
 
 

ગજુયાત યાજ્મ ોરીવ આલાવ નનગભ રી. લડોદયા 
કામયારક ઇજનેયશ્રીની કચેયી(નલબાગીમ કચેયી) 

અકોટા યેલ્લે ોરીવ રાઇન , અકોટા,લડોદયા- ૩૯૦૦૨૦ પોન.ન.૦૨૬૫-૨૩૩૦૩૦૦ 
(યજીસ્ટડય ઓફપવ.: ગજુયાત યાજ્મ ોરીવ આલાવ નનગભ રી.નાગયીક પયુલઠા નનગભન ુવકુંર, વેક્ટય-

૧૦/એ,ચ યોડ ગાધંીનગય-૩૮૨૦૧૦ )   CINNO:U45201GJ1988SGC011453 

લેફવાઇટ:www.gsphc.gujarat.gov.in   ઇ-ભઇર: gshpcltd@gmail.com 

ટકૂી મદુતની જાશયે નનનલદા ન. ૪ (૨૦૧૮-૧૯) 
ગજુયાત યાજ્મ જાશયે ફાધંકાભ ખાતાના તથા યાજ્મ વયકાયશ્રી શસ્તકના ફાધંકાભ નલબાગના ઠેકેદાયોની 
ભાન્મ માદીની મોગ્મ શે્રણીભા નોધામેર ઠેકેદાયશ્રીઓ ાવેથી નીચેના તભાભ કાભોના ટેન્ડયો નીચે દળાયલેર 
તાયીખ સધુીભા ભી જામ તે યીતે ભગંાલલાભા આલે છે. અન.ુન. ૧  થી ૪ ઇ-ટેન્ડયીગ ધ્ધનતથી કામયારક 
ઇજનેયશ્રી, ગજુયાત યાજ્મ ોરીવ આલાવ નનગભ રી.અકોટા યેલ્લે ોરીવ રાઇન , અકોટા, લડોદયા- 
૩૯૦૦૨૦ પોન.ન.(૦૨૬૫-૨૩૩૦૩૦૦)ની કચેયી દ્વાયા ભગંાલલાભા આલે છે.  ટેંન્ડય પોભય પક્ત  

:https://gsphc.nprocure.com  ય તથા www.Statetenders.com  નીચે જણાલેર તાયીખથી ઉલ્્ધ યશળેે 
તથા નીચે જણાલેર તાયીખ સધુીભા ઓનરાઇન વફભીટ કયલાન ુયશળેે.જરૂયી ટેન્ડય પીનો ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ/ે 
ઓડયય(લડોદયા ખાતે ચકૂલલા ાત્રનો જ )  ,ફાનાની યકભની એપ.ડી.આય ,તાજુ નોધણીન ુપ્રભાણત્ર ),ફેંક 
વોરલળંી વટીફપકેટ,(અંદાજીત યકભના ૨૫ % રેખે ) , છેલ્રા લયન ુઆલક લેયાન ુયીટનય પાઇર કમાય અંગેની 
કોી, પ્રોનલડનં્ડ પડં યજીસ્રેળન , ગડુ્વ અને વનલિવટેક્ષ યજીસ્રેળન , બાગીદાયી ખત,ઇરેકરીક રામવન્વ (પક્ત 
નલજણીકયણના કાભો ભાટે) રૂ.૧૦૦ના સ્ટેમ્ ેય ય એફપડનેલટ ફોન્ડ લગેયેની તેભજ ટેન્ડયભા ભાગ્મા 
મજુફના તભાભ ઓયીજનર દસ્તાલેજો ઓનરાઇન સ્કેન કયી મકુ્લા પયજ્માત છે.તેભજ ફાનાની યકભ , ટેંન્ડય 
પી, રૂ.૧૦૦ના સ્ટેમ્ ેય ય એફપડનેલટ ફોંન્ડ અવરભા યજુ કયલાની છેલ્રી તાયીખ તથા કાભના નાભનો 
ઉલ્રેખ કયી ળીલ્ડ કલય નીચે જણાલેર તાયીખ સધુીભા ઉયોકત વયનાભે રૂફરૂ/ યજી.ો.એ.ડી./સ્ીડ 
ોસ્ટથી અલશ્મ યજુ કયલાન ુયશળેે. રૂફરૂ /ોસ્્થી ટેન્ડય આલાભા/ભોકરલાભા આલળે  નશી. જરૂયી 
દસ્તાલેજો તથા ટેન્ડય પી , તથા ફાનાની યકભન ુકલય યજુ કયલાની છેલ્રી તાયીખે આકસ્ભીક કાયણોવય જો 
યજા જાશયે થામ તો ત્માય છીના ચાલ ુફદલવે યજુ કયી ળકાળે.આ અંગેની ભાફશતી નનગભની લેફવાઇટ 
www.gsphc.gujarat.gov.in ઉય ણ ઉર્ધ છે. ફાનાની યકભ બયલાભાથી મકુ્ક્તન ુપ્રાભાણત્ર પક્ત 
ોરીવ આલાવ નનગભન ુજ ગ્રાશમ યાખલાભા આલળે. 
ક્રભ કાભન ુનાભ (૧) અંદાજીત યકભ(રૂ.) 

(૨) કક્ષા 
(૩)ફાનાની 
યકભ(રૂ.) 

(૨) ટેન્ડય ફપ(રૂ.) 

૧ લડોદયા ળશયે ના (૧) ફી-૪૦ અકોટા વીટી ોરીવ 
રાઇન4 (૨) ફી-૪૦ અકોટા લેસ્ટનય યેલ્લે ોરીવ રાઇન 
(૩) ફી-૮૦ એવ.આય.ી ગૃ-૧ રારફાગ ખાતે લોટય 
વપ્રામ કનેક્ળન ન ુકાભ. 

(૧) ૩૨૨૦૯૧૧.૫૩ 

(૨)કક્ષા ઇ-૧ અને ઉય 
તથા વભકક્ષ  

(૩)  ૩૨૨૦૯.૦૦ 
(૪)૧૫૦૦.૦૦ 

૨ બરૂચ જીલ્રા તથા યા.અ.ો.દ્ જુથ -૧૦ ખાતેના 
ભકાનોભા નલનલધ સ્થોએ ગ્રશૂ નલબાગ શઠેના નલનલધ 

(૧) દ્વદ્વ-લાનિક બાલ  

કયાય 

(૩) ૪૫૦૦૦.૦૦ 

(૪)૧૫૦૦.૦૦ 
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ોરીવ નલબાગના યશણેાકી/બફનયશણેાકી ભકાનોભા 
ખાવભયાભત તેભજ ઇન્રાસ્્કચયના કાભો ભાટે દ્વદ્વ-લાનિક 
બાલ કયાય. (નવનલર કાભો) (ત્રીજો પ્રમત્ન) 

 (૨)કક્ષા” ઇ૧ ”અને 
ઉય તથા વભકક્ષ 

૩ નભયદા જીલ્રા તથા યા.અ.ો.દ્ જુથ -૧૮ 
કેલડીમાકોરોની ખાતેના ભકાનો ભા નલનલધ સ્થોએ ગ્રશૂ 
નલબાગ શઠેના નલનલધ ોરીવ નલબાગના 
યશણેાકી/બફનયશણેાકી ભકાનોભા ખાવભયાભત  તેભજ 
ઇન્રાસ્્કચયના કાભો ભાટે દ્વદ્વ-લાનિક બાલ કયાય.(નવનલર 
કાભો) (ત્રીજો પ્રમત્ન) 

(૧) દ્વદ્વ-લાનિક બાલ 
કયાય   

(૨)કક્ષા” ડી ”અને ઉય 
તથા વભકક્ષ 

(૩)૬૦૦૦૦.૦૦ 

(૪)૨૪૦૦.૦૦ 

૪ ભશીવાગય જીલ્રાના કડાણા ખાતે રૂયર ોરીવ સ્ટેળનનું  
ફાધંકાભ. (નલજી કયણ વશીત) 

(૧) ૬૯૧૪૪૧૧.૯૭ 

(૨) કક્ષા ડી અને ઉય 
તથા વભકક્ષ 

(૩) ૬૯૧૪૪.૦૦ 

(૪)૨૪૦૦.૦૦ 
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ક્રભ 

ટેન્ડય ઓનરાઇન 
ઉલ્્ધ થલાની તાયીખ 

ટેન્ડય ઓનરાઇન વફભીટ 
કયલાની છેલ્રી તાયીખ અને 
વભમ 

જરૂયી દસ્તાલેજો,ફાનાની યકભ તથા ટેંન્ડય 
પી યજુ કયલાની છેલ્રી તાયીખ 

અ.ન. 
૧ 

 થી 
૪ 

તા. ૦૫-૦૭-૨૦૧૮ 
 (ઇ-ટેન્ડયીગ) 

 

 

તા.   ૧૨-૦૭-૨૦૧૮   
 વભમ: ૧૮.૦૦  

 

તા. ૧૮-૦૭-૨૦૧૮ 
કામયારક ઇજનેયશ્રી, ગજુયાત યાજ્મ 
ોરીવ આલાવ નનગભ રી.અકોટા યેલ્લે 
ોરીવ રાઇન, અકોટા,લડોદયા-૩૯૦૦૨૦ 
પોન.ન.(૦૨૬૫-૨૩૩૦૩૦૦) 


