
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                     

 
 

 

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

જાહયેાત 

લડોદયા ભહાનગયાલરકાભાાં મોગ્મ વલબાગ તેભજ મોગ્મ શ્રીણીભાાં નોંધામેરા ઇજાયદાયો ાસેથી તથા સયકાયી 

અધધસયકાયી સાંસ્થાભાાં નોંધામેરા અનબુલી ઇજાયદાયો ાસેથી નીચે જણાલેર કાભોના ભહોયફાંધ બાલત્રો ફે 

બાગભાાં (પ્રી ક્લોરીફપકેળન ફીડ અને પ્રાઇસ ફીડ) યજી.ોસ્ટ.એડી./સ્ીડ ોસ્ટથી ભાંગાલલાભાાં આલે છે. 

અંદાજી 
યકભ 

ફાનાની 
યકભ રૂ. 

ટેન્ડય 
પી 

ટેન્ડય 
વલતયણની 
છેલ્રી તાયીખ 

ટેન્ડય 
સ્સ્લકાયલાની 
છેલ્રી તાયીખ 

લધ ુ ભાફહતી 
ભાટે વલબાગ 

ી.આય.ઓ.નાંફય 

(૧) લ.લોડધ -૧૧ (કે)ના વલસ્તાયભાાં આલેર લાસણા તાલ ય નલા તયાા ફનાલલા તથા યીેયીંગ કયલાનુાં 
 કાભ. 
૨,૪૨,૦૮૩/- ૪,૮૫૦/- ૮૦૦/- ૧૯-૧૧-૧૯ ૨૦-૧૧-૧૯ કા.ઇ (.ઝોન)  
(૨) લ.લોડધ-૧૧ (કે)ના વલસ્તાયભાાં આલેર ગોત્રી તાલ ય નલા તયાા ફનાલલાનુાં  કાભ. 
૨,૩૧,૪૨૩/- ૪,૬૩૦/- ૮૦૦/- ૧૯-૧૧-૧૯ ૨૦-૧૧-૧૯ કા.ઇ (.ઝોન)  
(૩) લ.લોડધ-૧૧ (કે) સેનેટયી ળાખા ભાાં આલેર સેનેટયી હાથરાયીઓ યીેયીંગ કયલાનુાં કાભ. 
૧,૧૯,૬૪૦/- ૨,૩૯૫/- ૮૦૦/- ૧૯-૧૧-૧૯ ૨૦-૧૧-૧૯ કા.ઇ (.ઝોન)  
(૪) લ.લોડધ-૧૧ (કે)ભાાં યાધીકા સોસામટી ાસે તથા કોટધ  લફલ્ડીંગ ાછની ડે્રનેજ નીકા ય ડીજસેટ તથા 
 ાં ચરાલલા અતે્રની સચુના મજુફ ભાનલદીન સપ્રામ કયલાનુાં કાભ .  
૪૫,૪૪૬/- ૯૧૦/- ૪૦૦/- ૧૯-૧૧-૧૯ ૨૦-૧૧-૧૯ કા.ઇ (.ઝોન)  

(૫) લ.લોડધ-૧૧ (કે)ભાાં યાજેળ ટાલય યોડ ય ડે્રનેજ નીકા ય ડીજસેટ તથા ાં ચરાલલા અતે્રની સચુના  
મજુફ ભાનલદીન સપ્રામ કયલાનુાં કાભ . 
૪૫,૮૧૨/- ૯૨૦/- ૪૦૦/- ૧૯-૧૧-૧૯ ૨૦-૧૧-૧૯ કા.ઇ (.ઝોન)  

(૬)લ.લોડધ-૧૦(જે) ભાાં સાયાબાઇ યોડ ય આલેર હોનેસ્ટ હોટેર સાભે ાં ચરાલલા ભાનલદીન સપ્રામ 
કયલાનુાં કાભ . 
૪૬,૫૧૮/- ૯૩૦/- ૪૦૦/- ૧૯-૧૧-૧૯ ૨૦-૧૧-૧૯ કા.ઇ (.ઝોન)  

નોંધ:- (૧) ઇજાયદાયે મુ બાલત્ર યજુ કયતી લખતે પ્રી-ક્લોરીફપકેળન ફીડ સાથે ભની યીસીપ્ટ અને ટેન્ડય 

સ્રી ફીડલાની યહળેે. (૨) ઇજાયદાયે ી.એપ. સફટિપીકેટ/ફાાંહધેયી ત્ર યજુ કયલાનુાં યહળેે. (૩) સદય બાલત્ર 

યજી.એડી./સ્ીડ ોસ્ટથી વિભઝોન લહીલટી લોડધ -૬(એપ) એંન્જીનીંમયીગ ળાખાની કચેયી, લડોદયા 

ભહાનગયાલરકા, સાંહજાનાંદ એાર્ટધ ભેન્ટ સાભે, લડોદયા-૩૯૦૦૨૦ 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 ક્લોરીફપકેળન 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 અફાવધત સતા મ્યવુનવસર કવભળનયશ્રીને યહળેે. 
 

ી.આય.ઓ.નાં.-                /૨૦૧૯-૨૦૨૦       
                               જનસકધ  વલબાગ દ્વાયા પ્રકાવળત 
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