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઼્ભડ ડ્લટ  રૉગીંઙ  ્ઞૉગડફી દીવૂર ષઙ  રીડૉ  ુષુષપ 

ગીળફી  ભળ ઇફૉ  ડભીંઙ ુષઙૉળૉ  ગીજીરીવ ઼ીરીફફૂ 
ઘળૂનૂફૂ ફ્ડૂ઼ 

 ઙૃઞળીદ રીડૂગીર ગવીગીળૂ ઇફૉ 
ળવ ડૉ ગફ્વ્જી ઼અ  ધીફ 

(ઙૃઞળીદ ઼ળગીળફૂ ઼અ  ધી)  
ચ-૬ બી઼ૉ, ઼ૉગડળ-૩ળ, ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૩૮ 

ભ્ફઆ૪૫૪૪૫૬૬૯,ભૉગ઼આ૪૫૪૪૩૭૯૱ Email: dir‐gmkrti@gujarat.gov.in 
  

઼અ ધી ીળી ળીઞલરીઅ  ઼્ભડ ડ્લટ  રૉગીંઙ  ્ઞ ૉગડ ઇઅદર્ઙદ દીવૂર 
ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઞૉ રીડૉ  ઼અ ધીફૉ ઼નળ ્ઞ ૉગડ ફી ગીજીરીવ 
(૩)ભળ ગીબણ ુષઙૉળૉ  (ળ) ડભીંઙ  ુષઙૉળૉફૂ ઘળૂનૂ ગળષીફૂ ધીલ ઝૉ. 
ગીજી રીવ-઼ીરીફફૂુષ દૅદ ુષઙદ્ ઇફૉ યીષ બ ગફૃઅ ુફલદ ભ્રર્ 
઼અ ધીફૂ ષૉમ઼ીઉડ http://www.rtigujarat.org/tender‐
quotation.html  ઋબળ રગૄષીરીઅઈષૉવઝૉ. ઞૉરીઅ નસીર્ષૉવ ઞ ળૂ 
ુષઙદ્, સળદ્ ષૉમ઼ીઉડ ઋબળધૂ ણીઋફવ્ણ ગળૂ ુફલદ ફરફૃીફી 
યીષબ ગરીઅ યીષ યળૂફૉ ઼અ ધીફૂ ગજૉળૂરીઅ ઝૉ ૂ દી. 
૨૭/૨૱/૪૨૩૯઼ૃપૂરીઅ રશૉ દૉ ળૂદૉ મઅપ ગષળરીઅ યીષ્ ર્ગવૂ 

ઈબષીફી ળઽૉસૉ.               ુફલીરગ  
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Gujrat Matikam Kalkari & Rural Tecnology Institute  

( ઙૃઞળીદ રીડૂગીર ગવીગીળૂ ઇફૉ ળવડૉગફ્વ્જી અ઼  ધીફ ) 

An Agency  of  Govt.  of  Gujarat) 
Nr. GH‐4, Sector‐12 Gandhinagar 

Phone : 23225118,23223449, Fax No. 079‐23221598 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐----------------------- 
઼્ભડ ડ્લઞ ઈડીર્ગવ રૉગીંઙ દીવૂરષઙ   લ્ઞફી રીડૉ  રીવ઼ીરીફ  ઘળૂનૂફૂ ફ્ડૂ઼ ફૂ ુષઙદ 

 

ુષઙદ  અ઼ ધીફૂ ષહર્આ૪૨૩૯-૪૨ નળમ્લીફ ઼્ભડ ડ્લઞ ઈડીર્ગવ 

રૉગીંઙ દીવૂરષઙ  રીડૉ  બ ગ ફ. ૩ દધી બ ગ ફ. ૪ રઞૃમ 

ફ્ રીવ ઼રીફ  
઼્ભડ ડ્લઞ ઈડીર્ગવ રૉગીંઙ દીવૂરષઙ  
દીવૂર લ્ઞફી રીડૉ  રીવ઼ીરીફ ઘળૂનૂ 
રીડૉફી યીષબ ગ ઇઅઙૉફૂ સળદ્આ 

બીફી ફ. ૫ 

બ ગ ફ. ૩  બીફી ફ.    ૬ ઼્ભડ ડ્લઞ ઈડીર્ગવ રૉગીંઙ દીવૂરષઙ  રીડૉ  ઘળૂનષીફી 
ધદી  ુષુષપ ગીળફી ભળ  ુષઙૉળ ઘળૂનૂફૂ ુષઙદ નસીર્ષદૃ 

બ ગ 
બ ગ ફ. ૪    બીફી ફ.  ૭  ઼્ભડ ડ્લઞ ઈડીર્ગવ રૉગીંઙ દીવૂરષઙ  રીડૉ    ડભીંઙ દધી ઇન્લ 

બળજૃળથ  ઈઉડર ઘળૂનૂફૂ ુષઙદ નસીર્ષદૃ બ ગ
ડજૃગણૂ ઞઽૉળીદફૂ  દીળૂઘ   દી.    ૧૬  / ૨૯/૪૨૩૯ 

યીષ બ ગ યળૂ અ઼ ધીરીઅ ઞરી ગળષીફૂ 
ઝૉ ૂ દીળૂઘ  

દી.    .૨૭ /૨૱/૪૨૩૯    ૩૮.૨૨ ગવીગ ઼ૃપૂ 

યીષ બ ગ યળફીળ ુષકર્ૉદી/ બીડીર્ફૃ ફીર  

 
઼ળફીરી   

યીષ બ ગ ફૂ ુષઙદ   બ ગ ફ. ૩રીઅ બ ગ ફ. ૪રીઅ મ ૉ બ ગ્રીઅ 

ઇન્લ ગ્ઉ ુષઙદ ઽ્લ દ્    
 
 
દીળૂઘ.......................              બીડીર્ફૂ ઼ઽૂ ઇફૉ ઼ૂગગી 
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 ઼્ભડ ડ્લઞ ઈડીર્ગવ રૉગીંઙ દીવૂરષઙ   લ્ઞફી રીડૉ  રીવ઼ીરીફઘળૂનૂ રીડૉફી યીષબ ગ ઇઅઙૉફૂ સળદ્આ- 
 
 

s!f   બ ગ ૩ ઇફૉ ળ રૃઞમ યીષ ુદ લૃફૂડ રીથૉ  GST  ુમફી  ( Without GST  ) ઈબષીફી ળઽૉસૉ.  
 ઈઉડર રૃઞમ GST  %    ઇવઙ ધૂ નસીર્ષીફૃ ળઽસૉ 

sZf  રીવ ઼ીરીફફૂ ણૂવૂષળૂફૃઅ  ઙીપૂફઙળ કિભ઼ ઘીદૉ ઈબષીફૂ ળઽસૉ દૉ રૃઞમ ડર્ ીન઼્બ્ડર્  ઘજર્ ઼ીધૉ યીષ્ 
ઈબષીફ્ ળઽસૉ. 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 ગષળઋબળવૉપળ ્ઞ ૉગડ  ઼્ભડ ડ્લટ દીવૂર લ્ઞફી રીડૉ  ગીજી રીવ઼ીરીફફૃઅ યીષબ ગ 

ઑરનસીર્ષષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 

(૭)  રીવ઼ીરીફફીઞથ્ધી ઇફૉ ઙૃથષ ીફૃઅ અ઼ ધીફી ુદફૂપૂ નષીળી અ઼દ્હગીળગ ઉન્ બૉગસફ ગળીષષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 
ઇફૉ અ઼ ધી ઞથીષૉ દૉ ઞથ્ધીફી ગડીંઙ/બગૂઙ ગળૂ ઈબષીફી ળઽૉસૉ. ઞૉ રીડૉ  ઇવઙધૂ ગ્ઉ જીઞર્ ગૉ  ગ્ઉ  

ઇવીલનૂ રઞૃળૂ જૃગષષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ. 

(૮)    રીવ ઼ીરીફ અ઼દ્હગીળગ રશલી મીન જૉગધૂ બૉરૉન્ડ ગળષીરીઅ ઈષૉઝૉ. 

 (૯)    ઼અ ધીરીઅ ઝૉ ૂદી. .૦૫/૦૮/૨૦૧૯  ઼ૃપૂરીઅ મઅપ ગષળરીઅ યીષબ ગ રશૉ દૉ ળૂદૉ ઇજૃઅગ બથૉ ર્ગવૂ  

 ઈબષીફીળઽૉસૉ.ુફલદ ઼રલ મીન રશૉવ યીષ બ ગ ધ્લીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફિઽ. 

(૮)   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. દધી દૉફી ૉ઼મ્બવ ઼ીધૉ 

ર્ગવષીફ્ ળઽસૉ.  

(૨૯)  દરીર ગીજી રીવ઼ીરીફફી ષણૂ ગજૉળૂ ઙીઅપૂફઙળ ઘીદૉ નસીર્ લી રૃઞમફી ઙૃથષ ીષીશ્ રીવ-઼ીરીફ બૃળ્ 

બીણષીફ્ ળઽૉસૉ. 

(૩૨)  ઘળૂનૂફી ઞથ્ધીરીઅ અ઼ ધી ષચીળ્ ઇધષી ચડીણ્ ગળૂ સગસૉ. દૉરઞ યીષ૭ ગ્ફૂ ઼ીધૉ ઈષૉવી ૉ઼મ્પ્વ્રીઅધૂ 

૭થ ઞ ળૂલીદ રૃઞમફી ગીજીરીવફૂ ૭ અ઼નઙૂ ગળૂફૉ ઘળૂનૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 
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(૩૩f   યીષબ ગ્ રઅઞૃળ ગળષી, ળન ગળષી ગૉ  ઘળૂનૂ મીમદફ્ ઈઘળૂ ુફથર્લફ્ ઇમીુપદ ઇુપગીળ  અ઼ ધીફી 

ુફલીરગ ૂફ્ ળઽૉસૉ. ઞૉ બીડીર્કફૉ મઅપફ ગદીર્ ળઽૉસૉ.. 
(૧ર)   યીષબ ગ્ફૂ ષૉવૂણૂડૂ   ૩૱૨ િનષ઼ ફૂ ળઽસૉ  
બૉતૂફૃઅ  ફીર ઇફૉ ઼ળફીરૃઆ  

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

ફ પઆ  યીષ બ ગ બૉતૂઑ દૉરફી  વૉડળ ઽૉણ  ીળી  ળષીફી  ગળષીફી ળઽૉસૉ.   
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   ૭ ગ-૩ 

ઙૃઞળીદ રીડૂગીર ગવીગીળૂ ઇફૉ ળવ ડૉગફ્વ્જી અ઼ ધીફ  

ૉ઼ગડળ-૩૪, ઙીપૂફઙળ  
 

઼્ભડ ડ્લઞ ઈડીર્ગવ રૉગીંઙ દીવૂરષઙ  રીડૉ   ઘળૂનષીફી ધદી ગીબણ ુષઙૉળ દધી ઇન્લ ગીજીરીવ ફૂ ુષઙદ 
 

 

કર્ર ઈઉડરફૂ 
ુષઙદ        ઇફૉ 
ફીર  

બૉ઼ૂભૂગૉસફ  લૃુફડ ઞથ્ધ્ યીષ ગૂરદ GST  %  

૩ ઼્ડર્  ભળ ઇવઙ - ઇવઙ 
ગવળરીઅ  

રૂડળ  200       

ળ રૂણૂલર ભળ  ઇવઙ - ઇવઙ 
ગવળરીઅ  

રૂડળ  120     

૫ ઉમ્બ્ડણ ઼્ડર્  ભળ  ઇવઙ - ઇવઙ 
ગવળરીઅ  

રૂડળ  100     

૬ વ ઙ ભળ  ઇવઙ - ઇવઙ 
ગવળરીઅ  

રૂડળ  75     

૭ ઑકર્ૉવૂગ ગીબણ  ઇવઙ - ઇવઙ 
ગવળરીઅ  

રૂડળ  200     

    Total    
 

બીડીર્/બૉતૂફૃઅ  ફીર ઇફૉ ઼ળફીરૃઆ  

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

 

ફ પઆ  યીષ બ ગ ફૂ ઼ીધૉ ગીજીરીવફી ઼ૉમ્બવ્ ર્ગવષીફી ળઽૉસૉ.   
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 ૭ ગ-૪ 

ઙૃઞળીદ રીડૂગીર ગવીગીળૂ ઇફૉ ળવ ડૉગફ્વ્જી અ઼ ધીફ  

ૉ઼ગડળ-૩૪, ઙીપૂફઙળ  
 

વૉપળ ્ઞૉગડ ફી  ઼્ભડ ડ્લઞ ઈડીર્ગવ રૉગીંઙ દીવૂરષઙ  રીડૉ    ડભીંઙ દધી ઇન્લ બળજૃળથ  ઈઉડરફૂ ુષઙદ 
 

 

કર્ર ઈઉડરફૂ ુષઙદ  
ઇફૉ ફીર  

બૉ઼ૂભૂગૉસફ  લૃુફડ ઞથ્ધ્  યીષ ગૂરદ GST  % 

1 ઼ડૉણીંઙ  
 ( ળૉકર્્ફ )  

ળૉકર્્ફ  ુગવ્  300     

2 ષૉ ડૉઞ બઅઞ  ષૉ ડૉઞ   ુગવ્  200     

3  ગ્ડફ ન્ળી  
ષપર્રીફ  

ઇવઙ - ઇવઙ 
ગવળરીઅ 

ળૂવ  300     

4 ગ્ડફ ન્ળી ૩૨  
ફઅમળ  

ઇવઙ - ઇવઙ 
ગવળરીઅ 

ળૂવ  400      

5 ઼્ભડ ડ્લઞ 
ઈઉ ફ્ઞ ૉ઼ડ  

રૂણૂલર ઼ીઉઞ 
( ળ ઈવટ ૩ 
ફ્ટ)  

ૉ઼ડ  1200    

    Total    
 

 

 

બીડીર્/બૉતૂફૃઅ  ફીર ઇફૉ ઼ળફીરૃઆ  

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

 

ફ પઆ  યીષ બ ગ ફૂ ઼ીધૉ ગીજીરીવફી ઼ૉમ્બવ્ ર્ગવષીફી ળઽૉસૉ.  


