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                                                                                પેઇ ્ નં ; ૦૧ થી ૮                                                   
ટ ડર પરત કરવાની છે લી તાર ખ :-    /૦૫/૨૦૨૦ 

કો ાકટર ુ ં  નામ :- ..................................................................................................................... 
પીયા:- ૧૧૨૫=૦૦/-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:             હાઇ પાવર ક ોલ ેસરપં પ મિશનર થી શહરના રોડ ડવાઇડર તેમજ ા ફક  

    જ ં કશ સ, સકલ, િ કોણ િવગેરના િનયિમ ્ ર તે વોશ ગ કરવાની િ  વાિષક કરાવવા 

                          ગે  

મં ુર થયેલ દાજ     :  .  ****( જ રયાત ુજબ) 

અન ટ મની            :  . ૫૦,૦૦૦.૦૦            
ટ ડર ફ                 :  .  ૨૫૦૦=.૦૦ 

સમય મયાદા           :    ણ વષ  
સીક યોર ટ  ડ પોઝીટ   :  ! ૧,૦૦,૦૦૦.૦૦ (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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; શરતો: 
 
(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 ખ ંતથી કર ું  જોઇએ અને કર ું  સઘ ં કામ કારગરની ર તે કર ું  હો ુ ં  જોઇએ. ટ ડર  ર ુ 
 કરનાર શ સ/શ સો કામમાં  વાહન /સાધનો/ઉપકરણો વાપર તે ઉતમ કારના હોવો જોઇએ અને 
 ડાયરકટર,(પી& )એ પસંદ કરલો હોવો જોઇએ. કામ કટલી વરાથી ચલાવ ું  તે બાબત તથા કામ 
 અથવા તેમાં વપરાતો માલ સમાન કવા કારનો છે તે બાબત ડાયરકટર(પી& )  િનણય કર તે 
 આખરનો સમજવો જોઇશે. કામની ઝડપ અને ગિત વધાવવા ડાયરકટર(પી& )ના િ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 ાકટરને પોતાના આ કામમાં  પોતાના કામદારોને થયેલ ઇ  માટ તથા તેને કંઇ બદલો આપવો પડ 
 તો તે માટ તમામ ર તે જવાબદાર રહશે. 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. કામગીર ની ુદત દરિમયાન 
 કોઇપણ તનો ભાવ વધારો આપવામાં આવશે નહ . 
(૫)    જ ર જણાયે ઉકત કામ એક કરતા વધાર એજ સીઓ વ ચે વહચણી કરવાની સતા ડાયરકટર,(પી.& ) 
 ની રહશે. 
(૬)      કામ ઉપર કો ાકટર પોતે અથવા તેના વતી કોઇ જવાબદાર માણસને હાજર રાખવાના રહશે. 
(૭)    કામગીર  ુચના ુજબથી  કર  આપવાની રહશે અને જો તેમ કરવામાં કો ાકટર  નાકાિમયાબ િનવડશે 
 તો તેના ખચ અને જોખમે મહાનગરપા લકા તરફથી કામગીર   કરાવી લેવામાં આવશે. 
(૮)    શહરમાં વોશ ગની કામગીર  કરતા વાહન િવગેર  નડતર પ ન થાય તે ર તે ચલાવવા ુ ં  રહશે.. 
(૯)  ટ ડર વીકારવામાં આવે યાર બાદ અઠવાડ યાની દર િસક યોર ટ  ડ પોઝીટ માટ રકમ ભર  
 આપવાની રહશે. જો આમ કરવામાં ટ ડર રાખનાર શ સ નાકામયાબ િનવડશે તો તેણે ભરલ 
 અન ટમનીની રકમ જ ત કરવામાં આવશે અને તે એ જસી ખચ અને જોખમે ફર થી ટ ડરની 
 માંગણી કરવામાં આવશે અથવા ઝોનલ કો ાકટર મારફત કામગીર  કરાવવામાં આવશે. 
 



3 
 
(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  
 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 આવશે. 
(૧૧)   આ કામે વખતો વખતનાં કામગીર ના જ થા / કરાયેલ કામ િવગેરની આ બાબતો  યાને  કરાયેલ 
 કામ ુ ં  ુકવ ું   કરવામાં આવશે.  
(૧૨)   િસકયોર ટ  ડ પોઝીટ તર ક ભરલ રકમ કામ ુ  થઇ ગયા બાદ ણ માસ પછ  તથા કો ાકટરને 
 આપવામાં આવશે.  
(૧૩)   કોઇપણ કારણોસર કો ાકટર ટ ડરમાં દશાવેલ કામ ુ  કરવા અશ કતમાન થશે તો રાજકોટ
 મહાનગરપા લકા કો ાકટરના 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 પોઝીટની 
 રકમામાંથી 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 કામગીર માં કોઇપણ આઇટમ સંતોષકારક ર તે પેશીફ કશન ુજબ કરશે નહ ,તો 
 મહાનગરપા લકાને લાગે તે ‘ભાવ ધટાડો’ (ર ડ ુસ રઇટ ) કર  શકશે અને તે કો ાકટરમા ય 
 રાખવાનો રહશે. 
(૧૫)  ટ ડર ભરનાર એજ સીએ ોફસનલ ટ , પાન નંબર, .એસ.ટ . નંબર િવગેર ધરાવતી હોવી 
 જોઇએ.  
(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 ગનેી ુરતી યવ થા હોવી જોઇએ.  ગેની સધળ  
 જવાબદાર  કામ રાખાનારની રહશે. 
(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,(પી.& ) તેઓને દસ દવસની નોટ સ કામ ુધારવા આપશે. આ ુદત િવ યા બાદ 
 મહાનગરપા લકાના ડાયરકટર,(પી.& ) 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 
 શકશે. આ કામ ડાયરકટર, (પી.& ) અ ય એજ સી પાસે પણ કરાવી શકશે. 
(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 શકશે. 
 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 શકશે. 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  જશે. 
(૨૧)  ટ ડર ખોલવામાં આવે યારથી ૯૦ દવસમાં ટ ડર વીકારવામાં આવેલ છે. ક નહ  તે ગેનો 
 િનણય કરવામાં આવશે. 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 બં નેની સહમતીથી આવેલ ભાવો ુ ં  ટ ડર મં ુર કરવા માટ કિમ ર ી િનણય કર  
 શકશે. 
(૨૨)   આ સાથેના પ રિશ ઠ – “અ” માં આઇટમ ન.ં ૧ થી ૨ માં દશાવેલ ભાવ (દર) બાબતે  ભિવ યમાં  ગેર   
 સમજ ઉપ થત થાય તો તે ગે ડાયરકટર ી (પી& ) નો િનણય આખર  રહશે. 
(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 રહશે. 
(૨૫)  આ કામગીર માં વખતો વખતના વક ઓડર મળે ક ુરત જ ૂચના ુજબથી ૂચવવામાં આવે તે 
 ડવાઇડસ/ગાડન ક થળેથી  કામગીર  ૂ રતી યવ થા સાથે કરવાની રહશે. 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 !  ૧,૦૦૦/- દંડ કર  શકશે. 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 શાખા) 

                                                પ રિશ ઠ-“અ” 

કામ ું નામ:   હાઇ પાવર ક ોલ ેસરપં પ મિશનર થી શહરના રોડ ડવાઇડર તેમજ ા ફક જ ં કશ સ, 

સકલ,િ કોણ િવગેરના િનયિમ ્ ર તે વોશ ગ કરવાની િ —વાિષક કામગીર ઓ , 

મ કામગીર ની િવગત ભાવ દ ્  રમા સ 

!=પૈસા 

૧ શહરના ુદા ુદા ર તાઓ પરની રૉડ 

ડવાઇડસના ુ ટ ફકશનના લા સ** િવગેરની 

ુચના ુજબના સમયે  વોશ ગની કામગીર, 

૫=૮૫ ર.મી િત 

ઓપરશન 
 શહરમાં આ કામગીર  

ઋ ુઆ ુસં ગક જ રયાત 

ુજબથી કરવાની થાય છે. 

અ ભાવ માકટ રઇટથી 

આકારલ છે.. 

૨ ા ફક જ ં કશન,સકલ, િ કોણ િવગેરના 

ુ ટ ફકશનના લા સ િવગેરની વોશ ગની 

કામગીર  માટ, 

૧૧=૭૦ ચો.મી િત 

ઓપરશન 

 

               ુ  /અમો ઉપરો ત િવગતેની કામગીર ઓ રાજકોટ મહાનગરપા લકા ારા માકટ 
રઇટથી  િનદશ કરાયેલ ભાવ કરતા.............................%  (-)  ઓછા (+) વ ુ 
(શ દોમા.ં.................................................................................) ભાવથી વખતો વખતની 

ુચનાઓ અને આ કામેની શરતો તેમજ સમ ુ િતઓ ુજબથી કર  આપીશ./આપી .ુ   

તા.        

                                                     કો ાકટરનીસહ ................................  

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

 
 
     ગાડન ુપરવાઇઝર           ગાડન ુપરવાઇઝર            ગાડન ુપરવાઇઝર                 ડાયરકટર (પી& ) 
  રાજકોટ મહાનગરપાલકા       રાજકોટ મહાનગરપાલકા        રાજકોટ મહાનગરપાલકા         રાજકોટ મહાનગરપાલકા 
  
 
 

    
 
 
 

 

 
રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

                                  (બગીચા શાખા) 
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કામ ું નામ :- સે લ વઝની ડ વાઇડર, ાફ ક સકલ, િ કોણ તથા રોડ સાઇડ– ૃ ો, બગીચા િવ તાર,    

 િવગેરના ભાગોને ક ોલ હાઇ ેસર પંપથી વોશ ગ તેમજ પે ટ સાઇડ/ફ ટગેશન કરવા         

 િવગેરની િ -વાિષક કામગીર . 
  

:કામગીર ની શરતો: 
 

      રાજકોટ મહાનગરપા લકાની હદ િવ તારમાં કરાયેલ રોડ, સે લ વઝ, શહર  ૃ ારોપણ તેમજ  
બગીચા િવ તાર અને રોડ સાઇડ ૃ ારોપણ િવ. યાઓમાં યા ં િ ક કરણથી ક ોલ હાઇ ેસર પંપ, મશીનર  
ારા, લછોડ, લા સ, ૃ ો િવ. તેમજ ુચવવામાં આવે તે િવ તાર જ યાઓને વોશ ગ કરવા તેમજ  

પે ટ સાઇડ/ફ ટગેશન િવગેર ુચના ુજબના સમયે કામગીર ઓ આ માણેની શરતોથી કરવાની થાય છે. 
૧)  આ કામગીર માં જ ર  વાહન યવ થા તેમજ ક ો ડ હાઇ ેસર પંપ ુનીટ, જનરટર સેટ તેમજ જ ર  

ફ ટ સ  ાઇવર, પંપ ઓપરટર તેમજ જ ર  તમામ ધણ યવ થા કામ રાખનાર વખચ વસાવી 
કામગીર માં રાખવાના રહશે અને ળવવાના રહશે.  તેમજ તેના તમામ તર ધણ સાથે િનભાવણીની 
કામગીર  કો ાકટર ારા કરવાની રહશે. 

૨)   આ કામે જ ર  પ રવહન ૂવ ુ ં  સ ં ૂ ણ ફ ટ ગ િવ. કામ રાખનાર પોતાના ખચ ાફ ક િનયમો ુ ં  પાલન 
થાય તે ર તે કરવા ુ ં  રહશે.  

૩)  આ કામગીર માં રાખવામાં આવનાર પ રવહન માટના વાહનની સં ૂ ણ જવાબદાર  કામ રાખનારની રહશે.  
૪)  આ કામગીર માં રાખવામાં આવનાર ાઇવર, કલીનર તેમજ ઓપરટસ િવ. ને જ ર  મહનતા ું  પગાર 

િવગેરની જવાબદાર  કામ રાખનારની રહશે.  
૫)  આ કામગીર  સમ  શહરમા ં તેમજ જ ર જણાયે બગીચાઓ િવગેર િવ તારમાં િનયિમત ર તે ઋ ુ  

આ ુસાં ગક કરવાની હોય, શહરના ભાર વાહનવાળા િવ તારો, વી.આઇ.પી. માગ તેમજ હો પીટલ ઝોન 
િવ. જ યાઓએ આવી કામગીર ઓ કરવાની હોય, અ ેની શાખાની જ ર  ુચના ુ બ દવસના મ ય 

ભાગે ક વહલી સવાર અથવા ુચના મ યેના સમયે  વર ત  કામગીર  કરવાની રહશે.  
૬)  આ કામગીર  શ  કરતા ૂ વ રા ી દરિમયાન જયાર કામગીર  ચા ુ કરવાની હોય યાર જ ર  

રફલેકટસ/બોડ િવ. કામ રાખનાર ુકવાના રહશે તેમજ જ ર  ફલડ લાઇટ પણ વખચ વસાવી ચા ુ  
રાખવાણી રહશે. ભાર ાફ કવાળા િવ તારમાં જ ર જણાયે ા ફક પોલીસ યવ થા – સહકારના પમાં 
રાજકોટ મહાનગરપા લકા ારા ગોઠવી આપવામાં આવશે. 

૭)  આ કામગીર  માટ જ ર  પાણીનો જ થો રાજકોટ મહાનગરપા લકા ારા કામગીર ના ન કના 
િવ તારમાંના ફ લ ગ પોઇ ટ ઉપરથી કામ રાખનારના વાહનમાં િવના ુ યે  ભર  આપવામાં આવશે. 

૮)  આ કામગીર માં મશીનર ના સંચાલન માટના જ ર  ડ ઝલ, ઓઇલ, પે ોલ ક અ ય ધણ િવગેર કામ 
રાખનાર વખચ વપરાશમાં લેવાના રહશે. 

૯)  આ કામગીર  શહરના ભાર ા ફકવાળા િવ તારોમાં પણ કરવાની હોય જયાં જયાં આ કામગીર ુ ં  ુ િનટ 
પાક કરવામાં આવે યાર વાહનથી ૂરના ભાગે અ ય વાહનોને અડચણ પ ન થાય તે ર તે ા ફક 
િનયં ણ માટના બોડ રાખવાના રહશે.  બોડ કામ રાખનાર વખચ વસાવવાના રહશે. (દા.ત. કામગીર  
ચા ુ છે, ર તો બંધ છે અથવા ધીમે ચાલો- આગળ કામ ચા ુ છે.) 
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૧૦)  આ કામગીર માં શહરમાં મોટા ૃ ો િવ. ને પણ ક ોલ હાઇપાવર ેસર પંપ ારા જયાર વોશ કરવાના   
 હોય યાર ૃ  ઉપર ેયર કરવા માટ તેમજ ન ધારા ઉ ુ રહવાથી અક માત થાય તે વાભાિવક છે. 
 આથી જ ર  લેડર, પોટબલ – એડ ટબલ લેડર અથવા ટબલ કામ રાખનાર પાટ એ વખચ  
 લાવવાના/ વસાવવાના  રહશે. આ કામે ફ ટગેશન તેમજ પે ટ સાઇડના એ લકશન માટના જ ર  
 મ ટર ય સ રાજકોટ મહાનગરપા લકા ારા આપવામાં આવશે.. 
૧૧)  આ કામગીર ના વાહનમાં ચોફર ફ ુરોસ ટ ર ફલેકટસ લગાવવાના રહશે. 
૧૨)  આ કામગીર માં જયાં જયાં ૃ ો છે તે પૈક ના અ ુક ૃ ોની ઉપર િવજ કંપનીના ુ લા વાયર િવ. પસાર 

થતા હોય, થી આવા ૃ ોની સફાઇ કરતા ૂ વ ગાડન શાખા મારફત જ ર  િવજ ૂ રવઠો િવજ કંપની 
મારફત ુદા ુદા િવ તારોમાં – િવ તારના ધંધા, ઉધોગ િવ. યાને રાખી બંધ કરાવી આપશે,  િવજ 
પવાર બંધ થયા બાદ જ આ િવ તારોમાં કામગીર  હાથ ધરવી થી અક માત િનવાર  શકાય. કયારય 
પણ આ ૂચનાનો અમલ થયો નહ  હોય અને અક માત/ ુકશાની થશે તો તેની સં ૂ ણ જવાબદાર  કામ 
રાખનારની રહશે. 

૧૩)  આ કામગીર  શહરની મ યમાં અલગ અલગ િવ તારોમાં ગાડન શાખાની ૂચના ુજબ કરવાની હોય 
થી ચા ુ કામગીર  કોઇ અક માત ન થાય તેની તકદાર  રાખવાની રહશે. 

૧૪) આ કામમાં કામ રાખાનાર આસામી તરફથી રોકનાર ઓઝાર, વાહન તેમજ તમામ ટાફની િવમા ુર ાની 
સં ૂ ણ જવાબદાર  કામ રાખાનરની રહશે. 

૧૫) આ કામગીર  ચા ુ કામગીર એ યાં િ ક યવ થા બગડ તો અવેજમાં વર ત અલાયદ  યવ થા કામ 
રાખનાર આસામીએ ઉભી કરવાની રહશે. 

૧૬) આ કામગીર  અલગ અલગ િવ તારોમાં ુદા ુદા છોડ, બ, ુપ ક ૃ  ઉપર તેમજ બગીચા િવગેરમાં 
કરવાની હોય,ચા ુ  કામગીર માં રાજકોટ મહાનગરપા લકાના કોઇપણ િમ કતને કામ કરનાર આસામી ારા 

ુકશાની થશે તો તે ુકશાની ચા ુ કામના ુકવણામાંથી વ ુલાત કરવામાં આવશે. 
૧૭)  સમ  શહરમાં એક  સાથે ૂ ંકા સમયમાં જો કામગીર  થાય તેવા સંજોગોમાં ડબલ ેયર કામગીર માં 

રાખવાના થશે.  યવ થાનો ભાગ ગણવાનો રહશે. 
૧૮)  આ કામગીર  રાજકોટ મહાનગરપા લકા હદ િવ તારમાં આવતા કોઇપણ ભાગોએ કરાવી શકાશે.  તે 

યાએ વાહન જઇ શક તેમ ન હોય સંજોગોમાં ૧૦૦ ટ ઉપરાંતથી વધારાની ડલવર  પાઇપ 
કામગીર માં િવશેષથી લગાડ  કામગીર  કરવાની રહશે અને જ ર જણાયે પે ટ સાઇડ, વીડ સાઇડ, ફંગી 
સાઇડ, ફટ લાઇઝર િવ.ના છંટકાવ કર  આપવા માટ પણ ઉપયોગ કર  શકાશે. માં મા ક, ગોગ સ, 
એ ોન વગેર કામ રાખનાર વસાવવાના  રહશે. આ માટના જ ર  પે ટ સાઇડ, વીડ સાઇડ , ફંગી સાઇડ, 
ફટ લાઇઝર િવગેર રાજકોટ મહાનગરપા લકા ારા આપવામાં આવશે. 

                            ઉપરોકત શરતો, સમ ુ િતઓ િસવાય પણ જયાર જયાર ચા ુ કામગીર માં ૃ ના ં સફાઇ 
િવ.ની કામગીર માં કોઇપણ ુચના થાય તો તેને ૂ ળ કામગીર ની શરતોમાં સમાવેશ ગણી અને કામ 
રાખનાર ચો સ અમલ કરવાનો રહશે. કોઇપણ ુચનનો અનાદર થશે તો કરલ કામ ુ ં  ુકવ ું  કરવામાં 
આવશે નહ . ** આ ઉપરાંત યાર યાર જ રયાત જણાય યાર  મહાનગરપા લકાના ૃ ોના વોશ ગની 
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કામગીર ઓ કરવાની થાય  યાર આ કામગીર માં ૃ ોની કનોપીને કામગીર ના એકમમાં બે ગણી  કર  
અને કરાયેલ કામ ુજબથી  ુકવણા આપવામાં આવશે  અને સાથો સાથ શહરના  ડવાડસના િસિવલના 

ભાગો તેમજ લ િવગેર...ની સફાઇની કામગીર ઓ પણ આજ ર તે  પ રિશ ઠ-“અ” આઇટમ –(૧) માં         
ભાવ મં ુર થાયતે યાને રાખી કરાયેલ કામગીર ઓના યાને યાને રાખી ુકવવામાં આવશે.   

    આ કામમાં રોકનાર, ાઇવસ, ઓપરટસ અ ય લેબર િવ. ના મહનતાણા િનયમ સમયે. 
ુ કવવાની જવાબદાર  કામ રાખનારની રહશે. સાથોસાથ આ કામગીર  હર માગ ઉપર કરવાની હોય  

તે એજ સી ારા આ કામમાં રોકાનાર આસામીઓની ુર ા સબં િધત  કાયવાહ  રાખવાની રહશે.. 
  આ કામગીર  ખાસ કારની હોય, િવલંબ માટ િત કલાક !.૧૦૦૦/- ની પેન ટ  કરવામાં 
આવશે. 

ુ કવણાની શરતો : 
 
           આ કામગીર માં શરતો/ ુચના ુજબ કામગીર  થયેલ કામગીર નાં માણમાં  તે આકાર 

ુજબથી   ભાવ નકક  થશે તે ુ બથી  વખતો વખતની કરાવાતી કામગીર  ુજબથી ુકવણા 
કરવામાં આવશે. 
            આમ ઉપરોકત શરતો અને સમ ુ િતઓ ુજબ કામગીર  કરવાની થાય છે. 
 

 
      ગાડન ુપરવાઇઝર           ગાડન ુપરવાઇઝર              ગાડન ુપરવાઇઝર        ડાયરકટર (પી& ) 

    રાજકોટ મહાનગરપાલકા       રાજકોટ મહાનગરપાલકા        રાજકોટ મહાનગરપાલકા          રાજકોટ મહાનગરપાલકા 
 

           ુ/ંઅમો ........................................................................................... ઉપરોકત િવગતેની કામગીર  

બગીચા શાખાની ઉકત શરતો, સમ ુ િતઓ તેમજ બાબતો વખતો વખતની ુચનાનો ુ તપણ ેપાલન કર  અને 

કામગીર  કર  આપીશ/આપ ુ.ં   
                                                                            
                                                                       
                                                                       કો ાકટર;  

                                                                    
                                                                       સહ  .......................................... 
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