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ડર્ૉ ણૂસફવ ભૉન઼્ૂ વૉપળ ઈડીર્ગ ઼ રૉગીંઙ ્ઞૉગડ રીડૉ  ગીજીરીવ–઼ીરીફફૂ ઘળૂનૂફૂ જાઽૉળઘમળ  
 

સં થા દવારા રાજયમા ં ડ શનલ ફ સી લેધર આટ ક સ બનાવવાની 
વરોજગાર લક્ષી તાલીમ આપવામા ંઆવે છે.  માટે સં થાને લધેર 
આટ ક સ માટે જ રી કાચા માલ સામાનની ુષ દૅદ ુષઙદ્ દધી 

યીષ  બ ગ્ અ઼ ધીફૂ ષૉમ ઼ીઉડ www.rtigujarat.org ઋબળ 
રૃગષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. ળ઼ પળીષદૂ બીડીર્કઑ  ણીઋફવ્ણ ગળૂ  
઼અ ધીફૂ ગજૉળૂરીઅ  દી.૩૱/૱/૪૨૩૯  ઼ૃપૂરીઅ  મઅપ ગષળરીઅ યીષ 
બ ગ્ ર્ગવૂ ઈબષીફી ળઽૉસૉ. 
          િનયામક 
 
 

  



 

ડ શનલ ફ સી લેધર ો કટ માટ કાચા માલસામાન ખર દ  માટના ભાવપ ક ગેની શરતો અને બોલીઓઃ- 

s!f ભાવ પ્રિત યનુીટ પ્રમાણે તમામ પ્રકારના ટેક્ષ વળતર સાથનેા આપવાના રહશે.ે   

sZf માલ સામાનની ડીલીવરીનુ ં થળ દશાર્વવાનુ ં રહશે ે અને ખરીદ હુકમ મ યા બાદ કેટલા િદવસમા ં
િડલીવરી આપવામા ંઆવશ ેતે પ ટ દશાર્વવાનુ ંરહશે.ે 

s#f માલસામાન બ્રા ડેડ હોયતો તનેી બ્રા ડ અન ેતનેી િવગત દશાર્વવી મા ંિવિવધ પેંકીગમા ંમાલ ઉપલ ધ 
હોય તો ત ેમજુબ િકંમત પણ દશાર્વવાની રહશે.ે 

(૪)  ભાવપત્રકના બધં કવર ઉપર ’ ડ શનલ ફ સી લેધર’ માટ કાચા માલ સામાન ુ ં ભાવપ ક 
એમદશાર્વવાનુ ંરહશેે.ભાવપત્રક પાટ એ પઢેીના લટેરહડે ઉપર મોકલવા ફરજીયાત રહશેે. 

(૫) માલ સામાનના જ થા અને ગણુવ ાનુ ંસં થાના પ્રિતનીધી દવારા સતંોષકારક ઇ પેકશન કરાવવાનુ ં
રહશે.ે અન ેસં થા જણાવ ેત ેજ થામા ંકટીંગ/ પેંકીગ કરી આપવાના રહશેે.  માટે અલગથી કોઇ ચા  કે 
કોઇ  અલાયદી મજુરી ચકુવવામા ંઆવશે નહી. 

(૬)  સં થા દવારા ખરીદી માટે રોકડમા ંપમેે ટ કરવામા ંઆવતુ ંનથી પરતુ ંખરીદ ઓડર્ર મજુબનો માલ 
સામાન મળયા બાદ સામા ય રીત ેએક મિહનામા ંચકેથી પેમે ટ કરવામા ંઆવશે. 

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

(૮) સં થામા ંછે લી તા.18/8/2017 ધુીમા ંબધં કવરમા ંભાવપ ક મળે તે ર તે અ ુકં પણે મોકલી 
આપવાના રહશે. િ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 
માલસામાનના  િનયત પત્રકમા ંિપ્ર ટ લઇ તમેા ંસ લાય માટેની વ તુનંા ભાવો ભરવાના રહશેે. 

(૧૦)  તમામ કાચા માલસામાનના સે પલ વડી કચરેી ગાધંીનગર ખાતે રાખલે છે. તે મજુબના કાચા 
માલસામાન/ મટીરીય સની ખરીદી કરવાની થાય છે. તેથી પાટ એ સે પલ જોઇ ભાવ ભરવાના રહશેે 
તેમજ પાટ ને ઓડર્ર મ યેથી સે પલ મજુબની ગણુવ ાવાળો માલ-સામાન પરુો પાડવાનો રહશે.ે 

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

(૧ર)  ખરીદી માટેનો જ થો અંદાજીત દશાર્વલે છે.તમેા ંજ ર મજુબ વધારો - ઘટાડો થઇ શકે તેમ છે. 
 

 

પાટ /પેઢીનુ ં નામ અન ેસરનામઃુ  

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

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



ટે્રડીશનલ ફે સી લેધર આટ ક સ મેકીંગ યોજના માટે કાચા માલ સામાન ખરીદી 

અ વયેના ભાવોની િવગતો દશાર્વત ુપત્રક 
પ ક -1 કાચો માલ સામાન  

મ  મટ ર ય સની િવગત  નુીટ  દર રકમ .  ન ધ 

૧  ટી.સી લેધર ટેરાકોટા  ચો. ટ     

૨  સો ટી લેધર (છીલણ લેધર)  ચો. ટ     

૩  ઇનસોલ લેધર મીડીયમ ( ૧ થી ૧.૫ કીલો 
એવરેજ) 

િકલો   

૪  સોલ લેધર (૧.૫ થી ૨ િકલો એવરેજ)  િકલો     

૫  ફોમ લેધર  મીટર     

૬  ર બર શીટ સાઇઝઃ 52" * 43"  શીટ     

૭  લાઇનીંગ લેધર ચો. ટ     

૮ લેધર ટુકડા િકલો   

૯ સો યશુન ( Synthetic Rubber Adhesive 707 FW)  લીટર     

૧૦ લાઇનીંગ ક્લોથ મીટર     

૧૧ કોટન દોરા કોન (નગં)    

 

પેઢીનુ ંનામ અન ેસરનામઃુ  

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

ન ધઃ 1. ભાવો  પેઢ ના લેટર હડ ઉપર આપવાના રહશે.  

 ર. માલ સામાનના સે પલ મોકલવાના રહશે. 
   



ટે્રડીશનલ ફે સી લેધર આટ ક સ મેકીંગ યોજના માટે કાચા માલ સામાન ખરીદી 

અ વયેના ભાવોની િવગતો દશાર્વત ુપત્રક 
પ ક -ર અ ય પર રૂણ મટ ર ય સ 

મ  મટ ર ય સની િવગત  નુીટ  દર રકમ .  ન ધ 

૧  ડી રીંગ (ઓ રીંગ)  નગં     

૨  કી રીંગ  નગં     

૩  મેગ્નેટીક બટન  નગં   

૪  કી હકુ  નગં     

૫  પોલીસ લેક/બ્રાઉન ટીન   

૬  પશુ બટન  પેકેટ      

૭  ખીલી (0// and 0///)  ગ્રામ     

૮ બ્રશ, પોલીસ માટે નગં   

૯ શાયનર બોટલ     

૧૦ રાપી  નગં     

૧૧ ખાચંાવાળી આરી નગં     

૧૨ બોબીન કેસ 31 K 15 મશીન માટે નગં     

૧૩ બોબીનઃ 31 K 15 મશીન માટે નગં   

૧૪ મશીન સોય 31 K 15 મશીન માટે (ઓગર્ન ૨૧ 
નબંર) 

પેકેટ     

૧૫ મશીન દોરી 31 K 15 મશીન માટે નગં     

૧૬ મશીન ઓઇલ કુપી નાની સાઇઝ (ર૦૦ ગ્રામની) નગં   

૧૭ ખાલી કુપી  નગં     

 

પેઢીનુ ંનામ અન ેસરનામઃુ  

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

ન ધઃ 1. ભાવો  પેઢ ના લેટર હડ ઉપર આપવાના રહશે.  

 ર. માલ સામાનના સે પલ મોકલવાના રહશે.  


