
પ્રતિ, 
જનસંર્ક  અતધર્ાયી શ્રી,  
        ઉયોર્િ જાહેયાિ લેફ સાઇટ/ દૈતનર્ સભાચાય ત્રો ભાં પ્રતસધ્ધ ર્યલા તલનંિી છે.  

 કામયારક ઇજનેય 
 ૂર્યઝોન ની કચેયી 

ર્ડોદયા ભહાનગય ાલરકા 
 

મિશન સ્વચ્છ વડોદરા 
    ર્ડોદયા ભહાનગય ાલરકા 
                               www.vmc.gov.in  

 લડોદયા ભહાનગય ાતરર્ાભાં  મોગ્મ તલબાગ િેભજ મોગ્મ શે્રણીભાં  નોંધામેરા ઇજાયદાયો ાસે થી િથા 
સયર્ાયી/અધક સયર્ાયી સંસ્થાના નોંધામેરા અનુબલી ઇજાયદાયો ાસેથી નીચે જણાલેર  ર્ાભો ભાટે ભહોયફંધ 
બાલત્રર્ો ફે બાગભાં (પ્રીક્લોરીફપરે્ળન  ફીડ અને પ્રાઇઝફીડ) યજી.ોસ્ટ એડી./સ્ીડ ોસ્ટ થી ભંગાલલાભાં 
આલે છે.  
અ

નુ. 
અંદાજી યકભ ફાનાની યકભ 

(રૂ.) 
ટેન્ડયની પી ટેન્ડય લર્તયણ 

ની છેલ્લી તાયીખ 
ટેન્ડય 

સ્ર્ીકાયર્ાની 
છેલ્લી તાયીખ 

ર્ધુ ભાહહતી 
ભાટે લર્બાગ 

ી.આ
ય.ઓ.

નં. 
૧. લ.લોડક  નં-૦૧ ના તલસ્િાયભાં ડરે નેજની દૈતનર્ પફયમાદોના તનર્ાર ભાટે જટેીંગ ભળીન ભાટે ભાનલ ફદન ુયા ાડલાનંુ 

ર્ાભ.  (આ.યેટ) 
 ૮૯,૧૫૨/- ૧૭૮૩/- ૩૦૦/- ૨૧-૦૧-૨૦ ૨૪-૦૧-૨૦ ૂલકઝોન  

૨. લ.લોડક  નં-૧ ના તલસ્િાયભાં ડરે નેજની દૈતનર્ પફયમાદોના તનર્ાર ર્યલા ડી સીટીંટીંગ ભળીન ભાટે ભાનલ ફદન ુયા 
ાડલાનંુ ર્ાભ.(આ.યેટ) 

 ૯૦,૭૪૪/- ૧૮૧૫/- ૩૦૦/- ૨૧-૦૧-૨૦ ૨૪-૦૧-૨૦ ૂલકઝોન  
૩ લ.લો-૦૨(ફી)ભાં આલેર લીભા દલાખાના લાયસીમા ાસે નલીન હેન્ડં ફનાલલાનંુ ર્ાભ.(યી.ઈ) 
 ૪૨,૩૭૨/- ૮૪૭ ૨૦૦/- ૨૧-૦૧-૨૦ ૨૪-૦૧-૨૦ ૂલકઝોન  

૧. ઇજાયદાયે  ભુ બાલત્ર યજુ ર્યિી લખિે પ્રી ક્લોરીફપરે્ળન ફીડ સાથે ભની યીસીપ્ટ  અને ટેન્ડય સ્રી 
ફીડલાની યહેળે.૨ ઇજાયદાયે  ી.એપ. સટીપીરે્ટ /ફાંહેધયી ત્ર યજુ ર્યલાનું યહેળે. ૩. સદય બાલત્રર્ 
યજી.એ.ડી./સ્ીડ ોસ્ટ થી લડોદયા ભહાનગય ાતરર્ા યેર્ોડક  બ્ાંચ ખંડેયાલ  ભારે્ટ,લડોદયા ભહાનગય ાતરર્ા, 
લડોદયા-૧ ને ભી જલાનો સભમ ફોય ના ૪:૦૦ ર્રાર્ સુધીનો યહેળે. ૪. પ્રાઇઝફીડ ભાં ર્ોઇણ પ્રર્ાયની ળયિ 
સ્લીર્ાયલાભાં આલળે નહીં. ૫. ટેન્ડય સ્લીર્ાયલાની િાયીખ ના ફોય ના ૫:૦૦ ર્રારે્ ટેન્ડય ના ક્લોરીફપરે્ળન ફીડ 
ખોરલાભાં આલળે. ક્લોરીપાઇડ થિા ઇજાયદાયોને થિા ઇજાયદાયોને પ્રાઇઝફીડ ઓનીંગ ભાટે જાણ ર્યલાભાં 
આલળે. ૬. ઓફપસ સભમ દયમ્માન ફોયે ૪:૦૦ ર્રાર્ સુધી ટેન્ડય ભી યહેળે. ૭. સદય હંુ જાહેયાિ િથા ર્ાભના  
ટેન્ડય  www.vmc.gov.in ય ભી ળર્ળે. ૮. ર્ોઇણ બાલત્ર ભંજુય/નાભંજુય ર્યલાની અફાધીિ સત્તા 
મ્મુતનતસર ર્તભળનયશ્રીને યહેળે. 
ી.આય.ઓ.નં:-             /૨૦૧૯-૨૦                                             જનસંકય  લર્બાગ ધ્ર્ાયા પ્રકાલિત                                     

 

 

 
 

 

Tender 

P.R.O. 

No. 

Departme

nt 
Details 

Issue of Tender 

Last Date 

for Receipt 

of Tender 

Document 

by Post 

Start Date End Date  
1 2 3 4 5 6 
1. Ex.Eng. 

Ward 

No.01 

Supply of man power for jetting machine of 
daily complain solve in word-01 13-01-2020 21-01-2020 24-01-2020 

2. Ex.Eng. 

Ward 

No.01 

Supply of man power for d-silting machine 
of daily complain solve in word-01 

13-01-2020 21-01-2020 24-01-2020 

૩ Ex.Eng. 

Ward 

No.02 

Making of hand pump at vima hospital 
near varasiya in word-02 

13-01-2020 21-01-2020 24-01-2020 
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