
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    સદય જાહયેાત દદવ્મબાસ્કય દૈનનક ેયભાાં તા:-13.01.2019 ના યોજ પ્રનસધ્ધ કયલાભાાં આલેર છે. જેની ખાત્રી કયેર છે.  

 

 

વડોદરા મહાનગરપાલિકા 
Website: (1) www.vmc.gov.in (2) www.vmcegov.com 

જાહયેાત 

લડોદયા ભહાનગયાલરકાભાાં મોગ્મ નલબાગ તેભજ મોગ્મ શ્રીણીભાાં નોંધામેરા ઇજાયદાયો ાસેથી તથા સયકાયી અધધસયકાયી 

સાંસ્થાભાાં નોંધામેરા અનબુલી ઇજાયદાયો ાસેથી નીચે જણાલેર કાભોના ભહોયફાંધ બાલત્રો ફે બાગભાાં (પ્રી ક્લોરીદપકેળન 
ફીડ અને પ્રાઇસ ફીડ) યજી.ોસ્ટ.એડી./સ્ીડ ોસ્ટથી ભાંગાલલાભાાં આલે છે. 

અંદાજી યકભ ફાનાની 
યકભ રૂ. 

ટેન્ડય 
પી 

ટેન્ડય 
નલતયણની 
છેલ્રી તાયીખ 

ટેન્ડય 
સ્સ્લકાયલાની 
છેલ્રી તાયીખ 

લધ ુ ભાદહતી 
ભાટે નલબાગ 

ી.આય.ઓ.નાંફય 

(૧) લ.લોડધ-૦૬(એપ)ભાાં આલેર નલનલધ નલસ્તાયભાાં લયસાદી ગટયની કાભગીયી ભાટે ભાનલદદન યુા ાડલાનુાં કાભ 

.(દય-ઇનલાઇટ) 
૯૧,૬૨૫/- ૧,૮૩૨/- ૬૦૦/- ૧૮-૦૭-૧૯ ૨૩-૦૭-૧૯ કા.ઇ (.ઝોન)  

(૨) લ.લોડધ-૧૧(કે)ભાાં ઇરે.લોડધ-૯ આલેર ભહાલીય ટેનાભેન્ટ ના કોભન પ્રોટ ભાાં હને્ડાં ફનાલલાનુાં કાભ. 
૪૦,૧૬૮/- ૮૦૩/- ૪૦૦/- ૧૮-૦૭-૧૯ ૨૩-૦૭-૧૯ કા.ઇ (.ઝોન)  
(૩) લ.લોડધ- ૧૧ (કે)ભાાં ઇરે.લોડધ-૯ આલેર હાઇટેનળન યોડ ય આલેર લોરીફોર ગ્રાઉન્ડભાાં હને્ડાં ફનાલલાનુાં કાભ 
૪૦,૧૬૮/- ૮૦૩/- ૪૦૦/- ૧૮-૦૭-૧૯ ૨૩-૦૭-૧૯ કા.ઇ (.ઝોન)  
(૪) લ.લોડધ- ૧૧ (કે)ભાાં ઇરે.લોડધ-૯ આલેર સયુબીાકધ  ના કોભન પ્રોટ ભાાં હને્ડાં ફનાલલાનુાં કાભ. 
૪૦,૧૬૮/- ૮૦૩/- ૪૦૦/- ૧૮-૦૭-૧૯ ૨૩-૦૭-૧૯ કા.ઇ (.ઝોન)  
(૫) લ.લોડધ- ૧૧ (કે)ભાાં ઇરે.લોડધ-૯ આલેર નળલાાંજરી સોસામટી ના કોભન પ્રોટ ભાાં હને્ડાં ફનાલલાનુાં કાભ 
૪૦,૧૬૮/- ૮૦૩/- ૪૦૦/- ૧૮-૦૭-૧૯ ૨૩-૦૭-૧૯ કા.ઇ (.ઝોન)  
(૬) લ.લોડધ- ૧૧ (કે)ભાાં ઇરે.લોડધ-૯ આલેર પ્રાથૅના ડુપ્રેક્ળ ના  કોભન પ્રોટ ભાાં હને્ડાં ફનાલલાનુાં કાભ 
૪૦,૧૬૮/- ૮૦૩/- ૪૦૦/- ૧૮-૦૭-૧૯ ૨૩-૦૭-૧૯ કા.ઇ (.ઝોન)  
(૭) લ.લોડધ- ૧૧ (કે)ભાાં અતે્રની સચુના મજુફ ડીસીલ્ટીંગ ખાકુલા તેભજ  જ ેંટીગ ભળીનની કાભગીયી ભાટે ભાનલદીન  
    સપ્રામ કયલાનુાં કાભ 
૯૦,૧૫૯/- ૧,૮૦૩/- ૬૦૦/- ૧૮-૦૭-૧૯ ૨૩-૦૭-૧૯ કા.ઇ (.ઝોન)  
નોંધ:- (૧) ઇજાયદાયે મુ બાલત્ર યજુ કયતી લખતે પ્રી-ક્લોરીદપકેળન ફીડ સાથે ભની યીસીપ્ટ અને ટેન્ડય સ્રી 
ફીડલાની યહળેે. (૨) ઇજાયદાયે ી.એપ. સદટિપીકેટ/ફાાંહધેયી ત્ર યજુ કયલાનુાં યહળેે. (૩) સદય બાલત્ર યજી.એડી./સ્ીડ 

ોસ્ટથી મ્યનુન.કનભળનય, યેકડધ બ્ાાંચ, ખાંડેયાલ ભાકેટ, લડોદયા ભહાનગયાલરકા, લડોદયા-૧ ને ભી જલાનો સભમ ફોયના 

૪.૦૦ કરાક સધુીનો યહળેે. (૪) પ્રાઇસ ફીડભાાં કોઇણ પ્રકાયની ળયત સ્લીકાયલાભાાં આલળે નહી. (૫) ટેન્ડય સ્લીકાયલાની 
છેલ્રી તાયીખના ફોયના ૪.૦૦ કરાકે ટેન્ડયના ક્લોરીદપકેળન ફીડ ખોરલાભાાં આલળે. ક્લોરીપાઇડ થતાાં ઇજાયદાયોને 

પ્રા.ફીડ ઓનીંગ ભાટે જણાલલાભાાં આલળે (૬) સદયહુાં જાહયેાત તથા કાભના ટેન્ડય (1) www.vmc.gov.in (2) 

www.vmcegov.com ય ણ ભી ળકળે. (૭) કોઇણ બાલત્ર ભાંજુય/નાભાંજુય કયલાની અફાનધત સતા મ્યનુનનસર 

કનભળનયશ્રીને યહળેે. 
 

ી.આય.ઓ.નાં.-            /૨૦૧૯-૨૦૨૦       
        કામધારક ઇજનેય 

   નિભ ઝોન 
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