
ટુુંકી મદુતની જાહરે નનનિદા 
કનિશનર,યિુક સેિા અને સાુંસ્કૃનિક પ્રવનૃિઓ. 

બ્લોક નં.૧૧/૩જો માળ, ર્ડો. જીરાજ મહેતા ભન, ગાંધીનગર  
સ્લાતતં્ર્મ દદન , ૧૫ભી ઓગષ્ટ-૨૦૧૭ની પલૂવ વધં્માએ તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૭ના યોજ લડોદયા 

ખાત ે૯૦ ભીનીટનો એક ભલ્ટી ભીડીમા વાસં્કૃત્તિક કામવક્રભ મોજલાનો થામ છે. અ ભલ્ટી ભીડીમા 
વાસં્કૃત્તિક કામવક્રભ રા.૨૫.૦૦ રાખની ભમાવદાભા ંયજૂ કયલા ભાટે યવ ધયાલતી વ્મક્તત / વાસં્કૃત્તિક વસં્થા 
/ આલને્ટ ભનેજેભને્ટ એજન્વીઓ ાવથેી આ-ટેન્ડય પ્રદક્રમા દ્વાયા નાણાકંીમ દયખાસ્ત (ઓપય) ઓનરાઆન 
બયલા જણાલલાભા ંઅલ ેછે. ટેન્ડયની ત્તલગતલાય ભાદશતી http://www.nprocure.com ઉયથી 
ડાઉનરોડ કયલાની યશળે.ે 

૧. ટેન્ડય ડાઉનરોડ તથા ઓનરાઆન વફભીળન 
કયલાની તાયીખ 

તા.૦૭/૦૭/૨૦૧૭થી  
તા.૧૫/૦૭/૨૦૧૭ વાજંે ૧૭.૦૦ કરાક સધુી 

ય. ટેકનીકર દયખાસ્ત ને આ.એભ.ડી. યજૂ કયલાની 
છેલ્રી તાયીખ 

તા.૧૫/૦૭/૨૦૧૭ વાજંે ૧૭.૦૦ કરાક સધુી 

૩. ટેકત્તનકર ફીડ ખોરલાની તાયીખ તા.૧૮/૦૭/૨૦૧૭ ફોયના ૧૨.૦૦ કરાકે 

 --Sd-- 

કત્તભળનય, 
યલુક વલેા ન ેવાસં્કૃત્તિક પ્રવતૃ્તિઓ. 

 

  



  

વ્યક્તત/સાુંસ્કૃનિ સુંસ્થા / ઇિેન્ટ િેનેજિેન્ટ એજન્સીનુું નાિઃ-   
સ્િાતુંત્ર્ય દદન, ૧૫િી ઓગષ્ટ-૨૦૧૭ની પિૂવ સુંધ્યાએ તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૭ના રોજ, િડોદરા ખાતે િલ્ટી િીડીયા 

સાુંસ્કૃનિક કાયવક્રિ રજૂ કરિા િાટેનુું ટેન્ડર ફોિવ. 
Sr. 
No. 

Details Proposal 

Potential 

costs 

Technical 

 
Creativity Enovation 

 
Specialty Remarks 

(1) Creative 
Direction/Show 

      



 

નોંધઃ-  (૧) ૯૦ ભીનીટનો ભલ્ટી ત્તભદડમા વાસં્કૃત્તતક કામવક્રભ યજૂ કયલાનો યશળેે. 
(૨) ભલ્ટી ત્તભદડમા વાસં્કૃત્તિક કામવક્રભની દયખાસ્ત રા. ૨૫.૦૦/-રાખનીભમાવદાભાઅંઆટભલાય તેભજ એક વાથેનો 

કુર ખર્વ વત્તલિવ ટેક્ષ / જી.એવ.ટી. વાથે દળાવલલાનોયશળેે. 
(૩) ટેકનીકર ફીડભા ંકન્વેપ્ટ , ભેથોડોરોજી, એકઝીકયળુન ભેનેજભેન્ટ પ્રાન , આનોલેળન, દક્રએળનને ધ્માને 

રેલાભા ંઅલળ.ે 
  

Direction    
(2) Pilot and Finely 

Recording of Drama 
      

(3) Recording of Artist 

(Audio/Video)  
      

(4) Music Recording with 
studio  

      

(5) Singer Troupe        
(6) Transportation        
(7) Boarding        
(8) Lodging        
(9) Items of Multi Media 

Program  
      

(10) Production Team        
(11) Music Direction        
(12) Visual        
(13) Script Righting        
(14) Choreography        
(15) Number of Artist 

(Minimum 200)   
      

(16) Costume        
(17) Makeup        
(18) Stage Property        
(19) Special Effect        
(20) Watch Out        
(21) Other ancillary details       
(22) Service Tax / GST       
 Total Rs.        

REPEAT PROGRAMME TOTAL AMOUNT INCLUSIVE ALL TAXES : AMOUNT IN RS:- 



(૪)ટેન્ડય પ્રદક્રમાભા ં૭૦ ટકા ટેકત્તનકર ને ૩૦ ટકા પાઆનાન્વીમર રક્ષભા ંરેલાભા ંઅલળે .નાણાકંીમ દયખાસ્ત 
(ઓપય)  ઓન-રાઆન www.nprocure.comલેફવાઆડ ઉય તથા ટેકત્તનકર દયખાસ્ત રગથી વીરફધં 
કલયભા ંકત્તભળનયશ્રી, યલુક વેલા ને વાસં્કૃત્તિક પ્રવતૃ્તિઓ, ગાધંીનગયની કર્ેયીભા ંતા.૧૫/૦૭/૨૦૧૭ના 
વાજંના ૧૭.૦૦ કરાક સધુીભા ંયજૂ કયલાના યશળેે. 

(૫) ટેન્ડયની વાથે અંદાજીત ખર્વ રા.૨૫ .૦૦ રાખના એક ટકા  પ્રભાણે થતી યકભ રા.૨૫ ,૦૦૦/-નો ડીભાન્ડ 
ડ્રાપટ આ.એભ.ડી. ેટે Commissioner, Youth Services & Cultural Activities, Gandhinagarના નાભનો 
રગથી વીરફધં કલયભા ંકત્તભળનયશ્રી, યલુક વેલા ને વાસં્કૃત્તિક પ્રવતૃ્તિઓ, ગાધંીનગયની કર્ેયીભાયંજૂ 
કયલાનો યશળેે. જે ટેન્ડય પ્રદકિમા પણુવ થમે યત કયલાભા ંઅલળે. ડીભાન્ડ ડ્રાપટ યજૂ ન કયનાય વ્મક્તત / 
વાસં્કૃત્તિ વસં્થા / આલેન્ટ ભેનેજભેન્ટ એજન્વીના ભેર ટેન્ડયને ડીવકલોરીપામ કયલાભા ંઅલળે. 

(૬) વદય કામવક્રભ વાધાયણ વજંોગોભા ંફીજીલાય યજૂ કયલાનો થામ તો તેની નાણાકંીમદયખાસ્ત (ઓપય) 
ઓનરાઆન ચકૂ બયલાની યશળેે. જે બાલ તરુનાત્ભક ત્રકભા ંધ્માને રેલાભા ંઅલળે નશી. 

(૭) ટેન્ડય યજૂ કયનાય વ્મક્તત/વાસં્કૃત્તિ વસં્થા / આલેન્ટ ભેનેજભેન્ટ એજન્વીએ તે ઓ અ પ્રકાયના કામવક્રભનો 
યજૂ કયલાનો નબુલ ધયાલે છે તે અંગેના પયુાલા ટેકત્તનકર દયખાસ્ત વાથે યજૂ કયલાના યશળેે. 

(૮) વદય કામવક્રભ વાધાયણ વજંોગોભા ંમરુતલી યાખલાભા ંઅલે તો કર્ેયી દ્વાયા ામેર લકવ ઓડવય અો-
અ યદ થમેરો ગણાળે. તથા અ અંગે કોઆણ પ્રકાયનુ ંચકૂલણુ ંકયલાભા ંઅલળે નશીં.  

(૯) જે વ્મક્તત/વાસં્કૃત્તિ વસં્થા/આલેન્ટ ભેનેજભેન્ટ એજન્વીના નાભનુ ંટેન્ડય બયેર શોમ તે વ્મક્તત/વાસં્કૃત્તિ 
વસં્થા /આલેન્ટ ભેનેજભેન્ટ એજન્વીના ાનકાડવની ઝેયોક્ષ નકર તથા છેલ્રા ંત્રણ લવના બયેર 
અઆ.ટી.યીટનની ઝેયોક્ષ નકર ટેન્ડય પોભવ વાથે લશ્મ બફડલાની યશળેે. જેભા Net worthની ત્તલગતનો 
વભાલેળ કયલાનો યશળેે.  

(૧૦) ટેકનીકર ફીડભા ં૫૦ ટકા કયતા ંઓછા ભાકવવ ભેલેર વ્મક્તત / વાસં્કૃત્તિ વસં્થા / આલેન્ટ ભેનેજભેન્ટ 
એજન્વીને ડીવકલોરીપામ કયલાભા ંઅલતા ંપામનાળીમર ફીડ ધ્માને રેલાભા ંઅલળે નશી.  

(૧૧) ટેન્ડય બયનાય વ્મક્તત / વાસં્કૃત્તિ વસં્થા / આલેન્ટ ભેનેજભેન્ટ એજન્વીના પ્રત્તતત્તનત્તધએ ૧૦ થી ૧૫ 
ત્તભનીટના પે્રઝન્ટેળનની વોપટ કોી /શાડવ કોી વાથે તા .૧૮/૦૮૭/૨૦૧૭ના યોજ ફોયના ૧૨ .૦૦ 
કરાકે કત્તભટી રભ , યભતગભત, યલુા ને વાસં્કૃત્તિક પ્રવતૃ્તિઓ ત્તલબાગ , બ્રોક નં .૨/૮ભો ભા , 
વબર્લારમ, ગાધંીનગય ખાતે ચકૂ ઉક્સ્થત યશલેાનુ ંયશળેે. 

(૧૨) કોઆ ણ વજંોગોભા ંળયતી ટેન્ડય ક્સ્લકાયલાભા ંઅલળે નશીં. 
(૧૩) ટેન્ડય ભજૂંય / નાભજૂંય કયલાની વિા ત્તનમત થમેર યાજમકક્ષાના વાસં્કૃત્તિક કામવક્રભ ત્તનધાવયણ વત્તભત્તતની 

યશળેે.       

 

ઇિેન્ટ િેનેજરની સહી 

 

http://www.nprocure.com/

