  ૧૮૩૦૦.૦૦ 
ચો.મી. 

૮ 
V[Z\0LGM BM/  ; %, FI  SFD ૯૧૦૦.૦૦  કલો. 

૯૧૦૦.૦૦ 
કલો. 

૯ 
, L\AM0LGM BM/  ; %, FI  SFD ૯૧૦૦.૦૦ કલો 

૯૧૦૦.૦૦ 
કલો. 
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૧૦ EMUFJM Z[TL s5YZF6  ; FY[f ૯૦.૦૦ ઘ.મી.  ૯૦.૦૦ ઘ.મી. 
૧૧ 

કોકો પાવડર ૫૪૬૦૦.૦૦ કલો. 
૫૪૬૦૦.૦૦ 

કલો. 
૧૨ AULRF DF8[ SF\5GL DF8L ; %, FI  SFD 

s5YZF6 JUZf 
૩૫૦૦.૦૦ ઘ.મી.  

૩૫૦૦.૦૦ 
ઘ.મી. 

૧૩ 
UF, LRF , MG ; %, FI  SFD ૨૦૦૦.૦૦ ચો. ટ  

૨૦૦૦.૦૦ 
ચો. ટ 

૧૪ 
l; , [SXG v JG AD]"0F U|F;  ૬૦૦૦૦.૦૦ ચો. ટ  

૬૦૦૦૦.૦૦ 
ચો. ટ 

૧૫ jCF. 8 VG[ S, 0" 5[A<;  ; %, FI  SFD 
sGD]GF D]HAf 

૧૦.૦૦ ટન  ૧૦.00  ટન 

૧૬ H[; , D[Z4 DFZA, 4 SM8F :8MG S[ W|F\UW|F 
:8MG JU[Z[ 5yYZGF\ 8]S0F ; %, FI  SFD 
sGD]GF D]HAf 

૧૫.૦૦ ટન  ૧૫.00 ટન 

૧૭ AULRF Ô/ J6L VG[ lGEFJ6L SZJFG]\ SFD 
s5F. 54 ; FJZ6F4 NFTZ0F JLU[Z[ TFDFD 
H~ZL UF0"G VMHFZM ; FY[f 

૨૩૦૦૦.૦૦ ચો.મી.  
૨૩૦૦૦.૦૦ 

ચો.મી. 

૧૮ 

äLTLI  JQF" s! _@ SI ]D[, L8LJ JWFZMf ૨૩૦૦૦.૦૦ ચો.મી.  
૨૩૦૦૦.૦૦ 

ચો.મી. 

૧૯ 
T'TLI  JQF" s! _@ SI ]D[, L8LJ JWFZMf ૨૩૦૦૦૦.૦૦ ચો.મી.  

૨૩૦૦૦.૦૦ 
ચો.મી. 

 
 
 
 
                                       વક આસી. ગાડન                      ગાડન ુપરવાઇઝર 

                                    રાજકોટ મહાનગરપા લકા               રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
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                                    રાજકોટ મહનગરપા લકા 
                                           બગીચા િવભાગ 

                                          ANNEXURE-A                                                                                                
           તા.   ૨૯/૪/૨૦ 
 કામ ું નામ :- આ ડમ િવ તારના કશાન ગૌશાળા સામેના ભાગે “અબન ફોર ટ & સાં ૃિતક  
  વન”ને લા ુ તેમજ ત રક ભાગે લે ડ કિપગ કર  ણ વષ  િનભાવણી   
  કરવાની કામગીર . 
(ન ધ: આ કામગીર માં  લગત કામગીર ઓને યાને રાખી િનદશ કરલ જ થો ઘટવા સંભવ છે.) 
 

અ ુ.ં 

ન.ં 

િવગત માપ 

જ થો લંબાઇ 
પહોળાઇ  

ચાઇ/ ડાઇ 

 

૧.  :8=[g0g8 S[gXLI F s! 5 YL Z_ ; [PDLP p\RF. f 5000.00 5000.00 
૨ AMUGJ[, LI F J[ZFI 8Lh s$5 YL 5_ ; [PDLP 

p\RF. f 
500.00 500.00 

૩ GLSM0[JLI F s$5 YL &_ ; [PDLP p\RF. f 1000.00 1000.00 
૪. , M; MGLVF s#_ YL $5 ; [PDLP p\RF. f 3000.00 3000.00 
૫ S[, LI [g0=F s&_ YL ( _ ; [PDLP p\RF. f 50.00 50.00 
૬ S[XLI F AFI O, MZF s5_ YL &5 ; [PDLP 

p\RF. f 
500.00 500.00 

૭ SZDNF s$_ YL 5_ ; [PDLP p\RF. f 100.00 100.00 
૮ 0I ]ZFg8F J[ZF. 8Lh sZ_ YL #_ ; [PDLP 

p\RF. f 
3000.00 3000.00 

૯ ~; [, LI F sZ_ YL #_ ; [PDLP p\RF. f 1000.00 1000.00 
૧૦ V[S[, LOF J[ZFI 8L s$5 YL &_ ; [PDLP 

p\RF. f 
3000.00 3000.00 

૧૧ hZA[ZF s#_ YL $_ ; [PDLP p\RF. f 1000.00 1000.00 
૧૨ 5M8[8M S|L5Z s#5 YL 5_ ; [PDLP , \AF. f 200.00 200.00 
૧૩ 8LSMDF CFP J[ZFI 8Lh s$5 YL &_ ; [PDLP 

p\RF. f 
200.00 200.00 

૧૪ ZFTZF6L s$5 YL &_ ; [PDLP p\RF. f 50.00 50.00 
૧૫ U], FA N[XL s#_ YL $5 ; [PDLP p\RF. f 200.00 200.00 
૧૬ V<8ZG[gYZF sAM0"Z %, Fg8Ÿ; f sZ_ YL #_ 

; [PDLP p\RF. f 
4000.00 4000.00 

૧૭ ÊM8Mg;  J[ZFI 8L sZ5 YL #5 ; [PDLP p\RF. f  500.00 500.00 
૧૮ 0=[; LGF J[ZFI 8L s$5 YL 5_ ; [PDLP p\RF. f 500.00 500.00 
૧૯ V[Z[SF 5FD S, :8; " s! 5_ YL ! ( _ ; [PDLP 

p\RF. f 
200.00 200.00 

૨૦ H[8=MOFs#_ YL $5 ; [PDLP p\RF. f 1000.00 1000.00 
૨૧ OFI S;  a, [SF.  AgR s&_ YL * 5 ; [PDLP 

p\RF. f 
100.00 100.00 

૨૨ . ShMZF J[ZFI 8Lh s$5 YL * 5 ; [PDLP 600.00 600.00 
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p\RF. f  
૨૩ UHFGLI F s$5 YL * 5 ; [PDLP p\RF. f 1000.00 1000.00 
૨૪ D[uGM, LI F R\5F jCF. 8 s* _ YL ) _ ; [PDLP 

p\RF. f 
100.00 100.00 

૨૫ D[uGM, LI F R\5F Z[0 s&_ YL ) _ ; [PDLP 
p\RF. f 

100.00 100.00 

૨૬ UM<0G AF\A] s&_ YL ) _ ; [PDLP p\RF. f 800.00 800.00 
૨૭ J0[, LI F J[ZFI 8L s! 5 YL #_ ; [PDLP 

p\RF. f 
3000.00 3000.00 

૨૭ , L, L J[ZFI 8L s#_ YL $5 ; [PDLP p\RF. f 3000.00 3000.00 
૨૯ S, F. dA; " sHF:DLG4 lAuGMGLI F4 

DW]DF, TL4 VF, FDFg0F4 VF. 5MDLI F4 
8LSMDF JLU[Z[f 

2000.00 2000.00 

૩૦ , [g8F J[ZFI 8L s#_ YL $5 ; [PDLP p\RF. f 2000.00 2000.00 
૩૧ 5LgS RF\NGL s#_ YL $5 ; [PDLP p\RF. f 300.00 300.00 
૩૨ OMS; 8[. ,  5FD s! ( _ YL ! ) _ ; [PDLP 

p\RF. f 
25.00 25.00 

૩૩ Z[ OLS;  5FDsAgRf s&_ YL ) _ ; [PDLP 
p\RF. f 

50.00 50.00 

૩૪ AL:DFSL"VF GMAL, L 5FD s) _ YL ! Z_ 
; [PDLP p\RF. f 

6.00 6.00 

૩૫ 5\BF 5FD s$5 YL &_ ; [PDLP p\RF. f 200.00 200.00 
૩૬ OMGLS;  5FD s$5 YL &_ ; [PDLP p\RF. f 20.00 20.00 
૩૭ OMZSMI F sZ_ YL #_ ; [PDLP p\RF. f 30.00 30.00 
૩૮ પારસ સે ટડ (૧૫ થી ૨૦ સે.મી. ચાઈ) 50.00 50.00 

૩૯ ચાઇિનઝ લેમન (૧૫ થી ૨૦ સે.મી. 
ચાઈ) 

50.00 50.00 

૪૦ બડ ઓફ પેરડઝ (૧૫ થી ૨૦ સે.મી. 
ચાઈ) 

10.00 10.00 

૪૧ કોનો કાપસ ૫ થી ૬ ટ ચાઇ 1000.00 1000.00 
૪૨ પે ડનસ ાફટ (૧૦ થી ૨૦ સે.મી. ચાઇ) 3000.00 3000.00 
૪૩ ટોનેટોફોરમ ાસ  500.00 500.00 

૪૪ OFI S;  5Fg0F AgR s&_ YL * 5 ; [PDLP 
p\RF. f 

100.00 100.00 

૪૫ AMUGJ[, LI F CFP 0=FO8 sD<8LS, Zf 
J[ZFI 8Lh s$5 YL 5_ ; [PDLP p\RF. f 

1000.00 1000.00 

૪૬ UM<0G AF\A] S:8Zs! Z YL ! $ O]8 p\RF. f 500.00 500.00 
 
 
                                       વક આસી. ગાડન                      ગાડન ુપરવાઇઝર 

                                    રાજકોટ મહાનગરપા લકા               રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
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કામ ુ ં નામ :- આ ડમ િવ તારના કશાન ગૌશાળા સામેના ભાગે “અબન ફોર ટ & સાં ૃ િતક  
  વન”ને લા ુ તેમજ ત રક ભાગે લે ડ કિપગ કર  ણ વષ  િનભાવણી   
  કરવાની કામગીર . 
(ન ધ: આ કામગીર માં  લગત કામગીર ઓને યાને રાખી િનદશ કરલ જ થો ઘટવા સંભવ છે.) 

શરતો અને સમ ુ િતઓ : 

               રાજકોટ મહાનગરપ લકા ારા  કરવાના  થતી આ બ ુહ ુક “લે ડ કિપગ & 

ગાડિનગ”કર  ણ વષ િનભાવવાના કામે  સામેલ દાજમાં  લીધેલ ગાડન શાખાના એસ.ઓ.આર 

તેમજ માકટ રઇટ આિધન આકારલ કામગીર  અને તેની શરતો સમ ૂિતઓ ુજબથી જ ર  

મ ટઓર ય સ સ લાય આપવા તેમજ કામગીર ઓ કર  આપવાની થાય છે. 

       આ જ યામાં લે ડ કપ ગ ગાડન ગની કામગીર માં જ ર  કામગીર ઓ ઉકત 
પેશીફ કશન સાથે તેમજ સાર  કામગીર નાં ભાગ પે વખતો વખતની સાઇટ ુચના ુજબથી કર  

આપવાની થાય છે  ુચના મળે તેને કામગીર  S.O.R.નો ભાગ જ ગણી અને કરવાની થાય છે તેમાં 
િવવાદ ચાલશે નહ  ક લાવી શકશ ેનહ  
       આ કામગીર માં રોકનાર તમામ કારના ઓ ર, વાહન, સાધનો, િવગેર વસાવવા તેમજ 
િનભાવવાની જવાબદાર  તેમજ મ ુરો િવગેરના ુકવણાની જવાબદાર કામ રાખનારની રહશ.ે આ 
કામમાં રોકનાર તમામ કારનાં ટફાની ુર ા / ખોરાક/આરો ય સંબંિધત તમામ જવાબદાર ઓ 
કામ રાખનારનાં શીર રહશ,ે કામ ઉપર કોઇપણ  કારની બેદરકાર  ચલાવી લેવામાં આવશે નહ , 
અને વખતો વખતની ુચનાઓનો તા કદ અમલ કરવાનો રહશે. 
       આ ઉપરાતથી આ કામગીર  તાક દ હાથ ધર  ૂણ કરવાની હોય, જયાર જયાર આદશ 
થાય તેમ તેમ  તે કામગીર ઓ સં ૂણ માનવ યવ થા તેમજ ઓ ર યવ થા િવશેષથી ગોઠવી 
અને શ  કર  ૂ ણ કરવાની રહશ.ે (ટ ડરમાં લીધેલ જ થો વધઘટ  કરવાની ક ફરબદલી કરવાની 
સતા ડાયરકટર પાકસ & ગાડનને અબાિધત છે. 
      આ કામગીર માં જયાર જયાર અ ુસં ગક િવભાગની કામગીર ઓ ચા ુ હોય અથવા 
કરવાની થાય યાર એક બી  ડપા.ને ટકિનકલ ર તે મદદ કર  અને કરવાની રહશે. આ 
કામગીર ઓના દાજમાં લીધેલ  અ ુક જ થાને અબન ફોર ટના િવ તારમાં કામગીર ઓના પમાં વ ૂ  
વખની ુચનાઓ ુજબથી લેવાના થાય છે.  કામગીર ના ભાગ ગણી અને કરવાના થાય છે. માં 
જ ર  માલ સામાન / ઓ ર વગેર કામ રાખનારએ લાવવાના રહશે તેમજ િનયિમત ળવણી 
કરવાની રહશ.ે ને ુળ કામગીર નો ભાગ ગણવાનો રહશે, 
     આ કામગીર ને ઉકત આઇટ સ િસવાય િવશેષથી  તે કામગીર ઓ કરવાની થાય યાર 
િવના િવલંબે કોઇપણ તનો કોઇપણ કામગીર/સ લાયનો ભાવ ક ભાવ વધારો માં યા િવના 

 
       રાજકોટ મહાનગરપા લકા  
                   બગીચા શાખા  
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             આ ગાડિનગ િવ તારના ર ુલર િપયત માટ થાિનકથી જ ર  પાણી ૂ રવઠો રાજકોટ 
મહાનગરપા લકા ારા ૂ રો પાડવામા ંઆવશ.ે જ ર  પં પ સંચાલન આ કામ રાખનાર કરવા ુ  રહશે 
તેમજ પાણીનો બગાડ થવો ન જોઇએ,.. આ િવ તારના દરના ભાગે જ ર  ુર ા યવ થા કામ 
રાખનાર કરવાને રહશ.ેઆ િવ તારના ત ન ન ક પ ુપા કોની વસસાહત હોય ,જ ર જણાયે ણ 
કયથી અ ેથી ુર ા યવ થાના ભાગ પે  મદદ કરવામાં આવશે.    

             આ કામગીર  રાજય સરકાર ીનાં ફંડ “’ નાણાક ય સહાય’’ માંથી કરવાની રહતી હોય 
નાણાક ય ફાળવણી િવગેરને યાને લઇ આવક રકમ સાથે કરાયેલ કામને યાને લઇ ુકવણા 
કરવામાં  આવશે ( ા ટ આધાર ત હોય) 
      આ કામમાં સરકાર ીનાં લગત ખાતાના ુપરિવઝન આ ય ેજ ર  ટકિનકલ ુચના થાય 
તેનો સં ૂ ણ પણે અમલી કરવાનો રહશે અને તેમના ારા ણાયે જ ર  સ ટફ કશ સ કામ રાખાનાર 
વખચ મેળવવાનાં રહશે.  

 
(૧)   ુચના ુજબ કહવામાં આવે યાં કટરથી દાંતી,રાંપ,ફાટો લગાવી જમીનને સમથળ કરવા ુ ં કામ :- 

 ૦૧.    ૩૫ એચ.પી.ક તેથી વ ુ એચ.પી. ના કટરથી જમીનને સમતળ કરવા માટ રાંપકામ, દાંતી 
  કામ, અને આગળ ક પાછળનાં ફાંટા ારા લેવલ ગ કામ કર  આપવા ું  રહશે. 
 ૦૨.    આ કામે તમામ જ ર  સાધનો વા ક કટર,રાંપ,દાંતી,ફાંટો વગેર કામ રાખનાર લાવવાના 
  રહશ.ે 
 ૦૩.    આ કામગીર  દર યાન કોપ રશનની સંપિતને ુકશાન થશે તો તે ુકશાન દાજ ુજબ  
  કામ રાખનાર પાસેથી વ ુલ કરવામાં આવશે. 
 ૦૪.    આ કામગીર  દર યાન અક માતે કોઇ નહાિન ક ઇ  થશે તો તે માટ કોપ રશન જવાબદાર 
  રહશે નહ . 
(૨)  માટ  અગર સોફટ મોરમ સ લાય કામ (પથરાણ સાથે) :- 
        ૦૧.    માટ /સોફટ મોરમમાં કાંકરા ક સફદ ુનાનાપ થરો બીલ ુલ હોવા જોઇએ નહ. 
 ૦૨.    માટ ની સ લાયનો જ થો ૂચના ુજબનાં થળે આપવાનો રહશે. અ યથા ફરવાઇ કર   
  આપવી પડશ.ેઅને પથરાણ કર  આપવા ું  રહશે. 
(૩)  હાડ મોરમ સ લાય કામ (પથરાણ સાથે) :- 

  ૦૧.   મોટા પ થર, ૂ ળ, માટ ના ભાગ િવગેર િવનાની હાડ મોરમ સ લાય કરવાની રહશે. 
     ૦૨.   હાડ મોરમ સ લાયનો જ થો ૂ ચના ુજબના થળે આપવાનો રહશે. અ યથા ફરવાઇ કર   
  આપવી પડશ.ે પથરાણ કર  આપવા ું  રહશે. 
(૪)   બગીચા માટ કાંપની માટ  સ લાય કામ (પથરાણ સાથે) :- 
 ૦૧.    માટ માં કાંકરા, સફદ ૂ નાના પ થરો ક ગોરમાટ નો ભાગ હોવો જોઇએ નહ. તાં પણ  
  મા ુમ  પડશે તો કાળ  માટ માના પ થર, કાંકરા િવગેર િવણી આપવાના રહશ.ે િવણાટનો  
  નીકળેલ જ થો મજર આપવો પડશે સાઇટ પણ કર  આપવી પડશ.ે 
 ૦૨.     માટ માં ચીઢો, ધરો વગેર વા હઠ લા િનદામણ હોવા જોઈએ નહ . 
 ૦૩.     માટ  સાર  ખેતરાઉ અથવા કા ંપની હોવી જોઇએ. પાયા ખોદાણની ક ડ પ થયેલ માટ  મા ય 
  રાખવામાં આવશે નહ . 
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 ૦૪.    માટ નો સમ  જ થો એક જ ુણવતા વાળો હોવો જોઇએ. 
 ૦૫.    માટ ું  ભૌિતક બંધારણ ભરભ  અને ુલાયમ કાર ું  હો ુ ં  જોઇએ. 
 ૦૬.    માટ  સ લાય જ થો ૂચના ુજબના થળે આપવાનો રહશે. અ યથા ફરવાઇ કર  આપવી 
  પડશ.ે  ુ  ુચના ુજબથી પથરાણ કર  આપવા ું  રહશે. 
(૫)     દશી છાણી ુ ં ખાતર સ લાય કામ :- 

 ૦૧.    દશી છાણી ુ ં  ખાતર સાર  ર તે કોહવાઇ ગયે ું હો ુ ં  જોઇએ. તેમાં ઘાસ ચારાની બીજ, કાચા 
  રાડા, લા ટ ક ક અ ય ભાગ હોવો જોઇએ. નહ . 
 ૦૨.    છાણી ુ ં  ખાતરમાં કાંકરા, ઠ કરા, કાચ િવગેર તથા અ ય કઠણ ભૌિતક વ ુઓથી ુકત હો ુ ં 

  જોઇએ. 
 ૦૩.    છાણીયા ખાતર ું  બંધારણ સા  અને ભરભ  હો ુ ં  જોઇએ. 
 ૦૪.    દશી છાણી ુ ં  ખાતર ૂ ચના ુજબનાં થળે સ લાય કરવા ું  રહશે. 
 ૦૫.    દશી ખાતરંને કોહવવા માટ મેળવવામાં આવતા મોરમ ક માટ  માણ ૨૦ થી ૨૫%વ ુ  
  જણાશે  તો તેવો સ લાય રદ ગણવામાં આવશ.ે 
 ૦૬.    ખાતરમાં ચ ઢો, ધરો, બ , વગેર વા હઠ લા કારના િનદામણ હોવા જોઇએ નહ . 
(૬)  લાલ માટ  સ લાય કામ (પથરાણ સાથે) :- 

  ૦૧.    લાલ માટ માં કાંકરા,સફદ, ૂ નાના પ થરો હોવા જોઇએ નહ. છતાં પણ મા ુમ પડશે તો  
  લાલ માટ માના પ થર, કાંકરા િવગેર િવણી આપવાના રહશ.ેિવણાટનો નીકળેલ જ થો મજર 
  આપવો પડશે અને સાઇટ પણ સાફ કર  આપવી પડશે. 
 ૦૨.     લાલ માટ માં ચીઢો , ધરો િવગેર હઠ લા િનદામણ હોવા જોઇએ નહ . 
 ૦૩.     લાલ માટ નો સાર  ખેતરાઉ હોવી જોઇએ, પાયા ખોડાણની ક ડ પ થયેલ લાલ માટ  મા ય 

  રાખવામાં આવશે નહ . 
 ૦૪.    લાલ માટ નો સમ  જ થો એક જ ુણવતા વાળો હોવો જોઇએ. 
 ૦૫.    લાલ માટ ું  ભૌિતક બંધારણ ભરભ  અને ુલાયમ કાર ું  હો ુ ં જોઇએ. 
 ૦૬.    લાલ માટ માં ૂ ના ક ગોરમાટ નો ભાગ હોવો જોઇએ નહ. 
 ૦૭.    લાલ માટ ની સ લાયનો જ થો ૂચના ુજબના થળે આપવાનો રહશે. અ યથા ફરવાઇ કર  
  આપવી પડશે  અને પથરાણ કર  આપવા ું  રહશે. 
(૦૭)   બગીચામાં લોન, ફલાવર બેડ, હઝ વગેર ુ ં વાવેતર કરવા ુ ં કામ (મટ ર ય સ િવના) :- 

 ૦૧.    ફલાવર બેડ, લોન લોટ માટ જ ર  ધ / લોન િવગેર જ થો કોપ રશન તરફથી ૂરો  
  પાડવામાં આવશ.ે 
 ૦૨.    ફલાવર બેડ માટ આપવામાં આવે તે માટ થી અથવા ળ પરની માટ થી જમીનને સમતળ 
  કરવાની રહશે અને છ ચ ુધીની જમીન ટ થ કરવાની  રહશે જ ર જણાયે ુજબના  
  સાઇટ પરના િનદામણ ૂર કરવના રહશ.ે 
 ૦૩.    ટ થ બનાવવા માટ ખોદાણ થયેલ જમીન માંથી ચીઢો, દશી ધરો િવગેર પરમે ટ વીડના  
  જડ યા  વીણી સાઇટ સાફ કરવાની રહશ.ે ટ થ થયા બાદ જમીનને સમતળ કરવાની રહશે. 
 ૦૪.    લોન વાવેતર ૂવ , આપવામાં આવે તે માટ થી અથવા થળ પરની માટ થી જમીન સમતળ 
   કરવાની રહશ.ે પ થરના નાના નાના ુકડા, જડ યા વગેર જમીનને સમતળ માટ વાંસો  
  ફર યા  બાદ િવણવાના  રહશ.ે 
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 ૦૫.    જમીન સમતળ થયા બાદ ૂ ચવવામાં આવે તે જ ં ુનાશક દવા લીકવીડ અથવા પાવડરનો 
   ે કર  આપવાનો રહશે. જ ર  દવા િવગેર થો કોપ રશન ૂ રો પાડશે. આ માટ જ ર   
   ે પંપ, ડ ટર તથા અ ય સાધનો કામ રાખનાર લાવવાના રહશ.ે 
 ૦૬.    જમીન સમતળ થયા બાદ ૂ ચવવામાં આવે તે સાઇઝનાં ફલાવર બેડને અ ુ પ ખાડા ખોદ  
  પછ  જ વાવેતરની કામગીર  કરવાની રહશ.ે 
 ૦૭.    લોન વાવેતર લે ડ કપ િવ તારમાં (ઢોળાવ િવ તાર) ૪ થી ૫ સે.મી. X ૪ થી ૫ સે.મી. ના 
  તર અને સમતળ જમીનમાં ૬ થી ૭ સે.મી. X ૬ થી ૭ સે.મી.ના તર ૂ ચના માણે  
  વાવેતર કરવા ું  રહશ.ે 
 ૦૮.    ફલાવર બેડમાં લા ટસ/ ધ  અથવા લોના ું  વાવેતર કયા બાદ ુ રંત િપયત આપવા ું   
  કામ. 
 ૦૯.    લોન અથવા ફલાવર બેડ ું  વાવેતર ૂણ િવ તારમાં થઇ ય યાર  તે િવ તાર   
  વીકારવમાં આવશે યાં ુધી સં ૂણ િવ તારને િપયત આપ ું િવગેર કામગીર  કરવાની  
  રહશ.ે 
(૮)     એરંડ  ખોળ સ લાય કરવા ું કામ :- 

 ૦૧.    એરંડ નો ખોળ સાર  ુણવતા ધરાવતો અને શકયત: પાવડર ફોમમાં સ લાય આપવાનો  
  રહશ.ે 
 ૦૨.    એરંડ નાં ખોળમાં ૂ ળ, માટ  ક અ ય હાિનકતા પદાથ ુ ંિમ ણ હો ુ ં  જોઇએ. 
 ૦૩.     એરંડ નો ખોળ લા ટ કની અથવા અ ય એવી પેક ગ બેગમાં ૂ ચના ુજબનાં થળે સ લાય 
  આપવાનો રહશ.ે 
(૯)     લ બોળ નો ખોળ સ લાય કામ :- 
 ૦૧.    લ બોળ નો ખોળ સાર  ુણવતા ધરાવતો અને શકયત: પાવડર ફોમમાં સ લાય આપવાનો 
  રહશ.ે 
 ૦૨.    લ બોળ નાં ખોળમાં ૂ ળ, માટ  ક અ ય હાિનકતા પદાથ ું  િમ ણ હો ુ ં  જોઇએ. 
 ૦૩.    લ બોળ નો ખોળ લા ટ કની અથવા અ ય એવી પેક ગ બેગમાં ૂચના ુજબનાં થળે  
  સ લાય આપવાનો રહશ.ે. 
 (૧૦)    ભોગાવો રતી (પથરાણ સાથે) :- 

 ૦૧.    ભોગાવો રતીમં કાંકરા,માટ  ક અ ય ખરાબ વ ુઓ આવવી જોઇએ. 
 ૦૨.    ભોગાવો રતી સ લાયનો જ થો ૂ ચના ુજબના થળે આપવાનો રહશે. અ યથા ફરવાઇ કર  
  આપવી પડશ.ે 
(૧૧)     કોકો પાવડર: 

                  ૦૧.    કોકોપાવડર  સાર  ુણવતા ધરાવતો અને શકયત: પાવડર ફોમમાં સ લાય આપવાનો  
     રહશ.ે 
           ૦૨.    કોકોપાવડરમાં ૂ ળ, માટ  ક અ ય હાિનકતા પદાથ ું  િમ ણ હો ુ ં જોઇએ. 
           ૦૩.    કોકોપાવડર લા ટ કની અથવા અ ય એવી પેક ગ બેગમાં ૂચના ુજબનાં થળે સ લાય 
     આપવાનો રહશ ે

(૧૨)   બગીચા માટની કાંપની માટ  સ લાય કામ (પથરાણ વગર) :- 

 ૦૧.   માટ માં કાંકરા, સફદ ૂનાના પ થરો ક ગોરમાટ નો ભાગ હોવો જોઇએ નહ. તાં પણ  
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  મા ુમ પડશે તો કાળ  માટ માના પ થર, કાંકરા િવગેર િવણી આપવાના રહશ.ે િવણાટનો  
  નીકળેલ જ થો મજર આપવો પડશે સાઇટ પણ કર  આપવી પડશ.ે 
 ૦૨.   માટ માં ચીઢો, ધરો વગેર વા હઠ લા િનદામણ હોવા જોઈએ નહ . 
 ૦૩.   માટ  સાર  ખેતરાઉ અથવા કાંપની હોવી જોઇએ. પાયા ખોદાણની ક ડ પ થયેલ માટ  મા ય 
  રાખવામાં આવશે નહ . 
 ૦૪.    માટ નો સમ  જ થો એક જ ુણવતા વાળો હોવો જોઇએ. 
 ૦૫.    માટ ું  ભૌિતક બંધારણ ભરભ  અને ુલાયમ કાર ું  હો ુ ં  જોઇએ. 
 ૦૬.    માટ  સ લાય જ થો ૂચના ુજબના થળે આપવાનો રહશે. અ યથા ફરવાઇ કર  આપવી 
  પડશ.ે 
(૧૩)   ગાલીયા લોન સ લાય કામ :- 

 ૦૧.     લોન એકદમ ુલાયમ કારની હોવી જોઇએ. 
 ૦૨.    સ લાય કરવામાં આવતી લોન માટ  સ હત રોલ બનાવીને જ સ લાય આપવાની રહશ.ે  
  બોડરની કટ ગ  કરલી લોન ક િવખાઇને ટ  પડ  ગયેલી લોન વીકારવામાં આવશે નહ . 
 ૦૩.    સ લાય કરવાની લોનના ટસ માટ  સ હત કબંધ રહવા જોઇએ. ટસ કપાયેલ હોવા  
  જોઇએ નહ . 
 ૦૪.    લોન િનદામણ ુકત એક જ કારની કવોલીટ ની હોવી જોઇએ. ૂ કાઇ ગયેલ અિવકિસત  
  વીકાય રહશ.ે 
(૧૪)     િસલેકશન વન લોન સ લાય કામ (બ ુડા ાસ) :- 

 ૦૧.     લોન એકદમ ુલાયમ કારની હોવી જોઇએ. 
 ૦૨.    લોન િનદામણ ુકત એક જ કારની કવોલીટ ની હોવી જોઇએ. ુકાઇ ગયેલ અિવકસીત  
  વીકાય રહશે નહ .  
 ૦૩.    સ લાય કરવાની લોન શણના કોથળા, લા ટ કની બેગ િવગેરમાં યવ થત પેક ગ કરલ  
  હોવે જોઇએ. 
(૧૫)   હાઇટ અને કલડ પેબ સ સ લાય કામ (ન ુઅના ુજબ) :- 

 ૦૧.    ઉપરોકત પેબ સ જ ર યાત માણેનાં ન ુના ુજબની સાઇઝના, ૂ ચવવામાં આવે તેવા  
  સ લાય કર  આપવાના રહશ.ે પેબ સ સ લાયમાં કલર ુ ં માણ ૂ ચવવામાં આવે તે ર તે 
  આપવા ું  રહશ.ે 
 ૦૨.    પેબ સના કલરના રિશયો, સાઇઝ િવગેર ૂ ચવવામાં આવે તે રતે આપવા ું  રહશે. ૂ ટલા ક 
  થાિનકના પેબ સ વીકારવામાં આવશે નહ . 
(૧૬)   સલમેર,મારબલ, કોટા ટોન ક ાંગ ા ટોન વગેરના પ થરના ુકડા સ લાય કામ (ન ુના ુજબ)  

 ૦૧.    ઉપરોકત પ થરો જ ર યાત માણેના ન ુના ુજબની સાઇઝનાં ૂચવવામાં આવે તેવા  
  સ લાય કર  આપવાનાં રહશ.ે પ થરોના સ લાય ું  માણ ૂ ચવવામાં આવે તે ર તેથી  
  આપવાના રહશ.ે 
 ૦૨.    ઉપરોકત પ થરના ુકડાઓનો ઉપયોગ ગાડન રોકર , વોટર ફોલ વગેર માટ કરવાનો હોય 
  તે ુજબની માપ સાઇઝના તથા ૂ ચના ુજબના જ થામાં સ લાય આપવા ું  રહશે. 
 (૧૭)  બગીચા ળવણી અને િનભાવણી કરવા ુ ં કામ (પાઇપ,સાવરણા,દાંતરડા િવગેર તમામ જ ર  ગાડન 

 ઓ રો સાથે) :- 
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 ૦૧.    બગીચાનાં સં ૂણ િવ તારમાં દરરોજ સફાઇ કરવાની રહ છે. અને સફાઇ દર યાન િનકળતો  
  કચરો  િવ. બગીચાની બહાર / દર ૂ ચવવામાં આવે યાં એક ીત કરવાનો રહશે. 
 ૦૨.    બગીચામાં લોન લોટ, લાઇવહઝ,એનામે ટલ લા ટસ િવગેર િવ તારને જ ર યાત ુજબ  
  િપયત આપવા ું  રહશે. િપયત આપતી વખતે એક યાએથી પાણી આપ ું નહ  ,પરં ુ  
  પાણીનો વારો પે છંટકાવ કરવો. 
 ૦૩.   બગીચાના સં ૂણ િવ તાર િનદામણ ુકત રાખવાનો રહશે તેમજ જ ર જણાયે ૂ ચના માણે 
  િનદામણ કરવા ું  રહશે. 
 ૦૪.   વાવેતર થયેલ િવ તારમાં ગમે યાર લોન,ઓનામે ટલ લા ટસ ક હઝમાં છોડ – નાશ પામે 
  યાર ૂ ચના ુજબ વર ત ુન: વાવેતર કરવા ું  રહશે.વાવેતર કરાયેલ િવ તારમાં િપયત 
  આપવા ું  રહશે. વાવેતર કરાયેલ િવ તારમાં િપયત આપવા ું  રહશે. વાવેતર કરવા માટના 
  લા ટસ ક લોન વગેર  કોપ રશન ારા આપવામાં આવશ.ે ુ ં  કટ ગ, પર વહન વગેર કામ 
  રાખનાર ૂ ચના ુજબનાં થળેથી વખચ કરવા ું  રહશે. 
 ૦૫.  બગીચાના ઢોળાવ િવ તારમાં ઉનાળાની ઋ ુ માં જ ર યાત ુજબ િપયત આપવા ું  રહશે.  
  બગીચાના િનચાણવાળા િવ તારમાં પાણીનો ભરાવો થવો ન જોઇએ ક િપયત વખતે પાણીનો 
  બગાડ થવો ન જોઇએ. 
 ૦૬.    લોન લોટ, લાઇવહઝ અને અલં ૃત રોપાઓને જ ર યાત ુજબ, લોન ુવર અથવા મદ   
  કાપવાની કાતર, કચી િવગેરથી કટ ગ કર ,લોન ુવર ન  ચાલે,તે ભાગે હાથથી લોન કટ ગ 
  કરવા ું  રહશે. 
 ૦૭.   બગીચામા ંલોન, કટ ગ,હઝ કટ ગ બાદ શોભાના રોપાઓનાં ખામણા ખોદ  અને િનદામણ  
  ુકત રાખવાના રહશ.ે 
 ૦૮.    બગીચાના િવ તારમાં જયાર જયાર ૂ ચવામાં આવે યાર સીઝન  માણે ળવણી માટ િત 
  વષ બે થી ણ વખત કાંપની માટ ું  મીયર ગ કર  આપવા ું  રહશે. 
         એ.   મીયર ગ માટ બગીચા માટની કાંપની માટ નો જ ર  જ થો કોપ રશન તરફથી  તે સાઇટ 
  ઉપર આપવામાં આવશ.ે 
         બી.   આપવામાં આવે તે માટ થી લોન લોટ,લાઇવ હઝ વગેરને મીયર ગ કર  આપવા ું  રહશે. 
  મીયર ગ કયા બાદ ુ રંત રકસથી લોન લોટ,  લાઇવ હઝ વગેરમાં લેવલગ કરવા ુ ં 
  રહશ.ે 
         સી.   મીયર ગ કયા બાદ, િપયત આ યા બાદ, જમીન ભરભર  થયા બાદ, રકસથી લેવલ ગ  
  કરવા ું  રહશે. યારબાદ બીન જ ર  મટ ર ય સ  િવણવાના રહશ.ે જ ર જણાયે ફર થી રકસ 
  ારા ક ટ વેશન કર  આપવા ું  રહશે. 
 ૦૯.    બગીચા ર તાઓની કનાર ઓમાં જયાં - જયાં ીકની કનાર ઓ છે, યાં ગે  – ૂ નો િત છ  
  માસે વષમાં બે વખત કરવાનો રહશ.ે આ માટ જ ર  સાધનો વા ક પીછડા, ડોલ, ડ બા  
  િવગેર કો ાકટર લાવવાના રહશે. ટનો જ ર  જ થો, ગે , ૂ નો,ગળ  કોપ રશન તફથી ૂ રો 
  પાડવામાં આવશ.ે ર તાઓની ક ાર ઓ જયાર જયાર ુકશાની પામે અથવા ટ  પડ  ય 
  યાર યવ થત કરવાની રહશ.ે બગીચામાં જયાં – જયાં પાકા ર તા છે, યાં ર તાઓ સાફ  
  કર  અને ુચના થયે પાણીથી ધોવાના રહશ,ે જયાર લાલ માટ ના ર તાઓ િવગેરમાં ુચના 
  ુજબ પાણીનો છંટકાવ કર આપવાનો રહશ.ે 
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 ૧૦.    જયાર જયાર સે ીય ખાતર અને જ ં ુનાશક દવાનો છંટકાવ કરવાનો થશે યાર ૂ ચવવામાં 
  આવે તે માણે છંટકાવ કર  આપવાનો રહશ.ે  
 ૧૧.    લોન લોટ, લછોડ વગેર બગીચાઓની િનભાવણી માટનો જ ર  પાણીનો ૂ રવઠો કોપ રશન 
  તરફથી ૂ રો પાડવામાં આવશે અને જ ર  વા વ,હાઇ ટ વગેરની સાચવીને વાપરવાનાં  
  રહશે અને તેમા ખરાબ યે ક ુકશાની યે ુ રંત ઓ ફસને ણ કરવાની રહશે. 
 ૧૨.    બગીચાના િવકાસને અ ુ પ કામગીર  જયાર જયાર કરવાની થશે તે કામગીર  ૂ ચના ુજબ 
  કર  આપવાની રહશ.ે 
 ૧૩.   ગેઇપ ફ લ ગ અને વાવેતર માટ જ ર  રોપાઓ કોપ રશનની નસર માંથી ફાળવવામાં આવશ,ે 
  જ ર   પર વહન કો ાકટર કરવા ું  રહશે. 
 ૧૪.    બગીચાની િવિવધ કામગીર  માટ જ ર  ઓ રો, મ ક લોન ુવર,જનરટર,દાતરડા,કોદાળ , 
  ીકમ,  પરાઇ, કચી, ડોલ, વારા, મદ  કાપવાની કાતર, રકસ, છ ણી, ઘણ, કોસ,ર બરહોઝ 
  પાઇપ, પાવડા, ે પંપ  ,ડ ટર તેમજ અ ય જ ર  ઓઝારો કામ રાખનાર કો ાકટર  
  લાવવાના રહશ.ે તેની સાચવણીની સં ૂણ જવાબદાર  કો ાકટરની રહશે. 
 ૧૫.    બગીચાની ળવણી અને િનભાવણીની કામગીર  જો ણ માસ અથવા તેથી વધાર સમય  
  માટ સ પવામાં આવેલ હશે તો ુલ િવ તારના ૨૫% માં એટલે ક ૧૦૦૦ચો.મી.ની કામગીર  
  સ પવામાં આવેલ હોય તો ૨૫૦ ચો.મી. િવ તારમાં ખાલી પડલ ભાગોએ ુન:વાવેતર કર  
  આપવા ું  રહશે, ુ ં  કોઇ અલગથી પેમે ટ આપવામાં આવશ ેનહ  ૨૫% થી વ ુ િવ તારમાં 
  કામગીર  કરવાની થશે તો બગીચા િવભાગનાં ચા ુ વષનાં એસ.ઓ.આર.  તે ઝોનમાં વ  ુ
  / ઓછા ટકાથી ભાવથી કામગીર ના દર ુજબ રકમ આપવામાં આવશ.ે આ કામગીર માં  
  લોન લોટમાં બ ુ જ વીડ થયેલ હોય તે ું  ફર ને વાવેતર કર ું  , લાવર બેડ બનાવવા  
  વગેર કામગીર  કરાવવામાં આવશ.ે આ કામે જ ર  મટ ર ય સ મક બગીચા માટની કાંપની 
  માટ ,દશી છાંણી ુ ખાતર વગેર કોપ રશન તરફથી આપવામાં આવશે. અથવા કામ રાખનાર 
  પાસેથી  ઝોનનાં ચા ુ ભાવોથી મંગાવવામાં આવી શકશે. 
 ૧૬.     બગીચાઓની ળવણી અને િનભાવણી માટ ૧૮૦૦ ચો.મી. િવ તાર દ ઠ ઓછામાં ઓછા  
  એક ુશળ કાર ગર તથા ૧/૨ બીન ુશળ મ ુર રાખવાનો રહશ.ે આ ઉપરાંત બગીચાઓમાં 
  ઋ ુ આ ુસં ગક કામગીર ઓના જ ર યાત ુજબ માળ  અથવા મ ુર િવશેષથી રાખવાના  
  રહશ.ે આ કામગીર માં િપયત, કટ ગ િવગેર યાંિ ક કરણથી કરા ું  હોય યાં આ થતી લા ુ 
  પડશે નહ . 
 ૧૭.    બગીચા િવ તારમાં જયાર જયાર પાણી િવતરણ યવ થા અ યવ થત હોય તેવા સંજોગોમાં 
   રા ીના સમય/વહલી સવાર/બપોરના ર શેસના સમયે  િપયત આપવાની વ થા ુળ  
   કામગીર માં ગોઠવવાની રહશ.ે 
 
                                                                   ANNEXER-A 
 
(૧૮)    શહર  ગાડન/સે લ વઝ ુટ ફ કશનના કામે ઓનામે ટલ/હઝ લા ટસ સ લાય કામ :- 

૦૧.      ડ ટ ક સીયા (૧૫ થી ૨૦ સે.મી. ચાઇ) 
   ૦૧.  આ રોપાઓ ૂચના ુજબના જ થામાં અને ાંચ વાળા સ લાય આપવાના રહશે. 
   ૦૨.  આ લા ટસ તં ુ ર ત અને તેની ચાઇ ૧૫ સે.મી. થી ૨૦ સે.મી. ની હોવી જોઇએ. 
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૦૨.      બોગનવેલીયા વેરાયટ ઝ (૪૫ થી ૫૦ સે.મી. ચાઇ) 

           ૦૧.  આ કામે બોગનવેલીયાની વેરાયટ  વી ક ટોચ લોર ,મેર પામર ( ુલાબી, સફદ), મહરા  
  (લાલ,પ ક, ઓરજ, હાઇટ), ગો ડન લોર ,  ુ રડ, લેડ મેર બેર ગ (યલો), ડબલ મેર   
  પામર,  થીમા,પરપલ મ, ક રાના,શ ગા ુર રડ વગેર ૂ ચના ુજબના જ થામાં  
  આપવાની રહશ.ે 
           ૦૨.  આ બોગનવેલીયા લા ટસની ચાઇ ૪૫ સે.મી. થી ૫૦ સે.મી. થી ઓછ  હોવી જોઇએ નહ . 
૦૩.      નીકોડવીયા (૪૫ થી ૬૦ સે.મી. ચાઇ) 

           ૦૧.   આ રોપાઓ ુચના ુજબના જ થામાં સ લાય આપવાના રહશે. 
           ૦૨.   આ રોપાઓ તં ુ ર ત અને તેની ચાઇ ૪૫ સે.મી.થી ૬૦ સે.મી. ની હોવી જોઇએ. 
૦૪.      લોસોનીઆ (૩૦ થી ૪૫ સે.મી. ચાઇ)  

          ૦૧.   આ વેરાયટ  ુચના ુજબના જ થામાં સ લાય આપવાના રહશ.ે 
          ૦૨.   આ લા ટની ચાઇ ૩૦ સે.મી. થી ૪૫ સે.મી.ના ા ચોવાળા તં ુ ર ત રોપાઓ સ લાય  
  આપવાના રહશ.ે 
૦૫.       કલીયે ા (૬૦ થી ૮૦ સે.મી. ચાઇ) 

           ૦૧.  આ રોપાઓ ુચના ુજબના જ થામાં અને ાંચ વાળા સ લાય આપવાના રહશે. 
           ૦૨.  આ લા ટસ તં ુર ત અને તેની ચાઇ ૬૦ સે.મી. થી ૮૦ સે.મી. ની હોવી જોઇએ. 
૦૬.       કશીયા બાયફલોરા (૫૦ થી ૬૫ સે.મી. ચાઇ) 
            ૦૧. આ રોપાઓ ુચના ુજબના જ થામાં અને ાંચ વાળા સ લાય આપવાના રહશે. 
            ૦૨. આ લા ટસ તં ુર ત અને તેની ચાઇ ૫૦ સે.મી. થી ૬૫ સે.મી. ની હોવી જોઇએ. 
૦૭.        કરમદા (૪૦ થી ૫૦ સે.મી. ચાઇ) 
            ૦૧. આ રોપાઓ ુચના ુજબના જ થામાં અને ાંચ વાળા સ લાય આપવાના રહશે. 
            ૦૨. આ લા ટસ તં ુર ત અને તેની ચાઇ ૪૦ સે.મી. થી ૫૦ સે.મી. ની હોવી જોઇએ. 
૦૮.        ડ ુરા ટા વેરાઇટ ઝ (૨૦ થી ૩૦ સે.મી. ચાઇ) 

            ૦૧. ડ ુરા ટા વેરાયટ  વી ક ુમેર  ( ુરા), વેર ગેટડ (નાના-મોટા પાન) લેમન ોડ લીવઝ, 
  હાઇ ીડ વાઇટ વગેર ુચના ુજબના જ થામાં સ લાય કામ  
            ૦૨. ડ ુરા ટા લા ટની ચાઇ ૨૦ સે.મી. થી ૩૦ સે.મી.ના ા ચોવાળા ત ુ ંર ત રોપાઓ સ લાય 
  આપવાના રહશ.ે 
૦૯.        રસેલીયા (૨૦ થી ૩૦ સે.મી. ચાઇ) 

            ૦૧. રસેલીયાની િવિવધ તો ક હ પીડા, માર નેટા, રડ વેર ગેટડ ુચના ુજબનાં જ થામાં  
  સ લાય આપવાની રહશ.ે 
            ૦૨. આ લા ટસ તં ુર ત અને તેની ચાઇ ૪૫ સે.મી. ૭૫ સે.મી.ની હોવી જોઇએ. 
 
૧૦.        એકલીફા વેરાયટ  (૪૫ થી ૬૦ સે.મી. ચાઇ) 
             ૦૧. એકલીફા વેરાયટ  વી ક હ પીડા, માર નેટા, રડ વેર ગેટડ ુચના ુજબના જ થા  
   સં યામાં આપવાના રહશ.ે 
             ૦૨. એકલીફા વેરાયટ ની ચાઇ ૪૫ સે.મી. થી ૬૦ સે.મી. ના તં ુર ત રોપાઓ સ લાય  
   આપવાના રહશ.ે 
૧૧          ઝરબેરા (૩૦ થી ૪૫ સે.મી. ચાઇ) 
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             ૦૧. ઝરબેરાની િવિવધ તો વી ક પ ક,રડ,વાઇટ,ય લો વગેર ૂચના ુજબના જ થામાં         
     સ લાય આપવાની રહશ.ે 
             ૦૨.  આ લા ટસ તં ુ ર ત અને તેની ચાઇ ૩૦ સે.મી.થી ૪૫ સે.મી. ની હોવી જોઇએ. 
 ૧૨.        પોટટો પર (૩૫ થી ૫૦ સે.મી. ચાઇ) 

              ૦૧. આ રોપાઓ ૂચના ુજબના જ થામાં અને ાંચ વાળા સલાય આપવાના રહશ.ે 
              ૦૨.  આ લા ટસ તં ુ ર ત અને તેની ચાઇ ૩૫ સે.મી. થી ૫૦ સે.મી. ની હોવી જોઇએ. 
૧૩          ટ કોમા હા.વેરાયટ ઝ (૪૫ થી ૬૦ સે.મી. ચાઇ) 

              ૦૧. આ રોપાઓ ૂચના ુજબના જ થામાં અને ાંચ વાળા સ લાય આપવાના રહશે. 
              ૦૨.  આ લા ટસ તં ુ ર ત અને તેની ચાઇ ૪૫ સે.મી. થી ૬૦ સે.મી. ની હોવી જોઇએ. 
૧૪          રાતરાણી (૪૫ થી ૬૦ સે.મી. ચાઇ) 

              ૦૧.  આ રોપાઓ ૂચના ુજબના જ થામાં અને ાંચ વાળા સ લાય આપવાના રહશે. 
              ૦૨.  આ લા ટસ તં ુ ર ત અને તેની ચાઇ ૪૫ સે.મી. થી ૬૦ સે.મી. ની હોવી જોઇએ. 
૧૫.          ુલાબ દશી (૩૦ થી ૪૫ સે.મી. ચાઇ) 

              ૦૧.  રોઝા ઇ ડ કાની િવિવધ તો તેની ક પ ક,રડ વગેર ૂ ચના જુબના જ થમાં સ લાય  
      આપવાની રહશ.ે 
              ૦૨.   આ લા ટસ તં ુ ર ત અને તેની ચાઇ ૩૦ સે.મી. થી ૪૫ સે.મી. ની હોવી જોઇએ. 
૧૬.          અ ટરને થરા (બોડર લા ટસ) (૨૦ થી ૩૦ સે.મી. ચાઇ) 

              ૦૧. આ રોપાઓ ૂચના ુજબના જ થામાં આપવાના રહશ.ે 
              ૦૨. આ રોપાઓની ચાઇ ૨૦ સે.મી.થી ૩૦ સે.મી. ના તં ુ ર ત રોપાઓ સ લાય આપવાના  
    રહશ ે

૧૭          ોટો સ વેરાયટ  (૨૫ થી ૩૫ સે.મી. ચાઇ) 

              ૦૧. આ રોપાઓ ૂચના ુજબનાં જ થામાં અને વેરાયટ  વી ક હાઇ ીડ,લો ડ,ટ ા િવગેર  
    તેમજ થીક ાંચવાળા સ લાય આપવાના રહશ.ે 
              ૦૨.  આ લા ટસ તં ુર ત અને તેની ચાઇ ૨૫ સે.મી. થી ૩૫ સે.મી. ની હોવી જોઇએ. 
૧૮.          સીના વેરાયટ  ( ૪૫ થી ૫૦ સે.મી. ચાઇ) 

              ૦૧. આ વેરાયટ  પપલ,ય લો, ાફટ ીન િવગેર વા કલરમાં ૂ ચના ુજબનાં જ થામાં  
     આપવાના રહશ.ે 
              ૦૨. આ લા ટની ચાઇ ૪૫ સે.મી. થી ૫૦ સે.મી. ના તં ુર ત રોપાઓ સ લાય આપવાના  
    રહશ.ે 
૧૯.    એરકા પામ કલ ટસ (૧૫૦ સે.મી. થી ૧૮૦ સે.મી. ચાઇ) 
           ૦૧. આ પામ વેરાયટ ના રોપાઓના ટમ ઉપર કોઇપણ તના કાપાની િનશાની હોવી જોઇએ   
  નહ . 
             ૦૨. આ પામના રોપાના (એિપકલ પોસન) અ ભાગમાં કોઇપણ વાત  ક ક ટકનો ઉપ વ  
   હોવો જોઇએ. 
             ૦૩. આ રોપાઓની ચાઇ ૧૫૦ સે.મી. થી ૧૮૦ સે.મી.ની હોવી જોઇએ. તેનાથી ઓછ  ચાઇના 
    પામ વીકારમાં આવશે નહ . 
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૨૦.         ોફા (૩૦ થી ૪૫ સે.મી. ચાઇ) 
             ૦૧. આ રોપાની વેરાયટ  ૂચના ુજબની ત વી ક, રડ, પ ક, વાઇટ, વગેર કલરમાં  
    સ લાય આપવાના રહશે. 
             ૦૨.  આ રોપાઓ તં ુ ર ત  વેલ સેટ ડ હોય તેવા સ લાય આપવાના રહશ.ે 
             ૦૩.  આ રોપાઓ તં ુ ર ત ચાઇ ૩૦ સે.મી. થી ૪૫ સે.મી. ની હોવી જોઇએ 

૨૧.         ફાયકસ લેકાઇ બ ચ (૬૦ થી ૭૫ સે.મી. ચાઇ) 

             ૦૧. આ રોપાઓ ૂચના ુજબના જ થામાં આપવાના રહશે. 
             ૦૨. આ રોપાઓની ચાઇ ૬૦ સે.મી.થી ૭૫ સે.મી. હોવી જોઇએ. આ રોપાઓ ાંચીસ ધરાવતા 
    સ લાય આપવાના રહશે. 
૨૨.        ઇકઝોરા વેરાયટ ઝ (૪૫ થી ૭૫ સે.મી. ચાઇ) 

            ૦૧. આ રોપાઓ ુચના ુજબના ુદા ુદા કલરમાં , જ થામા,ં ાચં વાળા સ લાય આપવાના 
  રહશ.ે 
       ૦૨. આ રોપાઓની  ચાઇ ૪૫ સે.મી. થી ૭૫ સે.મી.ના તં ુ ર ત રોપાઓ સ લાય આપવાના   
        રહશ.ે 
૨૩         ગ નીયા (૪૫ થી ૭૫ સે.મી. ચાઇ) 

           ૦૧.  આ રોપાઓ ૂચના ુજબના જ થામાં આપવાના રહશે. 
           ૦૨.  આ રોપાઓની  ચાઇ ૪૫ સે.મી. થી ૭૫ સે.મી.ના તં ુર ત રોપાઓ સ લાય આપવાના  
  રહશ.ે 
૨૪         મે નોલીયા ચંપા હાઇટ (૭૦ થી ૯૦ સે.મી. ચાઇ) 

            ૦૧. મે નોલીયા ચંપાકાના રોપાઓ હાઇટ કલરના ફલાવરમાં હોય તેવા સ લાય આપવાના  
  રહશ.ે 
         ૦૨. આ લા ટસ તં ુ ર ત અને તેની ચાઇ ૭૦ સે.મી. થી ૯૦ સે.મી. ની હોવી જોઇએ. 
૨૫.         મે નોલીયા ચંપા રડ (૬૦ થી ૯૦ સે.મી. ચાઇ) 

             ૦૧. મે નોલીયા ચંપાકાના રોપાઓ રડ કલરના ફલાવરમાં હોય તેવા સ લાય આપવાના રહશ.ે 
             ૦૨. આ લા ટસ તં ુ ર ત અને તેની ચાઇ ૬૦ સે.મી. થી ૯૦ સે.મી. ની હોવી જોઇએ. 
 
૨૬          ગો ડન બાં ુ  (૬૦ થી ૯૦ સે.મી. ચાઇ) 

              ૦૧.  આ રોપાઓ ા ચવાળા હોય તેવા સ લાય આપવાના રહશ.ે 
              ૦૨.  આ લા ટસ અને તેની ચાઇ ૬૦ સે.મી. થી ૯૦ સે.મી. ની હોવી જોઇએ. 
૨૭          વડલીયા વેરાયટ  (૧૫ થી ૩૦ સે.મી. ચાઇ)      
              ૦૧. વડલીયા રોપાઓ ૂચના ુજબનાં જ થામાં સ લાય આપવાના રહશે. 
              ૦૨. આ રોપાની તં ુ ર ત અને તેની લંબાઇ ૧૫ સે.મી. થી ૩૦ સે.મી. ની હોવી જોઇએ. 
૨૮          લીલી વેરાયટ  (૩૦ થી ૪૫ સે.મી. ચાઇ) 

              ૦૧. વડલીયા રોપાઓ ૂચના ુજબનાં જ થામાં સ લાય આપવાના રહશે. 
              ૦૨  આ રોપાની તં ુ ર ત અને તેની લંબાઇ ૩૦ સે.મી. થી ૪૫ સે.મી. ની હોવી જોઇએ. 
૨૯          કલાઇબસ : 

( મીન, બ નોનીયા,મ ુમાલતી,આલામ ડા,આઇપોમીયા,ટ કોમા,પેસીફલોરા,રોડા ુડ,વાધનખી,ડ
ક ગમોરવેલ,કલરોડ ોન પે ડનસ (ઇકઝોરાવેલ), કટન પર, પ થર- ચટટ  િવગેર......) 
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              ૦૧.  આ રોપાઓ ા ચવાળા હોય તેવા સ લાય આપવાના રહશ.ે 
              ૦૨.  આ લા ટસ અને તેની ચાઇ ૩૦ સે.મી. થી ૪૫ સે.મી. ની હોવી જોઇએ. 
૩૦.          લે ટા વેરાયટ  (૩૦ થી ૪૫ સે.મી. ચાઇ) 
              ૦૧. આ રોપાઓની િવિવધ તો વી ક પ ક,રડ,વાઇટ,ય લો વગેર ૂ ચના ુજબના કલરના 
     જ થામાં સ લાય આપવાના રહશ.ે 
              ૦૨. લા ટસ તં ુ ર ત અને તેની લંબાઇ/ ચાઇ ૩૦ સે.મી.થી ૪૫ સે.મી. ની હોવી જોઇએ. 
૩૧          પી ક ચાંદની (૩૦ થી ૪૫ સે.મી. ચાઇ) 

              ૦૧. આ રોપાઓ ૂચના ુજબના જ થામાં આપવાના રહશે. 
              ૦૨. આ લા ટસ તં ુ ર ત અને તેની ચાઇ ૨૦ સે.મી. થી ૩૦ સે.મી. ની હોવી જોઇએ 

૩૨          ફોકસટઇલ પામ (૧૮૦ થી ૧૯૦ સે.મી. ચાઇ) 
              ૦૧.  આ પામ વેરાયટ ના રોપાઓના ટમ ઉપર કોઇપણ તના કાપાની િનશાની ક ુકશાની  
      હોવી જોઇએ નહ . 
              ૦૨.  આ પામના રોપાના (એિપકલ પોસન) અ ભાગમાં કોઇપણ વાત  ક ક ટકનો ઉપ વ 
      હોવો જોઇએ. 
              ૦૩.  આ રોપાઓની ચાઇ ૧૮૦ સે.મી. થી ૧૯૦ સે.મી.ની હોવી જોઇએ. તેનાથી ઓછ    
     ચાઇના પામ વીકારમાં આવશે નહ . 
૩૩         રફ કસ પામ (બ ચ) (૬૦ થી ૯૦ સે.મી. ચાઇ) 

             ૦૧.  આ પામ વેરાયટ ના રોપાઓના ટમ ઉપર કોઇપણ તના કાપાની િનશાની ક ુકશાની 
     હોવી જોઇએ નહ . 
             ૦૨. આ પામના રોપાના (એિપકલ પોસન) અ ભાગમાં કોઇપણ વાત  ક ક ટકનો ઉપ વ  
    હોવો  જોઇએ. 
             ૦૩. આ રોપાઓની ચાઇ ૬૦ સે.મી. થી ૯૦ સે.મી.ની હોવી જોઇએ. તેનાથી ઓછ  ચાઇના  
    પામ વીકારમાં આવશે નહ . 
૩૪.        બી માક આ નોબીલી પામ (૯૦ થી ૧૨૦ સે.મી. ચાઇ) 

            ૦૧.  આ પામ વેરાયટ ના રોપાઓના ટમ ઉપર કોઇપણ તના કાપાની િનશાની ક ુકશાની  
   હોવી જોઇએ નહ . 
            ૦૨. આ પામના રોપાના (એિપકલ પોસન) અ ભાગમાં કોઇપણ વાત ક ક ટકનો ઉપ વ હોવો 
   જોઇએ. 
           ૦૩.  આ રોપાઓની ચાઇ ૯૦ સે.મી. થી ૧૨૦ સે.મી.ની હોવી જોઇએ. તેનાથી ઓછ  ચાઇના  
   પામ વીકારમાં આવશે નહ . 
૩૫.       પખંા પામ (૪૫ થી ૬૦ સે.મી ચાઇ) 

            ૦૧. આ પામ વેરાયટ ના રોપાઓના ટમ ઉપર કોઇપણ તના કાપાની િનશાની ક ુકશાની  
   હોવી જોઇએ નહ . 
            ૦૨. આ પામના રોપાના (એિપકલ પોસન) અ ભાગમાં કોઇપણ વાત ક ક ટકનો ઉપ વ હોવો 
   જોઇએ. 
            ૦૩. રોપાઓની ચાઇ ૪૫ સે.મી. થી ૬૦ સે.મી.ની હોવી જોઇએ. તેનાથી ઓછ  ચાઇના પામ  
    વીકારમાં આવશે નહ  
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૩૬.        ફોનીકસ પામ (૪૫ થી ૬૦ સે.મી. ચાઇ) 

            ૦૧. આ પામ વેરાયટ ના રોપાઓના ટમ ઉપર કોઇપણ તના કાપાની િનશાની ક ુકશાની  
  હોવી જોઇએ નહ . 
            ૦૨. આ પામના રોપાના (એિપકલ પોસન) અ ભાગમાં કોઇપણ વાત ક ક ટકનો ઉપ વ હોવો 
   જોઇએ. 
            ૦૩. આ રોપાઓની ચાઇ ૪૫ સે.મી. થી ૬૦ સે.મી.ની હોવી જોઇએ. તેનાથી ઓછ  ચાઇના  
   પામ વીકારમાં આવશે નહ . 
 
૩૭.        ફોરકોયા (૨૦ થી ૩૦ સે.મી. ચાઇ) 

            ૦૧.  આ વેરાયટ  ુચના ુજબની ત વી ક ીન, હાઇટ, ય લો, મીકસ વગેર કલરમાં  
    સ લાય આપવાની રહશે. 
            ૦૨.  આ રોપાઓ તં ુ ર ત, વેલ સેટ ડ હોય તેવા અને ની ચાઇ ૨૦ સે.મી. થી ૩૦ સે.મી.ના 
    હોય તેવા સ લાય આપવાના રહશ.ે. 
૩૮.       પારસ સે ટડ (૧૫ થી ૨૦ સે.મી. ચાઈ) 

            ૦૧.  આ રોપાઓ ૂચના ુજબના જ થામાં આપવાના રહશે. 
            ૦૨.  આ લા ટસ તં ુ ર ત અને તેની ચાઇ ૧૫ સે.મી. થી ૨૦ સે.મી. ની હોવી જોઇએ. 
 
૩૯.       ચાઇિનઝ લેમન (૧૫ થી ૨૦ સે.મી. ચાઈ) 

            ૦૧.  આ રોપાઓ ૂચના ુજબના જ થામાં આપવાના રહશે. 
            ૦૨.  આ લા ટસ તં ુ ર ત અને તેની ચાઇ ૧૫ સે.મી. થી ૨૦ સે.મી. ની હોવી જોઇએ. 
 
૪૦.        બડ ઓફ પેરડઝ (૧૫ થી ૨૦ સે.મી. ચાઈ) 

            ૦૧.  આ રોપાઓ ૂચના ુજબના જ થામાં આપવાના રહશે. 
            ૦૨.  આ લા ટસ તં ુ ર ત અને તેની ચાઇ ૧૫ સે.મી. થી ૨૦ સે.મી. ની હોવી જોઇએ. 
 
૪૧         કોનો કાપસ ૫ થી ૬ ટ ચાઇ 

             ૦૧. આ રોપાઓ ૂચના ુજબના જ થામાં આપવાના રહશે. 
             ૦૨. આ લા ટસ તં ુ ર ત અને તેની ચાઇ ૫ થી ૬ ટ ની હોવી જોઇએ 
 
૪૨.        પે ડનસ ાફટ (૧૦ થી ૨૦ સે.મી. ચાઇ) 

             ૦૧. આ રોપાઓ ૂચના ુજબના જ થામાં આપવાના રહશે. 
             ૦૨. આ લા ટસ તં ુ ર ત અને તેની ચાઇ ૧૦ સે.મી. થી ૨૦ સે.મી.ની હોવી જોઇએ. 
૪૩          ટોનેટોફોરમ ાસ 

              ૦૧.  આ રોપાઓ ૂચના ુજબના જ થામાં આપવાના રહશે. 
              ૦૨.  આ લા ટસ તં ુ ર ત હોવા જોઇએ. 
૪૪           ફાયકસ પા ડા બ ચ (૬૦ થી ૭૫ સે.મી. ચાઇ) 

               ૦૧. આ રોપાઓ ૂચના ુજબના જ થામાં આપવાના રહશે. 
               ૦૨. આ રોપાઓની ચાઇ ૬૦ સે.મી.થી ૭૫ સે.મી. હોવી જોઇએ. આ રોપાઓ ાંચીસ  
      ધરાવતા સ લાય આપવાના રહશ.ે. 
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૪૫         બોગન વે લયા ( ા ટ/મ ટ કલર વેરાયટ  ૪૫.થી૫૦ સે.મે ઉચાઇ 

         ૦૧.  આ કામગીર  ુચના ુજબના કલરના ત /સં યામાં રોપા સ લાય આપવાના થાય છે. 
       ૦૨.   િસગલ ટ ક ( ા ચ િવનાના) રોપા વી ૃત કરાશે નહ .  
       ૦૩.   ુ કશાની વાળા ક અ ય િનદામણ વાળા રોપા બદલી આપવાના રહશે. 
       ૦૪.   આ રોપા પોટમાં સ લાય આપવાના થાય છે. 

૪૬          ગો ડન બા ુ  ક ટર  (૧૨ થી ૧૪ ટ) :- 

       ૦૧.   આ રોપા બ ચમા,ં ુ કશાની િવનાના સ લાય આપવાના રહશ.ે 
       ૦૨.   આ રોપામાં હઠ લા િનદામણ ન હોય જોઇએ. 
       ૦૩.   કોઇપણ સંજોગોમાં પાન િવનાના રોપા વીકાય રહશે નહ.  
 
 
 

      
          ુ/ંઅમો રાજકોટ મહાનગરપા લકાના બગીચા શાખા આ ડમ િવ તારમાં લે ડ કિપગ કર  

ણ વષ ુધી િનભવણી કરવાના કામના જ ર  મ ટર ય સ મેળવવા તેમજ કામગીર  સબબ જ ર  

મટ ર ય સ  સ લાય તેમજ કરાવવાની થતી લગત કામગીર ઓના આ ટ ડરના આઇટ સ ન.ં ૧થી ૧૭ અને 

૧૮ના પેટા આઇટ સ-(૪૬) પેઇઝ ન.ં ૧ થી ૩૧ માં જણા યા અ ુસાર કામગીર ઓથી  ુ/ંઅમો મા હતગાર 

છ એ. આ કામોની શરતો અને સમ ુતીઓ પેઇઝ નંબર ૧ થી ૩૧ તથા કામને લગત ૂ ચનાઓ/ વખતો 

વખતની ુચનાઓ ું  ુ/ંઅમો પાલન કર ુ.ં આ કામની તમામ શરતો અને સમ ુતીઓ ુ/ંઅમો વાંચી અને 

સમ  છે. અમારા ર ુ થયેલ ભાવ મા ય રહશે તો અમો આ સાર  ર તે કામગીર  કર  આપી ુ.ં 

 

 તા.    /    /૨૦૨૦                                     કો ાકટરની સહ   ..............................................            

       કો ાકટર ુ ં નામ  ............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ગાડન ુપરવાઇઝર 

રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

િનયામક (પી& )  

રાજકોટ મહાનગરપા લકા 


