
 

 
 

  ગુજરાત માટીકામ કલાકારી અન ેરૂરલ 
ટેકનોલોજી સંસ્ થાન 

(ગજુરાત સરકારની સસં્થા) 
ઘ-૪ પાસે, સેકટર-૧ર, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૬ 

ફોનઃ ૦૭૯-૨૩૨૨૩૪૪૯, ૨૩૨૨૫૧૧૮  ફેકસઃ૨૩૨૨૧૫૯૮ 
પગલછુણીયા પર્ોજેકટ માટ ેકાચામાલ-સામાનની ખરીદીની જાહરે ખબર  

 

સંસ્થા દવારા રાજયમાં પગલુછણીયા  બનાવવાની સ્વરોજગાર લક્ષી તાલીમ 
આપવામાં આવેછે. જે માટે સંસ્થાને (૧) િભંડીના રેષા-૫૦૦ િક.ગર્ા. (ર) કાથીદોરી- 
૫૦૦ િક.ગર્ા.  (૩) કલર- ૬ િક.ગર્ા. (૪) દોરાના બોક્ષ ૧૬ નંગ (પ) કોટનવસે્ટ 
૧૩૦૦ િક.ગર્ા.  તથા અન્ય પરચુરણ સામાનની ખરીદી કરવાની થાયછે. કાચામાલ 
સામાનની િવસ્તૃત િવગતો તથા ભાવ ભરવા માટેના પતર્કો સંસ્થાની વેબ સાઇટ 
http://www.rtigujarat.org/tender-quotation.html ઉપર મુકવામાં 
આવેલછે. રસ ધરાવતી પાટ ઓએ  ડાઉનલોડ કરીને  સંસ્થાની કચેરીમાં  
તા.૨૭/૮/૧૮  સુધીમાં  બંધ કવરમાં ભાવ પતર્કો મોકલી આપવાના રહેશ.ે 
      િનયામક                            
  

             

   



 પગ છુણીયા  ો કટ માટ કાચા માલસામાનના ભાવ પ ક  ગેની શરતો 

s!f ભાવ પ્રિત યનુીટ પ્રમાણે તથા GST-CST િવગત સાથે  આપવાના રહશેે તથા ટેક્ષ નબંરની છાપેલી 
િવગત સાથેનુ ં લેટર હડે સાથે  મોકલી આપવાના  રહશેે.   

sZf માલ સામાનની ડીલીવરીનુ ં થળ દશાર્વવાનુ ંરહશેે અને ખરીદ ઓડર્ર મળયા બાદ કેટલા િદવસમા ં
િડલીવરી કરવામા ંઆવશે તે પ ટ દશાર્વવાનુ ંરહશેે. 

s#f   માલસામાન બ્રા ડેડ હોયતો તેની બ્રા ડ અને તેની િવગત દશાર્વવી મા ં િવિવધ પેંકીગમા ંમાલ  
ઉપલ ધ હોય તો તે મજુબ િકંમત પણ દશાર્વવી. 

(૪)  ભાવપત્રકના બધં કવર ઉપર પગ છુણીયા  ો કટ કાચા માલસામા ુ ંભાવપ ક એમદશાર્વવાનુ ં
રહશેે.  

(૫)  માલસામાનના જ થા અને ગણુવ ાનુ ંસં થાના પ્રિતનીધી દવારા સતંોષકારક ઇ પેકશન કરાવવાનુ ં
રહશેે. અને સં થા જણાવે તે જ થાના પેંકીગમા ંકરી આપવાના રહશેે.  માટે અલગથી કોઇ પેંકીગ 
ચા  કે કોઇ  અલાયદી મજુરી ચકુવવામા ંઆવશે નહી. 

 (૬)  સં થા દવારા ખરીદી માટે રોકડમા ંપેમે ટ કરવામા ંઆવતુ ંનથી પરતુ ંખરીદી ઓડર્ર મજુબનો માલ  

        સામાન મળયા બાદ સામા ય રીતે એક મિહનામા ં ચેકથી પેમે ટ કરવામા ંઆવેછે. 

(૭)  સં થા દવારા – સી –ફોમર્ આપવા મા ંઆવતુ ંનથી  યાને લઇ ભાવ આપવાના રહશેે. 

(૮)  સં થામા ંછે લી તા.૨૭/૦૮/૨૦૧૮  ધુીમા ંબધંકવરમા ંભાવપ ક મળે તે ર તે અ ુકં પણે મોકલી 
આપવાનારહશે.િનયત સમય બાદ મળેલ ભાવ પ ક  યાને લેવામા ંઆવશે ન હ. 

(૯)  કાચામાલ સામાનના સ લાય કરવા રસ ધરાવતી પાટ એ સં થાની વેબ સાઇટ ઉપરથી કાચા 
માલસામાનનુ ંિનયત પત્રક િપ્ર ટ લઇ તેમા ંસ લાઇ માટેની વ તુનંા ભાવો ભરવાના રહશેે. 

(૧૦)  તમામ કાચા માલસામાનના સે પલ વડી કચેરી ગાધંીનગર ખાતે રાખેલછે.તે મજુબના કાચા- 
માલસામાનની ખરીદી કરવાની થાયછે.તેથી પાટ એ સે પલ જોઇ ભાવ ભરવાના રહશેે તેમજ 
પાટ ને ઓડર્ર મળયેથી સે પલ  મજુબની ગણુવ ા વાળો માલ-સામાન પરુો પાડવાનો રહશેે. 

(૧૧f   ભાવપત્રકો મજુંર કરવા, રદ કરવા કે ખરીદી બાબતનો આખરી િનણર્યનો અબાિધત અિધકાર  
સં થાના િનયામક ીનો રહશેે.  પાટ ઓને બધંન કતાર્ રહશેે. 

(૧ર)  ખરીદી માટેનો જ થો અંદાજીત દશાર્વેલછે.તેમા ંજ ર મજુબ વધારો -ઘટાડો થઇ શકે તેમછે. 
 

પાટ /પેઢીનુ ં નામ અને સરનામઃુ  

તાર ખ.......................              પાટ ની સહ  અને સીકકા 

 



પગ છુણીયા  ો કટ માટ કાચામાલ-સામાનની ખર દ ની િવગત દશાવ  ુપ ક 
 

મ િવગત  એકમ ટ વગર
ની  કમત 
ા.   

GST-CST ના 
ટકા તથા 
રકમ  ા.  

ુલ  કમત ા. ખર દ નો  ુલ 
જ થો  

ખર દ ની 
ુલ રકમ  

૧  િભડીંના રેસા 

(A Fine ladies 
finger(Bhindi)fibers of 
length more than 1800 
m.m in packing of 60 kg 
bundle (As per sample) 

ક. ા. 500

૨  કોટન દોરા  

ART E ‐ 820 6 CORD ‐100 
Gm‐TKT‐2 ( ૧ બોક્ષ મા ં 

૧૦૦૦ meter ના ૪ દડા કુલ 

૧ પેકેટમા ં૪૦૦૦ હજાર 

મીટર દોરા)   Best cottn  

thread (As per sample) 

બો  16

૩  પાકા કલર 

(લાલ,લીલો,પીળો,ગલુાબી,કે

સરી, જંાબલી ,પી ક) પ૦ 

ગ્રામના પેકીંગમા(ંAs per 

sample) 

ક. ા. 6

૪ 

 

કોટન વે ટ  કુલર 

(As per sample) 

ક. ા. 300

 

૫ 

 

કોટન વે ટ અલગ અલગ 

કલર (As per sample) 

ક. ા. 1000

 

 
 



 
 
 

પાટ /પેઢીનુ ં નામ અને સરનામઃુ  
 

 
તાર ખ.......................              પાટ ની સહ  અને સીકકા 
 
 

ન ધઃ  ભાવ પ ક પેઢ એ તેમના  લેટર હડ   ારા  રવાના  કરવાના રહશે.   
 

૬ કાથી દોર    2 Ply ૪ ,Brown 

coir rope of 6 mm 
diameter,3 turns per 
inch,twist having 10 grams 
weight per 1 meter 

length.(As per sample) 
packing of 15 kg bundle 
(ચાર લાલ કાથી દોરી) 

ક. ા.  500

૭ સોય  ( ૧૦ નબંર-૨૪ નગં) 

(As per sample) 

પેકટ        31   

૮ એસીડ  પ૦ ગ્રામના બોટલ 

પેકીંગમા ં(As per sample) 

બોટલ        31   

૯ પીકર(કેમીક સ)  પ૦ ગ્રામના 

બોટલ પેકીંગમા ં 

(As per sample) 

બોટલ        31   

          ુલ   


