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અ.નું કામનુું ળર્ણન અુંદાજત્રકની રકમ દેખરેખ 
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કામુરૂ કરળાની 
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૧૫ લસુંગતે (૧૫ ીટર) ૦૮ ડબ્બા   

 કૂ  ભાળપત્રક્ની રકમ   

 
નોંધ:- 

૧)  ભાળ તમામ ટેક્ષ સાથેના તેમજ માની કડલળરી ઝુ લળભાગ બેઠા આપળાની રહેે. 

૨) ેમેન્ટ ૩૦ થી ૪૫ દદળશમાું ળડોદરા મષાનગરાસકાનાસનયમો અનુશાર મલે. 

૩) ભાળ ળધારાની રત સ્ળીકારળામાું આળે નદષ. 

૪)        દર મદષને આે ઈન્ડેન મુજબનો મા રોજરેોજ શપ્ાય કરળાનો રષેે. 
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લડોદયા ભશાનગયાલરકા 
ઝુ વલબાગ 

લડોદયા ભશાનગયાલરકાનાતાફાની ઝુ વલબાગ ભાટે ઈજાયો ભુંજ યથમાથી એક લષ 

સ ધી અગય જરૂય જણામ તો લધ  ત્રણ ભાવ સ ધી અનાજ ચુંદી  એસ્ટીભેટ મ જફ  યો ાડલા 

ભાટેની ળયતો:-  

1) વદય હ ું ભારની ડીરલયી ભશાનગયાલરકાના ઝુળાખાભાું આલાની યશળેે.  
2) ટેન્ડય બયતી લખતે અતે્રના એસ્ટીભેટની યકભ ઉય ઓછા અગય લત્તા ટકા અગય દય 

નુંગના/આઈટભયેટરખલાના છે. 
3) ટેન્ડય ભુંજ યથમાની ખફય ભળ્માની તારયખથી  રદન-૮ ભાું ઠયેરા ધોયણ એગ્રીભેન્ટ કયી 

આલાનો છે. મ દત અંદય એગ્રીભેન્ટ કયી આલાભાું આલળે નશી તો બયેરી અનાભત જપ્ત 
કયલાભાું  આલળે. 

4) ઈન્ડને્ટભાું જણાલેર તાયીખથી ભાર આલાનો છે. જો ઈજાયદાય ભાર આી ળકળે નશી તો 
ઈજાયદાયના ફીરના અનાભત અગય વભલ્કતથી લસ ર કયલાભાું આલળે. જો વદય ભાર 
ખયીદલાભાું ભશાનગયાલરકાને નપો લધે તો તેના ઉય ઈજાયદાયનો કોઈ શક્ક યશળેે નશી 

5) જરૂય પ્રવુંગે ભાર ઈન્ડને્ટભેથી ૨૪ કરાકભાું આલાનો છે. 
6) વદય હ ું કાભનો ેટા કોન્રાક્ટ આલાનો નથી. 
7) જે ભાર રેલાભાું આલળે તેના ઉા જકાત અથલા સ્થાવનક કયલેયા લગેયે જે કુંઈ આલાન ું 

યશળેે. તો તે ઈજાયદાયે ોતાના દયના આલાના છે. આ ભાટે ભશાનગયાલરકા ભાપી ાવ 
આળે નશી. 

8) ઈજાયાની મ દત દયમ્માન ઈજાયદાય ભૈમત થામ તો ઈજાયદાયના લાયવદાયને મ્ય . કભીળનયશ્રી 
પયભાલે તો તે મ દતભાું લાયવદાય ાવેથી કાભ  રૂ કયાલળે. 

9) ઈજાયા દયમ્માન ઈજાયદાય યાગદા થામ તો ફીજી યીતે કાભ કયાલી રેલાભાું 
ભશાનગયાલરકાને જે કુંઈ ન કળાન થામ તે ઈજાયદાયના ફીર, અનાભત અગય વભલ્કતથી 
લસ ર કયલાભાું આલળે. 

10) ટેન્ડયભાું ગેયચાર,ચ ક કે ગપરત એવ ું કાુંઈ થય ું એભ જણામાથી ટેન્ડય યદ કયલાને ાત્ર થળે 
અને તે ભાટે ઈજાયદાયનો કોઈ શક્ક કે દાલો યશળેે નશી. 

11) જે ફાફતનો વનકાર એ ળયતો ઉયથી થઈ ળકળે નશી એલી કોઈ ફાફત વલે તકયાય ઉત્ન્ન 
થામ તો તેનો વનકાર ભશાનગયાલરકાના વનમભને અન વયીને  મ્ય . કભીળનયશ્રી કયળે અને તે 
ઈજાયદાયને ફુંધનકતાષ યશળેે. 

12) ભાર ભશાનગયાલરકાની જરૂયીમાત પ્રભાણે રેલાભાું આલળે. ભાર એસ્ટીભેટ કયતાું લધ  અગય 
ઓછો અગય ફીરક ર ન રેલો તે ભશાનગયાલરકાની ભનસ પીની લાત છે તે ભાટે ઈજાયદાયની 
તકયાય ચારળે નશી તેભજ કાુંઈ ન કળાનનીયકભ ભાુંગી ળકળે નશી. 

13) ઈજાયદાયઅતે્રટેન્ડય યજ  કમાષ છી ફજાયભાું બાલના પેયપાયો થલાના કાયણે ગ જયાત વયકાય કે 
ભધ્મસ્થ વયકાયનો કોઈણ પ્રકાયનો ટેક્ષ ાડલાના કાયણે કે ઈતય કોઈણ કાયણે ટેન્ડયભાું 
પેયપાય કયી ળકાળે નશી. 



14) આ ળયતોભાું એકાદ ફાફત દળાષલલાની અગય રખલાની યશી ગઈ શળે તો તે ફાફતનો રાબ 
રેલા ઈજાયદાય અયજી કે દાલો કયી ળકળે નશી. 

15) ઈજાયો એક નાભેથી ફીજાના નાભે રાન્વપય કયલાના પ્રવુંગે ઈજાયદાયની ભુંજ ય થમેર યકભના 
દય વેકુંડ ેએક ટકા રેલાભાું આલળે. 

16) ટેન્ડયભાું વેલ્વટેક્ષ તેભજ ઈતય કોઈણ ટેક્ષ રેલાનો શળે તો તેનો સ્ષ્ટ ખ રાવો કયલાનો છે. 
ખ રાવો કયલાભાું નશી આવ્મો શળે તો ટેક્ષ રેલાનો નથી એભ વભજલાભાું આલળે અને ાછથી 
તકયાય ગ્રાહ્ય યાખલાભાું આલળે નશીં. 

17) એસ્ટીભેટભાુંજણાલેરીઆઈટભનીસ્ેવીપીકેળન ભાટે કાુંઈ લાુંધો શળે તો તેનો વનકાર 
મ્ય .કવભળનયશ્રી કયળે તે ઈજાયદાયે ગ્રાહ્ય યાખલો ડળે. 

18) એસ્ટીભેટભાુંજણાલેરીસ્ેવીપીકેળન મ જફની આઈટભ ભતી નશી શળે તેવ ું 
જણાઈઆલેથીમ્ય .કવભળનયશ્રી તયપથી એસ્ટીભેટનીઆઈટભભાુંસ્ેવીપીકેળન ભાટે પેયપાય કયાળે 
તે ઈજાયદાયે ગ્રાહ્ય યાખલા ડળે. 

19) ભારના લજન ભાટે ભશાનગયાલરકાનાઝુ વલબાગના કાુંટા ઉયન ું લજન ગ્રાહ્ય યાખલાન ું છે. 
તેભાું કોન્રાકટયની તકયાય ચારળે નશી. 

20) ટેન્ડય બમાષ તાયીખથી રદન ૧૨૦ સ ધી ટેન્ડયો ઈજાયદાયે ગ્રાહ્ય યાખલા ડળે. 
 
 
 
 
 

 ઝુ ક્ય યેટય  
વમાજીફાગઝુ 

   લડોદયા ભશાનગયાલરકા 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



લડોદયા ભશાનગયાલરકા 
ઝુ વલબાગ 

 
 

            શ્રી વમાજીફાગઝુ/આજલા ઝુ  ખાતા ભાટે લાવિક ઈજાયાથી અનાજ ચુંદી  રૂ ાડલા ભાટેની કાભગીયીની 
વાભાન્મ ળયતો 

1) ઓડષય ૈકીનોભારવાભાનઈન્ડેન્ટભાુંજાણાલેરતાયીખથી આલાનો યશળેે. 
2) વભમ ભમાષદાભાું ભારવાભાન યો ાડલાભાું નશીં આલે તો અઠલાડીમાના ૧/૨ % પ્રભાણે અને લધ ભાું 

લધ  ઓડષયના ક ર યકભના ૧૦ % પ્રભાણે દુંડ લસ ર કયલાભાું આલળે. 
3) ફશાયગાભનાલેાયીઓએએપ.ઓ.આય. લડોદયા ફેઠા ડીરીલયીના બાલ આલાના યશળેે. સ્થાવનક 

લેાયીઓએઝુ ફેઠા ડીરલયીના બાલ આલાના છે. 
4) બાલ વેલ્વટેક્ષ વાથેના આલાના છે. જો વેલ્વટેક્ષ અરગ ચાર્જ કયલાનો શળે તો તેનો અભરભાું શોમ તે 

પ્રભાણે ટકાલાયીનો સ્ષ્ટ ઉલ્રેખ કયલો.  
5) ભારનીડીરીલયીવાભે ેભેન્ટ આલાની ળયત કોઈણ વુંજોગોભાું સ્લીકાયલાભાુંઆલળે નશી. 
6) ૨% ની એનેસ્ટભની રડોઝીટ બમાષ લગયના ટેન્ડય કોઈણ વુંજોગોભાું સ્લીકાયલાભાું આલળે નશી.  
7) ટેન્ડય ભુંજ યથમાની જાણ થમેથી ઈજાયદાયે રદન-૮ ભાું ૩% ની વીક્યોયીટીરડોઝીટ બયીને ઠયેરાધોયણો 

મ જફના ગલષભેન્ટસ્ટેમ્ ેય ઉય કયાય કયલાના યશળેે. જો તેભ કયલાભાું નશી આલે તો 
યજીસ્રેળન,ગ ભાસ્તધાયાયજીસ્રેળન ના  યાલા યજ  કયલાના યશળેે. 

8) ફેન્કભાયપતે ેભેન્ટનીળયાતોલાા રકસ્વાભાું ફેન્ક ચાર્જ ભશાનગયાલરકાબોગલળે નશી. 
9) ભારવાભાનઝુળાખાભાું ાવ થમા ફાદ સ્લીકાયલાભાું આલળે. ઝુળાખાભાું નાાવ થમેર 

ભારવાભાનઈજાયદાયે ત  યુંત ફદરી આલાનો યશળેે. 

10) જે ક્લોરીટી/બ્રાન્ડના બાલ ભાુંગ્મા શોમ તેના જ બાલ આલા. જો ફીજી ક્લોરીટી/બ્રાન્ડના બાલ આલા 
શોમ તો સ્ષ્ટ ઉલ્રેખ કયલો. 

11) ટેન્ડયભાું ગેયચાર,ચ ક કે ગપરત અગય એવ ું કાુંઈ થય ું છે તેભ જણામાથી ટેન્ડય યદ કયલાને ાત્ર થળે 
અને તે ભાટે ઈજાયદાયનો કોઈ શક્ક કે દાલો યશળેે નશી. 

12) જે ફાફતનો વનકાર એ ળયતો ઉયથી થઈ ળકળે નશી એલી કોઈ ફાફત વલે તકયાય ઉત્ન્ન થામ 
તેભજ આ ળયતોભાું એકાદ ફાફત દળાષલલાની અગય રખલાની યશી ગઈ શળે તો તે ફાફતનો રાબ 
રેલા ઈજાયદાય દાલો કયી ળકળે નશી. તેનો વનકાર ભશાનગયાલરકાના વનમભને અન વયીને મ્ય . 
કભીળનયશ્રી કયળે અને તે ઈજાયદાયને ફુંધનકતાષ યશળેે. 

13) ટેન્ડયભાું દળાષલેર ભારવાભાનનાસ્ેવીપીકેળન ભાટે કાુંઈ લાુંધો શળે તો તેનો વનકાર મ્ય .કવભળનયશ્રી કયળે 
ઈજાયદાયને ફુંધનકતાષ યશળેે. 

14) ભારના લજન ભાટે ભશાનગયાલરકાનાઝુ વલબાગના કાુંટા ઉયન ું લજન ગ્રાહ્ય યાખલાન ુંયશળેે. તેભાું 
ઈજાયદાયની તકયાય ચારળે નશી. 

15) ટેન્ડય ભોકરલાનીતાયીખથી૧૨૦ રદલવ સ ધી ઈજાયદાયને ફુંધનકતાષ યશળેે. 
16) ેનલ્ટીભાુંથી ભાપીની ળયતોસ્લીકાયલાભાું આલળે નશીં. 

ઉયોક્ત જણાલેર ળયતો ભને કબ રભુંજ ય છે.  
 

ટેન્ડય બયનાયન ું નાભ અને વશી:                  ______________________________ 

યફય સ્ટેમ્ વાથે 
વયનામ ું _____________________________________________ 
 ______________________________________________ 

 
 
 
 



લડોદયા ભશાનગયાલરકા 
ઝુ વલબાગ 

લડોદયા ભશાનગયાલરકાના ઝુ વલબાગના જાનલયો ભાટે ઈજાયો ભુંજ ય થમાથી એક 
લષ સ ધી અગય જરૂય જણામ તો લધ  ત્રણ ભાવ સ ધી અનાજ ચુંદી  એસ્ટીભેટ મ જફ  યો 
ાડલા ભાટેની ળયતો:- 

 

1) અનાજ ચુંદી દયયોજ ઈન્ડને્ટ પ્રભાણે  રૂાડલાન ું યશળેે. 
2) દયયોજ લયાળ ભાટેન ું આખા ભાવન ું ઈન્ડને્ટ આલાભાું આલળે દયયોજ વાુંજના 

૦૫:૦૦ સ ધીભાું ભાર  યો ાડલાનો યશળેે. વદય હ  નક્કી કયેર લખતભાું પેયપાય 
કયલાની સ્થ યના અભરલાયને વત્તા યશળેે.  

3) ઇજાયાભા ભુંજ ય થમેર જ દી જ દી આઇટભો નો જથ્થો યોજેયોજ  યો ાડલાનો યશળેે.ઝુ 
વલબાગના સ્ટોયભા ઇજાયદાયે ભારવાભાન યાખલો શોમ તો મ્ય વન.કવભળનયશ્રી ની ભુંજ યી 
રઇને લધ ભા લધ  ૭ રદલવનો ભાર યાખી ળકળે. 

4) ઇન્ડને્ટ પ્રભાણે ખાધાખોયાકીની દયેક આઇટભો યોજજિંદા કાુંકયા,કચયો અન્મ બેવે 
લગેયે વ્મલસ્સ્થત વાપ કયેરો વાયો ભાર  યો ાડલાનો છે. 

5) ઈન્ડને્ટ મ જફનો ભાર જણાલેર તાયીખથી આલાનો યશળેે. જો ઈજાયદાય ભાર આી 
ળકાળે નશી તો ઈજાયદાયનાજોખભે અને સ્લખચેથી ભાર ફીજેથી ખયીદ કયી રેલાભાું 
આલળે. અને તેભાું જે કોઈ ન કળાન થામ તે ઈજાયદાયના ફીર 
અનાભાત,વભલ્કતભાુંથીલસ ર કયલાભાું આલળે. 

6) ભાર જરૂયી પ્રવુંગે ઈન્ડને્ટભેથી ૨૪ કરાકભાું આલાનો યશળેે. તથા ભાર લધ  ડતો 
કે ઓછો રેલાનો થામ કે વમ કો ન રેલાનો શોમ ત્માયે ઈજાયદાયને ૨૪ કરાક અગાઉ 
તેની ખફય આલાભાું આલળે.    

7) સ્ટોકભાું યાખલાભાું જરૂયી ખોયાક વાભાન તે રગતી અન્મ લચજ લસ્ત  ઓ ઈજાયદાયે 
સ્લખચે સ્ટોકભાું યાખલાની યશળેે. 

8) ટેન્ડય બયતી લખતે અતે્રનાએસ્ટીભેટની યકભ ઉય ઓછા અગય લધ  ટકા રખલાના છે.  
9) ટેન્ડય ભુંજ યથમાની ખફય ભળ્માનીતાયીખથી રદન ૮ ભાું ઠયેરા ધોયણે એગ્રીભેન્ટ કયી 

આલાનો છે. મ દત અંદય એગ્રીભેન્ટ કયી આલાભાું નશી આલે તો બયેરી અનાભત 
જપ્ત કયલાભાું આલળે. 

10) વદય હ  કાભનો ેટા કોન્રાક્ટ આી ળકાળે નશીં. 
11) જે ભાર રેલાભાું આલળે તે ઉય જકાત અથલા સ્થાનીકકયલેયા લગેયે જે કાુંઈ 

આલાન ું યશળેે તે ઈજાયદાયે ોતાના દયના આલાના છે. આ ભાટે 
ભશાનગયાલરકા ભાપી આળે નશીં. 

12) ઈજાયદાયની મ દત દયમ્માન ઈજાયદાયન ું ભૈમત થામ તો ઈજાયદાયના લાયવદાય મ્ય . 
કભીળનયશ્રીપયભાલે તો તે મ દતભાું લાયવદાય ાવેથી કાભ રૂકયાલળે 

13) ઈજાયા દયમ્માન ઈજાયદાયયાગુંદા થામ તો ફીજી યીતે કાભ કયાલી રેલાભાું 
ભશાનગયાલરકાને જે કુંઈ ન કળાન થામ તે ઈજાયદાયના ફીર, અનાભત અગય 
વભલ્કતથીલસ ર કયલાભાું આલળે. 

14) ટેન્ડયભાું ગેયચાર,ચ ક કે ગપરત એવ ું કાુંઈ થય ું છેતેભ જણામાથી ટેન્ડય યદ કયલાને 
ાત્ર થળે અને તે ભાટે ઈજાયદાયનો કોઈ શક્ક કે દાલો યશળેે નશી. 



15) જે ફાફતનો વનકાર એ ળયતો ઉયથી થઈ ળકળે નશી એલી કોઈ ફાફત વલે તકયાય 
ઉત્ન્ન થામ તેભજ આ ળયતોભાું એકાદ ફાફત દળાષલલાનીઅગય રખલાની યશી ગઈ 
શળે તો તે ફાફતનો રાબ રેલા ઈજાયદાય દાલો કયી ળકળે નશી. તેનો વનકાર 
ભશાનગયાલરકાના વનમભને અન વયીને મ્ય . કભીળનયશ્રી કયળે અને તે ઈજાયદાયને 
ફુંધનકતાષ યશળેે. 

16) ભાર કોોયેળનની જરૂયીમાત પ્રભાણે રેલાભાું આલળે. ભાર એસ્ટીભેટ કયતાું લધ  અગય 
ઓછો અગય ફીરક ર ન રેલો તે ભશાનગયાલરકાનીભનસ પીની લાત છે તે ભાટે 
ઈજાયદાયની તકયાય ચારળે નશી તેભજ કાુંઈ ન કળાનની યકભ ભાુંગી ળકળે નશી. 

17) ઈજાયદાયઅતે્રટેન્ડય યજ  કમાષ છી ફજાયના બાલના પેયપાયો થલાના કાયણે ગ જયાત 
વયકાય કે ભધ્મસ્થ વયકાયનો કોઈણ પ્રકાયનો ટેક્ષ ાડલાના કાયણે કે ઈતય કોઈણ 
કાયણે ટેન્ડયભાું પેયપાય કયી ળકાળે નશી. 

18) ઈજાયો એક નાભેથી ફીજાના નાભે રાન્વપય કયલાના પ્રવુંગે ઈજાયદાયની 
ભુંજ યીનીયકભનાદય વેકુંડ ેએક ટકા રાગત રેલાભાું આલળે. 

19) ટેન્ડયભાું વેલ્વટેક્ષ તેભજ ઈતય કોઈણ ટેક્ષ રેલાનો શળે તો તેનો સ્ષ્ટ ખ રાવો 
કયલાનો છે. ખ રાવો કયલાભાું નશી આવ્મો શળે તો ટેક્ષ રેલાની નથી એભ વભજલાભાું 
આલળે અને ાછથી તકયાય ગ્રાહ્ય યાખલાભાું આલળે નશીં.  

20) એસ્ટીભેટભાુંજણાલેરીઆઈટભનીસ્ેવીપીકેળન ભાટે કાુંઈ લાુંધો શળે તો તેનો વનકાર 
મ્ય .કવભળનયશ્રી કયળે તે ઈજાયદાયે ગ્રાહ્ય યાખલો ડળે. 

21) એસ્ટીભેટભાુંજણાલેરીસ્ેવીપીકેળન મ જફની આઈટભ ભતી નશી શળે તેવ ું 
જણાઈઆલેથીમ્ય .કવભળનયશ્રી તયપથી એસ્ટીભેટનીઆઈટભભાુંસ્ેવીપીકેળન ભાટે પેયપાય 
કયાળે તે ઈજાયદાયે ગ્રાહ્ય યાખલા ડળે. 

22) ભારના લજન ભાટે ભશાનગયાલરકાનાઝુ વલબાગના કાુંટા ઉયન ું લજન ગ્રાહ્ય 
યાખલાન ું છે. તેભાું કોન્રાકટયની તકયાય ચારળે નશી. 

23) ટેન્ડય બમાષ તાયીખથી રદન ૧૨૦ સ ધી ટેન્ડયો ઈજાયદાયે ગ્રાહ્ય યાખલા ડળે. 
24) ઈજાયદાયે અતે્રથી ઝુ ળાખાએ યકભ રૂ. ૧૦,૦૦૦/- ડીોલઝટ જભા કયલાની યશળેે. 
25) ઈજાયાભાું દળાષલેર ળયતોન ું ઉલ્રુંઘન થમેથી ઈજાયદાયે ઝુવત્તાધીળો નક્કી કયે તે 

મ જફનો દુંડ બયલાનો યશળેે. 
26) આ ળયતો ભા એકાદ ળયત દળાષલલાની અગય રખલાની યશી ગઇ શળે તો તે ફાફતભા 

રાબ રેલા ઇજાયદાય અયજી કે દાલો કયી ળકળે નરશ. 
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લડોદયા ભશાનગયાલરકા 
 ઝુ વલબાગ  

 

 ટેન્ડયની વભાન્મ ળયતો  

1) વીરફુંધ બાલત્રો તે ખોરલાનીતાયીખના યોજ વાુંજના ૦૪:૦૦ કરાક સ ધીભાું ઝુ ક્ય યેટય,ઝુ 
ઓરપવ, ફારબલનની ાવે, કાયેરીફાગ, લડોદયા-૩૯૦૦૧૮. એ વયનાભે યજી. 
ોસ્ટ/સ્ીડોસ્ટથી ભોકરી આલાના યશળેે. 

2) વીરફુંધ ટેન્ડયના કલય ઉય ખયીદીના કાભન ું નાભ સ્ષ્ટ જણાલલાન ું યશળેે. તેભજ ઝુ વલબાગ 
તેલો ઉલ્રેખ કયલાનો યશળેે. 

3) ટેન્ડય ભોકરતી લખતે ૨% ની અનેસ્ટભની રડોઝીટ બાલત્રની વાથે 
ડીભાન્ડડ્રાફ્ટથીભોકરલાની યશળેે અને કલય ઉય અનાભત બમાષ અંગેનો ઉલ્રેખ કયલાનો યશળેે. 
અનાભત બમાષ લગયના બાલત્રખોરલાભાું આલળે નશી. 

4) કોઈણ બલત્રભુંજ ય અગય નાભુંજ ય કયલાનો અવધકાય મ્ય વનવવર કભીળનયશ્રીને આવધન છે 
જે અંગે કોઈ તકયાય કે લાદ વલલાદ ચરાલી રેલાભાું આલળે નશીં. 

5) ળતીમબાલત્રોસ્લીકાયલાભાું આલળે નશીં. 
6) અનાભત બમાષ લગયના કે યજી. ોસ્ટ એડી/ સ્ીડ ોસ્ટ લગયના કે ભોડા ભેરા બાલત્રકો 

ખોરલાભાું આલળે નશીં. 
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પ્રવત, 

જનવુંકષ  અવધકાયીશ્રી, 
જનવુંકષ  વલબાગ, 

લડોદયા ભશાનગયાલરકા 
 

ઉયોક્ત જાશયેાત લેફવાઈટ તથા દૈવનક ેયભાું પ્રવવધ્ધ કયલા વલનુંતી છે. 
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લડોદયા ભશાનગયાલરકાના મોગ્મ વલબાગ તેભજ મોગ્મ શે્રણીભાું નોંધામેરા ઈજાયદાયો ાવેથી તથા 
વયકાયી/અધષવયકાયી વુંસ્થાના નોંધામેરા અન બલી ઈજાયદાયો ાવેથી નીચે જણાલેર કાભો ભાટે ભશોયફુંધ 
બાલત્રકો ભુંગાલલાભાું આલે છે.  
અંદાજી યકભ 

રૂ 
ફાનાની યકભ 

રૂ. 
ટેન્ડયની પી 

રૂ. 
ટેન્ડય વલતયણની 
છેલ્રી તાયીખ 

ટેન્ડય સ્લીકાયલાની 
છેલ્રી તાયીખ 

લધ  ભારશતી 
ભાટે વલબાગ 

૧. કાભન ું નાભ:  શ્રી શયાજીબાગ ઝુ/આજળા ઝુ સળભાગના જાનળરોનાું માટે ળાસવણક ઇજારાથી અનાજ ચુંદી ખરીદ કરળાનુું 

કામ. 
૯,૫૦,૬૪૨/- ૧૯,૦૨૦/- ૨૦૦૦/- ૨૦/૦૮/૨૦૨૦ ૨૧/૦૮/૨૦૨૦ ઝુ વલબાગ 
નોંધ:વદય બાલત્રક  યજી. ોસ્ટ/સ્ીડોસ્ટથી  ઝુ કય યેટય,ઝુ ઓરપવ,ફારબલનની ાવે,કાયેરીફાગ, 
લડોદયા-૩૯૦૦૧૮  ભી જલાનો વભમ ફોયના ૦૪:૦૦ ક્રાક સ ધીનો યશળેે. પ્રાઇઝફીડભાું કોઈણ પ્રકાયની 
ળયત સ્લીકાયલાભાું આલળે નશીં. ટેન્ડય સ્લીકયલાની છેલ્રી તાયીખના ફોયના ૫:૦૦ કરાકે ટેન્ડય ખોરલાભાું 
આલળે. ઓરપવ સ્ભમ દયમ્માન ફોયે ૩:૦૦ ક્રાક સ ધી ટેન્ડય ભી ળકળે. કોઈણ બાલત્ર ભુંજ ય/નાભુંજ ય 
કયલાની આફાવધત વત્તા મ્ય વનવવર કવભળનયશ્રીને યશળેે.  
PRO NO.       /૨૦૨૦-૨૧                                                                          ઝુ ક્ય યેટય  

Tender 
P.R.O. No.  

Department  Details  Issue of Tender Last Date for 
receipt of Tender 
Document 

Start Date End Date 

 Zoo Dept. Supply Of 

Grain  
06/08/2020 20/08/2020 21/08/2020 
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