
 
राजभवन, 

वाळकेश्वर रोड,  
म ुंबई-४०० ०३५ 

दूरध्वनी क्र. 022-23632343 

गणवषे शिलाईसाठी शनशवदा 

मा. राज्यपाल याुंचे सशचव व पशरवार प्रबुंधक कायालयातील कममचाऱयाुंना गणवषे प रवठा करण्याचे आहे. एकूण 426 गणवषेाुंची शिलाई 

करुन घेण्यासाठी गणवषेाुंची शिलाई करणाऱया टेलर/कुं त्राटदाराुंकडून शनशवदा मागशवण्यात येत आहेत. राजभवनमधील कममचाऱयाुंचा गणवषे शिऊन 

देण्यासाठी लागणारे कापड या कायालयामार्म त प रशवण्यात येईल.  

कममचाऱयाुंच्या गणवषेाचा प्रकार व अन षुंगीक साम ग्रीची पाहणी करावयाची असेल तर शदनाुंक ३ ते ८ ज लै २०१५ या कालावधीमध्ये 

कायालयीन वळेेत राजभवनमध्ये शवशवध प्रकारचे गणवषे पाहता येतील. 

तरी, इच्छ क टेलर/कुं त्राटदाराने तयाुंच्या शनशवदा शदनाुंक १० ज लै २०१५ च्या सायुंकाळी ०५.०० वाजेपयतं या कायालयास सादर कराव्यात. 

तयानुंतर आलेल्या शनशवदा स्ववकारण्यात येणार नाहीत. 

या शनशवदेबाबतची अशधकची माशहती http://rajbhavan.maharashtra.gov.in या राजभवनच्या सुंकेतवथळावर पहावयास शमळेल तसेच 

शनशवदेचा अजम देखील डाऊनलोड करता येईल. 

मा. राज्यपाल याुंचे सशचव, राजभवन, म ुंबई याुंनी कोणतेही कारण न देता शनशवदा प्रशक्रया रद्द करण्याचे सवम अशधकार राखून ठेवले आहेत. 

राज्यपाल याुंचे पशरवार प्रबुंधक  
          राजभवन, म ुंबई 

http://rajbhavan.maharashtra.gov.in/


 
 
 

राजभवन, 
वाळकेश्वर रोड, 
म ुंबई-४०० ०३५ 

गणवषे शिलाईसाठी शनशवदा 

मा. राज्यपाल याुंचे सशचव व पशरवार प्रबुंधक कायालयातील १४२ कममचाऱयाुंना प्रतयेकी तीन गणवषे द्यावयाचे आहेत. एकूण ४२६ गणवषेाुंची शिलाई करुन 
घेण्यासाठी गणवषेाुंची शिलाई करणाऱया टेलर/कुं त्राटदाराुंकडून शनशवदा मागशवण्यात येत आहेत. राजभवनमधील कममचाऱयाुंचा गणवषे शिऊन देण्यासाठी लागणारे 
कापड या कायालयामार्म त प रशवण्यात येईल. 
 
अ.क्र. 

 
 
(१) 

सुंवगम 
 
 
(२) 

एकूण गणवषेाुंची 
सुंख्या 

 
(३) 

गणवषेाचे ववरुप 
 
 
(४) 

एका गणवषेासाठी  
लागणारे कापड 

 
(५) 

सवम गणवषेाुंसाठी 
लागणारे एकूण कापड 

(रकाणा-३ X रकाणा-५) 
(६) 

कपड्याचा पन्ना 
 
 
(७) 

एका गणवषेाचा  
शिलाईचा दर 

 
(८) 

१ वाहनचालक (१५) ४५ र् ल पॅन्ट 
र् ल िटम 
रेशडमेड टोपी 

    

२ शिपाई  (२९) ८७ र् ल पॅन्ट 
र् ल िटम  
िेरवानी 
टोपी 

    

३ सुंदेिवाहक (७)  २१ र् ल पॅन्ट 
र् ल िटम 

    

४ बटलर (१७) ५१ र् ल पॅन्ट     



जोधप री कोट 
िेरवानी 
टोपी 

 

२ 

५ क क / पॅन्रीमॅन / प्लटे वॉिर  
/ शकचन हेल्पर (९) 

२७ र् ल पॅन्ट 
हार् िटम 

    

६ टेलर/ड्रसेर / धोबी /रुम बॉय 
(प णे)  (६) 

१८ र् ल पॅन्ट 
र् ल िटम 

    

७ रुम बॉय  (२१) ६३ र् ल पॅन्ट 
जोधप री कोट 

    

८ माळी / लष्कर / मोटर 
स्ललनर / सर्ाईगार व 
कचरा मजदूर  (३८) 

११४ र् ल पॅन्ट 
हार् िटम 

    

गणवषेासाठी खालील अन षुंगीक साम्र गी प रशवण्यात यावी. 
अन षुंगीक साम्र गी एकूण सुंख्या प्रतयेकी  

कमरबुंद पट्टा (िाल) (जमादार + चोपदार ) प्रतयेकी २ २ ४ 
कमरबुंद पट्टा (हेड बटलर) प्रतयेकी १ १ १ 
रेड चेवट (मा. राज्यपाल याुंचे सशचव कायालय) प्रतयेकी २ २५ ५० 
रेड चेवट (मा. राज्यपाल याुंचे पशरवार प्रबुंधक कायालय) प्रतयेकी १ १९ १९ 
रेड कमरबुंद पट्टा प्रतयेकी १ ४२ ४२ 
टोपी लाल पट्टा सहीत (हेड बटलर   + जमादार + चोपदार ) प्रतयकेी २ ३ ६ 
टोपी जरी सहीत ( शिपाई व बटलर ) प्रतयेकी २ ४४ ८८ 
वाहनचालकाुंची टोपी प्रतयेकी १ १५ १५ 

  



उपरोलत गणवषेाचा प्रकार व अन षुंगीक साम ग्री शदनाुंक 3० जून ते  ०५ ज ल ै२०१५ पयंत कायालयीन वळेेत येऊन बघू िकतील. सदर शनशवदा या कायालयात 

शदनाुंक १० ज ल ै२०१५  रोजी सायुंकाळी ५ वाजे पयंत  प्राप्त होणे आवश्यक आहे.  तयानुंतर आलेल्या शनशवदा स्ववकारण्यात येणार नाहीत.  मा. राज्यपाल याुंचे सशचव, 

राजभवन, म ुंबई याुंनी कोणतेही कारण न देता शनशवदा प्रशक्रया रद्द करण्याचे सवम अशधकार राखून ठेवले आहेत. 

अटी व िती: 

१) राजभवनमधील कममचाऱयाुंचा गणवषे शिऊन देण्यासाठी लागणारे कापड या कायालयामार्म त प रशवण्यात येईल.  

२) गणवषेाचे शिवणकाम शमळालेल्या टेलर/कुं त्राटदारास सवम कममचाऱयाुंना एक गणवषे १० ऑगवट २०१५ पयंत शिलाई करुन द्यावा लागेल. उवमशरत दोन 

गणवषे तयाप ढील २ मशहण्याुंच्या कालावधीत शिलाई करुन देणे बुंधनकारक राहील. ऊशिर झाल्यास एक मशहन्यापयंत दररोज रु.१००/- एवढा दुंड 

आकारण्यात येईल व तयानुंतरच्या कालावधीसाठी रु.२५० प्रशतशदन दुंड आकारण्यात येईल. 

३) गणवषेाचे शिवणकाम ज्या टेलर/कुं पनी/कुं त्राटदाराुंस देण्यात येईल तया टेलर/कुं पनी/कुं त्राटदाराुंकडूनने तयाबाबत रु.१००/- च्या बुंधनपत्रावर (non 

judicial stamp paper) म दतीत ग णवत्ता राखून काम करण् याचे हमीपत्र द्याव ेलागेल. 

४) कममचाऱयास व्यववथीत बसणारा गणवषे शिवूण देण्याची जबाबदारी टेलर/कुं पनी/कुं त्राटदाराुंची राहील. लहान शकिें वा मोठे गणवषे शिवल्यास ते द रुवत 

करुन देण्याची जबाबदारी सदरील टेलर/कुं पनीची राहील.  

५) सदरील शिवणकाम करुन देण्याचे मान्य करताना रु.५०,०००/- ची बँक गॅरिेंटी या कायालयास सादर करावी लागेल. 
 
 
                        राज्यपालाुंचे पशरवार प्रबुंधक 

उपरोलत सवम अटी व िती मला मान्य आहेत. 

        सही/वटॅप 

शनशवदाकाराचे नाव: 
पत्ता: 
दूरध्वनी क्र.: 


