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TENDER NOTICE 

 
 

Sealed Tenders are invited for Contracts on Outsourcing Basis in the Depots of Secunderabad 

Region (i) Sweeping, Cleaning and Washing of Garage Yard Premises and Maintenance of 

Toilets ii) Sweeping, Cleaning and Washing of Platforms and Premises of CACs,                            

iii) Sweeping, Cleaning and Washing of Ordinary and Special Type of Buses on Manpower 

Basis, (iv) Installation and maintenance of new LED TVs and only maintenance to the already 

fitted TVs in the Special type of Buses (v) Washing and Ironing of Blankets and Curtains of 

Rajadhani Buses, (vi) Artisans (Skilled Workers), (vii) Outsourcing of Bus Attendants in 

Garuda+ and Rajadhani Buses and viii) Unskilled Manpower on CTVs. For more details, visit 

http://tsrtc.telangana.gov.in(Tenders).  TSRTC reserves the right to cancel or reject any 

tenders without assigning any reason thereof. 
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ట.ఎష్.ఆయ్.ట.ష 

ట ెండయ్ నొటష 
 

షకెంద్యహఫహద్ యజమన్ లొన డొలలొ అఴట్ షొయ్షెంగ్ 

్యహతదకన ఒ్ెందహల కొషెం షల్డ్ ట ెండయ్ల 

ఆస్ఴహనెంచఫడ్డహమ (i) గ్మహయేజ్ మహయ్డ్ ్యహెంగణహన్న 

ష్ఴెంగ్, క్లనెంగ్ భయమ ఴహశెంగ్ భయమ టహమల ట్ ల 

నయ్ఴసణ, ii) ్లహట్ పహయభ్ ల భయమ CACల వబ్యెం చేమడెం, iii) 

భహనఴవక్త ్యహతదకన షహధహయణ భయమ ్యత్మేక యకెం 

ఫష్షలన కడగడెం,  (iv) ్యత్మేక యకెం ఫష్షలలొ కత్త LED టఴల 

ఇన్ ష్టహలేశన్ & నయ్ఴసణ భయమ ఇ్టకే అభయ్చన టఴలక 

నయ్ఴసణ  భహత్యభే, (v) యహజధహన ఫష్షల ద్ట్లన  భయమ 

కయ్ట న్ల ఉతకడెం భయమ ఇష్త్య చేమడెం, (vi) కళహకహయల 

(నైణ్మెం కలగన కహయ్భకల), (vii) గయడ+ భయమ యహజధహన 

ఫష్షల్లొ ఫష్ అట ెండ ెంట్ ల అఴట్ షొయ్షెంగ్ భయమ  viii) 

CTVలలొ నైణ్మెం లేన భహనఴవక్త. భయన్న ఴఴయహల కొషెం, 

http://tsrtc.telangana.gov.in (Tenders)న షెందయ్వెంచెండ. ఎటఴెంట కహయణెం 

చఽకెండహనే ఏదైనహ ట ెండయ్లన యద్ద చేషే లేదహ తయష్కయెంచే 

సక్క TSRTCక ఉెంద. 
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అఴట్ షొయ్షెంగ్ ్యహతదకన (i) RNG-I డొలొన అన్న ఴబహగహలలొ 

గ్మహయేజ్ మహయ్డ్ ్యహెంగణహన్న ష్ఴెంగ్, క్లనెంగ్ భయమ ఴహశెంగ్ 

భయమ టహమల ట్ల నయ్ఴసణై కహెంట్యహక్టల కేటహమెం, ii) 

్లహట్ పహయభ్ లన ఊడ్చడెం, వబ్యయచడెం:CACs కఽకట్ ల్ల  CAC, 

టహన్ చ య CAC భయమ ECIL CAC, iii) అన్న డొలలొన షహధహయణ యకెం 

ఫష్షలన ఊడ్చడెం, వబ్యయచడెం భయమ కడగడెం, ్యత్మేక భైనహ ఫష్షల 

ఉన్నహ BHEL, MYP-I, RNG-II ఫష్షలన ఊడ్చడెం, వబ్యయచడెం భయమ కడగడెం (iv) 

CNT, KG, RNG-II, JDM & MDCL ఴద్ద ్యత్మేక యకెం ఫష్షలక యషహమన (v) 

కత్త LED టఴల షెంష్థహన భయమ నయ్ఴసణ, RNG-II, JDM, KP భయమ MYP-II 

డొల ్యత్మేక యకెం ఫష్షలలొ ఇ్టకే అభయ్చన టఴలక భహత్యభే 

నయ్ఴసణ, (vi) BHEL, MDCL, MYP-I, MYP-II, KG & RNG-II డొలలొ యహజధహన 

ఫష్షల ద్ట్లన ఇష్త్య చేమడెం, (vii) అన్న డొలలొ ఆయ్టజన్ల 

(నైణ్మెం కలగన కహయ్భకల) భయమ (viii) RNG-II, BHEL & MYP-I డొల 

గయడ+ భయమ యహజధహనలొ ఫష్ అట ెండ ెంట్ల అఴట్ షొయ్షెంగ్. భయన్న 

ఴఴయహల కొషెం http://tsrtc.telangana.gov.in (ట ెండయ్ల)న షెందయ్వెంచెండ. ఎటఴెంట 

కహయణెం చఽకెండహనే ఏదైనహ ట ెండయ్లన యద్ద చేషే లేదహ తయష్కయెంచే సక్క 

TSRTCక ఉెంద. 
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