
Labour Material (% 
age of labour)

1 Nursury
1.1
a sunken bed in soft 

10mx1mx0.15m
2 bed / person per bed 148 Nil

b sunken bed in hard 
10mx1mx0.15m

1 bed / person per bed 297 Nil

c Raised bed 10mx1mx0.30m 0.5 bed / person per bed 595 Nil
1.2

a 10 cm × 20 cm 600 bages/person 1000 bags 495 actual

b 15 cm × 25 cm 400 bages/person 1000 bags 743 actual

c 20 cm × 20 cm 400 bages/person 1000 bags 743 actual

d 20 cm × 30 cm 300 bages/person 1000 bags 990 actual

e 30 cm × 40 cm 150 bages/person 1000 bags 1982 actual
1.3
a Polypot bed 20 Beds/person/month 446 Nil
b Mother bed 40 beds/person/month 223 Nil

1.4
a Digging and preparation of teak stump 500 Stumps/person 1000 Stumps 595 Nil
b Digging of rhizome 1000 Rhizome/person 1000 Rhizome 297 Nil

2
2.1
a Cut back of coppice SP(<23 cm) 100/person 1 piece 3.00 Nil
b Pruning 100/person 1 piece 3.00 Nil
c

uprooting of unwanted shrubby growth
100/ person 1 piece 3.00 Nil

d Cleaning/burning of unwanted 
undergrowth/grasses

0.2/ha. 1 ha. 1486 Nil

e
Stump (<1.37 m height ) cutting/dressing

20/person 1 piece 15.50 Nil

2.2
a Soft soil-30cmx30cmx30cm 60 pits/person per pit 4.95 Nil
b hard soil-30cmx30cmx30cm 40 pits/person per pit 7.40 Nil
c Soft soil-45cmx45cmx45cm 30 pits/person per pit 10.00 Nil
d Hard soil-45cmx45cmx45cm 20 pits/person per pit 14.80 Nil

e

Saucer pit-1m dia and 10 cm deep saucer 
with 1ft deep central pit ( only in stony 
areas )

15 pits/person per pit 159.00 Nil

f 1 cmt soft soil 2 cmt/person per cmt 148 Nil
g 1 cmt hard soil 1 cmt/person per cmt 297 Nil

2.3

a
Contour trench-soft soil- 2m 
x0.45mx0.30m

12 contour/person per contour 24.80 Nil

b
Contour trench-hard soil- 2m 
x0.45mx0.30m

6 contour/person per contour 49.60 Nil

c
Contour stone dykes-45cm ht and 1 m 
inward sloped width.

6 rmt/person per rmt 49.60 Nil

d Loose stone bunds 5 cmt/person per rmt 59.90 Nil
e Percolation Tank-soft soil ------ per rmt 148.00 Nil
f Percolation Tank-hard soil ------ per rmt 297.00 Nil
h Live fence planting 25 rmt/person per rmt 11.90 10

Bed preparation

Preparation of mixture and filling of polythene bags

Nurturing

Supplying

Schedule of Rates for Afforestation Works

Daily Wage Rate @ 297.60/ day

S.N Item of Work Work Norms Unit Rates(Rs.)

Site Preparation
Site cleaning

Digging of pits

Soil and moisture conservation works



Labour Material (% 
age of labour)

S.N Item of Work Work Norms Unit Rates(Rs.)

2.4

a
Protection trench soft soil- 
1.20mx0.60mx1.00m

4 rmt/person per rmt 74.80 Nil

b
Protection trench hard soil- 
1.20mx0.60mx1.00m

2 rmt/person 149.00 Nil

c Stone wall-0.90mx0.60mx1.00m 2 rmt/person 149.00 40

d 
Zeta fence - wooden poles and thorny 
bushes

10 rmt/person per rmt 29.80 40

e Thore fence - 25cm apart 4'ht 5 rmt/person per rmt 59.50 50

f 
Putting thorny bushes- 2.00 m dia and 
1.5 m ht

5 plants/person per plant 59.50 40

g Repair of fence 20 rmt/person per rmt 14.80 20

3
a 
a1 10cmx20cm 500bags/person 1000 bags 595 Nil
a2 15cmx25cm 250 bags/person 1000 bags 1195 Nil
a3 20cmx20cm 200 bags/person 1000 bags 1486 Nil
a4 20cmx30cm 120 bags/person 1000 bags 2480 Nil
a5 30cmx40cm 60 bags/person 1000 bags 4949 Nil
b1 Planting with polypot  80 plants/person per plant 3.70 Nil
b2 Planting with rhizome 150 plants/person per plant 1.95 Nil
b3 Planting with teak stump 250 stumps/person per plant 1.15 Nil
b4 Digging of Pit and then Planting with 

Polipot
7.40

c Fertilizer/insecticide application 1000 plants/person per 1000 plant 289.00 actual

d First soil working - 1.20 m dia with bhar
60 plants/person per plant 4.95 Nil

e-1
Subsequent Weeding cum soil working-
1.20 m dia with bhar

80 plants/person per plant 3.70 Nil

e-2 Weeding without soil working-1.20 dia 200 plants/person per plant 1.50 Nil

f-1
Fireline clearance 2m width ( Not 
burning )

200 rmt/person per rmt 1.50 Nil

f-2 Fireline burning 5m width 100 rmt.person per rmt 3.00 Nil
f-3 Fireline burning 8m width 60rmt/person per rmt 4.95 Nil
f-4 Fireline burning 20m width 30 rmt/person per rmt 9.90 Nil
g Support watering 200 plants/person per plant 1.50 actual
4 Grass Management
a Preparation Of Pot Mixture and filling of 

cup / Polipot 1000/Person per 1000 tusucks 298.00
b Grass Maintanance 40 bed / person / month per bed 223.00
c Tusucks-unloading and headload 

transport 1000/Person per 1000 tusucks 298.00
d Planting of tusucks 500 tusuck/Person per 1000 tusucks 595.00

JCB 1000/hour
Tractor for cultivation 500/hour
Tractor for disc plough 750/hour
Tractor for plough 900/hour
Raising Of Clonal Seedling (with 
Materials)

4/per Clone

Unloading and head load transporation

Use of Machinery

Protection Trench

Planting and Post Planting Care



મ ુર માલસામાન 
(મ ુર નો 

ટકાવાર  દર)
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭
૧

૧.૧

A સકંન બેડ બનાવવા સોફટ મોરમ ૧૦×૧૦.૧૫ મીટર ૨બેડ/૧ ય કત િત બેડ ૧૪૮.૦૦ ુ ય

B સકંન બેડ બનાવવા હાડ મોરમ ૧૦×૧૦.૧૫ મીટર ૧બેડ/૧ ય કત િત બેડ ૨૯૭.૦૦ ુ ય

C huEL બેડ બનાવવા ૧૦×૧×૦.૩૦ મીટર ૦.૫૦બેડ/૧ ય કત િત બેડ ૫૯૫.૦૦ ુ ય

૧.૨

A ૧૦×૨૦ સ.ેમી ૬૦૦બેગ/૧ ય કત ૧૦૦૦ પો.બે સ ૪૯૫.૦૦ વા તિવક ખચ

B ૧૫×૨૫ સ.ેમી ૪૦૦બેગ/૧ ય કત ૧૦૦૦ પો.બે સ ૭૪૩.૦૦ વા તિવક ખચ

C ૨૦×૨૦ સ.ેમી ૪૦૦બેગ/૧ ય કત ૧૦૦૦ પો.બે સ ૭૪૩.૦૦ વા તિવક ખચ

D ૨૦×૩૦ સ.ેમી ૩૦૦બેગ/૧ ય કત ૧૦૦૦ પો.બે સ ૯૯૦.૦૦ વા તિવક ખચ

E ૩૦×૪૦ સ.ેમી ૧૫૦બેગ/૧ ય કત ૧૦૦૦ પો.બે સ ૧૯૮૨.૦૦ વા તિવક ખચ

૧.૩

A પોલી પોટ બેડ - ૨૦બેડ/૧ ય કત/૧માસ - ૪૪૬.૦૦ ુ ય

B મધર બેડ - ૪૦બેડ/૧ ય કત/૧માસ - ૨૨૩.૦૦ ુ ય

૧.૪

A સાગી ટ પ ખોદ ન ેતૈયાર કરવાની કામગીર - ૫૦૦ ટ પ/૧ ય કત ૧૦૦૦ ટ પ ૫૯૫.૦૦ ુ ય

B htgtLutbt ખોદવાની કામગીર - ૧૦૦૦ રાઈઝોમ/૧ ય કત ૧૦૦૦ રાઈઝોમ ૨૯૭.૦૦ ુ ય

૨

૨.૧

A કોપી કટબેગ (૨૩ સ.ેમી) - ૧૦૦/૧ ય કત ૧ નગં ૩.૦૦

B સોરણ ( નુ ગ) - ૧૦૦/૧ ય કત ૧ નગં ૩.૦૦

C બીન જ ર  ઉગાવો ુ ર કરવાની કામગીર - ૧૦૦/૧ ય કત ૧ નગં ૩.૦૦

D બીન જ ર  ઉગાવો/પાસ-બોળવો/સાફ સફાઈ - ૦.૨/હ ૧ હ ૧૪૮૬.૦૦

E mxbvt (૧.૩૭ મી ઉચાઈ) કાપવો/આકાર આપવો - ૨૦/૧ ય કત ૧ નગં ૧૫.૫૦

૨.૨

A સોફટ મોરમ ૩૦×૩૦×૩૦ સ.ેમી ૬૦ ખાડા/૧ ય કત િત ખાડા ૪.૯૫

B હાડ મોરમ ૩૦×૩૦×૩૦ સ.ેમી ૪૦ ખાડા/૧ ય કત િત ખાડા ૭.૪૦

C સોફટ મોરમ ૪૫×૪૫×૪૫ સ.ેમી ૩૦ ખાડા/૧ ય કત િત ખાડા ૧૦.૦૦

D હાડ મોરમ ૪૫×૪૫×૪૫ સ.ેમી ૨૦ ખાડા/૧ ય કત િત ખાડા ૧૪.૮૦

E સોસર ખાડો-૧ મી. યાસ અન ે૧૦ સ.ેમી ઉડો, 
મ ય ખાડો ૧ ટ ડો (ફકત) પથરાળ િવ તાર 
માટ)

- ૧૫ સોસર/૧ ય કત િત સોસર ૧૫૯.૦૦

F ૧.૫ મી સોફટ મોરમ - ૨ ઘ.મી/૧ ય કત ૧. ઘ.મી ૧૪૮.૦૦

G ૧.૫ મી હાડ મોરમ - ૧ ઘ.મી./૧ ય કત ૧. ઘ.મી ૨૯૭.૦૦

૨.૩

A ક ુર ચ સોફટ મોરમ ૨.૦૦×૦.૪૫×૦.૩૦મી ૧૨ ક ુર/૧ ય કત ૧ ક ુર ચ ૨૪.૮૦ ુ ય

B ક ુર ચ હાડ મોરમ ૨.૦૦×૦.૪૫×૦.૩૦મી ૬ ક ુર/૧ ય કત ૧ ક ુર ચ ૪૯.૬૦ ુ ય

C ક ુર પ થર ડાઈક ૪૫ સ.ેમી.ઉચાઈ દરના ં
૧મી ઢોળાવવાળ પહોળાઈ

૬.૨.મી/૧ ય કત ૧ ર.મી ૪૯.૬૦ ુ ય

D ટા પ થરના ંબડંસ - ૫ ઘ.મી/૧ ય કત ૧ ઘ.મી ૫૯.૯૦ ુ ય

E પરકોલેશન ટ ક સોફટ મોરમ - - ૧ ઘ.મી ૧૪૮.૦૦ ુ ય

F પરકોલેશન ટ ક હાડ મોરમ - - ૧ ઘ.મી ૨૯૭.૦૦ ુ ય

નસર

બેડ બનાવવાની કામગીર

પોલીથીન બે સ ભરવાની કામગીર

પોલીથીન બે સની સાઈઝ

સ લા ગ

ltmtohekdt

વાવેતર થળની સફાઈ

મુી અન ેભેજ સરં ણ કામગીર

ખાડા ખોદવાની કામગીર

વાવેતર થળ તૈયાર કરવાની કામગીર

વનીકરણની કામગીર ની દરોની ુચ

દર ( )અ.ન એકમકામ ુ ંધોરણકામગીર ની િવગત



મ ુર માલસામાન 
(મ ુર નો 

ટકાવાર  દર)

દર ( )અ.ન એકમકામ ુ ંધોરણકામગીર ની િવગત

G લાઈવ Vulmt - ૨૫ ૨.મી/૧ ય કત ૧.ર.મી ૧૧.૯૦ ૧૦.૦૦

૨.૪

A ોટ ન ચ સોફટ મોરમ ૧.૨ મી x૦.૬૦મી x૧.૦૦મી ૪ ૨.મી/૧ ય કત ૧ ર.મી ૭૪.૮૦ ુ ય

B ોટ ન ચ હાડ મોરમ ૧.૨ મી x૦.૬૦મી x૧.૦૦મી ૨ ૨.મી/૧ ય કત ૧ ર.મી ૧૪૯.૦૦ ુ ય

C પ થર દવાલ ૦.૯૦મીx૦.૬૦મીx૧.૦૦મી ૨ ૨.મી/૧ ય કત ૧ ર.મી ૧૪૯.૦૦ ૪૦.૦૦
D ઝેટા ફ સ-લાકડા પોલ અને

કાટાળંા શુીશ સાથ
- ૧૦ ર.મી/૧ ય કત ૧ ર.મી ૨૯.૮૦ ૪૦.૦૦

E થોર ફ સ ગ ઉચાઈ ૪.૨૫ સ.ેમી તર ૫. ૨.મી/૧ ય કત ૧ ર.મી ૫૯.૫૦ ૫૦.૦૦
F કાટંાળા શુીસ કુવાની કામગીર ૨મી. યાસ અને૧.૫૦ ઉચાઈ ૫ લા ટ/૧ ય કત ૧ લા ટ ૫૯.૫૦ ૪૦.૦૦
G ફ સ ગ ર પેર ગ - ૨૦. ર.મી/૧ ય કત ૧ ર.મી ૧૪.૮૦ ૨૦.૦૦
૩.

A વાહ કુ અને માથાપર વાહ કુ

a-1 10 cm x 20cm - ૫૦૦ બેગ/૧ ય કત ૧૦૦૦ બેગ ૫૯૫.૦૦ ુ ય

a-2 15 cm x 25cm - ૨૫૦ બેગ/૧ ય કત ૧૦૦૦ બેગ ૧૧૯૫.૦૦ ુ ય

a-3 20 cm x 20 cm - ૨૦૦ બેગ/૧ ય કત ૧૦૦૦ બેગ ૧૪૮૬.૦૦ ુ ય

a-4 20 cm x 30 cm - ૧૨૦ બેગ/૧ ય કત ૧૦૦૦ બેગ ૨૪૮૦.૦૦ ુ ય

a-5 30 cm x 40 cm - ૬૦ બેગ/૧ ય કત ૧૦૦૦ બેગ ૪૯૪૯.૦૦ ુ ય

b-1 વાવેતર (પો.બેગ) - ૮૦ લા ટ/૧ ય કત ૧ લા ટ ૩.૭૦ ુ ય

b-2 વાવેતર (રાઈઝોમ) - ૧૫૦ લા ટ/૧ ય કત ૧ લા ટ ૧.૯૫ ુ ય

b-3 વાવેતર (સાગી ટ પ) - ૨૫૦ લા ટ/૧ ય કત ૧ ટ પ ૧.૧૫ ુ ય

b-3 vttujte:telt ctudtlttk htuvtt JttJtu;thlte ftbtdtehe - 40 લા ટ/૧ ય કત ૧ લા ટ ૭.૪૦ ુ ય

c-1 ખાતર/જ ં નુાશક દવા - ૧૦૦૦ લા ટ/૧ ય કત ૧૦૦૦ લા ટ ૨૮૯.૦૦ વા તિવક ખચ

d થમ ગોડ ૧.૨૦ મી. યાસ ભર સાથે ૬૦ લા ટ/૧ ય કત ૧ લા ટ ૪.૯૫ ુ ય

e-1 પછ ના ંવીડ ગ અને ગોડકામ ૧.૨૦ મી. યાસ ભર સાથે ૮૦ લા ટ/૧ ય કત ૧ લા ટ ૩.૭૦ ુ ય

e-2 વીડ ગ ગોડકામ િસવાય ૧.૨૦ મી. યાસ ૨૦૦ લા ટ/૧ ય કત ૧ લા ટ ૧.૫૦ ુ ય

f-1 ફાયર લાઈન સફાઈ ૨ મી. પહોળાઈમાં ૨૦૦ ર.મી/૧ ય કત ૧ ર.મી ૧.૫૦ ુ ય

f-2 ફાયર લાઈન બનાવવી ૫ મી. પહોળાઈમાં ૧૦૦ ર.મી/૧ ય કત ૧ ર.મી ૩.૦૦ ુ ય

f-3 ફાયર લાઈન બનાવવી ૮ મી. પહોળાઈમાં ૬૦ ર.મી/૧ ય કત ૧ ર.મી ૪.૯૫ ુ ય

f-4 ફાયર લાઈન બનાવવી ૨૦ મી. પહોળાઈમાં ૩૦ ર.મી/૧ ય કત ૧ ર.મી ૯.૯૦ ુ ય

dt{tmt btultusbtulx

૪ bttxe Ftt;th rbtHt fhe vttujte:telt ctudt CthJttlte 
ftbtdtehe

1000/1 Jgtrf;t vt{r;t 1000 ૨૯૮.૦૦

a Dttmt stGtJtKte 40 ctuz / 1 Jgtrf;t / bttmt vt{r;t ctuz / vt{r;tbttmt ૨૨૩.૦૦
b Jttn;twf yltu btt:ttCtthu Jttn;twf 1000/1 Jgtrf;t vt{r;t 1000 ૨૯૮.૦૦
c vjttlxekdt 500/1 Jgtrf;t vt{r;t 1000 ૨૯૮.૦૦
d સપોટ વોટર ગ - ૨૦૦ લા ટ/૧ ય કત ૧ લા ટ ૧.૪૦ વા તિવક ખચ

અ.ન મશીનર ુ ંવણ દર

૧. .સી.બી ૧૦૦૦/૧ કલાક

૨. કટરથી ક ટ વેશન ૫૦૦/૧ કલાક

૩. કટરથી ડ ક ખેડાણ ૭૫૦/૧ કલાક

૪. કટરથી ખેડાણ ૯૦૦/૧ કલાક

૫. fjttultjt htuvtt WAuh (bttjt mttbttlt mtt:tu) 4/ vt{r;t fjttultjt

વાવેતર અન ે વૂ વાવેતર કામગીર

ર ણ વાડની કામગીર



Item Detali SOR
Fencing type A Providing the fixing 1.50 Mt height barbed wire fencing with 2 Length R.C C pole at 2.50 

mt. C/C with 5 Five Horizontal / 2 diagonal rows and every 25 mt/2 cross pole with G I 
steel barbed wire weighing 9.38 kg / 100 mt stained and fixed to pole with G I steples 
including fixing in R C C pole in ground with 45x45x45 cm block in C C 1:3:6 etc 
complete  
ુ ંક  િવગત :- બાબડ વાયર ફ સ ગ ૪x૪ સાઈઝના ં૨.૫ મી ચાઈવાળા િસમે ટ પોલ 

(વાઈ ટેડ) વાપરલ ૭ તાર (૫+૨ કોસ) માલ મ ુર  સાથ ેસં ણુ ફ ટ ગ કરવાની કામગીર

Rs. 287 per.rmt

Fencing type B proving the fixing 1.45 mt height berbed wire fencing with 1.80 length R C C pole at 2.50 
mt C/C width 5 five horizontal / 2 diagonal rows and every 25 mt / 2 cross pole with G I 
steel barbed wire weighing 9.38 kg / 100 mt stained  and fixed to pole with G I steples 
including fixing in R C C pole in ground with 45x45x45 cm block in C C 1:3:6 etc 
complete 
ુ ંક  િવગત :- બાબડ વાયર ફ સ ગ ૪x૪ સાઈઝના ં૨.૫ મી ચાઈવાળા િસમે ટ પોલ 

(વાઈ ટેડ) વાપરલ ૭ તાર (૫+૨ કોસ) માલ મ ુર  સાથ ેસં ણુ ફ ટ ગ કરવાની કામગીર

Rs 265 per rmt.

Fencing type C providing the fixing 1.50 Mt height barbed wire fencing with 2 Length R.C C pole at 2.50 
mt. C/C with 5 Five Horizontal / 2 diagonal rows and chain link jalies of approved quality 
2"x2" size up to 60 cm height from ground level and every 25 mt/ 2 cross pole with G I 
steel barbed wire weighing 9.30 kg/ 100 mt stained and fixed to pole with G I steples 
including fixing  in R C C pole in gound with 50x50x50 cm block in C C 1:3:6 etc 
complete 
ુક  િવગત- ૨.મી ઉચાવાળો ૪x૪ સાઈઝનો વાઈ ટેડ િસમે ટ પોલ વાપરલ તાર (૫+૨ 

કોસ) કર  નીચ ે ાઉ ડ લવેલથી ૬૦ સ.ેમી ઉચાઈની ચઈેનલ ક (૨x૨) લગાડ  માલ મ ુર  
મટ ર યલ સાથ ેસં ણુ ફ સ ગ કરવાની કામગીર

Rs 466 per rmt.

Barbed wire 
Fencing

Providing the fixing 1.50 Mt height barbed wire fencing with 2.0 mt Length R.C C pole at 
2.50 mt. C/C with 5 Five Horizontal / 2 diagonal rows and every 10 mt/2 cross pole with 
G I steel barbed wire weighing 9.38 kg / 100 mt stained and fixed to pole with G I steples 
including fixing in R C C pole in ground with 45x45x45 cm block in C C 1:5:10 etc 
complete  
ુ ંક  િવગત :- બાબડ વાયર ફ સ ગ ૪x૪ સાઈઝના ં૨.૦ મી ચાઈવાળા િસમે ટ પોલ 

(વાઈ ટેડ) વાપરલ ૭ તાર (૫+૨ કોસ) માલ મ ુર  સાથ ેસં ણુ ફ ટ ગ કરવાની કામગીર

Rs. 349 per.rmt

Barbed Wire 
fencing

Providing the fixing 1.50 Mt height barbed wire fencing with 2.00 Length R.C C pole at 
2.50 mt. C/C with 5 Five Horizontal / 2 diagonal rows and every 10 mt/2 cross pole with 
G I steel barbed wire weighing 13.40 kg / 100 mt stained and fixed to pole with G I 
steples including fixing in R C C pole in ground with 45x45x50 cm block in C C 1:5:10 
etc complete  
ુ ંક  િવગત :- બાબડ વાયર ફ સ ગ ૪x૪ સીઝના ં૨.૦ મી ચાઈવાળા િસમે ટ પોલ 

(વાઈ ટેડ) વાપરલ ૭ તાર (૫+૨ કોસ) માલ મ ુર  સાથ ેસં ણુ ફ ટ ગ કરવાની કામગીર

Rs. 355 per.rmt

Barbed Wire 
fencing

jttfztlttk Ftwkxt lttFte *tKt ;tthlte cttctuoz Jttgth Vulmtekdt Rs 63 per rmt
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Raising of Clonal 
Seedling

to raise the clonal seedling as per the established protocol and undertake all the necessary 
actions related with the same beginning from cuttings from mother bed to establishment 
of plants ready for plantation or distribution with minimum height 1 ft. lt includes all 
labour, all consumables like tools, vermiculture, hormones, fungicides, fertilisers etc and 
routine maintenance of infrastructure, cleanliness, labelling, record maintenance included 
in the cost. Electricity and water shall be provided by the department.
ોટોકલ જુબ કલોનલ રોપાઓ ઉછેરવાના ંઅન ેતનેા થી સલં ન તમામ કામગીર  એટલ ે

ક મદર બડે મા ંથી કટ ગ શ  કર  ન ે૧ ટ ની નુતમ ચાઈ ુ ંિવતરણ/ વાવતેર માટ 
તયૈાર રોપાઓ ઉછેરવા ુ ંરહશ.ે આમા તમામ મ ુર  અન ેઉપયોગ મા ંઆવતા તમામ 
સાધનો/સામ ી Vermiculite ઙોમ સ ખાતર, ગનાશક વગરે સામા ય ણવાની લબે લગ, 

રકોડની stGtJtKte િવગેરના ંપણ સમાવશે થાય છે. વીજળ  અન ેપાણી િવભાગ ારા 
આપવામા ંઆવશ.ે

Rs 4.00 per plant

Crematoria fitting Loading and unloading of crematoria bed from division depot, transportation to the 
desired place and fixing up the crematoria bed with necessary material, welding various 
components properly.

િવભાગ ડપો થી શમશાન સગડ  લોડ ગ કર  ઈ છત થાન ધુી પહ attzJte અન ે
અનલો ડગ કર  ય થત ર ત ેચણતર કર  તમેજ િવિવધ ઘટકો ન ેયો ય ર ત ેJtujzekdt 
કર ન ેફટ ગ કરવાની કામગીર

Rs 5000 per crematoria.

Boundary crain "A" 
type (Rubble)

Providing and erecting A type boundary crain consist of excavtion in foundation up to 
0.30 m depth and U.C.R masonary width at bottom 2.00 m and at top 1.25 m and a height 
of 1.50 m And at top with C.C. 1:2:4 10 cm copping and fixing a indicator stone on 
icopping etcon 15 cm thick C.C.1:4:8 cement conorete as directed
ુક  િવગત ૦.૩૦ ખોદકામ કર  અન ેપાયામા ં૧૫ સ.ેમી. ૧:૪:૮ ના ંસીમે ટ ક ક ટકર તનેા ં

ઉપર નીચ ે૨.૦૦ મી. યાસ તથા પર ૧.૨૫ મી. યાસના ંઅન ે૧.૫૦ મી ઉચાઈના ંસી.સી. 
૧:૨:૪ ના ંrmtbtulx ftulf{ex કોિપગ મા ંઈ ડ કટર ટોનફ કસ કરવાના ંકામ

Rs 8444 per No.

Boundary crain "B" 
type (Rubble)

Providing and erecting B type boundary crain consist of excavtion in foundation up to 
0.30 m depth and U.C.R masonary width at bottom 2.00 m and at top 1.25 m and at  top 
0.75 m And a height of 1.00 m And at top with C.C. 1:2:4 10 C.C 1:4:8 cement conorete 
as directed
ુક  િવગત- ૨.મી ઉચાવાળો ૪x૪ સીઝનો વાઈ ટેડ િસમે ટ પોલ વાપરલ તાર (૫+૨ કોસ) 

કર  નીચ ે ાઉ ડ લવેલથી ૬૦ સ.ેમી ઉચાઈની ચઈેનલ ક (૨x૨) લગાડ  માલ મ ુર  
મટ ર યલ સાથ ેસં ણુ ફ સ ગ કરવાની કામગીર

Rs 2887 per No.

Boundary crain "A" 
type (R.C.C)

Providing and erecting A type boundary crain consist of excavtion in foundation up to 
0.75x0.45x0.75m and filling with C.C.1:4:8 and 1.50x0.45x0.15 size R.C.C. crain with 4 
mm dia steel fixed in foundation including painting letters as required and carting to do 
site of work.
ુ ંક  િવગત ૦.૭૫x૦.૭૫ ના ંખોદકામ કર  અન ેપાયામા ં૧:૪:૮ ના ંસમેે ટ ક ક ટકર  તમેા ં

૧૫૦x૦.૪૫x૦.૧૫ ના ંઆર.સી.સી ૧:૨:૪ ના હદબાણ ફ કસ કર  તનેા ઉપર પે ટ ગ, 

લટેર ગ ુ ંકામકર  સાઈટ પર vtntuattzJttltwk ftbt

Rs 2441 per No.

Boundary crain "B" 
type (R.C.C)

providing and erecting B type R.C.C.boundary crain consist of excavation in foundation 
upto 0.60x0.45x0.60 m and filling with C.C.1:4:8 and 1.00x0.30x0.15 size R.C.C.crain 
with 4 mm dia steel fixed in foundation including painting letters as required and carting 
to to site of work.
ુક  િવગત ૦.૬૦X૦.૪૫X૦.૬૦ ના ંખોદકામ કર  અન ેપાયામા ં૧:૪:૮ ના ંિસમે ટ કો ટ 

તમેા ં૧.૦૦X૦.૩૦X૦.૧૫ ના ંઆર.સી.સી. ૧:૨:૪ ના ંહદબાણ ફ કસ કર  તનેા ઉપર 
પે ટ ગ લટેર ગ ુ ંકામ કર  સાઈટ પર vtntuattzJttltwk ftbt

Rs 1574 per No.

Rubble wall Providing and laying uncoarsed rubble masonary of size 1.20 m at bottom and 0.90 m at 
top for height of 1.0 mm and pointing on abov  masonary in C.M 1:3
ુક  િવગત નીચ ે૧.૨૦ મ પહોળાઈના ંઅન ેઉપર ૦.૯૦ મ. પહોળાઈના ંપ થરના ંચણતર 

કામ કર  તનેા ંઉપર સીમે ટ મોટ ૨૧:૩ ના ંપોઈ ટ ગ ુ ંકામ

Rs 2396 per Rmt

Gabion structure Rubber Machinery & Wire Cratesmesh Work as per Estimate Rs 4800 rmt
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Feling of Tress Girth of tree (ઝાડની ઘરેાઈ)
and Trimming 25 cm and below (૨૫ સ.ેમી. અન ેતથેી ઓછા) 283 per 100  trees
of stools 25 to 30 cm girth  (૨૫ થી ૩૫ સ.ેમી. ઘરેાઈ) 425 per 100  trees

ytuz yltu Ftwkx 35 to 45 cm girth  (૩૫ થી ૪૫ સ.ેમી. ઘરેાઈ) 703 per 100  trees

ખચ 45 to 60 cm girth  (૪૫ થી ૬૦ સ.ેમી. ઘરેાઈ) 1612 per 100 trees
60 to 75 cm girth  (૬૦ થી ૭૫ સ.ેમી. ઘરેાઈ) 2915 per 100 trees
75 to 90 cm girth  (૭૫ થી ૯૦ સ.ેમી. ઘરેાઈ) 4684 per 100 trees
90 to 105 cm girth  (૯૦ થી ૧૦૫ સ.ેમી. ઘરેાઈ) 5529 per 100 trees
105 to 120 cm girth  (૧૦૫ થી ૧૨૦ સ.ેમી. ઘરેાઈ) 7165 per 100 trees
120 to 150 cm girth  (૧૨૦ થી ૧૫૦ સ.ેમી. ઘરેાઈ) 10144 per 100 trees
150 to 200 cm girth  (૧૫૦ થી ૨૦૦ સ.ેમી. ઘરેાઈ) 10868 per 100 trees
200 to 250 cm girth  (૨૦૦ થી ૨૫૦ સ.ેમી. ઘરેાઈ) 13671 per 100 trees
250 to 300 cm girth  (૨૫૦ થી ૩૦૦ સ.ેમી. ઘરેાઈ) 16035 per 100 trees
300 cm girth and more  (૩૦૦ સ.ેમી. ઘરેાઈ અન ેતથેી વ  ુઘરેાઈ) 181 per 1 tree

Vages for billeting 
and stacking of 
firewood
(જલાઉ ગડંર  કર  
ઢગલા કરવાનો 
ખચ)

2.0x1.50 mt. stack
size of free wood in each stack must be 1 mtr.

481 per stack

Dragging of Timber Dragging of wood and Stacking 700 per Cu.m

Dragging of fire 
wood

Dragging of fire wood form one place to other place or depo 267/Rs.per Stack

Fire Line 16 mtr width
8 mtr width

3705 per k.m
1903 per k.m



Distance Timber (per Cu.M) Fire wood (per Qtl)
Up to 8.00 k.m 1159 92
Up to 9.50 k.m 1485 118
Up to 10.50 k.m 1485 118
Up to 13.50 k.m 1620 138
Up to 14.50 k.m 1750 138
Up to 16.00 k.m 1815 152
Up to 17.50 k.m 1828 152
Up to 19.00 k.m 1943 152
Up to 21.00 k.m 2014 165
Up to 22.50 k.m 2046 165
Up to 24.00 k.m 2180 167
Up to 25.50 k.m 2302 167
Up to 27.00 k.m 2386 167
Up to 29.00 k.m 2473 197
Up to 30.50 k.m 2478 197
Up to 32.00 k.m 2554 197
Up to 33.50 k.m 2555 198
Up to 35.00 k.m 2627 198
Up to 37.00 k.m 2627 199
Up to 38.50 k.m 2685 199
Up to 40.00 k.m 2776 211
Up to 42.00 k.m 2823 212
Up to 43.50 k.m 2945 212
Up to 45.00 k.m 2945 212
Up to 46.50 k.m 3062 212
Up to 48.00 k.m 3178 220
Up to 49.50 k.m 3241 220
Up to 51.50 k.m 3417 230
Up to 53.50 k.m 3462 245
Up to 55.00 k.m 3516 256
Up to 56.50 k.m 3601 256
Up to 58.00 k.m 3662 320
Up to 60.00 k.m 3767 320
60 K.M & More 64.00 per K.m Rs 52/- per difference in 

distance above 60 k.m
Rs. 3.00/- per k.m + Rs 105/- per 
difference in distance above 60 

k.m

Sale Depo
Expenses
(વેચાણ ડપો ખચ)

Classification of timber and stacking
Writing of No.on timber
Measurement of timber
Stacking of firewood in 1.00 Cu.m

260 per cu.m
56 per Cu.m
59 per .cu.m
52 per cu.m

Maintenance of Road
(ર તાની ળવણી)

Earth and Morum road including pre & 
post monsoon repairs
Metal Road Maintcnance includes pre & 
post Monsoon repairs
Seasonal cart road maintenance

21482.00 per km

37969.00 per km

3299.00 per km

Transportation Rate


