
 
 
 

ગજુયાત યાજમ ોરીવ આલાવ નનગભ લર., સયુત 

જાશયે નનનલદા ન.ં - ૦૧ (ય૦૨૦ - ૨૧) 
કામયારક ઈજનેયની કચેયી  

૩૧, નભયદનગય વોવામટી, જજલ્રાય વેલાવદન-ય ની વાભે, કરાવીક શોટરની ફાજુની ગરીભા, વાલયજનનક 
ફોમઝ શોસ્ટેજરની વાભે, અઠલારાઈન્વય, સયુત - ૩૯ ૦૦૧, પોન ન.ં ૦૨૬૧ ૨૬૬૭૮૪૪   

CIN No.:-  U45201GJ1988SGC011453  web site :- www.gsphc.gujarat.gov.in &  

e-mail id :- eesurat.gsphc@gmail.com 

 ગજુયાત યાજમ જાશયે ફાાંધકાભ ખાતાના ઠેકેદાયોની ભાન્મc માદીની મોગ્મન શે્રણીભાાં નોંધામેરા 
ઠેકેદાયશ્રીઓ ાવેથી નીચેના કાભોના ટેન્ડuય ભાટે કામયારક ઈજનેય, ગજુયાત યાજમ ોરીવ આલાવ નનગભ 
લર., ૩૧, નભયદનગય વોવામટી, જજલ્રાય વેલાવદન-ય ની વાભે, કરાવીક શોટરની ફાજુની ગરીભા, વાલયજનનક 
ફોમઝ શોસ્ટેઓરની વાભે, અઠલારાઈન્વટ, સયુત (પોન નાં. ૦ય૬૧ ય૬૬૭૮૪૪) ની કચેયીને નીચે જણાલેર તાયીખ 
સધુીભાાં ભી જામ તે યીતે ભાંગાલલા ભાટે નકકી કયેર છે.  અનકુ્રભ ન.ં- ૧ થી ૫ ભાટે ઈ-ટેન્ડ યીંગ ધ્ધ નતથી 
નીચે જણાલેર તાયીખ સધુીભાાં ઓન-રાઈન વફભીટ કયલાના યશળેે, તેભજ જરૂયી ટેન્ડીય પીનો ડીભાન્ડ૮ ડ્રાપટ, 
ફાનાની યકભની એપ.ડી.આય., તાજા નોંધણીનુ ંપ્રભાણત્ર, ફેન્કી વોરલળંી વટીફપકેટ (અંદાજીત યકભના ય  % 

રેખે), છેલ્રાઓ લયનુ ંઆલકલેયાનુ ંયીટયન પાઈર કમાય અંગેની કોી, પ્રોનલડન્ડવ પંડનુ ંયજીસ્રેનળન, ાન કાડયની 
નકર, ગડુવ એન્ડા વનલિવ ટેક્ષ યજીસ્રેાળન, બાગીદાયી ખત, નલધતુીકયણ રામવન્વે (પકત નલધતુીકયણ કાભો 
ભાટે) અને રૂા.૧૦૦/- ના સ્ટેે્મ્ે્ ેય ઉય એપીડેલીટ નોટયાઈઝડ કયી તેભજ ટેન્ડયયભા ભાગ્માુુ મજુફના તભાભ 
અવર દસ્તા લેજોની નકરો સ્કે૦નીંગ કયી નીચે જણાલેર તાયીખ સધુીભાાં ઓન-રાઈન વફભીટ કયલાના યશળેે.  

 નીચે દળાયલેર કાભો ભાટે કલય ઉય કાભનુાં નાભ તથા ફાનાની યકભ, ટેન્ડ ય પી, રા.૧૦૦ ના સ્ટેજમ્ન 
ેયની એપીડેલીટ નોટયાઈઝડની કમાયની અવર કોી અને યજૂ કયલાની છેલ્રીેે તાયીખનો ઉલ્રે ખ કયી ળીલ્ડ૦ 
કલય નીચે જણાલેર તાયીખ સધુી નનગભની સયુત નલબાગીમ કચેયી ખાતે યજી.ો.એડી. / સ્ી ડ ોસ્ટ૦ તથા 
રફરથી અલશ્મે યજૂ કયલાનુાં યશળેે. નનધાયયીત તાયીખ સધુીભાાં ઉયોકત તભાભ દસ્તારલેજો, ફાનાની યકભ તથા 
ટેન્ડથય પી યજૂ કયલાભાાં નશી આલે અથલા ભાન્મચ ધાયાધોયણ મજુફ નશી શોમ તો તેલા ઈજાયદાયશ્રીનુાં ટેન્ડય 
નોન-યીવોન્વી લ ગણી, પ્રાઈઝ ફીડ ઓન-રાઈન ખોરલાભાાં આલળે નશી, જરયી દસ્તાનલેજો તથા ટેન્ડય પીનુાં 
કલય યજૂ કયલાની છેલ્રી  તાયીખે આકસ્ભીેાક કાયણોવય જો યજા જાશયે થામ તો ત્માઆય છીનુાં ચાલ ુદદલવે યજૂ 
કયી ળકાળે. આ અંગેની નલગતો નનગભની લેફ વાઈટ http://www.gsphc.gujarat.gov.in તથા 
http://gsphc.nprocure.com તથા યાજમ વયકાયશ્રીની ભાદશતી ખાતાની લેફ વાઈટ 
www.statetenders.com ઉય ઉરબ્ધજ છે. લધભુાાં જણાલલાનુાં કે ફાના મદુકત પ્રભાણત્ર ભાત્ર 
ગજુયાત યાજમ ોરીવ આલાવ નનગભ લર., નુાં જ ભાન્મા યાખલાભાાં આલળે. 
અ.નુ.ં કાભનુ ંનાભ (૧) અંદાજીત યકભ  (રૂા.) 

(૩) ટેન્ડીય પી (રૂા.) 
(ય) ફાનાની યકભ (રૂા.) 
(૪) કક્ષા 

યીલવય ઓકળન 
ળરૂ થલાની તાયીખ 

અને વભમ 
૧ સયુત નલબાગીમ કચેયી શઠેના નલનલધ જજલ્રાેાઓ 

જેલા કે, સયુત, તાી, નલવાયી, લરવાડ, ડાાંગ, બરચ 
અને નભયદાભાાં ોરીવ ખાતાના યશણેાાંકીમ અને લફન-
યશણેાાંકીમ ભકાનો ભાટે લાનિક ધોયણે ભાટી 
યીક્ષણના કાભ ફાફત. (ફીજો પ્રમત્ન)્    

(૧) દ્વી-લાનિક બાલ કયાય 

(૩) ૧૦૦.૦૦ 

 

(ય) ય૦૦૦.૦૦ 

(૪) નીચે જણાલેર ખાવ 
નોંધ મજુફ  
 

- 

ય બરચ જીલ્રાના દશજે ખાતે પ્રદુણ નનમાંત્રણ ફોડયની 
પ્રાદેનળક કચેયીના ફાાંધકાભ ફાફત( નલજીકયણ 
વશીત) (ડીોઝીટ લકય) (ફીજો પ્રમત્ન ) 

(૧) ૩,૭૫,૦૨,૨૩૫.૭૬  

(૩) ૬,૦૦૦.૦૦ 

 

 

(ય) ૩,૭૫,૦૨૨.૦૦ 
(૪) ખાવ કક્ષા ‘II’ 
તથા(ભકાન) તથા ઉય 

તા.૧૬.૦૬.ય૦૨૦  

વભમ ૧૧:૦૦ થી 
૧૨:૦૦ કરાકે 

ukfLr x'gkÙijÑ lûÂe~  



અ.નુ.ં કાભનુ ંનાભ (૧) અંદાજીત યકભ  (રૂા.) 
(૩) ટેન્ડીય પી (રૂા.) 

(ય) ફાનાની યકભ (રૂા.) 
(૪) કક્ષા 

યીલવય ઓકળન 
ળરૂ થલાની તાયીખ 

અને વભમ 
તથા વભકક્ષ 

૩ સયુત ળશયેના ભદશધયયુા ોરીવ રાઈન ખાતે કક્ષા 
ફી-૧૬(ા+૭ ભા ) અને ોરીવ સ્ટેળનના 
ફાાંધકાભ ફાફત (ડીજીી અગ્રતામાદી -૨૦૧૯-૨૦) 
(ફીજો પ્રમત્ન() 

(૧) ૭,૩૧,૬૫,૮૦૬.૬૮ 
(૩)૧૨,૦૦૦.૦૦ 

(ય) ૭,૩૧,૬૫૮.૦૦  

(૪) ખાવ કક્ષા ‘I’ 
તથા(ભકાન) તથા ઉય 
તથા વભકક્ષ 

તા.૧૬.૦૬.ય૦૨૦  

વભમ ૧૩:૦૦ થી 
૧૪:૦૦ કરાકે 

૪ સયુત ળશયેના યાાંદેય  ોરીવ રાઈન ખાતેકક્ષા ફી – 
૬૮ (ા +૧૦ ભા) યનુીટના તથાોરીવ  સ્ટે ળનના 
ફાાંધકાભ ફાફત. ( નલજીકયણ વશીત)  (ડીજીી  
અગ્રતામાદી -૨૦૧૯-૨૦). (ફીજો પ્રમત્ન() 

(૧) ૧૫,૮૧,૫૩,૪૯૪.૩૩  

(૩). ૧૮,૦૦૦.૦૦ 
(૨) ૧૫,૮૧,૫૩૫.૦૦  

(૪) ખાવ કક્ષા ‘I’ 
તથા(ભકાન) તથા ઉય 
તથા વભકક્ષ 

તા.૧૬.૦૬.ય૦૨૦  

વભમ ૧૫:૦૦ થી 
૧૬:૦૦ કરાકે 

૫ સયુત જજલ્રાયના શજીયા ભયીન ટાસ્કક પોવય ભાટે 
આલાવો કક્ષા ફી-૪૮ (ી +૬), વી-૦૮ (ી +૨), ડી-
૦૪ ((જી +૧) અને ઈ-૦૧ યનુનટવના ફાાંધકાભ 
ફાફત. (નલજીકયણ વદશત) (પ્રામોયીટી લય-
ય૦૧૮-૧૯ તથા ય૦૧૯-ય૦)    

(૧) ૧૯,૫૮,૪૯,૨૫૧.૪૬ 
(૩) ૧૮૦૦૦.૦૦  

 

(ય) ૧૯,૫૮,૪૯૩.૦૦  

(૪) ખાવ કક્ષા ‘I’ 
તથા(ભકાન) તથા ઉય 
તથા વભકક્ષ 

તા.૧૬.૦૬.ય૦૨૦  

વભમ ૧૭:૦૦ થી 
૧૮:૦૦ કરાકે 

ખાવ નોંધ :- ક્રભ ન.ં ૧  ભાટે ડોકયભેુન્ટ૮ બાગ-ય (ટેકનીકર ફીડ) ભાટી યીક્ષણના કાભોના ઓછાભાાં ઓછા ાાંચ લયનો અનબુલ ધયાલતા 
તથા ોતાની પ્રમોગળાા અને ભાટીના વેમ્યરો રેલા ભાટેના વાધનો ધયાલતા ઈજાયદાયશ્રી / ઈવભોએ જરયી આધાય-યુાલા ટેન્ડભય 
ડોકયભેુન્ટ  વાથે સ્ભષ્ટ્ દેખી ળકામ તે યીતે ઓનરાઇન્  સ્કે/ન કયલાના યશળેે અન્મ થા આલા ઈજાયદાયનુાં ટેન્ડોય નોન-યીસ્ોેાનવીલ ગણી 
ખોરલાભાાં આલળે નશી.  

 નોંધ :-  ૧) પ્રથભ બાગ-૧ ના ડોકયભેુન્ટલની ઓનરાઈન ચકાવણી કયલાભાાં આલળે. બાગ-૧ ના ડોકયભેુન્ટકની ચકાવણીભાાં રામક ઠયેર 
ઈજાયદાયશ્રીના જ બાગ-યના ડોકયભેુન્ટ૦ ધ્મામને રેલાભાાં આલળે. ત્માલય ફાદ બાગ-૧ તથા બાગ-ય ના ડોકયભેુન્ટ ની ચકાવણી કમાય ફાદ 
રામક ઠયેર ઈજાયદાયશ્રીના જ પ્રાઇઝ ફીડ ખોરલાભાાં આલળે. ટેન્ડેયની તભાભ ળયતોનો અભ્માભવ કમાય ફાદ જ ટેન્ડ ય બયલા આથી 
જણાલલાભાાં આલે છે. 

અ.ન.ં ટેન્ડાય ઓન-રાઈન 
ઉરબ્ધભ થલાની 

તાયીખ 

ટેન્ડધય ઓન-
રાઈન વફભીટ 

કયલાની છેલ્રીલ 
તાયીખ અને 

વભમ 

ટેન્ડ ય પી, ફાનાની 
યકભ અને એપીડેલીટ 
ફોન્ડન પીઝીકરભા ંયજૂ 
કયલાની છેલ્રી  

તાયીખ  

ટેન્ડ ય પી, ફાનાની યકભ અને 
એપીડેલીટ ફોન્ડ  પીઝીકરભા ં

દસ્તાલલેજો યત શોંચાડલાનુ ંસ્થઅ  

 ૧ અને ૨ ૧૮/૦૫/૨૦૨૦ ૦૮/૦૬/૨૦૨૦  

૧૮:૦૦ કરાક   

  ૧૧/૦૬/૨૦૨૦  

૧૭:૦૦ કરાક   

કામયારક ઈજનેયની કચેયી, ગજુયાત 
યાજમ ોરીવ આલાવ નનગભ લર., ૩૧, 
નભયદનગય વોવામટી, જજલ્રાાં વેલાવદન-ય 
ની વાભે, કરાવીક શોટરની ફાજુની 
ગરીભા, વાલયજનનક ફોમઝ શોસ્ટુેરની વાભે, 
અઠલારાઈન્વો, સયુત. 

૩ થી ૫ ૧૮/૦૫/૨૦૨૦ ૦૮/૦૬/૨૦૨૦  

૧૮:૦૦ કરાક   

  ૧૧/૦૬/૨૦૨૦  

૧૭:૦૦ કરાક   

યજજસ્ટઈડય ઓપીવ : ગજુયાત યાજમ ોરીવ 
આલાવ નનગભ લર.,  
રોકાયકુત બલનની ાછ ‘‘છ’’ યોડ, 
વેકટય - ૧૦/ફી, ગાાંધીનગય - ૩૮ય૦૧૦ 

      
                          

          કામયારક ઈજનેય  


