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૧. ટેન્ડય પી : રૂ. ૧૫૦૦/- 

૨. ઈ.એભ.ડી. યકભ : રૂ. ૬૦૦૦/- 

૩. બાલત્રક બયીન ેકચેયીભાાં યજુ 

કયલાની છેલ્રી તાયીખ 

: ૨૧-૦૧-૨૦૨૧   

૪. બાલત્રકની ભાન્મતા   તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૧  

૫. બાલત્રક બયીન ેભોકરલાનુાં 

વયનાભુાં 

: પ્રાદ્યાક અને લડા,  

જભીન વલજ્ઞાન અને કૃવ યવામણળાસ્ત્ત્ર વલબાગ  

ન.ભ. કૃવ ભશાવલદ્યારમ,  

નલવાયી કૃવ મુવનલર્સવટી, નલવાયી – ૩૯૬ ૪૫૦ 

 

 

સ્ત્થ: 

તાયીખ: 

બાલત્રક બાયનાયની 

વશી અન ેવવક્કો  
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કલયીંગ રટેય 

(ાટીના રટેયડે ય આ ત્ર ભોકરલો, વશી-વવક્કા અન ેવલગતો બયરે બાલત્રક આ વાથ ેવાભરે યાખી ભોકરલ)ુ 

નાંફય:_________                                   

તાયીખ:_________  

પ્રવત, 

પ્રાદ્યાક અને લડા,  

જભીન વલજ્ઞાન અને કૃવ યવામણળાસ્ત્ત્ર વલબાગ  

ન.ભ. કૃવ ભશાવલદ્યારમ,  

નલવાયી કૃવ મુવનલર્સવટી, નલવાયી – ૩૯૬ ૪૫૦ 

 

વલમ : રફેોયટેયી કભેીકલ્ વના બાલો ભોકરલા ફફત.... 

વાંદબભ : ગુજયાત વભાચાય દૈવનક (વુયત આલૃવિ, તા. ૯-૧-૨૦૨૧, ળવનલાય ાના નાં. ૯)ભાાં પ્રકાવળત થમરે રેફોયેટયી 

કેભીકલ્ વ ખયીદી અાંગેની જાશેયાત. 

 

જમબાયત વશ જણાલલાન ુ કે વાંદર્સબત રેફોયેટયી કભેીકલ્ વ ખયીદીની જાશેયાતના અનુવાંધાન ેઆ બાલત્રકની ળયતો અન ે

ફોરીઓન ેધ્માન ેરઇ બાલત્રકભા આેર વુચનાઓ ભુજફ જરુયી વલગતો અને બાલ બયીન ેરેફોયેટયી કેભીકલ્ વન ુબાલત્રક આ વાથ ે

વાભેર યાખી ઘટતી કામભલાવશ ભાટ ેભોકરલાભા આલે છે.  

લધભુા જણાલલાન ુ ક ે ટેન્ડય પી અન ે અનેસ્ત્ટ ભની ડીોવઝટ ટે ે ASSISTANT ADMINISTRATIVE OFFICER, 

NMCA નાાં નાભના નલવાયી ખાતે ચૂકલી ળકામ તલેા યાષ્ટ્રીમકૃત ફેંકના ડીભાન્ડ ડ્રાપટ નીચેની વલગત ેવાભેર યાખી ભોકરલાભા આલે છે.   

વલગત યકભ (રુ) ડીડી  નાંફય  તાયીખ  ફેંકનુ નાભ 

ટેન્ડય પી ૧૫૦૦/-    

ઇ.એભ. ડી ૬૦૦૦/-    
 

 બાલત્રકભા આલાભા આલેર ળયતો  અન ેફોરીઓ ભ/ેઅભોએ લાાંચી અને વભજી છે, અન ેભાન્મ છે. 

 બાલત્રકભા આલાભા આલેર બાલો તા. ૩૧-૩-૨૦૨૧ વુધી ભાન્મ યાખલા વશભત છુાં/છીએ. 
 

 કોઈણ જાતના વલલાદભાાં ખયીદ કયનાય જે વનણભમ રે ત ેભન/ેઅભોન ેભાન્મ યશેળે 

 

બાલત્રક બાયનાયની વશી અને વવક્કો 
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બાલત્રકની ળયતો અન ેફોરીઓ 
 

૧. બાલત્રક ોસ્ત્ટ/કુયીમયથી અથલા રૂફરૂભાાં ફાંધ કલયભાાં પ્રાદ્યાક અન ેલડા, જભીન વલજ્ઞાન અને કવૃ યવામણળાસ્ત્ત્ર વલબાગ, ન.ભ. કવૃ 

ભશાવલદ્યારમ, નલવાયી કવૃ મવુનલવીટી, નલવાયી- ૩૯૬૪૫૦ ને ગુરુલાય, તા. ૨૧-૦૧-૨૦૨૧ (વભમ વાાંજના ૫:૧૦ કરાક) વુધીભાાં 

ભી જામ તે યીતે ભોકરલાના યશેળે. કલય ઉય “રેફોયટેયી કભેીકલ્ વના બાલો” રખી ભોકરલાનુાં યશેળે. ભુદત વલત્મા ફાદ ભેર બાલત્રક 

ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નવશ.  

૨. બાલત્રકના ત્રકના દયેક ાના ય કાંનીનો વવક્કો રગાલી વશી કયીને ભોકરલાનુાં યશેળે. બાલત્રકના પોભટે ભાજ ાટીએ બાલો બયી 

ાટીના રટેય ડે ય વપ્રન્ટ કાઢી ભોકરલાનુાં યશેળે. ફીજા પોભેટભાાં ભોકરાલેર બાલો ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે નવશ.  

૩. Merck, HiMedia, Sigma, Thermo Fisher બ્રાન્ડનાજ Analytical grade or its equivalent ના જ બાલો આલાના 

યશેળે. વદય બ્રાન્ડને ધ્માને રીધા લગય જે રેફોયેટયી કેભીકરના બાલ ઓછા શળે તેને ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે.  

૪. બાલો લભ ૨૦૨૦ ક ેત ેછી ઉત્ાદદત  રેફોયટેયી કેભીકલ્ વના જ આલાના યશેળે.  

૫. જો ઓડભય ભુજફના રેફોયેટયી કેભીકલ્ વની ગુણલિા નફી જણામ તો ાટીએ સ્ત્લ ખચે યત રઇ જલાના યશળેે અથલા ફદરી આલાના 

યશેળે.     

૬. બાલત્રક વાથે રૂ. ૧૫૦૦/- નો ASSISTANT ADMINISTRATIVE OFFICER, NMCA નાાં નાભનો નલવાયી ખાતે ચૂકલી 

ળકામ તેલો યાષ્ટ્રીમકૃત ફેંકનો ડીભાન્ડ ડ્રાપટ ટેન્ડય પી ેટે બાલત્રક વાથે જોડાલાનો યશેળે. ટેન્ડય પી વલના બાલત્રક ભાન્મ યાખલાભાાં આલળ ે

નવશ. ટેન્ડય પીના નાણા યત ભી ળકાળે નવશ. 

૭. બાલત્રક વાથે ઈ.એભ.ડી. ેટે રૂ. ૬૦૦૦/- નો ASSISTANT ADMINISTRATIVE OFFICER, NMCA ના નાભાનો નલવાયી 

ખાતે ચૂકલી ળકામ તેલો યાષ્ટ્રીમકૃત ફેંકનો ડીભાન્ડ ડ્રાપટ જોડાલાનો યશેળે. ઈ.એભ.ડી. લગય બાલત્રક ભાન્મ યાખલાભાાં આલળ ેનવશ. વનમત 

કયેર ઈ.એભ.ડી.ની યકભ નીચે દળાભલેર કાયણવય જપ્ત કયલાભાાં આલળે. 

(અ) બાલત્રક બયનાય ોતાનુાં બાલત્રક ાછુ ખેંચળે તો. 

(ફ) જેભનુાં બાલત્રક ભાંજુય થામ અને તેલી ાટીની કાભગીયીભાાં અવાંતો જણાળે તો. 

૮. ટેન્ડય પી રૂ. ૧૫૦૦/- અને અનેસ્ત્ટ ભની ડીોવઝટ (EMD) રૂ. ૬૦૦૦/- નાાં ડીભાન્ડ ડ્રાપટ અરગ અરગ કઢાલલાના યશળેે. ડીોવઝટ ય 

કોઈ વ્માજ ચુકલલાભાાં આલળે નવશ. 

૯. જે ાટીનુાં બાલત્રક ભાંજુય નવશ થામ તેલી ાટીઓને ઈ.એભ.ડી.ની યકભ વનમભોનુવાય યત કયલાભાાં આલળે. જે ાટીનુાં બાલત્રક ભાંજુય 

થામ તેની ઈ.એભ.ડી. ની યકભ ઓડભય ભુજફના રેફોયેટયી કેભીકલ્ વ વાંતોકાયક યીતે અત્રે ભ્મેથી યત કયલાભાાં આલળે. 

૧૦. રેફોયેટયી કેભીકલ્ વના બાલો તભાભ પ્રકાયના ટકે્ષ, જીએવટી અન ેજભીન વલજ્ઞાન અને કવૃ યવામણળાસ્ત્ત્ર વલબાગ, ન.ભ. કવૃ ભશાવલધ્મારમ, 

નલવાયી કવૃ મવુનલવીટી, નલવાયી ખાત ેશોચતાના આલાના યશેળે.  

૧૧. જે ાટીનાાં બાલો ભાંજુય થામ તે ાટીએ ઓડભય ભુજફની કુર યકભના ૫% રેખે નાણાનો ASSISTANT ADMINISTRATIVE 

OFFICER, NMCA નાાં નાભનો નલવાયી ખાતે ચૂકલી ળકામ તેલો યાષ્ટ્રીમકૃત ફેંકનો ડીભાન્ડ ડ્રાપટ  વવક્મોદયટી ડીોવઝટ ેટે  “પ્રાદ્યાક 

અન ે લડા, જભીન વલજ્ઞાન અન ે કવૃ યવામણળાસ્ત્ત્ર વલબાગ, ન.ભ. કવૃ ભશાવલદ્યારમ, નલવાયી કવૃ મવુનલવીટી, નલવાયી ખાતે જભા 

કયાલલાનો યશેળે. વવક્મોદયટી ડીોવઝટનાાં નાણા મુવનલવીટીના વનમભોનુવાય ખયીદી વાંતોકાયક યીતે ૂણભ થમાની ખાતયી કમેથી યત કયલાભાાં 

આલળે. 

૧૨. ઓડભય ભુજફના રેફોયેટયી કેભીકલ્ વ વાંતોકાયક યીતે અત્રે ભ્મા ફાદજ ેભેન્ટ કયલાભાાં આલળે. એડલાન્વ ેભેન્ટ કોઈ વાંજોગોભાાં કયલાભાાં 

આલળે નવશ.  

૧૩. જે ાટીનાાં બાલો ભાંજુય થામ તે ાટીએ ઓડભય ુણભ કમાભ ફાદ ફીર ત્રણ નકરભાાં યજુ કયલાનુાં યશેળે. વયકાયના વનમભ ભુજફ ટેક્ષ કાીને 

ચુકલણાં કયલાભાાં આલળે. 

૧૪. કોઈ ણ બાલ સ્ત્લીકાયલા કે યદ કયલાનો શક્ક ખયીદ કયનાય ાવે અફાવધત યશેળે. અવનલામભ વાંજોગોલળાત બાલત્રકથી ખયીદી ન થઇ ળકે 

તો તેનો દાલો કયી ળકળે નવશ. 

૧૫. કોઈણ જાતના વલલાદભાાં ખયીદ કયનાયનો વનણભમ આખયી અને ફાંને ક્ષને ફાંધનકતાભ યશેળે. આભ છતાાં ખયીદી ફાફતે કોઈ લાદ - વલલાદ 

ઉવસ્ત્થત થામ તો તે અાંગેનુાં ન્મામ કે્ષત્ર નલવાયી યશેળે. 
 

ઉયોક્ત બાલત્રકની ળયતો અને ફોરીઓ ભને/અભોને ભાંજુય છે. 

 

સ્ત્થ: 

તાયીખ: 

બાલત્રક બાયનાયની વશી અને 

વવક્કો  
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બાલત્રકનુાં પોભટે  

(ાટીએ નીચ ેજણાલરે નભનુા ભજુફનુાં બાલત્રક કાંનીના રટેય ડે ય વલગતો અન ેબાલ બયીન ેઆલાનુાં યશળે)ે   

 

રફેોયટેયી કભેીકલ્ વનુાં બાલત્રક  

ગુજયાત વભાચાય દૈવનક (વુયત આલૃવિ, તા. ૯-૧-૨૦૨૧, ળવનલાય ાના નાં. ૯)ભાાં પ્રકાવળત થમેર રેફોયેટયી કેભીકલ્ વ 

ખયીદી અાંગેની જાશેયાત અન્લમે કાંની/ેઢીની વલગત અન ેરેફોયેટયી કેભીકલ્ વના ઓપય કયેર બાલો નીચે ભજુફ છે.  

૧. કાંની/ઢેીનુાં નાભ :  

૨. વયનાભુાં :  

૩. ટેવરપોન નાંફય/ ભોફાઈર નાંફય :  

૪. ઈ- ભેઈર  :  

૫. ફેંકન ુનાભ     

૬. ખાતા નાંફય   

૭. IFSC કોડ    

૮. PAN નાંફય    

૯. GST નાંફય    

૧૦. અવધકૃત વ્મવક્તનુાં નાભ  

ભોફાઈર નાંફય અને ઈ- ભેઈર 

:  

 

 

અં.ન.ં વિગત બ્રડં  જથ્થો 
નગં/પેક િંગ 

ભરિ 

(રૂ.) 

જીએસટી 
(ટ ર) 

કુલ ભરિ (રૂ.) 

1 Acetone HPLC  1L    

2 Ammonia Solution   500mL    

3 Ammonium Dihydrogen Phophate   500g    

4 Ammonium Hepta Molybdate  250g    

5 Barium Chloride  500g    

6 Buffer Solution pH 4  500mL    

7 Buffer Solution pH 7  500mL    

8 Buffer Solution pH 9  500mL    

9 1 Butanol   2.5L    

10 Pyrocatechol  250g    

11 Chromium IV Oxide  500g    

12 Feroin Indicator  100mL    

13 Hydroxylammonium chloride  100g    

14 Mixed Indicator  250mL    

15 Petroleum ether 40-60 
o
C  2.5L    

16 Phenolphthalein Indicator  125mL    

17 Potassium chloride   500g    

18 Potassium iodide   100g    

19 Potassium nitrate   500g    

20 Silver sulfate   25g    

21 Sodium acetate anhydrous   250g    

22 Sodium hydrogen carbonate  500g    

23 Sodium chloride   500g    

24 Sodium hydroxide pellets   500g    

25 Sodium hydroxide flakes   5Kg    

26 Sodium hypochlorite solution   1L    

27 Tin(II) chloride dihydrate   100g    

28 Starch soluble   500g    
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અં.ન.ં વિગત બ્રડં  જથ્થો 
નગં/પેક િંગ 

ભરિ 

(રૂ.) 

જીએસટી 
(ટ ર) 

કુલ ભરિ (રૂ.) 

29 di-Sodium tetraborate  500g    

30 Zinc sulfate heptahydrate   500g    

31 Iron(II) sulfate heptahydrate   500g    

32 Phenol for analysis  500g    

33 Sodium sulte anhydrous   500g    

34 Iodine resublimed   100g    

35 Hidrochloric Acid  2.5L     

36 Tanic Acid  100g    

37 Traicalcium phosphate  500g    

38 Elemental Sulphure  250g    

39 Bentonight  100g    

40 Urea Form (Urea formaldihied )  500g    

41 Devardas Alloy  100g    

42 Diethylene Triamine Penta Acetic Acid  25g    

43 Lycopene   25g    

44 B-Carotane   25g    

45 Amylose Patote  25g    

46 Azomethine H  10g    

47 Extran® MA 02 neutral  5L    

48 Sulfuric Acid  2.5L    

49 Nitric Acid  2.5L    

50 Orthophosphroric Acid   500mL    

51 2,6, dichlorophenol indophenol  100g    

52 Di Sodium Arsenate  100g    

53 B-carotine  100g    

54 Quarcetine  100g    

55 Atropin standard  100g    
 

 

 

સ્ત્થ: 

તાયીખ: 

બાલત્રક બાયનાયની વશી અને 

વવક્કો 

 


