ટેન્ડર નોટટસ
આદિવાસી સંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, અમિાવાિ ધ્વારા
રાજયના અમિાવાિ જજલ્લાના ધરજી ગામમાં વસવાટ કરતા પઢાર આદિમજૂથ સમુિાયના લોકોને
તેમનામાં રહેલી કલા-કૌશલ્યને વધારવા માટે તાલીમ આપવાની કામગીરી કવમશ્નરશ્રી,આદિજાવત
વવકાસ ગાંધીનગર દ્વારા આદિવાસી સંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્રને સોંપવામાં આવી છે . આ તાલીમ
આપવા માટે સ્વૈચ્છછક સંસ્થાઓ / એજન્દ્સીઓ પાસેથી તાલીમ િરખાસ્ત મંગાવવામાં આવે છે .
જેમાં ટેકનીકલ અને ફાઈનાન્દ્સ બીડ અલગ અલગ કવરમાં આપવી. આ તાલીમ માટે રસ ધરાવતી
અને આદિવાસી ક્ષેત્રે અથવા ગ્રામીણ ક્ષેત્રે વવવવધ તાલીમનુ ં કાયય કરતી સ્વૈચ્છછક સંસ્થાઓ અને
એજન્દ્સીઓ પાસેથી ભરત ગથ
ં ૂ ણની તાલીમ કરવા માટે ઈ ટેન્દ્ડરથી તાલીમ િરખાસ્ત મંગાવવામાં
આવે છે .

તાલીમ દરખાસ્ત મોકલવાન ું સ્થળઃ
તાલીમ િરખાસ્ત મોકલવાની છે લ્લી તારીખઃ 15-12-2018
વનયામકશ્રી, આદિવાસી સંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, આશ્રમરોડ
અમિાવાિ-380014
ઇ મેલ : trtigvp@gmail.com
વેબસાઇટ : trti.gujarat.gov.in

અને www.gujaratvidyapith.org, www.nprocure.com

ટેન્દ્ડરની શરતો
૧.

કવર ઉપર વવવવધ પ્રકારની વ્યાવસાવયક તાલીમ આપનાર સંસ્થાની પસંિગી માટે ન ુ ં
અરજી પત્રક એમ લખવુ.ં

૨.

તાલીમ માટેની િરખાસ્ત રજી.એડીથીમોકલવાનીરહેશે.

૩.

અરજી પત્રક ભરનારે અરજી પત્રક ફીની રકમ તથા અનેસ્ટ મની દડપોઝીટની રકમના
અલગ અલગ દડમાન્દ્ડ ડ્રાફ્ટ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકના “વનયામકશ્રી, આદિવાસી સંશોધન અને
તાલીમ કેન્દ્ર, અમિાવાિ”ના નામના દફઝીકલ ટે કનીકલ બીડના વસલબંધ કવરમાં અલગ
અલગ રજૂ કરવાના રહેશે.

૪.

અરજી પત્રક ભરનાર એજન્દ્સીએ ઓનલાઈન અરજી પત્રકમાં ભરે લ તમામ વવગતોના
ટેકનીકલ બીડ દફઝીકલ ડોક્યુમેન્દ્ટની સ્વપ્રમાણણત કરે લ નકલો રજૂ કરવાની રહેશે તથા
વસલબંધ કવરમાં જાહેરાતમાં િશાય વ્યા મુજબની વનયત તારીખ સુધીમાં ભરીને મળે તે રીતે
આર.પી.એ.ડી.થી મોકલી આપવાના રહેશે.

૫.

છે લ્લા ત્રણ વર્ય િરમ્યાનનું વાવર્િક ટનય ઓવર રૂ.૨૫.૦૦ લાખ આવશ્યક છે . સંસ્થા /
એજન્દ્સીએ છે લ્લા ત્રણ વર્યના ઓદડટ દરપોટય અને ટનય ઓવરની વવગતો રજૂ કરવાના રહેશે.

૬.

સંસ્થા/એજ્નન્દ્સી તાલીમ અંગેનો લઘુત્તમ ૫ વર્યનો અનુભવ ધરાવતી હોવી જોઇએ.
તાલીમમાં સ્વરોજગારલક્ષી જેવીકે ભરતગથ
ં ૂ ણ, વસલાઈ તાલીમ, નાણળયેરીના રે સામાંથી
વવવવધ વસ્તુઓ બનાવવાની તાલીમ, કદડયાકામ, વાંસકામ, વારલી પેઈન્દ્ટીંગ વગેરેની
તાલીમ

૭.

રાજય કે જે તે જજલ્લામાં સંસ્થા કે એજન્દ્સીનુ ં ગ્રેડીંગ થયેલ હશે તેને પ્રાધાન્દ્ય આપવામાં
આવશે.

૮.
૯.

રાજ્યમાં આદિમજૂથ સમુિાયમાં તાલીમની કામગીરી કરે લ હોવી જરૂરી છે .
સંસ્થા દ્વારા પઢાર આદિમજૂથ સમુિાયમાં કામગીરી કરે લ હશે તે સંસ્થા કે એજન્દ્સીને
પ્રાધાન્દ્ય આપવામાં આવશે.

૧૦.

આદિવાસી સંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર ધ્વારા સંસ્થાની કામગીરીની ચકાસણી કયાય બાિ જ

તાલીમ માટેની કામગીરી આપવામાં આવશે.
૧૧.

કોઈપણ પ્રકારનુ ં શરતી ટે ન્દ્ડર સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. આવું ટેન્દ્ડર કોઈપણ કારણ
આપ્યા વગર ના-મંજૂર કરવામાં આવશે.

૧૨.

જે સંસ્થા / એજન્દ્સીના તાલીમના ભાવો મંજૂર થાય, તે તાલીમ ગુણવત્તા મુજબની
આપવાની રહેશે. ણબન-ગુણવત્તાયુક્ત તાલીમ જણાયે, તાલીમ કરવા માટે મંજૂર થયેલ
સંસ્થા/ એજન્દ્સીને તાલીમ અધવછચેથી રિ કરવાનો અબાવધત અવધકાર અત્રેની કચેરીનો
રહેશે. આ અંગે કોઈ વાિ-વવવાિ કે પત્રવ્યવહારને અવકાશ રહેશે નહીં.

૧૩.

તાલીમાથીઓને પ્રવત માસ પ્રવત તાલીમાથી દિઠ રૂ.૧૦૦૦=૦૦ (અંકે રૂવપયા એક હજાર)
તાલીમના સમયગાળાને અનુરૂપ સ્ટાઈપેન્દ્ડ Account Payee વડે ચ ૂકવવાનું રહેશ.ે

૧૪. તાલીમ આપનાર સંસ્થાએ તાલીમ માટે તાલીમાથી સારી રીતે તાલીમ લઈ શકે તેવી
તમામ સુવવધા (વીજળી, પીવાનુ ં ચોખ્ું પાણી, શૌચાલય) ધરાવતા મકાનની વ્યવસ્થા
કરવાની રહેશે.
૧૫.

ટેન્દ્ડર ખોલવાની સંભવવત તારીખ િરે ક સંસ્થા/ એજન્દ્સીને ટેલીફોન દ્વારા જણાવવામાં
આવશે.

૧૬.

િરે ક

તાલીમમાં તાલીમ

પ ૂણય

થયા

પછી સંસ્થા/

એજન્દ્સી

દ્વારા

તાલીમાથીઓને

પ્રમાણપત્ર આપવાનુ ં રહેશ.ે
૧૭.

વસલાઈ મશીન આઈ.એસ.આઈ. માકાય ન ુ ં જ આપવાનુ ં રહેશે.

૧૮.

તાલીમ પુણય થયા પછી વસલાઈ મશીનની માણલકી તાલીમાથીઓની રહેશે.

૧૯.

લાભાથીની પસંિગી પઢાર પરામશય સવમવતમાં મંજૂર થયેલ લાભાથીને તાલીમ આપવાની
રહેશે.

૨૦.

તાલીમ માટેના નાણાં તાલીમ પ ૂણય થયા પછી ચ ૂકવવામાં આવશે.

૨૧.

તાલીમ િરમ્યાન સંસ્થાએ તાલીમનો સાપ્તાદહક પ્રગવત અહેવાલ આદિવાસી સંશોધન અને
તાલીમ કેન્દ્રને આપવાનો રહેશે.

૨૨.

તાલીમ પ ૂણય થયા પછી સંસ્થા ધ્વારા તાલીમ અંગેનો અહેવાલ, તસવીરો સાથે આપવાનો
રહેશે.

૨૩.

કચેરી દ્વારા ટે ન્દ્ડરની કોઈપણ શરતો રિ કરવા અથવા સુધારા કરવા અંગેનો અવધકાર
આદિવાસી સંસોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠને રહેશ.ે જે સંબવં ધતને બંધનકતાય
રહેશે.

૨૪.

ટેન્દ્ડરના તુલનાત્મક ભાવોમાં નીચા ભાવોને પસંિગી સવમવત કામગીરી માટે રજૂ કરી
શકશે. જો સંસ્થા કે એજન્દ્સી ચકાસણી બાિ યોગ્ય જણાશે નદહ, તો આદિવાસી સંશોધન
અને તાલીમ કેન્દ્ર દ્વારા બીજી સંસ્થા કે એજન્દ્સીને કામગીરી આપી શકાશે. જે સવેને બંધનકતાય
રહેશે.

૨૫.

જે તે તાલીમ માટે સંસ્થા/ એજન્દ્સીએ તમામ પ્રકારના વેરાસદહત ( જી.એસ.ટી.) સાથે
ભાવો ભરવાના રહેશે.

૨૬.

ટેન્દ્ડર ભરવાની છે લ્લી તારીખ 15-12-2018 સુધી અત્રેની કચેરીમાં આર.પી.એડી.થી ટે ન્દ્ડર
મોકલી આપવાના રહેશ.ે સમયમયાયિા બાિ મળે લ ટેન્દ્ડર ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહી.
તેમ જ તેની તમામ જવાબિારી મોકલનારની રહેશે.

૨૭.

તાલીમ અંગેની માદહતી ટે ન્દ્ડર ભરવાની છે લ્લી તારીખ, ટેન્દ્ડરની શરતો વગેરે આદિવાસી
સંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ અને એન કોડ સોલ્યુશનની વેબસાઇટ પરથી
મળી રહેશે.

કામન ું નામ

વ્યવસાયલક્ષી, સ્વરોજગારલક્ષી

કૌશલ્યવર્ધન તાલીમ

ભરતગથ
ું ણની તાલીમ આપવા માટે સ્વૈચ્છિક સુંસ્થાઓ /
એજન્સીઓન ું સસલેક્શન
તાલીમનુ ં નામ

ભરતગથ
ં ૂ ણ વસલાઈ મશીન સાથે

તાલીમનુ ં સ્થળ

ગામ- ધરજી, તા- બાવળા, જજ- અમિાવાિ

તાલીમાથીની સંખયા

૪૫

ટેન્દ્ડર ફોમય ફી

ે લ
રૂ.૧૦૦૦/- નોન રીફંડબ

અરજી પત્રક ફી ની રકમ સ્વીકારનાર

આદિવાસી

(દડમાન્દ્ડ ડ્રાફ્ટ દ્વારા)

વવદ્યાપીઠ, અમિાવાિ

ઈ.એ.ડી.

રૂ.૮૦૦૦/- નો દડમાન્દ્ડ ડ્રાફ્ટ (કોઈપણ નેશનલાઈઝ

સંશોધન

અને

તાલીમ

કેન્દ્ર,

ગ ૂજરાત

બેંકનો હોવો જોઈએ)
પેયબેલ ટુઃ વનયામકશ્રી, આદિવાસી સંશોધન અને
તાલીમ કેન્દ્ર, અમિાવાિ
અરજી પત્રક ડોક્યુમેન્દ્ટ ડાઉનલોડીંગ શરૂ થવાની તારીખઃ 4-12-2018
તારીખ/સમય
અરજી પત્રક ડોક્યુમેન્દ્ટ ડાઉનલોડીંગ પ ૂણય થવાની

તારીખઃ 15-12-2018 (સાંજે 4.00 સુધી)

તારીખ/સમય
ટેકનીકલ અને નાણાંકીય બીડ સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખઃ 15-12-2018 ( સાજે 5.00 સુધી)
તારીખ
(ફક્ત આર.પી.એ.ડી.થી જ સ્વીકારવામાં આવશે)
ટેકનીકલ
સરનામુઃ

અને

નાણાંકીય

બીડ

મોકલવાનુ ં વનયામકશ્રી, આદિવાસી સંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર,
ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, અમિાવાિ
ટેકનીકલ

અને નાણાંકીય બીડ આર.પી.એ.ડી. થી

મોકલવાના રહેશ.ે

