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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
વોટર વકસ શાખા 

5 રિશ  ટ – 1 

કામ ુ ંનામઃ- રાજકોટ મહાનગરપા લકાની વોટર વકસશાખામા ંિમકિનકલ ર પેર ગ કામોનો  -વાિષક 

રઇટ કો ા ટ. 

 

અ  ુ

મ 
કામગીર ની િવગત  

1 
વટ કલ ટબાઈન પ પિસવાયના પ પ ઓવરહોલ ગ / 

સવ સ કર  લોડ 5ર ટ  ટ કરવા ુ ંજોબ કામ. 

(કોલમ:1) 

પ પનીસકશન 

ડ લીવર -ક5લ 

સેટના ફ ટ ગ 

છોડાવી ફર  પ પ-

મોટર  ુ

એલાઈ  મે  ટ,ફ ટ ગ 

કરવા 5ડ 

તે કારના કામ 

(કોલમ:2) 

એચ.એસ.સી.એફ.પ પ 

ક મા ંફકત પ પ ુ ં

અ પર હાફ બોડ  

ખોલી-રોટટ ગ 

િુનટમા ં

કરવાનાથતાપ પ-

મોટરનાએંલાઈ  મે  ટ 

સાથેનાકામ 

 
પ પ / મોટરની મતા ભાવ ( િપયા) ભાવ ( િપયા)

૧ ૧થી ૫ હો.પા. ની મોટરથી ચાલતા પ પ 1330 -

ર ૬થી ૧૦    ''                   '' 1596 -

૩ ૧૧થી ૧૫    ''                   '' 2394 1436

૪ ૧૬થી ર૦    ''                   '' 2992 1795

૫ ર૧થી ર૫    ''                   '' 3325 1995

૬ ર૬થી ૩૦    ''                   '' 3724 2234

૭ ૩૧થી ૩૫  ''                   '' 3990 2394

૮ ૩૬થી ૪૦       ''               '' 4256 2553

૯ ૪૧થી ૪૫   ''                   '' 4788 2872

૧૦ ૪૬થી ૫૦     ''                   '' 5187 3112

૧૧ ૫૧થી ૬૦     ''                   '' 5985 3591

૧ર ૬૧થી ૭૦    ''                   '' 6251 3750

૧૩ ૭૧થી ૮૦    ''                   '' 6650 3990

૧૪ ૮૧થી ૯૦    ''                   '' 7315 4389
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૧૫ ૯૧થી ૧૦૦  ''                   '' 7980 4788

૧૬ ૧૦૧થી ૧ર૫  ''                   '' 8645 5187

૧૭ ૧ર૬થી ૧૫૦  ''                   '' 9310 5586

૧૮ ૧૫૧થી ૧૭૫  ''                   '' 9975 5985

૧૯ ૧૭૬થી ર૦૦   ''                   '' 10640 6384

ર૦ ર૦૧થી ર૫૦   ''                   '' 11305 6783

ર૧ ર૫૧થી ૩૦૦  ''                   '' 11970 7182

ન ધઃ- ૧). વોટર વકર્સનાએંચ.એસ.સી.એફ. પ પમા ંસામા  ય સજંોગોમા ંસકશન ડીલીવરી કે અ  ય ફીટીંગ 

છોડાવવાનાહોતા નથી.૫રંતનુોન-કલોગપ પમા ં સકશન ડીલીવરી િવગેરે છોડાવવાના ં થાય તે 

સજંોગોમા ંકોલમ ૧ મજુબ ચકુવણ ુકરવાનુ ંથાય. 

૨).પ પના એન.ડી.ઈ. બેરીંગ બદલાવવાના કામે કોલમ નબંર-રના ં૩૦% ચકુવવાના રહશેે. 

3).પ પમાફંક્તઅપરહાફખોલી, કચરોસાફકરી, ફીટીંગકરવાનાકામેપ પસિવર્સના૩૦% ભાવ 

ચકુવવા. 

૪).નવા અથવા જુના ંપ પ-મોટર ફક્ત ઇ ટોલ કરવાના કામે અથવા ફક્ત ડીસમે ટલ કરવાના કામે 

ઉપરોક્ત કોલમ ૧ના ૫૦% ભાવો ચકુવવા. 

અ .ુ 

મ 
કામગીર ની િવગત ભાવ ( િપયા) ભાવ ( િપયા) ભાવ ( િપયા)

ર પ પનારોટરમા ં જ ર  જણાય  યા ં

વે  ડ ગ કર  જ ર  મશીન ગ કર  

બેલે  સ ગ કર પ પ રોટરને 

ક પલીટ કર  આ5વા ુ ંજોબ કામ. 

કા  ટ આયન 

રોટર/ઇ પેલર 

ાસ / ગન મેટલ 

રોટર / ઇ પેલર 

 ટઇનલેસ  ટ લરોટર 

/ ઇ પેલર 

૧ 

૧હો.પા. થી ૫ હો.પા.ની કેપેસીટીની 

મોટરથી ચાલતા પ પના રોટર / 

ઇ પેલર 

532 558 586

ર 

૬હો.પા. થી ૧૦ હો.પા.ની 

કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા 

પ પના રોટર / ઇ પેલર 

665 698 733

૩ 

૧૧હો.પા. થી ૧૫ હો.પા. ની 

કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા 

પ પના રોટર / ઇ પેલર 

798 837 879
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૪ 

૧૬હો.પા. થી ર૦ હો.પા.ની 

કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા 

પ પના રોટર / ઇ પેલર 

997 1046 1100

૫ 

ર૧હો.પા. થી ર૫ હો.પા.ની 

કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા 

પ પના રોટર / ઇ પેલર 

1197 1256 1319

૬ 

ર૬હો.પા. થી ૩૫ હો.પા. ની 

કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા 

પ પના રોટર / ઇ પેલર 

1330 1396 1466

૭ 

૩૬હો.પા. થી ૪૫ હો.પા.ની 

કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા 

પ પના રોટર / ઇ પેલર 

1596 1675 1759

૮ 

૪૬હો.પા. થી ૫૫ હો.પા.ની 

કેપેસીટીનીમોટરથી ચાલતા પ પના 

રોટર / ઇ પેલર 

1862 1955 2052

૯ 

૫૬હો.પા. થી ૬૫ હો.પા.ની 

કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા 

પ પના રોટર / ઇ પેલર 

2128 2234 2346

૧૦ 

૬૬હો.પા. થી ૭૫ હો.પા.ની 

કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા 

પ પના રોટર / ઇ પેલર 

2394 2513 2639

૧૧ 

૭૬હો.પા. થી ૧૦૦ હો.પા. ની 

કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા 

પ પના રોટર / ઇ પેલર 

2660 2793 2932

૧ર 

૧૦૧હો.પા. થી ૧ર૫ હો.પા. ની 

કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા 

પ પના રોટર / ઇ પેલર 

2926 3072 3225

૧૩ 

૧ર૬હો.પા. થી ૧૫૦ હો.પા.ની 

કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા 

પ પના રોટર / ઇ પેલર 

3192 3351 3519

૧૪ 

૧૫૧હો.પા. થી ર૦૦ હો.પા.ની 

કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા 

પ પના રોટર / ઇ પેલર 

3458 3630 3812
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૧૫ 

ર૦૧હો.પા. થી ર૫૦ હો.પા. ની 

કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા 

પ પના રોટર / ઇ પેલર 

3724 3910 4105

૧૬ 

ર૫૧હો.પા. થી ૩૦૦ હો.પા.ની 

કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા 

પ પના રોટર / ઇ પેલર 

3990 4189 4398

૧૭ 

૩૦૧હો.પા. થી ૩૫૦ હો.પા.ની 

કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા 

પ પના રોટર / ઇ પેલર 

4256 4468 4692

૧૮ 

૩૫૧હો.પા.થી વધનુી કેપેસીટીની 

મોટરથી ચાલતા પ પના રોટર / 

ઇ પેલર 

4522 4748 4985

3 પ પનીઈ.એન.8/એસ.એસશા ટમા ં જ ર યાત જુબ 

એસ.એસ વે  ડ ગ કર , મશીન ગ, ેડ ગ કર  

બેલે  સ ગ કર   ટા  ડડ સાઈઝના ચાવી ગાળા બનાવી 

ક પલીટકર  આ5વા ુ ંજોબ વક 

ઈ.એન.8 

(ભાવ િપયા) 

 

એસ.એસ. 

(ભાવ િપયા) 

 

૧ 
૧હો.પા. થી ૫ હો.પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા 

પ પની શાફટનુ ંરીપેરીંગકામ 
332 398

ર 
૬હો.પા. થી ૧૦ હો.પા.ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા 

પ પની શાફટનુ ંરીપેરીંગકામ 
465 558

૩ 
૧૧હો.પા. થી ૧૫ હો.પા.ની કેપેસીટીની મોટરથી 

ચાલતા પ પની શાફટનુ ંરીપેરીંગકામ 
798 957

૪ 
૧૬હો.પા. થી ર૦ હો.પા.ની કેપેસીટીની મોટરથી 

ચાલતા પ પની શાફટનુ ંરીપેરીંગકામ 
1197 1436

૫ 
ર૧હો.પા. થી ર૫ હો.પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી 

ચાલતા પ પની શાફટનુ ંરીપેરીંગકામ 
1463 1755

૬ 
ર૬હો.પા. થી ૩૫ હો.પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી 

ચાલતા પ પની શાફટનુ ંરીપેરીંગકામ 
1795 2154

૭ 
૩૬હો.પા. થી ૪૫ હો.પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી 

ચાલતા પ પની શાફટનુ ંરીપેરીંગકામ 
1995 2394

૮ 
૪૬હો.પા. થી ૫૫ હો.પા.ની કેપેસીટીની મોટરથી 

ચાલતા પ પની શાફટનુ ંરીપેરીંગકામ 
2194 2632

૯ 
૫૬હો.પા. થી ૬૫ હો.પા.ની કેપેસીટીની મોટરથી 

ચાલતા પ પની શાફટનુ ંરીપેરીંગકામ 
2527 3032
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૧૦ 
૬૬હો.પા. થી ૭૫ હો.પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી 

ચાલતા પ પની શાફટનુ ંરીપેરીંગકામ 
2859 3430

૧૧ 
૭૬હો.પા. થી ૧૦૦ હો.પા.ની કેપેસીટીની મોટરથી 

ચાલતા પ પની શાફટનુ ંરીપેરીંગકામ 
2992 3590

૧ર 
૧૦૧હો.પા. થી ૧ર૫ હો.પા.ની કેપેસીટીની મોટરથી 

ચાલતા પ પની શાફટનુ ંરીપેરીંગકામ 
3192 3830

૧૩ 
૧ર૬હો.પા. થી ૧૫૦ હો.પા.ની કેપેસીટીની મોટરથી 

ચાલતા પ પની શાફટનુ ંરીપેરીંગકામ 
3391 4069

૧૪ 
૧૫૧હો.પા. થી ર૦૦ હો.પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી 

ચાલતા પ પની શાફટનુ ંરીપેરીંગકામ 
3724 4468

૧૫ 
ર૦૧હો.પા. થી ર૫૦ હો.પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી 

ચાલતા પ પની શાફટનુ ંરીપેરીંગકામ 
4256 5107

૧૬ 
ર૫૧હો.પા. થી ૩૦૦ હો.પા.ની કેપેસીટીની મોટરથી 

ચાલતા પ પની શાફટનુ ંરીપેરીંગકામ 
4522 5426

૧૭ 
૩૦૧હો.પા. થી ૩૫૦ હો.પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી 

ચાલતા પ પની શાફટનુ ંરીપેરીંગકામ 
4788 5745

૧૮ 
૩૫૧હો.પા. થી વધનુી કેપેસીટીની મોટરથી ચાલતા 

પ પની શાફટનુ ંરીપેરીંગ કામ 
5054 6064

4 પ પનીનવી શાફટ ઈ.એન.8/એસ.એસ. 410 ના રોડમાથંી જ ર યાત 

જુબ ુ ંમા5 સાઈઝની ટન ગમશીન ગ કર  બનાવી આ5વા ુ ંજોબ કામ. 
ભાવ ( િપયા)

એ ઈ.એન.૮પ પ શાફટ નવી, દર િકલો વજન િદઠ (ફીનીશીંગ થયા બાદ) 615

બી એસ.એસ.૪૧૦પ પ શાફટ નવી, દર િકલો વજન િદઠ (ફીનીશીંગ થયા બાદ) 847

5 પ પ ુજં ર  મા5 સાઈઝ ુ ં  લાન શુ જ ર  કા  ટ ગ, મશીન ગ કર  તથા 

ઈ  ટરનલ /એકસ ેડ ગ ટન ગ વીગેર કર  મા5 સાઈઝ જુબ બનાવી 

આ5વા ુ ંકામ. 

ભાવ ( િપયા)

એ સી.આઈ.ગ્ લાન બશુ ફીનીશીંગ થયા બાદ દર કીલો વજન દીઠ  625

બી બ્રાસ/ગનમેટલ ગ્ લાન બશુ ફીનીશીંગ થયા બાદ દર કીલો વજન દીઠ  1875

સી એસ.એસ.ગ્ લાન બશુ ફીનીશીંગ થયા બાદ દર કીલો વજન દીઠ  1875

6 પ પ ુજં ર  મા5 સાઈઝ ુ ં  લાન ેકટ (વન પીસ / ુ પીસમા ં ) જ ર  

કા  ટ ગ, મશીન ગ કર  બનાવી આ5વા ુ ંકામ. 
ભાવ ( િપયા)

એ સી.આઈ.ગ્ લાન બ્રેકેટ ફીનીશીંગ થયા બાદ દર કીલો વજન દીઠ  437

બી 
એમ.એસ. ગ્ લાન બ્રેકેટફીનીશીંગ થયા બાદ દર કીલો વજન દીઠ  375 
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7 પ પમાટ કા  ટ આયન / એમ એસ ક5લ લુી સેટ નવો જ ર યાત જુબના 

મા5 સાઈઝનોટન ગ, મશીન ગ કર  બનાવી આ5વા ુ ંકામ 

  

ભાવ ( િપયા)

  પ પ - મોટર ક5લ સાઈઝ 

૧ ૪'' 1163

ર ૪.૧/ર'' 1662

૩ ૫'' 2368

૪ ૫.૧/ર'' 2418

૫ ૬'' 2950

૬ ૭'' 3468

૭ ૮'' 3893

૮ ૯'' 4293

૯ ૧૦'' 4950

૧૦ ૧૧'' 5718

૧૧ ૧ર'' 9000

૧ર ૧૪'' 11718

૧૩ ૧૬'' 15875

8 પ પનીસકશન લાઈનના ં ટ વા  વ (લેધર-વોશર, ફલેબ, ર  બર પેક ગ 

તથા નટ-બો  ટ સાથે)ર પેર કર  ટ વા  વ એસે  બલ કર  આ5વા ુ ંકામ. 
ભાવ ( િપયા)

એ ૫૦એમ.એમ. થી ૧૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ ટ વા  વ 332

બી ૧૦૧એમ.એમ. થી ૧૫૦ એમ.એમ. સાઈઝ ટ વા  વ 706

સી ૧૫૧એમ.એમ. થી ર૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ ટ વા  વ 1496

ડ  ર૦૧એમ.એમ. થી ર૫૦ એમ.એમ. સાઈઝ ટ વા  વ 1995

ઈ ર૫૧એમ.એમ. થી ૩૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ ટ વા  વ 2225

એફ ૩૦૧એમ.એમ. થી ૩૫૦ એમ.એમ. સાઈઝ ટ વા  વ 2480

 ૩૫૧એમ.એમ. થી ૫૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ ટ વા  વ 2656

9 પ પનીસકશન લઈનનો ુનો ટ વા  વ છોડાવી (પાણીમાઉંતર ) નવો 

/ર પેર થયેલ ટ વા  વફ ટ કર  આ5વા ુ ંલેબર કામ. 
ભાવ ( િપયા)

એ ૫૦એમ.એમ. થી ૧૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ ટ વા  વ 400

બી ૧૦૧એમ.એમ. થી ર૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ ટ વા  વ 800

સી ૨૦૧એમ.એમ. થી ૩૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ ટ વા  વ 1200

ડ  
૩૦૧એમ.એમ. થી ૫૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ ટ વા  વ 1600 
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10 

એ 

 ઝુવા  વ /  લેટ વા  વ / બટરફલાય વા  વ/  લોબ વા  વ/ડાયા ામ વા  વ/ 

ગેઇટ વા વ (તમામ કારના વા વ ) ખોલી જ ર જણાય યા ંવે ડ ગ, 

મશીન ગ કર  નટ બો ટ /પેક ગ સ હત જ ર જુબ ર પેર ગ કર  આપવા ુ ં

કામ.  

 

 ન ધઃ- ઉ5રોકત કામસાઈટ 5ર આવી (  તે 5 ર  થીિત) કર  આ5વા ુ ં

રહશેતથા હાઈ ોની જ ર યાત જણાય યા ંહાઈ ો ભા ુ અલગથી કુવવામા ં

આવશે. 

ભાવ ( િપયા)

૧ ૫૦એમ.એમ. થી ૧૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 650 
 

ર ૧૦૧એમ.એમ. થી ર૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 1330

૩ ર૦૧એમ.એમ. થી ૩૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 2660

૪ ૩૦૧એમ.એમ. થી ૪૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 3990

૫ ૪૦૧એમ.એમ. થી ૫૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 4655

૬ ૫૦૧એમ.એમ. થી ૬૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 5320

૭ ૬૦૧એમ.એમ. થી ૭૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 5985

૮ ૭૦૧એમ.એમ. થી ૧ર૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 6650

  
ન ધઃ-  

1). ગીયરઓ5રટડ/ એ એુટર વા  વ માટ ર0 ટકા વધાર કુવ કુરવામા ંઆવશે.  

  
  

ર). મા  ગીયરબોકસર પેર ગ / એ એુટરછોડાવવાના કામે ઉકત રકમના 30% કુવવામા ં

આવશે.  

3). આ કામે નટ બો ટ /રબર પેક ગ વગેર જ ર  માલ સામાનની યવ થા એજ સીએ કરવાની 

રહશે.   

 10 

બી 

 ઝુવા  વ /  લેટ વા  વ / બટરફલાય વા  વ/  લોબ વા  વ/ડાયા ામ વા  વ/ 

ગેઇટ વા વ (તમામ કારના વા વ)ના જ ર  મા5 સાઈઝના 

(ઈ.એન.8/એસ.એસ.) ના રોડ તથા ાસ / ગન મેટલની નટ બનાવી 

આ5વા ુજંોબ કામ. 

ભાવ ( િપયા)

૧ ઈ.એન.૮ના વા  વ રોડ(ફીનીશીંગ થયા બાદ) દર કીલો દીઠ વજન દીઠ 615

ર એસ.એસ.ના વા  વ રોડ(ફીનીશીંગ થયા બાદ) દર કીલો દીઠ વજન દીઠ 847

૩ બ્રાસ/ગનમેટલની નટ(ફીનીશીંગ થયા બાદ) દર કીલો વજન દીઠ 1330

10સી ડાયા ામવા  વ માટ ાસનટ મો  ડ ગ સહ તના ડાયા ામ સ  લાય 

કરવા ુકંામ. 
ભાવ ( િપયા)

૧ ૦એમ.એમ. થી ૫૦ એમ.એમ. સાઈઝ 940

ર ૫૦એમ.એમ. થી ૧૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 1310
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૩ ૧૦૧એમ.એમ. થી ર૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 2875

૪ ર૦૧એમ.એમ. થી ૩૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 4685

11 નોનર ટન વા  વ 

એ નોનર ટન વા  વ/DPCVને ખોલી તેના શાફટ,લીવર ેકટ, વગેરમા ંખરાબ 

થયેલ પાટસ નવાનાખંી  લેટમા ંવે  ડ ગ કર  અને જ ર  નટ બો  ટ / ગ/ 

ર  બર પેક ગ નવા નાખંીસવ સ કર  ચા  ુકરવા ુ ંકામ. 

ભાવ ( િપયા)

૧ ૫૦એમ.એમ. થી ૧૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 650

ર ૧૦૧એમ.એમ. થી ર૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ નોન રીટનર્ વા  વ 1110

૩ ર૦૧એમ.એમ. થી ૩૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ નોન રીટનર્ વા  વ 2220

૪ ૩૦૧એમ.એમ. થી ૪૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ નોન રીટનર્ વા  વ 3330

૫ ૪૦૧એમ.એમ. થી ૫૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ નોન રીટનર્ વા  વ 4440

બી 
નોનર ટન વા  વ માટ કા  ટ આયન મટ ર યલમાથંી મશીન ગ, ટન ગ, કર  

ડ શ તૈયારકર  આ5વા  ુકામ.(દર ક લો દ ઠ) 

543

સી 
નોન ર ટન વા  વમાટ એમ.એસ. મટ ર યલમાથંી મશીન ગ, ટન ગ, કર  

ડ શ તૈયાર કર  આ5વા  ુકામ.(દર ક લો દ ઠ) 

375

12 દરક કારના વા  વ, એ સાપ સન બેલો તથા ફલોમીટર ફ ત ઇ ટોલ 

કરવા અથવા ડ સમે ટલ કરવા ુ ંકામ  
ભાવ ( િપયા)

  
ન ધઃ- ઉ5રોકત કામે હાઈ ોની જ ર યાત જણાય યા ંહાઈ ો ભા ુ અલગથી 

કુવવામા ંઆવશે. 

૧ ૫૦એમ.એમ. થી ૧૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 500 
 

ર ૧૦૧એમ.એમ. થી ર૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 800

૩ ર૦૧એમ.એમ. થી ૩૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 1200

૪ ૩૦૧એમ.એમ. થી ૪૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 1500

૫ ૪૦૧એમ.એમ. થી ૫૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 2100

૬ ૫૦૧એમ.એમ. થી ૬૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 2500

૭ ૬૦૧એમ.એમ. થી ૭૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 3000

૮ ૭૦૧એમ.એમ. થી ૧ર૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 3600 
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13 જ ર મા5 સાઈઝના એમ.એસ.ના પીન શુ ટાઈ5 કોલર વાળા  ટ5 ટાઈ5 

ક5લ બો  ટ ર  બર શુ તથા તેની નટ સાથે બનાવી આ5વા ુ ંકામ. 
ભાવ ( િપયા)

એ ક5લબો  ટ સાઈઝ  

૧ (૧/ર''.×૩'') ડાયા 57

ર ૫/૮'' ડાયા 96

૩ ૩/૪'' ડાયા 148

૪ ૧'' ડાયા 198

૫ ૧.૧''/૪'' ડાયા 257

૬ ૧.૧/ર'' ડાયા 282

બી ર  બર શુ સાઈઝ ભાવ ( િપયા)

૧ ૩”/૪'' ડાયા 35

ર ૧''×૧'' ડાયા 46

૩ ૧''×૧.૧/૪'' ડાયા 58

૪ ૧.૧”/૪''×૧.૧/૪'' ડાયા 68

૫ ૧.૧”/૪''×૧.૧/ર'' ડાયા 78

૬ ૧.૧”/ર''×૧.૧/ર'' ડાયા 92

૭ ર''/ર'' ડાયા 116

૮ ર.૧/ર''×ર.૧/ર'' ડાયા 136

૯ ૪૦એમ.એમ. ઓ.ડી.× ૪૫ એમ.એમ. લબંાઈ×ર૦ એમ.એમ. આઈ.ડી. 148

14 ઈલેક કમોટરથી ચાલતા ગીયર બોકસને છોડાવી , ખોલી, જ ર  ઓઈલ 

ીસ ર  બર પેક ગ  યાસકટ વગેર બદલાવી સવ સ કર  ફ ટ કર  આ5વા ુ ં

જોબ કામ. 

ભાવ ( િપયા)

૧ ૧એચ.પી. થી ૩ એચ.પી. સધુી 2775

ર ૪એચ.પી. થી ૭ એચ.પી. સધુી 3885

૩ ૮એચ.પી. થી ૧ર એચ.પી. સધુી 4440

૪ ૧૩એચ.પી. થી ર૦ એચ.પી. સધુી 7770

૫ ર૧એચ.પી. થી ર૫ એચ.પી. સધુી 9435

૬ ર૬એચ.પી. થી ૩૦ એચ.પી. સધુી 9990

૭ ૩૧એચ.પી. થી ૪૦ એચ.પી. સધુી 11100

૮ ૪૧એચ.પી. થી ૫૦ એચ.પી. સધુી 13320

15 ર ડકશનગીયર બોકસની એસ.એસ શાફટમા ં જ ર યાત જુબ એસ.એસ. 

વે  ડ ગ કર  મશીન ગ કર ક પલીટ કર  આ5વા ુ ંકામ. 
ભાવ ( િપયા)

૧ ૧એચ.પી. થી ૩ એચ.પી. સધુી 444
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ર ૪એચ.પી. થી ૭ એચ.પી. સધુી 555

૩ ૮એચ.પી. થી ૧ર એચ.પી. સધુી 610

૪ ૧૩એચ.પી. થી ર૦ એચ.પી. સધુી 777

૫ ર૧ એચ.પી. થી ર૫ એચ.પી. સધુી 943

૬ ર૬એચ.પી. થી ૩૦ એચ.પી. સધુી 1054

૭ ૩૧એચ.પી. થી ૪૦ એચ.પી. સધુી 1332

૮ ૪૧એચ.પી. થી ૫૦ એચ.પી. સધુી 1554

16 રીડકશનગીયર બોકસની વમર્ ગીયર શાફટ નવી જ ર મજુબ ના મા૫ 

સાઈઝની એસ.એસ.માથંીમશીનીંગ કરી બનાવી આ૫વાનુ ંકામ. 
1500

17 રીડકશનગીયર બોકસનુ ં જ રી મા૫ સાઈઝન ુ ગીયર / વમર્ ગીયર 

બ્રાસ/ગનમેટલમાથંીનવબુનાવીઆ૫વાનુકંામ 
1875

18-એ કોઈ ૫ણ એમ.એસ. ફેબ્રીકેશનના કામે સચુના મજુબ બનાવી 

વે ડીંગ/કિટંગ/ગ્રાઈ ડીંગ તથા કલરકામ સાથેનુ ંકામ.(દર કીલો દીઠ) 
137

18-બી સી.આઈ./એમ.એસ.મટીરીયલના કામે સચુના મજુબકોઈ ૫ણ એમ.એસ. 

પેિશયલ, કાિ ટંગ/મશીનીંગ/ફીનીશીંગ તથા કલરકામ સાથે સ લાય 

કરવાનુ ંકામ.(દર કીલો દીઠ) 

437

19 ફાઉ  ડેશનબો  ટ, ર૦ એમ.એમ. રાઉ  ડ બ્રાઈટ બાર ત્રણ ટ લબંાઈના 

સચુના મજુબ આંટા પાડીસચુના મજુબના હોલ ફાસ, વે  ડીંગ કરી સ  લાય 

કરવાનુ ંકમ, નટ, વોશર, સહીત દરકીલો વજન દીઠ. 

137

20 પ પસેટના બેર ગ હાઉસ ગ અથવા પ પ બોડ મા ં ટન ગ કર  બેર ગના 

ઓ.ડ . જુબ ફ ટ ગથઈ શક તે માણે સી.આઈ. / એમ.એસ. ુ ં  લીવ 

બનાવી ફ ટ ગ કરવા  ુકામ. 

ભાવ ( િપયા)

એ ૧હો.પા. થી ૧૦ હો.પા. 465

બી ૧૧હો.પા. થી ર૦ હો.પા. 665

સી ર૧હો.પા. થી ૭૫ હો.પા. 997

ડ  ૭૬હો.પા. થી ૩૦૦ હો.પા. 1197

ર1 ર0હો.પા. થી 300 હો.પા. ધુીના પ પ સેટ માટ સી.આઈ. મેટલના બેર ગ 

હાઉસ ગ ન નુા જુબ બનાવી આ5વા ુ ંજોબ કામ િત ક લો વજન દ ઠ 
598

ર2 ક5લ લુી માટ રબર ુ ં  ટાર ક5લર સ  લાય કરવા ુ ંકામ. ભાવ ( િપયા)

એમ.એમ. સાઈઝ / નબંર  

૧ ૯૦ 248

ર ૧૧૦ 332

૩ ૧૫૦ 456
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૪ ૧૯૦ 540

૫ રર૫ 631

૬ ર૫૦ 688

૭ ૩૦૦ 747

ર3 HSCF/ટબાઇનપ પની મોટરનેક5લ લુીમાથંી છોડાવી 

ર પેર ગ/ર વાઈ  ડ ગ માટ લોડ કરવા ુ,ં તથા ર પેર ગ /ર વાઈ  ડ ગ થયેલ 

મોટરને અનલોડ કર   ક5લ કર  એલાઈમે  ટ કર  આ5વા ુ ંકામ.  

(જો હાઇ ોની જ ર પડ તો તે અલગથી કુવવામા ંઆવશે.) 

ભાવ ( િપયા)

મોટર કપેસીટ  

૧ ૧હો.પા. થી ૧૦ હો.પા. 665

ર ૧૧હો.પા. થી ર૦ હો.પા. 1130

૩ ર૧હો.પા. થી ૬૦ હો.પા. 1862

૪ ૬૧હો.પા. થી ૧૫૦ હો.પા. 2926

૫ ૧૫૧હો.પા. થી ૩૦૦ હો.પા. 3325

ન ધ:- ઉપરોક્ત કામે મોટર ફક્ત ડીસમે ટલ કરવાના કામે અથવા મોટર ફક્ત ફીટીંગ/એલાયમે ટ કરવાના 

કામે ઉપરોક્ત ભાવના ૫૦% ભાવો ચકુવવામા ંઆવશે. 

ર4 2 મીટર ડાઇ ધુી રાખવામા ંઆવેલ, 10 હો.પા ધુીના ઓ5નવેલ હોર ઝો  ટલ 

સબમસ બલ પ પ ડ લીવર લાઈનમાથંી છોડાવી ર પેર ગ માટ બહાર કાઢ  

વાહનમા ંલોડ કરવા ુ ંકામ અથવા ર પેર ગ થયેલસબમસ બલ પ પ ડ લીવર  

લાઈન સાથે ફ ટ ગ કર  આ5વા ુ ંજોબકામ. 

(જો હાઇ ોની જ ર પડ તો તે અલગથી કુવવામા ંઆવશે.) 

1200

ર5-એ અલગઅલગ કપેસીટ ના ચેઈન લુી  લોક/EOT craneખોલી ગીયર મીકનીઝમ, 

શાફટ, રચેટ લોકવીગેરમા ંજ ર  ર પેર ગ, સવ સ કર , ફ ટ ગ કામગીર . 
ભાવ ( િપયા)

૧ ૧ ટન 2128

ર ર ટન 2793

૩ ૩ ટન 3591

૪ ૪ટન 4123

૫ ૫ ટન 4655

25-બી અલગઅલગ કપેસીટ ના ચેઈન લુી  લોક/EOT crane મા ંફ ત ક લર 

બદલાવી ચેઈન લુી  લોક/EOT crane ચા  ુકર  આપવા ુ ંકામ. 
800

ર6 પ પનારોટરની ક5ના એસ.એસ./ ો  ઝમાથંી બનાવી આ5વા ુ ંકામ.  

(ફ નીશ કયા બાદ દર ક લોદ ઠ) 
1562
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ર7 1 થી5 એચ.પી. ની કપેસીટ ના વટ કલ ડ વોટર ગ સેટમા ંનવો .આઈ પાઈ5 

નાખી વે  ડ ગકર  કલર કર  આ5વા ુ ંકામ  

(પાઈ5નો ડાયામીટર તથા લબંાઈ જણાવી મીટર એકના ભાવો વો.વ SOR 

જુબના રહશે.) 

900

ર8 રએચ.પી. ની કપેસીટ ના વટ કલ ડ વોટર ગ સેટમા ં  લા  ડ શુ ગ 

 લા  ટ કનાતથા ઓઈલ સીલ ન નુા જુબ ુ ંબનાવી આ5વા ુ ંકામ. 
275

ર9-એ 3/16થી 3/4 સાઈઝના હોલ ેડ પાડ  આ5વા ુ ંકામ.  

૧ ૩/૧૬થી ૩/૮ સધુીના ૧ હોલ તથા થે્રડના ભાવ 121

ર ૭/૧૬થી ૩/૪ સધુીના ૧ હોલ તથા થે્રડના ભાવ 150

29-બી કુશળ તરવૈયા વડે ડેમ/તળાવ ના વા વટાવર તથા સબમિશર્બલ પપંના સકશન 

ટે્રનર સાફ કરી કચરો બહાર કાઢવાનુ ંકામ. (ભાવ પ્રિત જોબ)  
600

29-સી  જ િરયાત મજુબ સાઈઝની ગે વેનાઈઝ જાળી સ લાયના પર (ભાવ પ્રિત િકલો). 143

30 ગીયરબોક્ષ માટે જરુરી ઓઈલ સીલ નગં ૧ સ  લાય કરવા તથા ગીયર બોક્ષમા ં 

ફીટ કરી ઓઈલ લીકેજબધં કરવાન ુજોબ કામ 
465

31-એ વા  વનાગીયરબોકસ માટેના EN સીરીઝના ગીયર બનાવી સ  લાય કામ (ભાવ 

પ્રિત િકલો) 1662

31-બી વા  વનાગીયરબોકસ માટેના C.I. સીરીઝના ગીયર બનાવી સ  લાય કામ (ભાવ 

પ્રિત િકલો). 
1250

32 ડીજી સેટમા ંડીઝલ નાખવા માટેના હે  ડ ઓ૫રેટેડ ડીઝલ પ પ સ  લાય કરવાન ુ

કામ. 
1875

33 ડ ઝલ એ  ન ઓપરટડ ડ વોટર ગ પ પ માટ કરવાના થતા કામ.    

એ. 
ડીઝલએ  જીન ઓપરેટેડ ૧૫ એચ. પી. સધુીના પ પની પલુી સી.આઈ.માથંી 

બનાવી આ૫વાનુ ંકામ 

797

બી 
ડીઝલએ  જીન ઓપરેટેડ ૧૫ એચ. પી. સધુીના પ પની પલુીનુ ંક૫લર સેટ નટ 

બો  ટ સહીતનોભાવ 

597

સી 
ડીઝલએ  જીન ઓપરેટેડ ૧૫ એચ. પી. સધુીના પ પમા ંજ રીયાત મજુબના હોલ 

તથા આંટા પાડીઆ૫વાનુ ંકામ. 

159

ડ  ૧૫ એચ.પી. સધુીના ડીઝલએિ જન ખોલી સિવર્સ કરીિફિટંગ કરી આપવાનુ ંકામ. 3800

ઇ ૧૫ એચ.પી. સધુીના ડીઝલએિ જનના ંહડે સિવર્સ કરી આપવાનુ ંકામ 2250 

એફ  ૧૫ એચ.પી. સધુીના ડીઝલએિ જનના ંનોઝલ પ પ સિવર્સ કરી આપવાનુકંામ 2440
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૧૫એચ. પી. સધુીના ડીઝલ એિ જન માટે લોક પી ટન બનાવી ફીટીંગ કરી 

આપવાનુ ંકામ. 
8375

એચ 
ડીઝલએ  જીન ઓપરેટેડ ૧૫ એચ. પી. સધુીનાપ પસેટમાટે 

સી.આઈ.માથંીઈ પેલર બનાવી ફીટીંગ કરી આપવાનુ ંકામ.( ભાવ પ્રિત િકગ્રા) 
1200

આઇ 
ડીઝલએ  જીન ઓપરેટેડ ૧૫ એચ. પી. સધુીનાપ પસેટમાટે ગા કેટ પેિકંગ 

સેટખરીદ કરી ફીટીંગ કરી આપવાનુ ંકામ. 
875

 
ડીઝલએ  જીન ઓપરેટેડ ૧૫ એચ. પી. સધુીનાપ પસેટમાટે આગળનુ ંટ્રોલી હીલ 

( ૯ થી ૧૨ ઈચ સધુી)સીઆઈમાથંી બનાવી ફીટીંગ કરી આપવાનુ ંકામ. 
1650

ક 
ડીઝલએ  જીન ઓપરેટેડ ૧૫ એચ. પી. સધુીનાપ પસેટમાટે પાછળનુ ંટ્રોલીટાયર 

ટ બુ સેટ (સાઇજ ૫.00x ૧૯)સ લાય કરી ફીટીંગ કરી આપવાનુ ંકામ. 
3312

એલ 
ડીઝલએ  જીન ઓપરેટેડ ૧૫ એચ. પી. સધુીનાપ પસેટમાટે હે ડલ 

સ લાયકરવાનુ ંકામ (કીલો દીઠ) 
162

એમ ડીઝલએ  જીન ચેકીંગ કામે સાઇટ વીઝીટ (ભાવ પ્રિત વીઝીટ)  300

34 3/16થી 3/4 ધુીની સાઈઝના બ  ને બા ુ ટાવાળા એમ.એસ.  ટડ સ  લાય 

કરવા ુ ંકામ. 
ભાવ ( િપયા)

એ. ૩/૧૬થી ૩/૮ સધુીના ૧ નગં  ટડનો ભાવ(૩'' લબંાઈ સધુી) 46

બી. ૭/૧૬થી ૩/૪ સધુીના ૧ નગં  ટડનો ભાવ(૩'' લબંાઈ સધુી) 76

સી. કોઈ૫ણ સાઈઝના હાઈટે  સાઈલ બો  ટ ,  ટડસ, નટસ તથા વોશર (  પ્રીંગ વોશર 

સહીત) નાપ્રિત કી.ગ્રાનો ભાવ. 
747

35 3/16થી 3/4 ધુીની સાઈઝના એલ એ  ડ ક  બો  ટ સ  લાય કરવા ુ ંકામ.  

એ ૩/૧૬થી ૩/૮ સધુીના ૧ નગં બો  ટનો ભાવ(૧.૧/ર'' લબંાઈ સધુી) 52

બી ૭/૧૬થી ૩/૪ સધુીના ૧ નગં બો  ટનો ભાવ(૧.૧/ર'' લબંાઈ સધુી) 107

૩૬-એ ર૦૦કીલો વોટની મોટરથી ચાલતા વટ કલ ટબાર્ઈન પ પનુ ંબેરીંગ જનર્લ અથવા 

એ ગ્યલુર કો  ટેકટ બેરીંગ બદલવા માટે મોટર પ પને ડીક૫લ કરી મોટરને 

ટમીર્નલમાથંી કેબલકનેકશન છોડાવીમોટરને મોટર  ટુલ ૫રથી ઉતારી મોટર 

 ટુલ છોડાવી પ પની પલુીતથા રચેટ કવર કાઢી બેરીંગ જનર્લ અથવા એ ગ્યલુર 

કો  ટેકટ બેરીંગ કાઢી અતે્રથીઆ૫વામા ંઆવે તે ફીટ કયાર્ બાદ પ પની લીફટ લઈ 

બેરીંગ નટ ફીટ કરી રેચેટ કવરપ પ પલુી, મોટર  ટુલ, મોટર વગેરે તેની 

યથાવત  થીતીમા ંમકુી મોટર કેબલનાકનેકશન કરી એલાઈ  મે  ટ મેળવી મોટર 

પ પ ક૫લ કરી ચાલ ુકરી આ૫વાનુ ંકામ. 

12635
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૩૬-

બી 

ભાદર ડેમ સાઈટ પરની મોટર બદલવા માટે મોટર-પપંને ડીકપલ કરી, મોટર 

ટુલ છોડાવી, જુની મોટર ઉતારી તેની જગ્યાએ નવી મોટર તથા ટુલ(જ ર 

જણાયે) ફીટ કરી, કપલ કરી, મોટર-પ પ એલાય મે ટ કરી, મોટરના કનેક્શન 

કરી લોડ ટે ટ કરી આપવાનુ ંજોબ કામ. 

10108

૩૭ ર૦૦કીલો વોટ થી ચાલતા વટ કલ ટબાર્ઈન પ પની હડે શાફટ, હડે શાફટ  લીવ, 

કેડી  ચા  હડે સાથે લાગતો કોલમ પાઈ૫ બદલાવવા માટે મોટર પ પને ડીક૫લ 

કરી, મોટરને મોટર  ટુલ ૫રથી ઉતારી મોટર  ટુલ છોડાવી પ પની પલુી, રેચેટ 

કવર, એ ગ્યલુર કો  ટેકટ બેરીંગ ,બેરીંગ જનરલ વગેરે કાઢી ડી  ચા  હડે ને 

હડેરલાઈનથી છોડાવી ચેઈન પલુી  લોકથી ઉપાડી વારાફરતી બે કોલમ પાઈ૫ 

ઈ  ટેક વેલમાથંીબહાર કાઢી હડે શાફટ છોડાવી અતે્રથી આ૫વામા ંઆવેલ નવી હડે 

શાફટ, હડે શાફટ  લીવકે ડી  ટ  સ કોલમ પાઈ૫ બદલવી ઈ  ટેકવેલમા ંઉતારી 

ડી  ચા  હડેને ફાઉ  ડેશન૫ર મકુી હડેર લાઈન સાથે ફીટ કરી બેરીંગ જનરલ, 

એંગ્ યલુર કો  ટેકટ બેરીંગ, રેચેટકવર, પ પ પલુી વગેરે સચુના મજુબ ફીટ કરી 

મોટર  ટુલ, મોટર વગેરેને તેની યથાવત િ થતીમા ંમકુી મોટર કેબલના કનેકશન 

કરી એલાઈ  મે  ટ મેળવી મોટર પ પ ક૫લ કરીચાલ ુકરી આ૫વાનુ ંકામ. 

21280

38 ર૦૦કીલોવોટ ની મોટરથી ચાલતા વટ કલ ટબાર્ઈન પ પના ડી  ટ  સ કોલમ 

પાઈ૫ ૫છીના૧૩ નગં કોલમ પાઈ૫ (ટે૫ર કોલમ પાઈ૫ સહીત) પૈકીના કોઈ 

૫ણ કોલમ પાઈ૫, ઈ  ટરમીડીયટશાફટ, ઈ  ટરમીડીયેટ શાફટ  લીવ, બેરીંગ 

પાઈડર, થે્રડેડ ક  લીન પાઈડરનાર  બર બેરીંગમા ંભાગં તટુ થયે બદલાવવા 

માટે પ પ મોટર ડીક૫લ કરી મોટરટિમર્નલમાથંી કેબલ કનેકશન છોડાવી, 

મોટરને મોટર  ટુલ ૫રથી ઉતારી મોટર  ટુલછોડાવી પ પ પલુી, રેચેટ કવર 

કાઢી , બેરીંગ જનરલ, બેરીંગકાઢી ડી  ચા  હડેનેહડેર લાઈનથી છોડાવી ચેઈન 

પલુી  લોકથી ઉપાડી વારાફરતી કોલમ પાઈ૫ને ઈ  ટેકવેલમાથંી બહાર કાઢી 

કલે  પીંગ કરી છોડાવી તેના ઉ૫ર જણાવેલ પાટર્સ પૈકી ભાગં તટુથયેલ કોઈ ૫ણ 

પાટર્સ કાઢી તેની જગ્ યાએ અતે્રથી આ૫વામા ંઆવે તે પાટર્સ સચુના મજુબફીટ 

કરી બહાર કાઢેલ કોલમ પાઈ  સને વારાફરતી કલે  પીંગ કરી ઈ  ટેક વેલમાઉંતારી 

ડી  ટ  સ કોલમ પાઈ૫ સાથેડી  ચા  હડે લગાવી તેને ફાઉ  ડેશન ૫ર મકુીબેરીંગ 

જનરલ, બેરીંગ, રેચેટ કવર, પ પ પલુી વગેરે સચુના મજુબ ફીટ મોટર 

 ટુલમકુયા બાદ મોટર મકુી કેબલ કનેકશન કયાર્ બાદ એલાઈ  મે  ટ મેળવી મોટર 

પ પ ક૫લકરી ચાલ ુકરી આ૫વા સહીતનુ ંકામ. 

46550

39 ર૦૦કીલો વોટ ની મોટરથી ચાલતા વટ કલ ટબાર્ઈન પ પના બાઉલ યિુનટમા ં

ર  બર બેરીંગ, ઇ પેલર, ઇ પેલર શાફટ  લીવ, ઇ પેલર શાફટ વગેરેમા ંભાગં તટુ 

થયે મોટરપ પ ડી-ક૫લ કરી મોટર કેબલ કનેકશન છોડાવી મોટરને  ટુલ ૫રથી 

ઉતારી મોટર  ટુલછોડાવી પ પ પલુી, રેચેટ કવબ, બેરીંગ જનરલ, બેરીંગ વગેરે 

59850
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કાઢી ડી  ચા  હડેનેહડેર લાઈનથી છોડાવી પ પના કોલમ પાઈ૫ને વારાફરતી 

ઈ  ટેક વેલમાથંી બાર કાઢીકલે  પીંગ કરતા રહી ઈ  ટરમીડીયેટ શાફટ ખોલી 

પ પનુ ંબાઉલ એસે  બલ યનુીટઈ  ટેક વેલમાથંી બહાર કાઢી બેલ માઉથ છોડાવી 

વારાફરતી ચારેય બાઉલ ખોલી તેના ઉ૫રજણાવેલ પાટર્સ પૈકી ખરાબ થયેલ 

પાટર્સ ની જગ્ યાએ અતે્રથી આ૫વામા ંઆવે તે પાટર્સફીટ કરી બાઉલ એસે  બલી 

એસે  બલ કયાર્ બાદ તેની સાથે વારાફરતી દરેક કોલમપાઈ૫ફીટ કરી ઈ  ટેક 

વેલમા ંઉતારી ડી  ટ  સ કોલમ પાઈ૫ સાથે ડી  ચા  હડે ફીટકરી ફાઉ  ડેશન ૫ર 

મકુી હડેર લાઈન સાથે ફીટ કરી બેરીંગ જનરલ બેરીંગ, રેચેટ કવર, પ પ પલુી 

વગેરે સચુના મજુબ ફીટ કરી મોટરને યથાવત  થીતીમા ં મકુી મોટર 

કેબલનાકનેકશન કરી એલાઈ  મે  ટ મેળવી મોટર પ પ ક૫લ કરી ચાલ ુ કરી 

આ૫વાન સહીતનુ ંકામ. 

40 ભાદરડેમ સાઈટ પ પીંગ  ટેશન ઉ૫ર વા  વ ટાવરમા ંમકેુલ ૬ પ પસ પૈકી કોઈ 

૫ણ પ પકોઈ ૫ણ પ્રકારના ફો  ટના કારણે ઈ  ટેક વેલમા ં૫ડી જાય તો સાઈટ 

ઉ૫ર જ રી માલસામાન વો કે ચઈેન પલુી  લોક, વાયર રો૫, સાકંળ, ર  સો 

સાથે લાવી ઈ  ટેકવેલમા ં ૫ડી ગયેલ પ પને તેની મળુ જગ્ યાએ લઈ પ પને 

બહાર કાઢી શકાય તેવીપોઝીશનમા ંઈનટેક વેલમાથંી શીફટીંગ કરી બહાર કાઢી 

આ૫વાના કામે. 

11970

41 

એ 

ફી  ટર  લા  ટ ૫રના કલેરીફાયર બ્રીજની ટે્રકસન ડ્રાઈવ  હીલના પેડ  ટલમા ંભાગં 

તટુથયે / પેડ  ટલના બેરીંગ ખરાબ થયે /  હીલની શાફટના બેરીંગ ડાયા. મા ં

બેરીંગલઝુ થયે સાઈટ ઉ૫ર આવી બ્રીજને   ક વડે જ રીયાત મજુબ અઘ્ ધર 

કરી  હીલકાઢી જ રત મજુબ રીપેરીંગ કરી  હીલ યથાવત  થીતીમા ં ફીટ કરી 

એલાઈમે  ટ મેળવીચાલ ુકરી આ૫વા સહીત (ફકત મજુરી કામ) 

9975

41 

બી 

કલેરીફાયરના ટે્રકસન ડ્રાઈવ પી વી સી રબર કોટેડ પેડ  ટલ  હીલનામાવંીનાયલ 

રબર કોટીંગ સચુના અનસુાર હોટ પ્રોસેસથી ચડાવી પેડે  ટલ ક પલીટ કરી 

આ૫વાન ુકામ ટ્રા  સપોટશન સાથે. (ભાવ પ્રિતનગં) 

26850 

41 

સી 
કલેરીફાયરનુ ંમેઈન બેરીંગ રીપેર કરી િફિ ંગ કરી આપવાનુ ંજોબ કામ. 

60000

41 ડ  
કલેરીફાયરનુ ંમેઈન બેરીંગમા ં ક્ત ઓઇલ/ ગ્રીસીંગ કરી ટીન રીપેરીંગ 

કરવાના ભાવ. (ઓઇલ/ ગ્રીસીંગ સિહત પ્રિત જોબ ભાવ)    

3000

42 

એ 

પો  ડરપ પ / સબમ બલ પ પ સેટ/SCF પપં સેટ ને ુવા / ડમ / ઈ  ટક વેલમા ં

ઉતાર  આ5વા ુ ંતથાસલં ન એસેસર ઝ સાથે જોડવા ુ ંકામ.  

(જો હાઇ ોની જ ર પડ તો તે અલગથી કુવવામા ંઆવશે.)   

ભાવ ( િપયા)

૧ ૦ થી૧૫ એચ.પી. સધુી 1995

ર ૧૬થી ૩૦ એચ.પી. સધુી 3990
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૩ ૩૧થી ૫૦ એચ.પી. સધુી 4655

૪ ૫૧થી ૧૦૦ એચ.પી. સધુી 5985

૫ ૧૦૧ થી ૧૫૦ એચ.પી. સધુી  7315

૬ ૧૫૧ થી ૩૦૦ એચ.પી સધુી  8924 

42 

બી 

પ પસેટની ડ લીવર  લાઈનોના જોઈ  ટ છોડાવી,  ઝુ વા  વ, નોન ર ટન વા  વ 

છોડાવીપ પ સેટ બહાર કાઢ  લોડ કર  આ5વા  ુકામ. 

(જો હાઇ ોની જ ર પડ તો તે અલગથી કુવવામા ંઆવશે.)   

ભાવ ( િપયા)

૧ ૦ થી૧૫ એચ.પી. સધુી 1729

ર ૧૬થી ૩૦ એચ.પી. સધુી 3192

૩ ૩૧થી ૫૦ એચ.પી. સધુી 3857

૪ ૫૧થી ૧૦૦ એચ.પી. સધુી 5320

૫ ૧૦૧ થી ૧૫૦ એચ.પી. સધુી  6650

૬ ૧૫૧ થી ૩૦૦ એચ.પી સધુી  8113

43 

એ 

ઈ.એસ.આરતથા .એસ.આર ના લેવલ માટ નવો ફલોટ 16 ગેઈજ ગે  વે 

શીટમાથંી બનાવી એપોકસીપેઈ  ટ કર  સ  લાય કરવા ુ ંકામ. ભાવ ( િપયા)

૧ ૧૦૦થી ર૦૦ એમ.એમ. સધુી નગં-૧ ના 1496

ર ર૦૧એમ.એમ. થી વધ ુ 1995

૩ પીવીસી મરીન બોલ / ફલોટ  3491

બી1 ઈ.એસ.આર / .એસ.આર મા ંઉતર  ચુના જુબ કાઉ  ટર બેલે  સ વજન સાથે 

આપેલફલોટ બાધંી, ફ ીકશન કર  આ5વા ુ ંક પલીટ કામ જ ર  માલ સામાન 

સહ ત. 

1596

બી ર માગંણીમજુબ ઘાઈ વાયર (વાયર રો૫) સ  લાય કરવાનુ ંકામ ભાવ ૧ કીલોના 415

બી 3 વોટરલેવલ પ ીની ગરેડી કા  ટ આયનર્ માથંી સે પલ મજુબની બનાવી આ૫વાનુ ં

કામ ભાવફીનીશીંગ કયાર્ બાદ દર કીલો દીઠ. 
415

44 એચ.એસ.સી.એફપ પના  લા  ડમા ંબ  ને બા ુએ જ ર જુબના સાઈઝની ેફાઈટ 

દોર  ભર , ુ ીકશન કર   લા  ડ સેટ ગ કરવા ુ ંકામ(માલ મ ુર  સહ ત) 
ભાવ ( િપયા)

૧ ૧ એચ.પી. થી ૫૦ એચ.પી.     111

ર ૫૧ એચ.પી. થી૧૦૦ એચ.પી.  166

૩ ૧૦૧ એચ.પી. થીર૦૦ એચ.પી.     244

૪ ર૦૦ એચ.પી. થીઉ૫ર     277
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45  યાર -1ડમ સાઈટ વા  વ ટાવરના વટ કલ ટબાઈન પ પના સવ સ/ ર પેર ગ 

અથપ પ ના ડ  ચા  બેઈઝ તથા પ પના વટ કલ કોલમ પાઈ5 પાઈડર, શાફટ 

(40 ટલબંાઈના) વટ કલ કોલમ 6 જોઈ  ટ છોડાવી વટ કલ ટબાઈન 

પ પનેસવ સ/ર પેર ગ કર  વટ કલ કોલમ પાઈ5, શાફટ તથા પાઈડરને ફ ટ ગ, 

ર ઈ   ટોલેશન, ટ  ટ ગ, કમીશન ગ કર  લોડ 5ર ટ  ટ કર , ચા  ુ કર  

આ5વા ુકંામ. 

ભાવ ( િપયા)

૧ ૭૫એચ.પી. 26635

૨ ૧૫૦એચ. પી. 35525

૩ ૨૦૦ એચ. પી. 45248

 

ન ધ : (૧) પ્રથમ બે કોલમ પાઇપ સધુી પ પ ખોલીને ફીટ કરવાના કામે ઉપરોક્ત 

ભાવના ૭૦% રકમ ચકુવવાના રહશેે.    

(૨) જો બાઉલ એસે બલી ખોલીને ફીટ કરવાના કામે ઉપરોક્ત ભાવના ૩૦% વધ ુ

રકમ ચકુવવાના રહશેે. 

46  યાર  -1 ડમ સાઈટ વા  વ ટાવરના વટ કલ ટબાઈન પ પ માટ જ ર  મા5 

સાઈઝન સે પલ જુબના  પેર પા ્સ બનાવી આ5વા  ુકામ. 
ભાવ ( િપયા)

એ 150 થી 200 એચ.પી. વટ કલ ટબાઈન પ પ માટ  

૧ 

૩૦૦ થી ૪૫૦એમ.એમ. ડાયા ૮ એમ.એમ. થીકનેસના એમ.એસ./સી.આઈ. 

પાઈ૫ તથા ૧૬ એમ.એમ. થીકનેસ એમ.એસ. ડબલએ  ડેડ ફલા  જ સાથે વટ કલ 

કોલમ પાઈ૫ સ  લાય કરવાનુ ંકામ. (ભાવ પ્રિત કીગ્રા)  

206

ર 
૩૦૦ થી ૪૫૦એમ.એમ. ડાયા ૧૬ એમ.એમ. થીકનેસ એમ.એસ./સી.આઈ. 

પાઈડર (ભાવ પ્રિત નગં) 

13750

૩ 
એસ.એસ.વટ કલ કોલમ શાફટ બ  ને છેડે ઈ  ટરનલ/એક  ટનર્લ થે્રડીંગ તથા 

ટનીર્ગમશીનીંગ સાથે. (ભાવ પ્રિત કીગ્રા) 

1187

૪ એસ.એસ.શાફટ  લીવ(લ ગ) (ભાવ પ્રિત નગં) 15312

૫ એસ.એસ.શાફટ  લીવ (શોટર્) (ભાવ પ્રિત નગં) 13125

૬ એમ.એસ.ગ્ લાન હાઉસીંગ (ભાવ પ્રિત કીગ્રા) 437

૭ કોલમ પાઈ૫ ના પાઈડર ટેફલોન બશુીંગ 5625

બી  75એચ.પી. વટ કલ ટબાઈન પ પ માટ 

૧ 
ર૫૦એમ.એમ. ડાયા ૮ એમ.એમ. થીકનેસના તથા ૧૬ એમ.એમ. થીકનેસ ડબલ 

એ  ડેડ ફલા  જ સાથેનાપાઈ૫ સ  લાય કરવાનુ ંકામ (ભાવ પ્રિત કીગ્રા) 

206

ર 
ર૫૦એમ.એમ. ડાયા ૧૬ એમ.એમ. થીકનેસ એમ.એસ. પાઈડર 

 (ભાવ પ્રિત નગં) 

10806
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૩ 
એસ.એસ.વટ કલ કોલમ શાફટ બ  ને છેડે ઈ  ટનર્લ / એકસટનર્લ થેડીંગ સાથે 

(ભાવ પ્રિત કીગ્રા) 

1250

૪ એસ.એસ. શાફટ  લીવ(લ ગ) (ભાવ પ્રિત નગં) 11637

૫ એસ.એસ.શાફટ  લીવ (શોટર્) (ભાવ પ્રિત નગં) 8312

૬ એમ.એસ./સી.આઈ.ગ્ લાન હાઉસીંગ (ભાવ પ્રિત કીગ્રા) 415

૭ કોલમ પાઈ૫ ના પાઈડર ટેફલોન બશુીંગ 4156

47 ૩’× ૩''× ૩'' સકસન  વી૫ર ટ્રોલી માટેન ુબ્રશ 2493

48 સકસન  વી૫ર ટ્રોલી ક પલીટ સેટ, ક્લે પ , સોકેટ સાથે 29925

49 જુદી-જુદીસાઈઝના એકસપા  સન બેલો પીસ સ લાય કામ.  
આઈ.એસ. કોડ 

૧.૦ 

આઈ.એસ.કોડ 

૧.૬ 

એ ૧૦૦ એમ.એમ  10000 10000

બી ૧૫૦ એમ.એમ 11250 12000

સી ૨૦૦ એમ.એમ  13750 15000

 ડ  ર૫૦એમ.એમ. 17775 24645

 ઈ ૩૦૦એમ.એમ 22350 26250

 એફ ૩૫૦એમ.એમ 26250 28350

  ૪૦૦એમ.એમ 32850 37800

 એચ ૪૫૦એમ.એમ 39525 42975

 આઇ  ૫૦૦ એમ.એમ 44235 56235

50 
કોઈ ૫ણ સાઈઝનાડીસમે  ટલ જોઈ  ટ તમામ પ્રકારની એસેસરીઝ સાથે પ્રિત 

કીલોના ભાવ. 
275

ફ  ટર  લા ટના બેક વોશ ક  ેશર સવ સ કરવા ુ ંકામ ભાવ ( િપયા)

 51 

૧ એચ.પી. થી ૧૦ એચ.પી. સધુી 1197

૧૧ એચ.પી. થી ર૦ એચ.પી. સધુી 1862

ર૧ એચ.પી. થી ૩૦ એચ.પી. સધુી 2660

૩૧ એચ.પી. થી ૪૦ એચ.પી. સધુી 3192

૪૧ એચ.પી. થી ૫૦ એચ.પી. સધુી 3591

52 
મોટર-પ પ-વા  વ-એન.આર.વી.-બેઝ  લેટ સાથે વાયર શથી સાફકર સી  થેટ ક 

પેઈ  ટના 0ર લેયર કર કલર કરવા ુ ંકામ 
ભાવ ( િપયા)

 એ ૧ એચ.પી. થી ૫ એચ.પી. સધુી 1330

 બી ૬ એચ.પી. થી ૧૦ એચ.પી. સધુી 1995

 સી ૧૧ એચ.પી. થી ર૫ એચ.પી. સધુી 2926
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 ડ  ર૬ એચ.પી. થી ૫૦ એચ.પી. સધુી 3591

 ઈ ૫૧ એચ.પી. થી ૧૦૦ એચ.પી. સધુી 4256

 એફ ૧૦૧ એચ.પી. થી ૧૫૦ એચ.પી. સધુી 4921

  ૧૫૧ એચ.પી. થી ર૦૦ એચ.પી. સધુી 5453

 એચ ર૦૧ એચ.પી. થી ર૫૦ એચ.પી. સધુી 5985

 આઈ ર૫૧ એચ.પી. થી ૩૦૦એચ.પી. સધુી 6384

 
કોઇ પણ મશીનરી/ એસીસરીઝને વાયર બ્રશથી સાફકરીસી  થેટીક પેઈ  ટના ૦ર 

લેયર કરીકલર કરવાનુ ંકામ (ચો. ટ દીઠ) 
32

53 
મેનપાવર સ લાય માટ -તે સમયે વતમાન લ તુમ વેતન દરના જુબના ભાવો+15% વ  ુ

કુવવા તથા આ ભાવો પર કો ાકટર ારા આપવામા ંઆવેલ + ભાવો કૂવવામા ંઆવશે નહ . 

54 
સબમઝર્ડ સે ટ્રીફ ગુલ પ પના તરતા લોટીંગ બા  મા જ રી બેરલ બદલાવાન ુ

કામ જ રી માલ સામાન સહીત 

900

55 
કુવા / ડેમ / ઈ ટેકવેલમા ંઉતારેલા સબમઝર્ડ સે ટ્રીફ ગુલ પ પના કોલમ પાઇપ 

વધારવાન ુતથા ઘટાડવાન ુમજુરી કામ (ભાવ પ્રિત પીસ)  

300

56 
૨૦૦ એમ.એમ વાયર બ્રેડેડ પાઇપ સ લાય કરવાન ુકામના પ્ર યેક રનીંગ મીટર 

ના ભાવ. 
10000

57 
૨૫૦ એમ.એમ વાયર બ્રેડેડ પાઇપ સ લાય કરવાન ુકામના પ્ર યેક રનીંગ મીટર 

ના ભાવ. 
12000

58 
સક્શન વીપર ટ્રોલી રીપેરીંગ સિવર્સ કરવાન ુકામઆકામેજ રીનટબો ટ, 

વોશર,ર બરશીટ ટડ, િ હલ, પ્રીંગ  એજ સીએલાવવાનારહશેે 
900

59 ૧ થી ૫ ટન સધુીની કેપેસીટીના ચેઇન પલુી લોક નાહકુપ્ર યેક નગં દીઠ ભાવ 1875

60 ેશર ગેજ માટ એસેસર ઝ સ લાય કામ. 

એ. ય ુટાઈપ સાઈફોન પાઈપ  562

બી..   ુટાઈપ સાઈફોન પાઈપ 700

સી. વા વ   437

61 એમ.એસ. ચેઈન પલુી લોક માટે નીચે મજુબ ભાવો ચકુવવા. 

 

કેપેસીટી 

૦૩ મીટર ચેઈન 

સાથે સ લાય 

 ભાવ( િપયા) 

જ રીયાત 

મજુબ વધારે 

ચેઈન લેવા 

માટે મીટર દીઠ 

ભાવ( િપયા) 
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એ. ૧ ટન  8750 625

બી. ૨ ટન  10000 625

સી. ૩ ટન  11875 875

ડ . ૫ ટન  22500 1500

 
ન ધ:- ઉપરોક્ત સ લાય કરવાની થતી ચેઈન પલુી લોક INDEF/SAFEX/DMDE/MORRIS/ELEPHANT માથંી 

 જ કોઈ એક કંપનીની સ લાય કરવાની થશે. 
 
 

62 ગે ટ્રી સ લાય કરવાના કામે નીચે મજુબ ભાવો ચકુવવા. 

 

કેપેસીટી 
૦૩ મીટર ચેઈન સાથે 

સ લાય ભાવ( .) 

જ રીયાત મજુબ વધારે ચેઈન લેવા 

માટે મીટર દીઠ (ભાવ િપયા). 

એ. ૧ ટન  5000 

312
બી. ૨ ટન  8125 

સી. ૩ ટન  10000 

ડ . ૫ ટન  15325 

ઇ  કોઇ પણ ગે ટ્રી સિવર્સ કરવાનો ભાવ  1000

63 
જ રીયાત મજુબની માપ સાઈઝના ં લેઈન એ ડેડ એમ.એસ.પાઈપ સ લાય 

કરવાના કામ (ભાવ પ્રિત િક.ગ્રા.) 
87

64 
જ રીયાત મજુબની માપ સાઈઝના ં લા જ એ ડેડ ડી. આઇ પાઈપ.,  ડી. આઇ 

પે યલ સ લાય કરવાના કામ (ભાવ પ્રિત િક.ગ્રા.) 
ભાવ ( િપયા)

એ ૦ -૩૦૦ એમ.એમ  130 

બી ૩૦૧ -૬૦૦ એમ.એમ  180 

સી ૬૦૧ – ૧૦૦૦ એમ.એમ. 250 

ડ  ૧૦૦૦ એમ.એમ. થી વધ ુસાઇઝ  280 

 ન ધ :ડી.આઇ ડક ટ બેંડ માટે ઉપરોક્ત ભાવથી ૨૦ % વધ ુચકુવણ ુકરવુ ં  

65 પે્રશર િફ ટર ટાકંી માટે પોલી પ્રોપેલીન નોઝલ સ લાય કરવાનુ ંકામ. (નગં દીઠ) 56 

66 ગ્રીન હોઝ પાઈપ સ લાય કામ.(પ્રિત િક.ગ્રા.) 152 

67 
કોઈ પણ પાટર્સમા ંમટીરીયલ ટે ટીંગ કરાવવાની જ રીયાત લાગે તેવા િક સામા ં

મટીરીયલ ટે ટ સટ ફીકેટ રજુ કરવાનુ ંકામ.(પ્રિત જોબ) 
300

68-એ 
૮૦ એમ.એમ. થી ૧૫૦ એમ.એમ. સાઈઝના મીકેનીકલ ટાઈપ ફલોમીટર ખોલી 

સફાઈ/સિવર્સ કરી ફીટીંગ કરવાનુ ંકામ.(પ્રિત જોબ) 
500

68- ૧૫૧ એમ.એમ. થી ૩૦૦ એમ.એમ. સાઈઝના મીકેનીકલ ટાઈપ ફલોમીટર ખોલી 1000
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બી સફાઈ/સિવર્સ કરી ફીટીંગ કરવાનુ ંકામ.(પ્રિત જોબ) 

70. 
એ યિુમિનયમ મટીરીયલની ફો ડેબલ એક્ષટે સન લેડર 

(લોડ કેપેસીટી -૫૦ થી ૧૫૦ િક.ગ્રા.) સ લાય કરવાના ભાવ પ્રિત ટ. 475

71.  

ડેમ સાઇટ પર કાયર્રત SCF પપં ના લોિટંગ બા  માટે ૩ એમએમ થી ૫ 

એમએમ થીકનેસવાળી એલિુમિનયમ ચેકર લેટ સ લાય કરવાનુ ંકામ (ભાવ 

પ્રિત ચોરસ ટ ) 
285

72 યારી-1 ડેમ સાઇટના કામો ભાવ ( િપયા)

એ યારી-૧ ડેમના ગેઇટના ગીઅર બોક્સમા ંજ રી રીપરેીંગ કરવાનુ ંકામ.   6000

બી યારી- ૧ ડેમ ગેઇટના રોપબદલાવનુ ંમજુરી કામ.  6500

 

સી 
યારી -૧ ડેમ સાઇટ પર ડેમમા ંપાણીમા ંઉતરી ગેઇટ ના હુક લગાવવા, છોડાવવા, 

વગેરે પ્રકારના કામ ેકુશળ તરવયૈા સ લાય કરવાનુ ંકામ. (ભાવપ્રિત કલાક - એક 

તરવયૈાના ) 
300

ડ   યારી -૧ ડેમ સાઇટ પર ડેમના ગેઇટની એિ જનની કોઇ પણ કોઇ પણ ફ લુ પાઇપ 

બદલી આપવાનુ ંકામ (મટીરીયલ સાથ)ે (ભાવ પ્રિત નગં) 
400

ઇ યારી-૧ ડેમ સાઇટ પર ડેમના ગેઇટની એિ જનની ડીઝલ ટાકંી છોડાવી ખાલી કરી 

સિવર્સ કરી ફરી ફીટીંગ કરવાનુ ંકામ. (ભાવ પ્રિત જોબ) 400

એફ યારી-૧ ડેમ સાઇટ પર ડેમના ગેઇટની એિ જન હડે ખોલી એિ જન ક લીટ સિવર્સ 

કરવાનુ ંકામ.  3000

 યારી-૧ ડેમ સાઇટ પર ડેમના ગેઇટની એિ જન સાથેના ગીઅર બોક્સ ખોલી જુન ુ 

ઓઇલ કાઢી નવ ુઓઇલ નાખી ક લીટ કરવાનુ ંમજુરી કામ. 400

એચ યારી-૧ ડેમ સાઇટ પર ડેમના  ગે ટ્રી ના હીલ અથવા ગીઅર મા ંજ રી રીપરેીંગ કામ ે

ક લગાવી હીલ બહાર કાઢી જ રી રીપરેીંગ સિવર્સ કરી ફીંટીંગ કરવાન ુકામ(ભાવ 

પ્રિત હીલ) 

7000

આઈ યારી-૧ ડેમ સાઇટ પર ડેમના ગેઇટ ના િગયર બોક્સ અથવા પડે ટલ મા ંજ રી 

એડ ટમે ટ કરી જ રી બિેરંગ બદલવી ગ્રીિસંગ કરી ફીટીંગ કરી આપવાનુ ંમજૂરી કામ 

(ભાવ પ્રિત જોબ )  
2000

 

યારી-૧ ડેમસાઈટ પર ડેમના ટોપલોક ગેઇટ ઉતારવાનુ/ંબીજા ગેઇટમા ં

ટ્રા સફર કરવાનુ/ં ટે ડપરથી ગેઇટમા ંઉતારવાનુ ંકે્રઇન ઓપરેટીંગ મેનપાવર 

સ લાય સહીત કામ. (ભાવપ્રિત ગેઇટદીઠ.) 

2500
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ક 
યારી-૧ડેમ સાઈટ પર ડેમના ગેઇટ તથા હકુમા ંકોઈ પણ એમ.એસ./સી.આઈ. 

પાટર્ બનાવવાના કામે ( ભાવ પ્રિત િકલો) 
400

એલ 
યારી-૧ડેમ સાઈટ પર લીફટીંગ બીમમા ંકોઈ પણ રીપેરીંગ મજુરી કામ.(ભાવ 

પ્રિત જોબ ) 
2500

73 ૦.૫ઇંચ બોલ વા વ  215

74 ૧ઇંચ બોલ વા વ  350

75 ૦.૭૫ઇચ બોલ વા વ  270

76 
કોઈપણ સાઈઝની એમ.એસ. ફલાજં (િકલો દીઠ) (૪૦૦ એમ.એમ. થી ઓછી 

સાઈઝ) (ભાવ પ્રિત  િકલો) 
150

77 
કોઈપણ સાઈઝની એમ.એસ. ફલાજં (િકલો દીઠ) (૪૦૦ એમ.એમ. કે તેથી વધ ુ

સાઈઝ) (ભાવ પ્રિત  િકલો) 
200

78 શોટર્/લ ગકોલર જોઈ ટ (એમ.એસ./સી.આઈ.) (ભાવ પ્રિત  િકલો)  125

79 હાઈડ્રોભાડુ ં(૨ કલાકથી ઓછા કામ માટે મીનીમમ ભાડુ)ં  2500

80 
જનરેટરસેટની કેનોપી ખોલી એ જીન અથવા અ ટરનેટરને એસે લઅથવા 

ડીસમે ટલ કરી વાહનમા ંલોડ /અનલોડ કરવાનુ ંજોબ કામ (ઇલેિક્ટ્રક કામ તથા 

હાઈડ્રો/ટે્રલર ભાડુ ંિસવાય) 

17000

81 
ડીઝલએ જીન ઓપરેટેડ ડી-વોટરીંગ પ પને સાઈટ પર લાવી જોઇ ટ કરી ચાલ ુ

કરવાનુ ંતથા કામપણૂર્ થયે ફરીથી િનયત જગ્યાએ પહોચાડવાનુ ંકામ. 

(આ કામમા ંવપરાત ુ ંડીઝલનુ ંચકૂવણુ ંઅલગથી રહસેે)(ભાવ પ્રિત જોબ) 

3500

82 
લોમીટર/ લેવલ સે સર કેલીબ્રેશન માટે NABL  એ વુગવનર્મે ટ અથવા 

પ્રાઇવેટ કંપનીના ક્વોટેશન મજુબ  તે એજ સીને ડાયરેક્ટ ચકુવણ ુકરવામા ં

આવશે.   

ક્વોટેશન મજુબ 

83 
લોમીટર/ લેવલ સે સરને લગત કોઇ કામ માટેના પેર પાટ્ર્સ પ્રાઇસ લી ટ 

મજુબ ચકુવવામા ંઆવશે તેમજ લેબર ચા    તે એજ સીને ક્વોટેશન મજુબ  

ચકુવવામા ંઆવશે.  

ક્વોટેશન મજુબ

84 
કોઇ પણ મશીનરીના વે યએુશન માટે ગવનર્મે ટ રિજ ટડર્ વે યઅુરના ક્વોટેશન 

મજુબ ડાયરેક્ટ  તે એજ સીને ચકુવણ ુકરવામા ંઆવશે. 
ક્વોટેશન મજુબ

85 
ભાદર ડેમ સાઇટ પરના વી.ટી. પ પની ઇ ટરમીડીએટ શા ટમા ં લીવ ફીટ 

કરવાનો ભાવ (પ્રિત જોબ) 
500
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ના.કા.ઇ  ના.કા.ઇ  ના.કા.ઇ  ના.કા.ઇ  ના.કા.ઇ  ના.કા.ઇ 

રયાધાર 

 વે. ઝો. 

યાર   

વે. ઝો. 

આ       

ઇ. ઝો. 

બેડ       

ઇ. ઝો. 

ભાદર  

સે. ઝો. 

હ ડ પ પ/ 

બોરવેલ 
 

 

એડ . સીટ  . જિનયર 

     રાજકોટ મહાનગરપા લકા   

86 
ભાદર ડેમ સાઇટ પરના વી.ટી. પ પના પાઇડરમા ંરબર બેરીંગ લીવ ફીટ 

કરવાનો ભાવ (પ્રિત જોબ) 
500

87 
વીમીંગ પલૂ પરની પે્રશર િફ ટર ટે ક માટે જ રીયાત મજુબના માપ  

સાઇઝની મીડીયા સ લાય કરવાનો (ભાવ પ્રિત ટન)  
5100

88 
વીમીંગ પલૂ પરની પે્રશર િફ ટર ટે ક માટે જ રીયાત મજુબના માપ સાઇઝના 

ગે્રવે સ સ લાય કરવાનો (ભાવ પ્રિત ટન)  
2500

89 ઉપરોક્ત મીડીયા/ ગે્રવે સ ફીલીંગ વકર્ (ભાવ પ્રિત ટન)  1000

90 WTP  લજ ટે ક અથવા રી‐ટ્રીટમે ટ પીટ સાફ કરવાનો ભાવ 15000

91 
ક્લોરીન ટનર એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઇ જવા માટેરની ટ્રોલીના હીલ 

નવા સ લાય કરી ફીટ કરી આપવાનુ ંકામ ( ૦૧ હીલનો ભાવ)    
1450
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રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 

૫િરિશ  ટ – ર 
કા ુ ંનામઃ- રાજકોટ શહરના ુ દા ુ દા િવ  તારમાઆંવેલ બોરમાથંી સબમસ બલ પ પ / મોટર કાઢવા ુ ં / 

ઉતારવા  ુ/ ર પેર ગ કરવા ુકંામ. 

ક્રમ કામગીરીની િવગત  ભાવ ( િપયા)

૧ સબમસીર્બલપ પ સેટ તથા લાઈન કાઢવાના કે ફીટ કરવાના જોબ ના ભાવ  

  અ.૧ થી ૭૫ મીટર ઉંડાઈ સધુી 3724

  બ.૧ થી રર૫ મીટર ઉંડાઈ સધુી 7315

ર બોરમા ંફસાઈ ગયેલ સબમસીર્બલ પ પ સેટ બહાર કાઢવાનો જોબ  

  અ.૧ થી ૭૫ મીટર ઉંડાઈસધુી 18620

  બ.૧ થી ર૫૦ મીટર ઉંડાઈસધુી 22610

૩ 
સબમસીર્બલપ પ ખોલીને રોટર  ુ કરી, બશુીંગ નવા નાખી, પ પને જનરલ 

રીપેરીંગ સવીર્સ કરીક પલીટ કરવાનુ ંકામ માલ મજુરી સહીત. 

 

  એ.૧હો.પા. થી ૫ હો.પા. સધુી 3990

  બી. ૬હો.પા. થી ૧૦ હો.પા. સધુી 6650

  સી. ૧૧હો.પા. થી ૧૫ હો.પા. સધુી 9310

  ડી.૧૬હો.પા. થી ર૫ હો.પા. સધુી 11970

૪ સબમસીર્બલ પ પ સેટના કેબલમા ંવોટર ફુજોઈ  ટ કરવાનુ ંકામ(જોઈ  ટ દીઠ) 332

૫ બોરમા ંફસાયેલા ઓબ કટ દુર કરવા બોર ખાડંવાનુકંામ  

  એ.૧ થી ૭૫ મીટર ઉંડાઈસધુી 10640

  બી.૧ થી ર૫૦ મીટર ઉંડાઈસધુી 14896

૬ 

એમ.એસ.બોર કે૫ સાઈઝ ૧૦૦ એમ.એમ.થી ર૫૦ એમ.એમ. સ  લાય કરી બ  ને 

બાજુ એમ.એસ. નટ બો  ટવે  ડીંગ કરી કેસીંગ ઉ૫ર ફીટીંગ કરવાનુ ં કામ(કલર 

સહીત) 

1500

૭ 
પી.વી.સી.બોર કે૫ સાઈઝ ૧૦૦ એમ.એમ. થી ર૫૦ એમ.એમ. સ  લાય 750

૮ 

બોરકેસીંગ આજુ બાજુ અંદાજીત સાઈઝ (ર×ર) ટ તથા ર ટ ઉંચાઈ ધરાવત ુ

ફાઉ  ડેશન (સી.સી.વકર્ સહીત) કરી (ગ્રાઉ  ડ લેવલ મજુબ) બોર સીલ કરવાનુ ંકામ 

(માલમજુરી કયોરીંગસહીત) 

1596
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૯ 
જી.આઈ.ક૫લીન અંદાજીત ૫૦ એમ.એમ. સાઈઝ (૮ કડીના આંટાવાળો) સ  લાય 

કરવાનુ ંકામ. 

375

૧૦ 
સબમસીર્બલપ પના જી.આઈ. પાઈ૫મા ંજ રીયાત મજુબના આંટા પાડી આપેલ 

ક૫લીન વે  ડીંગ કરવાનુકંામ 

187

 

િવશેષ કામગીર ઃ-   

૧ સબમસીર્બલ પ પનીડીલીવરી લાઈન સાથેના જોડાણ માટે જ રી હાડર્વેર / ફીટીંગ એસેસરીઝ માટે 

વોટરવકર્સ એસ.ઓ.આરમા ં સમાવેશ થતો હોય તેવી આઈટમનુ ં ચકુવણુ ં પ્રવતર્માન વોટર 

વકર્સએસ.ઓ.આરમજુબ કરવામા ંઆવશે, અને તેના ઉ૫રવધ ુ/ ઓછા ભાવ ચકુવવામા ંઆવશે. 

 

 

ના.કા.ઇ  ના.કા.ઇ  ના.કા.ઇ  ના.કા.ઇ  ના.કા.ઇ  ના.કા.ઇ 

રયાધાર 

 વે. ઝો. 

યાર   

વે. ઝો. 

આ       

ઇ. ઝો. 

બેડ       

ઇ. ઝો. 

ભાદર  

સે. ઝો. 

હ ડ પ પ/ 

બોરવેલ 
 

               
               

 

 

એડ . સીટ  . જિનયર 

     રાજકોટ મહાનગરપા લકા   
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

વોટર વકસ શાખા 
કામનુ ંનામઃ- રાજકોટ શહરેમા ંઆવેલ જાહરે હે  ડપ પ / ડી૫વેલ પ પ કો  ટ્રાકટ ૫ઘ્ ધિતથી રીપેર કરવાનુ ંકામ. 

૫રીશી  ટ – ૩ 
ક્રમ  કામની િવગત ભાવ ( િપયા)

૧ ૦ થી૩૦ મીટર ઉંડાઈ સધુીના પાઈ૫વાળા હે  ડ પ પ રીપેર કરવાનુ ંકામ 1120

ર ૦ થી૪૫ મીટર ઉંડાઈ સધુીના પાઈ૫વાળા હે  ડ પ પ રીપેર કરવાનુ ંકામ 1277

૩ ૦ થી૬૦ મીટર ઉંડાઈ સધુીના પાઈ૫વાળા હે  ડ પ પ રીપેર કરવાનુ ંકામ 1755

૪ 
૦ થી૬૦ મીટર ઉંડાઈ સધુીના બોરમા ં૫ડી ગયેલ પાઈ૫લાઈન કાઢી આ૫વાનુ ં

કામ. 
3325

૫ 
૦ થી૯૦ મીટર ઉંડાઈ સધુીના બોરમા ં૫ડી ગયેલ પાઈ૫લાઈન કાઢી આ૫વાનુ ં

કામ. 
5054

૬ અ 

૦ થી૧૫૦ મીટર ઉંડાઈ સધુીના બોરમા ંઝાડના મળુીયા કે ૫  થરો હોઈ તેવા બોરને 

ખાડંીતેમા ં ફસાઈ ગયેલી પાઈ૫લાઈન બોરમાથંી બહાર કાઢી હે  ડ પ પ રીપેર 

કરવાનુ ં કામ. (જો ફસાઈ ગયેલ લાઈન ન નીકળે તો જોબનુ ં પેમે  ટ કરવામા ં

આવશે નહી.) 

7980

૬ બ 

૦ થી૧૫૦ મીટર ઉંડાઈના બોરમા ંઝાડના મળુીયા હોય કે ૫  થરો ૫ડી ગયા હોય 

તેમા ંફસાઈગયેલી પાઈ૫લાઈન બોરમાથંી કાઢી આપી હે  ડ પ પ રીપેર કરવાનુ ં

કામ. 

7980

૭ 
હે  ડપ પની બોડીમા ંજમીન ઉ૫રના ભાગમા ંજ રીયાત મજુબ રીપેરીંગ કરવાનુ ં

કામ (હે  ડલતથા નટ બો  ટ રી  લેસમે  ટ સહીત) 
266

૮ 
જમીનઉ૫રના ભાગમા ં હે  ડ પ પનુ ંબોડી બદલાવવાનુ ં કે ફેરફાર કરવાનુ ં કામ 

(લાઈનઉતારવાન ુતથા હે  ડલ ફીટીંગ કરી આ૫વાનુ ંરહશેે.) 
665

૯ 
૦ થી૬૦ મીટરની ઉંડાઈના પાઈ૫વાળા ડી૫વેલ પ પ રીપેર કરવાનુ ંકામ  

(ફકત પાઈ૫લાઈન તથાસેલ પાઈ૫ યિુનટ ને લગત કામ) 
864

૧૦ 
ડી૫વેલપ પના બોડીમા ંજમીન ઉ૫રના ભાગે સેલ-પાઈ૫ યિુનટમા ંરીપેર કરવાનુ ં

કામ (ઓઈલબદલવા સહીત) 
266

૧૧ 
જમીનઉ૫રનાભાગે ડી૫વેલ પ પનુ ં બોડીબદલાવવાનુ ં કામ (ફાઉ  ડેશન તોડવા 

સહીત) 
665

૧ર હે  ડપ પના બેરીંગ, એકસેલ પીન, ચેઈનમા ંઓઈલીંગ - ગ્રીસીંગ કરવાનુ ંકામ 106
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૧૩ 
હે  ડપ પ / ડી૫વેલનુ ંસી.સી. ફાઉ  ડેશન ભરવાનુ ંકામ માલ મજુરી સહીત. 

અંદાજીત સાઈઝ (૯૦×૯૦×૬૦) સે.મી. પ્રતી ઘન મીટર 

2660 / જોબ

૧૪ બોર સીલ કરવા માટે એમ.એસ. બોર કે૫ સ  લાય કામઃ  

  (૧)૪.૫'' ડાયામીટર સાઈઝ ના બોર માટે 498

  (ર)૬.૫'' ડાયામીટર સાઈઝ ના બોર માટે 665

૧૫ 

બોરસીલ કરવા માટે આ૫વામા ંઆવેલ એમ.એસ. બોર કે૫ને બોરના કેસીંગ પાઈ૫ 

ઉ૫ર ફીટકરી તેનીઆજુ બાજુ ૯૦×૯૦×૩૦ સેમી સાઈઝન ુસી.સી.વકર્નુ ંફાઉ  ડેશન 

ભરવાનુ ંકામ.(માલ મજુરીતથા કયરુીંગ સહીત) 

1995 / જોબ

૧૬ બોરમાટેજ ર મજુબની સાઈઝના એમ.એસ. કેસીંગ પાઈ૫ સ  લાય કામ. 132 / કી.ગ્રા. 

૧૭ 

એમ.એસ.કેસીંગ પાઈ૫ ફીકસ કરવાનુ ંકામ ( હયાત હે  ડ પ પ / ડી૫વેલ પ પ 

છોડાવી, જુનાકેસીંગ પાઈ૫ ઉ૫ર જ રીયાત મજુવબની સાઈઝમા ં આ૫વામા ં

આવેલ એમ.એસ. કેસીંગપાઈ૫ફીટીંગ કરી કેસીંગ પાઈ૫ના સાધંા પાસે સચુના 

મજુબના સી.સી. વકર્નુ ંફાઉ  ડેશનકરવાનુ ંરહશેે-માલમજુરી સહીત) 

કેસીંગપાઈ૫ 

ફીકસીંગ 200 

પ્રતી જોબ તથા 

ફાઉ  ડેશન કામ 

માટે 2000 પ્રતી 

જોબ 

૧૮ 

ડી૫વેલપ પ યિુનટ તથા પ્રોટેકશન બોક્ષને િનયત કરેલ કોડ થી ઓઈલ પેઈ  ટ 

કરી, પ્રોટેકશનબોક્ષ ઉ૫ર ''રાજકોટમહાનગરપાિલકા વોટરવકર્સ શાખા ડી૫વેલ'' એ 

મજુબનુ ં લખાણ લખવાનુકંામ માલ મજુરી સહીત (પ્રોટેકશન બોક્ષને અંદરથી 

બાજુથી ૫ણ ઓઈલ પેઈ  ટ કરવાનુ ંરહશેે.) 

465

૧૯ 
ડી૫વેલપ પના નકુશાન પામેલા પ્રોટેકશન બોક્ષને જ રીયાત મજુબરીપેરીંગ કરી 

જ રીફેબ્રીકેશન વકર્ કરી, ક પલીટ કરવાનુ ંકામ. 
199

ર૦ ડી૫વેલપ પ ઉ૫ર ઈલેકટ્રીક મોટર ફીટ કરવા માટે પેડ  ટલ  ટે  ડ સ  લાય કામ. 913/ નગં

ર૧ 
ડી૫વેલપ પની ઈલેકટ્રીકમોટરન ુ જુનુ ં નકુશાન પામેલ પેડ  ટલ  ટે  ડ છોડાવી 

તેનીજગ્ યાએ આપેલ નવુ ંપેડ  ટલ  ટે  ડ ફીટીંગ કરવાનુ ંકામ. 
166

રર 

હે  ડપ પને કલરકોડ આ૫વામાટે રેડઓકસાઈડનુ ં કોટીંગ કરી તેની ઉ૫ર નીયત 

કરેલ કલરનો ઓઈલપેઈ  ટ કરી સચુના મજુબનુ ં લખાણ લખવાનુ ં કામ માલ 

મજુરી સહીત હે  ડ પ પના  ટે  ડ પાઈ૫ ઉ૫ર 

266

ર૩ ૩રએમ.એમ.જી.આઈ. પાઈ૫ ૧૧ ટી.પી. આઈ. ને જ ર મજુબ આંટા પાડવાનુ ંકામ 55/ જોબ

ર૪ 
૩રએમ.એમ. જી.આઈ. પાઈ૫ ૧૧ ટી.પી.આઈ.મા ંઆપેલ ક૫લીંગ વે  ડીંગ કરી 

આ૫વાનુ ંકામ. 

40/ જોબ

ર૫ 

૬  ટ્રોક ડી૫વેલ પ પને તેની વીવીધ એસેસરીઝથી છોડાવી તમામ સ ્પેર પાટર્સ 

ખોલી, જ રી રીપેરીંગ, સવીર્સ કરી ફીટીંગકરીએલાઈ  મે  ટ કરી ટે  ટીંગ કરી ચાલ ુ

કરવાનુ ંજોબ કામ. 

1729
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ર૬ 
હે  ડપ પનુ ં નકુશાન પામેલ હે  ડલ રીપેરીંગ કરવાનુ ં કામ (જ રીયાત મજુબ 

 લોટમાવેં  ડીંગ ભરી, ફીનીશીંગ કરવાનુ ંકામ) 
532

ર૭ હે  ડ પ પની વોટર ચે  બર રીપેરીંગ કરવાનુકંામઃ  

  અ)તેની  લેટ / પાઈ૫મા ંજ રી રીપેરીંગ કામ 199

  
બ)નકુશાન પામેલ  લેટ / પાઈ૫ દુર કરી તેની જગ્ યાએ જ રી સાઈઝના 

એમ.એસ.  લેટ / પાઈ૫ સ  લાય કામ. 

150/ કી.ગ્રા

ર૮ હે  ડ પ પ અ૫ર હડેનુ ંરીપેરીંગ કામઃ  

  અ)તેની  લેટ / ચેઈન કવર તેમજ હે  ડલ ઓ૫રેટીંગ  લોટમા ંજ રી રીપેરીંગ કામ 200

  
બ)ઉ૫રોકત  લેટ/ચેઈન કવર /હે  ડલઓ૫રેટીંગ  લોટ માટે જ રી મા૫સાઈઝના 

એમ.એસ.  લેટ/એમ.એસ.  કવેયરબાર સ  લાય કામ. 

150 / કી.ગ્રા

ર૯ હે  ડ પ પ ના  ટે  ડ પાઈ૫ રીપેરીંગ કામઃ  

  અ)  ટે  ડ પાઈ૫ રીપેરીંગ કામ 199

  બ)  ટે  ડ પાઈ૫ માટે એમ.એસ.  લેટ / એમ.એસ. એંગલ સ  લાય કામ. 150/ કી.ગ્રા

૩૦ 

આઈ.એસ  ટા  ડડર્ અનસુારના સએુજ/ 

એ ડશક્શન/HSCF/સબમસીર્બલ/મોનો  લોક/મોનોસેટ/ (Make :WPIL, Mather 

& Platt, Lubi, Falkon, Silver, GrundFos, or GWSSB મા ંએપવૃ મેઇક)/ લ જર 

પ પ (Make: Pressure jet, eldgi) તથા તમામ પ્રકારના પપં મોટર સેટ તેમજ 

લગત જ રી એસેસરીઝસાથે કોપ રેશન દવારા સચુવવામા ંઆવે તે મેઈકના કં૫ની 

પ્રાઈસ લી  ટ ઉ૫ર તમામટેકસ સાથેના ૧૦% ડી  કાઉ  ટ અનસુાર સ  લાય કરવાનુ ં

કામ. 

 

 ન ધઃ- ઉ5રોકત મ ન.ં 30 માટ એજ  સી ારાર ુ કરવામા ંઆવતા + 5સ  ટજ લા  ુ5ડશે નહ .  

૩૧ બોર સાઈટ ૫ર જઈ ઈલેકટ્રીક ફો  ટ ચકાસી રીપેરીંગકરી ચાલ ુકરી આ૫વાનુ ંકામ. 400
 

 

 

 

    એડ . સીટ   જિનયર 

    રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

 
 

ના.કા.ઇ  ના.કા.ઇ  ના.કા.ઇ  ના.કા.ઇ  ના.કા.ઇ  ના.કા.ઇ 

રયાધાર 

 વે. ઝો. 

યાર   

વે. ઝો. 

આ       

ઇ. ઝો. 

બેડ         

ઇ. ઝો. 

ભાદર  

સે. ઝો. 

હ ડ પ પ/ 

બોરવેલ 
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ક્લોરીનેટરનાજનરલપાટર્સ 
ક્લોરીનેટરપિરિશ ટ- A 

મ પાટસનાનામ 

1 A 105 20 NB CS PIPE 80 SCH  

2 A 105 20NB ELBOW  S/W 

3 A 105 20 NB TEE S/W (threaded) 

4 A 105 20 NB FLANGE SO/RF 

5 A 105 20 NB BLIND FLANGE 

6 A 105 20 NB COUPLINE  S/W 
(threaded or non-threaded) 

7  A FLANGE GASKET 

8 ટફલોનપેક ગ (બધં લેટમાટ) (3”X3”) 

9 ક્લોરીનટનર/સીલી ડરવા વઓપરેટ “કી” સચુનામજુબબે ડકરીઆપીને.(Heavy) 

10 
એમ.એસ.ક્લોરીનવા વક્લે પ 

11 એમ.એસ.ક્લોરીનવા વક્લે પ( લાઈ ડ) 

12 કોપરપાઈપ (3/8 X 18 SWG) 

13 
ટેફલોનવોશર (24X14X3)(20X14X3)(20X10X3) 

14 
લેડવોશર (24X14X3)(20X14X3)(20X10X3) 

15 
પી.વી.સી. વોશર (ગે્રવીટીફીડક્લોરીનેટર માટે) (28X13.5X3) (35X13X2)(20X7X3) 

16 ક્લોરીનક ટ્રોલમાટેબ્રાસમટીરીયલનીડલવા વ 

17 

ઓકઝીલીયરીવા વ/કટઓફ વા વ/સેફટીવા વ 

(ટનર/સીલી ડરનામેઈનવા વપરફીટકરવામાટેક્લોરીનક ટ્રોલમાટેબ્રાસમટીરીયલનીડલવા વમાજ રીમશીનીંગકા

  

18 

બ્રાસનટ (5/8” bsp t(f)OR 25mm X 8TPI)એડે ટર સાથે (જીણા/જાડાઆટા)  

(ક્લોરીનટનરથીક્લોરીનયનુીટસધુીજોડવામાટે) 

19 

બ્રાસએડે ટરસાઈઝ(19mm OD,50 mm લબંાઈ) 

(બ્રાસનટમાિફટકરીક્લોરીનટનરસાથેજોડાણઅથવાક્લોરીનયનુીટસાથેકોપરપાઈપવડેજોડાણકરવામાટે) 
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20 
હાઈટનાઈલોનબ્રેડેડપી.વી.સી. પાઈપ 

(25mmX25 Kg./cm.  2wp) 

ક્લોરીનેટરપિરિશ ટ- B  
 

મ કામની િવગત ભાવ 

01 

વે મુફીડક્લોરીનેટરઅને c.sપાઈપ/કોપર પાઈપસિવર્સ રીપેરીંગ પ્રિત જોબના 

ભાવ (જ રી પેર પાટર્સના ભાવ પ્રાઈઝ લી ટ+ટેક્ષ અલગથીચકુવવાના) 

.૨૫૦૦/- જોબ

02 

ગે્રવીટી ફીડ ક્લોરીનેટર અને c.sપાઈપ/કોપર પાઈપ સિવર્સ રીપેરીંગ પ્રિત 

જોબના ભાવ (જ રી પેરપાટર્સના ભાવ પ્રાઈઝ લી ટ+ટેક્ષઅલગ થી 

ચકુવવાના) 

.૧૫૦૦/- જોબ

03 

5 Kg./hr.,10 Kg./hr,કેપેસીટીગે્રવીટીફીડક્લોરીનેટરસેટ ઈ ટોલેશન  જોબ .૭૫૦૦/-જોબ

04 

5 Kg./hr., 10 Kg./hr, 15 

Kg./hrકેપેસીટીવે મુફીડક્લોરીનેટર(વોલમાઉ ટેડ/ લોરમાઉ ટેડ/કેબીનેટટાઈપ) 

સેટ ઈ ટોલેશન જોબ 

.૧૦,૦૦૦/-જોબ

05 કોપરપાઈપ,બ્રાસ નટ,એડે ટરબ્રેઝીંગઓન-સાઈટકરીઆપવાનજુોબ-૧ 
.૬૦૦/-જોબ

06 

કાબર્ન ટીલ પાઈપ છોડાવી કાપી સાફ કરવો તથા સચૂના મજુબ નવા/જુના 

કાબર્ન ટીલ પાઈપમા ં એમ.એસ.ની નટ, એ બો, “ટી”,ફલા ઝ  વગેરેનુ ંસચૂના 

મજુબ સાઈટ પર  વે ડીંગ કરીને ફીટીંગ કરી આપવાના ંફક્ત લેબર કામના ં

જોબ ૧ ના ંભાવ  

. ૩૦૦૦/ જોબ

07 
નવી હડેર લાઈન(c.sપાઈપ)ની કટીંગ કરી સચૂના મજુબ સાઈટ પર  વે ડીંગ 

કરીને ફીટીંગ કરી આપવાના ંફક્ત લેબર કામના ંજોબ ૧ ના ંભાવ 

.૧૦૦૦/ મીટ

 

08 
uPVC પાઈપ/ PP પાઈપ ફીટીંગ કરી આપવાના ંફક્ત લેબર કામના ંજોબ ૧ 

ના ંભાવ ભાવ 

 
.૨૦૦/ મીટ

09 લ બીંગ કામ જોબ -૧ ના ંભાવ .૫૦૦/-જોબ

10 PAC ટકનો ચોક અપ થયેલ પાઈપ સફાઈ કરવાન ુજોબ કામ. .૬૦૦/-જોબ

11 PAC ટાકંી મા જમા થયેલ લજ દુર કરી ટાકંી સાફ કરવાન ુકામ. .૫૦૦/૧૦૦૦ લીટ
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ક્લોરીનેટરપિરિશ ટ-C 

મ કામની િવગત ભાવ કંપની 

1 

5 Kg./hr., 10 
Kg./hrકેપેસીટીગે્રવીટીફીડક્લોરીનેટરસેટ અથવા 

પાટર્સ. 

પ્રાઈસલી ટ 

લસ ટેક્ષ 

CTEPL, Sun Engineering 
Services,Sweta 
Engineers,Aqua Services 

2 

5 Kg./hr., 10 Kg./hr.,15 
Kg./hrકેપેસીટીવે મુફીડક્લોરીનેટર સેટ 

(વોલમાઉ ટેડ/ લોરમાઉ ટેડ/કેબીનેટટાઈપ) અથવા 

તેના પાટર્સ. (કેબીનેટ,રોટામીટર,રેગ્યલુેટર,ઈ ક્ટર 

વગેરે મોડલ મજુબ મા ંcsપાઈપ,વોટર લો 

પાઈપ,પપં-મોટર ના ભાવ સામેલ નથી.) 

પ્રાઈસલી ટ 

લસ ટેક્ષ 

CTEPL, Sun Engineering 
Services, Sweta Engineers, 
Aqua Services 

3 
ક્લોરીનસેફટીકીટ (૧૦૦િકલોસીલી ડરમાટે) પ્રાઈસલી ટ 

લસ ટેક્ષ 

Sure Safety, Sun 
Engineering Services, 
Saviour, CTEPL 

4 
ક્લોરીનસેફટીકીટ (૯૦૦િકલોટનરમાટે) પ્રાઈસલી ટ 

લસ ટેક્ષ 

Sure Safety, Sun 
Engineering Services, 
Saviour, CTEPL 

5 
uPVC પાઈપ અને તેના િફક્ષચર પ્રાઈસલી ટ 

લસ ટેક્ષ 

Astral, Waterflow, Ashirvad 

6 

PP પાઈપ અને તેના િફક્ષચર પ્રાઈસલી ટ 

લસ ટેક્ષ 

Parthiv polymers Pvt.Ltd., 
parth poly valve, Gokul poly 
valve Pvt.Ltd.,UNP poly 
valves (India) Pvt.Ltd. , 
Dinesh plastic products 

7 

વે મુ ફીડ,ગે્રવીટી ફીડ ક્લોરીનેટર કોઈપણ ભાગ -

તે કંપનીમા ંમોકલી રીપેરીંગ કરાવવાન ુજોબ કામ 

પ્રાઈસ 

લી ટ/ક્વોટેશન  

લસ ટેક્ષ 

CTEPL, Sun Engineering 
Services, Sweta Engineers, 
Aqua Services 

 
 

કેમી ટ   કેમી ટ  કેમી ટ  કેમી ટ  કેમી ટ 

રૈયાધાર  યારી  આજી  બેડી  ભાદર સે. ઝો. 
 
 
ના.કા.ઇ  ના.કા.ઇ  ના.કા.ઇ  ના.કા.ઇ  ના.કા.ઇ  ના.કા.ઇ 

રૈયાધાર વે. ઝો.  યારીવે. ઝો.  આજી            

ઇ. ઝો. 

બેડી             

ઇ. ઝો. 

ભાદર સે. ઝો.  હે ડ પ પ/ 

બોરવેલ 
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એડ . સીટ   એ જિનયર 

રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
 


