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जवाहर नवोदय ववद्यालय,~aapaja bagalaa , वजला : Baavanagar, गुजरात – 364150 

TENDER FORM FOR OPENING OF TUCK SHOP AND PCO IN JNV – TRAPAJ 

BUNGLOW,DIST:-BHAVNAGAR(GUJARAT) 

======================================================================== 

F.3-7/JNV/BHAV/2018-19/ 

To  
_____________________                                                     TENDER FORM FEE:  RS. 200/- 
_____________________                                                     (Non Refundeble) 

             

VFRFI"zL 4 HJFCZ GJMNI lJnF,I4 +F5H A\U,F4 lHP EFJGUZ   

TERMS AND CONDITIONS  / ટેન્ડયની ળયતો  
 

1. Sealed tender is invited by Registered post or to be deposited  by Hand in the Vidyalaya 

office on or before 5-30 p. m. of 12.06.2018. No tender will be accepted thereafter. 

ટેન્ડય સીરફધં કલયભા ંયજીસ્ટય ટાર દ્વાયા અથલા સલદ્યારમ કામાારમ ભા ંપ્રાપ્ત થલાની છેલ્રી તાયીખ : 
12.06.2018   સાજંે 5 # લાગ્મા સધુીની યહળેે.  ત્માયફાદ આલેરા ટેન્ડયો સ્લીકાયલાભા ંઆલળે નહી. 

2. Tuck shop cum Canteen and PCO in JNV – Trapaj Bunglow  w.e.f. 01/07/2018 to 
30/04/2019. 
 

ટક-ળો કભ કેન્ટીન અને ી.સી.ઓ. જ.ન.સલ. +F5H A\U,F ખાતે તા: ૦૧-૦૭-૨૦૧૮  થી ૩૦-૦૪-  
સધુી ચરાલલાનુ ંયહળેે. 
 

3. Timing of opening of Tuck shop cum Canteen will be decided by the Vidyalaya Principal 
and authority after reopening of School with the consultation of Staff and PAC members. 

 
ટક-ળો કભ કેન્ટીન અને ી.સી.ઓ ચરાલલાનો સભમ સલદ્યારમના પ્રાચામા દ્વાયા સલદ્યારમ 
ખરુતાની સાથે અન્મ સ્ટાપ અને ખયીદ સરાહકાય સસભસત સાથે ચચાા કયીને નક્કી કયલાભા ંઆલળે. 
 

4. The place for the opening of above Tuck shop cum Canteen will be given by JNV 
Authority. 
 

ટક-ળો કભ કેન્ટીન અને ી.સી.ઓ ચરાલલા ભાટેની જગ્મા જ.ન.સલ. +F5H A\U,F ના સત્તાધીળ 
દ્વાયા પાલલાભા ંઆલળે. 
 

5. The water and Electricity connection will be provided to the Tuck shop owner by the 
Vidyalaya for running of tuck shop cum canteen smoothly. The Water & Electricity 
charges will be charged as per Electricity board and NVS rules on monthly basis which 
will be deposited in the Vidyalaya office by 5th of every month without fail. 

ટક-ળો કભ કેન્ટીન અને ી.સી.ઓ ને વ્મલસ્સ્થત ચરાલલા  ભાટે રાઈટ અને ાણીની સસુલધા 
સલદ્યારમ દ્વાયા યૂી ાડલાભા ંઆલળે. તે ભાટે સલજી અને ાણીના ફીરની ચકુલણી ભાસસક 
ધોયણે દય ભહહનાની ાચંભી તાયીખે, સલદ્યતુ ફોડા અને નલોદમ સલદ્યારમ સસભસત ના સનમભ મજુફ 
કયલાની યહળેે. 
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6. No permanent construction for opening of tuck shop cum canteen and PCO is to be 

constructed in JNV. 

 
સલદ્યારમ હયસય ભા ંટક-ળો કભ કેન્ટીન અને ી.સી.ઓ ચરાલલા ભાટે કામભી ધોયણે ફાધંકાભ 
કયલાની ભજુંયી આલાભા ંઆલળે નહી. 
  

7. Vidyalaya Verification Committee appointed by Principal and DDO JNV-Bhavnagar will 
verify / inspect the material kept in suck tuck shop cum canteen & PCO, the above 
materials which are being sold, the cost of the materials, sold, quality of the materials, 
any time. 

 
પ્રાચામા, જ.ન.સલ. +F5H A\U,F  દ્વાયા યચલાભા ંઆલેર સસભસત સભમે-સભમે ટક-ળો કભ કેન્ટીન 
અને ી.સી.ઓ ની મરુાકાત રઈ ચકાસણી કયળે. આ સસભસત લેચાણ થતી દયેક લસ્તઓુ, તેની 
ગણુલત્તા, બાલ લગેયે સલગતોની ચકાસણી કયળે. 
 

8. In the tuck shop stationary items, student use daily items, as well as cold drink like 
Frooti, branded biscuits and chocolates etc. can be sold with the permission of DDO 
verification committee will also inspect the material which are restricted for, do not be 
sold and a report is to be recorded on surprise monthly checking basis. 

 
ટક-ળો કભ કેન્ટીનભા ંસ્ટેળનયી, સલદ્યાથીઓની જીલન જરૂયીમાતની લસ્તઓુ, કોલ્ડ ડ્રીંક જેવુકેં, ફ્રૂટી, 
બ્રાન્ડેડ બફસ્કીટ અને ચોકરેટ, લગેયે લસ્તઓુનુ ંલેચાણ ભાટે પ્રાચામાશ્રી ની ભજુંયી રેલાની યહળેે. 
સનસભિત સસભસત, જે લસ્તઓુ લેચલાનો પ્રસતફધં છે તેનુ ંલેચાણ થામ છે કે કેભ તેની ચકાસણી કયી 
દયેક ભહીને તેનો હયોટા  પ્રાચામાને આળે. 
 

9. The Owner of Tuck shop cum canteen and PCO will submit the list of items to the office 
for official record. 

 
ટક-ળો કભ કેન્ટીન ચરાલનાય ભાબરકે તે હારભા ંકઈ લસ્તઓુનુ ંલેચાણ કયી યહરે છે તેની માદી 
સલદ્યારમ કચેયી ભા ંઆલાની યહળેે. 
 

10. The price of sales of items in the tuck shop cum canteen & PCO will not be more than 
MRP. In any situation, price list of all items should be displayed. 

 
ટક-ળો કભ કેન્ટીન અને ી.સી.ઓભા ંલેચલાભા ંઆલતી લસ્તઓુનો બાલ કોઇણ સજંોગોભા ં
છાેર એભ.આય.ી. કયતા લધ ુહોલી જોઈએ નહી. ટક-ળો કભ કેન્ટીન અને ી.સી.ઓ ના ભાબરકે 
લેચલાન આલનાય દયેક લસ્તઓુનુ ંબાલત્રક ટક-ળો કભ કેન્ટીન અને ી.સી.ઓભા ંમકુલાનુ ંયહળેે.  
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11. The list of Branded items, expiry date of packed items, sale price, may be declared or 
submit to the Vidyalaya office within the 10 days after opening of tuck shop. 

 
ટક-ળો કભ કેન્ટીન અને ી.સી.ઓભન લેચલાભા ંઆલનાય ેક લસ્તઓુની અંસતભ તાયીખ    

(Expiry date) લેચાણ હકિંભત લગેયે ની જાણકાયી ટક-ળો કભ કેન્ટીન અને ી.સી.ઓ ચાલ ુ
કયલાના ૧૦ હદલસ ની અંદય સલદ્યારમ કચેયી ભા ંઆલાની યહળેે. 
 

12. Separate timing for Boys and Girls decided by JNV authority may please be followed. 

 
છોકયાઓ અને છોકયીઓ ભાટે ટક-ળો કભ કેન્ટીન અને ી.સી.ઓ ચરાલલાનો જુદો-જુદો સભમ 
સલદ્યારમના અસધકાયી દ્વાયા નક્કી કયેર તેને ભાબરક દ્વાયા અનસુયલાનુ ંયહળેે. 
  

13. Conduct of shop Owner and sales person will be as per Govt. norms. 
 

ટક-ળો કભ કેન્ટીન અને ી.સી.ઓના ભાબરક અને લેચનાય નોકહયમાતે સયકાયી ધાયા ધોયણ મજુફ 
ોતાનુ ંલતાન યાખલાનુ ંયહળેે. 
 

14. The Owner should follow all safety & security measures, as per NVS norms, like quality 

sales rate, branded items etc. 

 
ટક-ળો કભ કેન્ટીન અને ી.સી.ઓના ભાબરકે નલોદમ સલદ્યારમ સસભસત ના ધાયા ધોયણ મજુફ 
સાભાનની લેચાણ કીભત તેભજ બ્રાડં લગેયે ફાફતોને અનસુયલાનુ ંયહળેે. 
 

15. One tuck shop cum canteen and Maximum 04 PCO’s (School building -01, Boys Dorm-

02, Girls Dorm – 01) can be installed in JNV Campus. 

 
સલધામર હયકે્ષત્રભા ંએકજ ટક-ળો કભ કેન્ટીન અને ચાય ી.સી.ઓ ( ૦૧- ળાાના બલનભા,ં 
૦૨- છોકયાઓની હોસ્ટેરભા ંઅને ૦૧- છોકયીઓના હોસ્ટેર ભા ંનકુલાના યહળેે.) 
 

16. Safety & Security of the PCO’s and Tuck shop cum Canteen will be at owners risk repair 

work of PCO will be attended by Owner.  

 
ટક-ળો કભ કેન્ટીન અને ી.સી.ઓ ને અને તેભાનંા સાભાનની સાચલલાની જલાફદાયી ટક-ળો 
કભ કેન્ટીન અને ી.સી.ઓના ભાબરક ની યહળેે. ી.સી.ઓ. ના યખ-યખાલ ની જલાફદાયી 
ી.સી.ઓના ભાબરક ની યહળેે. 
 

17. PAC is exposes for opening and closing of tuck shop cum canteen and PCO without any 

notice at any time. 

 
ખયીદ સરાહકાય સસભસત ાસે ટક-ળો કભ કેન્ટીન અને ી.સી.ઓને ખોરલાનો અને ફધં કયલાનો 
અફાસધત અસધકાય યહળેે. 
 
 



निविदादाता के हस्ताऺर मुहर के साथ/ 
ટેન્ડયય ની સહી સસક્કા સાથે 

Page 4 of 6 

 

 
 

18. 1000
“ ”

“ “ 11023”, 

19. “ ”

20.
“ ”

RTGS/PFMS

21 ;FY[ “

” “

22. –
13P_&PZ_!8 _

 
23. All the above conditions are accepted by me / us.  

 ઉયની ફધીજ ળયતો ભેં લાચેંર છે અને ભને સ્લીકાય છે. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ददनाांक :              

 

वनववदादाता के हस्ताक्षर 
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JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, TRAPAJ BUNGLOW,TAL:-TALAJA, DI: BHAVNAGAR 364150 

List of Items to be sold through Tuck Shop for the year 2018 -19 
 

Sl. 
No. 

Name of Items Brand 

01 Chocolate  Eclairs, Mango, Alpen libey, 5 Star, Cadbury 

02 Wafer Diamond, Balaji 

03 Kurkure  Kurkure 

04 Rings Diamond  

05 Mung Dal  Diamond, Balaji  

06 Alu Sev Balaji, Haldiram 

07 Chikki (Sing) __ 

08 Munch Nestle  

09 Dairy Milk Cadbury  

10 Bar one  Nestle 

11 Kit Kat  Nestle  

12 Biscuit (Cream) Britania, Sunfeast 

13 Biscuit (Coconut) Priya gold  

14 Biscuit (Snacky) Priya gold 

15 Biscuit  Good day, Sunfeast, Oreo, Parle G 

16 Washing Powder Surf Excel 

17 Washing Soap (Branded) Wheel, Rin, Surf excel, Nirma 

18 Bathing Soap  Dettol, Lux, Lifeboy 

19 Shampoo (Branded) Pantene, Sunsilk, Clinic plus, dove, Head & shoulder 

20 Talcum Powder Ponds 

21 Tooth paste Colgate, Closeup, Pepsodent 

22 Map  

23 Craft Paper  

24 Graph Paper  

25 Pen  

26 Pencil Natraj, Navneet, Camlin, Apsara 

27 Scale Natraj, Navneet, Camlin  

28 Sharpener  Natraj, Navneet, Camlin 

29 Erazer Natraj, Navneet  

30 Long Note book  

31 Short Note book  

32 Project Paper  

33 Chart Paper  

34 Fevicol  Fevicol 

35 Pencil Cell  Every day, Novino 

36 Telephone Rs. 1 / Call 

37 Cookies   

38 Geometry Box (Branded) Camlin, Navneet 

39 Band aid   

40 Tooth Brush (Branded)  Pepsodent, Closeup, Cibaca, Colgate, Oral B 

41 Sketch Pen (Small / Big) Camlin, Navneet 

42 Brown cover (for notebook)  

43 Match Box  

44 Ribbon (Red & White)  

45 Cello Tape   

46 Water Color  

47 Pencil Color   
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जवाहर नवोदय ववद्यालय, ~aapaja bagalaa , वजला : Baavanagar, गुजरात – 364150 

टक शॉप ( खुदरा दकुान), कें टटन एवां साववजवनक कॉल ऑदिस चलाने के वलए वनववदा प्रपत्र 

 

प्रवत/ To   
प्राचायव महोदय /The Principal, 
ज.न.वव बोरख्डी / J.N.V. Trapaj Bunglow, 
ता: व्यारा, / Ta: Talaja, 
वज: तापी / Dist : Bhavnagar. 

 

ववषय : जवाहर नवोदय ववद्यालय ~aapaja bagalaa  में “ खुदरा दकुान, कैं टीन एवां साववजवनक कॉल ऑदिस” चलाने के 

सन्दर्व में | 

महोदय, 

 आपके ववद्यालय के खुदरा दकुान एवां कैं टीन चलाने   एवां साववजवनक कॉल ऑदिस के वनववदा के सन्दर्व में हम 

अध्योहस्ताक्षरकताव “ खुदरा दकुान, कैं टीन एवां साववजवनक कॉल ऑदिस” ववद्यालय पटरसर में चलाने हतेु आवेदन प्रस्तुत 

करते ह ै|   

“ खुदरा दकुान, कैं टीन एवां साववजवनक कॉल ऑदिस” चलाने के वलए हम वनम्नवलवखत दकराया दनेे को तैयार ह ै| 

अनु. 

नम्बर 

ववगत सांचालक द्वारा प्रवत माह दये 

दकराये की राशी 

1 खुदरा दकुान एवां कैं टीन चलाने का मावसक 

दकराया ( जो की कमसे कम रु. १५०० -०० 

प्रवत माह से कम नही होना चावहए ) 

 

2 साववजवनक कॉल ऑदिस ( जो की कमसे कम 

रु. ५०० -०० प्रवत माह से कम नही होना 

चावहए ) 

 

 

हमने वनववदा में प्रस्तुत सर्ी वनमयों एवां शतोंको पढ़ा ह ैऔर नवोदय ववद्यालय सवमवत एवां जवाहर नवोदय 

ववद्यालय की सारी शतें और वनयम को हम स्वीकार करते ह ै| अत: ववद्यालय पटरसर में  “ खुदरा दकुान, कैं टीन एवां 

साववजवनक कॉल ऑदिस” चलाने की अनुमवत हमे प्रदान करने की कृपा करें | 

ददनाांक :              

 वनववदादाता के हस्ताक्षर 


