વડોદરા ભહાનગરાલિકા
ફાાંધકાભ રવાનગી શાખા

ત્રીજો ભા, ખંડેયાલ ભાર્કે ટ, યાજભશેર યોડ, લડોદયા.
લેફવાઇટ : (૧) www.vmc.gov.in

તભાભ ઇભારતોની સ્ટ્રકચરિ સેપટી સાંદબે જાહેર નોટીસ

આથી લડોદયા ભશાનગય ાલરર્કા શદ વલસ્તાયભાં આલેર ઇભાયતો ફાંધર્કાભોના (યશેઠાણ/ ર્કોભળીમર/ઇન્ડસ્રીમર/અન્મ),

ભાલરર્કો, ચેયભેનશ્રી / વેક્રેટયીશ્રી /ભર્કાન ફાંધર્કાભની યલાનગીના વનયુર્કત યજીસ્ટડડ એન્જીનીમય / આર્ર્કિટેર્કટ / સ્રર્કચયર એન્જીનીમય

/ ર્કરાર્કડ ઓપ લર્કડવ / ડેલરયશ્રી / ભેનેજયશ્રી / ભાલરર્કશ્રી / ર્કફજેદાયશ્રી / લયાળર્કાયશ્રીઓને જાશેય નોટીવ આી જણાલલાભાં
આલે છે ર્કે:

યાજ્મ વયર્કાયશ્રી દ્વાયા તા.૧૮-૧-૨૦૧૨ ના યોજ ભંજુય ર્કયલાભાં આલેર અને શારભાં અભરી દ્વીતીમ ુનયાલતીત વલર્કાવ

નર્કળા મોજના ૨૦૦૬ તથા તે અંતગડત જાયી ર્કયે લાભાં આલેર વલર્કાવ વનમંત્રણ વલવનમભો(જી.ડી.વી.આય.)ના યે ગ્યુરેળન નં. (૨૬) તથા
(૨૯) ની જોગલાઇ અનુવાય તેભાં જણાલેર તભાભ ફાંધર્કાભો / ઇભાયતોનું જી.ડી.વી.આય.ના ળીડયુર ૧૭ ભાં દળાડવ્મા મુજફ વભમાંતયે

સ્રર્કચયર વેપટી ઇન્સ્ેર્કળન ર્કયાલી પોભડન.ં ૧૧ બયાલી વક્ષભ વત્તા વભક્ષ યજુ ર્કયલાની તથા સ્રર્કચય એન્જીનીમયની બરાભણ અનુવાય
જરુ યી ભેઇન્ટેન્વ ર્કયાલી ભર્કાનને સ્રર્કચયર યીતે વરાભત યાખલાની જોગલાઇ ર્કયલાભાં આલેર છે .

જી.ડી.વી.આય.-૦૬ ના વનમભ ૫.૩.૧(ix) મુજફ તથા જી.ડી.વી.આય.ના યે ગ્યુરેળન નં. ૨૬ ભાં ઇભાયતો / લફલ્ડીંગોને ર્કરાવ-

૧ (ફધા જ પ્રર્કાયના પેભ સ્રર્કચયર, પેર્કટયી / ઇન્ડસ્રીમર લફલ્ડીંગ, સ્ેળીમર લફલ્ડીંગ, એજ્યુર્કેળન લફલ્ડીંગ, ર્કોભળીમર લફલ્ડીંગ અને

અન્મ બ્રીર્ક લફલ્ડીંગ) તથા ર્કરાવ-૨ (૯.૦૦ ભી.થી લધુ ઉંચાઇ ધયાલતાં રોડફેયીંગ યશેઠાણ પ્રર્કાયના ઇભાયતો / લફલ્ડીંગ) ર્કેટેગયીભાં
લગીકૃત ર્કયલાભાં આલેર છે . જી.ડી.વી.આય.ની જોગલાઇ અનુવાય જે લફલ્ડીંગ/ ઇભાયતોના ફાંધર્કાભને ંદય લડ  ૂણડ થમા શોમ તેલા
તભાભ લફલ્ડીંગ લફલ્ડીંગ / ઇભાયતોના ભાલરર્કશ્રી / ચેયભેનશ્રી /વેક્રેટયીશ્રી / ડેલરવડશ્રી /ભેનેજયશ્રી / ભાલરર્કશ્રી /ર્કફજેદાયશ્રી /

લયાળર્કાયશ્રી / ભર્કાન ફાંધર્કાભની યલાનગીના વનયુક્ત યજીસ્ટડડ એન્જીનીમય / આર્ર્કિટેર્કટ / સ્રર્કચયર એન્જીનીમય / ર્કરાર્કડ ઓપ
લર્કડવશ્રીઓએ તેઓના યજીસ્ટડડ સ્રર્કચયર એન્જીનીમય અથલા લડોદયા ભશાનગય ાલરર્કાના રાઈવન્વ શોલ્ડય અન્મ સ્રર્કચયર
એન્જીનીમય ભાયપતે ભર્કાનની ચર્કાવણી ર્કયાલી સ્રર્કચયર સ્ટેફીરીટી વટીર્પર્કેટ ભેલી, વનમત પોભડ નં. ૧૧ ભાં વલગતો વાથે લડોદયા

ભશાનગય ાલરર્કાના ફાંધર્કાભ યલાનગી ળાખાની ઓર્પવભાં જભા ર્કયાલલાનું યશેળે તથા સ્રર્કચયર એન્જીનીમયની બરાભણ અનુવાય
લફલ્ડીંગ / ઇભાયતનું ભેઇન્ટેન્વ વભમ ભમાડદાભાંપયજીમાત ર્કયલા ભાટે
નોટીવથી જણાલલાભાં આલે છે .

તથા ભર્કાનને સ્રર્કચયર યીતે વરાભત યાખલા આ જાશેય

જો ઉયોર્કત ર્કામડલાશી ર્કરાવ-૧ ર્કેટેગયીભાં વભાવલષ્ટ ઇભાયતો / લફલ્ડીંગો ભાટે તા.૧૮-૧-૨૦૧૨ થી ત્રણ લડ સુધી તથા

ર્કરાવ-૨ ર્કેટેગયીભાં વભાવલષ્ટ ઇભાયતો / લફલ્ડીંગો ભાટે તા.૧૮-૧-૨૦૧૨ થી ાંચ લડ સુધીભાં ર્કયલાભાં નશીં આલે તો તેલી ઇભાયતો
/ ફાંધર્કાભો વાભે લડોદયા ભશાનગય ાલરર્કા દ્વાયા ર્કામદે વયની ર્કામડલાશી શાથ ધયલાભાં આલળે. જેની જે તે વંફધ
ં ર્કતાડ એ નોંધ રેલી.

જી.ડી.વી.આય.ની વલગતલાય જોગલાઇની વલગતો લડોદયા ભશાનગય ાલરર્કાની ફાંધર્કાભ યલાનગી ળાખાભાં લંચાણ ભાટે

ભી ળર્કળે. તેભજ જી.ડી.વી.આય. લેચાણથી વુડા ર્કચેયી,(ઉત્ર્કડ ેરોર ં વાભે, લી.આઇ.ી. યોડ, ર્કાયે રીફાગ, લડોદયા) ખાતેથી વનમત
ર્કયામેર યર્કભ જભા ર્કયાલી ભેલી ળર્કાળે. લડોદયા ભશાનગય ાલરર્કાની લેફવાઇટ www.vmc.gov.in ઉય ડાઉનરોડ અંતગડત
વલબાગભાં જી.ડી.વી.આય. પ્રવવધ્ધ ર્કયલાભાં આલેર છે .
બવલષ્મભાં સ્રર્કચય વેપટી અંગે ર્કોઇ

પ્રશ્ન ઉસ્સ્થત થળે ર્કે જાનભારને શાની થળે તેની વઘી જલાફદાયી એાટડ ભેન્ટના વભ્મો /

વોવામટીની યશેળે. ભશાનગય ાલરર્કાની યશેળે નશીં.
ી.આય.ઓ. નં.

/૧૬-૧૭

મ્યુવનવવર ર્કવભળનય

લડોદયા ભશાનગય ાલરર્કા

