
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
વોટર વકકસ / ડ્રેનેજ શાખા 

૫રીશીષ્ ટ – ૧ 

 

કામન ું નામઃ- રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના મમકેમનકિ રીપેરીંગ કામોનો ત્રી-વાર્ષીક કોન્ટ્રાક્ટ. 
 

અન  
ક્રમ 

પમ્પ / મોટરની ક્ષમતા 

પમ્પની શકશન 
ડીિીવરી-ક૫િ 
સેટના ફીટીંગ 

છોડાવી ફરી પમ્પ-

મોટરન  
એિાઈન્ટ્ મેન્ટ્ ટ,ફીટીંગ 
કરવા ૫ડ ેતે 

પ્રકારના કામો 

એચ.એસ.સી.એફ. 
પમ્પ કે જેમા 
ફકત પમ્પન ું 

અપ્પર હાફ બોડી 
ખોિ-રોટેટીંગ 

ય મનટમાું કરવાના 
થતા પમ્પ-

મોટરનાું 
એિાઈન્ટ્ મેન્ટ્ ટ 
સાથેના કામો 

માટે 

૧ આ મહાનગરપાલિકાના અિગ અિગ વટીકિ ટબાાઈન પમ્પ સીવાયના પમ્પ ઓવરહોિીંગ / સવીસ 
કરી િોડ ૫ર ટેસ્ ટ કરવાન ું જોબ કામ. 

૧ ૧ થી ૫ હો.પા. ની મોટરથી ચાિતા પમ્પ 1330 - 

ર ૬ થી ૧૦    ''                   '' 1596 - 

૩ ૧૧ થી ૧૫    ''                   '' 2394 1330 

૪ ૧૬ થી ર૦    ''                   '' 2992 1596 

૫ ર૧ થી ર૫    ''                   '' 3325 2394 

૬ ર૬ થી ૩૦    ''                   '' 3724 1995 

૭ ૩૧ થી ૩૫  ''                   '' 3990 2128 

૮ ૩૬ થી ૪૦       ''               '' 4256 2261 

૯ ૪૧ થી ૪૫   ''                   '' 4788 2394 

૧૦ ૪૬ થી ૫૦     ''                   '' 5187 2660 

૧૧ ૫૧ થી ૬૦     ''                   '' 5985 3325 

૧ર ૬૧ થી ૭૦    ''                   '' 6251 3591 

૧૩ ૭૧ થી ૮૦    ''                   '' 6650 3857 

૧૪ ૮૧ થી ૯૦    ''                   '' 7315 4256 



૧૫ ૯૧ થી ૧૦૦  ''                   '' 7980 4655 

૧૬ ૧૦૧ થી ૧ર૫  ''                   '' 8645 5054 

૧૭ ૧ર૬ થી ૧૫૦  ''                   '' 9310 5985 

૧૮ ૧૫૧ થી ૧૭૫  ''                   '' 9975 6384 

૧૯ ૧૭૬ થી ર૦૦   ''                   '' 10640 6916 

ર૦ ર૦૧ થી ર૫૦   ''                   '' 11305 7315 

ર૧ ર૫૧ થી ૩૦૦  ''                   '' 11970 7714 

નોંધઃ- ૧). વોટર વકકસનાાં એચ.એસ.સી.એફ. પમ્પમાાં સામાન્ ય સાંજોગોમાાં સકશન ીીિીવરી કે નન્ ય ફીટગગ   
છોીાવાના હોતા નથી.૫રાંત ુડ્રનેેજનાાં  નોન-કિોગ પમ્પમાાં સકશન ીીિીવરી વવગેરે છોીવાનાાં થાય તે 
સાંજોગોમાાં ૧૦૦ ટકા પમ્પ સવીસ નાાં આ૫વાનાાં થાય. 

 

૨). પમ્પના એન.ીી.ઈ. બેરગગ બદિાવવાના કામે કોિમ નાંબર-ર નાાં ૩૦% ચકુવવાના રહશેે. 
3). પમ્પમાાં ફક્ત નપર હાફ ખોિી, કચરો સાફ કરી, ફીટગગ કરવાના કામે પમ્પ સવવિસના ૩૦% ભાવ     
     ચકુવવા. 
૪).નવા નથવા જુનાાં પમ્પ-મોટર ફક્ત ઇન્્ટોિ કરવાના કામે નથવા ફક્ત ીીસમેન્ટિ કરવાના કામે 
ઉપરોક્ત પ્રથમ િાઈનના ૮૦% ભાવો ચકુવવા.  

અન ું 
ક્રમ 

કામગીરીની વીગત 

ભાવ રૂપીયા 

કાસ્ ટ આયાન 
રોટર/ઇમ્પેિર 

બ્રાસ / ગન મેટિ 
રોટર / ઇમ્પેિર 

સ્ ટેનિેસ સ્ ટીિ 

રોટર / ઇમ્પેિર 

ર પમ્પના રોટરમાું જરૂરી જણાય ત્ યા 
વેલ્ ડીંગ કરી જરૂરી મશીનીંગ કરી 
બેિેન્ટ્ સીંગ કરી પમ્પ રોટરને કમ્પિીટ 
કરી આ૫વાન ું જોબ કામ. 

    

  

૧ 

૧ હો. પા. થી ૫ હો. પા. ની 
કેપેસીટીની મોટરથી ચાિતા પમ્પના 
રોટર / ઇમ્પેિર 

532 798 931 

ર 
૬ હો. પા. થી ૧૦ હો. પા. ની 
કેપેસીટીની મોટરથી ચાિતા પમ્પના 
રોટર / ઇમ્પેિર 

665 931 1064 

૩ 

૧૧ હો. પા. થી ૧૫ હો. પા. ની 
કેપેસીટીની મોટરથી ચાિતા પમ્પના 
રોટર / ઇમ્પેિર 

798 1064 1330 



૪ 

૧૬ હો. પા. થી ર૦ હો. પા. ની 
કેપેસીટીની મોટરથી ચાિતા પમ્પના 
રોટર / ઇમ્પેિર 

997 1197 1596 

૫ 

ર૧ હો. પા. થી ર૫ હો. પા. ની 
કેપેસીટીની મોટરથી ચાિતા પમ્પના 
રોટર / ઇમ્પેિર 

1197 1330 1729 

૬ 

ર૬ હો. પા. થી ૩૫ હો. પા. ની 
કેપેસીટીની મોટરથી ચાિતા પમ્પના 
રોટર / ઇમ્પેિર 

1330 1596 1862 

૭ 

૩૬ હો. પા. થી ૪૫ હો. પા. ની 
કેપેસીટીની મોટરથી ચાિતા પમ્પના 
રોટર / ઇમ્પેિર 

1596 1862 1995 

૮ 

૪૬ હો. પા. થી ૫૫ હો. પા. ની 
કેપેસીટીની મોટરથી ચાિતા પમ્પના 
રોટર / ઇમ્પેિર 

1862 2194 2261 

૯ 

૫૬ હો. પા. થી ૬૫ હો. પા. ની 
કેપેસીટીની મોટરથી ચાિતા પમ્પના 
રોટર / ઇમ્પેિર 

2128 2394 2593 

૧૦ 

૬૬ હો. પા. થી ૭૫ હો. પા. ની 
કેપેસીટીની મોટરથી ચાિતા પમ્પના 
રોટર / ઇમ્પેિર 

2394 2595 2859 

૧૧ 

૭૬ હો. પા. થી ૧૦૦ હો. પા. ની 
કેપેસીટીની મોટરથી ચાિતા પમ્પના 
રોટર / ઇમ્પેિર 

2660 2793 3192 

૧ર 
૧૦૦ હો. પા. થી ૧ર૫ હો. પા. ની 
કેપેસીટીની મોટરથી ચાિતા પમ્પના 
રોટર / ઇમ્પેિર 

2926 3059 3391 

૧૩ 

૧ર૬ હો. પા. થી ૧૫૦ હો. પા. ની 
કેપેસીટીની મોટરથી ચાિતા પમ્પના 
રોટર / ઇમ્પેિર 

3192 3391 3657 

૧૪ 

૧૫૧ હો. પા. થી ર૦૦ હો. પા. ની 
કેપેસીટીની મોટરથી ચાિતા પમ્પના 
રોટર / ઇમ્પેિર 

3458 3724 3990 



૧૫ 

ર૦૧ હો. પા. થી ર૫૦ હો. પા. ની 
કેપેસીટીની મોટરથી ચાિતા પમ્પના 
રોટર / ઇમ્પેિર 

3724 3857 4256 

૧૬ 

ર૫૧ હો. પા. થી ૩૦૦ હો. પા. ની 
કેપેસીટીની મોટરથી ચાિતા પમ્પના 
રોટર / ઇમ્પેિર 

3990 4256 4655 

૧૭ 

૩૦૧ હો. પા. થી ૩૫૦ હો. પા. ની 
કેપેસીટીની મોટરથી ચાિતા પમ્પના 
રોટર / ઇમ્પેિર 

4256 4522 4854 

૧૮ 

૩૫૧ હો. પા. થી વધનુી કેપેસીટીની 
મોટરથી ચાિતા પમ્પના રોટર / 
ઇમ્પેિર 

4522 4921 5187 

    
  

૩ પમ્પની ઈ.એન.૮/એસ. એસ. શાફટીંગ માું જરૂરીયાત મ જબ 
એસ.એસ. વેલ્ ડીંગ કરી, મશીની.ગ થે્રડીંગ કરી બેિેન્ટ્ સીંગ 
કરી સ્ ટાન્ટ્ ડડા સાઈ  ના ચાવી ગાાા બનાવી કમ્પિીટ કરી 
આ૫વાન ું જોબ વકા 

ઈ.એન.૮ એસ.એસ. 

૧ 
૧ હો. પા. થી ૫ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાિતા 
પમ્પની શાફટગગનુાં રીપેરગગ કામ 

332 665 

ર 
૬ હો. પા. થી ૧૦ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાિતા 
પમ્પની શાફટગગનુાં રીપેરગગ કામ 

465 864 

૩ 
૧૧ હો. પા. થી ૧૫ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાિતા 
પમ્પની શાફટગગનુાં રીપેરગગ કામ 

798 1064 

૪ 
૧૬ હો. પા. થી ર૦ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાિતા 
પમ્પની શાફટગગનુાં રીપેરગગ કામ 

1197 1463 

૫ 
ર૧ હો. પા. થી ર૫ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાિતા 
પમ્પની શાફટગગનુાં રીપેરગગ કામ 

1463 1729 

૬ 
ર૬ હો. પા. થી ૩૫ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાિતા 
પમ્પની શાફટગગનુાં રીપેરગગ કામ 

1795 1995 

૭ 
૩૬ હો. પા. થી ૪૫ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાિતા 
પમ્પની શાફટગગનુાં રીપેરગગ કામ 

1995 2327 

૮ 
૪૬ હો. પા. થી ૫૫ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાિતા 
પમ્પની શાફટગગનુાં રીપેરગગ કામ 

2194 2660 



૯ 
૫૬ હો. પા. થી ૬૫ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાિતા 
પમ્પની શાફટગગનુાં રીપેરગગ કામ 

2527 3059 

૧૦ 
૬૬ હો. પા. થી ૭૫ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી ચાિતા 
પમ્પની શાફટગગનુાં રીપેરગગ કામ 

2859 3258 

૧૧ 
૭૬ હો. પા. થી ૧૦૦ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી 
ચાિતા પમ્પની શાફટગગનુાં રીપેરગગ કામ 

2992 3591 

૧ર 
૧૦૧ હો. પા. થી ૧ર૫ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી 
ચાિતા પમ્પની શાફટગગનુાં રીપેરગગ કામ 

3192 3724 

૧૩ 
૧ર૬ હો. પા. થી ૧૫૦ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી 
ચાિતા પમ્પની શાફટગગનુાં રીપેરગગ કામ 

3391 4123 

૧૪ 
૧૫૧ હો. પા. થી ર૦૦ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી 
ચાિતા પમ્પની શાફટગગનુાં રીપેરગગ કામ 

3724 4522 

૧૫ 
ર૦૧ હો. પા. થી ર૫૦ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી 
ચાિતા પમ્પની શાફટગગનુાં રીપેરગગ કામ 

4256 5054 

૧૬ 
ર૫૧ હો. પા. થી ૩૦૦ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી 
ચાિતા પમ્પની શાફટગગનુાં રીપેરગગ કામ 

4522 5586 

૧૭ 
૩૦૧ હો. પા. થી ૩૫૦ હો. પા. ની કેપેસીટીની મોટરથી 
ચાિતા પમ્પની શાફટગગનુાં રીપેરગગ કામ 

4788 6118 

૧૮ 
૩૫૧ હો. પા. થી વધનુી કેપેસીટીની મોટરથી ચાિતા 
પમ્પની શાફટગગનુાં રીપેરગગ કામ 

5054 6650 

    
  

૪ પમ્પની નવી શાફટીંગ ઈ.એન.૮/એસ.એસ. ૪૧૦ ના રોડમાુંથી જરૂરીયાત મ જબન ું 
મા૫ સાઈ ની ટનીગ મશીનીંગ કરી બનાવી આ૫વાન ું જોબ કામ. 

  

એ ઈ.એન.૮ પમ્પ શાફટગગ નવી, દર કકિો વજન કદઠ (ફીનીશગગ થયા બાદ) 492 

બી એસ.એસ.૪૧૦ પમ્પ શાફટગગ નવી, દર કકિો વજન કદઠ (ફીનીશગગ થયા બાદ) 678 

    
  

૫ પમ્પન ું જરૂરી મા૫ સાઈ ન ું ગ્ િાન શ શીંગ જરૂરી કાસ્ ટીંગ, મશીનીંગ કરી તથા 
ઈન્ટ્ ટરનિ / એકસ થે્રડીંગ ટનીગ વીગેરે કરી મા૫ સાઈ  મ જબ બનાવી આ૫વાન ું 
કામ. 

  

એ સી.આઈ. ગ્ િાન શશુગગ ફીનીશગગ થયા બાદ દર કીિો વજન દીઠ નાંગ-૧ 500 

બી બ્રાસ/ગન મેટિ ગ્ િાન શશુગગ ફીનીશગગ થયા બાદ દર કીિો વજન દીઠ નાંગ-૧ 1500 

સી એસ.એસ. ગ્ િાન શશુગગ ફીનીશગગ થયા બાદ દર કીિો વજન દીઠ નાંગ-૧ 1500 

 



૬ પમ્પન ું જરૂરી મા૫ સાઈ ન ું ગ્ િાન બે્રકેટ નવન પીસ / ટ  પીસમાું ) જરૂરી કાસ્ ટીંગ, 

મશીનીંગ કરી બનાવી આ૫વાન ું કામ. 

  

  સી.આઈ. ગ્ િાન બ્રેકેટ ફીનીશગગ થયા બાદ દર કીિો વજન દીઠ નાંગ-૧ ના 350 

 
એમ.એસ. ગ્ િાન બ્રેકેટ ફીનીશગગ થયા બાદ દર કીિો વજન દીઠ નાંગ-૧ ના 300 

   

૭ પમ્પ માટે કાસ્ ટ આયાન / એમ એસ ક૫િ પ િી સેટ નવો જરૂરીયાત મ જબના 
મા૫ સાઈ નો ટનીગ, મશીનીંગ કરી બનાવી આ૫વાન ું કામ 

  

  પમ્પ મોટર ક૫િ સાઈ  ભાવ રૂ. 

૧ ૪'' 931 

ર ૪.૧/ર'' 1330 

૩ ૫'' 1895 

૪ ૫.૧/ર'' 1935 

૫ ૬'' 2360 

૬ ૭'' 2775 

૭ ૮'' 3115 

૮ ૯'' 3435 

૯ ૧૦'' 3960 

૧૦ ૧૧'' 4575 

૧૧ ૧ર'' 7200 

૧ર ૧૪'' 9375 

૧૩ ૧૬'' 12700 

    
  

૮ પમ્પની સકશન િાઈનનાું ફુટ વાલ્ વ ન િેરર-વોશર, ફિેબ, રબ્ બર પેકીંગ તથા 
નટ-બોલ્ ટ સાથે) રીપેર કરી ફુટ વાલ્ વ એસેમ્ બિ કરી આ૫વાન ું કામ. 

  

એ ૫૦ એમ.એમ. થી ૧૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ ફુટ વાલ્ વ 266 

બી ૧૦૧ એમ.એમ. થી ૧૫૦ એમ.એમ. સાઈઝ ફુટ વાલ્ વ 565 

સી ૧૫૧ એમ.એમ. થી ર૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ ફુટ વાલ્ વ 1197 

ીી ર૦૧ એમ.એમ. થી ર૫૦ એમ.એમ. સાઈઝ ફુટ વાલ્ વ 1596 

ઈ ર૫૧ એમ.એમ. થી ૩૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ ફુટ વાલ્ વ 1780 

એફ ૩૦૧ એમ.એમ. થી ૩૫૦ એમ.એમ. સાઈઝ ફુટ વાલ્ વ 1985 

જી ૩૫૧ એમ.એમ. થી ૫૦૦ એમ.એમ. ીાયા. સાઈઝ ફુટ વાલ્ વ 2125 

નોંધઃ- ફિે૫ (એમ. એસ./સી.આઈ.) સીવાયના કામે ર૫ ટકા બાદ કરવાના રહશેે. 
 



 

૯ પમ્પની સકશન િઈનનો જ નો ફુટ વાલ્ વ છોડાવી નપાણીમાુંઉતરી) નવો /રીપેર 
થયેિ ફુટ વાલ્ વ ફીટ કરી આ૫વાન ું િેબર કામ. 

  

એ ૫૦ એમ.એમ. થી ૧૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ ફુટ વાલ્ વ 400 

બી ૧૦૧ એમ.એમ. થી ર૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ ફુટ વાલ્ વ 800 

સી ૨૦૧ એમ.એમ. થી ૩૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ ફુટ વાલ્ વ 1200 

ીી ૩૦૦ એમ.એમ. થી ૫૦૦ એમ.એમ. ીાયા. સાઈઝ ફુટ વાલ્ વ 1600 

    
  

૧૦ સ્ લ   વાલ્ વ / પ્ િેટ વાલ્ વ / બટરફિાય વાલ્ વ/ગ્ િોબ વાલ્ વ/ડાયા્ામ વાલ્ વ   

એ ઉ૫રોકત વાલ્ વ ખોિી જરૂર જણાય ત્ યા સી.આઈ.વેલ્ ડીંગ.મશીનીંગ, નટ-
બોલ્ ટ/પેકીંગ સહીત તથા જરૂર મ જબન ું રીપેરીંગ કરી કમ્પિીટ કરી ફીટીંગ કરી 
આ૫વાન ું કામનગીયર વગરના વાલ્ વ માટે.) 

  

  

નોંરઃ- ઉ૫રોકત કામ સાઈટ ૫ર આવી ન જે તે ૫રીસ્ થીતી ) કરી આ૫વાન ું રહશેે 

તથા હાઈડ્રોની જરૂરીયાત જણાય ત્યા હાઈડ્રો ભાડ  અિગથી ચ કવવામાું આવશે. 
  

૧ ૫૦ એમ.એમ. થી ૧૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 650 

 

ર ૧૦૧ એમ.એમ. થી ર૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 1330 

૩ ર૦૧ એમ.એમ. થી ૩૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 2660 

૪ ૩૦૧ એમ.એમ. થી ૪૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 3990 

૫ ૪૦૧ એમ.એમ. થી ૫૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 4655 

૬ ૫૦૧ એમ.એમ. થી ૬૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 5320 

૭ ૬૦૧ એમ.એમ. થી ૭૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 5985 

૮ ૭૦૧ એમ.એમ. થી ૧ર૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 6650 

  

નોંરઃ-  
૧). ગીયર ઓ૫રેટેડ વાલ્ વ માટે ર૦ ટકા વરારે ચ કવણ  કરવામાું આવશે. 

  

  

  

ર). માત્ર ગીયરબોકસ રીપેરીંગ કામે ઉકત રકમના ૩૦% ચ કવવામાું આવશે.   

૩). નટ બોલ્ ટ/પેકીંગ વગેરે જરૂરી માિ સામાનની ્ યવસ્ થા એજન્ટ્ સીએ કરવાની 
રહશેે. 

  

 
 

 

૧૦ 
બી 

સ્ લ   વાલ્ વ / પ્ િેટ વાલ્ વ /બટરફિાય વાલ્ વ/ડાયા્ામ વાલ્ વ 
રોડ નટ 

  

  

સ્ લ   વાલ્ વ / પ્ િેટ વાલ્ વ ના જરૂરી મા૫ સાઈ ના નઈ.એન.૮/એસ.એસ.) ના 
વાલ્ વ  રોડ તથા બ્રાસ / ગન મેટિની નટ બનાવી આ૫વાન ું જોબ કામ. 

  

૧ ઈ.એન.૮ ના વાલ્ વ રોી(ફીનીશગગ થયા બાદ) દર કીિો દીઠ વજન દીઠ 492 



ર એસ.એસ. ના વાલ્ વ રોી(ફીનીશગગ થયા બાદ) દર કીિો દીઠ વજન દીઠ 678 

૩ બ્રાસ/ગન મેટિની નટ(ફીનીશગગ થયા બાદ) દર કીિો વજન દીઠ 1064 

૧૦ સી 
ડાયા્ામ વાલ્ વ માટે બ્રાસનટ મોલ્ ડીંગ સહીતના ડાયા્ામ સપ્ િાય કરી સવીસ 
કરવાન ું કામ. 

  

૧ ૦ એમ.એમ. થી ૫૦ એમ.એમ. સાઈઝ 750 

ર ૫૦ એમ.એમ. થી ૧૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 1050 

૩ ૧૦૧ એમ.એમ. થી ર૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 2300 

૪ ર૦૧ એમ.એમ. થી ૩૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 3750 

    
  

૧૧ નોન રીટાન વાલ્ વ   

એ નોન રીટાન વાલ્ વને ખોિી તેના શાફટ,િીવર બે્રકેટ, વગેરેમાું ખરાબ થયેિ પાટાસ 
નવા નાુંખી પ્ િેટમાું વેલ્ ડીંગ કરી અને જરૂરી નટ બોલ્ ટ / રબ્ બર પેકીંગ નવા 
નાુંખી સવીસ કરી ચાલ  કરવાન ું કામે. 

  

૧ ૫૦ એમ.એમ. થી ૧૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 650 

ર ૧૦૦ એમ.એમ. થી ર૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ નોન રીટનક વાલ્ વ 1110 

૩ ર૦૧ એમ.એમ. થી ૩૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ નોન રીટનક વાલ્ વ 2220 

૪ ૩૦૧ એમ.એમ. થી ૪૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ નોન રીટનક વાલ્ વ 3330 

૫ ૪૦૧ એમ.એમ. થી ૫૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ નોન રીટનક વાલ્ વ 4440 

બી નોન રીટાન વાલ્ વ માટે કાસ્ ટ આયના મટીરીયિમાુંથી મશીનીંગ, ટનીગ, કરી ડીશ 
તૈયાર કરી આ૫વાન  કામ. 

435 પ્રતી 
કી.ગ્રા. 

સી નોન રીટાન વાલ્ વ માટે એમ.એસ. મટીરીયિમાુંથી મશીનીંગ, ટનીગ, કરી ડીશ 
તૈયાર કરી આ૫વાન  કામ. 

૩૦૦.૦૦ પ્રતી 
કી.ગ્રા. 

    

૧૨ દરેક પ્રકારના વાલ્ વ તથા ફિો મીટર ફક્ત ઇન્ટ્સ્ટોિ કરવા અથવા ડીસમેન્ટ્ટિ 
કરવાન ું કામ  

  

  

નોંરઃ- ઉ૫રોકત કામ સાઈટ ૫ર આવી ન જે તે ૫રીસ્ થીતી ) કરી આ૫વાન ું રહશેે 

તથા હાઈડ્રોની જરૂરીયાત જણાય ત્યા હાઈડ્રો ભાડ  અિગથી ચ કવવામાું આવશે. 
  

૧ 
૫૦ એમ.એમ. થી ૧૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 500 

 

ર ૧૦૧ એમ.એમ. થી ર૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 
800 

૩ 
ર૦૧ એમ.એમ. થી ૩૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 

1200 

૪ 
૩૦૧ એમ.એમ. થી ૪૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 

1500 



૫ 
૪૦૧ એમ.એમ. થી ૫૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 

2100 

૬ 
૫૦૧ એમ.એમ. થી ૬૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 

2500 

૭ 
૬૦૧ એમ.એમ. થી ૭૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 

3000 

૮ 
૭૦૧ એમ.એમ. થી ૧ર૦૦ એમ.એમ. સાઈઝ 

3600 

નોંર:-નટ બોલ્ ટ/પેકીંગ વગેરે જરૂરી માિ સામાનની ્ યવસ્ થા એજન્ટ્ સીએ કરવાની રહશેે. 
  

   

૧૩ જરૂરી મા૫ સાઈ ના એમ.એસ.ના પીન શ શ ટાઈ૫ કોિર વાાા સ્ ટે૫ ટાઈ૫ 
ક૫િ બોલ્ ટ રબ્ બર શ શીંગ તથા તેની નટ સાથે બનાવી આ૫વાન ું કામ. 

 

એ ક૫િ બોલ્ ટ સાઈ    

૧ ૧/ર'' ીાયા.×૩'' 46 

ર ૫/૮'' ીાયા 77 

૩ ૩/૪'' ીાયા 119 

૪ ૧'' ીાયા 159 

૫ ૧.૧''/૪'' ીાયા 206 

૬ ૧.૧/ર'' ીાયા 226 

બી રબ્ બર શ શ સાઈ    

૧ ૩/૪'' ીાયા 28 

ર ૧''×૧'' 37 

૩ ૧''×૧.૧/૪'' 47 

૪ ૧.૧/૪''×૧.૧/૪'' 55 

૫ ૧.૧/૪''×૧.૧/ર'' 63 

૬ ૧.૧/ર''×૧.૧/ર'' 74 

૭ ર''/ર'' 93 

૮ ર.૧/ર''×ર.૧/ર'' 109 

૯ ૪૦ એમ.એમ. ઓ.ીી.× ૪૫ એમ.એમ. િાંબાઈ×ર૦ એમ.એમ. આઈ.ીી. 119 

    
  

૧૪ ઈિેકરીક મોટરથી ચાિતા ગીયર બોકસને છોડાવી , ખોિી, જરૂરી ઓઈિ ગ્રીસ 
રબ્ બર પેકીંગ ગ્ યાસકેટ વગેરે બદિાવી સવીસીંગ કરી ફીટ કરી આ૫વાન ું જોબ 
કામ. 

  

૧ ૧ એચ.પી. થી ૩ એચ.પી. સધુી 2775 



ર ૪ એચ.પી. થી ૭ એચ.પી. સધુી 3885 

૩ ૮ એચ.પી. થી ૧ર એચ.પી. સધુી 4440 

૪ ૧૩ એચ.પી. થી ર૦ એચ.પી. સધુી 7770 

૫ ર૦ એચ.પી. થી ર૫ એચ.પી. સધુી 9435 

૬ ર૬ એચ.પી. થી ૩૦ એચ.પી. સધુી 9990 

૭ ૩૧ એચ.પી. થી ૪૦ એચ.પી. સધુી 11100 

૮ ૪૧ એચ.પી. થી ૫૦ એચ.પી. સધુી 13320 

    
  

૧૫ રીડકશન ગીયર બોકસની એસ.એસ. શાફટીંગમાું જરૂરીયાત મ જબ એસ.એસ. 
વેલ્ ડીંગ કરી મશીનીંગ કરી કમ્પિીટ કરી આ૫વાન ું કામ. 

  

૧ ૧ એચ.પી. થી ૩ એચ.પી. સધુી 444 

ર ૪ એચ.પી. થી ૭ એચ.પી. સધુી 555 

૩ ૮ એચ.પી. થી ૧ર એચ.પી. સધુી 610 

૪ ૧૩ એચ.પી. થી ર૦ એચ.પી. સધુી 777 

૫ ર૦ એચ.પી. થી ર૫ એચ.પી. સધુી 943 

૬ ર૬ એચ.પી. થી ૩૦ એચ.પી. સધુી 1054 

૭ ૩૧ એચ.પી. થી ૪૦ એચ.પી. સધુી 1332 

૮ ૪૧ એચ.પી. થી ૫૦ એચ.પી. સધુી 1554 

    
  

૧૬ રીડકશન ગીયર બોકસની વમા ગીયર શાફટીંગ નવી જરૂર મ જબ ના મા૫ 
સાઈ ની એસ.એસ. માુંથી મશીનીંગ કરી બનાવી આ૫વાન ું કામ. 

  

એ એસ.એસ. રીીકશન ગીયર બોકસ વમક ગીયર શાફટગગ (ફીનીશગગ થયા બાદ) 
દર કીિો વજન દીઠ 

1200 

    
  

૧૭ રીડકશન ગીયર બોકસન ું જરૂરી મા૫ સાઈ ન  ગીયર / વમા ગીયર બ્રાસ/ગન 

મેટિમાુંથી નવ  બનાવી આ૫વાન ું કામ 

  

એ બ્રાસ/ગનમેટિનુાંગીયર/વમકગીયર (ફીનીશગગ થયા બાદ) દર કીિો વજન દીઠ 1500 

    
  

૧૮-એ કોઈ ૫ણ એમ.એસ. ફેબ્રીકેશનના કામે સ ચના મ જબ એમ.એસ. સ્પેમશયિ બનાવી  
વેલ્ડીંગ/કટટિંગ/ગ્રાઈન્ટ્ડીંગ તથા કિરકામ સાથેન ું કામ.નદર કીિો દીઠ) 

110/- 
 

૧૮-બી કોઈ ૫ણ સી.આઈ./એમ.એસ. મટીરીયિના કામે સ ચના મ જબ  
કાસસ્ટિંગ/મશીનીંગ/ફીનીશીંગ તથા કિરકામ સાથે સપ્િાય કરવાન ું કામ.નદર કીિો 
દીઠ) 

350/- 



૧૯ ફાઉન્ટ્ ડશેન બોલ્ ટ, ર૦ એમ.એમ. રાઉન્ટ્ ડ બ્રાઈટ બાર ત્રણ ફુટ િુંબાઈના સ ચના 
મ જબ આટા પાડી સ ચના મ જબના હોિ ફાસ, વેલ્ ડીંગ કરી સપ્ િાય કરવાન ું કમ, 

નટ, વોશર, સહીત દર કીિો વજન દીઠ. 

110 

    
  

૨૦ પમ્પ સેટના બેરીંગ હાઉસીંગ અથવા પમ્પ બોડીમાું ટનીગ કરી બેરીંગના ઓ.ડી. 
મ જબ ફીટીંગ થઈ શકે તે પ્રમાણે સી.આઈ. / એમ.એસ. ન ું સ્ િીવ બનાવી ફીટીંગ 
કરવાન  કામ. 

  

એ ૧ હો.પા. થી ૧૦ હો.પા. 465 

બી ૧૧ હો.પા. થી ર૦ હો.પા. 665 

સી ર૧ હો.પા. થી ૭૫ હો.પા. 997 

ીી ૭૬ હો.પા. થી ૩૦૦ હો.પા. 1197 

ર૧ ર૦ હો.પા. થી ૩૦૦ હો.પા. સ રીના પમ્પ સેટ માટે સી.આઈ. મેટિના બેરીંગ 
હાઉસીંગ નમ ના મ જબ બનાવી આ૫વાન ું જોબ કામ પ્રમત કીિો વજન દીઠ 

598 

      

ર૨ ક૫િ પ િી માટે રબરન ું સ્ ટાર ક૫િર સપ્ િાય કરવાન ું કામ. ભાવ 

એમ.એમ. સાઈ  / નુંબર   

૧ ૯૦ 199 

ર ૧૧૦ 266 

૩ ૧૫૦ 365 

૪ ૧૯૦ 432 

૫ રર૫ 505 

૬ ર૫૦ 551 

૭ ૩૦૦ 598 

ર૩ HSCF/ટબાાઇન ્પમ્પની મોટરને ક૫િ પ િીમાુંથી છોડાવી રીપેરીંગ/રીવાઈન્ટ્ ડીંગ 
માટે િોડ કરી રીપેરીંગ / રીવાઈન્ટ્ ડીંગ થયેિ મોટરને ક૫િ કરી એિાઈમેન્ટ્ ટ કરી 
આ૫વાન ું કામ 

  

મોટર કેપેસીટી ભાવ 

૧ ૧ હો.પા. થી ૧૦ હો.પા. 665 

ર ૧૧ હો.પા. થી ર૦ હો.પા. 1130 

૩ ર૧ હો.પા. થી ૬૦ હો.પા. 1862 

૪ ૬૧ હો.પા. થી ૧૫૦ હો.પા. 2926 

૫ ૧૫૧ હો.પા. થી ૩૦૦ હો.પા. 3325 

નોંધ:- ઉપરોક્ત કામે મોટર ફક્ત ીીસમેન્ટિ કરવાના કામે નથવા મોટર ફક્ત ફીટગગ/એિાયમેન્ટ કરવાના 
કામે ઉપરોક્ત ભાવના ૫૦% ભાવો ચકુવવામાાં આવશે. 



 

ર૪ ઓ૫ન વેિ હોરી ોન્ટ્ ટિ સબમસીબિ પમ્પ ૧૦ હો પા સ રી ના જે તે સમ્પમાુંથી 
ડીિીવરી િાઈનમાુંથી છોડાવી રીપેરીંગ માટે બહાર કાઢી વાહનમાું િોડ કરવાન ું 
કામ અથવા રીપેરીંગ થયેિ સબમસીબિ પમ્પ જે તે સમ્પમાું ઉતારી ડીિીવરી 
િાઈન સાથે ફીટીંગ કરી આ૫વાન ું જોબ કામ. 

997/- 

     

ર૫-એ અિગ અિગ કેપેસીટીના ચેઈન પ િી બ્ િોક/EOT crane ખોિી ગીયર 
મીકેની મ, શાફટ, રેચેટ િોક વીગેરેમાું જરૂરી રીપેરીંગ રીપ્ િેસમેન્ટ્ ટ કરી, સવીસ 
કરી, ફીટીંગ કામગીરી. 

  

૧ ૧ ટન કેપેસીટી 2128 

ર ર ટન કેપેસીટી 2793 

૩ ૩ ટન કેપેસીટી 3591 

૪ ૪ટન કેપેસીટી 4123 

૫ ૫ ટન કેપેસીટી 4655 

૨૫-બી અિગ અિગ કેપેસીટીના ચેઈન પ િી બ્ િોક/EOT crane માું ફક્ત કપ્િર 
બદિાવી ચેઈન પ િી બ્ િોક/EOT crane ચાલ  કરી આપવાન ું કામ. 

800/- 

      

ર૬ પમ્પના રોટરની કે૫ના એસ.એસ./બ્રોન્ટ્  માુંથી બનાવી આ૫વાન ું કામ. ફીનીશ 
કયાા બાદ દર કીિો દીઠ 

1250 

      

ર૭ ૧ થી ૫ એચ.પી. ની કેપેસીટીના વટાકિ ડીવોટરીંગ સેટમાું નવો જી.આઈ. પાઈ૫ 
નાખી વેલ્ ડીંગ કરી કિર કરી આ૫વાન ું કામ નપાઈ૫નો ડાયામીટર તથા િુંબાઈ 
જણાવી મીટર એકના ભાવો વોવ એસ ઓ આર મ જબના રહશેે. 

900 

      

ર૮ ર એચ.પી. ની કેપેસીટીના વટાકિ ડીવોટરીંગ સેટમાું ગ્ િાન્ટ્ ડ શ શીંગ પ્ િાસ્ ટીકના 
તથા ઓઈિ સીિ નમ ના મ જબન ું બનાવી આ૫વાન ું કામ. 

220 

ર૯.અ ૩/૧૬ થી ૩/૪ સાઈ ના હોિ થે્રડ પાડી આ૫વાન ું કામ.   

૧ ૩/૧૬ થી ૩/૮ સધુીના ૧ હોિ તથા થ્રેીના ભાવ 97 

ર ૭/૧૬ થી ૩/૪ સધુીના ૧ હોિ તથા થ્રેીના ભાવ 120 

૨૯.બ કુશળ તરવૈયા વી ેીમે/તળાવ ના વાલ્વટાવર તથા સબમવશિબિ પાંપના સકશન 
્રેનર સાફ કરી કચરો બહાર કાઢવાનુાં કામ.  

600 

૨૯.ક જરૂકરયાત મજુબ સાઈઝની ગેિવેનાઈઝ જાળી સપ્િાયના પર કકિો દીઠ ભાવ. 115 

      

૩૦ ગીયર બોક્ષ માટે જરુરી ઓઈિ સીિ નાંગ ૧ સપ્ િાય કરવા તથા ગીયર બોક્ષ મા 
ફીટ કરી ઓઈિ િીકેજ બાંધ કરવાન ુજોબ કામ 

465 



૩૧.ન વાલ્ વના ગીયરબોકસ માટેના EN સીરીઝના ગીયર બનાવી સપ્ િાય કામ પ્રવત 
કીિોગ્રામ. 

1330 

૩૧.બ વાલ્ વના ગીયરબોકસ માટેના C.I. સીરીઝના ગીયર બનાવી સપ્ િાય કામ પ્રવત 
કીિોગ્રામ. 

1000 

૩ર ીી જી સેટ મા ીીઝિ નાખવા માટેના હને્ ી ઓ૫રેટેી ીીઝિ પમ્પ સપ્ િાય કરવાન ુ
કામ. 

1500 

      

૩૩ સેલ્ ફ પ્રાઈમગગ / પમ્પને સવીસગગ રીપેરગગ કરવાનુાં જોબ કામ  
  

એ. ૧ થી ૫ હો.પા. ના સલે્ ફ પ્રાઈમગગ / પમ્પને સવીસગગ રીપેરગગ કરવાનુાં જોબ 
કામ 

1330 

બી ૬ થી ૧૦ હો.પા.ના ્ િજ પમ્પને સવીસગગ કરવાનુાં જોબ કામ 2128 

સી ૧૧ થી ૧૫ હો.પા. ના ્ િજ પમ્પને સવીસગગ કરવાનુાં જોબ કામ 2926 

ીી ૧૬ થી ૩૧ હો.પા. ના ્ િજ પમ્પને સવીસગગ કરવાનુાં જોબ કામ 3990 

 ખાસ કી્ સામાાં પમ્પને રીપેરગગ સબબ ઉત્ પાદકના વકકશો૫ ખાતે મોકિવાની 
આવશ્ યકતા જાાશે તો તેવી કામગીરી ઉત્ પાદક પાસે કરાવવામાાં આવશે નને ત ે
માટે ભાવો િાગ ુ૫ીશે નહી. 

  

  

  
 

૩૪ ડી િ એન્ટ્ જીન માઉન્ટ્ ટેડ ડીવોટરીંગ પમ્પ માટે   

એ ીીઝિ એન્ જીન માઉન્ ટેી ૧૦ એચ. પી. સધુી પમ્પની શાફટગગ ના ગ્ િાન્ ી નુાં 
શશુગગ બ્રાસનુાં બનાવી આ૫વાનુાં કામ ફીનીશગગ કયાક બાદ કીિો દીઠ 

399 

બી ીીઝિ એન્ જીન માઉન્ ટેી ૧૦ એચ. પી. સધુી પમ્પની શાફટગગ બનાવી આ૫વાનુાં 
કામ 

  

૧ એમ.એસ. મટીરીયિનો ભાવ ફીનીશ કયાક બાદ દર કીિો દીઠ 319 

ર એસ.એસ. મટીરીયિનો ભાવ ફીનીશ કયાક બાદ દર કીિો દીઠ 678 

૩ ઈ.એન.૮ મટીરીયિનો ભાવ ફીનીશ કયાક બાદ દર કીિો દીઠ 492 

સી ીીઝિ એન્ જીન માઉન્ ટેી ૧૦ એચ. પી.ના પમ્પની પિુી સી.આઈ.માાંથી બનાવી 
આ૫વાનુાં કામ 

638 

ીી ીીઝિ એન્ જીન માઉન્ ટેી ૧૦ એચ. પી.ના પમ્પની પિુીનુાં ક૫િર સેટ નટ બોલ્ ટ 
સહીતનો ભાવ 

478 

ઈ ીીઝિ એન્ જીન માઉન્ ટેી ૧૦ એચ. પી.ના પમ્પમાાં જરૂરીયાત મજુબના હોિ તથા 
આંટા પાીી આ૫વાનુાં કામ. 

159 



૩૫ ૩/૧૬ થી ૩/૪ સ રીની સાઈ ના બન્ટ્ ને બાજ  ટાટા વાાા એમ.એસ. સ્ ટડ સપ્ િાય 
કરવાન ું કામ. 

  

એ. ૩/૧૬ થી ૩/૮ સધુીના ૧ નાંગ ્ ટીનો ભાવ(૩'' િાંબાઈ સધુી) 37 

બી. ૭/૧૬ થી ૩/૪ સધુીના ૧ નાંગ ્ ટીનો ભાવ(૩'' િાંબાઈ સધુી) 61 

સી. કોઈ ૫ા સાઈઝના હઈટેન્ સાઈિ બોલ્ ટ , ્ ટીસ, નટસ તથા વોશર (્ પ્રગગ વોશર 
સહીત) ના પ્રતી કી.ગ્રાનો ભાવ. 

598 

૩૬ ૩/૧૬ થી ૩/૪ સ રીની સાઈ ના એિ એન્ટ્ ડ કી બોલ્ ટ સપ્ િાય કરવાન ું કામ.   

એ ૩/૧૬ થી ૩/૮ સધુીના ૧ નાંગ બોલ્ ટનો ભાવ(૧.૧/ર'' િાંબાઈ સધુી) 42 

બી ૭/૧૬ થી ૩/૪ સધુીના ૧ નાંગ બોલ્ ટનો ભાવ(૧.૧/ર'' િાંબાઈ સધુી) 86 

      

૩૭-એ ર૦૦ કીિો વોટ ની મોટરથી ચાિતા વટાકિ ટબાાઈન પમ્પન ું બેરીંગ જનાિ 
અથવા એગ્ ય િર કોન્ટ્ ટેકટ બેરીંગ બદિવા માટે મોટર પમ્પને ડીક૫િ કરી 
મોટરને ટમીનિમાુંથી કેબિ કનેકશન છોડાવીમોટરને મોટર સ્ ટ િ ૫રથી ઉતારી 
મોટર સ્ ટ િ છોડાવી પમ્પની પ િી તથા રચેટ કવર કાઢી બેરીંગ જનાિ અથવા 
એગ્ ય િર કોન્ટ્ ટેકટ બેરીંગ કાઢી અતે્રથી આ૫વામાું આવે તે ફીટ કયાા બાદ પમ્પની 
િીફટ િઈ બેરીંગ નટ ફીટ કરી રેચેટ કવર પમ્પ પ િી, મોટર સ્ ટ િ, મોટર વગેરે 
તેની યથાવત સ્ થીતીમાું મ કી મોટર કેબિના કનેકશન કરી એિાઈન્ટ્ મેન્ટ્ ટ મેાવી 
મોટર પમ્પ ક૫િ કરી ચાલ  કરી આ૫વાન ું કામ. 

12635 

૩૭-બી ભાદર ડમે સાઈટ પરની મોટર બદિવા માટે મોટર-પુંપને ડીકપિ કરી, મોટર 
સ્ટ િ છોડાવી, જ ની મોટર ઉતારી તેની જગ્યાએ નવી મોટર તથા સ્ટ િનજરૂર 
જણાયે) ફીટ કરી, કપિ કરી, મોટર-પમ્પ એિાયન્ટ્મેન્ટ્ટ કરી, મોટરના કનેક્શન 
કરી િોડ ટેસ્ટ કરી આપવાન ું જોબ કામ. 
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૩૮ ર૦૦ કીિો વોટ થી ચાિતા વટાકિ ટબાાઈન પમ્પની હડે સાફટ, હડે શાફટ સ્ િીવ, 

કે ડીસ્ ચાર્જ હ હડે સાથે િાગતો કોિમ પાઈ૫ બદિાવવા માટે મોટર પમ્પને ડીક૫િ 
કરી, મોટરને મોટર સ્ ટ િ ૫રથી ઉતારી મોટર સ્ ટ િ છોડાવી પમ્પની પ િી, રેચેટ 
કવર, એંગ્ ય િર કોન્ટ્ ટેકટ બેરીંગ ,બેરીંગ જનરિ વગેરે કાઢી ડીસ્ ચાર્જ હ હડે ને હડેર 
િાઈનથી છોડાવી ચેઈન પ િી બ્ િોકથી ઉપાડી વારાફરતી બે કોિમ પાઈ૫ ઈન્ટ્ ટેક 
વેિમાુંથી બહાર કાઢી હડે શાફટ છોડાવી અતે્રથી આ૫વામાું આવેિ નવી હડે 
શાફટ, હડે શાફટ સ્ િીવ કે ડીસ્ ટન્ટ્ સ કોિમ પાઈ૫ બદિવી ઈન્ટ્ ટેકવેિમાું ઉતારી 
ડીસ્ ચાર્જ હ હડેને ફાઉન્ટ્ ડશેન ૫ર મ કી હડેર િાઈન સાથે ફીટ કરી બેરીંગ જનરિ, 

એંગ્ ય િર કોન્ટ્ ટેકટ બેરીંગ, રેચેટ કવર, પમ્પ પ િી વગેરે સ ચના મ જબ ફીટ કરી 
મોટર સ્ ટ િ, મોટર વગેરેને તેની યથાવત સ્ થીતીમાું મ કી મોટર કેબિના કનેકશન 
કરી એિાઈન્ટ્ મેન્ટ્ ટ મેાવી મોટર પમ્પ ક૫િ કરી ચાલ  કરી આ૫વાન ું કામ. 
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૩૯ ર૦૦ કીિો વોટ ની મોટરથી ચાિતા વટીકિ ટબાાઈન પમ્પના ડીસ્ ટન્ટ્ સ કોિમ 
પાઈ૫ ૫છીના ૧૩ નુંગ કોિમ પાઈ૫ નટે૫ર કોિમ પાઈ૫ સહીત) પૈકીના કોઈ 
૫ણ કોિમ પાઈ૫, ઈન્ટ્ ટરમીડીયટ શાફટ, ઈન્ટ્ ટરમીડીયેટ શાફટ સ્ િીવ, બેરીંગ 
સ્પાઈડર, થે્રડડે કપ્ િીન સ્પાઈડરના રબ્ બર બેરીંગમાું ભાુંગ ુ  ટ થયે બદિાવવા 
માટે પમ્પ મોટર ડીક૫િ કરી મોટર ટમાનિમાુંથી કેબિ કનેકશન છોડાવી, 
મોટરને મોટર સ્ ટ િ ૫રથી ઉતારી મોટર સ્ ટ િ છોડાવી પમ્પ પ િી, રેચેટ કવર 
કાઢી , બેરીંગ જનરિ, બેરીંગકાઢી ડીસ્ ચાર્જ હ હડેને હડેર િાઈનથી છોડાવી ચેઈન 
પ િી બ્ િોકથી ઉપાડી વારાફરતી કોિમ પાઈ૫ને ઈન્ટ્ ટેક વેિમાુંથી બહાર કાઢી 
કિેમ્ પીંગ કરી છોડાવી તેના ઉ૫ર જણાવેિ પાટાસ પૈકી ભાુંગ ુ  ટ થયેિ કોઈ ૫ણ 
પાટાસ કાઢી તેની જગ્ યાએ અતે્રથી આ૫વામાું આવે તે પાટાસ સ ચના મ જબ ફીટ 
કરી બહાર કાઢેિ કોિમ પાઈપ્ સને વારાફરતી કિેમ્ પીંગ કરી ઈન્ટ્ ટેક વેિમાું 
ઉતારી ડીસ્ ટન્ટ્ સ કોિમ પાઈ૫ સાથેડીસ્ ચાર્જ હ હડે િગાવી તેને ફાઉન્ટ્ ડશેન ૫ર મ કી 
બેરીંગ જનરિ, બેરીંગ, રેચેટ કવર , પમ્પ પ િી વગેરે સ ચના મ જબ ફીટ મોટર 
સ્ ટ િ મ કયા બાદ મોટર મ કી કેબિ કનેકશન કયાા બાદ એિાઈન્ટ્ મેન્ટ્ ટ મેાવી 
મોટર પમ્પ ક૫િ કરી ચાલ  કરી આ૫વા સહીતન ું કામ. 
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૪૦ ર૦૦ કીિો વોટ ની મોટરથી ચાિતા વટાકિ ટબાાઈન પમ્પના બાઉિ ય મનટમાું 
રબ્ બર બેરીંગ, ઇમ્પેિર, ઇમ્પેિર શાફટ સ્ િીવ, ઇમ્પેિર શાફટ વગેરેમાું ભાુંગ ુ  ટ 
થયે મોટર પમ્પ ડી-ક૫િ કરી મોટર કેબિ કનેકશન છોડાવી મોટરને સ્ ટ િ ૫રથી 
ઉતારી મોટર સ્ ટ િ છોડાવી પમ્પ પ િી, રેચેટ કવબ, બેરીંગ જનરિ, બેરીંગ વગેરે 
કાઢી ડીસ્ ચાર્જ હ હડેને હડેર િાઈનથી છોડાવી પમ્પના કોિમ પાઈ૫ને વારાફરતી 
ઈન્ટ્ ટેક વેિમાુંથી બાર કાઢી કિેમ્ પીંગ કરતા રહી ઈન્ટ્ ટરમીડીયેટ શાફટ ખોિી 
પમ્પન ું બાઉિ એસેમ્ બિ ય નીટ ઈન્ટ્ ટેક વેિમાુંથી બહાર કાઢી બેિ માઉથ છોડાવી 
વારાફરતી ચારેય બાઉિ ખોિી તેના ઉ૫ર જણાવેિ પાટાસ પૈકી ખરાબ થયેિ 
પાટાસ ની જગ્ યાએ અતે્રથી આ૫વામાું આવે તે પાટાસ ફીટ કરી બાઉિ એસેમ્ બિી 
એસેમ્ બિ કયાા બાદ તેની સાથે વારાફરતી દરેક કોિમ પાઈ૫ફીટ કરી ઈન્ટ્ ટેક 
વેિમાું ઉતારી ડીસ્ ટન્ટ્ સ કોિમ પાઈ૫ સાથે ડીસ્ ચાર્જ હ હડે ફીટ કરી ફાઉન્ટ્ ડશેન ૫ર 
મ કી હડેર િાઈન સાથે ફીટ કરી બેરીંગ જનરિ બેરીંગ, રેચેટ કવર, પમ્પ પ િી 
વગેરે સ ચના મ જબ ફીટ કરી મોટરને યથાવત સ્ થીતીમાું મ કી મોટર કેબિના 
કનેકશન કરી એિાઈન્ટ્ મેન્ટ્ ટ મેાવી મોટર પમ્પ ક૫િ કરી ચાલ  કરી આ૫વાન 
સહીતન ું કામ. 

59850 

૪૧ ગોંડિ પમ્પીંગ સ્ટેશન પર આવેિ બીકોનવેર મેઇક SDD ૨૦૦/૨૦૦ પુંપના 
એસ.એસ.નાું ઈમ્પેિરના બોસમાું ટનીંગ કરી જરૂર મ જબ એસ.એસ.બોસ ફીટ કરી, 
વેલ્ડીંગ કરી, ડાયનેમમક બેિેનન્ટ્સિંગ કરી, કમ્પ્િીટ રોટેટીંગ એસેમ્બિી એસેમ્બિ 
કરી આપવાન ું કામ. 
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૪૨  ભાદર ડમે સાઈટ પમ્પીંગ સ્ ટેશન ઉ૫ર વાલ્ વ ટાવરમાું મ કેિ ૬ પમ્પસ પૈકી કોઈ 
૫ણ પમ્પ કોઈ ૫ણ પ્રકારના ફોલ્ ટના કારણે ઈન્ટ્ ટેક વેિમાું ૫ડી જાય તો સાઈટ 
ઉ૫ર જરૂરી માિ સામાન જેવો કે ચેઈન પ િી બ્ િોક, વાયર રો૫, સાુંકા, રસ્ સો 
સાથે િાવી ઈન્ટ્ ટેક વેિમાું ૫ડી ગયેિ પમ્પને તેની મ ા જગ્ યાએ િઈ પમ્પને 
બહાર કાઢી શકાય તેવી પો ીશનમાું ઈનટેક વેિમાુંથી શીફટીંગ કરી બહાર કાઢી 
આ૫વાના કામે. 

11970 

૪૩ 
એ 

ફીલ્ ટર પ્ િાન્ટ્ ટ ૫રના કિેરીફાયર બ્રીજની રેકસન ડ્રાઈવ ્ હીિના પેડસ્ ટિમાું ભાુંગ 
ુ  ટ થયે / પેડસ્ ટિના બેરીંગ ખરાબ થયે / ્ હીિની શાફટના બેરીંગ ડાયા. માું 
બેરીંગ લ   થયે સાઈટ ઉ૫ર આવી બ્રીજને સ્ ુ  જેક વડ ેજરૂરીયાત મ જબ અ  રર 
કરી ્ હીિ કાઢી જરૂરત મ જબ રીપેરીંગ કરી ્ હીિ યથાવત સ્ થીતીમાું ફીટ કરી 
એિાઈમેન્ટ્ ટ મેાવી ચાલ  કરી આ૫વા સહીત નફકત મજ રી કામ) 

9975 

 

બી કિેરીફાયર ના રેકસન ડ્રાઈવ પી વી સી રબર કોટેડ પેડસ્ ટિ ્ હીિના માું  
વીનાયિ રબર કોટીંગ સ ચના અન સાર હોટ પ્રોસેસ થી ચડાવી પેડસે્ ટિ કમ્પિીટ 
કરી આ૫વાન  કામ રાન્ટ્ સપોટેશન સાથે. 

૨૧૪૮૦/- પ્રવત 

નાંગ 

સી કિેરીફાયરનુાં મેઈન બેરગગ રીપેર કરી કફટ્ટિંગ કરી આપવાનુાં જોબ કામ. 60000 

 

૪૪એ પોલ્ ડર પમ્પ / સબમીબિ પમ્પ સેટ/VSCF પુંપ સેટ ને ક વા / ડમે / ઈન્ટ્ ટેક વેિમાું 
ઉતારી આ૫વાન ું તથા સુંિગ્ન એસેસરી  સાથે જોડવાન ું કામ. આ કામે જરૂરી નટ 
બોલ્ ટ, વોશર, રબ્ બર શીટ એજન્ટ્ સીએ િાવવાનો રહશેે. 

  

૧ ૦ થી ૧૫ એચ.પી. સધુી 1995 

ર ૧૬ થી ૩૦ એચ.પી. સધુી 3990 

૩ ૩૧ થી ૫૦ એચ.પી. સધુી 4655 

૪ ૫૧ થી ૧૦૦ એચ.પી. સધુી 5985 

૫ ૧૦૦ થી ૧૫૦ એચ.પી. સધુી  7315 

નોંધ:-જો ીી-વોટરગગ પમ્પ સેટ ૨ મીટર સધુીની ઉંીાઈમાાં ઉતારવા નથવા ીીસમેન્ટિ કરાવવાની કામગીરી 
માટે ઉપરોક્ત કામના ૩૦% ચકુવવામાાં આવશે. 
બી પમ્પ સેટની ડીિીવરી િાઈનોના જોઈન્ટ્ ટ છોડાવી, સ્ લ   વાલ્ વ, નોન રીટના વાલ્ વ 

છોડાવી પમ્પ સેટ બહાર કાઢી િોડ કરી આ૫વાન  કામ. 

  

૧ ૦ થી ૧૫ એચ.પી. સધુી 1729 

ર ૧૬ થી ૩૦ એચ.પી. સધુી 3192 

૩ ૩૧ થી ૫૦ એચ.પી. સધુી 3857 



૪ ૫૧ થી ૧૦૦ એચ.પી. સધુી 5320 

૫ ૧૦૧ થી ૧૫૦ એચ.પી. સધુી  6650 

    
  

૪૫ 
એ 

ઈ.એસ.આર. તથા જી.એસ.આર. ના િેવિ માટે નવો ફિોટ ૧૬ ગેઈજ ગેલ્ વે 
શીટમાુંથી બનાવી એપોકસી પેઈન્ટ્ ટ કરી સપ્ િાય કરવાન ું કામ. 

  

૧ ૧૦૦ એમ.એમ. થી ર૦૦ એમ.એમ. સધુી નાંગ-૧ ના 1197 

ર ર૦૧ એમ.એમ. થી વધ ુ 1596 

૩ પી વી સી મરીન બોિ ફિોટ ૩૦૦ એમ એમ સાઈઝ નો 2793 

બી 
૧ 

ઈ.એસ.આર. / જી.એસ.આર. માું ઉતરી સ ચના મ જબ િેવિ ૫ણ ીીના કાઉન્ટ્ ટર 
બેિેન્ટ્ સ વજન સાથે આપેિ ફિોટ બાુંરી, ફેબ્રીકેશન કરી આ૫વાન ું કમ્પિીટ કામ 
જરૂરી માિ સામાન સહીત. 

1596 

ર માાંગાી મજુબ ઘાઈ વાયર (વાયર રો૫) સપ્ િાય કરવાનુાં કામ ભાવ ૧ કીિોના 332 

૩ વોટર િેવિ પટીની ગરેીી કા્ ટ આયનક માાંથી સેમ   ૫િ મજુબની બનાવી આ૫વાનુાં 
કામ ભાવ ફીનીશગગ કયાક બાદ દર કીિો દીઠ. 

332 

૪૬ એચ.એસ.સી.એફ. પમ્પના ગ્ િાન્ટ્ ડમાું બન્ટ્ ને બાજ એ જરૂર મ જબના સાઈ ની 
ગે્રફાઈટ દોરી ભરી, લ બ્રીકેશન કરી ગ્ િાન્ટ્ ડ સેટીંગ કરવાન ું કામનમાિ મજ રી સહીત) 

  

૧ ૧ એચ.પી. થી ૫૦ એચ.પી.     111 

ર ૫૧ એચ.પી. થી ૧૦૦ એચ.પી.     166 

૩ ૧૦૧ એચ.પી. થી ર૦૦ એચ.પી.     244 

૪ ર૦૦ એચ.પી. થી ઉ૫ર     277 

    
  

૪૭ ન્ટ્ યારી-૧ ડમે સાઈટ વાલ્ વ ટાવરના વટીકિ ટબાાઈન પમ્પની મોટરને સવીસીંગ / 
રીપેરીંગ માટે છોડાવી વાલ્ વ ટાવરમાુંથી બહાર કાઢી વાહન ૫ર િોડ કરી આ૫વાન ું 
કામ. 

  

૧ ૧૫૦ એચ. પી. 4655 

ર ૭૫ એચ.પી. 3325 

    
  

૪૮ ન્ટ્ યારી-૧ ડમે સાઈટ વાલ્ વ ટાવરના વટીકિ ટબાાઈન પમ્પની મોટરને સવીસીંગ / 
રીપેરીંગ થયેિ મોટરને  વાહન માુંથી અનિોડ કરી વાલ્ વટાવરમાું પમ્પ 
રીઈન્ટ્ સ્ ટોિ કરી આ૫વાન ું કામ. 

  

૧ ૧૫૦ એચ. પી. 5320 

ર ૭૫ એચ.પી. 3990 

    
  



૪૯ ન્ટ્ યારી-૧ ડમે સાઈટ વાલ્ વ ટાવરના વટીકિ ટબાાઈન પમ્પના સવીસીંગ / રીપેરીંગ 
અથે પમ્પ ના ડીસ્ ચાર્જ હ બેઈ  તથા પમ્પના વટીકિ કોિમ પાઈ૫ સ્પાઈડર, શાફટ 
ન૪૦ ફુટ િુંબાઈના) વટીકિ કોિમ ૬ જોઈન્ટ્ ટ છોડાવી વટીકિ ટબાાઈન પમ્પને 

સવીસીંગ/રીપેરીંગ કરી વટીકિ કોિમ પાઈ૫, શાફટ તથા સ્પાઈડરને ફીટીંગ, 

રીઈન્ટ્ સ્ ટોિેશન, ટેસ્ ટીંગ, કમીશનીંગ કરી િોડ ૫ર ટેસ્ ટ કરી, ચાલ  કરી આ૫વાન ું 
કામ. 

  

૧ ૧૫૦ એચ. પી. 35525 

ર ૭૫ એચ.પી. 26635 

    
  

૫૦ ન્ટ્ યારી -૧ ડમે સાઈટ વાલ્ વ ટાવરનના વટીકિ ટબાાઈન પમ્પ માટે જરૂરી મા૫ 
સાઈ ન સેમ ્ ૫િ મ જબના સ ્ પેર પારાસ બનાવી આ૫વાન  કામ. 

  

એ ૧૫૦ એચ.પી. વટીકિ ટબાાઈન પમ્પ માટે   

૧ 

૪૫૦ એમ.એમ. ીાયા ૮ એમ.એમ. થીકનેસના એમ.એસ./સી.આઈ. પાઈ૫ તથા 
૧૬ એમ.એમ. થીકનેસ એમ.એસ. ીબિ એન્ ીીે ફિાન્ જ સાથે વટટીકકિ કોિમ 
પાઈ૫ સપ્ િાય કરવાનુાં કામ. 

દર કીિો વજન 
દીઠ રૂ. ૧૫૦/- 

ર 
૪૫૦ એમ.એમ. ીાયા ૧૬ એમ.એમ. થીકનેસ એમ.એસ./સી.આઈ. ્પાઈીર પ્રતી નાંગ રૂ. 

૧૧૦૦૦/- 

૩ 
એસ.એસ. ૩૧૬ વટટીકકિ કોિમ શાફટ બન્ ન ેછેી ેઈન્ ટરનિ/એક્ ટનકિ થ્રેીગગ તથા 
ટનીગ મશીનગગ સાથે. 

દર કીિો વજન 
દીઠ રૂ. ૯૫૦/- 

૪ 
એસ.એસ. ૩૧૬ શાફટ ્ િીવ (િોંગ) પ્રતી નાંગ રૂ. 

૧રર૫૦/- 

૫ 
એસ.એસ. ૩૧૬ શાફટ ્ િીવ (શોટક) પ્રતી નાંગ રૂ. 

૧૦૫૦૦/- 

૬ 
એમ.એસ. ગ્ િાન હાઉસગગ દર કીિો વજન 

દીઠ રૂ. ૩૫૦/- 

૭ કોિમ પાઈ૫ ના ્પાઈીર ટેફિોન શશુગગ 4500 

બી ૭૫ એચ.પી. વટીકિ ટબાાઈન પમ્પ માટે  

૧ 
ર૫૦ એમ.એમ. ીાયા ૮ એમ.એમ. થીકનેસના તથા ૧૬ એમ.એમ. થીકનેસ ીબિ 
એન્ ીીે ફિાન્ જ સાથેના પાઈ૫ સપ્ િાય કરવાનુાં કામ 

દર કીિો વજન 
દીઠ રૂ. ૧૬૫/- 

ર ર૫૦ એમ.એમ. ીાયા ૧૬ એમ.એમ. થીકનેસ એમ.એસ. ્પાઈીર ૮૬૪૫/- 

૩ 
એસ.એસ. ૩૧૬ વટટીકકિ કોિમ શાફટ બન્ ન ે છેી ે ઈન્ ટનકિ / એકસટનકિ થેીગગ 
સાથ ે

દર કીિો વજન 
દીઠ રૂ. ૧૦૦૦/- 

૪ 
એસ.એસ. ૩૧૬ શાફટ ્ િીવ(િોંગ) પ્રતી નાંગ રૂ. 

૯૩૧૦/- 



૫ 
એસ.એસ. ૩૧૬ શાફટ ્ િીવ (શોટક) પ્રતી નાંગ રૂ. 

૬૬૫૦/- 

૬ 
એમ.એસ./સી.આઈ. ગ્ િાન હાઉસગગ દર કીિો વજન 

દીઠ રૂ. ૩૩૨/- 

૭ કોિમ પાઈ૫ ના ્પાઈીર ટેફિોન શશુગગ 3325 

 
    

૫૧ ૩’× ૩'' × ૩'' સકસન ્ વી૫ર રોિી માટેન ુબ્રશ 1995 

૫૨ સકસન ્ વી૫ર રોિી કમ્પિીટ સેટ, કિેમ   ૫, સોકેટ સાથે 23940 

૫૩ 
જુદી-જુદી સાઈઝના એકસપાન્ સન બેિો પીસ સપ્ િાઈ તથા 
ફીકટિંગ કામ. 

આઈ.એસ. કોી 
૧.૦ 

આઈ.એસ. કોી 
૧.૬ 

  ૧.    ર૫૦ એમ.એમ. 14220 19716 

  ર.    ૩૦૦ એમ.એમ 17880 21000 

  ૩.    ૩૫૦ એમ.એમ 21000 22680 

  ૪.    ૪૦૦ એમ.એમ 26280 30240 

  ૫.    ૪૫૦ એમ.એમ 31620 34380 

  ૬.    ૫૦૦ એમ.એમ 35388 44988 

૫૪ 
કોઈ ૫ા સાઈઝના ીીસમેન્ ટિ જોઈન્ ટ તમામ પ્રકારની એસેસરીઝ સાથે પ્રવત 
કીિોના ભાવ. 

220 

 

૫૫. કફલ્ ટર પ્ િાન્ ટના બેક વોશ કમ્ પ્રસેર સવીસગગ કરવાનુાં કામ   

  

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 

૫૬ 
મોટર-પમ્પ-વાલ્ વ-એન.આર.વી.-બેઝપ્ િેટ સાથે વાયર બ્રશથી સાફ કરી  સીન્ થટેીક 
પેઈન્ ટના ૦ર િેયર કરી કિર કરવાનુાં કામ 

  

 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 

 ીી 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 

 જી ૧૫૧ એચ.પી. થી ર૦૦ એચ.પી. સધુી 5453 

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

 આઈ ર૫૧ એચ.પી. થી ૩૦૦ એચ.પી. સધુી 6384 

  

૫૭ 
મેનપાવર સપ્િાય માટે જે-તે સમયે પ્રવતકમાન િઘતુમ વેતન દરના મજુબના ભાવો+૧૫% વધ ુ
ચકુવવા તથા આ ભાવો પર કોન્રાકટર દ્વારા આપવામાાં આવેિ + ભાવો ચકૂવવામાાં આવશે નહગ. 

૫૮ 

સબમઝકી સેન્રીફયગુિ પમ્પ ના તરતા ફ્િોટગગ બાર્જ મા જરુરી બેરિ બદિાવાન ુ
કામ જરુરી માિ સામાન સહીત 

૯૦૦ 

૫૯ 

કુવા / ીમે / ઈન  ટેક વેિમા ઉતારેિા સબમઝકી સેન્રીફયગુિ પમ્પના કોિમ પાઇપ 
વધારવાન ુતથા ઘટાીવાન ુકામ પ્રત્યેક પીસ ના ભાવ. 

૩૦૦ 

૬૦ 

૨૦૦ એમ.એમ વાયર બ્રેીીે પાઇપ સપ્િાય કરવાન ુકામના પ્રત્યેક રનગગ મીટર 
ના ભાવ. 

૧૦૦૦૦ 

૬૧ 

સક્શન ્વીપર રોિી રીપેરગગ સવવિસ કરવાન ુકામ આ કામે જરૂરી નટ બોલ્ટ, વોશર, 
રબ્બર શીટ ્ટી, વ્હહિ, ્પ્રગગ  એજન્સીએ િાવવાના રહશેે 

૭૦૦ 

૬૨ ૧ થી ૩ ટન સધુીની કેપેસીટીના ચેઇન પિુી બ્િોક ના હકુ પ્રત્યેક નાંગ દીઠ ભાવ 

૧૫૦૦ 

 

૬૩. પ્રેશર ગેજ તથા એસેસરીઝ ્પિાય કામ.. 
 

 

વવગત 
વસમ્પિ 
ટાઈપ 

ગ્િીસરીન 
કફલ્ી ટાઈપ 

એ. ૪” ીાયા. એસ.એસ. મટીરીયિનાાં પ્રેશર ગેજ ૬૦૦/- ૮૦૦/- 

બી. ૬” ીાયા. એસ.એસ. મટીરીયિનાાં પ્રેશર ગેજ ૮૫૦/- ૧૧૦૦/- 

સી. ૮” ીાયા. એસ.એસ. મટીરીયિનાાં પ્રેશર ગેજ ૨૦૦૦/- ૨૬૦૦/- 

ીી. (U) ય ુટાઈપ સાઈફોન પાઈપ  ૪૫૦/- 

ઈ. (Q) ક્ય ુટાઈપ સાઈફોન પાઈપ ૫૬૦/- 

એફ. વાલ્વ  ૩૫૦/- 

 

  



૬૪.  એમ.એસ. ચેઈન પિુી બ્િોક માટે નીચે મજુબ ભાવો ચકુવવા. 
 

 

કેપેસીટી 
૦૩ મીટર ચેઈન સાથે 
સપ્િાય ભાવ(રૂ.) 

જરૂરીયાત મજુબ વધારે 
ચેઈન િવેા માટે મીટર 

દીઠ ભાવ. 
એ. ૧ ટન ૭૦૦૦/- ૫૦૦/- 

બી. ૨ ટન ૮૦૦૦/- ૫૦૦/- 

સી. ૩ ટન ૯૫૦૦/- ૭૦૦/- 

ીી. ૫ ટન ૧૮૦૦૦/- ૧૨૦૦/- 

 

નોંધ:- ઉપરોક્ત સપ્િાય કરવાની થતી ચઈેન પિુી બ્િોક INDEF/SAFEX/DMDE/MORRIS/ELEPHANT માાંથી 
 જ કોઈ એક કાંપનીની સપ્િાય કરવાની થશે. 
 

 

૬૫.  ગેરી સપ્િાય કરવાના કામે નીચે મજુબ ભાવો ચકુવવા. 
 

 

કેપેસીટી 
૦૩ મીટર ચેઈન સાથે 
સપ્િાય ભાવ(રૂ.) 

જરૂરીયાત મજુબ વધારે ચઈેન 
િેવા માટે મીટર દીઠ ભાવ. 

એ. ૧ ટન ૪૦૦૦/- 

રૂ.૨૫૦/- 
બી. ૨ ટન ૬૫૦૦/- 

સી. ૩ ટન ૮૦૦૦/- 

ીી. ૫ ટન ૧૨૫૦૦/- 

 

૬૬. 
જરૂરીયાત મજુબની માપ સાઈઝનાાં પ્િેઈન એન્ીીે એમ.એસ.પાઈપ સપ્િાય 
કરવાના કામે પ્રવત કક.ગ્રા. ભાવ. 

રૂ.૭૦/- 

   

૬૭. 
પે્રશર કફલ્ટર ટાાંકી માટે પોિી પ્રોપેિીન નોઝિ સપ્િાય કરવાનુાં કામ. (નાંગ 
દીઠ) 

રૂ.૪૪.૫૦ 

   

૬૮. ગ્રીન હોઝ પાઈપ સપ્િાય કામ.(પ્રવત કક.ગ્રા.) 122/- 
   

  



૬૯. 
કોઈ પા પાટકસમાાં મટીરીયિ ટે્ટગગ કરાવવાની જરૂરીયાત િાગ ેતેવા 
કક્સામાાં મટીરીયિ ટે્ટ સટટીકફીકેટ રજુ કરવાનુાં કામ.(પ્રવત જોબ) 

૩૦૦/- 

   

૭૦.-
એ 

૮૦ એમ.એમ. થી ૧૫૦ એમ.એમ. સાઈઝના મીકેનીકિ ટાઈપ ફિોમીટર 
ખોિી સફાઈ/સવવિસ કરી ફીટગગ કરવાનુાં કામ.(પ્રવત જોબ) 

500/- 

૭૦.-
બી 

૧૫૧ એમ.એમ. થી ૩૦૦ એમ.એમ. સાઈઝના મીકેનીકિ ટાઈપ ફિોમીટર 
ખોિી સફાઈ/સવવિસ કરી ફીટગગ કરવાનુાં કામ.(પ્રવત જોબ) 

1000/- 

   

૭૧. 
એલ્યવુમવનયમ મટીરીયિની ફોલ્ીબેિ એક્ષટેન્સન િેીર(િોી કેપેસીટી -૫૦ થી 
૧૫૦ કક.ગ્રા.) સપ્િાય કરવાના ભાવ પ્રવત ફૂટ. 

380/- 

 

 

ના કા ઈ ( ન્ યારી- ૧ )       ના કા ઈ ( આજી-૧)       ના કા ઈ ( ભાદર)        ના કા ઈ (હને્ી પમ્પ)       ના કા ઈ ( ડે્રનજે )   

 

                                                                           

કાયકપાિક ઈજનેર 
     રાજકોટ મહાનગરપાલિકા  



રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
૫કરવશષ્ ટ – ર 

કામ ું નામઃ- રાજકોટ શહરેના જ દા જ દા મવસ્ તારમાું આવેિ બોરમાુંથી સબમસીબિ પમ્પ / મોટર કાઢવાન ું / 
ઉતારવાન  / રીપેરીંગ કરવાન ું કામ. 

    
 

ક્રમ કામગીરીની વીગત   

૧ સબમસીબિ પમ્પ સેટ તથા િાઈન કાઢવાના કે ફીટ કરવાના જોબ ના ભાવઃ   

  ન.   ૧ થી ૭૫ મીટર ઉંીાઈ સધુી 3724 

  બ.   ૧ થી રર૫ મીટર ઉંીાઈ સધુી 7315 

ર બોરમાાં ફસાઈ ગયેિ સબમસીબિ પમ્પ સેટ બહાર કાઢવાનો જોબ   

  ન.   ૧ થી ૭૫ મીટર ઉંીાઈ સધુી 18620 

  બ.   ૧ થી ર૫૦ મીટર ઉંીાઈ સધુી 22610 

૩ 
સબમસીબિ પમ્પ ખોિીને રોટર થ્ર ુ કરી, શશુગગ નવા નાખી, પમ્પને જનરિ 
રીપેરગગ સવીસ કરી કમ્પિીટ કરવાનુાં કામ માિ મજુરી સહીત. 

  

  એ.  ૧ હો.પા. થી ૫ હો.પા. સધુી 3990 

  એ.  ૬ હો.પા. થી ૧૦ હો.પા. સધુી 6650 

  એ.  ૧૧ હો.પા. થી ૧૫ હો.પા. સધુી 9310 

  એ.  ૧૬ હો.પા. થી ર૫ હો.પા. સધુી 11970 

૪ સબમસીબિ પમ્પ સેટના કેબિમાાં વોટર પ્રફુ જોઈન્ ટ કરવાનુાં કામ(જોઈન્ ટ દીઠ) 332 

૫ બોરમાાં ફસાયેિા ઓબજેકટ દુર કરવા બોર ખાાંીવાનુાં કામઃ   

  ન.   ૧ થી ૭૫ મીટર ઉંીાઈ સધુી 10640 

  બ.   ૧ થી ર૫૦ મીટર ઉંીાઈ સધુી 14896 

૬ 

એમ.એસ. બોર કે૫ સાઈઝ ૧૦૦ એમ.એમ.થી ર૫૦ એમ.એમ. સપ્ િાય કરી બન્ ન ે
બાજુ એમ.એસ. નટ બોલ્ ટ વેલ્ ીગગ કરી કેસગગ ઉ૫ર ફીટગગ કરવાનુાં કામ(કિર 
સહીત) 

૧ર૦૦/- પ્રતી 
નાંગ 

૭ 
પી.વી.સી. બોર કે૫ સાઈઝ ૧૦૦ એમ.એમ. થી ર૫૦ એમ.એમ. સપ્ િાય ૬૦૦/- પ્રતી 

નાંગ 

૮ 

બોર કેસગગ આજુ બાજુ અંદાજીત સાઈઝ રભ×રભ તથા રભ ઉંચાઈ ધરાવત ુ
ફાઉન્ ીશેન (સી.સી. વકક સહીત) કરી (ગ્રાઉન્ ી િેવિ મજુબ) બોર સીિ કરવાનુાં 
કામ (માિમજુરી કયોરગગ સહીત) 

૧૫૯૬/-  પ્રતી 
જોબ 

  



૯ 
જી.આઈ. ક૫િીન અંદાજીત ૫૦ એમ.એમ. સાઈઝ (૮ કીીના આટાવાળો) સપ્ િાય 
કરવાનુાં કામ. 

૩૦૦/- પ્રતી 
નાંગ 

૧૦ 
સબમસીબિ પમ્પના જી.આઈ. પાઈ૫માાં જરૂરીયાત મજુબના આંટા પાીી આપેિ 
ક૫િીન વેલ્ ીગગ કરવાનુાં કામ 

૧૫૦/- પ્રતી 
નાંગ 

 

મવશેર્ષ કામગીરીઃ-   

 

૧ સબમસીબિ પમ્પની ીીિીવરી િાઈન સાથેના જોીાા માટે જરૂરી હાીકવેર / ફીટગગ એસેસરીઝ માટે 
વોટર વકકસ એસ.ઓ.આર.માાં સમાવેશ થતો હોય તેવી આઈટમનુાં ચકુવણુાં પ્રવતકમાન વોટર વકકસ 

એસ.ઓ.આર. મજુબ કરવામાાં આવશે, નને તેના ઉ૫ર  વધ ુ/ ઓછા ભાવ ચકુવવામાાં આવશે. 
 

 

 

ના કા ઈ ( ન્ યારી- ૧ )       ના કા ઈ ( આજી-૧)       ના કા ઈ ( ભાદર)        ના કા ઈ (હને્ી પમ્પ)       ના કા ઈ ( ડે્રનજે )   

 

                                                                           

કાયકપાિક ઈજનેર 
     રાજકોટ મહાનગરપાલિકા  



 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
વોટર વકાસ શાખા 

કામનુાં નામઃ- રાજકોટ શહરેમાાં આવેિ જાહરે હને્ ી પમ્પ / ીી૫વેિ પમ્પ કોન્ રાકટ ૫ઘ્ ધવતથી રીપેર કરવાનુાં   
કામ. 

    
 

૫રીશીષ્ ટ – ૩ 

૧ ૦ થી ૩૦ મીટર ઉંીાઈ સધુીના પાઈ૫વાળા હને્ ી પમ્પ રીપેર કરવાનુાં કામ 931 

ર ૦ થી ૪૫ મીટર ઉંીાઈ સધુીના પાઈ૫વાળા હને્ ી પમ્પ રીપેર કરવાનુાં કામ 1064 

૩ ૦ થી ૬૦ મીટર ઉંીાઈ સધુીના પાઈ૫વાળા હને્ ી પમ્પ રીપેર કરવાનુાં કામ 1463 

૪ 
૦ થી ૬૦ મીટર ઉંીાઈ સધુીના બોરમાાં ૫ીી ગયિે પાઈ૫િાઈન કાઢી આ૫વાનુાં 
કામ. 

3325 

૫ 
૦ થી ૯૦ મીટર ઉંીાઈ સધુીના બોરમાાં ૫ીી ગયિે પાઈ૫િાઈન કાઢી આ૫વાનુાં 
કામ. 

5054 

૬ ન 

૦ થી ૧૫૦ મીટર ઉંીાઈ સધુીના બોરમાાં ઝાીના મળુીયા કે ૫થ્ થરો હોઈ તેવા 
બોરને ખાાંીી તેમાાં ફસાઈ ગયેિી પાઈ૫િાઈન બોરમાાંથી બહાર કાઢી હને્ ી પમ્પ 
રીપેર કરવાનુાં કામ. (જો ફસાઈ ગયેિ િાઈન ન નીકળે તો જોબનુાં પેમેન્ ટ કરવામાાં 
આવશે નહી.) 

7980 

૬ બ 

૦ થી ૧૫૦ મીટર ઉંીાઈના બોરમાાં ઝાીના મળુીયા હોય કે ૫ત   થરો ૫ીી ગયા હોય 
તેમાાં ફસાઈ ગયેિી પાઈ૫િાઈન બોરમાાંથી કાઢી આપી હને્ ી પમ્પ રીપેર કરવાનુાં 
કામ. 

7980 

૭ 
હને્ ી પમ્પની બોીીમાાં જમીન ઉ૫રના ભાગમાાં જરૂરીયાત મજુબ રીપેરગગ કરવાનુાં 
કામ (હને્ ીિ તથા નટ બોલ્ ટ રીપ્ િેસમેન્ ટ સહીત) 

266 

૮ 
જમીન ઉ૫રના ભાગમાાં હને્ ી પમ્પનુાં બોીી બદિાવવાનુાં કે ફેરફાર કરવાનુાં કામ    
(િાઈન ઉતારવાન ુતથા હને્ ીિ ફીટગગ કરી આ૫વાનુાં રહશેે.) 

665 

૯ 
૦ થી ૬૦ મીટરની ઉંીાઈના પાઈ૫વાળા ીી૫વેિ પમ્પ રીપેર કરવાનુાં કામ (ફકત 
પાઈ૫િાઈન તથા સેિ પાઈ૫ યવુનટ ને િગત કામ) 

864 

૧૦ 
ીી૫વેિ પમ્પના બોીીમાાં જમીન ઉ૫રના ભાગ ેસિે-પાઈ૫ યવુનટમાાં રીપેર કરવાનુાં 
કામ (ઓઈિ બદિવા સહીત) 

266 

૧૧ 
જમીન ઉ૫રના  ભાગે ીી૫વેિ પમ્પનુાં બોીી બદિાવવાનુાં કામ (ફાઉન્ ીશેન તોીવા 
સહીત) 

665 

૧ર હને્ ી પમ્પના બેરગગ, એકસેિ પીન, ચેઈનમાાં ઓઈિગગ - ગ્રીસગગ કરવાનુાં કામ 106 

  



૧૩ 
હને્ ી પમ્પ / ીી૫વેિનુાં સી.સી. ફાઉન્ ીશેન ભરવાનુાં કામ માિ મજુરી સહીત. 
અંદાજીત સાઈઝ ૯૦×૯૦×૬૦ સે.મી. પ્રતી ઘન મીટર 

ર૬૬૦/- પ્રતી 
જોબ 

૧૪ બોર સીિ કરવા માટે એમ.એસ. બોર કે૫ સપ્ િાય કામઃ   

  (૧)   ૪.૫'' ીાયામીટર સાઈઝ ના બોર માટે 399 

  (ર)   ૬.૫'' ીાયામીટર સાઈઝ ના બોર માટે 532 

૧૫ 

બોર સીિ કરવા માટે આ૫વામાાં આવેિ એમ.એસ. બોર કે૫ને બોરના કેસગગ 
પાઈ૫ ઉ૫ર ફીટકરી તેની આજુ બાજુ ૯૦×૯૦×૩૦ સેમી સાઈઝન ુ સી.સી.વકકનુાં 
ફાઉન્ ીશેન ભરવાનુાં કામ.(માિ મજુરી તથા કયરુગગ સહીત) 

૧૯૯૫/- પ્રતી 
જોબ 

૧૬ બોરમાટે જરૂર મજુબની સાઈઝના એમ.એસ. કેસગગ પાઈ૫ સપ્ િાય કામ. ૧૦૬ પ્રતીકી.ગ્રા. 

૧૭ 

એમ.એસ. કેસગગ પાઈ૫ ફીકસ કરવાનુાં કામ ( હયાત હને્ ી પમ્પ / ીી૫વેિ પમ્પ 
છોીાવી, જુના કેસગગ પાઈ૫ ઉ૫ર જરૂરીયાત મજુવબની સાઈઝમાાં આ૫વામાાં 
આવેિ એમ.એસ. કેસગગપાઈ૫ ફીટગગ કરી કેસગગ પાઈ૫ના સાાંધા પાસે સચુના 
મજુબના સી.સી. વકકનુાં ફાઉન્ ીશેન કરવાનુાં રહશેે-માિમજુરી સહીત) 

કેસગગ પાઈ૫ 
ફીકસગગ ર૦૦/- 
પ્રતી જોબ તથા 
ફાઉન્ ીશેન કામ 
માટે ર૦૦૦/- 
પ્રતી જોબ 

૧૮ 

ીી૫વેિ પમ્પ યવુનટ તથા પ્રોટેકશન બોક્ષને વનયત કરેિ કોી થી ઓઈિ પેઈન્ ટ 
કરી, પ્રોટેકશન બોક્ષ ઉ૫ર ''રાજકોટમહાનગરપાલિકા વોટરવકકસ શાખા ીી૫વેિ'' 
એ મજુબનુાં િખાા િખવાનુાં કામ માિ મજુરી સહીત (પ્રોટેકશન બોક્ષને અંદરથી 
બાજુથી ૫ા ઓઈિ પેઈન્ ટ કરવાનુાં રહશેે.) 

465 

૧૯ 
ીી૫વેિ પમ્પના નકુશાન પામેિા પ્રોટેકશન બોક્ષને જરૂરીયાત મજુબરીપેરગગ કરી 
જરૂરી ફેબ્રીકેશન વકક કરી, કમ્પિીટ કરવાનુાં કામ. 

199 

ર૦ 
ીી૫વેિ પમ્પ ઉ૫ર ઈિેકરીક મોટર ફીટ કરવા માટે પેી્ ટિ ્ ટેન્ ી સપ્ િાય કામ. 731/- પ્રતી નાંગ 

ર૧ 
ીી૫વેિ પમ્પ ની ઈિેકરીકમોટરન ુ જુનુાં નકુશાન પામેિ પેી્ ટિ્ ટેન્ ી છોીાવી 
તેની જગ્ યાએ આપેિ નવુાં પેી્ ટિ ્ ટેન્ ી ફીટગગ કરવાનુાં કામ. 

166 

રર 
હને્ ી પમ્પને કિરકોી આ૫વામાટે રેીઓકસાઈીનુાં કોટગગ કરી તેની ઉ૫ર નીયત 
કરેિ કિરનો ઓઈિ પેઈન્ ટ કરી સચુના મજુબનુાં િખાા િખવાનુાં કામ માિ 
મજુરી સહીત હને્ ી પમ્પના ્ ટેન્ ી પાઈ૫ ઉ૫ર 

266 

ર૩ ૩રએમ.એમ. જી.આઈ. પાઈ૫ ૧૧ ટી.પી. આઈ. ને જરૂર મજુબ આંટા પાીવાનુાં કામ 55/- પ્રતી જોબ 

ર૪ 
૩ર એમ.એમ. જી.આઈ. પાઈ૫ ૧૧ ટી.પી.આઈ.માાં આપેિ ક૫િગગ વેલ્ ીગગ કરી આ૫વાનુાં 
કામ. 

40/- પ્રતી જોબ 

ર૫ 

૬ ્ રોક ીી૫વેિ પમ્પને તેની વીવીધ એસેસરીઝથી છોીાવી તમામ સ   પેર પાટકસ ખોિી, 
જરૂરી રીપેરગગ, સવીસ કરી ફીટગગ  કરી એિાઈન્ મેન્ ટ કરી ટે્ ટગગ કરી ચાક ુકરવાનુાં જોબ 
કામ. 

1729 



ર૬ 
હને્ ી પમ્પનુાં નકુશાન પામેિ હને્ ીિ રીપેરગગ કરવાનુાં કામ ( જરૂરીયાત મજુબ 
્ િોટમાાં વેલ્ ીગગ ભરી, ફીનીશગગ કરવાનુાં કામ) 

532 

ર૭ હને્ ી પમ્પની વોટર ચેમ્ બર રીપેરગગ કરવાનુાં કામઃ   

  ન)   તેની પ્ િેટ / પાઈ૫માાં જરૂરી રીપેરગગ કામ 199 

  
બ)  નકુશાન પામિે પ્ િટે / પાઈ૫ દુર કરી તેની જગ્ યાએ જરૂરી સાઈઝના 

એમ.એસ. પ્ િેટ / પાઈ૫ સપ્ િાય કામ. 
120/- પ્રતી 

કી.ગ્રા 
ર૮ હને્ ી પમ્પ ન૫ર હીેનુાં રીપેરગગ કામઃ   

  

ન)   તેની પ્ િેટ / ચેઈન કવર તેમજ હને્ ીિ ઓ૫રેટગગ ્ િોટમાાં જરૂરી રીપેરગગ 
કામ 

200 

  
બ)   ઉ૫રોકત પ્ િેટ / ચઈેન કવર /હને્ ીિ  ઓ૫રેટગગ ્ િોટ માટે જરૂરી મા૫ 

સાઈઝના એમ.એસ. પ્ િેટ / એમ.એસ. ્ કવેયર બાર સપ્ િાય કામ. 
120/- પ્રતી 

કી.ગ્રા 
ર૯ હને્ ી પમ્પ ના ્ ટેન્ ી પાઈ૫ રીપેરગગ કામઃ   

  ન)   ્ ટેન્ ી પાઈ૫ રીપેરગગ કામ 199 

  

બ)   ્ ટેન્ ી પાઈ૫ માટે એમ.એસ. પ્ િેટ / એમ.એસ. ગલગિ સપ્ િાય કામ. 120/- પ્રતી 
કી.ગ્રા 

૩૦ 

૦.ર૫ એચ.પી. થી ૩૫ કે. ીબલ્ ય.ુ સધુીના આઈ.એસ. ્ ટાન્ ીીક નનસુારના સએુજ/ 

એન્ીશક્શન/HSCF/સબમસીબિ/મોનોબ્ િોક/મોનોસેટ તથા તમામ પ્રકારના પાંપ 
મોટર સેટ તેમજ િગત જરૂરી એસેસરીઝ સાથે કોપોરેશન દવારા સચુવવામાાં આવે 
તે મેઈકના કાં૫ની પ્રાઈઝિી્ ટ ઉ૫ર તમામ ટેકસ સાથેના ૧૦% ીી્ કાઉન્ ટ 
નનસુાર સપ્ િાય કરવાનુાં કામ. 

  

 નોંરઃ- ઉ૫રોકત ક્રમ નું. ૩૦ માટે એજન્ટ્ સી વારા રજ  કરવામાું આવતા + ૫સાન્ટ્ ટેજ િા   ૫ડશે નહી.  

૩૧ 
બોર સાઈટ ૫ર જઈ ઈિકેરીક ફોલ્ ટ ચકાસી રીપેરગગ કરી ચાક ુ કરી આ૫વાનુાં 
કામ. 

400 

 

 

ના કા ઈ ( ન્ યારી- ૧ )       ના કા ઈ ( આજી-૧)       ના કા ઈ ( ભાદર)        ના કા ઈ (હને્ી પમ્પ)          

 

                                                                           

કાયકપાિક ઈજનેર 

     રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

 


