1
રાજકોટ મહાનગરપા લકા
બાંધકામ શાખા

ર૦૧૬ - ૧૭

એ - ટકનીકલ બીડ

કામ ુ ં નામઃ-

વોડ નં.૩ માં ખડ યાપરામાં સીમે ટ ક

દા ત રકમ

ટ કામ અને ઓપન ગટર કરવા ુ ં કામ

:-

ા.૫,૦૦,૦૦૦qv

અન ટ મની

:-

ા.૫,૦૦૦qv

ટ ડર ફ

:-

ા.૭૫૦qv (નોન-ર ફંડબલ)

સીટ એ
ડો.

નીયર

બેડકર ભવન, મ ય ઝોન,
ઢબરભાઈ રોડ,
રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૧

2
રાજકોટ મહાનગર સેવા સદન
ટ ડર નોટ સ
બાં ધકામ શાખા, મ ય ઝોન
રાજકોટ મહાનગરપા લકાની બાં ધકામ શાખામાં નીચે જણાવેલ કામ માટના પસ ટજ રઇટ ટ ડર સરકાર ીના
િનયમો

ુ જબ ર

ટડ થયેલ ક ા અને સોલવં સી સટ ફ કટ ધરાવનાર ક

ાકટરો પાસેથી માંગવામા આવે છે.

આ ટ ડરો તા.૧૭-૦૧-૨૦૧૭ થી ૧૮-૦૧-૨૦૧૭ ના રોજ બપોરના ૪-૦૦ વા યા
પીડ પો ટ / ર

ટડ પો ટથી મળ

ય તે ર તે મોકલવાના રહશે. શ

ુ ધીમાં નીચેની િવગતે મા

હશે તો તે જ દવસે આ ટ ડરો

ખોલવામાં આવશે
૧)

સીટ એ

નીયર, રાજકોટ મહાનગરપા લકા, મ ય ઝોન- બાં ધકામ શાખા કચેર , મ નં.૬, સ લ ઝોન,

ડો.આ બેડકર ભવન, ઢબરભાઈ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧.
મ

૧

કામ ુ નામ

વોડ
ક

નં.૩ માં

ખડ યાપરામાં

સીમે ટ

એ ટ મેટની

અન ટમની

કામની

ટ ડર ફ

રકમ .

ની રકમ .

સમય

(નોન

મયાદા

ર ફંડ બલ) .

૯૦ દવસ

૭૫૦/-

૫,૦૦,૦૦૦/-

૫,૦૦૦/-

ટ કામ અને ઓપન ગટર કરવા ુ ં કામ

સામા ય શરતોઃ

એજ સીની નાણાંક ય

મતા ;;-



છે લા સાત વષ ુ ં સરરાશ વાિષક ટન ઓવર કામની

દા ત રકમ કરતા ઓ ં ન હો ુ ં જોઇએ.



એજ સીની સોલવંશી .૧.૦૦ લાખ કરતા ઓછ ન હોવી જોઇએ.



એજ સીની વક ગ કપીટલ ૨૫ % કરતા ઓછ ન હોવી જોઇએ.

ન ધ ::- સરરાશ વાિષક ટન ઓવરની ગણ ી કરવા અને છે લા સાત વષમાં થયેલ કામોની રકમ મેળવવા માટ
નાણાંક ય બાબતોમાં દર વષ ૧૦ % લેખે એ હ સમે ટ ફકટર (Enhancement Factor (લા ુ પાડવામાં આવશે.
(૧)

જ ર જણાયે લેબર લાયસ સની જવાબદાર
જવાબદાર

(૨)

તે ક

તે ક

ાકટરની રહશે તથા ઇ.પી.એફ. નં બર લેવાની

ાકટરની રહશે.

અન ટમની ડ પોઝીટની રકમ એ ટ મેટની રકમના એક ટકા

ુ જબ ભરવાની રહશે. અન ટમની શેડ ુ અલ

બકના રાજકોટ મહાનગર સેવા સદનની તરફણના ડ મા ડ

ફટથી ભર ને પહ ચની િવગત કવર ઉપર

દશાવવાની રહશે અ યથા’આવા ટ ડર ખોલવામાં આવશે નહ .. અન ટમની ડ પોઝીટ તર ક
એફ.ડ .આર. વીકારવામા આવશે નહ .
(૩)

િસ

ોર ટ ડ પોઝીટની રકમ અઢ ટકા લેખે રોકડથી કરારના ુ ં કરતી વખતે તથા અઢ ટકા બીલમાં થી

કપાત કરવામાં આવશે. ુ લ િસ

ોર ટ ડ પોઝીટ ૫ %

ુ જબ ભરવાની રહશે.

(૪)

લેબર વે ફર સેસ ૧ %

(૫)

આ કામના ટ ડર ફોમ ુ ં વેચાણ મ ય ઝોન, બાંધકામ શાખામાંથી તા.૧૦-૦૧-૨૦૧૭ થી ૧૬-૦૧-૨૦૧૭ ના
૧.૦૦ વા યા

ુ જબ કપાત કરવામાં આવશે.

ુ ધી કરવામાં આવશે. ટ ડર કામની સમ ુ તી તથા અ ય
્ િવગતો ઓફ સ સમય દર યાન
્

મ ય ઝોન, બાં ધકામ શાખામાં થી
અને

ણવા મળ શકશે. વ ુ માં, આ કામના ટ ડર ડોક ુ મે ટ (ટકનીકલ બીડ

ાઈસ બીડ) રાજકોટ મહાનગરપા લકાની વેબ સાઈટ www.rmc.gov.in ૫રથી ૫ણ ડાઉનલોડ કર
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શકાશે અને ટ ડરમાં જણા યા
્
આઈડ ટ
્ ટ

ૂ ફ, એ સ

ુ જબની તાર ખ

ૂ ફ, પાન કાડની

ુ ધીમાં ટ ડર સાથે જ ર દ તાવે
્
જો, ટ ડર ફ , ઈ.એમ.ડ .,

મા ણત નકલ,

યવસાય
્
વેરો ભયાની નકલ, સં૫ક ફોન નં બર

/ મોબાઈલ નં બર િવગેર એજ સીએ
્
ર ુ કર દવાના રહ શે.
રાજકોટ મહાનગરપા લકાની વેબ સાઈટ www.rmc.gov.in ૫રથી ટ ડર ડાઉનલોડ કર ર ૂ કરનાર
એજ સી િ -કવોલીફાય નહ થાય તો તેવી એજ સીના ભાવ ખોલવામાં આવશે નહ . તેમજ તેઓએ
ટ ડર સાથે ભરલ ટ ડર ફ પરત કરવામાં આવશે ન હ. એને યોર -૧માં દશાવેલ ફોમટમાં િવગતો ર ૂ
કરવી ફર યાત છે .
(૬)

ટ ડર કામની સમ ુ તી તથા અ ય િવગતો ઓફ સ સમય દર યાન બાંધકામ શાખા, (મ ય ઝોન) માં થી
ણવા મળ શકશે.

(૭)

ક

ાકટર ીઓએ ટ ડરના બં ધ કવર ઉપર કામ ુ ં નામ તથા વોડ નં બર પ ટ અ ર લખવા ુ ં રહશે
.

(૮)

એજ ં સીએ છે લા સાત વષના સમયગાળામાં સરકાર , અધસરકાર માં આ જ
ઓછામાં ઓ

એક સરખા

પાસે કામ કરવા માટ
(૯)

ુ રતા

કાર ુ કામ

ુ ય ક

ાકટર તર ક

કાર ુ કોઇ પણ રકમ ુ

ૂ ણ કર ુ હો ુ જોઇએ તથા એજ ં સી

માણમા સાધન સામ ી તથા જ ર અ ુ ભવી ટાફ હોવો જોઇએ.

આ કામ બેરોજગાર ડ લોમા / ડ

ી હો ડરને કોઈ પણ ટનઓવર, અ ુ ભવ ક સો વ સી વગર

આપવામા આવી શકાશે પરં ુ નીચે જણા યા

ુ જબના જ ર દ તાવેજોની 'ખર નકલ' ટ ડર સાથી ર ુ

કરવાના રહ શે:
-

રા ય સરકાર / ક
ડ લોમા / ડ

ી

સરકાર /

.ડબ

.ુ એસ.એસ.બી.માં ર

શન કરા યાની નકલ

ુ ં સટ ફ કટની નકલ

કોઈ પણ જ યાએ નોકર ક ધં ધો નથી કરતા તે

ગેનો .૨૦/- ના ટ પ પેપર ઉપર

''સોગં દના ુ''
ઉપરો ત તમામ દ તાવેજો અસલ વેર ફ કશન સમયે ર ુ કરવાના રહ શે અ યથા નોન-ર પો સીવ
ગણવામાં આવશે.
(૧૦)

ટ ડર ખર દવાની માંગ ણી સાથે એજ સીએ જ ર તમામ દ તાવેજોની નકલો ર ુ કરવાની રહ શે.
આધાર

ી-કવોલીફાય થનાર એજ સીને જ ટ ડર કોપી ઇ

(૧૧)

એજ સીએ ટ ડર સાથે પોતાના બીઝનેશ એ સ

(૧૨)

આ કામે પેન ટ ક ાકટ વે
૧૦%

ુ ના ૦.૨૦ %

ુ કરવામાં આવશે.

ૂ ફ તથા પોતાનો આઇ.ડ .
ુ જબ

ને

િત દન રહ શે

ૂ ફ ર ુ કરવા ુ રહશે
.

વ ુ માં વ ુ

દા ત કમતના

ુ ધી કાપવામાં આવશે.

(૧૩)

ટ ડર ડોક ુ મે ટમાં દશાવેલ તમામ શરતો યાને લઇ ઓફર આપવાની રહશે.

(૧૪)

આ કામે આવેલ કોઈ પણ ટ ડર / બધા ટ ડરનો

વીકાર / અ વીકાર કરવાનો હ

રાજકોટ

મહાનગરપા લકા અબાિધત રાખે છે .
સીટ એ

નીયર

રાજકોટ મહાનગરપા લકા
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:: ટ ડર ર ુ કરવા બાબતની સમ ુ તી ::
૧.

ટકનીકલ બીડ તથા

ાઈસ બીડ અલગ-અલગ કવરમાં બં ધ કરવાના રહશે. અને કવર ઉ૫ર કામ ું નામ તથા

''ટકનીકલ બીડ'', '' ાઈસ બીડ'' મોટા અ ાર લખવા ુ ં રહ શે.
ર.

ઉ૫રોકત બ ને કવર - એક મોટા કવરમાં બં ધ કર - ઉ૫ર કામ ુ ં નામ તથા સં ૂણ િવગતો દશાવી ર ુ કરવા ુ ં
રહ શે.

૩.

િનયત સમયે ''ટકનીકલ બીડ'' ખોલવામાં આવશે અને ''ટકનીકલ બીડ'' માં ર ુ થયેલ યો ય

ે ણીનાં ર

શન,

અ ુ ભવની િવગત, અન ટ મની ડ પોઝીટ, સો વ સી િવગેરની ચકાસણી કરવામાં આવશે.

અ વયે યો યતા

ધરાવનાર એજ સીની જ '' ાઈસ બીડ'' ખોલવામાં આવશે. અ ય એજ સીઓની '' ાઈસ બીડ'' ખોલવામાં આવશે
નહ ,

બાબત તમામ એજ સીઓને બં ધનકતા રહશે.

કો

ાકટરની સહ તથા સીકકો

:: ચેક લી ટ ::
૧.

સરકાર , અધ-સરકાર િવભાગમાં ર

ર.

સમાન

શન કરા યાની નકલ

કારના કામ કરલ અ ુ ભવના દાખલાની નકલ (છે લા સાત નાણા કય વષ દર યાન કરલ કામો પૈક ના

કોઈ ૫ણ રકમના એક કામના અ ુ ભવનો દાખલો ર ુ કરવો)
૩.

કામની રકમના ર૫.૦૦%

૪.

સોલવ સી સટ ફ કટ .૧.૦૦ લાખ

૫.

અન ટ મની ડ પોઝીટ

કો

ાકટર ું નામ

સરના ું

ુ જબની બે ક ુ ં વક ગ કિપટલ ર ુ કર ુ.
ું ર ુ કર .ું

::-

અન ટ મનીની િવગતઃ-

ા.૫,૦૦૦/બે ક ુ ં નામ તથા િવગત.
..............................................................
..............................................................
..............................................................

ઉ૫રોકત ડોક ુમે ટ ર ુ કરલ છે.

કો

ાકટરની સહ તથા સીકકો
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:: શ ર તો ::
(૧)

૧.

ટકા તથા રકમ અ ર તેમજ

કડામાં પ ટ લખવી.

ર.

પેઢ ક ભાગીદાર વતી સહ કરનાર તે જ

૩.

િનયત થયેલ જ યાએ લખ .ુ ં

૪.

છે કછાકવા ં ટ ડર રદ કરવામાં આવશે.

૫.

શરતો, એબ ટ્ર કટ તથા સમ ુ તીમાં દરક પાને સહ કરવી.

૬.

અન ટ મની ભયાનો દાખલો ટ ડરના કવર ઉ૫ર ૫હોચ નં બર થી લખવો.

માણે સહ કરવી.

અસલ

૫હ ચ ટ ડર સાથે રાખવી.
(ર)

કામ

ુ ર ા ખં તથી કર ું જોઈએ અને કર ું સઘ ં કામ કાર ગરની ર તે કર ું હો ુ ં જોઈએ. ટ ડર

ર ુ કરનાર શ સ / શ સો કામમાં
અને સીટ એ

માલ સામાન વા૫ર તે ઉ તમ

કારનો હોવો જોઈએ.

નીયર એ ૫સં દ કરલો હોવો જોઈએ. કામ કટલી વારાથી ચલાવ ુ ં તે બાબત

તથા કામ અથવા તેમાં વ૫રાતો માલ સામાન કવા

કારનો છે તે બાબત સીટ એ

નીયર

િનણય કર તે આખરનો સમજવો જોઈએ. કામની ઝડ૫ અને ગતી વધારવા સીટ એ
નો િનણય આખર સમજવાનો રહશે તથા લેખીત તેમજ મૌખીક
છતા ૫ણ કામની ગતી ક ઝડ૫ વધારવામાં નહ આવે તો

નીયર

ુ ચના તેમજ નોટ સ આ૫વા

ી કિમશનર સાહબને કો

ાકટ રદ

કરવાનો અિધકાર રહશે.
(૩)

સઘળ

ખાણોની ફ , રોય ટ , સીકયોર ટ

જમીન ુ ં ભા ુ આ૫વા ુ ં હોય તો તે કો
(૪)

કો

ાકટર પોતાના કામદારોને થયેલ ઈ

ડ પોઝીટ અને સામાન ભર રાખવા માટ કાંઈ

ાકટર આ૫વા ુ ં રહશે.
માટ તથા તેને કં ઈ બદલો આ૫વો ૫ડ તો તે માટ

તમામ ર તે જવાબદાર રહશે. કામદારોને થયેલ ઈ
કો

માટ યો ય બદલો આ૫વામાં જો

ાકટર િન ફળ નીવડ અને કામ કરતા કામદારોને તેનો બદલો રાજકોટ મહાનગરપા લકા

તરફથી આ૫વામાં આવે તો તેવી આપેલી રકમ ટ ડર ભરનાર શ સને આ૫વા જોગ થયેલ
રકમ માં થી અથવા આ૫વાના થાય તે રકમ માં થી કાપી લેવા રાજકોટ મહાનગરપા લકા
ુ ખ યાર છે.
(૫)

આમાં ક ુ લ કરલી તેવી કામની

ુદ

ુ દ બાબતો માટનો દરજજો તે બાબતો મં ુ ર કરલી

સમ ુ તી અ ુ સાર ર
ુ કરવામાં આવી છે એમ વીકારવામાં આવે તો જ કાયદસર ગણાશે.
તે

સં ગે કામની સદર ુ બાબતો એવી ર તે રુ કર છે એમ વીકારવામાં નહ આવે તે

સીટ એ

સં ગે

નીયર છે વટના બીલો તૈયાર કરતી વખતે યાજબી લાગે તેવા ઘટાડાના દરથી

બીલો કરવાનો

ુ ખ યાર છે .
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(૬)

૧.
ર.

કો

ાકટર ૧૮ વષથી ઓછ

કામ ઉ૫ર

મરનાં કોઈને કામે લગાડવા ન હ.

માણસને રાખવાની સીટ એ

નીયર

ી મનાઈ કર તે માણસને

કામ ૫ર રાખવાના નથી.
(૭)

વક ઓડર મળે

ુ રત જ કામ ચા ુ કરવા ુ ં છે.

દર યાન કામગીર કરવાની છે. જો

ુ દત દર યાન

ી કિમ નર સાહબને યો ય લાગશે તો કો
અગર તો ખાતા મારફત કામ
મહાનગરપા લકાને કો

ઓડરમાં જણાવેલ ૯૦ દવસની

ુ

ુ ચના

માણે કામ કરવામાં નહ આવે તો

ાકટરના ખચ અને જોખમે અ ય કો

કરાવશે. અને આમ બાક

રહ ુ કામ

ાકટ એ ીમે ટ કરતા જો વ ુ ખચ થશે તો તે કો

ાકટર પાસે
ુ

કરવામાં

ાકટર પાસેથી

કાયદસર ર તે આ વધારાનો ખચ વ ુ લ કર શકશે તથા તેની સીકયોર ટ જ ત કર શકશે.
કિમ નર સાહબને જો યો ય લાગશે તો
કો

ુ દત દર યાન કામ

ાકટર પાસે કામ ચા ુ રખાવી શકશે અને તેની

દ
ુ ત

ુ

ી

ન હ થ ુ ં હોય છતા ૫ણ

ુ દત સં જોગોને લ માં રાખીને વધાર

આ૫શે. અગરતો દરરોજના ા.૧૦૦૦/- દં ડ કર શકશે.
(૮)

ટ ડરની વેલીડ ટ ૧ર૦ દવસ રહશે.

(૯)

કામ કરતા માલ સામાન નડતર ૫ ન થાય તે ર તે કરવા ુ ં છે.

(૧૦)

ટ ડર વીકારવામાં આવે યાર બાદ અઠવાડ યાની

દર સીકયોર ટ ડ પોઝીટ માટ રકમ ભર

આ૫વાની રહશે. જો આમ કરવામાં ટ ડર રાખનાર શ સ નાકામીયાબ િનવડશે તો તેણે ભરલ
અન ટ મનીની રકમ જ ત કરવામાં આવશે અને તે શ સને ખચ અને જોખમે ફર થી ટ ડરની
માં ગણી કરવામાં આવશે.
(૧૧)

આ કામે ડ ફ ટ લાયબીલીટ પીર યડ એક વષનો રહશે.

(૧૨)

સીકયોર ટ ડ પોઝીટ તર ક ભરલ રકમ કામ

ુ

થઈ ગયા બાદ ક લીશન તાર ખથી ૧૨

(બાર) માસ ૫છ પાછ આ૫વામાં આવશે ૫રં ુ તે સમય દર યાન કોઈ કામ ખરાબ થયેલ
અથવા

ુ ક શાન પામેલ મા ુ મ ૫ડશે તો તે કામ કો

ાકટર ુ ર ત કર આ૫વા ુ ં રહશે અને જો

તેમ કરવામાં નાકામીયાબ િનવડશે તો ુ ર તી તેને ખચ અને જોખમે મહાનગરપા લકા તરફથી
કરાવી લેવામાં આવશે, અને તે પૈક નો થયેલ ખચ સીકયોર ટ ડ પોઝીટની રકમમાં થી કાપી
લેવામાં આવશે.
(૧૩)

કામ ઉ૫ર કો ટા્રકટર પોતે અથવા તેના વતી કોઈ જવાબદાર માણસને હાજર રાખવાનો રહશે.

(૧૪)

કામ
કો

ુ

થઈ ગયા બાદ સાઈટ બરાબર સાફ કર આ૫વીની રહશે અને જો તેમ કરવામાં

ાકટર નાકાિમયાબ િનવડશે તો તેને ખચ અને જોખમે મહાનગરપા લકા તરફથી સાઈટ સાફ

કરાવી લેવામાં આવશે.
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(૧૫)

ર તો બં ધ કરવા માટ દવસના ભાગમાં તેવી
કો

ાકટર કરવાની રહશે. તેને અભાવે થતી

ુ ચનાના બોડ તથા રા ે બ ી

ુ કશાનીની તમામ જવાબદાર કો

યવ થા
ક
ા ટરને શીર

રહશે.
(૧૬)

વક ઓડર આપી કામમાં ચા ુ કામે અ ય આસામીઓની િમ કતને અગર

નમાલને કોઈ૫ણ

ુ કશાન થશે તો તેની તમામ જવાબદાર કો ક
ા ટ રાખનારની રહશે. અને તે માટ કોઈ૫ણ
વળતરની રકમ

ુ ક વવાની થાય તો તે કો ાકટર ભર આ૫વાની રહશે. જો કો

ાકટર અમલ

ન કર તો તેવા વળતર િવગેર ની રકમ તેનાં બીલોમાં થી કાપી લેવામાં આવશે.
(૧૭)

કોઈ ૫ણ 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 કરતાં વધાર ખચ થશે તો મહાનગરપા લકા કો
સાઈટ ઉ૫ર ૫ડલા માલ સામાનની હરરા
કો
(૧૮)

ાકટરની સીકયોર ટ માં થી ક

કર ખચ વ ુ લ કર શકશે અને તેમ કરતાં

ાકટરનો કોઈ૫ણ વાંધો ક હકક રહશે ન હ.

આ કામનો કોઈ ૫ણ ભાગ સં તોષકારક ર તે કો ાકટર ન હ કર તો મહાનગરપા લકાનાં ઈજનેર
તેઓને ૧૦ દવસની નોટ સ કામ
ઈજનેર કો

ુ ધારવા આ૫શે.

ુ દત િવ યા બાદ મહાનગરપા લકાનાં

ાકટરનાં ખચ અને જોખમે માણસો રાખી તેમજ માલ સામાન ખર દ કામ કરવાની

કાયવાહ કરશે અને કો ાકટર પાસેથી ખચ વ ુ લી શકશે. આ કામ સીટ એ
કો
(૧૯)

નીયર બી

ાકટર પાસે ૫ણ કરાવી શકશે.

વક ઓડરમાં જણા યાની તાર ખે કામ
માં જણા યા

ુ ુ કરવા કો

ાકટર િન ફળ જશે તો અગાઉ કલોઝ-૭

માણે પેન ટ વ ુ લ લેવામાં આવશે. જો મહાનગરપા લકાને કારણે સં જોગો

અ ુ સાર કામ બં ધ રહ તો

ટલા દવસ કામ બં ધ રહ તેટલા દવસની

અથવા તો કોઈ સબબ કારણસર કામ બં ધ રહ તેની

ુ દત આ
૫વામાં આવશે

ણ કો ાકટર મહાનગરપા લકાના

ઈજનેરને જ કરવાની રહ છે, અને જો કારણ યાજબી લાગશે તો વધારાની

ુ દત માટ

ી

કિમશનર સાહબ િવચારશે અને તેનો િનણય આખર ગણાશે.
(૨૦)

આ કામ ચા ુ થયે વ ચેના ગાળાની સં તો કારક
કામ ુ ં રન ગ બીલ આ૫વામાં આવશે.

ગતી હશે તો દર મહ ને કો

આ રન ગ બીલ થયેલ કામ

ાકટરને થયેલ

માણે અને ફાઈનલ

બીલના ''ઉપાડ'' એડવા સ તર ક આ૫વામાં આવશે. રન ગ બીલમાં લીધેલ કામનો જ થો ક
કામની િવગત ુ ં આખર

વ ૫ બીલ વખતે નકક

થયા તે ર તે રહશે.

આકારવામાં આવેલ બીલની િવગત બધી જ ફાઈનલ બીલમાં હોવી જ ર નથી.

રન ગ બીલ
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(ર૧)

કો

ાકટર આ કામમાં કોઈ ૫ણ આઈટમ સં તો કારક ર તે પેસીફ કશન

ુ જબ નહ કર હોય તો

મહાનગરપા લકાને લાગે તે ભભાવ ઘટાડોભ (ર ડ ુ ઝ રઈટ) કર શકશે અને

કો

ાકટર

મા ય રાખવાનો રહશે.
(ર૨)

આ કામમાં મહાનગરપા લકાના ઈજનેર ટ ડરમાં જણા યા
ડ ઝાઈનમાં ફરફાર કર શકશે એટલે ક

ુ જબના પેસીફ કશન ક

ુ ળ / પેસીફ કશનમાં જણા યા
્

ુ જબના કામમાં

ઘટાડો કરવો ક વધારો ક તદન ન ુ ં કામ કરાવી શકશે અને કો ાકટર ટ ડરની
કાયમ રાખી તે

ો ગ ક

ુ ળ શરતોને

ુ જબ કામ કર આ૫વા ુ ં છે. આ ફરફારને કારણે મહાનગરપા લકા સાથે થયેલ

કરાર રદ થઈ શકશે નહ .
(અ)

(બ)

આ વધારાના ઉ૫ર

ુ જબના કામમાં જો એક

જણાવેલ હશે તો તે

ુ જબ ભાવ આ૫વામાં આવશે.

જો એક

ા આઈટમ થયા અને આઈટમ ટ ડરમાં

ા આઈટમ ટ ડરમા નહ હોય ૫રં ુ મહાનગરપા લકાનો

શેડ ુ લ આફ રઈટ હશે તો તે

તે વખતમાં

ુ જબ ભાવ આ૫વામાં આવશે. આ વખતે જો ટ ડર

ચા

ભાવ ુ ં હશે તો વધારાના ટકા આ૫વામાં આવશે નહ . ૫રં ુ જો ટ ડર નીચા ભાવ ુ ં
હશે તો આવી આઈટમોમાં થી કો
(ક)

એક

ાકટર ભરલા નીચા ટકા બાદ કરવામાં આવશે.

ા આઈટમ ટ ડરમા ક મહાનગરપા લકાનો

નહ હોય તેવી આઈટમનો યાજબી ભાવ કો
એક બી ની સમ ુ તીથી નકક કરશે અને

તે વખતમાં શેડ ુ લ આફ રઈટ

ાકટર અનેમહાનગરપા લકાના ઈજનેર
ભાવ

ી કિમશનર સાહબની મં ુ ર

આ યે આપી શકાશે. આવી આઈટમોના ભાવ ઉ૫ર કો

ાકટર ટ ડરમાં જણાવેલ વધાર

ક ઓછા ટકાની અસર થશે નહ .
(ડ)

આ

ુ ળ જ થામાં ક

ો ગ પેસીફ કશનમાં કરવો ૫ડતો ફરફાર કો

ાકટર ક ુ લ

રાખવાનો રહશે. અને આમ કરવાને કારણે મ ુ ર ક માલ સામાનનો ભાવ વધારો થશે
તો મહાનગરપા લકા ઉ૫ર કો
(ર૩)

આ કામ કો

ાકટર માલ મ ુ ર

(હથીયાર, સાધનો સીડ ક ટકા
મજ ુ ર ો (કાર ગરો ક
પીવાના પાણીની

૫
ુ રવાઈઝરોનો સમાવેશ થાય છે). કો

યવ થા કરવાની છે.

ાકટર તે કામ કરનારાઓ માટ

કોઈ આઈટમમાં પેસીફ કશન ન હોય

યાં

ુ જબ કામ કરવા ુ ં જો યાં ૫ણ પેસીફ કશન ન હોય તો

.ુ એસ.એસ.બી. ના પેસીફ કશન

પી.એચ.ઈ. ના પેસીફ કશન
૫ર

સાથે કરવાનો છે. એટલે ક કામમાં જોઈતા મટ ર ય સ
ાપા) વગેરનો સમાવેશ થાય છે. આ કામ માટ તેને જોઈતા

મહાનગરપા લકાના પેસીફ કશન
.ડબ

ાકટરનો કોઈ દાવો રહશે નહ .

ુ જબ કામ કરવા ુ ં છે. જો યાં પેસીફ કશન ન હોય

ુ જબ કામ કરવા ુ ં છે. આ શરતો વાં ચીને કો

ાકટર દરક પાના

ુ ંક સહ ઓ કર આ૫વાની છે. કોઈ કામ ુ ં પેસીફ કશન ઉ૫રોકત જણાવેલ ખાનામાં ન
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હોય તો એવા કામ ુ ં પેસીફ કશન કો ાકટર મહાનગરપા લકાના ઈજનેર પાસેથી લેખીત
મેળવવા ુ ં રહશે. કામ બાબત કોઈ ૫ણ
ી કિમશનર સાહબનો રહશે
(ર૪)

કો

તનો વાં ધો ક વાંધાઓ ૫ડ તો તેનો આખર િનણય

કો ાકટરને બં ધનકતા રહશે.

ાકટર તરફથી કામ થઈ ગયા બાદ ર૪ કલાકમાં સાઈટ સાફ કર આ૫વા ું રહ છે. તે

સમય દર યાન સાઈટ સાફ કરવામાં આવશે નહ તો જ યા રોકાણ
તાર ખથી ધોરણસર ભા ુ ચડત થશે. અને તે કો

ગે ું કામ

ુ થયાની

ાકટર પાસે થી વ ુ લ કરવામાં આવશે

અથવા તો તેઓને ખચ અને જોખમે સાઈટ ઉ૫ર ૫ડલ માલ મહાનગરપા લકાના ઈજનેર

ુર

કરાવશે. અને તેની રકમ કો ાકટર પાસેથી વ ુ લ લેવામાં આવશે.
(ર૫)

કામ અથવા માલ નાપાસ કરવામાં આવે તે સાઈટ ઉ૫રથી ર૪ કલાકમાં ખસેડવાનો રહશે
અને તેમ કરવામાં ક ુ ર થશે તો કો ાકટરના ખચ અને જોખમે તે કામ અથવા માલ
ખસેડવામાં આવશે.

(ર૬)

ટ ડરમાં જણાવેલ કોઈ ૫ણ આઈટમ ખાતા મારફત કરવાની જ ર જણાશે તો તે કામ ખાતા
મારફત કરવામાં આવશે.

(ર૭)

ના માટ કો

ાકટર વાં ધો ઉઠાવી શકશે નહ .

દરક કામમાં વ૫રાતો માલ સામાન સીટ એ
યાર બાદ જ વા૫રવાનો રહશે.

નીયર સમ

અિધકાર

ી પાસે પાસ કરાવી

ુ નો ફોડયા િવનાનો સાઈટ ઉ૫ર લાવી અમાર પાસે પાસ

કરા યા બાદ ફોડવાનો છે . ુ ના મગીયાના આરામાં વ૫રાતી રતી તથા
૩:ર (૩-રતી / ર- ુ નો) રાખવા ુ ં છે અને ડબર યા ુ ં

ુ નો મગીયા ુ ં

માણમાં ૧:ર (૧

માણ

ુ નો - ૨ રતી

રાખવા ુ ં છે. આરા બરાબર ખાપી તૈયાર કરવાના છે . અને તેને પાડવાની લાશ માર ઉ૫ર
પાણી માટ ખામણા કર પાણી ભર તા
વા૫રવાના છે . તા
સીમે ટ ક
ક

તા

ટના તથા

ટ માટ એક

રાખવાના છે . આરા

ણ દવસ કોહવાયા બાદ

આરા તથા એક અઠવાડ યાથી વ ુ ૫ડતર આરા વા૫રવાના નથી.
ુ ના ક

ટના તથા મી ણ પાકા લેટફોમ ઉ૫ર કરવાના રહશે.

ટના થરમાં કાં કર નો ચઠો કર તેના ઉ૫ર ૦.૧૫ સે.મી. ૬

ુ ના

ચના થરમાં

ડબર યો નાખી રસબસ ુ તૈયાર કરવા ુ ં છે.
(ર૮)

જો કો

ાકટર ચા ુ કામ છોડ જતા રહશે અગર કામ બં ધ કર દશે તો મહાનગરપા લકા તેમને

ખચ અને જોખમે કામ ચા ુ કર શકશે. આમ કરવામાં
કરતા વ ુ ખચ થશે તો કો

ાકટર પાસેથી કાયદસર ર તે વ ુ લ કર શકશે અને આ ઉ૫રાંત

તેમની સીકયોર ટ ડ પોઝીટ જ ત કર શકશે. અગર બી
અને જોખમે કામ શ
કો
જશે.

ુ ધરાઈના કો ક
ા ટરના એ ીમે ટ
કો

ાકટર પાસે કો

ાકટરના ખચ

કરાવી શકશે અને આમ કરવામાં એ ીમે ટ કરતા વ ુ ખચ થશે તો

ાકટર પાસેથી કાયદસર ર તે વ ુ લ કર શકાશે અને તેની સીકયોર ટ ડપોઝીટ જ ત થઈ
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(ર૯)

કો

ાકટરના દરક

ો ેસીવ બીલમાં થી ૧૦% રકમ મહાનગરપા લકામાં જમા રહશે તેનો

ફાઈનલ બીલમાં સમાવેશ કરવામાં આવશે.
(૩૦)

આ સાથેના ૫ રિશ ટમાં આઈટમ નં.૧ થી ૭ માં દશાવેલ ભાવ (દર) બાબતે ભિવ યમાં
ગેરસમજ ઉ૫િ થત થાય તો તે

ગે સીટ એ

નીયર ક સમક

અિધકાર

ીનો િનણય

આખર ગણાશે.
(૩૧)

સીટ એ
ટ ડર

નીયર ી મારફત ટ ડરો ખોલવામાં આવશે યારથી એકસો વીસ (૧ર૦) દવસમાં

વીકારવામાં આવેલ છે ક ન હ તેનો િનણય

આવશે. આ

ુ દતમાં જો કોઈ ૫ણ

ટ ડરનાં ભાવો કો

ણ કો

ાકટરને કરવામાં ન હ આવે તો

ાકટર ક મહાનગરપા લકાને બં ધનકતા રહશે ન હ ૫રં ુ કો ક
ા ટર અને

મહાનગરપા લકાના સ૧મ અિધકાર
માટ

કારનાં િનણયની

ી કિમશનર સાહબ મારફત કરવામાં

ી બં નેની સહમતીથી આવેલ ભાવો ુ ં ટ ડર મં ુ ર કરવા

ી કિમશનર સાહબ આખર િનણય કર શકશે.

ઉ૫રોકત જનરલ સમ ુ તી િસવાય ટ ડરમાં આપેલ શરતોને આધીન રહ ને કામ કર આ૫વા ુ ં
રહશે.
(૩૨)

કો

ાકટરના ભાવ મં ુ ર થશે અને ભાવ મં ુ ર થવાના ખબર મ યેથી થયેલ ભાવથી થતી

કમતના ૫ ટકાની રકમ સીકયોર ટ ડ પોઝીટ તર ક મહાનગરપા લકાની ઝર માં દવસ-૭ માં
ભર

ટ પ ડ ૂટ એ ટ

ુ જબની રકમના નોન-

ુ ડિશયલ ટ પ પે૫ર ઉ૫ર મહાનગરપા લકા

ારા મા ય કરલ ફોમમાં કરારના ુ કર આ૫વા ું રહશે. આ માટ ટ પ પે૫ર તેમજ એડહિસવ
ટ પનો ખચ કો

ાકટર ભોગવવાનો રહશે.

(૩૩)

વકમેન કો પે સેશન એકટ હઠળ ઈ

(૩૪)

સાઈટ ઉ૫ર ૧૦ ક ૧૦ થી વ ુ કામદારો થયે સરકાર ીના લેબર એકટ
લેવા ુ ં રહશે અને તેના

સરકાર ીના
વખતો વખત

.ુ સી.ની પોલીસી લેવાની રહશે.
ુ જબ લેબર લાયસ સ

વતમાન કાયદાઓ ુ ં પાલન કરવા ુ ં રહશે તેમજ આ કાયદામાં

સરકાર ી તરફથી વખતો વખત
(૩૫)

ુર સની ડબ

કોઈ ફરફાર થાય તેનો અમલ કરવાનો રહશે.

વતમાન િનયમો અ ુ સાર ઈ.પી.એફ.નં બર લેવાનો રહશે તથા આ કાયદામાં
કાં ઈ ફરફાર થાય તેનો અમલ કરવાનો રહશે.

(૩૬)

સિવસ ટકસના કાયદા અ ુ સાર સિવસ ટકસ ભરવાની જવાબદાર

(૩૭)

કચેર તરફથી

તે કો

ુ ચવવામાં આવતા કામે લગતા જ ર ટ ટ ર પોટ કો

કરાવી આ૫વાના રહશે.

ાકટર ીની રહશે.
ાકટર પોતાના ખચ
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(૩૮)

ુ જરાત

સરકાર ીના

મ

અને

રોજગાર

ર૦૦૪/૮૪૧/એમ-૩ તા.૩૦.૦૧.૦૬ ના ઠરાવ

િવભાગના
ુ જબ

.આર.

નં.સી.ડબ

મીકોના ક યાણ માટ બીલની

.ુ એ/
ુલ

રકમના ૧% (એક ટકા) લેખે સેસ રકમ રાજકોટ મહાનગરપા લકા રન ગ બીલમાં થી કપાત
કરશે, તેમજ તેના માટ જ ર ર
(૩૯)

કામ રાખનાર કો

ટ્ર શન એજ સીએ વ.ખચ કરવા ુ ં રહશે.

ાકટર ી ૧૦ ક તેથી વ ુ કામદારો કામે રાખેલ હશે તો કો ક
ા ટર ીએ

ઈ.એસ.આઈ. (એ લોઈઝ

ટટ ઈ યોર સ) એકટ હઠળ ર

શન કરાવી જ ર ર

શન

નં બર મેળવવાનો રહશે. કો ાકટર ીએ તેમના હ તકના કામદારોને ઈ.એસ.આઈ.એકટ હઠળ
મળવાપા

તમામ લાભો આ૫વાના રહશે. કો

ાકટર ીએ ઈ.એસ.આઈ.એકટના

તે સમયે

વતમાન તમામ ધારા-ધોરણો ુ ં પાલન કરવા ુ ં રહશે.
(૪૦)

આ સાથે સામેલ રાખેલ આ કચેર

ુ કમ નં.રામનપા/સી/૧૩ર તા.૧૦.૦૬.ર૦૧૩ તથા ૫ ર૫

નં.રામનપા/સી/૩ર૯ તા.રર.૧ર.ર૦૧ર વાં ચ ીને તેમાં સહ સીકકા કર ટ ડર સાથે ર ુ કરવાના
રહશે.

અિધક મદદનીશ એ

નીયર

રાજકોટ મહાનગરપા લકા

કો ાકટરની સહ તા સીકકો :
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા
બાં ધકામ શાખા
પેસીફ કશન (સમ ુ તી)
Item No.1:
Removal of flooring of type Shabadi ladi / cement / tiles flooring:
The work of removal of flooring of type Shabadi ladi / cement / tiles flooring shall have
to be carried with due care at the place where as instructed and as per requirement of
work including cleaning and clearing the site as instructed there after utilizing the same,
if required at site as per the instructions of site Engineer. The whole work of removal of
should be carried out such that no damage occurs to the same. The transportation of
removed material should be done from site by loading, unloading, stacking in Tractor as
instructed and dumped within the City limit or Store of Rajkot Municipal Corporation.
The payment will be made for a unit of square meter.

Item No.2:
Earth work in cutting including preparing the slope and stacking or utilizing the
cutting stuff in bans as directed up to RMC limit from the end of cutting with all
leads and lift.
The land with required for the road way shall be cleared of all trees having a girth of 30
cms and less, loose stones, vegetation, bushes, stumps and all other objectionable
materials. The roots of trees and stumps shall be removed to a depth of 30 cms below
the grade of formation and slope of excavation filled up with excavated materials and
compacted. All the materials cleared will be the property of Rajkot Municipal Corporation.
After clearing the site, the alignment of the road shall be properly set out true to lines,
curves, grades and sections as shown on plan or directed by the engineer-in-charge. The
contractor shall provide all labour and materials such as lime, strings, pegs, nails,
bamboos, stone mortal, concrete etc. required for setting out alignment establishing
bench marks and giving profiles. The contractor will be responsible for maintaining BM
alignments, and other stakes and marks.
The excavation shall be finished neatly smooth and evenly to correct lines, curves,
grades if loose shall be scarified watered and compacted. The contractor shall on no
account excavate beyond the slope or below the specified level or outside the section. It
shall not be paid for and the contractor shall be required to fill up at his own cost with
good and approved material by engineer in charge.
All necessary traffic arrangement is to be done by contractor. No extra will be paid for
this.
All the excavated materials shall be property of government. The useful excavated
material is to be directly deposited at the required location in the specified layers within
RMC limit and all lift as per instructions of engineer-in-charge.
The payment shall be made at Rs.9.25/- per square meter basis for excavation up to 20
cm depth. Beyond 20 cm depth, the payment shall be made at Rs.0-50 paisa per square
meter per every 5 cm additional depth for additional excavation.
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Item No.3
Removal of excavated stuff and laying within RMC limit as directed by
engineer-in-charge.
Disposal of excavated materials is subject to the following.
Unsuitable materials obtained from clearance, site and excavation shall be
disposed off within RMC limit as directed.
The rate shall be for a unit of one cubic metre.

Item No.4:
5.1.6. Providing and laying in foundation and plinth/ floors lime concrete with
hard broken aggregate 4-9 cm nominal size and 40% mortar comprising of 1
Lime putty : 2 fine sand and curing complete including cost of form work.
1.0. Materials:
1.1. Water shall conform to M-l. Sand shall conform to M-6. Lime shall conform to M-2.
Graded aggregated
40 mm, nominal size shall conform to M-l2.
2.0. Workmanship:
2.1. General
2.1.1. Before starling the concrete the bed of the foundations trenches shall be cleared
of all loose materials and watered and rammed as directed.
2.2. Proportion of Mix :
2.2.1. The proportion of lime, sand and aggregate shall be specified in the item of the
work and shall be measured by volume.
2.2.2. The lime mortar shall consist of proportion of 1 Lime putty : 2 sand volume. The
lime mortar shall be prepared by wet process Power driven mill shall be used for
preparation of lime mortar. The slaked lime shall be placed in the Mill in even layers and
ground for 180 revolutions with sufficient water. The water shall be added as required
during grinding (and care shall be taken not to add more water) so that it will bring the
mixed materials to a consistency of stiff paste, throughly wetted sand shall then be
added evenly and the mixture ground for another 180 revolutions.
2.2.3. Lime mortar shall be kept damp, protected from sun and rain till used-up,
covering it by tarpauline or open sheds.
2.2.4. All the lime mortar shall be used as soon as possible after grinding. It should be
used on the day of which it is prepared but in no case mortar made earlier than 36 hours
shall be permitted for use.
2.3. Mixing :
2.3.1. The concrete shall be mixed in mechanical mixer. Mixing shall be continued until
there is uniform distribution of the material and the mass is uniform in colour and
consistency but in no case mixing shall be done for less than 2 to 3 minutes.
Providing and laying in foundation and plinth/under floors lime concrete with graded
bricks aggregate 40 mm. nominal size and 40% mortar comprising of 1 Lime Putty : 2
fine sand and curing complete excluding cost of form work.
Mode of measurement and payment:
The lime work shall be measured in length, breadth and depth as specified in drawing or
as directed, correct upto largest centimetre and cubical content shall be worked out upto
two places of decimals.
3 2. The rate shall be for a unit of one cubic metre.
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Item No.5
3.0
Providing and laying cement concrete 1:2:4 (1 cement: 2 coarse sand: 4
graded stone-aggregate 20 mm nominal size) and curing complete
excluding the cost pf form work in foundation and plinth,
1.0.
1.1

Materials
Water shall conform to M-1. Cement shall conform shall conform to M-2. Sand
shall conform to M-4. Stones aggregate 20 mm. nominal size shall conform to M12.

2.0
2.1

Workmanship
General

2.1.1 Before starting concrete the bed of foundation trenches shall be cleared of all
loose materials, leveled, watered and rammed as directed.
2.2

Proportion of Mix

2.2.1 The proportion of cement, sand and coarse aggregate shall be one part of
cement, 2 parts of sand and 4 parts of stone aggregate; and shall be measured
by volume.
2.3.

Mixing

2.3.1. The concrete shall he mixed in a mechanical mixer at the site of work. Hand
mixing may however be allowed for smaller quantity of work if approved by the
Engineer-in-charge. When hand mixing is permitted by the Engineer-in-charge in
case of break-down of machineries and in the interest of the work, it shall be
carried out on a water tight platform and care shall be taken to ensure that
mixing is continued until the mass is uniform in colour and consistency. However
in such cases 10% more cement than otherwise required shall have to be used
without any extra cost. The mixing in mechanical mixer shall be done for a period
1. 1/2 to 2 minutes. The quantity of water shall be just sufficient to produce a.
dense concrete of required workability for the purpose.
2.4

Transporting & placing the concrete.

2.4.1 The concrete shall, be handed from the place of mixing to the final position in not
more than 15 minute by the method as directed and shall be placed into its final
position, compacted and finished within 30 minutes of mixing with water i.e.
before the setting commences.
.
2.4.2 The concrete shall be laid in layers of 15 cms to 20 cms.
2.5. Compacting:
2.5.1 The concrete shall be rammed with heavy iron rammers and rapidly to get the
required compaction and to allow all the interstices to be filled with mortar.
2.6.

Curing

2.6.1 After the final set, the concrete shall be kept continuously wet if required by
ponding for a period of not less then 7 days from the date of placement.
2.7.

Mode of measurements and payment:

2.7.1 The concrete shall he measured for its length, breadth, and depth, limiting
dimensions to those specified on plan or as directed.
,
2.7.2 The rate shall be for a unit of one cubic metre.
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Item No.6:
15 cm dia average 15cm size exavation with lime concrete 1:3 complete soil
lifting 90m lead with spreading.
The cement gutter of required size shall have to be supplied by the contractor and
carry out the fixing in line level as per the instruction. Excavation in surface shall have
to be carried out laid over with lime concrete and jointed with CM 1:3 with point
including required excavation and spreading of excavated stuff. Joints shall be kept
of 1.5 cm. The neat and clean black trap metal of size from 3.8 to 9.0 cm shall have
to be used. The mixture of ratio shall be 2 sand and 3 lime. Fixing work to be
done as per instruction and in slope as well as shall be in line. Lodhia work to be
carried out in sand ratio 1:3, for which, no extra payment will be given.
The rate will be given on one running meter basis.

Item No.7:
Cement Concrete flooring (IPS) 50 mm thick in proportion of 1:2:4 with a
floating coat of neat cement, finishing, curing etc. Complete

1.

Providing I.P.S. flooring of about 40 mm. thick using C.M. 1:2:4 (1-Cement, 2Sand, 3-Coarse aggregate) proportion including finishing, tieing, etc. complete as
per detailed specification.
Water proofing treatment of floor.
Item includes providing water proofing treatment to dry well floor, and top
platform.
Floor of the required units shall be cleaned with wire brush and on properly
wetted surface cement mortar in 1:2:4 proportion with water proofing compound
such as “CICO” or “IMPERMO” or any other approved compound in proportion of 1
kg Per bag of cement shall be injected in floor and at junction of the wall and
floor, wherever required, on the above treated surfaces IPS flooring, shall be laid
in thickness 40 to 55 mm. using water proofing compound as “CICO” or
“IMPERMO” or any other approved compound in proportion of 1 Kg per bag of
cement. Care shall be taken to avoid washing away of cement. Flooring shall be
properly cured for minimum of ten days.
The item of water proofing shall generally be carried out as per specifications M/s.
Indian Water Proofing Co. or any other company repute.
The contractor shall furnish written guarantee on approval from the water
proofing shall be free from defects of materials, workmanship for a period of 5
years. Dampness leakage, splitting etc. shall be considered as defective work.

2.

Providing and laying IPS flooring 40 mm. to 50 mm. thick with 1:2:4 concrete in
various places.
A. Materials Cement Concrete
The cement concrete shall conform to specifications for concrete given in a
separate section for ordinary concrete. The maximum size of coarse aggregate
shall be 12 mm. The fine aggregate shall consist of properly graded particles.
The proportion of mix shall be 1:2:3 / 1:2:4 as specified. The minimum
amount of mixing water, that will produce a workable mix and will allow
finishing, shall be used, generally a w/c ratio of G.S. should suffice. For large
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works mechanical mixing may be resorted to at the direction of the EngineerIn-Charge.
B. Laying of I.P.S Flooring
1. The sub grade for the concrete floor shall be a bedding of compacted earth
and rubble stones soling to the required level. The earth cushion of 300 mm.
thick shall be applied using locally available soil. The soil should be properly
sieved and free from any gravel, stones etc. This shall be gradually built upto
the full thickness using excavated soil if found desirable. The earth cover shall
be the uniformly soaked with water without making it slushy. The rubble
stones of about 200 to 230 thick size shall be laid over this earth cover in
proper position. The rubble laying shall be done such that proper bond is
obtained by fitting in closely the adjacent stones by using bond stones. For
this proper breaking of points shall be done. The rubble stones shall be
carefully laid, hammered down with a wooden mallet into position and solidly
bedded. No hollow space shall be left anywhere in the joints. This can be
possible by using small chips in the interior to fill interstice between adjacent
stones shall be wetted before use.
2. The surface of the sub grade shall be cleaned of all loosed materials and
moistened immediately before laying the concrete floor. The concrete flooring
shall be laid in alternated bays not exceeding 6 sqm. each. The edges of each
panel into which the floor is divided should be supported by flat bars of steel
or wood duly oiled at least 48 hours elapse before the concreting in the
adjacent bays is commenced.
The rate shall be for a unit of one square meter.
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એને ર -૧
કો ાકટ એજ સી ુ ર જ
નામ
સરના ુ

શન કરનાર

સં થા ર જ ્ શન
નં બર - તાર ખ કલાસ

કો ટકટ મોબાઈલ તથા વે લ ીડ ટ
ફોન નં બર

ટ ડર ફ ભયાની

અન ટ મની ડ પોઝીટ છે લો ોફશનલ

છે લા ૭ વષ ુ ટન-ઓવર વક ગ

િવગત - બે ક ુ નામ, ભયાની િવગત - બે ક ુ ટકસ ભયાની
ા ચ ુ નામ તથા

નામ,

ા ચ કોડ તે મજ

તથા

(એ ટ શન

ડમા ડ

એક ટ શનની િવગત

અને તાર ખ

ાફટ નં બર

ડમા ડ

ા ચ ુ નામ

તાર ખ રકમ

૧.૪.૨૦૧૬

ા ચ કોડ તે મજ તે થળે ભયાની
ાફટ નંબ ર

નાં રોજ રકમ

િવગતો

ા.

અને તાર ખ

જો હોય, તો)
વષ
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16

ઉ૫રોકત િવગતો ખર છે

ચાટડ એકાઉ ટ
્ ટની
્
સહ તથા સીકકા.

કો ્ ાકટરની સહ તથા સીકકા.

સો વ સી

કપીટલ તા. રકમ ા.

ટન-ઓવર
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