
લડોદયા ભશાનગયાલરકા 
ભીકેનીકર ખાત,ુ 

વ્શીકરુર ળાખા. 
 

-/ળયતો અને સ્ેવીપીકેળન/- 

 

૧. કાભનુું નાભ :- To purchase the bettary of the vehicle no.:-GJ 06 G 1879, 

6666, 6744, 6523,1724  

૨. બાલત્ર પક્ત આ કાભના જાણકાય અને અનબુલી વપ્રામય ાવેથી જ સ્લીકાયલાભાું આલળે. 
૩. લડોદયા ભશાનગયાલરકા ભાું મોગ્મ શે્રણી ભાું અન ે લગગભાું નોધામેર ઇજાયદાયોએ યજીસ્ ર્ે ળન 

વ્ીપીકે્ની  નકર વાભેર યાખલાની યશેળે. 

૪. લડોદયા ભશાનગયાલરકા ભાું ભાન્મ ઇજાયદાય તયીકે યજીસ્ ર્ે ળન ન ધયાલતા ઇજાયદાયોએ નીચે ભુજફના 
વાધલનક કાગોની નકર યજુ કયલાની યશેળે. 

 ૧) વયકાયી/અધગવયકાયી વુંસ્થાનુ ભાન્મ ઇજયદાય તયીકે  યજીસ્ ર્ે ળન વ્ીપીકે્ની નકર.  

 ૨) છેલ્લાભાું છેલુ્લ ઇન્કભ ્ેક્ષ વ્ીપીકે્ની નકર. 

 ૩) અગાઉ છેલ્લા લે કયેર કાભના લકગ  ઓડગયની નકર. 

 ૪)      ળો એસ્્ાબ્રીળ/ગુભાસ્તાધાયાની યજીસ્ ર્ે ળન નકર. 

           ૫)      પ્રોપેળનર ્ેક્ષની નકર 

૫. ઉયોકત ળયત (૩) અથલા (૪) ભાું જણાલેર તભાભ વાધલનક કાગો પ્રી-ક્લોરીપીકેળન ફીડ વાથ ે
સ્લપ્રભાલણત કયી અચુક વાભેર યાખલાના યશેળે. 

૬. ઇજયદાયે બાલત્રો પ્રી- ક્લોરીપીકેળન ફીડ વાથ ે ભાુંગ્મા ભુજફ વાધલનક કાગોની નકર લપ્ર-

ક્લોલરફપકેળન ફીડ અને પ્રાઇઝફીડ અરગ વીર કલયભાું, કલય ઉય પ્રી- ક્લોરીપીકેળન ફીડ અન ે

પ્રાઇવફીડ રખી જુદા યાખી ત્માયફાદ એક વીંગર કલયભાું વીર કયી ભોકરલાના યશેળે. 

૭. પ્રી-ક્લોરીપીકેળન ફીડ બાલત્ર ખોરલાની તાયીખ / વભમે ખોરલાના છે. જ ે પ્રી-ક્લોરીપીકેળન 

ફીડની ચકાવણી કયી, ભાન્મ ઇજાયદાયના જ પ્રાઇવ ફીડ વક્ષભ અલધકાયીની ૂલગ ભુંજુયી ભેલી 

ખોરલાભાું આલળે. 
૮. ળયતી બાલત્રો સ્લીકયલાભાું આલળે નશી. 
૯. યજી. એડી/સ્ીડોસ્્ લગયના કે ભોડા આલેર બાલત્રો ખોરલાભાું આલળે નશી. 

૧૦. લડોદયા ભશાનગયાલરકાને તભાભ બાલત્રો અભાન્મ કયલાના અફાલધત અલધકાય યશેળે, તેના ભા્ે 

કોઇ  કાયણ આલાભાું આલળે નશીં. 



૧૧.    વપ ઈજાયદાય તઓે દ્વાયા ુયા ાડલાભાું આલેર સ્ેયા ગ્વ ભા્ે ઓછાભાું ઓછી 6 (છ) ભાવની 
રેલખત ગેયું ્ી/ લોયું ્ી આલાની યશેળે. 

૧૨. ઈ.એભ.ડી. રૂ. 1000/- અન ે ્ેન્ડય પી રૂ.400/- અરગ અરગ યોકડેથી અથલા મ્મુલનલવર 

કલભશ્નયશ્રી, લડોદયા ભશાનગયાલરકા, લડોદયા ના નાભે યાષ્ટ્ર ીમકૃતફેંક ના ડીભાન્ડ ડર ાપ્થી બયાઈ 

કયલાની યશેળે અને આ લવલામના તભાભ બાલત્ર યદ થળે. 

૧૩. ભશોય ફુંધ બાલત્ર કલય ઉય વુંફુંલધત ખાતાનુું નાભ, કાભનુું નાભ / લલગત તથા બાલત્રખોરલાની 

તાયીખ અચૂક દળાગલલાની યશેળે. 

૧૪. સ્લચ્છ અક્ષયેરખેર વુંૂણગ લલગત વાથનેા ભશોય ફુંધ બાલત્રક મ્મુલનલવર કલભશ્નયશ્રી, લડોદયા 

ભશાનગયાલરકા, યેકોડગ  ળાખા, ખુંડેયાલભાકે્ લફલ્ડીંગ, યાજભશેર યોડ, લડોદયા-390 001 વયનાભ ે   

યજી. એ.ડી. અથલા સ્ીડોસ્્ થી ભોકરલાના યશેળે. 
૧૫. બાલત્રની છેલ્લી તાયીખઃ  05/10/2019 ના યોજ ફોયે 4-00 કરાક વુધીભાું ભે તે યીત ે

ભોકરલાના યશેળે અને જો ળક્મ શળે તો આ જ તાયીખે ફોયે 4-00 કરાકે બાલત્ર ખોરલાભાું આલળે. 
૧૬. બાલત્રની લેરીડી્ી ઓછાભાું ઓછી 120 ફદલવની યાખલાની યશેળે. 
૧૭. ેનલ્્ીભાુંથી ભાપીની ળયતે સ્લીકાયલાભાું આલળે નશી. 

૧૮. વપ ઈજાયદાયે ઓડગય ભેથી ફદન-૮ ભાું ઓડગયની યકભના 3% વીક્મુયી્ી ડીોઝી્ બયાઈ કયલાની 

યશેળે અને લનમત યકભના સ્્ેમ્ ેય ઉય લનમભ ભુજફ કયાય કયલાનો યશેળે. 
૧૯. વભમ ભમાગદાભાું ભાર વાભાન ુયો ાડલાભાું કે કાભગીયી કયી આલાભાું નશીં આલે તો અઠલાડીમાના 

0.5% પ્રભાણે અને લધુભાું લધુ ઓડગયનાું કૂર યકભના 10% પ્રભાણે દુંડ લવુર કયલાભાું આલળે. 

૨૦. કાભગીયી વાયી અને વુંતોકાયક કયી આલાની યશેળે. 
૨૧. ભશાનગયાલરકાના લનમભ ભુજફ કાભગીયી ૂણગ થમેથી ઈજાયદાયે લફર યજૂ કયેથી 30 થી 45 ફદલવભાું 

ેભેન્્ થઈ ળકળે. 
૨૨. લડોદયા ભશાનગયાલરકાભાું વપ ઇજાયદાયન ે ફીરનુું ચૂકલણું કેળરેળ વીસ્્ભથી ફેંક ખાતાભાું 

કયલાભાું  આલળે. 

૨૩. કોઈણ બાલત્રકભુંજુય / નાભુંજુય કયલાની તભાભ વત્તા મ્મુલનલવર કલભશ્નયશ્રી, લડોદયા 

ભશાનગયાલરકા, લડોદયાન ેઅફાલધત યશેળે. 

 ઇજાયદાયની વશી અને લવક્કો. 

 
 
 



લડોદયા ભશાનગયાલરકા, 
પ્રાઈઝ ફીડ 
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OF 
QUANTITY 

ITEM RATE PER AMOUNT 

     

 
GJ 06 G 1879, 6666, 6744, 

6523,1724    

5 set TATA GREEN MAKE NEW 
BATTERY 12 VOLT 65 AMP 

   

     

     

        

     

 
 

 


