
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

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-૦૬(એપ)ભાાં ઓ.ી યોડ ય આલેર યાભીનાકધ  સોસામટીના ગેટ ાસે ડી જી સેટ ચરાલલા 
ભાનલદીન આલાનુાં કાભ. 
૪૬,૨૦૬/- ૯૩૦/- ૪૦૦/- ૨૪-૦૧-૨૦૨૦ ૨૫-૦૧-૨૦૨૦ કા.ઇ (.ઝોન)  

(૨) લ.લોડધ-૦૬(એપ)ભાાં આલેર યોડ કાભગીયી ભાટે ભાનલદીન તેભજ ટે્રક્ટય સપ્રામ કયલાનુાં કાભ. 
૨,૩૩,૧૪૨/- ૪,૬૭૦/- ૮૦૦/- ૨૪-૦૧-૨૦૨૦ ૨૫-૦૧-૨૦૨૦ કા.ઇ (.ઝોન)  
(૩) લ.લોડધ-૬(એપ)ભાાં આલેર તાાંદરજા યોડ ય સ્લાગત ડુરેક્ષ ાસે ઇરે.ાં ચરાલલા ભાનલફદન  
આલાનુાં કાભ. 
૪૬,૨૦૬/- ૯૩૦/- ૪૦૦/- ૨૪-૦૧-૨૦૨૦ ૨૫-૦૧-૨૦૨૦ કા.ઇ (.ઝોન)  

(૪) લ.લોડધ-૧૧(કે)ભાાં આલેર મખુ્મ યસ્તાઓ ય યોડની કાભગીયી તેભજ જ ાંગર કાંટીગ કાભગીયી ભાટે  
ભાનલફદન તેભજ ટે્રક્ટય સપ્રામ કયલાનુાં કાભ. 
૨,૩૨,૯૪૦/- ૪,૬૬૦/- ૮૦૦/- ૨૪-૦૧-૨૦૨૦ ૨૫-૦૧-૨૦૨૦   
(૫) લ.લોડધ-૧૧(કે)ભાાં ગોત્રી ગામત્રીનગય ાંીગ સ્ટેસન ાસે લાલ્લ ઓયેટ કયલા અતે્રની સચુના મજુફ  
ભાનલફદન સપ્રામ કયલાનુાં કાભ. 
૪૬,૨૦૬/- ૯૩૦/- ૪૦૦/- ૨૪-૦૧-૨૦૨૦ ૨૫-૦૧-૨૦૨૦   

(૫) લ.લોડધ-૧૧(કે)ભાાં યાજેળ ટાલય યોડ ય ડે્રનેજ નીકા ય ડી જી સેટ ાં ચરાલલા અતે્રની સચુના મજુફ  
ભાનલફદન સપ્રામ કયલાનુાં કાભ. 
 ૪૫,૫૮૧/- ૯૧૨/- ૪૦૦/- ૨૪-૦૧-૨૦૨૦ ૨૫-૦૧-૨૦૨૦ 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
    

    

http://www.vmc.gov.in/
http://www.vmcegov.com/
http://www.vmc.gov.in/
http://www.vmcegov.com/

