
િત
પી.આર.ઓ. ી.
વડોદરામહાનગરપા લકા

િવષય:- હરાત િસ ધ કરવા બાબત

ઉપરોકત િવષય પર વે જણાવવા ુ ંક પી.એમ.એ.વાય.યોજના તગત ગો ી-ગાય ી રુા ખાતે

ઈ.ડબ .ુએસ.-I & II ની કામગીર  માટ મળેલ મં ૂર જુબ તૈયાર કરલ હરાત પેટામા ંસામેલ રાખલે છે

ને જુરાત સમાચાર, સદંશ તથા અ ય દિનક સમાચારપ ોમાં િસ ધ કરવા િવનતંી છે.

VADODARA  MUNICIPAL CORPORATION
“PRADHAN MANTRI AWAS YOJNA”(PMAY - U)

Visit us at: www.vmc.gov.in,Phone: 0265- 2433116
Corrigendum wide PRO No.686/21-22

 Due to restriction of website(n-procure) to accept on public holiday
i.e. on(11-12-2021), Online Submission of the tender document has
been extended to 13thDecember 2021, up to 16:00 Hrs

 This corrigendum shall form a part of contract document.
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Municipal Engineer Executive Engineer
Affordable Housing Affordable Housing
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