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વુધાયો  

 

નલમ : નનગભ દ્રાયા ફાાંધલાભાાં આલતા યશેણાાંક/નફન યશેણાાંક ફાાંધકાભોના અદ્યતન ફાહ્ય એરીલેળન ભાટે કોમ્પ્મુટય  

જનયેટેડ થ્રી ડામભેન્ળનર ભોડલ્વ ફનાલલાની કાભગીયી ફાફત......  

 

 ઉક્ત ટૂાંકી ભુદ્દતની જાશેય નનનલદા નાં . –૦૧ (૨૦૧૯ – ૨૦) અગાઉ તા. ૦૨/૧૧/૨૦૧૯ ના યોજ પ્રકાળીત થમેર 

શતી, જેભાાં ટેન્ડય બયલાની છેલ્રી તાયીખ તા. ૦૯/૧૧/૨૦૧૯ થી ફદરી તા. ૧૩/૧૧/૨૦૧૯ , ૧૮:૦૦ કરાક વુધી 

રાંફાલલાભાાં આલે છે. ટેન્ડયની ફાકીની ળયતોભાાં કોઇ પેયપાય નથી.  
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િવષય િવષય િવષય િવષય ::::િનગમ ારા બાધંવામા ંઆવતા રહણેાકંિનગમ ારા બાધંવામા ંઆવતા રહણેાકંિનગમ ારા બાધંવામા ંઆવતા રહણેાકંિનગમ ારા બાધંવામા ંઆવતા રહણેાકં////િબન રહેણાકં બાધંકામોના અ તન બા  એલીવેશન માટ ેિબન રહેણાકં બાધંકામોના અ તન બા  એલીવેશન માટ ેિબન રહેણાકં બાધંકામોના અ તન બા  એલીવેશન માટ ેિબન રહેણાકં બાધંકામોના અ તન બા  એલીવેશન માટ ે““““કો યટુર કો યટુર કો યટુર કો યટુર  
          જનરટેડે ી ડાયમે શનલ મોડ સજનરટેડે ી ડાયમે શનલ મોડ સજનરટેડે ી ડાયમે શનલ મોડ સજનરટેડે ી ડાયમે શનલ મોડ સ” ” ” ” બનાવવાની કામગીરી બાબતબનાવવાની કામગીરી બાબતબનાવવાની કામગીરી બાબતબનાવવાની કામગીરી બાબત...... ...... ...... ......     
 

િનગમ ારા બાંધવામાં આવતા રહેણાંક/િબન રહેણાંક બાંધકામોના અ તન બા  એલીવશેન માટ ે“કો યટુર કો યટુર કો યટુર કો યટુર 

જનરટેડે ી ડાયમે શનલ મોડ સજનરટેડે ી ડાયમે શનલ મોડ સજનરટેડે ી ડાયમે શનલ મોડ સજનરટેડે ી ડાયમે શનલ મોડ સ“ બનાવતી એજ સી/કંપની પાસે સરખા કારની કામગીરી માટે ભાવપ ક 

મંગાવવામાં આવે છે. આ કામગીરીની િવગતવાર હેર િનિવદા કચેરીના નોટીસ બોડ ઉપરાંત િનગમની વેબસાઈટ 

www.gsphc.gujarat.gov.inઉપર જોવા મળશે. સદર કામગીરીની વધુ માિહતી કામકાજના દવસો દર યાન 

ઉપરો ત ફોન નંબર પર ી જે.એમ.ભાલાણી, થપિત, ગુ.રા.પો.આ.િન.િલ., ગાંધીનગર નો સંપક સાધવાથી પણ 

મળી શકશે. 

 ઉપરો ત કામગીરી માટનેી શરતો આ સાથે િબડાણે મુકેલ છે. તમામ આધાર સહીતના ટે ડર ડો યુમે ટ 

િનગમની વડી કચેરી ખાતે સીલ બંધ કવરમા ં તા.૦૯/૧૧/૨૦૧૯, ૧૮:૦૦ કલાક સુધી મળે તે રીતે ર ટડ 

પો ટ/કુરીયર/ બ  પહોચાડવાનું રહેશે. સદર ટે ડરના કવર ઉપર ““““કો યટુર જનરટેડે ી ડાયમે શનલ મોડે સની કો યટુર જનરટેડે ી ડાયમે શનલ મોડે સની કો યટુર જનરટેડે ી ડાયમે શનલ મોડે સની કો યટુર જનરટેડે ી ડાયમે શનલ મોડે સની 

કામગીરી બાબતકામગીરી બાબતકામગીરી બાબતકામગીરી બાબત” પ  રીતે દશાવવાનું રહેશે.  
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 lGUDäFZF AF\WJFDF\ VFJTF\ ZC[6F\S q lAGZC[6F\SGF DSFGMGF AFCI V[,LJ[XG 

D]HA "Computer Generated 3 Dimensional Model"T{IFZ SZJF DF8[GL XZTMGL 

lJUT GLR[ D]HA K[P  

sV[f V[Hg;L q S\5GL äFZF SZJFGL YTL SFDULZL o  

s!f lGUDGF :Y5lTzLGF 5ZFDX"DF\ ZCL ZC[6F\S q lAGZC[6F\SGF AF\WSFDMDF\ 

"Computer Generated 3 Dimensional Model"T{IFZ SZJFP lGUDäFZF 

;}RJJFDF\ VFJ[, O[ZOFZGM ;DFJ[X SZJMP  

sALf lGUDäFZF V[Hg;LG[ 5}ZL 5F0JFGL YTL lJUT o  

s!f "Computer Generated 3 Dimensional Model"AGFJJF ;FZ]\ lGUDäFZF 

AF\WSFDGF lJUTJFZ %,FG4 V[,LJ[XG TYF ;[SXG 5}ZF 5F0JFDF\ VFJX[P  

sZf AFCI S,Z :SLD4 D8LZLI, :5[XLOLS[XG JU[Z[GL lJUTP 

s;Lf R]SJ6F\GL XZTM o  

5[ZF sV[f DF\ NXF"J[, SFDULZL DF8[ VF5zL äFZF AF\WSFDGF 1F[+O/ D]HA EFJ EZJFGF 

ZC[X[P EFJ lA0F6[ D]S[, ccV[G[1FZvV[cc DF\ EZJFGF ZC[X[P V[Hg;LäFZF EFJ5+S 5Z 

T[VMGF ;CL l;SSF SZJFGF ZC[X[P 

GM\W o p5ZMST EFJ5+SDF\ R]SJJF5F+ GST GM ;DFJ[X GYL4 H[ V,UYL R]SJJFDF\ 

VFJX[P  

s0Lf R]SJ6F\GF TASSF o  

s!f V[Hg;LäFZF 5|FYlDS DM0, V+[ ;MO8SM5LDF\ ;FNZ SI["YL S], R]SJJF5F+ ZSDGF 

5_@ 

sZf V[Hg;LäFZF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, DM0,DF\ lGUDäFZF SZJFDF\ VFJ[, ;}RGM q 

O[ZOFZGM ;DFJ[X SZL VFBZL DM0, ;FNZ SI["YL S], R]SJJF5F+ ZSDGF Z5@ 

s#f TDFD ZLT[ VFBZ SZ[, DM0, ;FNZ SI["YL S], R]SJJF5F+ ZSDGF Z5@  

s$f lGUDäFZF ;}RJJFDF\ VFJ[, O[ZOFZ DF8[ SM. JWFZFG]\ R]SJ6]\ SZJFDF\ VFJX[ GCL\P  

 

 

 

 



 

s.f ;DIDIF"NF o  

s!f lGUDäFZF p5ZMST SFDULZL DF8[GM JS"VM0"Z VF%IFG[ lNGv!_ DF\ V[Hg;LäFZF 

5|FYlDS 3 Dimensional Model V+[ ;FNZ SZJFG]\ ZC[X[P lGUDäFZF SZJFDF\ VFJ[, 

;}RG q O[ZOFZGM ;DFJ[X SZL VFBZL DM0, JW] lNGv!_ DF\ V+[ ;FNZ SZJFG]\Z 

C[X[P  

sZf SFDULZL 5}6" SZJFDF\ lJ,\A DF8[ 5[G<8L 5[8[ ~FP!__qv 5|lT lNG ,[B[4 S], 

R]SJJF5F+ ZSDGF DC¿D !_@ ,[B[ SF5JFDF\ VFJX[P  

s#f V;FWFZ6 lJ,\AGF lS:;FDF\ ;DIDIF"NF JWFZL VF5JFDF\ VFJX[ GCL\ TYF SFDULZL 

ZN SZJFDF\ VFJX[P  

sV[Of ;FDFgI ;}RGFVM o  

V[Hg;LäFZF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, 3 Dimensional Model GL ;MO8SM5L .vD[.,YL 

VYJF  H~Z H6FI[ ;LP0LP DFZOT[ V+[ VF5JFGL ZC[X[P  

  



V[G[1FZvV[ 

lJQFI o lGUDäFZF AF\WJFDF\ VFJTF\ ZC[6F\S q lAGZC[6F\SGF AF\WSFDM DF8[ "Computer 

 Generated 3 Dimensional Model"DM0,GL SFDULZL AFATP 

 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

 VDM GLR[ ;CL SZGFZ 

D[PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP lGUDäFZF ACFZ 5F0JFDF\ 

VFJ[, HFC[Z lGlJNF S|DF\S PPPPPPPPPPPPPP4 TFPPPPPPPPPPPPPPPP VgJI[ Computer Generated 3 

Dimensional Model DF8[GF EFJ VF5LV[ KLV[4 H[GL lJUT GLR[ D]HA K[P  

S|D AF\WSFDGF 1F[+O/ D]HA EFJ EFJ ~FP V[,LJ[XGGF 
JWFZFGF lJS<5 
DF8[GF EFJ 

!P Z__ RMPDLP ;]WL   
ZP Z__ RMPDLP YL 5__ RMPDLP ;]WL   
#P 5__ RMPDLPYL !___ RMPDLP ;]WL   
$P !___ RMPDLP YL !5__ RMPDLP 

;]WL 
  

5P !5__ RMPDLP YL Z___ RMPDLP 
;]WL 

  

&P Z___ RMPDLP YL #___ RMPDLP 
;]WL 

  

*P #___ RMPDLP YL JW]   
 

 p5ZMST EFJ VMOZ VF%IFGF lNGv!Z_ ;]WL DFgI ZC[X[P  

  

GM\W o p5ZMST EFJ5+SDF\ GST l;JFI TDFD 8[1FGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P GST V,UYL  

R]SJJF5F+ ZC[X[P  

 

 

sV[Hg;L q S\5GLGF ;CL l;SSFf 

 

 


