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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

બાંધકામ શાખા 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ર૦૧૯ - ૨૦ 
 

બી - ાઈસ બીડ 

  
 
કામ ું  નામઃ- માનનીય ધારાસ ય ી ગોિવદભાઈ પટલની સને ૨૦૧૮-૧૯ વષની ા ટમાંથી વોડ 

ન.ં ૧૮ માં આવેલ ગોપવંદના -૧ થી બાપાસીતારામ ચોક ુધીના ાપાક મેઈન 
રોડની બ ે સાઈડમાં ઇ ટરલો કગ પેિવગ લો સ નાખવા ુ ં કામ ( બજો ય ન) 

  
 
 

દા ત રકમ  :-  ા.૫,૦૦,૦૦૦/- 
અન  ટ મની      :-  ા.૫,૦૦૦/- 

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

સીટ  એ  નીયર ( પે.)  
ી ઝવેરચંદ મેઘાણી ભવન, ૂ વ ઝોન, 

રાજમોતી ઓઈલ મીલ સામે, 
રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૩ 
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

બાંધકામ શાખા - ૂ વ ઝોન 
 
 
 
 

બી - ાઈસ બીડ 
 

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

 

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

ુ/ંઅમો આ ટ  ડરમાં લખે ુ કામ કડામાં .......................................... ટકા ....................... 
(શ  દલોમા.ં..................................................................................................) દાજ ૫ ક માં 
દાખલ કરલ ભાવ કરતા ઓછા/વ ુ ભાવે કરવા ુશી /છ એ. 
કામ ું  નામઃ- માનનીય ધારાસ ય ી ગોિવદભાઈ પટલની સને ૨૦૧૮-૧૯ વષની ા ટમાંથી વોડ 

ન.ં ૧૮ માં આવેલ ગોપવંદના -૧ થી બાપાસીતારામ ચોક ુધીના ાપાક મેઈન 
રોડની બ ે સાઈડમાં ઇ ટરલો કગ પેિવગ લો સ નાખવા ુ ં કામ ( બજો ય ન) 

 

મં ુર થયેલ દાજ : ા. ૫,૦૦,૦૦૦/- 
અન  ટ મની  : ા. ૫,૦૦૦/- 
ટ  ડર ફ    : ા.૭૫૦/- 
કો  ાકટર ું  નામ : 
સરના  ુ : 
 

તાર ખ   : 
સા ી   : 
સરના  ુ : 
ધંધો   : 

       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 
બાંધકામ શાખા 

કામ ું  નામઃ- માનનીય ધારાસ ય ી ગોિવદભાઈ પટલની સને ૨૦૧૮-૧૯ વષની ા ટમાંથી વોડ 
ન.ં ૧૮ માં આવેલ ગોપવંદના -૧ થી બાપાસીતારામ ચોક ુધીના ાપાક મેઈન 
રોડની બ ે સાઈડમાં ઇ ટરલો કગ પેિવગ લો સ નાખવા ુ ં કામ ( બજો ય ન) 

 

કામની કઈ કઈ બાબત કરવાની છે તે બતાવવાની યાદ  

 

Sr  
No. Quantity Detail 

Rate 
Unit 

Total 
Rupees Rupees 

1 655.00 
Excavation for Road work including 
bitumenus surface upto 20 cm 
depth. 

12.00 Sqmt 7860.00 

2 500.00 
Removal of Flooring of type 
Shabadi Ladi / Cement / Tiles 
flooring. 

31.00 sqmt 15500.00 

3 42.00 Excavation of Paver Road 69.00 sqmt 2898.00 

4 66.00 

Foundation filling in proportion of 
1:2 - Filling of foundation with 
Lime:Mortor in proportion of 1:2 
using Black Trap metal of size 4-9 
cm 

1001.10 cumt 66072.60 

5 655.00 

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

562.00 sqmt 368110.00 

6 0.75 

Foundation filling with CC work in 
proportion of 1:2:4 using 1.5 cm to 
2.0 cm aggregate including 
Ramming, Curing etc 

3913.20 cumt 2934.90 

7 300.00 
Removal of Excavated Stuff and 
laying as directed by Engineer-in-
Charge 

122.00 cumt 36600.00 

        Total 499975.50 

        Say 500000.00 
 
સઘ ં કામ ફરમાવવામાં આવે તે માણે શરતો અને સમ ુતી ુજબ કરવા ુ ં  છે. ઉ૫રોકત ૫ રિશ  ટમાં િનદશ કરલ 
આઈટમો ુ ં  કામ આ સાથે સામેલ કરલ સંબંધીત આઈટમોની શરતો અને સમ ુતી માણે 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 ો : 


