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રાજકોટ મહાનગરપાલકા 
પ્રાણીસગં્રહાય ાખા 

ઇ-ટેન્ ડર નરંરારમરનરપારઝૂઝ૨૦૨૦-૨૧ઝ૦૨ 
 

 

 

રાજકોટ ૂોજીક પાકક  ખાતે ીોચારો સપ્ ાય કરળાના કામનો ળાર  ાકક રેઇટ  

કોન્ રાકટ આપળાન  ંકામ 

 

 
 

ઝૂ સ ુ પ્રિન્ ટેન્ ડેન્ ટશ્રી,   
યાજકોટ ઝૂરોજીકર ાકક   
ભાકેટીંગ માડકન, ાછ  

યાજકોટ. 

૧ ટેન્ ડય પ  પયત ભલાા્ર  નથ,  રાર૧૧૨૫ઝ- 
૨ અનેસ્ ટભન, ડ ોઝ,ટ  રાર૩૦,૦૦૦ઝ- 
૩ ઇ-ટેન્ ડય ડાઉનરોડન, કયલાન, છલ્ ર, તાય   તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૦         ૧૬:૦૦ કરાક સઘુ,  

૪ ઇ-ટેન્ ડય નનરાઇન વફભ,ટન, છલ્ ર, તાય   તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૦                ૧૮:૦૦ કરાક 
સઘુ,  

૫ ટેન્ ડય પટેન્ ડય પ   અનેસ્ ટભન,  િાઈઝફ,ડ અરગ 
કલયભાાં તથા અન્ મ કાગો  ભોકરલાન, પ્રલગત  

વ,રફાંઘ કલયભાાં પકત ોસ્ ટ ભાયપત                  
તા.૦૨/૦૬/૨૦૨૦ થ, તા.૦૯/૦૬/૨૦૨૦            
સઘુ,ભાાં ઝૂ સ ુ પ્રિન્ ટેન્ડને્ ટશ્રી,  યાજકોટ ઝૂરોજીકર 
ાકક   ભાકેટીંગ માડકન, ાછ  યાજકોટ-
૩૬૦૦૦૩  ાતલ ભોકરાલલાનુાં યશળેલ. 

૬ નનરાઇન ટેકન,કર ફ,ડ  ોરલાન, તાય   તા.૧૦/૦૬/૨૦૨૦             ૧૧:૦૦ કરાકે  

૭ લલય પ કેળન નપ  ટેકન,કર ફ,ડ તા.૧૦/૦૬/૨૦૨૦             ૧૦:૩૦ કરાક સઘુ,  

૮ નનરાઇન િાઈઝફ,ડ  ોરલાન, વાંબપ્રલત તાય   તા.૧૧/૦૬/૨૦૨૦           ૧૧:૦૦ કરાકે 

 લઘ ુજાણકાય  ભાટે અભાયો વાં૫કક કયો. 
ડોર આરરકેર હહરપરા ૂ સ રપ્રન્ ટેન્ ડને્ ટ મોર૯૯૭૮૯ ૧૧૨૪૫  
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અન ક્રમલણકા 
 

ક્રમ રળગત પાના નરં 

૧ ટેન્ ડયન, ળયતો  ૦૩-૦૬ 

૨ ફ,ડયન, પ્રલગત  ૦૭ 

૩ અનબુલન, પ્રલગત ૦૮ 

૪ િાઈઝફ,ડ ૦૯ 
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રાજકોટ ૂોજીક પાકક  ખાતે ીોચારો સપ્ ાય કરળાના કામ અંગેની રતો  

સામાન્ ય રતો  - 

1) બીડરે ટેન્ ડર ીી પેટે રાર૧૧૨૫ઝ- (અંકે રરપયા એક હજાર એકસો પચીસ)નો નેનાઇઝડઝેડય લ્ડ બેંકનો 
ડીમાન્ ડ ્ાીટ “રાજકોટ મહાનગરપાલકા” (Rajkot Municipal Corporation) Payable at Rajkotના 
નામનો ટેન્ ડર સાથે સામે રાખળાનો રહેેર  

2) બીડરે અનેસ્ ટમની ડીપોઝીટ પેટે રાર૩૦,૦૦૦ઝ-(અંકે રરપયા ત્રીસ હજાર પ રા)નો નેનાઇઝડઝેડય લ્ડ 
બેંકનો ડીમાન્ ડ ્ાીટ “રાજકોટ મહાનગરપાલકા” (Rajkot Municipal Corporation) Payable at 

Rajkotના નામનો ટેન્ ડર સાથે સામે રાખળાનો રહેેર 
3) ટેન્ ડય પ  તથા અનેસ્ ટભન, ડ ોઝ,ટ બમાક લગયના ટેન્ ડય ધ્માન ય રલલાભાાં આલળલ નશ  તથા ટેન્ ડય 

યદ ગણલાભાાં આલળલ. 
4) જે ફ,ડયનુાં ટેન્ ડય ભાું ુય થળલ  તલભના અનેસ્ ટભન, ડ ોઝ,ટના નાણા અનાભત લટે જભાાં યા , ફાક  

ફ,ડયના ટેન્ ડય વાથલ બયેર અનેસ્ ટભન, ડ ોઝ,ટન, યકભન, ભાાંગણ, કમાક ફાદ યત કયલા કામકલાશ  
કયલાભાાં આલળલ. 

5) બાલ ભાું ુય કયલા મ્યપુ્રનપ્રવર કપ્રભશ્ નયશ્રી, તથા સ્ ટેન્ ડીંગ કપ્રભટ   યાજકોટ ભશાનગયાારકાનલ ભોકરલાભાાં 
આલળલ. તલભનો પ્રનણકમ આ ય  અનલ ફાંઘનકતાક યશળેલ. 

6) બાગ,દાય ભાાં ટેન્ ડય બયનાયે બાગ,દાય નુાં વટ પીકેટ યુુ ાં કયલાનુાં યશળેલ. જો તલનનુાં ટેન્ ડય ભાું ુય થામ તો 
બાગ,દાયો અથલા કોઇ ણ એક બાગ,દાયનલ કપ્રભશ્ નયશ્રી, જલાફદાય ગણ, ળકળલ. તલભજ ટેન્ ડયન, 
ળયતોનો બાંગ થમલ તલન, વાભલ કામદેવયન, કામકલાશ  કય  ળકાળલ. 

7) વગ,યલમન, વ્ મકકતનુાં ટેન્ ડય સ્ લ,કાયલાભાાં આલળલ નકશિં. ળાંકાસ્ દ કકસ્ વાભાાં વ્ મકકતનુાં ંમભયનુાં િભાણ્ર  
ભાાંગલાભાાં આલળલ. જે યુુ કયલાનુાં યશળેલ.  

8) બાલ ભાું ુય થમલ ફ,ડયે કાભગ,ય ન, કુર કીંભતના ૦૫% પાાંચ ટકા  મજુફ પ્રવકમોય ટ  ડ ોઝ,ટ 
બયલાન, યશળેલ. પ્રવકમોય ટ  ડ ોઝ,ટન, યકભ યોકડથે, કે ચલક કે ડ .ડ .થ, બમનેા કકસ્ વાભાાં યાજકોટ 
ભશાનગયાારકાન, કશવાફ, ળા ાભાાં યકભ બમાક ફદરન, અવર ૫શોંચ યુુ કય  રા.૧૦૦/-ના સ્ ટેમ્  
લ૫ય ય કયાયનામુાં કય  આલાનુાં યશળેલ.   

9) ાફડય દ્વાયા એપ..ડ .આય.ના કકસ્ વાભાાં યાજકોટ  ાતલન, નલળનરાઇઝડ/ળલડય્ુડ ફેંકન, યાજકોટ 
ભશાનગયાારકા તથા ફ,ડયના વાંયકુત નાભન, એપ..ડ .આય. કઢાલ, ાછ યેલન્ ય ુસ્ ટેમ્  રગાડ  તલના 
ય કોન્રાકટયશ્રી,એ વશ  કય  યાજકોટ ઝુરોજીકર ાકકભાાં પ્રનમત વભમભાાં યુુ કયલાન, યશળેલ. કપકવ 
ડ ોઝ,ટ ય વ,પ્ ટના ભાધ્ મભથ, બયલાના કકસ્ વાભાાં પ્રવકમોય ટ  ડ ોઝ,ટના ૪.૨૫% િભાણલના સ્ ટેમ્  
લ૫ય ય કયાયનામુાં કયલાનુાં યશળેલ. સ્ ટેમ્  અનલ નોંધણ, પ્રલબાગ દ્વાયા સ્ ટેમ્  ડયટુ ભાાં પેયપાય થળલ તો તલ 
આો આ ાફડયનલ રાગ ુ૫ડળલ.     

10) ાફડયે યાજકોટ ભશાનગયાારકાન, પેલયભાાં પ્રવકમોય ટ  ડ ોઝ,ટન, યકભ બય  કયાયનામુાં કદન-૦૭ભાાં 
કય  આ૫લાનુાં યશળેલ. કયાયનાભાનો મવુદો યાજકોટ ઝુરોજીકર ાકકભાાંથ, ભલલ, રલલાનો યશળેલ.   

11) ાફડય પ્રનમત વભમભાાં કયાયનામુાં કયલાભાાં પ્રનષ્ પ જળલ તો ાફડયન, અનેસ્ ટભન,ન, યકભ જપ્ ત કયલાભાાં 
આલળલ. તલભજ યાજકોટ ભશાનગયાારકા આ કોન્રાકટ કોઇ ણ અન્ મ કોન્રાકટયનલ આ, ળકળલ.  
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12) વયકાયશ્રી, તયપથ, પ્રનમત કયલાભાાં આલલર ઇન્ કભટે્ ા  જીએવટ  તલભજ અન્ મ ટે્ષનન, યકભ પ્રનમભાનવુાય 
ફ,ડયનાાં ફ,રભાાંથ, કા, રલલાભાાં આલળલ.  

13) ાફડયે ટેન્ ડયન, પ્રલગત બય  ટેન્ ડય વાથલ વાભલર યા લાન, યશળેલ.  

14) મ્યપુ્રનપ્રવર કપ્રભશ્ નયશ્રી, કોઇ ણ જાતનુાં કાયણ દળાકવ્ મા વ,લામ ટેન્ ડય યદ કય  ળકળલ. 
15) આ કયાય અંગલ કોઇ લાદપ્રલલાદ ઉ૫સ્ થ,ત થળલ તો  તલ પકત યાજકોટ જયયુ ળડ કળનભાાં ચાર, ળકળલ. 
16) િાઇઝફ,ડ  ો્ મા ફાદ ટેન્ ડય ૧૨૦ કદલવ સઘુ, ભાન્ મ યશળેલ. 
17) દય ભાવના અંતલ ફ,ર યુુ કમાક ફાદ ચકુલણુાં કયલા ભાટેન, કામકલાશ  કયલાભાાં આલળલ. ફ,રન, યકભ 

વ,ઘ, કોન્ રાકટયશ્રી,ના  ાતાભાાં  ECSથ, જભા કયલાભાાં આલળલ. ફ,ડયે ફેંક એકાઉન્ ટન, પ્રલગત યુુ કય  
લલન્ ડય યજીસ્ રેળન કયાલલાનુાં યશળેલ.   

18) ઇજાયાન, કોઇ ણ એક ળયતના બાંગ ફદર રા.૫૦૦/-પઅંકે રપ્રમા ાાંવવોથ, લધાયે નશ  તલટરો  દાંડ 
જલાફદાય અપ્રધકાય  પનામફ કપ્રભશ્ નયશ્રી,  કય  ળકળલ. તલ િભાણલન, યકભ ાફડયે યાજકોટ 
ભશાનગયાારકાભાાં બયાઇ કયલાન, યશળેલ.  

19) ટેન્ ડય વાંફાંઘ, કોઇ લાાંઘો શોમ તો  ફ,ડયે મ્યપુ્રનપ્રવર કપ્રભશ્ નયશ્રી,  યાજકોટ ભશાનગયાારકાનલ રલા તભાાં 
અયજી કયલાન, યશળેલ. આ ફાફતલ કપ્રભશ્ નયશ્રી,નો પ્રનણકમ આ ય  અનલ ફ,ડયનલ ફાંઘનકતાક યશળેલ.  

20) ાફડયનુાં કાભ કોન્ રાકટના વભમગાા દયપ્રભમાન વાંતોકાયક જણાળલ તો કોન્ રાકટન, મદુત યુ  થમલ 
ાફડય દ્વાયા વ,કમોય ટ  ડ ોઝ,ટ યત કયલા ભાટેન, ભાાંગણ, યુુ કમાક ફાદ વ,કમોય ટ  ડ ોઝ,ટ યત 
આલાન, કામકલાશ  કયલાભાાં આલળલ.  

21) આ કાભ વાંફાંઘલ કોઇ ળયતોભાાં વભાલલળ થતો ન શોમ અથલા વભમાનવુાય કે ચાલ ુકાભલ કોઇ આલ, ળયતો 
ફાફતલ િશ્ ન ઉ૫સ્ થ,ત થામ તો કપ્રભશ્ નયશ્રી,  યા.ભ.ન.ા.નો પ્રનણકમ અંપ્રતભ યશળેલ. તલ કોન્ રાકટયશ્રી,નલ 
ફાંઘનકતાક યશળેલ. વાંજોગોલળાત જરકયમાત ઉ૫સ્ થ,ત થામ તો કપ્રભશ્ નયશ્રી,  યા.ભ.ન.ા. આ કોન્ રાકટ યદ 
કય  ળકળલ.   

22) ટેકનીક બીડમા ંજરરી દસ્ તાળેજી પ રાળા , ટેન્ ડર ીી અને અનેસ્ટમની ડીપોઝીટની ીી ર  ુ  કરે હે 
એ જ પાટી ની પ્રાઇઝ બીડ ખોળામા ંઆળેર 

23) ટેકનીક બીડ સીબઘં કળરમા ંીકત પોસ્ ટથી ૂ સ   રપ્રન્ ટેન્ ડને્ ટશ્રીી, રાજકોટ ૂોજીક પાકક , માકકેટટગગ 
યાડકની પાછલ, રાજકોટર-૩૬૦૦૦૩ને રનયત સમય મયાકદામા ં પહોંચત  કરળાન  ં રહેેર કળર ઉપર 
"ીાચારા સપ્ ાય કરળાના વાળ" એ પ્રમાણે સ્ પ  ટ ખળાન  ંરહેેર રનયત સમય મયાકદા બાદ મલે 
ટેકનીક બીડ માન્ ય રહેે નહગર 

24) પ્રાઇઝબીડ ીકત ઇેકરીક ીોરમેટમા ં  નાઇન વરળાન  ં રહેેર પ્રાઇઝબીડની ીીઝીક ીોમકમા ં
મોકળાન  ંરહેે નહગર 

25) ટેન્ ડય બયનાયે ટેકન,કર ફ,ડભાાં યુુ કયેર તભાભ દસ્ તાલલજો પયજીમાત૫ણલ  ય  નકરભાાં અથલા વલ્ પ 
એટેસ્ ટેડ કય  ભોકરલાન, યશળેલ.  

26) ફ,ડયે ટેન્ ડય વાથલ યુુ કયેર વાંફાંધ,ત તભાભ દસ્ તાલલજોન, મૂ નકરન,  યાઇ કમાક ફાદ જ તલનના 
ટેન્ ડયન, િાઇઝફ,ડ  ોરલાભાાં આલળલ. ફ,ડયે યુુ કયેર કોઇ ૫ણ દસ્ તાલલજો ફ્રોડ યુુ કય  કાભ ભલલલા 
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ભાટે િમાવ કમાકન ુ વાાફત થળલ  તલલા કકસ્ વાભાાં એજન્ વ,નલ  રલકર,સ્ ટ કય   ફ,ડય વાભલ પોજદાય  
કામકલાશ  કયલાના ૫ગરા રલલાભાાં આલળલ. 

 

ખાસ રતો  - 
1) ઝૂન, ર,રાચાયાન, શાર દૈપ્રનક જરય માત ૫૨૦ કકગ્રા.ન, છલ. જેભાાં ભકાઇ ૩૫૦ કકગ્રા. તથા યજકો ૧૭૦ 

કકગ્રા. છલ. ઝૂ સપુ્રિન્ ટેન્ ડને્ ટ અથલા અન્ મ જલાફદાય અપ્રધકાય  જરય માત િભાણલ ર,રાચાયાના જથ્ થાભાાં 
લધાયો કે ઘટાડો કય  ળકળલ. ઝૂ કચલય ન, સચુના મજુફ ર,રાચાયો યુો ાડલાનો યશળેલ 

2) િાણ,નન, વાંખ્ માભાાં લધ/ઘટ મજુફ તથા ર,રાચાયાન, જરય માત મજુફ જથ્ થાભાાં પેયપાય કયલાભાાં 
આલળલ. ઉકત કયલાભાાં આલતા પેયપાય મજુફ ર,રોચાયો વપ્ રામ કયલાનો યશળેલ.   

3) ર,રાચાયો યાજકોટ ઝૂરોજીકર ાકક   ભાકેટીંગ માડકન, ાછ  યાજકોટ  ાતલ વપ્ રામ કયલાનો યશળેલ. તલ 
ભાટે રાન્ વોટક ચા્જ,  ઉતયાઇ કે અન્ મ કોઇ ભુુય  આલાભાાં આલળલ નશ . 

4) ાફડયે ર,રાચાયો વલાયના ૧૦:૦૦ લાગ્ મા સઘુ,ભાાં ૫શોચતો કયલાનો યશળેલ. ર,રાચાયો વપ્ રામ કયલાભાાં 
પ્રનષ્ પ જળલ / ર,રાચાયોનો જથ્ થો જરય માત કયતા નછો આલળલ ત્ માયે ઝૂ સપુ્રિન્ ટેન્ ડને્ ટ અથલા અન્ મ 
જલાફદાય અપ્રધકાય  જરય માત કયતા નછો આલલર ર,રાચાયાનો જથ્ થો ાફડયના  ચે અનલ જો ભલ 
ફજાયભાાંથ,  ય દ કય  ળકાળલ. તલ ભાટે થમલર  ચક તલના ફ,ર કે ડ ોઝ,ટભાાંથ, કા, રલલાભાાં આલળલ. 
૫યાંત ુપામદો થમલ ઇજાયાદાય તલભાાં શક્કદાય યશળેલ નશ . 

5) ાફડયે વપ્ રામ કયેર ર,રાચાયો શરક  ગણુલતાલાો  ઘાવ  કે અન્ મ ફ,જી કોઇ લસ્ ત ુ પ્રભપ્રશ્રીત ન શોમ 
તલલો કે લધ ુાકેરો ન શોમ તલલો આલાનો યશળેલ. તલભજ જ ાંતનુાળક કે િાણ,નલ નકુવાન કયે તલલ, દલાનો 
છાંટકાલ કયેર ન શોલો જોઇએ. ચાયો લાવ, કે સકુાઇ ગમલરો કે  યાફ ન શોલો જોઇએ. 

6) ઝૂ  ાતલ ઝૂ સપુ્રિન્ ટેન્ ડને્ ટ અથલા અન્ મ જલાફદાય અપ્રધકાય  દ્વાયા ર,રાચાયાનો લજન કયલાભાાં આલળલ. 
જે ાફડયે અથલા ર,રાચાયા વાથલ આલલર તલના એજન્ ટે ભાન્ મ યા લો ડળલ તથા ર,રાચાયાભાાં કોઇ ણ 
જાતન,  યાફ, અથલા લાવ, તલભજ  યાફ જણાળલ તલ સ્ લ,કાયલાભાાં આલળલ નશ .  યાફ,/લાવ,/સકુાઇ 
ગમલર ર,રોચાયો સચુના મજુફ તયુાંત ફદર, આલાનો યશળેલ. 

7) ફ,ડયે ર,રાચાયા વપ્ રામન, ળયતોનુાં ચસુ્ તણલ ારન કયલાનુાં યશળેલ. કોઇ ણ કાયણોવય ફ,ડય 
ર,રાચાયા વપ્ રામ કયળલ નશ  તો ફ,ડયે બયેર વ,કમોય ટ  ડ ોઝ,ટન, યકભ જપ્ ત કય  કોન્ રાકટ યદ 
કયલાભાાં આલળલ અનલ ાફડયનલ યાજકોટ ભશાનગયાારકાના આ કાભ ભાટે  રલક ર,સ્ ટ કયલાભાાં આલળલ. 

8) વપ્ રામ નડકય ભ માથ, કદલવ-૧૫ભાાં ર,રોચાયો વપ્ રામ ચાલ ુકયલાનો યશળેલ.  
9) ાફડય આ કોન્ રાકટ અન્ મ કોઇ કોન   રાકટય / ાફડયનલ લટાભાાં આ, ળકળલ નશ . અનલ જો લટાભાાં કોન્ રાકટ 

આ, દ ઘલર ભાલભુ ૫ડળલ તો જરુય જણામલ કોન્ રાકટ યદ કયલાભાાં આલળલ.  
10) ર,રાચાયા વપ્ રામ કોન્ રાકટનો વભમગાો એક લષ્ ાકનો યશળેલ. એક લષ્ ાક રુ થમા ફાદ નલો કોન્ રાકટ 

આ૫લાભાાં કોઇ ણ કાયણવય ભોડુ થળલ તો કોન્ રાકટ ્ર ણ ભાવ સઘુ, રાંફાલ, ળકાળલ. રાંફાલલર મદુત 
ભાટે કોઇ બાલ લધાયો આલાભાાં આલળલ નકશિં.  

11) ફ,ડયે ભકાઇ તથા યજકા વપ્ રામનાાં િપ્રત ૨૦ કક.ગ્રા.નાાં બાલ અરગ અરગ ફ્ક્ત નનરાઇન બયલાનાાં 
યશળેલ. 
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12) ફ,ડયના િાઇઝફ,ડભાાં દળાકલલર ભકાઇ તથા યજકા વપ્ રામ ભાટે વીથ, નછા બાલ બયનાય કોઇ એક જ 
એજન્વ,નલ કોન્રા્ટ આલાભાાં આલળલ. જરયે જણામલ વીથ, નછા બાલન, ગણતય  દૈન,ક  ચકનાાં આધાયે 
નક્ક  કયલાભાાં આલળલ અનલ તલ જ બાલ ભાન્ મ યા લાભાાં આલળલ.  

 

ાયકાતની રળગત  - 
1) બીડરે ટેન્ ડર ીી પેટે રાર૧૧૨૫ઝ-નો નેનાઇઝડઝેડય લ્ડ બેંકનો ડીમાન્ ડ ્ાીટ “રાજકોટ 

મહાનગરપાલકા” (Rajkot Municipal Corporation) Payable at Rajkotના નામનો ટેન્ ડર સાથે 
સામે રાખળાનો રહેેર   

2) બીડરે અનેસ્ ટમની ડીપોઝીટ પેટે રાર૩૦,૦૦૦ઝ-નો નેનાઇઝડઝેડય લ્ડ બેંકનો ડીમાન્ ડ ્ાીટ “રાજકોટ 
મહાનગરપાલકા” (Rajkot Municipal Corporation) Payable at Rajkotના નામનો ટેન્ ડર સાથે 
સામે રાખળાનો રહેેર  

3) ાફડયે આ િકાયન, કાભગ,ય  એટરલ કે ર,રાચાયા વપ્ રામ કયલા અંગલનો કોઇ ણ વયકાય   અઘકવયકાય  
વાંસ્ થા કે િાઇલલટ વાંસ્ થાભાાં છલ્ રા વાત નાણાક મ લકભાાં નછાભાાં નછા એક લક સઘુ, વાંતોકાયક ય તલ 
ર,રાચાયો વપ્ રામ કયેર શોલાનુાં અનબુલનુાં િભાણ૫્ર  ટેન્ ડય વાથલ વાભલર યા લાનુાં યશળેલ.  
 
 

 
     નાયબ કરમનર 

         પળૂકઝોન   
  રાજકોટ મહાનગરપાલકા 
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બીડરની રળગત 

૧ ૧  ફ,ડયનુાં નાભ   

 

 ૨  વયનામુાં   
 
 

 
 
 
 
 

 ૩  ટેર,પોન નાંફય તથા ભોફાઇર નાં.  
 

 

૨ 
યા.ભ.ન.ા.એ કોન્ રાકટ ભાટે જેન, વાથલ 
વાં૫કક કયલાનો થામ તલન, ભાકશત,  

 

 ૧  નાભ   
 

 ૨  વયનામુાં   

 
 
 

 ૩  ટેર,પોન નાંફય  

 
 

 ૪ ભોફાઇર નાં.  

 ૫ પેકવ નાંફય   

 

૩ કોન્ રાકટભાાં વશ  કયનાયન, પ્રલગત   

 ૧  નાભ   
 

 ૨  વયનામુાં   
 
 

 

 ૩  ટેર,પોન નાંફય  

 

 ૪ ભોફાઇર નાં.  
 

 ૫ પેકવ નાંફય   
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રાજકોટ મહાનગરપાલકા 
પ્રાણીસગં્રહાય ાખા 

 

-   બીડરના અન વળની રળગત   - 
 

અભો ફ,ડયશ્રી, .................................................................................................................  
યશલેાવ, ................................... ન,ચલ મજુફ ર,રાચાયા વપ્ રામ કાભનો અનબુલ ઘયાલ,એ છ એ. 
જેન, પ્રલગત ન,ચલ ભુુફ છલ. 

ક્રમ 
ીાચારા સપ્ ાય કરે સ્ થલ  

તથા સરનામ  
સમય નોંઘ 

૧   

 

  

૨  

 

  

૩  

 

  

૪  

 

  

૫  

 

  

 

ઉ૫યોકત અનબુલના આધાય તય કે ટેન્ ડય વાથલ અગાઉન, કાભગ,ય ના અનબુલના િભાણ૫્ર ન, 

િભાણ,ત નકર આ વાથલ વાભલર છલ. 
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રાજકોટ મહાનગરપાલકા 

પ્રાણીસગં્રહાય ાખા 
-   પ્રાઇઝ બીડ   - 

(ીકત  નાઇન ઇેકરોરનક ીોરમેટમા ંવરળાન  ંરહેેર) 
 

ક્રમ રળગત ીોચારો સપ્ ાયના વાળ રાર  
૧ યાજકોટ ઝુરોજીર ાકક 

 ાતલ ર,રોચાયો વપ્ રામ 
કયલા ભાટે યેઇટ કોન્ રાકટ 
કયલા ફાફત  

ભકાઇ િપ્રત ૨૦ કકગ્રાના બાલ રા.............................................. 

પઅંકે રપ્રમા ..................................................................યુા  

યજકો િપ્રત ૨૦ કકગ્રાના બાલ રા.............................................. 

પઅંકે રપ્રમા .................................................................યુા  
 

નોંધ : ફ,ડયે આ ્ર કભાાં બાલ બયલાના નથ,  ભકાઇ તથા યજકા વપ્રામના બાલ નનરાઇન જ બયલાના છલ.   
 

 

 

         નાયબ કરમશ્ નર 

પળૂક ઝોન 

                 રાજકોટ મહાનગરપાલકા 


