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                                                                                 પેઇઝ નં ; ૦૧ થી ૨૫                                                    
ટ ડર પરત કરવાની છે લી તાર ખ :-    /05/2020 

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 કડામા ં ........................................................... ટકા શ દમાં 

.......................................... દાજ પ કમાં દાખલ કરલ ભાવ કરતાં ઓછા/વ  ુભાવે કરવા સંમત /ં 
છ એ. 
કામ ુ ં નામ :-           આ ડમના પિ મે કશાન ગૌ-શાળાની સામેના “અબન ફોર ટ’   

         િવકસીત કર  બે વષ િનભાવણી કરાવા ુ ં કામ 
મં ુર થયેલ દાજ       : !  ૨,૯૯,૭૫,૦૦૦.૦૦ 

અન ટ મની              : !  ૮,૯૯,૨૫૦.૦૦            

ટ ડર ફ                  : !  ૪૫૦૦.૦૦ 

સમય મયાદા             : ૯ માસ+ બે વષ  

સીક યોર ટ  ડ પોઝીટ   :  ! ૧૪,૯૮,૭૫૦.૦૦ (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 આવશ.ે 
         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 સાથ ે  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 રહશે. 
(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 મહાનગરપા લકા 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 રહશે. કમ 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 આવશે. 
(૧૦)  વક ઓડર આપી કામમાં ચા ુ કામે અ ય આસામીઓની િમલકતને અગર નમાલને કોઇપણ 

 ુ કશાન થશે તો તેની તમામ જવાબદાર  કો ાકટ રાખવાની રહશે. અને તે માટ કોઇપણ  વળતરની  
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રકમ ુકવવાની થાય તો તે કો ાકટર ભર  આપવાની રહશે. જો કો ાકટર અમલ ન કર તો તેવા 
વળતર િવગેરની રકમ તેનાં બીલોમાંથી કાપી લેવામાં આવશ.ે 

(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 આવશે. 

(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 ંઆવશ ે

 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 ફસની 

 ુ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 રહશ.ે 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 આપશે. આ ુદત િવ યા 
બાદ મહાનગરપાલકાના 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 શકશ.ે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  
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 શકશે અગર બી  કો ાકટર પાસે ખચ અને જોખમે સ લાય ચા ુ  કરાવી શકશ.ે અને આમ, 
 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 રહશે 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 ઠ – અ માં આઇટમ ન.ં ૧ થી ૨૭ 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   બનશે. 
(૨૪)   આ ટ ડરમાં ભાવો તમામા ટકસ સાથેના આપવાના રહશ.ે 
(૨૫)  વક ઓડર મળે ક ુ રત જ ૂ ચના ુજબથી ૂ ચવવામાં આવે તે ગાડન ઓ ર િવ. સ લાય 
 કરવાના છે. 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 શકશ.ે અને તેની ુદત સંજોગોને લ માં રાખીને વધાર  આપશ.ે અગર તો 
દરરોજના ! ૨૦૦૦/- દંડ કર  શકશ.ે ઉપરોકત જનરલ સમ ુ િત િસવાય ટ ડરમાં આપેલ શરતોને 
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 મહાનગરપા લકા 

(બગીચા િવભાગ) 

એબ ક ફોમ 

કામ ું નામ:- આ ડમના પિ મે કશાન ગૌ-શાળાની સામેના ભાગે “અબન–ફોર ટ” િવકસીત કર  બે વષ 

િનભાવણી કરવા ુ ંક   કામ, 

મ જ થો િવગત ભાવ દર ુલ રકમ SOR NO. 

૧૪-૧પ ા. પૈ.  ા. પૈ. 

૧ ૧૨૦૦ 

કલાક 

એ કવેટર બેક-હોથી  હાડ ટામાં 

કામગીર  (૭૪ એચ.પી. ક તેથી વધાર 

પાવરની મશીનર થી) 

૮૬૨.૦૦ કલાક ૧૦,૩૪,૪૦૦.૦
૦ 

૨૦ 

૨ ૧૮૦૦૦ 

(નંગ) 

ખાડા 

હાડ મોરમ-સો ટરોકના ટામાં ુ દા 

ુ દા િવ તારમાં ુચના આપવામાં 

આવે તે ુજબથી ૧.૦૦ X ૧.૦૦ X 

×૦.૭૫મી..ની સાઇઝના ખાડા કરવા ુ ં 

અને ખોદાણના વધતા મ ટર ય સને 

અપ-કવર કરવા ુ ં કામ,  

૯૦.૦૦ િત/ 

પીટ 

ખાડા 

૧૬,૨૦,૦૦૦.૦
૦ 

As per 
forest 

guidelines 

૩ ૧૩૫૦૦ 

ઘ.મી. 

હાડ મોરમ-સો ટરોકના ુદા ુ દા 

િવ તારમાં ુચના ુજબથી ૧.૦૦ X 

૧.૦૦ X×૦.૭૫મી.ની સાઇઝના ખાડા 

ખોદાણના ભાગે માટ  સ લાય કામ 

(પથરાણ સાથે)  

૩૩૪.૦૦ ઘ.મી. ૪૫,૦૯,૦૦૦.૦
૦ 

૭૬ 

૪ ૪૮૦૦ 

ઘ.મી. 

ૃ ારોપણ માટના તૈયાર ૧.૦૦ 

X૧.૦૦X×૦.૧૫મી..માપના ખાદામા ં 
િમ ણ માટ દશી છાણી ુ ખાતર 
સ લાય કામ,  

૬૬૫.૦૦ ઘ.મી ૩૧,૯૨,૦૦૦ 
૦૦ 

૧૧૬ 

૫ ૧૮૦૦૦ 

ૃ  

ઉકત ખાડાના િવ તારમા ં આપવામાં 
આવે તે માટ , ખાતર, કોકોપીટ-
પાવડર , પે ટ સાઇડ, ફંગી સાઇડ  
િવગેરના િમ ણ કર  ખાડામાં ૂ રાણ 
કર  ુચના ુજબથી  ૃ  વાવી 
ખામ ુ કરવા ુ ં  કામ  

૫૦.૦૦ િત/ 

પીટ 

ખાડા 

૯,૦૦,૦૦૦.૦૦ As per 
forest 

guidelines 

૬ ૧૦૮૦૦ 
ઘ.મી 

હાડ–િવ તારમાં માસ - લા ટશન 
માટ સો ટ ોફાઇલ તૈયાર કરવાના 
કામે. માટ  સ લાય કામ દાજ 
૧૨૦૦૦ ચોમી. X×૦.૯૦મી એવરજ 

૨૭૪.૦૦ ઘ.મી ૨૯,૫૯,૨૦૦.૦
૦ 

૭૫ 
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૭ ૨૦૦૦૦ 

ૃ  

થીક થીમ ફોર ત માટ ઉકત 
જ યામાં એવરજ ટા તૈયાર કર   
આપવામાં આવે તે ુ /  લા સ/ 

સ/ લાઇ બસ િવગેર ું  વાવેતર 
કરવા તેમજ રટઇિનગ કરવા ુ કામ 

૪૩.૫૦ િત/ 

ૃ  

૮,૭૦,૦૦૦.૦૦ ૩૧ 

૮ ૧૮૦૦૦ 
ક.લો 

એરંડ નો ખોળ સ લાય કામ, ૭.૧૫ ક.લો ૧,૨૮,૭૦૦.૦૦ ૧૧૪ 

૯ ૨૪૦૦૦ 
ક.લો 

લ બોડ નો ખોળ સ લાય કામ ૧૬.૦૦ ક.લો ૩,૮૪,૦૦૦.૦૦ ૧૧૫ 

૧૦ ૩૦૦૦૦ 
ક.લો 

કોકોપીટ-પાવડર સ લાય કામ, ૯.૦૦ ક.લો ૨,૭૦,૦૦૦.૦૦ ૧૨૨ 

૧૧ ૧૫૦૦૦  
નંગ 

ૃ ારોપણ માટ મોટ  
સાઇઝ/ઉચાઇના રોપા સ લાય કામ 
(વન િવભાગના  ભાવ રોપા 

૧૮૦.૦૦ િત/ 

ૃ  

૨૭,૦૦,૦૦૦.૦૦ As per 
forest 

guidelines 

૧૨ ૩૦૦૦ 

 નંગ 

ૃ ારોપણ માટ મોટ  સાઇઝ/ 
ઉચાઇના રોપા પેશીયલ વેરાયટ ઝ 
લા સ સ લાય કામ (વન 

િવભાગના  ભાવ રોપા, 

૬૫૦.૦૦ િત/ 

ૃ  

૧૯,૫૦,૦૦૦.૦૦ As per 
forest 

guidelines 

૧૩ ૪૫૦૦ 
ઘ.મી 

અબન ફોર ટના ુદા ુદા ત રક 
ર તાઓના કનાર ઓના ભાગેના 

ુટ ફ કશનની કામગીર  માટ હાડ-
મોરમ-સો ટરોકના ટામાં ુદા ુ દા 

િવ તારમાં ુચના આપવામાં આવે 

તે ુજબથી ૧.૦૦ X૧.૦૦X×૦.૭૫મી. 

ડાઇની સાઇઝથી ચ ખોદાણ  
કામ   

૯૦.૦૦ ઘ.મી ૪,૦૫,૦૦૦.૦૦ As per 
forest 

guidelines 

 

૧૪ ૬૦૦૦ 

ચો.મી. 

આ ચમાં આપવામાં આવે તે 
લાટશન માટ સો ટ ોફાઇલ તૈયાર 

કરવાના ભાગે પાયાના ૂ રાણ માટ 
દશી છાણી ુ ખાતર ક ટર ,િનમ 
કોકોપીટ-પાવડર તેમજ કોકો પીટ 
રોપાઓ ું વાવેતર કરવા ુ ં  કામ  

૨૦.૦૦ ચો.મી. ૧,૨૦,૦૦૦.૦૦ ૦૭ 

૧૫ ૧૮૦૦૦ 

ચો.મી 

માસ - લા ટશન (િમયાવાક  
થીમ) તેમજ ર તાઓની 
કનાર ઓના િનભાવની ળવણીના 
કામ ( વાિષક/ચો.મી) 

૫૨.૦૦ ચો.મી/  
વાિષક 

૧૮,૭૨,૦૦૦.૦૦ ૦૮ 

૧૬ ૩૬.૦૦ 
એકર 

પ ઈર ટશન સી ટમ ફટ કરવા ું  
કામ 

૬૫૦૦૦.૦૦ િત/ 
એકર 

૨૩,૪૦,૦૦૦.૦૦ G.G.R.C 
ના ભાવ 
ુજબથી 
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૧૭ ૧૮૦૦૦ 
નંગ 

ૃ ારોપણની ળવણી િનભાવણી ું 
કામ(મિસકx૧૨) 

૭૫.૬૦ વાિષક 
/નંગ 

૨૭,૨૧,૬૦૦.૦૦ ૩૩ 

૧૮ ૨૦૦૦ 
નંગ 

ચાંદની  ૨૯.૦૦ િત નંગ ૫૮,૦૦૦.૦૦ ૧૨૩ 
(૨૭) 

૧૯ ૨૦૦૦ 
નંગ 

વાસ ૨૪૦.૦૦ િત નંગ ૪,૮૦,૦૦૦.૦૦ ૧૨૩ 
(૫૦) 

 ૨૦ ૫૦૦ નંગ કલીએ ા ૪૦.૦૦ િત નંગ ૨૦,૦૦૦.૦૦ ૧૨૩ 
(૧૨) 

૨૧ ૨૦૦૦ 
નંગ 

કોનો કાપસ ૯૯.૦૦ િત નંગ ૧,૯૮,૦૦૦.૦૦ ૧૨૩ 
(૮૦) 

૨૨ ૫૦૦ નંગ ઇકઝોરા ૬૦.૦૦ િત નંગ ૩૦,૦૦૦.૦૦ ૧૨૩ 
(૪૬) 

૨૩ ૫૦૦ નંગ રાતરાણી  ૪૦.૦૦ િત નંગ ૨૦,૦૦૦.૦૦ ૧૨૩ 
(૨૬) 

૨૪ ૫૦૦ નંગ પાર ત ૨૫.૦૦ િત નંગ ૧૨,૫૦૦.૦૦ માકટ રઇટ 

૨૫ ૧૦૦૦ 
નંગ 

બોગનવેલ ૩૨.૦૦ િત નંગ ૩૨,૦૦૦.૦૦ ૧૨૩ (૩) 

૨૬ ૧૮૦૦૦ 
નંગ 

થીક  ફોર ટ મીકસ રોપા 
( ૃ / ુપ/છોડ) 

૨૨ .૦૦ િત નંગ ૩,૯૬,૦૦૦.૦૦ માકટ રઇટ 

૨૭ ૧૦૦૦ 
નંગ 

ગો ડન બા ુ ૧૨ થી ૧૪ ટ  
ઉચાઇ 

૭૫૦ િત નંગ ૭,૫૦,૦૦૦.૦૦ માકટ રઇટ 

 !  ૨,૯૯,૭૨,૪૦૦.૦૦  

ક િપયા બે કરોડ નવા ુ ંલાખ પંચોતેર હ ર  ૂ રા  Say ૨,૯૯,૭૫,૦૦૦.૦૦  

 
 

ગાડન  ુપરવાઇઝર 

રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

 
 

ડાયરકટર (પી. & .) 

રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

બગીચા શાખા 

મેજરમે ટ ફોમ,  

કામ ુ નામ; આ ડમના પિ મે –ગૌ-શાળા”ની સામેના સામેના ભાગે અબન ફોર ટ િવકસીત 

                કર  બે વષ િનભાવવા ુ ં કામ , 

મ કામગીર ની િવગત              માપ   જ થો 

લંબાઇ પહોળા

ઇ 

ઉચાઇ/ 

ડાઇ 

! એ કવેટર બેક-હોથી  હાડ ટામાં કામગીર  

(૭૪ એચ.પી. ક તેથી વધાર પાવરની 

મશીનર થી) 

૧૨૦૦ કલાક દાજ ૧૨૦૦ કલાક 

દાજ 

Z હાડ મોરમ-સો ટરોકના ટામાં ુદા ુદા 

િવ તારમાં ુચના આપવામાં આવે તે ુજબથી 

૧.૦૦ મી. X ૧.૦૦ મી. X× ૦.૭૫ મી..ની 

સાઇઝના ખાડા કરવા ુ ં અને ખોદાણના વધતા 

મ ટર ય સને અપ-કવર કરવા ુ ં કામ,  

૧.૦૦ મી. X ૧.૦૦ મી. 

X×૦.૭૫મી. X× 

ખાડા ૧૮૦૦૦ નંગ 

૧૮૦૦૦ નંગ 

# હાડ મોરમ-સો ટરોકના ુદા ુદા િવ તારમાં 

ુચના ુજબથી ૧.૦૦મી.X૧.૦૦મી. X×૦.૭૫મી.  

ની સાઇઝના ખાડા ખોદાણના ભાગે માટ  

સ લાય કામ (પથરાણ સાથે)  

૧.૦૦ મી. X ૧.૦૦ મી. 

X×૦.૭૫મી. X× 

ખાડા ૧૮૦૦૦ નંગ  

 

૧૩,૫૦૦.૦૦ 

ઘમી. 

$  * ૃ ારોપણ માટના તૈયાર ૧.૦૦મી.  X 

૧.૦૦મી. X ૦.૧૫મી. માપના ખાડામાં િમ ણ 

માટ દશી છાણી ુ ખાતર સ લાય કામ,* થીક 

થીમ ફોર ટમાં માસ - લા ટશન માટ સો ટ 

ોફાઇલ તૈયાર કરવાતા ભાગે પાયાના ૂ રાન 

માટ દશી ખાતર સ લાય કામ 

* ર તાની કનાર ઓની ચમાં િમ ણ માટ 

૧.૦૦મી. X ૧.૦૦મી. X×

૦.૧૫મી X 

ખાડા ૧૮૦૦૦ નંગ= 

૨૭૦૦.૦૦ ઘ.મી 
 

૧૨૦૦૦ ચોમી. X×૦.૧૦મી 

 
 
 

૩૦૦૦ ર.મી. x ૨ (ર તાની 

૨૭૦૦.૦૦ 

ઘ.મી 

+ 

 
 

૧૨૦૦.૦૦ 

ઘ.મી+ 

 

૯૦૦.૦૦ ઘમી 
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દશી છાણી ુ ખાતર સ લાય કામ 

૬૦૦૦ રિનગ મીટર માટ 

બ ે બા ુ) x૧.૦૦મી.  x 

૦.૧૫મી.  = ૯૦૦.૦૦ ઘમી 

ુલ ૪૮૦૦ 

ઘ.મી.  

૫ ૃ  વાવેતર માટના ખાડાના િવ તારમાં 

આપવામાં આવે તે માટ , ખાતર, કોકોપીટ-

પાવડર , પે ટ સાઇડ, ફંગી સાઇડ  િવગેરના 

િમ ણ કર  ખાડામાં ૂ રાણ કર  ુચના 

ુજબથી  ૃ  વાવી ખામ ુ કરવા ું  કામ, 

૧૮૦૦૦ નંગ ખાડા ૧૮૦૦૦ ખાડા 

નંગ 

૬ * “થીક થીમ ફોર ટ” માટના હાડ–િવ તારમાં 

માસ - લા ટશન માટ સો ટ ોફાઇલ તૈયાર 

કરવાના તેમ ્ ઉપરના ભાગે કોલર કર  અને  

ડ થ વધારવાના કામ.ે માટ  સ લાય કામ  

દાજ ૧૨૦૦૦ ચોમી. 

X×૦.૯૦મી, 

= ૧૦૮૦૦ ઘ.મી.   

૧૦૮૦૦.૦૦ 

ઘ.મી. 

ુલ ૧૦૮૦૦ 

ઘ.મી 

૭ થીક થીમ ફોર ટ માટ એવરજ ટા તૈયાર 

કર   આપવામાં આવે તે ુ  / 

લા સ/ સ/ લાઇ બસ િવગેર ું વાવેતર 

કરવા તેમજ  વધેલ માટ  / મોરમથી  

રટઇિનગ કરવા ુ કામ, 

૨૦૦૦૦ નંગ લા ટ ૨૦૦૦૦ નંગ 

લા ટ 

૮ એરંડ નો ખોળ સ લાય કામ, 

* ૃ  વાવેતર માટના ખાડામાં એરંડ નો ખોળ  

સ લાય કરવા ું  કામ. 

* થીક થીમ ફોર ટ માસ - લાટશન માટ 

સો ટ ોફાઇલ તૈયાર કરવા માટ એરંડ નો 

ખોળ સ લાય કામ 

 * ર તાની કનાર ઓના ચમાં સો ટ 

ોફાઇલ તૈયાર કરવા માટ એરંડ નો ખોળ 

સ લાય કામ 

 

૧૮૦૦૦ નંગ 

ૃ /૫૦૦ ામ=૯૦૦૦ 

કલો 

૧૨૦૦૦ ચોમી./ 

૫૦૦ ામ=૬૦૦૦ કલો 

૩૦૦૦ ર.મી.x ૨ (ર તાની 

બ ે બા ુ)/ ૫૦૦ ામ = 

૩૦૦૦.૦૦ કલો 

 

૯૦૦૦ કલો 

+ 

૬૦૦૦ કલો 

+ 

૩૦૦૦.૦૦ 

કલો 

 

ુલ ૧૮૦૦૦ 

કલો 

૦૯ લ બોડ નો ખોળ સ લાય કામ 

* ૃ  વાવેતર માટના ખાડામાં  

* થીમ ફોર ટ માસ - લાટશન માટ 

 * ર તાની કનાર ઓના ચ માટં સો ટ 

૧૮૦૦૦ નંગ ખાડા  ૫૦૦ 

ામ/ ૃ =૯૦૦૦ કલો 

દાજ ૧૨૦૦૦ચોમી.X× 

કલો./ચોમી 

 

૯૦૦૦ કલો 

+ 

૧૨૦૦૦ કલો 
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ોફાઇલ તૈયાર કરવા માટ લ બોડ નો ખોળ 

સ લાય કામ  

= ૧૨૦૦૦ કલો 

૩૦૦૦ ર.મી.x ૨ ૫૦૦ 

ામ = ૬૦૦૦.૦૦ કલો 

+૩૦૦૦.૦૦ 

કલો 

ુલ ૨૪૦૦૦ 

કલો 

૧૦ કોકોપીટ-પાવડર સ લાય કામ, 

* ૃ  વાવેતરના ખાડા માટં     

* થીમ ફોર ટમાં માસ - લાટશન 

* ર તાની કનાર ઓના ચ માટં કોકોપીટ-

પાવડર સ લાય કામ 

૧૮૦૦૦ નંગ ખાડા  

કલો/ ૃ =૧૮૦૦૦ કલો 

દાજ૧૨૦૦૦ચોમી.X× 

૧ કલો./ચોમી 

= ૨૪૦૦૦ કલો 

 

૧૮૦૦૦ કલો 
+ 

૧૨૦૦૦ કલો 

ુલ ૩૦૦૦૦ 

કલો 

૧૧ ૃ ારોપણ માટ મોટ  સાઇઝ/ઉચાઇના રોપા 

સ લાય કામ  

૧૫૦૦૦ નંગ ૃ ના રોપા ૧૫૦૦૦ નંગ 

ૃ ના રોપા 

૧૨ ૃ ારોપણ માટ મોટ  સાઇઝ/ઉચાઇના રોપા 

પેશીયલ વેરાયટ ઝ લા સ સ લાય કામ  

૩૦૦૦ નંગ ૃ ના રોપા 

મોટ  સાઇઝ 

૩૦૦૦ નંગ  

૧૩ અબન ફોર ટના ુદા ુદા ત રક ર તાઓના 

કનાર ઓના ભાગેના ુટ ફ કશનની કામગીર  

માટ હાડ-મોરમ-સો ટરોકના ટામાં ુદા ુદા 

િવ તારમાં ુચના આપવામાં આવેતે ુજબથી  

સાઇઝથી ચ ખોદાણ  કામ   

૩૦૦૦ ર.મી.x ૨ (ર તાની 

બ ે બા ુ) x૧.૦૦ મી. X 

૦.૭૫ મી. = ૪૫૦૦.૦૦ 

ઘમી 

૪૫૦૦.૦૦ 

ઘમી 

૧૪ અબન ફોર ટના ુદા ુદા ત રક ર તાઓના 

કનાર ઓના ભાગેના સો ટ ોફાઇલ તૈયાર 

કરવા માટ દશી છાણી ુ ખાતર ક ટર, િનમ 

પાવડર, કોકોપીટ- ુ ં  િમ ણ કર  રોપાઓ ું  

વાવેતર કરવા ું  કામ  

ર તાઓની કનાર ઓના 

ભાગે ૬૦૦૦= ચોમી. 

વાવેતર  

૬૦૦૦.૦૦ 

ચોમી 

૧૫ માસ - લા ટશન તેમજ ર તાઓની 

કનાર ઓના િનભાવણી ળવણીના કામ 

(વાિષક/ચો.મી) 

થીક થીમ ફોર ટ + 

ર તાની કનાર ઓ (૬૦૦૦ 

ચો.મી.)    

૧૮૦૦૦ 

.૦૦ચોમી. 

૧૬ પ ઈર ટશન સી ટમ ફટ કરવા ું  કામ ૩૬ એકર દાજ ૩૬ એકર 

દાજ 

૧૭ ૃ ારોપણની ળવણી િનભાવણી ું  કામ  ૧૮૦૦૦ નંગ  ૃ  ૧૮૦૦૦નંગ  
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(વાિષક ) ૃ  

૧૮ ચાંદની ૨૦૦૦ .નંગ ૨૦૦૦ .નંગ 

૧૯ વાંસ ૨૦૦૦. નંગ ૨૦૦૦. નંગ 

૨૦ ક લયે ા ૫૦૦. નંગ ૫૦૦. નંગ 

૨૧ કોનોકાપસ ૨૦૦૦. નંગ ૨૦૦૦. નંગ 

૨૨ ઇ ઝોરા ૫૦૦. નંગ ૫૦૦. નંગ 

૨૩ રાતરાણી ૫૦૦. નંગ ૫૦૦. નંગ 

૨૪ પાર ત ૫૦૦ .નંગ ૫૦૦ .નંગ 

૨૫ બોગનવે લયા ૧૦૦૦. નંગ ૧૦૦૦. નંગ 

૨૬ “થીક  ફોર ટ થીમ” માટ િમ સ રોપા સ લાય 

કામ ( ૃ / ુપ/છોડ/લતા િવગેર જ ર યાત 

ુજબથી) 

૧૮૦૦૦ નંગ ૧૮૦૦૦ નંગ 

૨૭ ગો ડન બા ુ -૧૨થી ૧૪ ટની ઉચાઇ ૧૦૦૦ ૧૦૦૦ નંગ 

 
 

  વક આિસ ટ ટ(ગાડન)                                ગાડન ુપરવાઇઝર                                          

રાજકોટ મહાનગરપા લકા                           રાજકોટ 

મહાનગરપા લકા 
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રાજકોટ મહાનગપા લકા 

બગીચા શાખા 

કામ ું નામ : આ ડમ પિ મે કશાન ગૌ- શાળા સામેના ભાગે ‘’અબન  ફોર ટ &        

સાં ૃ િતક વન’’  િવકસીત  કર  બે વષ િનભાવવા ુ ં કામ. 

            
                                         -: કામની શરતો અને સમ ુ િતઓ :- 

             રાજકોટ મહાનગરપા લકા ારા આ જ યાનો ા ૃ િતક ર તે િવકાસ કરવાનો હોય,  

િવકસીત કરવાના થતા આ ‘’અબન ફોર ટ’’ માં વખતો વખતની ૂચનાનો વર ત અમલ કરવાનો 

રહશે. આ કામગીર માં ુદા ુદા તબ  ેલગત કામગીર ઓ હાથ ધરવાની હોય, ચા ુ કામગીર ઓ 

એક યા બી  ર તે પર પર કામગીર ઓમાં િવ િપત ન થાય તેની તકદાર  રાખવાની રહશ.ે ચા ુ 

કામે કોઇપણ કારની ુકશાની કામ રાખનાર ભોગવવાની રહશે. 

             ૃ ારોપણ ૂવની તમામ આગોતર  કામગીર ઓ હાથ ધરવા અને ચા ુ કામગીર ઓમાં 

ુધારા વધારા કરવા માટ અગાઉથી અ ેની કચેર /સાઇટ ૂચના ુજબ વર ત અમલવાર  થાય 

તેવી થાિનક જોગવાઇ રાખવાની રહશ.ે. 

       આ સમ  િવ તાર હાલ શહરની ભાગોળે  હોય, િવકાસ કય તબ ાઓમાં થાિનક જ ર 

જણાય તે સમયે િવશેષથી કામગીર ઓ કરવા નવી/ચા ુ કામગીર ઓમાં ુધારા વધારા કરવા માટ 

થાિનક ટાફ/યાંિ ક યવ થા ગોઠવવાની થાય છે. ના માટ કામગીર માં રોકાનાર  માટ  રહણાક  

યવ થા કામની ુદત માટ એજ સીએ  વ-ખચ કરવાની રહશ.ે 

        આ કામગીર  રા ય સરકાર ીનાં અ ુદાનની રકમમાંથી હાથ ધરવાની હોય, િનયત 

ુદતમાં િવકાસ કય તબ ે ‘’ ક પ’’ ને લઇ જવાનો હોય, ૂ રતા માનવબળ / યાંિ ક યવ થા સાથે 

કામગીર  હાથ ધરવાની થાય છે .કામગીર માં િવલંબને અવકાશ  નથી. બહાના હઠળ કોઇપણ બાબતે 

ય ગણવામાં આવશે નહ . 

             આ કામગીર માં રોકવાના થતા તમામ કારના ઓ ર,સાધનો વાહન યવ થા, ધણ 

તેમજ લગત જ ર   સાધનો કામ રાખનાર આસામીએ વ-ખચ વસાવી તેની ળવણી િનભાવણી 

કરવાની રહશ.ે તેમજ એજ સી ારા  કામમાં રોકાનાર તમામ મ ુર િવગેરને િનયિમત ુકવણા 

કરવાના રહશ.ે આ કામગીર ને લગત કોઇ પણ કાર અ ેથી થનાર ુચનાનો અનાદર કરવામાં 

આવશે તો કો ટ રદ કરવા ુધીની કાયવાહ  કરવામાં આવશે.    
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      આ કામગીર માં ચા ુ કામે થાિનક અવાર નવાર ુધારા વધારા કરવાના થાયતો 

થાિનક ુરતા માણમાં યાં િ ક/માનવબળ યવ થા સાથો સાથ ૃ  વાવેતર િનભાવ- ળવણી – 

ુધારણા લગત યવ થામાં  નસર  ડવ. િવગેરની કામગીર  માટની ુ િવધા ઉભી કરવાની રહશે,  

ખાસ કર ને થાિનક ૂ રતા માણમાં ( દાજ ૮ થી ૧૦ ્ ની) ચાઇ વાળા ઉછેર કરલ તં ુ ર ત  

ૃ ોના રોપાઓ િવગેરની ઉપલબ ધી કરવાની  રહશ.ે 

    આ િવ તારમાં ૃ ારોપણ તેમજ જ યાને અ ુ પ અ ય વાવેતર કયા બાદ િન ય મમાં 

ળવણી િનભાવણી કરવાની જવાબદાર  એજ સીની રહશ.ે 

     આ કામગીર માં ૃ ોને િપયત આપવા માટ જ ર  પાણીનો જ થો સમ  િવ તારમાં 

યાં િ ક કરણથી પહ ચાડવાની યવ થા રાજકોટ મહાનગરપા લકા ારા કર  આપવામાં આવશ,ે પરં ુ 

આ માટના જ ર  ઇલે. મોટર/ પં પસ તેમજ પાણીની લાઇન, હાઇ ટ,વા વ િવગેરની િનયિમત 

ળવણી મરામત કામ રાખનાર વખચ કરવાની થાય છે. જયાર ઇલ.ે મોટર /પં પસ િવગેર 

િત ત થાય યાર અ ેની કચેર માં તા કાલીક ણ કયથી  વૈક પીક યવ થાના  ભાગ પે 

ફરબદલ કરવાની કામગીર  રાજકોટ મહાનગરપા લકા ારા કર  આપવામાં આવશ.ે પરં ુ  તેના 

િનયિમત ક ોલ ગ/સંચાલન કામ રાખનાર  કામગીર નો એક ભાગ ગણી અને કરવાની રહશ,ે આ 

કામગીર માં કોઇ પણ અક માત થશે તો તેની સં ૂણ જવાબદાર  કામ રાખનારની રહશે. 

          આ કામગીર ના િવ તારના ૃ ો /ગાડિનગ િવગેરની િનયિમત ળવણી િનભાવણી  માટ 

જ ર  પાણી ૂ રવઠો રાજકોટ મહનગરપા લકા ારા ૂ રો પાડવામાં આવશે માં જ ર  િવજ 

વપરાશના બીલ રાજકોટ મહાનગરપા લકા ારા ભરપાઇ કરવામાં આવશે . પાણીનો બગાડ ન થાય 

તેની તકદાર  કામ રાખનારની રહશ.ેઆ કામેના જ ર  પં પ સંચાલન કામગીર ઓ ભાગ ગણી કામ 

રાખનાર કરવાના રહશ.ે         

         ૃ ારોપણનાં િવ તારમાં વાવેતરની ુ ય કામગીર ઓ ૂણ થયા બાદ જ િનભાવણીની 

ુદત ગણવામાં આવશ.ે આ કામગીર માં આક મીક ક માનવ સજ ત ુકશાનીઓ થશે તેની 

જવાબદાર  કામ રાખનારની રહશ.ે આ કામગીર ના િવ તારના દરના ભાગે ાણીઓ િવગેરથી 

ુકશાનીઓ થશેતો તેની સં ૂ ણ જવાબદાર  કામ રાખનારની રહશે.  ચા ુ કામે કોઇપણ િવલંબ ા  

રાખવામાં આવશે નહ . આિવ તારના બા  ભાગેથી પ ુ પાલકો િવગેર ારા ુકશાનીઓ થા ્ અને 

ુર ા સબંિધત જ ર યાત જણાયે એજ સી ારા વર ત કચેર માં / ુપરવાઇઝરને ણ કરવાની 

રહશે. 
 

  (૦૧)  એ કવેટર બેક –હોથી  હાડ ટટામાં કામગીર  (૭૪ એચ.પી.ક તેથી વધાર પાવરની  

મશીનર થી) :- 

  ૦૧  આ કામે એ કવેટર ારા ખોદાણ કામ, લેવલ ગ કામ ફ લ ગ કામ વગેર વી  
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        કામગીર ઓ ૂ ચના ુજબ કર  આપવાની રહશે. 
  ૦૨  આવા કારની કામગીર  માટ જ ર  તમામ મશીનર  કામ રાખનાર  લાવવાની 
            રહશે. 
  ૦૩  આ કામ ેકામગીર  દર યાન કોઇ અક માત ક નહાની થશે તો તેની સં ૂણ 

                           જવાબદાર  કામ રાખનારની રહશ.ે 
  ૦૪  આ કામગીર  દર યાન કોપ રશનની સંપિતને ુકશાન થશે તો તે ુકશાની 
           દાજ ુજબ કામ રાખનાર પાસેથી વ ુલ કરવામાં આવશે. 

(૦૨) હાડ મોરમ - સો ટરોકના ટાના િવ તારમાં ુચના આપવામા ંઆવે તે ુજબથી ૧.૦૦ X 

૧.૦૦X×૦.૭૫મી..ની સાઇઝના ખાડા કરવા ુ ં અને ખોદાણના વધતા મ ટર ય સને અપ-કવર 

કરવા ુ ં કામ,  

      ૦૧.  ૧.૦૦મી.X૧.૦૦મી.X×૦.૭૫મી. નીસાઇઝના ખાડાઓ ું  ખોદાણ હાડ રોક  

  આવે યાં ુધીના ટામાં કર  આપવા ું  રહશે. 
      ૦૨.   ખાડા ખોદાણ દર યાન નીકળેલ મટ ર ય સ ું  ખાડાઓની આ ુબા ુ   

 અપ-કવર ૂ ચના ુજબ કર  આપવા ું  રહશે. 
        (૦૩)  બગીચા માટની માટ  સ લાય કામ (પથરાણ સાથે) :- 

 ૦૧.   માટ માં કાંકરા, સફદ ૂનાના પ થરો ક ગોરમાટ નો ભાગ હોવો જોઇએ  નહ . 
 છતાં પણ મા ુમ પડશે તો કાળ  માટ માના પ થર,કાંકરા િવગેર િવણી 
 આપવાના રહશ.ે િવણાટનો નીકળેલ જ થો મજર આપવો પડશે અને 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.ે 

         (૦૪)   દશી છાણી ુ ં  ખાતર સ લાય કામ :- 

                          ૦૧.   દશી છાણી ું  ખાતર સાર  ર તે કોહવાઇ ગયે ુ ં  હો ુ ં  જોઇએ. તેમાં ઘાસ ચારાના 
બીજ, કાચા રાડા, લા ટ ક ક અ ય ભાગ હોવો જોઇએ નહ . 

                          ૦૨.   દશી છાણીયા ખાતરમાં કા ંકરા, ઠ કરા, કાચ િવગેર તથા અ ય કઠણ  ભૌિતક  

                                                    વ ુઓથી ુકત હો ુ ં  જોઇએ 

                          ૦૩.   દશી છાણીયા ખાતર ું  બ ંધારણ સા  અને ભરભ  હો ું  જોઇએ. 
                          ૦૪.   દશી છાણી ું  ખાતર ૂચના ુજબનાં થળે સ લાય કરવા ું  રહશે 

                   ૦૫.   દશી છાણીયા ખાતર ને કોહવવા માટ મેળવવામાં આવતા મોરમ ક માટ ુ ં
માણ ૨૦ થી ૨૫%વ ુ જણાશે તો તેવો સ લાય રદ ગણવામાં આવશે 
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                          ૦૬.   ખાતરમાં ચ ઢો, ધરો, બ , વગેર વા હઠ લા કારના િનદામણ હોવા  
              જોઇએ  નહ  

(૦૫) ુ  વાવેતર માટના  ખાડાના િવ તારમાં આપવામાં આવે તે માટ, ખાતર, કોકોપીટ -

પાવડર,પે ટ સાઇડ, ફંગી સાઇડ  િવગેરના િમ ણ કર  ખાડામાં ૂ રાણ કર  ુચના 

ુજબથી ૃ  વાવી ખામ ુ કરવા ુ ં  કામ : 

૦૧.   ખાડાના ુરાણ માટ આપેલ માટ ,ખાતર કોકોપીટ - પાવડર પે ટ સાઇડ,   
 ફંગીસાઇડ (પાવડરમા)ં ટ ડરની અને ઓ ફસની ુચન ુજબ િમ ણ 
 કર  ખાડામાં ુરાણ કરવા ું   રહશ.ે 

         ૦૨.    ખાડાના ુરાણ બાદ ુચના ુજબથી સાઇડ સાફ કર  આપવાની રહશ ે

  ૦૩.    રોપાઓ ું પ રવહન ૂ ચના ુજબની નસર માંથી કામ રાખનાર કરવા ું   
  રહશે.  રોપાઓને ુકશાની ન થાય તે ર તે વાવેતર કરવા ું  રહશે. 
  ૦૪.    ટોક ગ માટની જ ર  લંબાઇના ટ ક ,બંધન માટની ુતળ  કામ   

              રાખનાર વખચ લાવી અને તેનાથી ૃ ને ટોક ગ કર  આપવા ું  રહશે. 
               ૦૫    ૃ  વાવેતર બાદ ૃ ને ફર ુ  ખામ ું કર  આપવા ું  રહશે. 
     (૦૬)    બગીચા માટની કાંપની માટ  સ લાય કામ (પથરાણ વગર) :- 

૦૧.   માટ માં કાંકરા, સફદ ૂનાના પ થરો ક ગોરમાટ નો ભાગ હોવો જોઇએ 
 નહ .  છતાં પણ મા ુમ પડશ ે તો કાળ  માટ માના પ થર,કાંકરા િવગેર 
 િવણી  આપવાના રહશ.ે િવણાટનો નીકળેલ જ થો મજર આપવો પડશે 
 અને સાઇટ પણ સાફ  કર  આપવી પડશે. 
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.ે 

 (૦૭)    થીક થીમ ફોર ટમાં લા ટશન કરવા ુ ં કામ :- 

            થીક થીમ ફોર ટમાં લા ટશન કરવાના આ કામે ુચવામાં આવે તે ર તે માટ  
ખાતર,ક સ િવગેરના િમ ણ કર  આપવામાં આવેતે લા સ િવગેરના વાવેતર 
કરવાના રહશ.ે 
૦૧. માટ ,છાણી ું  ખાતર,મોરમ, કોકોપીટ,રોપાઓ િવગેર કોપ રશન તરફથી 
 આપવામાં  આવશ.ે 
૦૨.  આપવામા ંઆવે તે બગીચા માટની કાંપની માટ ,દશી છાણી ુ ંખાતર, મોરમ, 

  કોકોપીટ િવગેરના િમ ણથી પીટ ુરાણ કર , ૃ  વાવી ખામ ું કર  આપવા ું   
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           રહશ.ે 
  ૦૩.  રોપાઓ ું  પ રવહન ૂ ચના ુજબની રાખવામાં આવેલ નસર માંથી કામ 
                                    રાખનાર કરવા ું  રહશે. રોપાઓન ે ુ કશાની ન થાય તે ર તે વાવેતર કરવા ું 

                                    રહશે. 
  ૦૪.  ટોક ગ માટની જ ર  લંબાઇના ટક, બંધન માટની ુતળ  કામ રાખનાર  

                                    વખચ લાવી અને તેનાથી ૃ ને ટોક ગ કર  આપવા ું  રહશે. 
 (૦૮)  એરંડ  ખોળ સ લાય કરવા ુ ં કામ :- 

  ૦૧. એરંડ નો ખોળ સાર  ુણવતા ધરાવતો અને શકયત: પાવડર ફોમમા ં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 ે    . 
        (૦૯)  લ બોળ નો ખોળ સ લાય કામ :- 
  ૦૧.   લ બોળ નો ખોળ સાર  ુણવતા ધરાવતો અને શકયત: પાવડર ફોમમા ં 
     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 રહશે. 

                  (૧૦)    કોકો પાવડર  સ લાય કામ :- 

  ૦૧.  કોકોપાવડર સાર  ુણવતા ધરાવતો અને શકયત: પાવડર ફોમમા ં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 ુજબના ં
              થળે સ લાય આપવાનો રહશ ે

(૧૧)  ૃ ારોપણ માટ મોટ   સાઇઝ/ ઉચાઇના રોપા સ લાય કામ (આ દાજમા ં લેવામાં  

આવેલ ત સં યામાં ફરફાર થવા સંભવ છે. )  

 ૦૧. આ રોપાઓ ૂચના ુજબના જ થામાં અને ા ંચ વાળા સ લાય આપવાના રહશ.ે 

 ૦૨.   આ લા ટસ તં ુ ર ત હોવા જોઇએ. અને ુકશાની વાળા ન હોવા જોઇએ. 

        ૦૩.  આ નીચે જણા યા ુજબના ુચવામાં આવે ત ે તેમજ સં યા ુજબથી સ લાય 

               આપવાના રહશે અને તે ુ  ટ ગગ કર  આપવા ુ રહશ.ે 

              ૦૪.   ુ શાની વાળા ક પરરોહ  વન પિતવાળા ક કટક,ફંગી સાઇ ્  િવગેરના ઉપ વ 

                                     વાળા રોપાઓ લાવવાના રહશે  નહ .  
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No Name of  
plants 

Mini. 
ht in 
ft. 

No Name of plants Mini. 
ht in 
ft. 

1 Neem             (Melia azadiecta) 08.00 26 Anjan                (Hardwikia binata) 06.00 
2 Sisoo         ( Dalbargiana sisoo) 08.00 27 Amla           (Phyllanthus Emblica) 06.00 
3 Karanj      (Pongemea pinnata) 06.00 28 Kadamba       (Nimphia kadamba) 10.00 
4 Garmala          (Cassia fistula) 05.00 29 Palas              (Butiamonosparma) 06.00 
5 Golden bamboo                                     

                           (Phyllostachys) 
14.00 30 Ashok                        ( Sarka indica) 08.00 

6 Bear bottle bamboo/                            
                              (Baboosa sp.) 

04.00 31 Lagerstroemia             (Legarstomia 
spesiosa)Pride of India 

10.00 

7 Date palm                                      
                (Phoenix dactylifera) 

06.00 32 Jacaranda                      (Mimisifolia)                             10.00 

8 Bilva              (Aegle marmelos) 05.00 33 Jamboo                  (Syzigium cumin) 0800 
9 Champa        

(Maichelia champaka)  
(plumerea rubra) 

10.00   34 Drum strik plant                    
                   (Moring pteridosperma) 

08.00 

10 Arjun          (Tarminalia arjuna) 10.00 35 Shishoo               (Indian rose wood) 12.00 
11 Borasali     (Mimosop elengea) 12.0.0 36 Fuontain tree 

 (Spethodia campanulata) 
12.00 

12 Buch  (Mailing tonia ortensis) 10.00 37 Kaizilia                     (kaizilia pinnata) 10.00 
13 Kher        (Accasia kaththechu) 05.00 38 Tubibesia        (Teccoma argentina) 10.00 
14 Kailash patti                      

  (Couroupita guianensis) 
06.00 39 Mahogon         (Switinia mahogoni) 10.00 

15 Kothu             ELEPHANT APPLE 06.00 40 Kusum                            (Ceylon oak) 10.00 

16 Pipala            (Ficus realogiosa) 10.00 41 Panaravo               (Erythrina indica) 08.00 
17 Temple tree/ [paras  pipala        

  (Thespesiapolulnea) 
08.00 42  Sterculia  

               (Sterculia lanceifolia) 
08.00 

18 Banyan tree   
                    (Ficus bengalensis) 

10.00 43 Fanas  /Jack –fruit  
              (Artocarpus heterophyllus) 

10.00 

19 Vikalo  (Gymnosporia 
Montana) 

03.00 44 Khaya              (African mahogoni) 08.00 

20 Peltophorum 
       (Peltohorum pterocarpus) 

10.00 45 Ramfal               (Annona reticulata) 08.00 

21 Baheda   (Terminlia bellarika) 08.00 46 Laxmanafal        ( Annona muricata) 08.00 
22 Shiris   (Albizia lebbek) 08.00 47 Rukhado           (Adansonia digitata) 04.00 
23 Kutchchhanar/Aapto/bohimia   

(Bauhinia veriegata) 
06.00 48 Other –species which we preferred 

*(as an  when we required) 
10.00 

24 Gunda          (Cordiasbestina) 05.00 49   
25 Emali          (Tamarind indicua)     

  

(૧૨)  ૃ ારોપણ માટ મોટ  સાઇઝ/ઉચાઇના રોપા પેશીયલ વેરાયટ ઝ લા સ સ લાય 

 કામ:   

      આ “અબન ફોર ટ”માં વાવેતર કરવાના થતા ઉપરોકત ૃ  િવગેરની તના  તે 

સમયે ુચવામાં આવેતે ત/ સં યા ુજબથી ુનતમ ૧૨થી ૧૪ ટની ચાઇના સ લાય 
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આપવાના રહશ.ે 

       ૦૧.  આ રોપાઓ ૂચના ુજબના જ થામાં અને ા ંચ વાળા સ લાય આપવાના 

          રહશ.ે 

      ૦૨.    આ લા ટસ તં ુ ર ત હોવા જોઇએ અને ુકશાની વાળા ન હોવા હોવી  જોઇએ. 

      ૦૩.   આ ઉપર જણા યા ુજબના ુચવામાં આવે ત ેતેમજ, સં યા ુજબથી સ લાય 

                     આપવાના રહશે અને તે ુ  ટ ગગ કર  આપવા ુ રહ. 

                ૦૪.    ુ શાની વાળા ક પરરોહ  વન પિતવાળા ક કટક,ફંગી સાઇડ િવગેરના  ઉપ વ  

                              વાળા રોપાઓ લાવવાના રહશે  નહ  .  

(૧૩) અબન ફોર ટના ુદા ુદા ત રક ર તાઓના કનાર ઓના ભાગેના ુટ ફ કશનની 

 કામગીર  માટ હાડ-મોરમ-સો ટરોકના ટામાં ુદા ુદા િવ તારમાં ુચના આપવામાં 

 આવે  તે ુજબથી ૧.૦૦ X૧.૦૦X×૦.૭૫મી. ડાઇની સાઇઝથી ચ ખોદાણ  કામ   

      ૦૧.  ૧.૦૦મી.X૧.૦૦મી.X×૦.૭૫મી..ની સાઇઝના ચ ું  ખોદાણ હાડ રોક આવ ે

          યાં ુધીના ટામાં કર  આપવા ું  રહશે. 
      ૦૨.  ચ ખોદાણ દર યાન નીકળેલ મટ ર ય સ ું  ખાડાઓની આ ુબા ુ  અપ- 

               કવર ૂચના ુજબ કર  આપવા ું  રહશે. 
(૧૪)  આ ચમાં આપવામાં આવે તે લાટશન માટ સો ટ ોફાઇલ તૈયાર કરવાના ભાગે 

 પાયાના ૂ રાણ માટ દશી છાણી ુ ખાતર ક ટર ,િનમ કોકોપીટ-પાવડર તેમજ કોકો  પીટ ુ ં 

ૂ રાણ કર રોપાઓ ું વાવેતર કરવા ુ ં  કામ: 

          ૦૧.  ચના પાયાના ુરાણ અમાટ આપેલ દશી છાણી ુ ખાતર,ક ટર,િનમ, 
                 કોકોપીટ -પાવડર તેમજ કોકો પીટ ટ ડરની અન ેઓ ફસની ુચના ુજબ 

                                       િમ ણ કર   ખાડામાં ુરાણ કરવા ું રહશ.ે 
                ૦૨.     ચના ુરાણ બાદ સાઇડ સાફ કર  આપવાની રહશ ે

  ૦૩.      રોપાઓ ું  પ રવહન ૂ ચના ુજબની નસર માંથી કામ રાખનાર કરવા ું   
               રહશ.ે રોપાઓને ુકશાની ન થાય તે ર તે વાવેતર કરવા ું  રહશે. 
  ૦૪.  ટોક ગ માટની જ ર  લંબાઇના ટ ક, બંધન માટની ુતળ  કામ રાખનાર 
              વખચ લાવી અને તેનાથી ૃ ન ે ટોક ગ કર  આપવા ું  રહશે. 
 
(૧૫)    અબન ફોર ટના ત રક ર તાઓની હઝ લા ટશનની  ળવણી િનભાવણી કરવા ું      

    કામ:- 

  ૦૧.  અબન ફોર ટના ત રક ર તાઓ િવગેરના સં ૂ ણ િવ તારમાં દરરોજ  
                                                      સફાઈ  કરવાની રહ છે. અને સફાઈ દરિમયાન િનકળતો કચરો િવ.  
    બહાર/  દર ૂચવવામાં આવે યાં એક ીત કરવાનો રહશે. 
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 ૦૨.  અબન ફોર ટના ત રક ર તાઓ િવગેરના લાઈવહઝ, એનામે ટલ લા ટસ 
િવગેર િવ તારને જ ર યાત ુજબ િપયત આપવા ું  રહશે. િપયત આપતી 
વખતે એક જ યાએથી પાણી આપ ું નહ , જ ર જણાયે / ુચના થયે પાણીનો 
વારા પે છંટકાવ કરવો. આ માટના અલાયદા પ પ/મિશનર \ િવગેરની 
યવ થા કામ રાખનાર  વ-ખચ કરવાની રહશે. 

  ૦૩. અબન ફોર ટના ત રક ર તાઓ િવગેરના સં ૂણ  િવ તાર િનદામણ ુકત  
                                                                 રાખવાનો રહશે તેમજ જ ર જણાયે ૂ ચના માણે િનદામણ કરવા ું  રહશે.  

  ૦૪. અબન ફોર ટના ત રક ર તાઓ િવગેરમાં  

   વાવેતર થયેલ િવ તારમાં ગમે યાર, ઓનામે ટલ લા ટસ ક હઝમા ંછોડ- 

                                                                  નાશ પામે યાર ૂચના ુજબ વર ત ૂનઃ વાવેતર કરવા ું રહશે. વાવેતર 

                                                                કરાયેલ િવ તારમાં િપયત આપવા ું  રહશે.  
  ૦૫.   અબન ફોર ટના ત રક ર તાઓ ઢોળાવ િવ તારમાં ઉનાળાની ઋ ુમાં   

  જ ર યાત ુજબ િપયત આપવા ું  રહશે. િનચાણવાળા િવ તારમા ં                   
   પાણીનો ભરાવો થવો ન જોઈએ ક િપયત વખતે પાણીનો બગાડ થવો ન 

                                                                   જોઈએ.  

  ૦૬.    અબન ફોર ટના ત રક ર તાઓ લાઈવહઝ અને અ ય અલં ૂત રોપાઓને 
                                                                 જ ર યાત ુજબ, મદ  કાપવાની કાતર, કચી િવગેરથી કટ ગ કર , આપવા ું   
                                                                     રહશે.  

 ૦૭.   અબન ફોર ટના ત રક ર તાઓ િવગેરના હઝ કટ ગ બાદ શોભાના  
 રોપાઓનાં ખામણા ખોદ  અને િનદામણ ુકત રાખવાના રહશે.  

  ૦૮. અબન ફોર ટના ત રક ર તાઓ િવગેરના િવ તારમાં યાર યાર 

                                                                 ૂ ચવવામાં આવે યાર સીઝન માણે ળવણી માટ િત વષ બે થી  
                                             ણ વખત રતી, મોરમ િવગેરના છંટકાવની કામગીર  કર  આપવા ું   

              રહશે.આ માટનો જ ર  જ થો રાજકોટ મહાનગરપા લકા ારા આપવામાં  
  આવશ.ે  

                             (એ)    અબન ફોર ટના ત રક ર તાઓ િવગેરમા ંમાટ લાલમાટ   રતી,મોરમ 

                                                 િવગેરના નો જ ર  જ થો કોપ રશન તરફથી  તે સાઈટ ઉપર આપવામા ં
                                                                   આવશ.ે 

 (બી)   અબન ફોર ટના ત રક ર તાઓ િવગેરના આપવામાં આવે તે માટ થી  
            મીયર ગ કર  આપવા ું  રહશે. મીયર ગ કયા બાદ ુ રંત રકસથી ર તામા ં

                                                                  લેવલ ગ   કરવા ું  રહશ.ે 
  (સી)   અબન ફોર ટના ત રક ર તાઓ િવગેરમા,ં િ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 ર સ ારા  
    ક ટ વેશન કર  આપવા ું  રહશે. 
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  ૦૯.    અબન ફોર ટના ત રક ર તાઓ િવગેરના કનાર ઓમાં  જયાં – જયાં   

                                           પ થર ક 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 રહશ.ે ગે , ૂનો, ગળ  કોપ રશન તરફથી  

  ુ રો પાડવામાં આવશે. ર તાઓની ક ાર ઓમાં જયાર જયાર   

  ુ કશાની પામે  અથવા ટ  પડ  ય યાર યવ થત કરવાની રહશ.ે  

  જયાં – જયાં પાકા ર તા છે, યાં ર તાઓ સાફ કર  અને ુચના થયે  
  પાણીથી ધોવાના રહશે.  

  ૧૦.   અબન ફોર ટના ત રક ર તા તેમ વાવેતર કરલ ભાગો િવગેરના   

  જયાર  જયાર સે ીય ખાતર  અને જ ં ુનાશક દવાનો છંટકાવ કરવાનો  
  થશે યાર ૂ ચવામાં આવે તે માણે છંટકાવ કર  આપવાનો છે. આ  

  કામેના જ ર  દવા અને સે ીય ખાતર કોપ રશન એજસીએ વ-ખચ  
  લાવના રહશ.ે. જ ર  ડ ટર, ે િવગેર પણ કો ાકટર લેવાના રહશ.ે  

  ૧૧.  અબન ફોર ટના ત રક ર તાઓ િવગેરના, લછોડ વગેર ની   
  િનભાવણી માટ નો જ ર  પાણીનો ૂરવઠો કોપ રશન તરફથી ૂ રો   

  પાડવામા ંઆવશે અને જ ર  વા વ, હાઈ ટ વગેરની સાચવીને   

  વાપરવાનાં રહશ.ેઅને તેમા ખરાબ થયે ક ુકશાની થયે વ-ખચ રપેર  

  કરવાની રહશ.ે  

  ૧૨. અબન ફોર ટના ત રક ર તાઓ િવગેરના િવકાસને અ ુ પ કામગીર   
  જયાર જયાર કરવાની થશે તે કામગીર  ૂચન ુજબ કર  આપવાની  
  રહશે.  

  ૧૩.  અબન ફોર ટના ત રક ર તાઓ િવગેરના  

   કામગીર  માટ જ ર  ઓ રો, મ ક દાતરડા, કોદાળ , ીકમ, કચી, 
 ડોલ, વારા, મદ  કાપવાની કાતર, રકસ, છ ણી, ઘણ, કોસ, ર બર હોઝ -પાઈપ, 

                                                    પાવડા, ે પ ંપ, ડ ટર તેમજ અ ય જ ર  ઓઝારો કામ રાખનાર કો ાકટર લાવવાના 
                                                    રહશ.ેતેની સાચવણીની સં ૂણ જવાબદાર  કો ાકટરની રહશે.  

  ૧૪.  અબન ફોર ટના ક ત રક ર તાઓ િવગેરના  

  િવ તારમાં જયાર જયાર પાણી િવતરણ યવ થા અ યવ થત હોય તેવા 
સંજોગોમાં રા ીના સમય/વહલી સવાર/ બપોરના ર સેષના સમયે િપયત આપવાની 
યવ થા ુળ કામગીર માં ગોઠવવાની રહશ.ે 

       (૧૬)  પ ઈર ગેશન સી ટમ ફટ કરવા ુ ં કામ: 

અબન ફોર ટના િવ તારમાં તેમજ ત રક ર તાઓના ભાગે કાયમી િપયત 

 યવ થાના પમાં પાણીની ુ ય/ પેટા લાઇન રાજકૉટ મહાનગરપા લકા ારા 
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નાખી આપવામાં આવશ.ે આ કામગીર માં . . આર, સી, ના િનયમ 

ુજબથી જ ર  પ-ઇ રગેશન િસ ટમ ૃ ારોપણના િવ તારમાં  તે  

જ યાઓને અ ુ પ / તર ુજબથી કામ રાખનાર એજ સી ારા ફટ કર  

કામની ુ ત ુધી ળવણી િનભાવણી વ-ખચ કરવાની રહશ.ે આ 

કામગીર માં ફટ કરવામાં આવેલ/ આવનાર જ ર  પાઇપ લાઇન, 

લેટરલ,વા વ, જ ં સં સ,હાઇ ટસ, પર/ ફ ટર િવગેરની ળવણી િનભાવની 

કામ રાખનાર કામગીર નો ભાગ ગણી અને કરવાની થાય છે. આ કામે યાર 

યાર ત રક ભાગોમાં રપેર ગની જ ર યાત જણાય યાર યાર કામ 

રાખનાર વ-ખચ કામગીર  કરવાની થાય છે 

   (૧૭)   અબન ફોરસ ટના ધિન ઠ ૃ ારોપણ અને “થીક  ફોર ટ”ના ૃ ોની ળવણી અન ે

      િનભાવણી કરવા ુ ં કામ :- 

૦૧.  રાજકોટ મહાનગરપા લકા ારા  અબન ફોર ટના િવ તારમાં તેમજ ત રક 

ર તાઓના ભાગે કાયમી િપયત યવ થાના પમાં પાણીની ુ ય પેટા લાઇન 
રાજકૉટ મહાનગરપા લકા ારા નાખી આપવામાં આવશે નવા જ વાવેતર 
કરાયેલ ૃ ોની ળવણી અને િનભાવણી કામગીર  સ પવામાં આવે તો 
વાવેતરના થમ માસે આ પાઇપ લાઇનમાંથી જ ર  હો જ  પાઇપની  યવ થા 
િવગેર કર  – ૫ િપયત, બી  માસે – ૪ િપયત બાક ના સમયમાં િનયિમત ર તે 

પ ઇર ગેશન પ ધિતથી િપયત આપવાના રહશ.ે અને જ ર જણાયે ઋ ુ 
ુજબથી લડ વોટર ગ  કરવા ું  રહશ.ે  

      ૦૨.  અબન ફોર ટના ૃ ારોપણની ણવણી અને િનભાવણી કામગીર  દર યાન  
રોપાઓ ુકશાન પામે તો તે રોપાઓની જ યાએ નવા  રોપાઓ ું ગેઇપ-ફ લ ગ           

કો ાકટર વખચ વાવેતર કર  આપવા ું  રહશે. કોપ રશન તરફથી રોપાઓ 
આપવામાં આવશે નહ . 

     ૦૩.  ૃ ારોપણની ળવણી અને િનભાવણી કરવાના કામે ઓ ફસ ારા ૂચવવામાં 
આવે યાર વષ દર યાન ૃ ોના ખામણા,બે થી ણ ચ ુધી ગોડ, િનદામણ, 
કટ ગ, ુ િનગ ૃ ોને ફરતે ભર ચડાવી આપવાના રહશે. આ કામગીર  વષમાં ૬ 
વખત કર  આપવાની રહશ.ે 

     ૦૪.   અબન ફોર ટના ૃ ારોપણની ળવણી અને િનભાવણીનાં આ કામમા ંઓ ફસ 

                                      તરફથી ૂચના મ યે જ ર  યાં યાં ૃ ો ુ ં  મ ગ/ ટો કગ  વ-ખચ કર  

                                    આપવા ું  રહશે. 
       ૦૫. ૃ ારોપણના િવ તારમાં ર જણાયે અ ેની ુચના ુજબથી ૃ ોને  
                                    ુ ર યા,  ડ .એ.પી.,અન.ેપી.ક.,દશી છાણી ું  ખાતર,લ બોડ નો ખોળ,એરંડ નો ખોળ 

         િવગેર ખાતરો/પે ટ સાઇ સ િવગેરના ડોઝ અ ેની ઓફ સ ારા ૂચના થયે 



22 
 

        આપવાનો રહશ.ે આ માટ જ ર  રાસાય ણક ક દશી છાણીયા ખાતરનો જ થો 
         િવગેર કામ રાખનાર તરફથી લાવવાના રહશ.ે 

         ૦૬.   અબન ફોર ટના ૃ ારોપણના િવ તારમાં ૃ ોના ર ણ માટની તમામ  
                          જવાબદાર  કામ રાખનારની રહશ.ે આ માટ ચોક દાર િવગેરની યવ થા 
                         કો ાકટર વખચ કરવાની રહશ.ેઆ િવ તારની ન ક માલધાર  વસાહત હોય, 
                                      જ ર જણાયે, અ ે ણ કયથી જ ર  ુર ા યવ થારાજકોટ મહાનગરપા લકા 
                                       ારા કામગીર ઓ ભાગ ગણી અને આપવામાં આવશ.ે  

     ૦૭.   અબન ફોરસ ટના ૃ ોને િવશેષથી   િપયત આપવા માટ, ઇલેક ક  મોટર, 
                           પાણીની ટાંક ઓ,કોપ રશન તરફથી આપવામાં આવશ.ે આ સાધનોની 
                                       ળવણી–િનભાવણી, મરામત વગેરની તમામ યવ થા કો ાકટર વખચ 

                                      કરવાની રહશે. કામગીર  ૂણ થયે કોપરશન ારા ફાળવી અપાયેલ તમામ 

                                      સાધન સામ ી કોપ રશનને પરત સ પવાની  રહશે. 
         ૦૮.   અબન ફોરસ ટના ૃ ારોપણના િવકાસ દર યાન જયાર કોઇ ુ દરતી  
     આ મણથી ૃ ોને હાની ક ુકશાન થશે તેવી િત યા માટ જ ર   
               દવા છંટકાવ, વધારાના િપયત વગેર ૂચના માણે કરવાના રહશે.  

   જ ં ુનાશક દવાઓ તેમજ અ ય જ ર દવાઓ કોપ રશન  ારા આપવામાં  
   આવશે નહ .  

         ૦૯,   અબન ફોર ટના ૃ ારોપણના  ુદા ુદા િવ તારોમાં આવેલ અને કરવાના  
                                       થતા વોટર-બોડ ના િવ તારોમાં જ ર જણાય/ે ુચવવામાં આવે તે સમયે હયાત  
                                       પાણીની યવ થા માંથી હાઇ ટ/પાઇપથી પાણી ભરવા ું  રહશે. ને  
                                      કામગીર નો એક ભાગ ગણવાનો રહશ.ે 
     (૧૮)    ચાંદની વેરાયટ ઝ : (૪૫ થી ૬૦ સે.મી. ચાઇ) 

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

                             જોઇએ. 
    (૧૯)     વાસ:  (૬૦ થી ૯૦સે.મી. ચાઇ) 

          ૦૧.   આ રોપાઓ ુચના ુજબના ા ંચ વાળા  સ લાય આપવાના રહશે.                   

         ૦૨.   આ લા ટસ તં રુ ત અને તેની ચાઇ ૬૦ સ.ેમી. થી ૯૦ સ.ેમી. થી  

    ઓછ  ન હોવી જોઇએ. 
 
   (૨૦)  કલીયે ા: (૬૦ થી ૮૦ સે.મી. ચાઇ) 

          ૦૧.   આ રોપાઓ ુચના ુજબના જ થામાં અને ા ંચ વાળા સ લાય આપવાના 
                                        રહશ.ે 
          ૦૨.   આ લા ટસ તં ુ ર ત અને તનેી ચાઇ ૬૦ સ.ેમી. થી ૮૦ સ.ેમી.ની  હોવી 
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                              જોઇએ. 
   (૨૧) 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 

   (૨૨)        ઇકઝોરા વેરાયટ ઝ: (૪૫ થી ૭૫ સે.મી. ચાઇ) 

          ૦૧.  આ રોપાઓ ુચના ુજબના ુદા ુદા કલરમાં, જ થામા,ં ા ંચ વાળા 
    સ લાય આપવાના રહશ.ે 
           ૦૨.     આ રોપાઓની ચાઇ ૪૫ સે.મી. થી ૭૫ સ.ેમી.ના તં ુ ર ત રોપાઓ    
   સ લાય આપવાના રહશ.ે 
   (૨૩)     રાતરાણી: (૪૫ થી ૬૦ સે.મી. ચાઇ) 

       ૦૧.   આ રોપાઓ ૂચના ુજબના જ થામાં અને ા ંચ વાળા સ લાય આપવાનારહશ.ે 
      ૦૨. આ લા ટસ તં ુ ર ત અને તેની ચાઇ ૪૫ સ.ેમી. થી ૬૦ સ.ેમી. ની હોવી જોઇએ. 
  (૨૪)  પાર ત             

૦૧.   આ રોપાઓ ુચના ુજબના ુકશાની િવનાના ુચવામાં તે , જ થામાસ લાય આપવાના 
રહશે. 
        ૦૨.   આ રોપાઓ તં ુ ર ત હોવા જોઇએ. 
   (૨૫)  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 સ.ેમી. થી ઓછ   

                           હોવી જોઇએ નહ . 
 (૨૬)           થીક ફોર ટ મીકસ રોપા સ લાય કામ:  

                ( ૃ / ુપ/છોડ/ લતા િવગેર જ રયાત ુજબથી,  

 
No Name of plants No Name of plants *  
1 Kher (acacia catechu) 46 Amla                      (Phyllanthus 

Emblica) 
2 Chanadan (santalum albam) 47 Bouganvillia ver. 
3 KhijaDo(prosopis senereria) 48 Palas                         

(Butiamonosparma) 
4 Ragata rhohido(techoma unduleta) 49 Setur                                 (Mors alba) 
5 Rayan (Manilkara havandro) 50 Jamboo                    (Syzigium cumin) 
6 Jasud (Hibiscus rosa-sinensis) 51 Lagerstroemia    (Legarstomia 

spesiosa) 
7 Chandani(Tabernaemontana 

divaricata) 
52 Shishoo  (Indian rose wood) 
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8 Kauravapandava vel(Passiflora edulis) 53 Fuontain tree (Spethodia 
campanulata) 

9 Dadama(punica granatum) 54 Kaizilia                (kaizilia pinnata) 
10 Bilva(Aegle marmelos) 55 Tubibesia         (Teccoma argentina) 
11 Pillu(Salvadora persica) 56 Ramfal                (Annona reticulata) 
12 Badam(Terminalia catappa) 57 Kusum                 (Ceylon oak) 
13 Parijat(Nyctantes arbortristis) 58 Panaravo             (Erythrina indica) 
14 Kadam(Haldina cordifolia) 59  Sterculia   (Sterculia lanceifolia)[) 
15 Nagachampo(Artabotrys 

hexapetalus) 
60 Laxmanafal   ( Annona muricata) 

16 Gunda           (Cordiasbestina) 60 Rukhado       (Adansonia digitata) 
17 Ardusi(Adhatoda vasica) 61 Pride of India 
18 Satavari(Asparagus racemosus) 62 Drum strik plant     (Moring 

pteridosperma) 
19 Gugal(Commiphora wighatii) 63 Golden bamboo     (Phyllostachys) 
20 Bigonea(Bignonia capreolata) 64 Karamada       (Nimphia kadamba) 
21 Madhumalati(Combretum indicum) 65 Date palm    (Phoenix dactylifera) 
22 Nagod(Vitex negundo) 67 Khaya               (African mahogoni) 
23 Ipomea(Ipomoea nil) 68 Buch       (Mailing tonia hortensis) 
24 Chlaredendron (Clerodendrum 

trichotomum) 
69 Baheda          (Terminlia bellarika) 

25 Allamanda(Allamanda blanchetii) 70 Kothu             (  ELEPHANT APPLE) 
26 Madhukamini (Murraya paniculata) 71 Pipala                 (Ficus realogiosa) 
27 Bijoroo(Citrus medica) 72 Vikalo (Gymnosporia Montana) 
28 Sitafal(Annona squamosa) 73 Emali               (Tamarind indicua) 
29 Boradi(Zizipus jujube) 74 Shiris              (Albizia lebbek) 
30 Gulatora(Caesalpinia pulcherrima) 75 Banyan tree    (Ficus bengalensis) 
31 Aritha(Sapindus emarginatus) 76 Fanas  /Jack –fruit             

 (Artocarpus heterophyllus) 
32 Ashok(Saraca asoca)                            77 Kutchchhanar/Aapto/bohimia   

(Bauhinia veriegata) 
33 Sawan(Gmelinea arboriea) 78 Peltophorum                        

(Peltohorum pterocarpus) 
34 Simalo(Bombex ceiba) 79 Mahogoni     (Switinia mahogoni) 
35 Mahudo(Madhuca indica) 80 Champa       (Maichelia champaka)  

(plumerea rubra) 
36 Timaroo(Diospyrosa melanoxylon) 81 Borasali      (Mimosop elengea) 
37 Kevado(Pandanus odotarissmus) 

 
82 Arjun          (Tarminalia arjuna) 

38 Mitholimado (murraya koenigii) 83 Spethodea (Spethodea campanulata) 
39 Karamada  (Carissa carandas) 84 Kaizilia (Kigelia Africana) 
40 Umaro  (Ficus racemosa) 85 Bottele brush (Callistemon viminalis) 
41 Garamalo (cassia fistula) 86 Temple tree/  [paras  pipala        

  (Thespesiapolulnea 
42 Pili Karen (Thevetia peruviana) 87 Other –species which we preferred 

*(as an  when we required) 
43 Kushum (Schleichera oleosa)   
44 Jakerenda  (jakarnda mimosifolia)   
45 Anjan               (Hardwikia binata)   
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 ૦૧.    આ રોપાઓ ૂચના ુજબના ત/જ થામા ંસ લાય આપવાના રહશે. 
         ૦૨.    આ લા ટસ તં ુ ર ત અને તેની ુનતમ ચાઇ ૨ ટ થી ઓછ    

                ન હોવી જોઇએ 

         ૦૩.    થીક  થીમ ફોર ટ માટના રોપાની તમા/ં* સં યામાં આ ુજબના   
              રોપાઓ લાવવાના રહશ.ે (* ુચવવામાં આવે તે સં યાંમાં ત ુજબથી) 

               (૨૭)  ગો ન બા ુ  (બ ચ):- 

          (૧)  આ રોપોઓ ુચના ુજબની સં યામાં કોઇપણ કારની ુકશાની િવનાના  
                 હોવા જોઇએ. 
  (૨)  સ લાય આપવાના થતા આ રોપામાં કોઇપણ કારના િનદામણ ક હથીલા  
              ૃ ો ુ ં  ુ વ હો  ુન જોઇએ.  

સં યા ુજબના રોપાઓ લાવવાના થાય છે.આમ, ઉપરોકત શરતો, સમ ુ િતઓ 
ઉપરાંતથી સાર  કામગીર ના પમાં યાર સાઇત પર ુચનાઓ થાય તનો  થાય તેનો વખતો 
વખતની ુચનાઓનો અમલ કરવાનો રહશ.ે 

 
-:િનભાવણીમાં ુકવણાની શરતો :- 

 

આ કામગીર માં દાજમાં લેવામા આવેલ  તે કામગીર નાં શરતો તેમજ ૂચના ુજબથી 

કામગીર  થયા માણેથી, થયેલ કામગીર ઓને યાને રાખી અને કિપટલ કામગીર ઓના પમાં 

(ખાડા, અ ય ખોદાણ, માટ -ખાતર,વાવેતરને આ ુસં ગક કામો, ખાતર રોપા સ લાય,..િવગેરના) 

ુકવણા કરવામાં આવશે.  

      આ કામગીર માં ૃ ારોપણના િવ તારમાં ૃ ો/છોડ/લતા / બ િવગેરનાં િનભાવની 

ુદતને ચાર સમ માણ ભાગ ગણી અને દર ભાગેના િતમ માસના તમાં I.e. દર છ માસે  તે 

ૃ ોની હયાત સં યાને યાને રાખી અને કરાયેલ કામગીર  ુજબથી ુકવ ું કરવામાં આવશે. 

  *   વાવેતર બાદની િનભાવણીની ુદત શ  થયા બાદ ૬ માસના તે િનભાવ કામેના  મં ુર 

           થાય ેતે રકમના  ૨૦% રકમ, 

  *   િનભાવણીના સાત માસના શ  કર  ૧૨ માસના તે િનભાવ કામેના મં ુર થાયે તે  રકમના  

           ૨૦% રકમ, 

  *   િનભાવણીનીના ૧૩ માસથી શ  કર  ૧૮ માસના તે િનભાવ કામેના મં ુર થાયે તે  રકમના  

            ૨૦% રકમ, 

  *    િનભાવણીના૧૯ માસથી શ  કર  ૨૪ માસના તે ( ુ ત ૂણ થવા ુધી) િનભાવ  

      કામેના મં ુર થાયે  તે   રકમના ૪૦%  રકમ ું ુકવ ુ કરવામાં આવશે 
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                   ઉપરોકત િવગતે ૃ ારોપણના આ િવ તારના િનભાવ/ ળવણીની કામગીર  દરિમયાન 

ુકશાની પામેલ ૃ ોની જ યાએ સમાન ચાઇનાં ૃ ો/લતા/છોડ િવ. ુ.ં વાવેતર કો ાકટર વ-

ખચ  કરવા ું  રહશ.ે અ યથા અગાઉના રિનગ બીલમાં ુકવાયેલ ટજ પેમે ટના પમાં ુકવવામાં 

આવેલ (પીટ/ ખોદાણ જ ર  મ ટર ય સ, રોપા આ ુસં ગક કામો િવગેર  સાથેની કમત સાથે 

ગણતર  કર  કપાતના પમાં ગણી અને  બાક  િનકળતા રકમ પેમે ટના પમાં આપવામાં આવશે. 

જ ર જણાયે ડપોઝીટ પેટની રકમમાંથી કપાત કરવામાં આવશે.    

  ગાડન ુપરવાઈઝર             ડાયરકટર(પી.& ) 

રાજકોટમહાનગરપા લકા                         રાજકોટમહાનગરપા લકા  
 
           ુ/ં અમો રાજકોટ મહાનગરપા લકાના બગીચા શાખાની કરવાની કામગીર ઓની 
આઈટ સ ન.ં ૧ થી ૨૭(પેટા આઇટ સ િવગેર) ના ભાવો તથા કામની તમામ શરતો અને 
સમ ુ િતઓ વાંચી છે અને તેનાથી અમો સ ં ુણ પણે માહ તગાર છ એ. આ કામની તમામ શરતો 
અને સમ ુ િતઓ ુ/ંઅમોએ વાંચી, સમ  અને આ ટ ડર ભ ુ છે.  બદલ અમોએ નીચે સહ  કર  
આપેલ છે.  

તા.       કો ાકટરનીસહ ................................  

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