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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

બાધંકામ શાખા 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ર૦૧૯ - ૨૦ 
 

બી - ાઈસ બીડ 

  
 
કામ ુ ંનામઃ- વોડ ન ં૧૫મા ંરામનગર-૨ (શરે  ન.ં૮ થી ૧૧) મા ંર તાના સાઈડ શો ડરમા ં પેિવગ 

લોક નાખવા ુ ંકામ  
 

 
 

દા ત રકમ  :-  ા.૪,૧૭,૪૦૦/- 
અન  ટ મની      :-  ા.૪,૧૭૪/- 

ટ  ડર ફ   :-  ા.૭૫૦/- (નોન-ર ફંડબલ) 
 
 
 
 
 
 

સીટ  એ  નીયર ( પે.)  
ી ઝવરેચદં મેઘાણી ભવન, વૂ ઝોન, 

રાજમોતી ઓઈલ મીલ સામે, 
રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૩ 
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
બાધંકામ શાખા - વૂ ઝોન 

 
 
 
 

બી - ાઈસ બીડ 
 

કો  ાકટર ુ ંનામઃ 
ા.............................  ૫હ ચ ન.ં..........................    તાર ખ...................... 

 

ટક કામ (સકડ ટકાવાર  દર) 
......................................................................................................................................... 
 

ુ/ંઅમો આ ટ  ડરમા ં લખે  ુ કામ કડામા ં .......................................... ટકા ....................... 
(શ  દલોમા.ં..................................................................................................) દાજ ૫ ક મા ં
દાખલ કરલ ભાવ કરતા ઓછા/વ  ુભાવે કરવા શુી /છ એ. 
કામ ુ ંનામઃ- વોડ ન ં૧૫મા ંરામનગર-૨ (શરે  ન.ં૮ થી ૧૧) મા ંર તાના સાઈડ શો ડરમા ં પેિવગ 

લોક નાખવા ુ ંકામ 
મં ુર થયેલ દાજ : ા. ૪,૧૭,૪૦૦/- 

અન  ટ મની  : ા. ૪,૧૭૪/- 
સીકયોર ટ  ડ પોઝીટ અઢ  ટકા ફ કસડ ડ પોઝીટ રસીદથી / રોકડથી ા....................  
             અઢ  ટકા બીલમાથંી કપાત 
ટ  ડર ફ    : ા.૭૫૦/- 
કો  ાકટર ુ ંનામ : 
સરના  ુ : 
 

તાર ખ   : 
સા ી   : 
સરના  ુ : 
ધધંો   : 

       ભાવ ભરનારની સહ  
સદર ુ ભાવ ૫  રાજકોટ મહાનગરપા લકા વતી મં ુર. 

તાર ખ             મં ૂર કરનાર અિધકાર ની સહ  
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
બાધંકામ શાખા 

કામ ુ ંનામઃ- વોડ ન ં૧૫મા ંરામનગર-૨ (શરે  ન.ં૮ થી ૧૧) મા ંર તાના સાઈડ શો ડરમા ં પેિવગ 
લોક નાખવા ુ ંકામ 

કામની કઈ કઈ બાબત કરવાની છે તે બતાવવાની યાદ  

 

Sr. QTY. Item Rate Unit Amount 
No.           
1 535.00 Excavation for Road work including 

bitumenus surface upto 20 cm depth 
12.00 Sq. Mt. 6420.00 

2 535.00 Excavation for Road work Additional 
Depth upto 20 cm depth (20 TO 40 Cm) 

2.00 Sq. Mt. 1070.00 

3 301.00 Removal of Excavated Stuff within RMC 
limit as directed by Engineer-in-Charge 
(in Interior Part Of City) 

171.00 Cu. Mt. 51471.00 

4 81.00 Supply & Laying of FIeld Metal (4-10 cm) 
Size 

530.00 Cu. Mt. 42930.00 

5 43.00 Supply & Laying of Hard Murrum 263.00 Cu. Mt. 11309.00 
6 535.00 Rolling work with Roller 8-10 Ton 

capacity over metalling murrum for 
soling or single layer arriving proper 
compaction (with watering) 

7.50 Sq. Mt. 4012.50 

7 534.00 Supply & Fixing of 80mm M-30 Grade 
cement concrete rubber mold paving 
inter locking paving block (Grey colour) 
after beding of black stone powder in 
line and CC on the edge in proportion of 
1:2:4 with curing etc. Complete 

562.00 Sq.Mt. 300108.00 

      Total Rs. 417320.50 
      Say Rs. 417400.00 

 
સઘ ં કામ ફરમાવવામા ં આવ ે તે માણે શરતો અને સમ ુતી જુબ કરવા ુ ં છે. ઉ૫રોકત ૫ રિશ  ટમા ં િનદશ કરલ 
આઈટમો ુ ંકામ આ સાથ ેસામલે કરલ સબંધંીત આઈટમોની શરતો અને સમ ુતી માણ ેકરવા ુ ંછે. 
 
 
 

  એડ .આસી. એ  નીયર                ડ.એકઝી.એ  નીયર                            સીટ  એ  નીયર ( પ.ે)   
રાજકોટ મહાનગરપાલકા         રાજકોટ મહાનગરપાલકા                               રાજકોટ મહાનગરપાલકા 
 

કો  ાકટરની સહ  તથા િસ ો : 


