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 જાહરે નિનળદા િ.ં-૧૯(ર૦૧૯-૨૦) 
 
ગજુરાત રાજય જાહરે બાઘંકામ ખાતાિા ઠેકેદારશ્રીિી માન્ય શે્રણીમા ંિોંઘાયેા ઠેકેદારશ્રીઓ પાસેથી જુિાગઢ 

નળભાગીય કચેરી હઠેલિા િીચે મજુબિા કામોિા અનકુ્રમન.ં- (૧ થી ર) ન  ંટેન્ડરો ફકત ઇ-ટેન્ડરીંગ ૫ઘ્ઘતીથી તથ  
અનકુ્રમન.ં- (૩ થી ૬) ન  ંટેન્ડરો ઇ-ટેન્ડરીંગ કમ રીવર્સ ઓકશન પઘ્ઘતતથી ઉ૫ર મજુબિી કચેરી દળારા મગંાળળામાં  
આળે છે. ટેન્ડર ફોમય ફકત https://gsphc.nprocure.com ૫ર િીચે જણાળે તારીખથી ઉ૫લ્બઘ રહેે તથા િીચે 
જણાળે તારીખ સઘુીમા ં ઓન  ઇન ર્બમીટ  કરળાનુ ંરહેે. ટેન્ડરમા ંખાસ રતોમા ંમાગં્યા મજુબિા ઓરીજીિ 
દસ્તાળેજો સ્કેિ કરી ઓિાઇિ ટેન્ડર સાથે મકુળાિા રહેે. અનકુ્રમન.ં- (૧ થી ૩) ટેન્ડર  કળર પર કામનુ ંિામ , 
બાિાિી રકમ અિે ટેન્ડર ફી રજુ કરળાિી છેલ્ી તારીખિો ઉલ્ેખ કરી સીલ્ડ કળર િીચે જણાળે તારીખ સઘુીમા ં
નિગમિી નળભાગીય કચેરી, જુિાગઢ ખાતે રૂબરૂ/ રજીસ્ટડય પોસ્ટ એડી/ સ્પીડ પોસ્ટથી અળશ્ય રજુ કરળાિા રહેે. તથા 
અનકુ્રમન.ં- (૪ થી ૬) ટેન્ડર કળર પર કામનુ ંિામ , બાિાિી રકમ અિે ટેન્ડર ફી રજુ કરળાિી છેલ્ી તારીખિો ઉલ્ેખ 
કરી સીલ્ડ કળર િીચે જણાળે તારીખ સઘુીમા ંનિગમિી ળડીકચેરી , ગાઘંીિગર ખાતે રૂબરૂ/ રજીસ્ટડય પોસ્ટ એડી/ 
સ્પીડ પોસ્ટથી અળશ્ય રજુ કરળાિા રહેે. નિઘાયરીત તારીખ સઘુીમા ંબાિાિી રકમ તથા ટેન્ડર ફી સીલ્ડ કળરમા ંરજુ 
કરળામા ંિહી આળે અથળા માન્ય ઘારા ઘોરણ મજુબ િહી હોય તો તેળા ઇજારદારશ્રીનુ ંટેન્ડર િોિ રીસ્પોન્સીળ ગણી 
ટેકિીક અિે / અથળા પ્રાઇઝ બીડ , ઓિાઇિ ખોળામા ંઆળે િહી. અનકુ્રમ નબંર-(૧ થી ૬)  માટે જરૂરી ટેન્ડર 
ફી તથા બાિાિી રકમનુ ંકળર રજુ કરળાિી છેલ્ી તારીખે આકસ્મીક કારણોસર જો રજા જાહરે થાય તો ત્યાર ૫છીિા 
ચાલ ુદદ વરે્ ટેન્ડર સ્ળીકારળામા ંઆળે. આ અંગેિી નળગતો માદહતી ખાતાિી ળેબસાઇટ www.statetenders.com 

તથા નિગમિી ળેબસાઇટ www.gsphc.gujarat.gov.in  ઉ૫ર ૫ણ ઉ૫બ્ઘ છે. બાિાિી રકમ ભરળામાથંી મદુકતનુ ં
પ્રમાણ૫ત્ર ફકત પોીસ આળાસ નિગમનુ ં જ ગ્રાહય રાખળામા ંઆળે. કામોિી યોગ્યતા માટે ઓિાઇિ ટેન્ડરમા ં
ટેકિીક બીડિો અભ્યાસ કરળાિો રહેે તથા તે મજુબિા માગંે દસ્તાળેજો ઓિ ાઇિ ફરજીયાત રજુ કરળાિા 
રહેે. ઇ-ટેન્ડરીંગથી જે ઇજારદારશ્રીઓ કળોીફાય થે તે જ ઇજારદારશ્રીઓ િીચે જણાળે તારીખ તથા સમયે ઓિ 
ાઇિ રીળસય ઓકિમા ંભાગ ઇ કે.   

 
અ.નં
. 

ક મનુ ંન મ (૧) અંદ જીત રકમ 
(૩) ટેન્ડર ફી 

(ર) બ ન ની રકમ 
(૪) કક્ષ   

રીવર્સ ઓકશન શરૂ 
થવ ની ત રીખ અને 

ર્મય 
૧ બોટાદ ખાતે બોટાદ સબજેનુ ંખાસ 

મરામતનુ ંકામ. (પાચંમો પ્રયત્િ)  
(૧) ૧૭,૨૪,૬૭૫.૭૯ 
(૩) ૯૦૦.૦૦ 

(ર) ૧૭૨૪૬.૦૦ 
(૪) કક્ષા ‘’ઇ૧’’ 
અિે ઉપર. 

---- 
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અ.
ન.ં 

ક મનુ ંન મ (૧) અંદ જીત રકમ 
(૩) ટેન્ડર ફી 

(ર) બ ન ની રકમ 
(૪) કક્ષ   

રીવર્સ ઓકશન શરૂ 
થવ ની ત રીખ અને 

ર્મય 
ર જુિાગઢ પી.ટી.સી. કેમ્પસ ખાતે જુિા બેરેક-૧ 

તથા ર િી પાછલ , જે બેરેકિી બાજુમા ંતથા 
પી.ટી.સી. પરેડ ગ્રાઉન્ડમાં  ટોઇેટ બ્ોક તથા 
ડીસ્પેન્સરીનુ ંબાઘંકામ. (નળજલીકરણ સદહત)  
(સ્કીમ- ડી.જી.પી. - એિ.આર.બી.) (પ્રાયોરીટી 
૨૦૧૯-ર૦) (ચોથો પ્રયત્િ)  

(૧) ૯૪૪૪૩૩૦.૬૨ 
(૩) ૨૪૦૦.૦૦ 

(ર) ૯૪૪૪૩.૦૦ 
(૪) ખાસ કક્ષા III 
(મકાિ) અિે ઉપર. 

---- 

૩ ગીરસોમિાથ જીલ્ાિા કોડીિાર ખાતે જુિી 
પોીસ ાઇિમા ંકક્ષા બી-૩ર (પી +૪) 
આળાસોનુ ંબાઘંકામ. (નળજલીકરણ સદહત)  
(ડી.જી.પી.-આર.બી.) (પ્રાયોરીટી ૨૦૧૮-
૧૯)  (ત્રીજો પ્રયત્િ)  

(૧)પ૮૭૮૨૮૯પ.પ૬  
(૩) ૧૨૦૦૦.૦૦ 

(ર) પ૮૭૮૨૯.૦૦   
(૪) ખાસ કક્ષા- II 
(મકાિ) અિ ેઉપર. 

તા:૦૯/૦૪/૨૦૨૦  
સમય ૧૧ થી ૧૨   
કાકે 

૪ અમરેી જીલ્ાિા જાફરાબાદ ખાતે પોીસ 
આળાસો કક્ષા બી-૩ર (પી+૪),          સી-
૦૩ (જી +૧) તથા ડી-૦૧ નુ ંબાઘંકામ. 
(નળજલીકરણ સદહત) (સ્કીમ- ડીજીપી – 
આર.બી.) (પ્રાયોરીટી ૨૦૧૮-૧૯) (ત્રીજો 
પ્રયત્િ)  

(૧)૭૨૯૨પ૨પ૩.૭પ 
(૩) ૧૨૦૦૦.૦૦ 

(ર)૭૨૯૨પ૨.૦૦ 
(૪) ખાસ કક્ષા- I 
(મકાિ). 

તા:૦૯/૦૪/૨૦૨૦  
સમય ૧૩ થી ૧૪   
કાકે 

પ પોરબદંર જીલ્ાિા કુછડી ખાતે મરીિ ટાસ્ક 
ફોસય માટે કક્ષા બી-૪૮(પી +૬), સી-૦૪ 
(પી+૧), ડી-૦ર (ગ્રા.ફ.) અિે ઇ૧-૦૧ 
(જી+૧) આળાસોનુ ંબાઘંકામ. (નળજલીકરણ 
સદહત) (ડી.જી.પી.-આર.બી.) (પ્રાયોરીટી 
૨૦૧૮-૧૯)  (ચોથો પ્રયત્િ) 

(૧)૧૦૮૦૦૧૭પ૪.૩૩ 
(૩) ૧૮૦૦૦.૦૦ 

(ર) ૧૦૮૦૦૧૮.૦૦  
(૪) ખાસ કક્ષા- I 
(મકાિ) અિ ેઉપર. 

તા:૦૯/૦૪/૨૦૨૦  
સમય ૧૫ થી ૧૬   
કાકે 

૬ ગીરસોમિાથ જીલ્ાિા ળેરાળલ તાલકુાિા 
ઇણાજ ખાતે િળીિ જીલ્ા પોીસ હડે 
કળાટસયમા ંકક્ષા બી-રપર (પી +૭) આળાસો , 
આર.એસ.આઇ.ઓફીસ/ કોતરૂમ/ ગાડયરૂમનુ ં
બાઘંકામ. (નળજલીકરણ સદહત) (સ્કીમ- 
ડીજીપી – આર.બી.- અગ્રતાયાદી ર૦૧૮-૧૯ 
અિે ર૦૧૯-ર૦ , એિ.આર.બી.- 
અગ્રતાયાદી- ર૦૧૮-૧૯) (ત્રીજો પ્રયત્િ)  

(૧)૪૦૪૦૦૪૭૮પ.૧૭ 
(૩) ૧૮૦૦૦.૦૦ 

(ર) ૪૦૪૦૦૪૮.૦૦ 
(૪) ખાસ કક્ષા I 
(મકાિ) અિે ઉપર.    

તા:૦૯/૦૪/૨૦૨૦  
સમય ૧૭ થી ૧૮   
કાકે 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

અ.ન.ં ટેન્ડર ઓન ઇન ઉ૫બ્ઘ 
થવ ની ત રીખ 

ટેન્ડર ઓન ઇન ર્બમીટ 
કરવ ની છેલ્ી ત રીખ અને 

ર્મય 

જરૂરી બ ન ની રકમ તથ  ટેન્ડર ફી જુન ગઢ 
તવભ ગીય કચેરી ખ તે રજુ કરવ ની છેલ્ી 

ત રીખ 
૧ થી ૩ ૧૬/૦૩/૨૦૨૦ ૩૦/૦૩/૨૦૨૦ 

૧૭.૦૦ કાક સઘુી 
૦૪/૦૪/૨૦૨૦ 

અ.ન.ં ટેન્ડર ઓન ઇન ઉ૫બ્ઘ 
થવ ની ત રીખ 

ટેન્ડર ઓન ઇન ર્બમીટ 
કરવ ની છેલ્ી ત રીખ અને 

ર્મય 

જરૂરી બ ન ની રકમ તથ  ટેન્ડર ફી ગ ઘંીનગર 
વડીકચેરી ખ તે રજુ કરવ ની છેલ્ી ત રીખ 

૪ થી ૬ ૧૬/૦૩/૨૦૨૦ ૩૦/૦૩/૨૦૨૦ 
૧૭.૦૦ કાક સઘુી 

૦૪/૦૪/૨૦૨૦ 

 
ઇજારદારશ્રીઓએ ટેન્ડર ડોકયમેુન્ટસ સાદર કરતી ળખતે તેઓિા ેટરહડે ઉપર , પેઢીનુ ંઇ-મેઇ આઇ.ડી. દાયળળાનુ ં

રહેે.  
કોઇ૫ણ અથળા બઘા જ ટેન્ડરો કારણ આપ્યા ળગર રદ કરળાિો સપંણુય હકક નિગમ પાસે અબાનઘત રાખળામા ંઆળે છે.  

 
 (નિતે ત્રાબંડીયા)  
ઇન્ચા.કાયયપાક ઇજિેર 
ગ.ુરા.પો.આ.નિ.ી.  
     જુિાગઢ   


