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રાજકોટ મહાનગરપાલકા 
પ્રાણીસગં્રહાય ાખા 

ઇ-ટેન્ ડય ન.રય.રભરનર.રઝૂઝ૨૦૨૦-૨૧ઝ૦૧ 
 

 

 

રાજકોટ ઝૂોજીક પાકક  ખાતે ીાાકભાજી તથા ફલ સપ્ ાય કરળાના કામનો ળાર  ાકક 
રેઇટ કોન્ટ રાકટ કરળાન  ંકામ 

 

 
 

ઝૂ સ   રપ્રન્ટ ટેન   ડેન્ટ ટશ્રીી   
રાજકોટ ઝૂોજીક પાકક   
માકેટીંગ યાડકની પાછલ  

રાજકોટ. 

૧ ટેન્ ડય પ  પયત ભલ..્ર  નથી  રા.૧૧૨૫/- 
૨ અનેસ્ ટભની ડ  ઝીટ  રા.૨૧ ૩૦૦/- 
૩ ઇ-ટેન્ ડય ડ.ઉનર ડની રયલ.ની લે્ રી ત.ય   ત.ર૦૧ઝ૦૬ઝ૨૦૨૦ ૧૬:૦૦ રર.ર સઘુી  

૪ ઇ-ટેન્ ડય નનર.ઇન વફભીટની લે્ રી ત.ય   ત.ર૦૧ઝ૦૬ઝ૨૦૨   ૧૮:૦૦ રર.ર સઘુી  

૫ ટેન્ ડય પટેન્ ડય પ   અનેસ્ ટભની  ્.ઈઝફીડ અર  
રલયભ.. તથ. અન્ મ ર.    ભ રરલ.ની િલ ત  

વીરફ.ઘ રલયભ.. પરત  સ્ ટ ભ.યપત               
ત.ર૦૨ઝ૦૬ઝ૨૦૨ થી ત.ર૦૯ઝ૦૬ઝ૨૦૨   
સઘુીભ.. ૂ સ ુ િ્ન્ ટેન્ડને્ ટશ્રીી  ય.જર ટ ૂર જીરર 
.રક   ભ.રેટીં  મ.ડકની .ે  ય.જર ટ-
૩૬૦૦૦૩  .તલ ભ રર.લલ.નુ. યશળેલર  

૬ નનર.ઇન ટેરનીરર ફીડ   રલ.ની ત.ય   ત.ર૧૦ઝ૦૬ઝ૨૦૨   ૧૧:૦૦ રર.રે  

૭ લલય પ રેળન નપ  ટેરનીરર ફીડ ત.ર૧૦ઝ૦૬ઝ૨૦૨   ૧૦:૩૦ રર.ર સઘુી  

૮ નનર.ઇન ્.ઈઝફીડ   રલ.ની વ.બિલત ત.ય   ત.ર૧૧ઝ૦૬ઝ૨૦૨   ૧૧:૦૦ રર.રે 

 લઘ ુજાણર.ય  ભ.ટે અભ.ય  વ.૫રક રય ર  

ડો.આર.કે.હહરપરા ઝૂ સ રપ્રન્ટ ટેન્ટ ડને્ટ ટ મો.૯૯૭૮૯ ૧૧૨૪૫ 
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અન ક્રમલણકા 
 

ક્રમ રળગત પાના ન.ં 

૧ ટેન્ ડયની ળયત   ૦૩-૦૬ 

૨ ફીડયની િલ ત  ૦૭ 

૩ અનબુલની િલ ત ૦૮ 

૪ ્.ઈઝફીડ ૦૯ 
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રાજકોટ ઝૂોજીક પાકક  ખાતે ીાાકભાજી તથા ફલ સપ   ાય કરળાના કામ અંગેની રતો  

સામાન્ટ ય રતો :- 

1) બીડરે ટેન્ટ ડર ફ  પેટે રા.૧૧૨૫/- (અંકે રરપયા એક હજાર એકસો પચીસ)નો નેનાઇઝડ/ેડય લ્ડ બેંકનો 
ડ માન્ટ ડ ્ાફટ “રાજકોટ મહાનગરપાલકા” (Rajkot Municipal Corporation) Payable at Rajkotના 
નામનો ટેન્ટ ડર સાથે સામે રાખળાનો રહેે.  

2) બીડરે અનેસ્ ટમની ડ પોઝીટ પેટે રા.૨૧ ૩૦૦/- (અંકે રરપયા એકળીસ હજાર ત્રણસો)નો 
નેનાઇઝડ/ેડય લ્ડ બેંકનો ડ માન્ટ ડ ્ાફટ “રાજકોટ મહાનગરપાલકા” (Rajkot Municipal 

Corporation) Payable at Rajkotના નામનો ટેન્ટ ડર સાથે સામે રાખળાનો રહેે.   

3) ટેન્ ડય પ  તથ. અનેસ્ ટભની ડ  ઝીટ બમ.ક લ યન. ટેન્ ડય ઘ્ મ.ન ય રલલ.ભ.. આલળલ નશ  તથ. ટેન્ ડય 
યદ  ણલ.ભ.. આલળલર 

4) જે ફીડયનુ. ટેન્ ડય ભ.ુ ુય થળલ  તલભન. અનેસ્ ટભની ડ  ઝીટન. ન.ણ. અન.ભત લટે જભ.. ય. ી ફ.ર  
ફીડયન. ટેન્ ડય વ.થલ બયેર અનેસ્ ટભની ડ  ઝીટની યરભ ભ.. ણી રમ.ક ફ.દ યત રયલ. ર.મકલ.શ  
રયલ.ભ.. આલળલર 

5) બ.લ ભ.ુ ુય રયલ. મ્યિુનિવર રિભળનયશ્રીી અથલ. સ્ ટેન્ ડીં  રિભટ   ય.જર ટ ભશ.ન ય.ારર.નલ 
ભ રરલ.ભ.. આલળલર તલભન  િનણકમ આ ય  અનલ ફ.ઘનરત.ક યશળેલર 

6) બ. ીદ.ય ભ.. ટેન્ ડય બયન.યે બ. ીદ.ય નુ. વટ પીરેટ યુુ . રયલ.નુ. યશળેલર જ  તલનનુ. ટેન્ ડય ભ.ુ ુય થ.મ ત  
બ. ીદ.ય  અથલ. ર ઇ ણ એર બ. ીદ.યનલ રિભશ્ નયશ્રીી જલ.ફદ.ય  ણી ળરળલર તલભજ ટેન્ ડયની 
ળયત ન  બ.  થમલ તલની વ.ભલ ર.મદેવયની ર.મકલ.શ  રય  ળર.ળલર 

7) વ ીયલમની વ્ મહરતનુ. ટેન્ ડય સ્ લીર.યલ.ભ.. આલળલ નહશિંર ળ.ર.સ્ દ હરસ્ વ.ભ.. વ્ મહરતનુ. ંમભયનુ. ્ભ.ણ્ર  
ભ.. લ.ભ.. આલળલર જે યુુ રયલ.નુ. યશળેલર  

8) બ.લ ભ.ુ ુય થમલ ફીડયે ર.ભ ીય ની કુર રીંભતન. ૦૫% પ..ચ ટર.  મજુફ િવરમ ય ટ  ડ  ઝીટ 
બયલ.ની યશળેલર િવરમ ય ટ  ડ  ઝીટની યરભ ય રડથેી રે ચલર રે ડ રડ રથી બમને. હરસ્ વ.ભ.. ય.જર ટ 
ભશ.ન ય.ારર.ની હશવ.ફી ળ. .ભ.. યરભ બમ.ક ફદરની અવર ૫શોંચ યુુ રય  ર.ર૧૦૦ઝ-ન. સ્ ટેમ્  
લ૫ય ય રય.યન.મુ. રય  આલ.નુ. યશળેલર   

9) ાફડય દ્વ.ય. એપરરડ રઆયરન. હરસ્ વ.ભ.. ય.જર ટ  .તલની નલળનર.ઇઝડઝળલડય્ુડ ફેંરની ય.જર ટ 
ભશ.ન ય.ારર. તથ. ફીડયન. વ.યરુત ન.ભની એપરરડ રઆયર રઢ.લી .ે યેલન્ ય ુસ્ ટેમ્  ર .ડ  તલન. 
ય ર ન્ર.રટયશ્રીીએ વશ  રય  ય.જર ટ ઝુર જીરર .રકભ.. િનમત વભમભ.. યુુ રયલ.ની યશળેલર હપરવ 
ડ  ઝીટ ય વીપ્ ટન. ભ.્ મભથી બયલ.ન. હરસ્ વ.ભ.. િવરમ ય ટ  ડ  ઝીટન. ૪ર૯૦% ્ભ.ણલન. સ્ ટેમ્  
લ૫ય ય રય.યન.મુ. રયલ.નુ. યશળેલર સ્ ટેમ્  અનલ નોંધણી િલબ.  દ્વ.ય. સ્ ટેમ્  ડયટુ ભ.. પેયપ.ય થળલ ત  તલ 
આ  આ ાફડયનલ ર.ગ ુ૫ડળલર     

10) ાફડયે ય.જર ટ ભશ.ન ય.ારર.ની પેલયભ.. િવરમ ય ટ  ડ  ઝીટની યરભ બય  રય.યન.મુ. હદન-૦૭ભ.. 
રય  આ૫લ.નુ. યશળેલર રય.યન.ભ.ન  મવુદ  ય.જર ટ ઝુર જીરર .રકભ..થી ભલલી રલલ.ન  યશળેલર   

11) ાફડય િનમત વભમભ.. રય.યન.મુ. રયલ.ભ.. િનષ્ પ જળલ ત  ાફડયની અનેસ્ ટભનીની યરભ જપ્ ત રયલ.ભ.. 
આલળલર તલભજ ય.જર ટ ભશ.ન ય.ારર. આ ર ન્ર.રટ ર ઇ ણ અન્ મ ર ન્ર.રટયનલ આી ળરળલર  
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12) વયર.યશ્રીી તયપથી િનમત રયલ.ભ.. આલલર ઇન્ રભટે્ . તલભજ અન્ મ ટે્ષનની યરભ િનમભ.નવુ.ય ફીડયન.. 
ફીરભ..થી ર.ી રલલ.ભ.. આલળલર  

13) ાફડયે ટેન્ ડયની િલ ત બય  ટેન્ ડય વ.થલ વ.ભલર ય. લ.ની યશળેલર  

14) મ્યિુનિવર રિભશ્ નયશ્રીી ર ઇ ણ જાતનુ. ર.યણ દળ.કવ્ મ. વીલ.મ ટેન્ ડય યદ રય  ળરળલર 
15) આ રય.ય અં લ ર ઇ લ.દિલલ.દ ઉ૫સ્ થીત થળલ ત   તલ પરત ય.જર ટ જયયુ ળડ રળનભ.. ચ.રી ળરળલર 
16) ્.ઇઝફીડ   ્ મ. ફ.દ ટેન્ ડય ૧૨૦ હદલવ સઘુી ભ.ન્ મ યશળેલર 
17) દય ભ.વન. અંતલ ફીર યુુ રમ.ક ફ.દ ચરુલણુ. રયલ. ભ.ટેની ર.મકલ.શ  રયલ.ભ.. આલળલર ફીરની યરભ 

વીઘી ર ન્ ર.રટયશ્રીીન.  .ત.ભ..  ECSથી જભ. રયલ.ભ.. આલળલર ફીડયે ફેંર એર.ઉન્ ટની િલ ત  
.નર.ડકની િલ ત તથ. જીએવટ ની િલ ત પજ  ર.ગ ુ ૫ડત ુ શ મ ત   યુુ રય  લલન્ ડય યજીસ્ રેળન 
રય.લલ.નુ. યશળેલર   

18) ઇજાય.ની ર ઇ ણ એર ળયતન. બ.  ફદર ર.ર૫૦૦ઝ-પઅંરે રિમ. ..વવ થી લધ.યે નશ  તલટર   દ.ડ 
જલ.ફદ.ય અિધર.ય  પન.મફ રિભશ્ નયશ્રીી  રય  ળરળલર તલ ્ભ.ણલની યરભ ાફડયે ય.જર ટ 
ભશ.ન ય.ારર.ભ.. બય.ઇ રયલ.ની યશળેલર  

19) ટેન્ ડય વ.ફ.ઘી ર ઇ લ..ઘ  શ મ ત   ફીડયે મ્યિુનિવર રિભશ્ નયશ્રીી  ય.જર ટ ભશ.ન ય.ારર.નલ રલા તભ.. 
અયજી રયલ.ની યશળેલર આ ફ.ફતલ રિભશ્ નયશ્રીીન  િનણકમ આ ય  અનલ ફીડયનલ ફ.ઘનરત.ક યશળેલર  

20) ાફડયનુ. ર.ભ ર ન્ ર.રટન. વભમ .. દયિભમ.ન વ.ત ર.યર જણ.ળલ ત  ર ન્ ર.રટની મદુત યુ  થમલ 
ાફડય દ્વ.ય. વીરમ ય ટ  ડ  ઝીટ યત રયલ. ભ.ટેની ભ.. ણી યુુ રમ.ક ફ.દ વીરમ ય ટ  ડ  ઝીટ યત 
આલ.ની ર.મકલ.શ  રયલ.ભ.. આલળલર  

21) આ ર.ભ વ.ફ.ઘલ ર ઇ ળયત ભ.. વભ.લલળ થત  ન શ મ અથલ. વભમ.નવુ.ય રે ચ.લ ુર.ભલ ર ઇ આલી ળયત  
ફ.ફતલ ્શ્ ન ઉ૫સ્ થીત થ.મ ત  રિભશ્ નયશ્રીી  ય.રભરનર.રન  િનણકમ અંિતભ યશળેલર જે ર ન્ ર.રટયશ્રીીનલ 
ફ.ઘનરત.ક યશળેલર વ.જ   લળ.ત જરહયમ.ત ઉ૫સ્ થીત થ.મ ત  રિભશ્ નયશ્રીી  ય.રભરનર.ર આ ર ન્ ર.રટ યદ 
રય  ળરળલર    

22) ટેરનીરર ફીડભ.. જરય  દસ્ ત.લલજી યુ.લ.ન  ટેન્ ડય પ  અનલ અનેસ્ટભની ડ  ઝીટની પ  યુુ રયેર શળલ 
એ જ .ટીનની ્.ઇઝ ફીડ   રલ.ભ.. આલળલર   

23) ટેકનીક બીડ સીબઘં કળરમા ંફકત પોસ્ ટ કે રજી. એ.ડ .થી ઝૂ સ   રપ્રન્ટ ટેન્ટ ડને્ટ ટશ્રીી  રાજકોટ ઝૂોજીક 
પાકક   માકેટીંગ યાડકની પાછલ  રાજકોટ.-૩૬૦૦૦૩ને રનયત સમય મયાકદામા ં પહોંચત  કરળાન  ં રહેે. 
કળર ઉપર "ીાાકભાજી તથા ફલ સપ્ ાય કરળાના ભાળ" એ પ્રમાણે સ્ પ  ટ ખળાન  ંરહેે. રનયત 
સમય મયાકદા બાદ મલે ટેકનીક બીડ માન્ટ ય રહેે નહીં.  

24) ફીડયે ફીડયની િલ ત દળ.કલત. ્ર રભ.. તભ.ભ િલ ત દળ.કલલ.ની યશળેલર  

25) ટેન્ ડય બયન.યે ટેરનીરર ફીડભ.. યુુ રયેર તભ.ભ દસ્ ત.લલજ  પયજીમ.ત૫ણલ  ય  નરરભ.. અથલ. વલ્ પ 
એટેસ્ ટેડ રય  ભ રરલ.ની યશળેલર  

26) ફીડયે ટેન્ ડય વ.થલ યુુ રયેર વ.ફ.ધીત તભ.ભ દસ્ ત.લલજ ની મૂ નરરની  ય.ઇ રમ.ક ફ.દ જ તલનન. 
ટેન્ ડયની ્.ઇઝફીડ   રલ.ભ.. આલળલર ફીડયે યુુ રયેર ર ઇ ૫ણ દસ્ ત.લલજ  રોડ ડ યુુ રય  ર.ભ ભલલલ. 
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ભ.ટે ્મ.વ રમ.કન ુ વ.ાફત થળલ  તલલ. હરસ્ વ.ભ.. એજન્ વીનલ  રલરરીસ્ ટ રય   ફીડય વ.ભલ પ જદ.ય  
ર.મકલ.શ  રયલ.ન. ૫ ર. રલલ.ભ.. આલળલર 

ખાસ રતો :- 
1) ૂ સિુ્ન્ ટેન્ ડને્ ટ અથલ. અન્ મ જલ.ફદ.ય અિધર.ય  જરય મ.ત ્ભ.ણલ રીર.ળ.રબ.જી-પન. જથ્ થ.ભ.. 

લધ.ય  રે ઘટ.ડ  રય  ળરળલર હા પ્રાણીસગં્રહાયની ીાાકભાજી–૧૭.૦ હકગ્રા. તથા ફલ-૧૫.૫ હકગ્રા. 
દૈરનક જરર યાત છે. ૂ રચલય ની સચુન. મજુફ રીર.ળ.રબ.જી તથ. પ યુ. .ડલ.ન. યશળેલર  

2) ્.ણી-૫્ષનીનની વ.ખ્ મ.ભ.. લધઝઘટ મજુફ તથ. રીર.ળ.રબ.જી તથ. પની જરય મ.ત મજુફ જથ્ થ.ભ.. 
પેયપ.ય રયલ.ભ.. આલળલર ઉરત રયલ.ભ.. આલત. પેયપ.ય મજુફ રીર.ળ.રબ.જી તથ. પ વપ્ ર.મ 
રયલ.ન. યશળેલર   

3) રીર.ળ.રબ.જી તથ. પ ય.જર ટ ૂર જીરર .રક   ભ.રેટીં  મ.ડકની .ે  ય.જર ટ  .તલ વપ્ ર.મ 
રયલ.ન. યશળેલર તલ ભ.ટે ર.ન્ વ ટક ચ.્જ,  ઉતય.ઇ રે અન્ મ ર ઇ ભુુય  આલ.ભ.. આલળલ નશ ર 

4) ાફડયે રીર.ળ.રબ.જી તથ. પન  જથ્થ  વલ.યન. ૦૮:૦૦ લ.ગ્ મ. સઘુીભ.. પયજીમ.ત ૫શોંચતત  
રયલ.ન  યશળેલર રીર.ળ.રબ.જી તથ. પ વપ્ ર.મ રયલ.ભ.. િનષ્ પ જળલ ઝ રીર.ળ.રબ.જી તથ. પન  
જથ્ થ  જરય મ.ત રયત. ને  આલળલ ત્ મ.યે ૂ સિુ્ન્ ટેન્ ડને્ ટ અથલ. અન્ મ જલ.ફદ.ય અિધર.ય  દ્વ.ય. 
તલન.  ચ ેઅનલ જ  ભલ ફજાયભ..થી રીર.ળ.રબ.જી તથ. પ  ય દ રયલ.ભ.. આલળલર તલ ભ.ટે રયેર  ચક 
તલન. ફીર રે ડ  ઝીટભ..થી ર.ી રલલ.ભ.. આલળલર ૫ય.ત ુપ.મદ  થમલ ઇજાય.દ.ય તલભ.. શક્કદ.ય યશળેલ નશ  

5) ાફડયે વપ્ ર.મ રયેર રીર.ળ.રબ.જી તથ. પ શરર  ગણુલત.લ.. રે પ લધ ુ.રેર. રે લધ ુર.ચ. ન 
શ મ તલલ. વપ્ ર.મ રયલ.ન. યશળેલર પ લ.વી રે સરુ.ઇ  મલર. રે  ય.ફ ન શ લ. જ ઇએર 

6) ૂ  .તલ ૂ સિુ્ન્ ટેન્ ડને્ ટ અથલ. અન્ મ જલ.ફદ.ય અિધર.ય  દ્વ.ય. રીર.ળ.રબ.જી તથ. પન  લજન 
રયલ.ભ.. આલળલર જે ઇજાયદ.યે અથલ. રીર.ળ.રબ.જી તથ. પ વ.થલ આલલર તલન. એજન્ ટે ભ.ન્ મ ય. લ  
ડળલર રીર.ળ.રબ.જી તથ. પભ.. ર ઇ ણ જાતની  ય.ફી અથલ. લ.વી તલભજ  ય.ફ જણ.ળલ ત  તલ  
સ્ લીર.યલ.ભ.. આલળલ નશ ર  ય.ફ રીર.ળ.રબ.જી તથ. પ તયુ.ત ફદરી આલ.ન. યશળેલર  

7) ાફડયે રીર.ળ.રબ.જી તથ. પ વપ્ ર.મની ળયત નુ. ચસુ્ તણલ .રન રયલ.નુ. યશળેલર ર ઇ ણ ર.યણ વય 
ફીડય રીર.ળ.રબ.જી તથ. પ વપ્ ર.મ રયલ.ભ.. િનષ્પ જળલ ત  ફીડયે બયેર વીરમ ય ટ  ડ  ઝીટની 
યરભ જપ્ ત રય  ર ન્ ર.રટ યદ રયલ.ભ.. આલળલ અનલ ર ન્ ર.રટયનલ ય.જર ટ ભશ.ન ય.ારર.ન. આ ર.ભ 
ભ.ટે  રલર રીસ્ ટ રયલ.ભ.. આલળલર  

8) વપ્ ર.મ નડકય ભ મ.થી નડકયભ.. દળ.કલલર ત.ય  થી રીર.ળ.રબ.જી તથ. પ વપ્ ર.મ રયલ.નુ. ચ.લ ુ
રયલ.નુ. યશળેલર  

9) ાફડય આ ર ન્ ર.રટ અન્ મ ર ઇ ર ન્ ર.રટયઝાફડયનલ લટ.ભ.. આી ળરળલ નશ ર અનલ જ  લટ.ભ.. ર ન્ ર.રટ 
આી દ ઘલર ભ.લભુ ૫ડળલ ત  જરય જણ.મલ ર ન્ ર.રટ યદ રયલ.ભ.. આલળલર 

10) બિલષ્ મભ.. રીર.ળ.રબ.જી તથ. પની જરય મ.ત ન યશ ે ત  ય.જર ટ ભશ.ન ય.ારર.  ભલ ત્ મ.યે 
ર ન્ ર.રટ ફ.ઘ રય  ળરળલર જે ફીડયનલ ફ.ઘનરત.ક યશળેલ.   
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11) રીર.ળ.રબ.જી તથ. પ વપ્ ર.મ ર ન્ ર.રટન  વભમ .  એર લષ્ .કન  યશળેલર એર લષ્ .ક રુ થમ. ફ.દ 
નલ  ર ન્ ર.રટ આ૫લ.ભ.. ર ઇ ણ ર.યણવય ભ ડુ થળલ ત  ર ન્ ર.રટ ્ર ણ ભ.વ સઘુી ર.ફ.લી ળર.ળલર 
ર.ફ.લલર મદુત ભ.ટે ર ઇ બ.લ લધ.ય  આલ.ભ.. આલળલ નહશિંર 

12) ફીડયે રીર.ળ.રબ.જી તથ. પ વપ્ ર.મન.. ્િત હરરરા..રન.. બ.લ અર  અર  નનર.ઇન બયલ.ન.. 
યશળેલર 

13) ફીડયન. ્.ઇઝફીડભ.. દળ.કલલર રીર.ળ.રબ.જી તથ. પ વપ્ ર.મ ભ.ટે વીથી ને. બ.લ બયન.ય ર ઇ 
એર જ એજન્વીનલ ર ન્ર.ક્ટ આલ.ભ.. આલળલર જરયે જણ.મલ વીથી ને. બ.લની  ણતય  દૈનીર  ચકન.. 
આધ.યે નક્ક  રયલ.ભ.. આલળલ અનલ તલ જ બ.લ ભ.ન્ મ ય. લ.ભ.. આલળલર  

 

ાયકાતની રળગત :- 
1) ફીડયે ટેન્ ડય પ  લટે ર.ર૧ ૧૨૫ઝ- (અંકે રરપયા એક હજાર એકસો પચીસ) તથ. અનેસ્ ટભની ડ  ઝીટ 

લટે રા.૨૧ ૩૦૦/- (અંકે રરપયા એકળીસ હજાર ત્રણસો)ન  નલળનર.ઇઝડઝળલડય્ુડ ફેંરન  ડ ભ.ન્ ડ ્.પટ 
“ય.જર ટ ભશ.ન ય.ારર.” (Rajkot Municipal Corporation) Payable at Rajkotન. ન.ભન  ટેન્ ડય 
વ.થલ વ.ભલર ય. લ.ન  યશળેલર  

2) ાફડયે આ ્ર.યની ર.ભ ીય  એટરલ રે રીર.ળ.રબ.જી તથ. પ વપ્ ર.મ રયલ. અં લન  ર ઇ ણ 
વયર.ય  રે અઘકવયર.ય  વ.સ્ થ.ભ.. લે્ ર. વ.ત ન.ણ.ર મ લકભ.. ને.ભ.. ને. એર લક સઘુી 
વ.ત ર.યર ય તલ રીર.ળ.રબ.જી તથ. પ વપ્ ર.મ રયેર શ લ.ન. અનબુલનુ. ્ભ.ણ૫્ર  ટેન્ ડય વ.થલ 
વ.ભલર ય. લ.નુ. યશળેલર  
  

 

નાયબ કરમશ્ નર (પ ળકઝોન)  
  રાજકોટ મહાનગરપાલકા 
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બીડરની રળગત 

૧ ૧  બીડરન  ંનામ   
 

 ૨  સરનામ  ં  
 
 

 
 
 
 
 

 ૩  ટેીફોન નબંર તથા મોબાઇ ન.ં  
 

 

૨ 
રા.મ.ન.પા.એ કોન્ટ રાકટ માટે  સની સાથે 
સ૫ંકક  કરળાનો થાય તેની માહહતી  

 

 ૧  નામ   
 

 ૨  સરનામ  ં  

 
 

 

 ૩  ટેીફોન નબંર  
 
 

 ૪ મોબાઇ ન.ં  

 ૫ ફેકસ નબંર   

 

૩ કોન્ટ રાકટમા ંસહ  કરનારની રળગત   

 ૧  નામ   
 

 ૨  સરનામ  ં  
 
 

 

 ૩  ટેીફોન નબંર  
 

 ૪ મોબાઇ ન.ં  
 

 ૫ ફેકસ નબંર   
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રાજકોટ મહાનગરપાલકા 
પ્રાણીસગં્રહાય ાખા 

 

-:: બીડરના અન ભળની રળગત ::- 
 

અભ  ફીડયશ્રીી રરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરર  યશલે.વી 
રરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરરર નીચલ મજુફ રીર.ળ.રબ.જી તથ. પ વપ્ ર.મ ર.ભન  અનબુલ ઘય.લીએ ે એર જેની 
િલ ત નીચલ ભુુફ લેર 

ક્રમ 
ીાાકભાજી તથ. ફલ સપ્ ાય કરે સ્ થલ  

તથા સરનામ  
સમય નોંઘ 

૧   

 

  

૨  

 

  

૩  

 

  

૪  

 

  

૫  

 

  

 

ઉ૫ય રત અનબુલન. આધ.ય તય રે ટેન્ ડય વ.થલ અ .ઉની ર.ભ ીય ન. અનબુલન. ્ભ.ણ૫્ર ની 
્ભ.ણીત નરર આ વ.થલ વ.ભલર લેર 
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રાજકોટ મહાનગરપાલકા 

પ્રાણીસગં્રહાય ાખા 
-:: પ્રાઇઝ બીડ ::- 

પપરત નનર.ઇન ઇરલરર િનર પ યભલટભ.. બયલ.નુ. યશળેલર  
 

 

ક્રમ રળગત સપ્ ાયની રળગત  
૧  ય.જર ટ ઝુર જીર .રક  .તલ રીર.ળ.રબ.જી 

તથ. પ વપ્ ર.મ રયલ. ભ.ટે યેઇટ ર ન્ ર.રટ 
રયલ. ફ.ફત  

રીર.ળ.રબ.જી વપ્ ર.મન. ્િત હરરા..ન. બ.લ  

ર.રરરરરરરરરરરરરરપઅંરે રિમ.               યુ.  

પ વપ્ ર.મન. ્િત હરરા..ન. 

ર.રરરરરરરરરરરરરરપઅંરે રિમ.               યુ.  
 

નોંધ : ફીડયે આ ્ર રભ.. બ.લ બયલ.ન. નથી  રીર.ળ.રબ.જી તથ. પ વપ્ર.મન. બ.લ નનર.ઇન જ 

બયલ.ન. લેર   
 

 

   નાયબ કરમશ્ નર(પ ળકઝોન)  
                રાજકોટ મહાનગરપાલકા 

  

      

 

 

 

 

 


