
ઙૃઞળીદ રીડૂગીર ગવીગીળૂ  ઇફૉ  ગર્ીર 
ડૉ ગફ્વ્જી અ઼ ધી  

   
(ઇ) કર્ૂફ ૂન્ડીંઙ રીડૉ  ગીજીરીવ ફૂ ઘળૂનૂ રીડૉ  યીષ બ ગફ્ ફરૄફ્   
ક્રમ 
ન ં

વ  ુ ુ ંનામ એકમ  અંદાજીત જ રી 
જ થો  

એકમ દીઠ 
કીંમત .  

કુલ રકમ . 

1 PVC સોના કોટા  લીટર  ૩૦ લીટર   
2 સે સીટાયઝર નગં  ૧૫૦ નગં   

3 બો ટીંગ ક્લોથ ૧૪૦ વાર ૫ વાર   

4 ડી. કોટીંગ  નગં  ૩૦૦ નગં   
5 ગ્લોથ થીનર પેકીંગ  લીટર ૧૫ લીટર   

6 રીડીયસુર પે્ર પેકીંગ  લીટર ૩૦ લીટર   

7 િવ.કાડર્બીજનેસ ૧૬૦ MC  નગં ૩૦૦૦ નગં   

8 સેલોટેપ ૨ ઇંચ નગં  ૩૦ નગં   

9 ગમ ટેપ ૨ ઇંચ નગં ૩૦ નગં    

10 સેલો ટેપ ૧/૨ ઇંચ નગં ૩૦ નગં    

11 કવર ૯x૧/૨ ૪x૧/૨ સફેદ નગં ૧૫૦૦ નગં   

12 કલર લેક  કી.ગ્રામ ૧૫ કી.ગ્રામ   

13 કલર રેડ  કી.ગ્રામ ૧૫ કી.ગ્રામ   

 કુલ     

 



ઙૃઞળીદ રીડૂગીર ગવીગીળૂ  ઇફૉ  ગર્ીર 
ડૉ ગફ્વ્જી અ઼ ધી  

   
(મ)  ભ્ડ્વૉરૂફૉસફ રીડૉ  ગીજીરીવ ફૂ ઘળૂનૂ રીડૉ  યીષ બ ગફ્ ફરૄફ્   

મ 
ન ં

વ  ુ ુ ંનામ એકમ  દા ત 
જ ર  જ થો  

એકમ દ ઠ ક મત 
.  

ુલ રકમ .  

1 Poli resin િક.ગ્રા 30   

2 Hardner િક.ગ્રા 3   

3 Kobalt િક.ગ્રા 3   

4 PVA િક.ગ્રા 15   

5 Poly film િક.ગ્રા 15   

6 Rolar Pieces 5   

7 Stand big Pieces 300   

8 Adhesive િક.ગ્રા 30   

9 Screw પેકેટ 30   

10 Photo નગં 450   

11 Hard bond 9"x11x9 MM નગં 200   

 કુલ   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



કર્ૂફ ૂન્ડીંઙ ઇફૉ  ભ્ડ્વૉરૂફૉસફ રીડૉ  ગીજીરીવ ફૂ ઘળૂનૂ ઇઅઙૉફૂ સળદ્  ઇફૉ મ્વૂકઆ  

 
!f યીષ ુદ લૃફૂડ રીથૉ દરીર ગીળફી ડૉક્ષ ઼ીધૉફી ઈબષીફી ળઽૉસૉ દધી ડૉક્ષ ફઅમળફૂ ઝીબૉવૂ ુષઙદ 

઼ીધૉફૃઅ  વૉડળ ઽૉણ ઼ીધૉ  ર્ગવૂ ઈબષીફી  ળઽૉસૉ.   

sZf રીવ ઼ીરીફફૂ ણૂવૂષળૂફૃઅ ધશ નસીર્ષષીફૃઅ ળઽૉસૉ ઇફૉ ઘળૂન કણર્ળ રશલી મીન ગૉડવી િનષ઼રીઅ 
િણવૂષળૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ દૉ બ  નસીર્ષષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 

s#f   રીવ઼ીરીફ ીન્ણૉણ ઽ્લદ્ દૉફૂ ીન્ણ ઇફૉ દૉફૂ ુષઙદ નસીર્ષષૂ ઞૉરીઅ ુષુષપ બગૂઙરીઅ રીવ  
ઋબવબ્પ ઽ્લ દ્ દૉ રૃઞમ ુગઅરદ બથ નસીર્ષષૂ. 

(૬)  યીષબ ગફી મઅપ ગષળ ઋબળ કર્ૂફ ૂન્ડીંઙ ઇફૉ  ભ્ડ્વૉરૂફૉસફ રીડૉ  ગીજીરીવફૃઅ યીષ બ ગ   ઑર 
નસીર્ષષીફૃઅ ળઽૉસૉ.  

(૭)  રીવ઼ીરીફફી ઞથ્ધી ઇફૉ ઙૃથષ ીફૃઅ અ઼ ધીફી ુદફૂપૂ નષીળી અ઼દ્હગીળગ ઉન્ બૉગસફ ગળીષષીફૃઅ 
ળઽૉસૉ. ઇફૉ અ઼ ધી ઞથીષૉ દૉ ઞથ્ધીફી બગૂઙરીઅ ગળૂ ઈબષીફી ળઽૉસૉ. ઞૉ રીડૉ  ઇવઙધૂ ગ્ઉ બગૂઙ જીઞર્ 
ગૉ  ગ્ઉ  ઇવીલનૂ રઞૃળૂ જૃગષષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ. 

 (૮)  અ઼ ધી નષીળી ઘળૂનૂ રીડૉ  ળ્ગણરીઅ બૉરૉન્ડ ગળષીરીઅ ઈષદૃઅ ફધૂ બળદૃઅ ઘળૂનૂ કણર્ળ રૃઞમફ્ રીવ  

        ઼ીરીફ રશલી મીન ઼ીરીન્લ ળૂદૉ ઑગ રિઽફીરીઅ  જૉગધૂ બૉરૉન્ડ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

(૯)  અ઼ ધી નષીળી – ઼ૂ –ભ્રર્ ઈબષી રીઅ ઈષદૃઅ ફધૂ ઞૉ ધ્લીફૉ વઉ યીષ ઈબષીફી ળઽૉસૉ. 

(૱)  ઼અ ધીરીઅ ઝૉ ૂ દી.૪૬/૨૯/૪૨૩૯ ઼ૃપૂરીઅ મઅપગષળરીઅ યીષબ ગ રશૉ દૉ ળૂદૉ ઇજૃઅગ બથૉ ર્ગવૂ 
ઈબષીફીળઽૉસૉ. ુફલદ ઼રલ મીન રશૉવ યીષ બ ગ ધ્લીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફિઽ. 

(૯)  ગીજીરીવ ઼ીરીફફી ઼પ્વીલ ગળષી ળ઼ પળીષદૂ બીડીર્ઑ અ઼ ધીફૂ ષૉમ ઼ીઉડ ઋબળધૂ ગીજી 
રીવ઼ીરીફફૃઅ ુફલદ બ ગ ુ ન્ડ વઉ દૉરીઅ ઼પ્વીઉ રીડૉફૂ ષ દૃઅફી યીષ્ યળષીફી ળઽૉસૉ. 

 (૩૨f   યીષબ ગ્ રઅઞૃળ ગળષી, ળન ગળષી ગૉ  ઘળૂનૂ મીમદફ્ ઈઘળૂ ુફથર્લફ્ ઇમીુપદ ઇુપગીળ  અ઼ ધીફી 
ુફલીરગ ૂફ્ ળઽૉસૉ. ઞૉ બીડીર્કફૉ મઅપફ ગદીર્ ળઽૉસૉ. 

(૩૩)  ઘળૂનૂ રીડૉફ્ ઞથ્ધ્ ઇઅનીજીદ નસીર્ષૉવઝૉ.દૉરીઅ ઞ ળ રૃઞમ ષપીળ્ -ચડીણ્ ધઉ સગૉ  દૉરઝૉ. 

 

 

બીડીર્/બૉતૂફૃઅ  ફીર ઇફૉ ઼ળફીરૃઆ  

દીળૂઘ.......................       બીડીર્ફૂ ઼ઽૂ ઇફૉ ઼ૂગગી 

ફ પઆ  યીષ બ ગ બૉતૂઑ દૉરફી  વૉડળ ઽૉણ  ીળી  ળષીફી  ગળષીફી ળઽૉસૉ.  

 

 


