
કામન ું નામ:- રૈયા ટી.પી-૧, ફા.પ્લોટ-૫૭૨ ખાતે આવેલ સ્ટોર રૂમમાું પડેલ બિન વાપરવા લાયક અને 
બિનઉપયોગી પાણી પ રવઠાના જ ના માલ-સામાન અને રૂડા કચેરી ખાતે પડેલ બિન વપરાશ 
પાત્રમાલનો જાહરે નનનવદાથી ભાવો મુંગાવી નનકાલ કરવા િાિત. 

❖ ટેન્ડરની શરતો :-  
➢  રાજકોટ શહરેી વિકાસ સત્તામડંળ હસ્તક રહલે રૈયા ટી.પી. ન.ં-૧ સ્ટોર રૂમમા ંમોદી સ્કુલની સામે, રીંગરોડ 

રાજકોટ ખાતે પડેલ બીન િાપરિા લાયક, બીન ઉપયોગી પાણી પરુિઠાને લગત જુના માલ-સામાન જેિા 
કે, શોટટ કોલર, લોંગ કોલર, િાલ્િ ચાપડા, જી.આઈ. પાઈપ, સ્લસુ િાલ્િ, એસી. પાઈપ, કલ્પર વિગેર પડેલ 
છે. જેની અપસેટ પ્રાઈઝ કુલ રૂ.૪,૫૦,૯૦૬.૦૦ (અંકે રૂપીયા ચાર લાખ પચાસ હજાર નિસો છ પરુા) નક્કી 
કરિામા ંઆિેલ છે. જે અંગે ડડપોઝીટની રકમ રૂ.૪૫,૧૦૦/-(અંકે રૂપીયા પીસતાલીસ હજાર એક્સો પરુા) 
જેની પહોંચ પી.એમ.ય . શાખામાું રજુ કરિાની રહશેે.  

➢ રાજકોટ શહરેી વિકાસ સત્તામડંળની કચેરી બબલ્ડીંગમા&ં વનકળેલ ભગંાર, તટેુલ ફનીચર, જુના ટાયર, ૨-
એમ.પી. ઈલેકટ્રીક મોટર વિગેરેની અપસેટ પ્રાઈઝ રૂ.૧૮,૪૩૦/- (અંકે રૂપીયા અઢાર હજાર ચારસો ત્રીસ 
પરુા) નકકી કરિામા ંઆિેલ છે. જે અંગેની ડડપોઝીટની સાથે રૂ.૨,૦૦૦/- (અંકે રૂપીયા બ ેહજાર પરુા) છે. 
જેની પહોંચ વહીવટી શાખામાું રજુ કરિાની રહશેે.  

➢ માલ-સામાન જે સ્સ્થતીમા ંજેમ છે તેમ તેિી જ સ્સ્થતીમા ંવનકાલ કરિાનો છે. ઉપરોકત બને્ન જ્ગ્યાએ િસ્તઓુ 
જોિા માટે લીસ્ટ સાથે ખલુ્લી રાખિામા ંઆિેલ છે.  

➢ ભાિો રજુ કરિાની અંવતમ તારીખ.૦૩-૧૧-૨૦૨૦ રાખિામા ંઆિલે છે.  

➢ ડીપોઝીટની રકમો રાષ્ટ્ટ્રીયકૃત/સીડયલુ બેંક દ્વારા ઈસ્ય ુ થયેલ ડી.ડી. રાજકોટ શહરેી વિકાસ સત્તામડંળ 
રાજકોટના ંનામનો રજુ કરિાનો રહશેે. જેમા ંઅપસેટ પ્રાઈઝ ધ્યાને લઈ ભાિો રજુ કરી શકાશે.  

➢ ઉચા ભાિો ભરનાર દ્વારા ભાિો મજુબની રકમ ડદિસ-૧૦ મા ંરૂડા ખાત ેડી.ડી. થી જમા કરિાની રહશેે. જો 
વનયત સમયમા ં રકમ જમા નહી કરિામા ં આિે તો ટેન્ડર સાથેની ડીપોઝીટ જપ્ત કરિામા ં આિશે. આ 
બાબતે કોઈ રજુઆત સ્િીકારિામા ંનહી આિે.  

➢ ભાિો ખોલિાની તારીખ.૧૦-૧૧-૨૦૨૦ રાખિામા ંઆિલે છે.  

➢ ભરેલ ભાિોમા ં૧૮% GST નો સમાિેશ છે. ટેન્ડર સાથે ખરીદનાર વ્યસ્ક્ત પેઢીનુ ંપાનકાડટ, જી.એસ.ટી. નબંર 
નોધની આધાર કાડટની નકલ જોડિાની રહશેે.  

➢ સ્થળ પર પડેલ માલ-સામાન જે સ્સ્થતીમા ંઅને જથ્થામા ંપડેલ છે. તે મજુબ ખરીદનારે સભંાળિાનો રહશેે. 
જેમા ંજથ્થા ગણુિતા અંગ ેકોઈ રજુઆત અિરોધ િાદ-વિિાદ સ્િીકારિામા ંઆિશે નહી. ટેન્ડરમા ંભરેલ 
રકમ રૂડા ખાત ેડી.ડી. થી જમા ંથય ેજે-તે  માલ-સામાન જે તે સ્સ્થતીમા ંસોંપિામા ંઆિશે. આ અંગેનો કોઈ 
પણ જાતનો હરે-ફેર અન્ય િહનનો ચાર્જ રૂડા કચેરી દ્વારા આપિામા ંઆિશે નડહ.  

➢ ટેન્ડરની કોપી/િધ ુજાણકારી માટે www.nprocure.com માથંી તારીખ.૦૨-૧૧-૨૦૨૦ સધુીમા ં ડાઉનલોડ 
કરી ભૌતીક રીતે EMD સાથનેા કિરમા ંજરૂરી આધાર/દસ્તાિેજોની સાથે રજુ કરિાની રહશેે.  

➢ (અ) રાજકોટ શહરેી વિકાસ સત્તામડંળ હસ્તક  રહલે રૈયા ટી.પી-૧, ફા.પ્લોટ-૫૭૨ના સ્ટોર રૂમમા ં મોદી 
સ્કુલની સામે સ્ટોરમા ંરહલે માલ-સામાનનુ ંિજન અને જથ્થો તેમજ તેમનુ ંિજન અંદાજીત છે. તેમજ (બ) 
રૂડા કચેરીથી ખરેખર ડીલિરી િખતે સખં્યા અન ેિજનમા ંિટઘટ થિા સભંાિના છે. જેન ેલગત કોઈ િાદ-
વિિાદ સ્િીકારિામા ંઆિશ ેનડહ.  

http://www.nprocure.com/


➢ િધ ુભાિો રજુ કરનારના ભાિો મજુંર રાખિા કે તમામ ભાિો રદ કરિા આ અંગેના તમામ અવધકાર મખુ્ય 
કારોબારી અવધકારીશ્રી અબાવધત રાખે છે.  
 

મખુ્ય કારોબારી અવધકારી 
રાજકોટ શહરેી વિકાસ સત્તામડંળ 

રાજકોટ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

રાજકોટ શહરેી નવકાસ સત્તામુંડળ,  
 

રૈયા ટી.પી.-૧, ફા.પ્લોટ-૫૭૨ ખાતે જ ના માલ-સામાન નવગત દશાાવત   પત્રક- Statement-1 
 

ક્રમ  માલ-સામનની નવગત  
રજીસ્ટર પ્રમાણે 

સ્ટોક(નુંગ)   
વજન 
(kg)  

પર  આશરે ક લ (kg)  

 
૧ ૮૦ મી.મી. ડાયા શોટટ  કોલર  ૫ ૩ નગં  ૧૫ 

 
૨ ૧૦૦ મી.મી. ડાયા શોટટ કોલર  ૧૮૪ ૩.૮૦ નગં  ૬૯૯ 

 
૩ ૧૫૦ મી.મી. ડાયા શોટટ કોલર  ૨૦૩ ૬.૧ નગં  ૧૨૩૮ 

 



૪ ૨૦૦ મી.મી. ડાયા શોટટ કોલર  ૩૫ ૯ નગં  ૩૧૫ 
 

૫ ૩૦૦ મી.મી. ડાયા શોટટ કોલર  ૧૪ ૧૪.૯ નગં  ૨૦૯ 
 

૬ ૩૫૦ મી.મી. ડાયા શોટટ કોલર  ૩૧ ૨૪.૭ નગં  ૭૬૬ 
 

૭ ૪૦૦ મી.મી. ડાયા શોટટ કોલર  ૩૧ ૨૯.૭ નગં  ૯૨૧ 
 

૮ ૪૫૦ મી.મી. ડાયા શોટટ કોલર  ૮ ૩૪.૫ નગં  ૨૭૬ 
 

૯ ૧૫૦ મી.મી. ડાયા લોંગ કોલર  ૧૫ ૯ નગં  ૧૩૫ 
 

૧૦ ૨૦૦ મી.મી. ડાયા લોંગ કોલર  ૧૦ ૯ નગં  ૯૦ 
 

૧૧ ૨૫૦ મી.મી. ડાયા લોંગ કોલર  ૪૫ ૧૨.૫ નગં  ૫૬૩ 
 

૧૨ ૩૦૦ મી.મી. ડાયા લોંગ કોલર  ૪૩ ૨૫ નગં  ૧૦૭૫ 
 

૧૩ ૩૫૦ મી.મી. ડાયા લોંગ કોલર  ૩૩ ૩૨ નગં  ૧૦૫૬ 
 

૧૪ ૪૦૦ મી.મી. ડાયા લોંગ કોલર  ૨૦ ૪૫ નગં  ૯૦૦ 
 

૧૫ ૩૫૦ x ૩૦૦ મી.મી. ડાયા રીડયઝુ  ૧ ૧૫ નગં  ૧૫ 
 

૧૬ ૨૦૦ x ૧૦૦x ૨૦૦ મી.મી. ડાયા રીડયઝુ  ૧ ૧૦ નગં  ૧૦ 
 

૧૭ ૩૫૦ x ૨૦૦ મી.મી. ડાયા રીડયઝુ  ૨ ૧૫ નગં  ૩૦ 
 

૧૮ ૪૫૦ x ૩૦૦ મી.મી. ડાયા રીડયઝુ  ૧ ૨૫ નગં  ૨૫ 
 

૧૯ ૩૫૦ x ૧૫૦ x ૩૫૦મી.મી. ડાયા રીડયઝુ  ૨ ૩૦ નગં  ૬૦ 
 

૨૦ ૧૦૦ મી.મી. ડાયા એર િાલ્િ  ૫ ૨૫ નગં  ૧૨૫ 
 

૨૧ ૩૦૦ મી.મી. ડાયા  િાલ્િના ચાપડા  ૪ ૧૦.૪ નગં  ૪૨ 
 

૨૨ ૧૦૦ મી.મી. ડાયા  િાલ્િના ચાપડા  ૨ ૨ નગં  ૪ 
 

૨૩ ૬૦૦ મી.મી. ડાયા  િાલ્િના ચાપડા  ૨ ૩૦ નગં  ૬૦ 
 

૨૪ ૩૦૦ મી.મી. ડાયા  િાલ્િના ચાપડા  ૪ ૧૫ નગં  ૬૦ 
 

૨૫ હને્ડ પપંના  સળીયા ૧૨ મી.મી. ડાયા  ૧૨૮.૬ મી.  ૦.૮૯ ડકલો ૧૧૪ 
 

૨૬ હને્ડ પપંના મોઢીયા  ૪ ૨૫ નગં  ૧૦૦ 
 

૨૭ સીલીન્ડર હને્ડ પપં  ૧૨ ૪ નગં  ૪૮ 
 

૨૮ ૨ (૫૦ મી.મી.) પાઈપ  ૮૭-૫૮ ૪ મીટર  ૩૦૭ 
 

૨૯ ૩૨ મી.મે જી.આઈ. પાઈપ  ૧૦ ૧ મીટર  ૧૦ 
 

૩૦ ૩૨ મી.મી. જી.આઈ. પાઈપ  ૭૩ ૩.૬ મીટર  ૨૬૨.૮ 
 

૩૧ ૫૦ મી.મી. જી.આઈ. પાઈપ  `૧૧ ૦.૬ મીટર  ૬.૬ 
 

૩૨ ૧૦૦ મી.મી ટી ૨ ૦.૫ નગં  ૧.૦૦ 
 

૩૩ ૧૦૦ x ૪૫ મી.મી. ડાયાના બેન્ડ  ૧ ૨ નગં  ૨ 
 

૩૪ ૪૫૦ મીમી. ડાયાના બધં ચાપડા  ૪ ૧૫ નગં  ૬૦ 
 

૩૫ ૫૦ મી.મી. ડાયાના સ્ટેન્ડ  ૪ ૨૫ નગં  ૧૦૦ 
 

૩૬ ૧૫૦ મીમી. ડાયાના સ્લસુ િાલ્િ  ૨ ૫૦ નગં  ૧૦૦ 
 

૩૭ ૮૦x૮૦x ૮૦ ડાયા ટી  ૨ ૩.૫ નગં  ૭. 
 

Toatal    ૯૮૦૬.૦૨ કક.ગ્રા. 
 

Total  ૯૮૦૬.૦૨ કક.ગ્રા. રૂ.૨૫.૦૦ પ્રનત કક.ગ્રા.  
 



  આશરે કુલ રકમ રૂ.૨,૪૫,૧૫૦.૫૦ અપસેટ પ્રાઈઝ  
 

નોંધ :- ઉપરોકત માલ-સામાન સ્ટોક રજીસ્ટર મજુબ સ્િીકારેલ છે. જેથી ખરેખર માલ સપ્લાય કરતી િખત ેજથ્થાની 
જથ્થાની ખરાઈ/િજન કરી માલ સોંપિાનો થાય છે. તેથી માલના જથ્થા અને ડકિંમતમા ંફેરફાર થિાની શકયતા છે.  

 

       

       

 Additional Assistant Engineer   Executive Engineer   

 Rajkot Urban Development Authority   Rajkot Urban Development Authority   

 Rajkot    Rajkot    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

રૂડા હસ્તકનાું પ્લોટ નું.૫૭૨માું આવેલ ગોડાઉનમાું રહલે માલસામનની નવગત  
ક્રમ  માલ-સામાનની નવગત 

રજીસ્ટર પ્રમાણે 

સ્ટોક  

ગણતરી મ જિ 

સ્ટોક  

 એસ.ઓ.આર મ જિના 
ભાવ  

પર  
ડેપ્રીસીએટેડ 

કોસ્ટ  
રકમ  

૧ ૧૦૦ મી.મી. ડાયા એ.સી. પાઈપ  ૧૩૪ મીટર  ૧૩૪ મીટર  ૨૪૮.૭૬ મીટર  ૨૪.૮૮ ૩૩૩૩.૯૨ 

૨ ૧૫૦ મી.મી. ડાયા એ.સી. પાઈપ  ૫૪૪ મીટર  ૫૪૪ મીટર  ૩૬૨.૨ મીટર  ૩૬.૨૨ ૧૯૭૦૩.૬૮ 

૩ ૨૦૦ મી.મી. ડાયા એ.સી. પાઈપ  ૧૦૦ મીટર  ૧૦૦ મીટર  ૫૮૦.૨૮ મીટર  ૫૮.૦૩ ૫૮૦૩. 

૪ ૨૫૦ મી.મી. ડાયા એ.સી. પાઈપ  ૯.૫૦ મીટર  ૯.૫૦ મીટર  ૭૪૭.૧ મીટર  ૭૪.૭૧ ૭૦૯.૭૫ 

૫ ૩૫૦ એમ.એમ. ડાયા એ.સી. પાઈપ  ૪૫૫.૫૦ મીટર  ૪૫૫.૫૦ મીટર  ૧૩૩૫.૦૫ મીટર  ૧૩૩.૫૧ ૬૦૮૧૩.૮૧ 

૬ ૪૦૦ એમ.એમ. ડાયા એ.સી. પાઈપ  

૧૮૭.૫૦ મીટર  

૧૮૭.૫૦ મીટર  ૧૬૫૦.૦૬ મીટર  ૧૬૫.૦૬ ૩૦૯૪૮.૭૫ 

૭ ૪૫૦ એમ.એમ. ડાયા એ.સી. પાઈપ  ૪૦૭.૦૦ મીટર  ૪૦૭.૦૦ મીટર  ૧૯૭૦.૬૬ મીટર  ૧૯૭.૦૭ ૮૦૨૦૭.૪૯ 



૮ 

૮૦ મીમી ડાયા એ.સી. કલ્પર રબ્બર 
રીંગ  ૭ સેટ  ૭ સેટ  ૯ 

સેટ  

૦.૯ ૬.૩ 

૯ 

૧૦૦ મીમી ડાયા એ.સી. કલ્પર રબ્બર 
રીંગ  ૧ સેટ  ૧ સેટ  ૧૧ 

સેટ  ૧.૧ ૧.૧ 

૧૦ 

૧૫૦ મીમી ડાયા એ.સી. કલ્પર રબ્બર 
રીંગ  ૧૪ સેટ  ૧૪ સેટ  ૧૭ 

સેટ  ૧.૭ ૨૩.૮ 

૧૧ 

૨૦૦ મીમી ડાયા એ.સી. કલ્પર રબ્બર 
રીંગ  ૩ સેટ  ૩ સેટ  ૨૧ 

સેટ  ૨.૧ ૬.૩ 

૧૨ 

૨૫૦ મીમી ડાયા એ.સી. કલ્પર રબ્બર 
રીંગ  ૪ સેટ  ૪ સેટ  ૨૬ 

સેટ  ૨.૬ ૧૦.૪ 

૧૩ 

૩૦૦ મીમી ડાયા એ.સી. કલ્પર રબ્બર 
રીંગ  ૨ સેટ ૨ સેટ ૩૧ 

સેટ  ૩ ૬. 

૧૪ 

૩૫૦ મીમી ડાયા એ.સી. કલ્પર રબ્બર 
રીંગ  ૬૨ સેટ  ૬૨ સેટ  ૫૦ 

સેટ  ૫. ૩૧૦. 

૧૫ 

૪૦૦ મીમી ડાયા એ.સી. કલ્પર રબ્બર 
રીંગ  ૬૨ સેટ  ૬૨ સેટ  ૫૮ 

સેટ  ૫.૮ ૩૫૯.૬ 

૧૬ 

૪૦૦ મીમી ડાયા એ.સી. કલ્પર રબ્બર 
રીંગ  ૧૭૮ સેટ  ૧૭૮ સેટ  ૫૮ 

સેટ  ૫.૮ ૧૦૩૨.૪ 

૧૭ ૧૫૦ મી.મી. ડાયા રબ્બર રીંગ  ૫૮૬ નગં  ૫૮૬ નગં  ૧૭ સેટ  ૧.૭ ૯૯૬.૨ 

૧૮ 

૨૦૦ મીમી ડાયા એ.સી. કલ્પર રબ્બર 
રીંગ  ૩૬ નગં  ૩૬ નગં  ૨૧ 

સેટ  ૨.૧ ૭૫.૬ 

૧૯ 

૨૫૦ મીમી ડાયા એ.સી. કલ્પર રબ્બર 
રીંગ  ૪૬ નગં  ૪૬ નગં  ૨૬ 

સેટ  ૨.૬ ૧૧૯.૬ 

૨૦ 

૩૦૦ મીમી ડાયા એ.સી. કલ્પર રબ્બર 
રીંગ  ૮૦ નગં  ૮૦ નગં  ૩૧ 

સેટ  ૩.૧ ૨૪૮. 

૨૧ 

૩૫૦ મીમી ડાયા એ.સી. કલ્પર રબ્બર 
રીંગ  ૧૧૮ નગં  ૧૧૮ નગં  ૫૦ 

સેટ  ૫. ૫૯૦. 

૨૨ ૪૦૦ મીમી ડાયા રબ્બર રીંગ  ૭૨ નગં  ૭૨ નગં  ૫૮ સેટ  ૫.૮ ૪૧૭.૬ 

૨૩ ૪૫૦ મીમી ડાયા રબ્બર રીંગ  ૪ નગં  ૪ નગં  ૭૯ સેટ  ૭.૯ ૩૧.૬ 

કુલ  ૨૦૫૭૫૫.૦૦ 

 
નોંધ :- ઉપરોકત માલ-સામાન સ્ટોક રજીસ્ટર મજુબ સ્િીકારેલ છે. જેથી ખરેખર માલ સપ્લાય કરતી િખતે જથ્થાની 
જથ્થાની ખરાઈ/િજન કરી માલ સોંપિાનો થાય છે. તેથી માલના જથ્થા અને ડકિંમતમા ંફેરફાર થિાની શકયતા છે. 
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રાજકોટ શહરેી વિકાસ સત્તામડંળ 
 

રૂડા બબલ્ડીંગ ખાતે ગ્રાઉન્ડ ફલોરમા ંઆિેલ ગોડાઉનમા ંબીનિપરાશપાત્ર માલ-સામનની યાદી Statement-

III  (A)   

ક્રમ  નવગત  જથ્થો ભાવ  પર  રકમ  
 

૧ જુના ટાયર (ફોર વ્હીલ)  ૪૩ ૧૦૦ નગં  ૪૩૦૦ 
 

૨ ડીપિેલ પમ્પ (જુનો)  ૧ ૧૦૦ નગં  ૧૦૦ 
 

૩ લોખડંની પાઈપ ૨'' ડાયા  ૧૦ ૧૦. ફુટ  ૧૦૦ . 

૪ લોખડંની પાઈપ ૧" ડાયા  ૧૧ ૫.૦ ફુટ  ૫૫ 
 

૫ મીટરની લોખડં પેટી (જુની)  ૬ ૧૭૫.૦ નગં  ૧૦૫૦ 
 

૬ ૨ HP ની ઈલેકટ્રીક મોટર  ૧ ૧૦૦૦ નગં  ૧૦૦૦ 
 

૭ સેલ્ફ જુનો (રદી)  ૧ ૨૫૦ નગં  ૨૫૦ 
 



૮ ઓલ્ટા મીટર (રદી)  ૧ ૨૫૦ નગં  ૨૫૦ 
 

૯ ૧૨ મી.મી. ડાયાના લોખડંના સળીયા (૧૦ ફુટ)  ૧૦ ૫.૦ ફુટ  ૫૦ 
 

૧૦ લાઈટના ગોળા  ૧૦ ૫૦ નગં  ૫૦૦ 
 

૧૧ જુની ટયબુ લાઈટ િીથ ફે્રમ  ૬ ૧૦૦ નગં  ૬૦૦ 
 

૧૨ જુન ુસાઈલેન્સર રદી  ૧ ૫૦૦ નગં  ૫૦૦ 
 

૧૩ ટેબલ િાયર  ૩ ૫૦ મીટર  ૧૫૦ 
 

૧૪ સેલ્ફ જુનો (રદી)  ૧ ૨૫૦ નગં  ૨૫૦ 
 

૧૫ ૧'' લોખડંનો પાઈપ (જુનો)  ૪૦ ૧૦.૦ ફુટ  ૪૦૦ 
 

૧૬ ૧'' લોખડંનો પાઈપ (જુનો)  ૧૦ ૫.૦ ફુટ  ૫૦ 
 

૧૭ ખરુશી  ૫ ૧૦૦ નગં  ૫૦૦ 
 

૧૮ સ્ટુલ  ૨ ૧૫૦ નગં  ૩૦૦ 
 

૧૯ ટેબલ  ૧ ૨૦૦ નગં  ૨૦૦ 
 

૨૦ નાનો કબાટ  ૧ ૨૦૦ નગં  ૨૦૦ 
 

ક લ ૧૦૮૦૫ 
 

પહલેો માળ (B) 
 

૧ પતરાની ફે્રમ મોટી સાઈઝ ૧૦' x ૪'  ૪ ૨૫૦ નગં  ૧૦૦૦ 
 

૨ પતરાની ફે્રમ મીડીયમ સાઈઝ ૮' x ૪'  ૨ ૨૩૦ નગં  ૪૬૦ 
 

૩ પતરાની ફે્રમ નાની સાઈઝ ૪' x ૬'  ૩ ૧૮૦ નગં  ૫૪૦ 
 

૪ પતરાની ફે્રમ નાની સાઈઝ ૪' x ૪'  ૨ ૧૫૦ નગં  ૩૦૦ 
 

૫ રૂડાના ખાતમહુતૂટના સાઈન બોડટ ૩'૬'' x ૩.૬''  ૭ ૧૨૫ નગં  ૮૭૫ 
 

ક લ  ૩૧૭૫ 
 

છઠ્ઠો માળ © 
 

૧ જુના ટાયર ફોર વ્હીલ  ૩ ૧૦૦ નગં  ૩૦૦ 
 

૨ જુન ુજર્જરીત ટેબલ ૫' X ૨'૩''  ૨ ૫૦૦ નગં  ૧૦૦૦ 
 

૩ ખરુશી લાકડાની જર્જરીત  ૧ ૨૦૦ નગં  ૨૦૦ 
 

૪ લોખડંની ખરુશી રદી  ૧ ૨૫૦ નગં  ૨૫૦ 
 

૫ એલ્યમુીનીયમ સેકશન બારી ૪'x ૨'  ૩ ૩૦૦ નગં  ૯૦૦ 
 

૬ લાકડનુ ંપાટીય ુ૬' X ૪' ૧ ૩૦૦ નગં  ૩૦૦ 
 

૭ લાકડાની જાળી ફે્રમ ૫'x ૫'  ૧ ૧૦૦૦ નગં  ૧૦૦૦ 
 

૮ જુની સાઈકલ જર્જરીત  ૧ ૫૦૦ નગં  ૫૦૦ 
 

ક લ  ૪૪૫૦ 
 

      Total  A+B+C ૧૮૪૩૦ 
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