જલાશય નલોદમ વલદ્યારમ ત્રાજ ફંગરા તાલુકો:-તાજા
જજલ્રો:-બાલનગય (ગુજયાત) ૩૬૪૧૫૦
-: જાશેય વનવલદા :આચામય શ્રી,જલાશય નલોદમ વલદ્યારમ ત્રાજ ફંગરા,તાલુકો:- તાજા જજલ્રો:-બાલનગય(ગુજયાત)
દ્વાયા વલદ્યારમ ભાટે નીચે દળાયલેર લાવિક ખયીદી (૨૦૨૦-૨૧) ના લય ભાટે ભશોયફંધ ટેન્ડય ભંગાલલાભાં
આલે છે .
ુ ી તેર, રીરા લટાણા ) ૨. સ્ટેળનયી ( વલદ્યાથી તથા કામાયરમ
૧.પ્રોલીજન વાભાન(કયીમાણુ ં )(વવિંગતેર ,સુમયમખ
) ૩.ટોમરેટ આઈટભ ૪. ક્રીડા અને યભતગભત ની લસ્તુ ૫. પ્રમોગળાા ની લસ્તુ ૬. ગણલેળ વીરામ કાભ
૭. ઈરેક્ટ્રીક વાભાન ૮. બાડા ેટે વલાયી લાશન ભહશન્રા ફોરેયો ,ટાટા સુભો ,ફોરેયો કેમ્ય,તુપાન તથા અન્મ
ડીજર લાશન ,ચાય વ્મક્ક્ટ્ત ફેવલાની ક્ષભતાલાળં તથા ૧૦ ક્ક્ટ્લન્ટર લજન લશન કયલાની ક્ષભતા લાળં ડીજર
લાશન જ સ્લીકામય યશેળે)(તેભજ ૧૭.૦૭.૨૦૧૮ છી ના ભોડર ને પ્રાથવભકતા આલાભાં આલળે) .ટેન્ડય પોભય
પી રૂ.૨૦૦.૦૦ (ફવો) (યત ન ભલા ાત્ર) યોકડા ચુકલી વલદ્યારમ કામાયરમ ય થીતાયીખ :-૧૭.૦૭.૨૦૨૦
થી તાયીખ :-૩૧.૦૭.૨૦૨૦ સુધી (યજા ના હદલવો વવલામ) વલાય ના ૧૦.૦૦ થી ફોયના ૦૫.૦૦ સુધી
ભી ળકળે.તેભજ અભાયી લેફવાઈટ
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www.jnvbhavnagar.gov.in ઉયથી ણ ડાઉનરોડ થઇ ળકળે.ડાઉનરોડ થી પ્રાપ્ત થમેર ટેન્ડય પોભય ની વાથે
રૂ.૨૦૦.૦૦ (ફવો) નો ડીભાંડ ડ્રાફ્ટ (યત ન ભલા ાત્ર) અરગથી “આચામય , જલાશય નલોદમ વલદ્યારમ ”
ત્રાજ ફંગરા ના નાભનો એવ .ફી. આઈ . યાજયા તણવા ળાખા ,ળાખા
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ટેન્ડય પોભય ની વાથે ભોકરલાનો યશેળે .વંપ ૂણય યીતે બયે ર ટેન્ડય પોભય વલદ્યારમ કામાયરમ ભાં યજીસ્ટડય
ોસ્ટ/કુહયમય અથલા રૂફરૂ ( with Acknowledgement) તાયીખ:-૦૩.૦૮.૨૦૨૦ વાંજના ૦૫.૦૦ લાગ્મા સુધી ભાં
સ્લીકાયલાના આલળે. વનમત વભમ ફાદ આલેર ટેન્ડય પોભય સ્લીકાયલાભાં આલળે નહશ.જે લસ્તુ નુ ં ટેન્ડય બયે ર
શોમ તેન ુ ં નાભ ટેન્ડય ના કલય ઉય સ્ષ્ટ અક્ષયો ભાં રખવુ ં ડળે.દયે ક ટેન્ડય ાટી એ જી.એવ.ટી./લેટ
વટીપીકેટ તથા ધંધા અંગે નુ ં નોંધણી પ્રભાણત્ર ટેન્ડય પોભય વાથે જોડલાનુ ં યશેળે.
ટેન્ડય ખોરલાની તાયીખ:-૦૪.૦૮.૨૦૨૦ વભમ વલાયે :- ૧૧.૦૦ લાગ્મે ,સ્થ :-જલાશય નલોદમ વલદ્યારમ
ત્રાજ ફંગરા તાલુકો:-તાજા ,જીલ્રા:-બાલનગય (ગુજયાત) ૩૬૪૧૫૦ .
આચામય શ્રી ,
જલાશય નલોદમ વલદ્યારમ ,
ત્રાજ ફંગરા તાલુકો:-તાજા
જજલ્રો:-બાલનગય (ગુજયાત)૩૬૪૧૫૦
પોન નં:-૦૨૮૪૨ ૨૮૬૩૦૦,૦૨૮૪૨ ૨૮૬૭૧૮

