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ગજુરાત રાજ્ય ોીસ આવાસ નનગમ ી. , 
રજી. ઓફપસ: રોકાયકુ્ત બલનની ાછ,‘છ’ યોડ, વેક્ટય – ૧૦/ફી, 

ગાાંધીનગય –૩૮૨૦૧૦ 
પોન ન.ં૨૩૨૫૬૮૦૧ થી ૮૦૬ પેક્સ : ૨૩૨૫૬૨૨૦ 

CIN : U45201GJ1988SGC011453, Website : www.gsphc.gujarat.gov.in 

Mail Id : gsphcltd@gmail.com 

જાહરે નનનવદા ન.ં – ૦૧ (૨૦૨૧– ૨૩)  

ગજુયાત યાજ્મની યજીસ્ટડડ વલ ેકાભની એજન્વી ાવથેી જભીનના કન્ટુય વલ ેઅદ્યતન ટોટર સ્ટેળન ઈન્સ્ટુભને્ટ એન્ડ 
ડીજીીએવ દ્વાયા કયલાની કાભગીયી ભાટે (દ્વદ્વલાર્િક બાલ કયાય અંતગડત) ટેન્ડય પક્ત ઈ – ટેન્ડરીંગ ધ્ધનતથી  ભનેજેીંગ 
ડીયેક્ટયશ્રી, ગજુયાત યાજ્મ ોરીવ આલાવ ર્નગભ ,રોકાયકુ્ત બલનની ાછ ,‘છ’ યોડ, વકે્ટય – ૧૦/ફી, ગાાંધીનગય (પોન – 
૨૩૨૫૬૮૦૦ થી ૨૩૨૫૬૮૦૬) ની કચયેી દ્વાયા ભાંગાલલાભાાં આલ ેછે. ટેન્ડય પોભડ પક્ત https://gsphc.nprocure.comય નીચ ે
જણાલરે તાયીખ સધુીભાાં ઓન – રાઇન વફભીટ કયલાના યશળે ેટેન્ડય પીનો ડીડી/ફેંકવડ ચકે , ફાનાની યકભ ,એપ.ડી.આય. 
પોભડભાાં, તાજા નોંધણીનુાં પ્રભાણત્ર(ભાગડ અન ેભકાન ર્લબાગનુાં) , ફેંક વોલ્લાંળી વટીપીકેટ(રૂ. ૨ ,૫૦,૦૦૦/- ની) , છેલ્રા લડનુાં 
આઇ.ટી. યીટનડ,જી.એવ.ટી. યજીસ્રેળન (ાનફઝે) , ાનકાડડ  બાગીદાયી દસ્તાલજે/કાંની યજીસ્રેળન (જો રાગ ુડત ુશોમ તો) 
તથા નીચ ેખાવ નોંધભાાં ભાગ્મા મજુફના ઓયીજીનર દસ્તાલજેોની સ્કેન કોી ટેન્ડય વાથ ેઓન – રાઇન યજુ કયલાની યશળે.ે 
એપીડેલીટ ફોન્ડ, ટેન્ડય પી (નોન યીપાંડેફર) , ફાનાની યકભ નીચ ેજણાલરે તાયીખ સધુીભાાં પીઝીકરભાાં ર્નગભની લડી કચયેી 
ખાત ેપયજીમાત ભોકરલાના યશળે.ે ટેન્ડય પી,એપીડેલીટ ફોન્ડ તથા ફાનાની યકભનુાં કલય યજુ કયલાની છેલ્રી તાયીખ ેઆકસ્ભીક 
કાયણોવય જો યજા જાશયે થામ તો ત્માય છીના ચાલ ુકાભકાજના દદલવ ેયજુ કયી ળકાળ.ે આ કાભોની ર્લગતલાય જાશયે ર્નર્લદા 
કચયેીના નોટીવ ફોડડ ઉયાાંત ર્નગભની લફે વાઇટ www.gsphc.gujarat.gov.inતથા http://gsphc.nprocure.comતથા યાજ્મ 
વયકાયશ્રીની ભાદશતી ખાતાની લફેવાઇટ www.statetenders.com ય જોલા ભળ.ે  ફાના મકુ્ક્ત પ્રભાણત્ર ભાત્ર ગજુયાત 
યાજ્મ ોરીવ આલાવ ર્નગભ લર. , ગાાંધીનગયનુાં જ ભાન્મ યાખલાભાાં આલળ.ે કાભોન ેરગત સધુાયા – લધાયા લફે –વાઇટ ય 
મકુલાભાાં આલળે, જે વલને ેફાંધનકતાડ યશળે.ે 
અ.
ન.ં 

કામનુ ંનામ (૧) અંદાજીત રકમ (રૂ.) 
(૨) કક્ષા 

(૩) ફાનાની રકમ (રૂ. ) 
(૪) ટેન્ડર પી (રૂ.) 

૧. ગજુયાત યાજ્મના ઝોન – ૧ (કચ્છ, જાભનગય, ોયફાંદય, જુનાગઢ, 
યાજકોટ, અભયેરી, બાલનગય, સયેુન્દ્વનગય,ભોયફી, ફોટાદ, દેલ  
ભરુ્ભ દ્વાયકા, વોભનાથ જીલ્રાઓ) જીલ્રાઓભાાં આલરે ોરીવ ખાતા  

શસ્તકની ઉરબ્ધ જભીનનુાં કન્ટુય વલ ેઅદ્યતન ટોટર સ્ટેળન  

ઈન્સ્ટુભને્ટ એન્ડ ડી.જી.ી.એવ. થી કયલાના દ્વદ્વલાર્િક બાલ કયાયનુાં કાભ 

(૧) લાર્િક બાલ કયાય 

(૨) કક્ષા ઈ૨ અન ે
ઉય તથા વભકક્ષ 
તથા નીચનેી ખાવ 
નોંધ મજુફ  

(૩) ૫૦૦૦.૦૦ 

(૪) ૯૦૦.૦૦  

૨. ગજુયાત યાજ્મના ઝોન – ૨ (અભદાલાદ, ગાાંધીનગય, ભશવેાણા, 
ાટણ,ફનાવકાાંઠા, વાફયકાાંઠા, ખડેા, આણાંદ, અયલલ્રી જીલ્રાઓ) 
જીલ્રાઓભાાં આલરે ોરીવ ખાતા શસ્તકની ઉરબ્ધ જભીનનુાં કન્ટુય 
વલ ેઅદ્યતન ટોટર સ્ટેળન ઈન્સ્ટુભને્ટ એન્ડ ડી.જી.ી.એવ. થી કયલાના 
દ્વદ્વલાર્િક બાલ કયાયનુાં કાભ 

(૧) લાર્િક બાલ કયાય 

(૨) કક્ષા ઈ૨ અન ે
ઉય તથા વભકક્ષ 
તથા નીચનેી ખાવ 
નોંધ મજુફ  

(૩) ૫૦૦૦.૦૦ 

(૪) ૯૦૦.૦૦  

૩. ગજુયાત યાજ્મના ઝોન – ૩ (લડોદયા, છોટા ઉદેયુ, ગોધયા – 
ાંચભશાર, દાશોદ, બરૂચ,નભડદા, સયુત, તાી, લરવાડ, આશલા, 
નલવાયી, ભશીવાગય જીલ્રાઓ) જીલ્રાઓભાાં આલરે ોરીવ ખાતા  

શસ્તકની ઉરબ્ધ જભીનનુાં કન્ટુય વલ ેઅદ્યતન ટોટર સ્ટેળન  

ઈન્સ્ટુભને્ટ એન્ડ ડી.જી.ી.એવ. થી કયલાના દ્વદ્વલાર્િક બાલ કયાયનુાં  

કાભ 

(૧) લાર્િક બાલ કયાય 

(૨) કક્ષા ઈ૨ અન ે
ઉય તથા વભકક્ષ 
તથા નીચનેી ખાવ 
નોંધ મજુફ  

(૩) ૫૦૦૦.૦૦ 

(૪) ૯૦૦.૦૦  

 

http://www.gsphc.gujarat.gov.in/
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ખાસ નોંધ :- (અ) ડોક્યમેુન્ટ માટે 

(૧) છેલ્રા ત્રણ લડભાાં વયકાયી/લફન વયકાયી વાંસ્થાભાાં ણૂડ કયેરા કાભોના યુાલા (છેલ્રા ૩ લડભાાં ઓછાભાાં ઓછુ 
રૂ. ૨.૦૦ રાખનુાં એક કાભ ણૂડ કમાડન ુાં પ્રભાણત્ર/૩એ વટીપીકેટ) લફન વયકાયી વાંસ્થાના અનબુલ ભાટે કાભ ણૂડ 
કમાડના પ્રભાણત્ર ઉયાાંત લકડઓડડય/એગ્રીભને્ટ તથા ટીડીએવ કાત પ્રભાણત્ર ણ અલશ્મ યજુ કયલાનુાં યશળે.ે) 
(૨) એજન્વી દ્વાયા પ્રર્ત લડ રધતુ્તભ રૂ. ૧૦ રાખનુાં ટનડ ઓલય કયેર છે તનેા છેલ્રા ત્રણ લડના યુાલા (ચાટડડડ 
એકાઉન્ટન્ટ તયપથી પ્રભાલણત કયેર ટનડ ઓલય વટીપીકેટની નકર)(૩) એજન્વીએ અદ્યતન ટોટર સ્ટેળન ઈન્સ્ુભને્ટ 
તથા ડી.જી.ી.એવ. ભળીનના ભારીકીણાના દસ્તાલજે જેલા કે ભળીનનુાં લફર તથા કેરીબ્રળેન વટીપીકેટ સ્કેન કયી 
ઓનરાઇન યજુ કયલાનુાં યશળે.ે (૪) એજન્વીએ તાાંર્ત્રક/લફન તાાંર્ત્રક સ્ટાપની ર્લગતો જેલી કે , નાભ , શોદ્દો ,ળકૈ્ષલણક 
રામકાત, કાભનો અનબુલ લગેયે ઓનરાઇન યજુ કયલાના યશળે.ે(૫) એજન્વીએ તઓે ાવ ેશમાત ચાલ ુશારતભાાં 
ભળીનયી,લાશનો,ઓદપવ વાધનો , પ્રોડક્ટનુાં નાભ , ભને્યપેુક્ચયીંગ લડ લગેયેની ર્લગતો  ટેન્ડયની વાથ ેજ અન્મ 
દસ્તાલજેોની વાથ ેસ્કેન કયીન ેઓનરાઇન યજુ કયલાના યશળે.ે વદય યુાલા યજુ કયલાભાાં નશી આલ ેતો અથલા 
ભાન્મ ધાયા ધોયણ મજુફ નશી શોમ તો તલેા ઈજાયદાયશ્રીનુાં ટેન્ડય નોન યીન્ોન્વીલ ગણી ખોરલાભાાં આલળ ેનશી.  

ખાસ નોંધ (ફ)નિ ફીડ મીટીંગ માટે 

(૧) ઉયોક્ત ઈ – ટેન્ડયીંગ ધ્ધર્તથી ટેન્ડય બયતા શરેા જરૂયી ભાદશતી/ર્લગતોની જાણકાયી ભાટે ર્નગભની લડી 
કચયેી, ગાાંધીનગય ખાત ેર્પ્ર ફીડ ભીટીંગનુાં આમોજન તા. –૦૮/૦૪/૨૦૨૧ના યોજ ફોયે૧૨:૦૦કરાકે યાખરે છે. 
જેથી વદય કાભ કયલા ભાટે ઇચ્છુક તભાભ એજન્વીઓએ આ ટેન્ડય બયતા શરેા ઉયોક્ત ર્ભટીંગભાાં અચકુ શાજય 
યશલેા આથી જણાલલાભાાં આલ ેછે.   

 
 

અન.ુ 
ન.ં 

ટેન્ડર ઓન ાઈન ઉબ્ધ 
થવાની તારીખ 

નિ ફીડ મીટીંગની 
તારીખ/સમય 

ટેન્ડર ઓન – ાઈન સફમીટ 
કરવાની છેલ્ી તારીખ અને 

સમય 

જરૂરી એપીડેવીટ ફોન્ડ, ફાનાની 
રકમ તથા ટેન્ડર પી હાડડ કોીમા ં

રજુ કરવાની છેલ્ી તારીખ  
૧ તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૧ 

૧૨:૦૦ કાક   
તા.૦૮/૦૪/૨૦૨૧ 
૧૨:૦૦ કાક 

તા.૧૫/૦૪/૨૦૨૧ 
૧૮:૦૦કાક 

તા.૧૭/૦૪/૨૦૨૧ 
૧૮:૦૦કાક 

કોઇણ અથવા ફધા જ ટેન્ડરો કારણ આપ્યા વગર રદ્દ કરવાનો સપંણૂડ હક્ક નનગમ ાસે અફાનધત રાખવામા ંઆવે છે.  

 
 
 
 

મેનેજીંગ ફડરેક્ટર 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


