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            ઙૃઞળીદ રીડૂગીર ગવીગીળૂ ઇફૉ ળવ  ડૉ ગફ્વ્જી ઼અ  ધીફ 
     ચ-૬ બી઼ૉ, ઼ૉગડળ-૩ળ, ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૩૮ 

        www.rtigujarat.org-Email:info@rtigujarat.org 
 

 ફીશૂલૉળ ળૉ હી ્ઞૉગડ રીડૉ  ગીજીરીવ ઼ીરીફફૂ  
ઘળૂનૂફૂ જાઽૉ ળઘમળ  

 

઼અ ધી  નષીળી  ળીઞલરીઅ  ફીશૂલૉળ  ળૉહીફી  ઈડીર્ગવ  મફીષષીફૂ 
ષળ્ઞઙીળવક્ષૂ દીવૂર ઈબષીરીઅ ઈષૉઝૉ. ઞૉ રીડૉ  ઼અ ધીફૉ (૩) 
ફીશૂલૉળ ળૉહી ૩૨૨૨ ગૂ.ગર્ી.(ળ) ગીધૂન્ળૂ ૭૬૨ ગૂ.ગર્ી.(૫) 
નૃપ઼્ લૃસફ (ળમળ વૉડૉક્ષ) ૭૨ વૂડળ (૬) ગવળ-૮ ગૂ.ગર્ી.(બ) 
ન્ળી ૯૨૨ ળૂવફૂ ઇફૉ (૮)ુ઼ન્ધૂડૂગ ળબ્મળ મૉઉટ ઇપૉ઼ૂષ-૭૨ 
ફઅઙ (૯) ઑ઼ૂણ ઇફૉ બૂગળ ૯૪ ફઅઙ (૱)  ફીશૂલૉળ ળૉ઼ીફી 
ઈડીર્ગવ રીડૉ  ઞ ળૂ ઼ૃસ્યફવક્ષૂ દધી ઇન્લ ગીજીરીવ ઼ીરીફફૂ 
ુષ દૅદ ુષઙદ્ દધી યીષ  બ ગ્ ઼અ ધીફૂ ષૉમ ઼ીઉડ 
http://www.rtigujarat.org/tender‐quotation.html  
ઋબળ રૃગષીરીઅ ઈષૉવઝૉ. ળ઼ પળીષદૂ બીડીર્કઑ  ણીઋફવ્ણ ગળૂ  
઼અ ધીફૂ ગજૉળૂરીઅ  દી.૩૯/૮/૩૯  ઼ૃપૂરીઅ  મઅપ ગષળરીઅ યીષ 
બ ગ્ ર્ગવૂ ઈબષીફી ળઽૉસૉ. 

ુફલીરગ 
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નાળ યેર રષા (કોયર) ો કટ માટ કાચા માલસામાનખર દ  માટના ભાવપ ક ગેની શરતોઃ- 

s!f ભાવ પ્રિત યનુીટ પ્રમાણે તમામ પ્રકારનાટેક્ષ સાથેના આપવાના રહશેે તથા ટેક્ષ નબંરની છાપેલી િવગત 
સાથેનુ ં લેટર હડે સાથે  મોકલી આપવાના  રહશેે.   

sZf માલ સામાનનીડીલીવરીનુ ં 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 કવરઉપરકોયર ો કટ કાચા માલસામા ુ ંભાવપ કએમદશાર્વવાનુ ંરહશેે. 

(૫) માલસામાનનાજ થા અને ગણુવ ાનુસં ં 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 પરત ુ ંખરીદ 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 લીતા.17/6/2017 ધુીમા ંબધં કવરમા ં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 પત્રકમા ંિ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 

ન ધઃ  ભાવ પ ક પેઢ એ તેમના  લેટર હડ  ારા  રવાના  કરવાના રહશે.   
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ફીશૂલૉળ ળૉ હી ્ઞૉગડ રીડૉ  ગીજીરીવ-઼ીરીફફૂ ઘળૂનૂફૂ ુષઙદ નસીર્ષદૃ બ ગ 

કર્ર ુષઙદ  ઑગર િગઅરદ .  ઘળૂનૂફ્ 
ઞથ્ધ્ 

ગૃવ િગઅરદ .

૩  ફીશૂલૉળ ળૉ હી  
pressed bale of 30 Kg. brown 
colour soaked, bleached coir 
fibers having length of 150 mm 
to 250 mm. (As Per Sample) 

િગ.ગર્ીર 1000 

૪  ગીધૂ ન્ળૂ  
2 Ply Brown coir rope of 6 mm 
diameter,3 turns per inch, twist 
having 10 grams weight per 1 
meter length.(As Per Sample) 

િગ.ગર્ીર 540 

૫  નૃપ ઼્ લૃસફ(ળબ્મળ વૉડૉક્ષ)  વૂડળ 50 

૬  બીગ્ગવળ ઙૃવીમૂ િગ.ગર્ીર 3 

૭  બીગ્ ગવળ વૂવ્ િગ.ગર્ીર 3 

૮ ઼ભૉન ન્ળી ળૂવ 
(Best sewing thread No.10 Art-

400) (૩ બૉગૉડ=૩૪ ળૂવ) 

ળૂવ 700 
 

૯  ઘીઘૂન્ળી ળૂવ(૩ બૉગૉડ=૩૨ ળૂવ) 
(઼ૃબળ બ્વૂ ૱૨૨ રૂડળ) 

ળૂવ 200 

૱ ઑ઼ૂણ (૭૨ ગર્ીર) મ્ડવ 36 

૯ બૂગળ (ગૉરૂગ ઼) (૭૨ ગર્ીર) મ્ડવ 36 

૩૨  ઼ૂ ષળ વૉ઼ રૂડળ 1300 
૩૩  ઙ્ ણફ  વૉ઼ રૂડળ 1300 

૩૪  ડર્ ૂબવ ગવળ  વૉ઼ રૂડળ 2500 

૩૫  ુસષ ણર  વૉ઼ રૂડળ 500 

૩૬  ભૃનૂ  વૉ઼ રૂડળ 700 

૩૭  મૃડડી  વૉ઼ રૂડળ 800 

૩૮  ુસષ ૉ઼ફી  વૉ઼ રૂડળ 800 

૩૯  ઞરૃફી  વૉ઼   રૂડળ 800 

૩૱  ઼્લ ( ૩૨ ફઅમળ-૪૬ ફઅઙ) બૉગૉ ડ 36 

૩૯  ઋફ ન્ળૂ (ઑગ બૉગૉડ ૮ ફઅઙ રૃઞમ) બૉગૉ ડ 144 

૪૨  પ્વી ડૂગ યૃઅઙશૂ બૉગૉ ડ 72 

૪૩  મૂન્નૂ ઇવઙ ઇવઙ ગવળ બૉગૉ ડ 36 

૪૪  પ્વી ડૂગ ઙૃવીમૂ રથગી િગ.ગર્ીર 4 

૪૫  ઼્ફૉળૂ રથગી િગ.ગર્ીર 4 

૪૬  ઼ભૉન રરળૂ રથગી િગ.ગર્ીર 6 
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કર્ર ુષઙદ  ઑગર િગઅરદ .  ઘળૂનૂફ્ 
ઞથ્ધ્ 

ગૃવ િગઅરદ .

૪૭  પ્વી ડૂગ ઙ્ ણફ મ્વ  
(૩ બૉગૉ ડરીઅ ૩૨૨ ફઅઙ) 

બૉગૉ ડ 4 

૪૮  પ્વી ડૂગ ઼ૂ ષળ મૉવ  
(૩ બૉગૉ ડરીઅ ૩૨૨ ફઅઙ) 

બૉગૉ ડ 4 

૪૯ ગ્ણૂ(઼ૂ- ૉ઼વ)  િગ.ગર્ીર 6 

૪૱ ઋફફી ઇવઙ ગવળ ઙ્ડી િગ.ગર્ીર 4 

૪૯  ઙ્શ ળીંઙ ઙૃઅધૉવૂ બૉગૉ ડ 36 

૫૨  ઋફફી ઼ીંઙવ ગવળ ઙ્ડી િગ.ગર્ીર 4 

૫૩  ુ઼ન્ધૉડૂગ ળમળ મૉઉટ ઑપૉ઼ૂષ ડલૃમ   
50 ml

50 

૫૪ પ્વી ડૂગ ગૃબૂ ફઅઙ 90 

૫૫ પ્વી ડૂગ ફીશજી ર્ડી ફઅમળ-૮ ફઅઙ 90 

૫૬ પ્વી ડૂગ ફીશજી રધ્લર ફઅમળ-૬ ફઅઙ 90 

૫૭ પ્વી ડૂગ ફીશજી ફીફી ફઅમળ -૪ ફઅઙ 90 

૫૮ ઼ીમૃનીફૂ  ફઅઙ 150 
૫૯ પ્વી ડૂગ મી ગૉડ ફીફૂ ફઅઙ 150 

૫૱ પ્વી ડૂગ મીઋવ (ષીણગ્ ફીફ્) ફઅઙ 90 

 

 

બીડીર્ /બૉતૂફૃઅ  ફીર ઇફૉ ઼ળફીરૃઆ  

 

દીળૂઘ.           બીડીર્ફૂ ઼ઽૂ ઇફૉ ઼ૂગગી 

 

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

 


