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ઙૃઞળીદ રીડૂગીર ગવીગીળૂ ઇફૉ ળવડૉગફ્વ્જી અ઼  ધીફ 
ચ-૬ બી ૉ઼, ૉ઼ગડળ-૩ળ, ઙીઅપૂફઙળ-૫૱૪૨૩૮ 

ભ્ફઆ ૨૯૯-૪૫૪૪૫૬૬૯, ૪૫૪૪૭૩૩૱  ભૉગ઼આ૪૫૪૪૩૭૯૱ 
 

વૉપળ ્ઞૉગડ રીડૉફૂ ુ઼વીઉ રસૂફ ઼ુષર઼્ ઇફૉ િળબૉળીંઙ  રીડૉ  
ષીુહર્ગ ગ્ન્ડર્ગડ ગળષી રીડૉફૂ ફ્ડૂ઼        

઼અ ધી નષીળી ળીઞલરીઅ વૉપળ ્ઞૉગડ ઇઅદર્ઙદ ળૉગજીફ મૉઙ, ઉગ્ ૉન્ણવૂ મૉઙ 
દધી વૉપળ ઙૃણટ ઈડીર્ગવ મફીષષી રીડૉ  ષળ્ઞઙીળવક્ષૂ દીવૂર ઈબષીરીઅ 
ઈષૉ ઝૉ. ઞૉ રીડૉ  ઼અ ધીઑ(૩) ૫૩ ગૉ  ૩૭ ઽૉષૂ ણલૃડૂ (ળ) ર ડૂ ડૂજ (૫) 
ભવૉડ મૉણ ઼ીની રસૂફ (૬) વૉપળ ષગર્સ્બફી ુ઼વીઉ રસૂફ  ષીુહર્ગ ળૉડ 
ગ્ન્ડર્ગડધૂ િળબૉળીંઙ ઇફૉ ઼ુષર઼્  ગળીષષીફી ધીલ ઝૉ. ઞૉફી રીડૉફૂ  ુષ દૅદ 
ુષઙદ્ ઼અ ધીફૂ ષૉમ઼ીઉડ www.rtigujarat.org  ઋબળ રૄગષીરીઅ ઈષૉવ 
ઝૉ. ઞૉરીઅ નસીર્ષૉવ ઞ ળૂ ુષઙદ્,સળદ્ ષૉમ઼ીઉડ બળધૂ ણીઋફવ્ણ ગળૂ ુફલદ 
ફરૃફીફી યીષબ ગરીઅ યીષ યળૂફૉ ઼અ ધીફૂ ગજૉળૂરીઅ દી..૩૨/૨૯/૩૯ 
઼ૃપૂરીઅ રશૉ દૉ ળૂદૉ મઅપ ગષળરીઅ યીષ્ ર્ગવૂ ઈબષીફી ળઽૉસૉ.                                                                             
                                                                                   ુફલીરગ 
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લેધર ો કટ માટના ંિસલાઇ મશીન સિવસ અને રપેર ગ માટ વાિષક કો કટ માટના ભાવપ ક  
ભરનાર તથા ભાવ પ ક ની િવગત  

 

ભાવ પત્રક મગંાવાની િવગત  લેધર પ્રો કટ માટેની િસલાઇ મશીન સિવર્સ અને 

િરપેયર માટે વાિષર્ક કો ટ્રકટ માટેના ભાવપત્રક  

ભાવ પત્રક ભરવાની તારીખ  ૧૯-૦૬-૨૦૧૭ થી ૧૦-૦૭-૨૦૧૭ 

સં થામા ં જમા કરવાની છે લી તારીખ 

અને સમય   
તા. ૧૦-૦૭-૨૦૧૭ સાં  ૪વાગ્યે સધુી  

 
 

ભાવ  ભરનારની િવગત 

 
 

1 ભાવ ભરનાર પાટ ન ુનામ  
 

૨ સરનામુ ં  
 
 

૩ કો ટેકટ નબંર/  ટેલીફોન ન.  ઓિફસ/ દુકાન- 
  રહઠેાણઃ- 
  મોબાઇલ  
૪ ફેકસ ન.   
૫ પ્રોપરાઇટર/ પાટર્નરશીપ/ કારીગર  

 
૬ પ્રોપરાઇટર/ કારીગરનુ ંનામ  

 
૭ પ્રોપરાઇટર/ કારીગર/  

પાટ નુ ંપાન   નબંર.  
 

૮ સિવર્સ ટેક્ષ/ વેટ નબંર હોય તો   

 
 

થળઃ- 
પેઢીનુ ં નામ અને સરનામઃુ  

તાર ખ.......................       પાટ ની સહ  અને સીકકા 
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 લેધર ો કટ માટના િસલાઇ મશીન સિવસ અને રપેર ગ માટ વાિષક કો કટ માટના ભાવપ ક 

ગેની શરતોઃ- 

સં થા દવારા રાજયમા ંલેધર પ્રો કટ અંતર્ગત રેકજીન બેગ ઇકો ફે્ર ડલી બેગ તથા લેધર ગડુઝ આટ કલ 

બનાવવા માટે વરોજગારલક્ષી તાલીમ આપવામા ંઆવે છે.  માટે સં થાએ (૧) ૩૧ કે ૧૫ હવેી ડયટુી 

િસલાઇ મશીન (ર) મ ટી ટીચ  િસલાઇ કમશીન (૩) ફલેટ બેડ સાદા િસલાલ મશીન (૪) લેધર વકર્શોપ 

ની િસલાઇ મશીન  વાિષર્ક રેટ કો ટ્રકટ થી િરપેયરીંગ અને સિવર્સ કરાવવા માટે  તથા િસલાઇ મશીન માટે 

પરચરુણ વ તઓુ ખરીદવા નીચે ની શરતો આધીન ભાવ પત્રકો મેળવાના થાય છે.  

s!f બે વષર્ માટે ભાવો મશીન પ્રમાણે ૩૦-૦૩-૨૦૧૯ સધુી પ્રિત મશીન સિવર્સ કરવા માટેના 
ગાધીનગર સં થાની કચેરી ખાતે મશીનો સિવર્સ કરવાના રહશે તે પ્રમાણે તમામ પ્રકારના ટેક્ષ 
સાથેના ભાવ આપવાના રહશેે. 

(ર) સદર મશીનોના સિવર્સીંગ અને  િરપેરીંગ ગાધંીનગર  ઓિફસ ખાતે જયારે જ ર હોય યારે 

કરવાના રહશેે. 

(૩) સદર મશીનોના સિવર્સીંગ અને  િરપેરીંગની કામગીરી ગાધંીનગર  ઓિફસ ખાતે  આવીને 

અઠવાડીયામા ંઓછામા ંઓછા એક વખત કરવાના રહશે. 

(૪)  ભાવપત્રકના બધં કવરઉપર િસલાઇ મશીન સિવસ અને રપેર ગ માટ વાિષક કો કટ 
માટના ભાવપ ક એમ દશાર્વવાનુ ંરહશેે. 

(૫) મશીનોના સિવર્સીંગ અને  િરપેયરીંગની કામગીરીનુ ં સં થાના પ્રિતનીધી દવારા સતંોષકારક 
ઇ પેકશન કરાવવાનુ ંરહશેે.  

(૬)  સં થા દવારા મશીનોના સિવર્સીંગ અને  િરપેયરીંગ અંગેન ુ રોકડમા ંપેમે ટ કરવામા ંઆવશે નહી 
પરતુ ંસતંોષકારક મશીનોના સિવર્સીંગ અને  િરપેયરીંગની કામગીરી બાદ સામા ય રીતે ૧૫ થી 
૨૦ િદવસમા ં ચેકથી પેમે ટ કરવામા ંઆવશે. 

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

(૮) સં થામા ંછે લીતા. .10./07/2017  સાં  4વા યે 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. 
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(૯)  િસલાઇ મશીન સિવસ અને રપેર ગ માટ વાિષક કો કટ રસ ધરાવતા કારીગર/  પાટ એ 
સં થાની વેબ સાઇટ ઉપરથી કાચા માલસામાનનુ ંિનયત પત્રક િપ્ર ટ લઇ તેમા ંસ લાઇ માટેની 
વ તુનંા ભાવો ભરવાના રહશેે. 

(૧૦) અધરુી િવગતો દશાર્વત ુ ંતેમજ સમય મયાર્દા બાદ મળેલ ુભાવ પત્રક યાને લેવામા ંઆવશે નહી. 

(૧૧)  સં થા દવારા મશીનોના સિવર્સીંગ માટે ના જ થામા ંવધારો અથવા ધટાડો પણ થઇ શકશે. 

(૧ર)  કારીગર/ સિવર્સ કરનારના ભાવો મજુંર થાય તેમની પાસેથીજ મશીનોના સિવર્સીંગ અને  

િરપેરીંગના સમયે નાખવાના થતા પાટર્સ લેવાના થાય કારણ કે મશીનોના સિવર્સીંગ અને  

િરપેરીંગના સમયે  મશીનો ખોલે યારે જ કયા-ંકયા ં પેર પાટર્સ નવા નાખવાના થાય છે તેની  

ખબર પડે છે. તેથી ઉપરોકત મજુબ  સિવર્સ કરતા કારીગર દ્રારા મશીનના પાટર્સના ભાવો પણ 

આપવાના રહશે, ઉપયોગમા ંઆવતા પાટર્સના ભાવો માટે પત્રક સામેલ રાખેલ છે.  

(૧૩)  પેર પાટર્સના આવેલ ભાવોમા ં સરખામણી જોતા  ભાવ ઓછામા ં ઓછા  હશે તે મજુબ 

િનયામક ી દ્રારા  ભાવ  મજુંર કરવામા ંઆવશે તે ભાવભરનારને  બધંન કતાર્ રહશે.  

(૧૪) િસલાઇ મશીનોના સિવર્સ કામ ઉપરા ત પેરપાટર્ બદલવા કે અ ય વધારાની કામગીરીન ુઅલગથી 

િબલ રજુ કરવાન ુરહશે. 

(૧૫)   મજુંર થયેલ ભાવોથી  સિવર્સ કરવા બે  વષર્ માટે કરાર કરવાનો  રહશે,તથા જ ર જણાયતો બ ે 

ના સમંિતથી કરારની સમય  મયાર્દા વધારો કે ધટાડો કરી  શકાશે.  

 (૧૬f   ભાવપત્રકો મજુંર કરવા, રદ કરવા કે િસલાઇ મશીનની  સિવર્સ અને િરપેરીંગ બાબતનો આખરી 
િનણર્યનો અબાિધત અિધકાર  સં થાના િનયામક ીનો રહશેે.  પાટ ઓને બધંન કતાર્ રહશેે. 

  (૧૭)  િસલાઇ મશીનની સિવર્સ/ િરપેરીંગ  કયાર્બાદ સં થાના કમર્ચારી/ અિધકારી દ્રારા ચકાસણી         
 કરાવાની રહશે તથા કરેલ કામની િવગત પત્રકમા ં સહી મેળવી લેવાની રહશે   િવગત પત્રક  
 િબલ સાથે રજુ  કરવાનો રહશે. 
 

કારીગર/પેઢીનુ ં નામ અને સરનામઃુ  

તાર ખ.......................      કાર ગર/પાટ ની સહ  અને સીકકા 

ન ધઃ  ભાવ પ ક પેઢ એ તેમના  લેટર હડ  ારા  રવાના  કરવાના રહશે.   
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 લેધર ો કટ માટના િસલાઇ મશીન સિવસ અને રપેર ગ માટ વાિષક કો કટ માટના ભાવપ ક 
ની િવગત દશાવ  ુપ ક 

પ ક -1 

ક્રમ મશીન ન ુનામ વાિષર્ક સિવર્સ 
માટે નો જ થો  

સિવસર્નો 
ભાવ  પ્રિત 
નગં   ` 

 કુલ   ` 

૧ ૩૧ કે ૧૫ હવેી ડયટુી ફલેટબેડ હાફ સટલ િસલાઇ 
મશીન  

૩૦૦   

ર ફલેડ બેડ લ  શટલ  િસલાઇ મશીન ૧૦૦   

૩ ફલેડ બેડ સાદા િસલાઇ મશીન ૩૦   
૩ મ ટી ટીજ ઈ પોરટેડીડ િસલાઇ મશીન  ૫૦   
૫ ફલેડ બેડ લ શટલ હવેી ડયટુી ઈ પોરટેડીડ 

િસલાઇ મશીન  
૨   

૬ િસલે ડરબેડ લ શટલ હવેી ડયટુી ઈ પોરટેડ 
િસલાઇ મશીન 

૪   

૭ લેધર કયિવંગ િસલાઇ મશીન  ૨   
૮ ટે્રપ કટીંગ ૨   
૯ પે ટીંગ મશીન  ૨   
૧૦ કલીકંગ પે્રસ ૨   
૧૧ ફો ડીંગ મશીન ૨   
૧૨ નવા  િસલાઇ મશીનને મોટર સાથે ફીટીંગ-સિવર્સ 

કરી  પનુઃ ખોલી પેકીંગ 
૫૦   

  કુલ  `.  

 

પેઢીનુ ં નામ અને સરનામઃુ  

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

 

ન ધઃ  ભાવ પ ક પેઢ એ તેમના  લેટર હડ ઉપર / િસકકા ારા આપવાના રહશે.   
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       પ ક-ર 

   િસલાઇ મશીન સિવર્સ ઉપરા ત િરપેરીંગ માટે  આપવાના થતા પાટર્સ ના ભાવો ની િવગત  

૧. ૩૧ કે ૧૫ હવેી ડયટુી ફલેટબેડ હાફ સટલ િસલાઇ મશીન માટે ના જરુરી પાટર્સ   
ક્રમ પાટર્સન ુનામ  ભાવ `.    પ્રિત નગં    
1 S.V. Needle  Plate   
2 Fid Dog Foot  
3 Tension Set   
4 T.M Shuttle   
5 Presser Foot  
6 F.M.N.S Race  
7 Side Plate , Round plate  
8 Take up Leaver set   
9  Shuttle Assemble   
10 Needle bar   
11 Fit vas Shuttle gide  
12 Fitman ( Dandi)  
13 Niddle Clamp   
14 Sewing Machine Moter Repair  

 

ર. મ ટી ટીજ ઈ પોરટેડ િસલાઇ મશીન માટેના જરુરી પાટર્સ  
  

ક્રમ પાટર્સન ુનામ  ભાવ  `.   પ્રિત નગં    
1 Gear Plastic  
2 Motor  Original   
3 Power Shuttle   
4 Tool Control   

 

૩.  લેધર વકર્શોપની મશીનો માટે ના જરુરી પાટર્સ  
  

ક્રમ પાટર્સન ુનામ  ભાવ  `.   પ્રિત નગં    
1 Shuttle Imported   
2 Bobbin Case Imported   
3 Bobbin  Imported  

 

પેઢીનુ ં નામ અને સરનામઃુ  

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

ન ધઃ  ભાવ પ ક પેઢ એ તેમના  લેટર હડ ઉપર / િસકકા ારા આપવાના રહશે.   
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પ ક-3 

િસલાઇ મશીન સિવર્સ ઉપરા ત સિવર્સીંગ સાથે જ રી ખરીદવાની  થતી વ તઓુ   

ક્રમ વ ત ુન ુનામ વાિષર્ક 
ખરીદવાનો 
જ થો  

યિુનટ ભાવ   `  કુલ કીમત 
` 

૧ િસલાઇ મશીન માટે ૧૮ ન.  ની સોય  (Organ)  100  Packet  Packet    

૨ િસલાઇ મશીન માટે ૨૧ ન. ની સોય (Organ) 300  Packet  Packet   

૩ ૩૧ કે ૧૫ હવેી ડયટુી ફલેટબેડ હાફ સટલ િસલાઇ 
મશીન ની Bobbin Case   

200 Pcs PCS    

૪ ૩૧ કે ૧૫ હવેી ડયટુી ફલેટબેડ હાફ સટલ િસલાઇ 
મશીન ની Shuttle  

200  Pcs PCS   

૫ ૩૧ કે ૧૫ હવેી ડયટુી ફલેટબેડ હાફ સટલ િસલાઇ 
મશીન Bobbin  

1000 Pcs PCS   

૬ િસલાઇ મશીન માટે   Leather Dori  500 Pcs  PCS   

 કુલ   `.  

 

પેઢીનુ ં નામ અને સરનામઃુ  

 

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

 

ન ધઃ  ભાવ પ ક પેઢ એ તેમના  લેટર હડ ઉપર / િસકકા ારા આપવાના રહશે.   

 

 


