
કામનુ નામ ંદાજીત 

રકમ રૂ.
ટેન્ડર પી રૂ.

ટેન્ડરસ્વીકારવાની 

છેલ્લી તા.
વધુ માહિતી માટે સંકક  વવભાગ ી.અર.ઓ. ન.ં

૧.કામનું નામ :-

48000 200 18-07-2019 વ્હીકરુર ળાખા, બૂતડી ઝાાંા ફસ સ્ટેન્ડ સાભે, લડોદયા.

૨.કામનુ નામ:-

39500 200 18-07-2019 વ્હીકરુર ળાખા, બૂતડી ઝાાંા ફસ સ્ટેન્ડ સાભે, લડોદયા.

૩. કામનુ નામ:-

47600 200 18-07-2019 વ્હીકરુર ળાખા, બૂતડી ઝાાંા ફસ સ્ટેન્ડ સાભે, લડોદયા.

૪.કામનુ નામઃ

46000 200 18-07-2019 વ્હીકરુર ળાખા, બૂતડી ઝાાંા ફસ સ્ટેન્ડ સાભે, લડોદયા.

૫.કામનુ નામ:-

49600 200 18-07-2019 વ્હીકરુર ળાખા, બૂતડી ઝાાંા ફસ સ્ટેન્ડ સાભે, લડોદયા.

૬.કામનુ નામ:- 

34752 200 18-07-2019 વ્હીકરુર ળાખા, બૂતડી ઝાાંા ફસ સ્ટેન્ડ સાભે, લડોદયા.

૭.કામનુ નામ:-

19456 200 18-07-2019 વ્હીકરુર ળાખા, બૂતડી ઝાાંા ફસ સ્ટેન્ડ સાભે, લડોદયા.

૮.કામનુ નામ:- 

24960 200 18-07-2019 વ્હીકરુર ળાખા, બૂતડી ઝાાંા ફસ સ્ટેન્ડ સાભે, લડોદયા.

૯.કામનુ નામ:-

38912 200 15-07-2019 વ્હીકરુર ળાખા, બૂતડી ઝાાંા ફસ સ્ટેન્ડ સાભે, લડોદયા.

૧૦.કામનુ નામ:-

44480 200 18-07-2019 વ્હીકરુર ળાખા, બૂતડી ઝાાંા ફસ સ્ટેન્ડ સાભે, લડોદયા.

૧૧.કામનુ નામ:-

47200 200 18-07-2019 વ્હીકરુર ળાખા, બૂતડી ઝાાંા ફસ સ્ટેન્ડ સાભે, લડોદયા.

૧૨.કામનુ નામ:-

23600 500 18-07-2019 વ્હીકરુર ળાખા, બૂતડી ઝાાંા ફસ સ્ટેન્ડ સાભે, લડોદયા.

૧૩.કામનુ નામ:-

45000 200 18-07-2019 વ્હીકરુર ળાખા, બૂતડી ઝાાંા ફસ સ્ટેન્ડ સાભે, લડોદયા.

૧૪.કામનુ નામ:-

44000 200 18-07-2019 વ્હીકરુર ળાખા, બૂતડી ઝાાંા ફસ સ્ટેન્ડ સાભે, લડોદયા.

૧૫.કામનુ નામ:-

42000 200 18-07-2019 વ્હીકરુર ળાખા, બૂતડી ઝાાંા ફસ સ્ટેન્ડ સાભે, લડોદયા.

૧૬.કામનુ નામ:-

46000 200 18-07-2019 વ્હીકરુર ળાખા, બૂતડી ઝાાંા ફસ સ્ટેન્ડ સાભે, લડોદયા.

૧૭.કામનુ નામ:-

45000 200 18-07-2019 વ્હીકરુર ળાખા, બૂતડી ઝાાંા ફસ સ્ટેન્ડ સાભે, લડોદયા.

15-07-2019

800 15-07-2019

To purchase the parts of the vehicle no.:- GJ 06 G 6463, 6465, 6488, 6554, 6526, 6525

1000 15-07-2019

To purchase the parts of the vehicle no.:-GJ 06 G 1879, GA 2852, G 6529, 6412, 6450

1000 15-07-2019

To purchase the battery of the vehicle no.:-GJ 06 G 6436, 6787, 6667, 6439, GJ06 GA 0284

1000

વડોદરા મિાનગરાવકા

To purchase the battery of the vehicle no.:- GJ 06 G  6767, 6769

1000 15-07-2019

To purchase the parts of the vehicle no.:-GJ 06 G 1881, 6527, 6551, 6552, 6555

આ.એમ.ડી.ની 

રકમ રૂ.

ટેન્ડર વવતરણની 

છેલ્લી તા.

લડોદયા ભહાનગયાલરકાભાાં નીચે જણાલેર કાભો ભાટે ભહોયફાંધ બાલત્રકો યજીસ્ટડડ  એ.ડી./સ્ીડોસ્ટથી ફે ફીડભાાં (૧) પ્રી- ક્લોલરફપકેળન ફીડ અને (૨) પ્રાઈઝ ફીડ લસસ્ટભથી  

ભાંગાલલાભાાં આલે છે.

    website:  www.vmc.gov.in

1000 15-07-2019

To repair the vehicle no.:-GJ 06 G 6551, 2034, 1513 with spare.

To purchase the battery of the vehicle no.:-GJ 06 G 6768

500 15-07-2019

To purchase the battery of the vehicle no.:-GJ 06 G 6409, GJ 06 W 9583, GJ 06 G 6475, 6428

800 18-07-2019

To repair the vehicle no.:-GJ 06 G 2031, 1591

200 15-07-2019

To repair the vehicle no.:-GJ 06 G 6474, 6771, 6772, 6525 with spare.

To repair the vehicle no.:-GQB 4430, GJ 06 W 9583

900 15-07-2019

To repair the vehicle no.:-GJ 06 GA 0371, GJ 06 G 6526 with spare.

900 15-07-2019

900 15-07-2019

To repair the vehicle no.:-GJ 06 G 6676 with spare.

900 15-07-2019

To purchase the battery of the vehicle no.:-GJ 06 G 1906, 1907, 6442

700 15-07-2019

To purchase the battery of the vehicle no.:-GJ 06 G 6336, 6394

400 15-07-2019

To purchase the battery of the vehicle no.:-GJ 06 G 6448, 6451, 6444, 6672 

900 15-07-2019

To repair the vehicle no.:-GJ 06 G 6621, 6776, 6500

1000 15-07-2019

http://www.vmc.gov.in/
http://www.vmc.gov.in/


૧૮.કામનુ નામ:-

44500 200 18-07-2019 વ્હીકરુર ળાખા, બૂતડી ઝાાંા ફસ સ્ટેન્ડ સાભે, લડોદયા.

૧૯.કામનુ નામ:-

28960 200 18-07-2019 વ્હીકરુર ળાખા, બૂતડી ઝાાંા ફસ સ્ટેન્ડ સાભે, લડોદયા.

૨૦.કામનુ નામ:-

14030 200 18-07-2019 વ્હીકરુર ળાખા, બૂતડી ઝાાંા ફસ સ્ટેન્ડ સાભે, લડોદયા.

૨૧.કામનુ નામ:-

47082 200 18-07-2019 વ્હીકરુર ળાખા, બૂતડી ઝાાંા ફસ સ્ટેન્ડ સાભે, લડોદયા.

૨૨.કામનુ નામ:-

47449 200 18-07-2019 વ્હીકરુર ળાખા, બૂતડી ઝાાંા ફસ સ્ટેન્ડ સાભે, લડોદયા.

ઉયોકત કાભોની ભાફહતી તથા સ્ેળીપીકેળન ભાટે ઇજાયદાયોએ ઇ.એભ.ડી.ની યકભ તથા ટેન્ડય પીની યકભ ભીકેનીકર ળાખા, ખાંડેયાલ ભાકેટ લફલ્ડીંગ, રૂભ નાં.૧૩૨ ભાાં સલાયે ૧૧-૦૦ કરાકથી 

૧૪-૦૦ કરાક સુધીભાાં યોકડેથી અથલા મ્મુલન.કલભશ્નયશ્રી, લડોદયાના નાભનો યાષ્ટ્ર ીમકૃત ફેંકના ડી.ડી.થી તા. 07/07/19 થી તા. 15/07/19 સુધી જભા કયાલી બાલત્રકો ઓફપસ સભમ 

દયમ્માન ભેલી ળકળે. સીરફાંધ કયી બયેરા બાલત્રો ય કાભનુ નાભ, ખાતાનુ નાભ, ડમુડેઇટ રખી તા. 18/07/19 સુધીભાાં મ્મુલન.કલભશ્નયશ્રી, યેકડડ  લલબાગ, ખાંડેયાલ ભાકેટ લફલ્ડીંગ, ભહાનગય 

ાલરકા લડોદયા-૦૧ ને આય.ી.એ.ડી./સ્ીડોસ્ટથી ફોયના ૧૬-૦૦ કરાક સુધીભાાં ભે તે યીતે ભોકરલાના યહેળ.ે કોઇણ બાલત્રભાંજુય/નાભાંજુય કયલાની સત્તા મ્મુ.કલભશ્નયશ્રીને 

અફાલધત યહેળ.ે                                                                                                                                                                                                                            

ી.અર.ઓ.ન.ં                  /૧૯-૨૦                                                             કાયકાક આજનેર(યાંવિક)

To repair the vehicle no.:-GJ 06 GA 0354 with spare.

1000 15-07-2019

To repair the vehicle no.:-GJ 06 G 6428

To repair the vehicle no.:-GJ 06 G 6530, GJ06 GA 2807, GJ06 G 1723, 6450 with spare.

900 15-07-2019

600 15-07-2019

To repair the vehicle no.:-GJ 06 GA 0148, 2807

300 15-07-2019

To repair the vehicle no.:-GJ 06 G 6702

1000 15-07-2019


