
 
 
 

ગજુયાત યાજમ ોરીવ આલાવ નનગભ લર., સયુત 

જાશયે નનનલદા ન.ં - ૯ (ય૦૧૯ - ૨૦)  

કામયારક ઈજનેયની કચેયી  

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

CIN No.:-  U45201GJ1988SGC011453web site :- www.gsphc.gujarat.gov.in & 
e-mailid :- eesurat.gsphc@gmail.com 

 ગજુયાત યાજમ જાહયે ફાાંધકાભ ખાતાના ઠેકેદાયોનીભાન્મcમાદીનીમોગ્મ :શે્રણીભાાંનોંધામેરાઠેકેદાયશ્રીઓ 
ાસેથી નીચેના કાભોનાટેન્ડ ય ભાટે કામયારક ઈજનેય, ગજુયાત યાજમ ોરીસ આલાસ નનગભ લર., ૩૧, 
નભયદનગય સોસામટી, જજલ્રા  સેલાસદન -ય ની સાભે, કરાસીક હોટરની ફાજુની ગરીભા, સાલયજનનક 
ફોમઝહોસટેોરની સાભે , અઠલારાઈન્સઈ, સયુત (પોન નાં. ૦ય૬૧ ય૬૬૭૮૪૪) ની કચેયીને નીચે જણાલેર તાયીખ 
સધુીભાાં ભી જામ તે યીતે ભાંગાલલા ભાટે નકકી કયેર છે .  અનકુ્રભ નં.- ૧ થી ૩ ભાટે ઈ-ટેન્ડજયીંગધ્ધેનતથી 
નીચે જણાલેર તાયીખ સધુીભાાં ઓન-રાઈન સફભીટ કયલાના યહળેે, તેભજ જરૂયી ટેન્ડજયપીનોડીભાન્ડ૬ડ્રાપટ, 
ફાનાની યકભની એપ.ડી.આય., તાજા નોંધણીનુ ંપ્રભાણત્ર , ફેન્કેવોરલળંીવટીફપકેટ (અંદાજીત યકભનાય  % 

રેખે), છેલ્રાઓ લયનુ ંઆલકલેયાનુયંીટયનપાઈર કમાય અંગેની કોી , પ્રોનલડન્ડુપંડનુયંજીસ્રે ળન, ાન કાડયની નકર, 
ગડુવએન્ડ) વનલિવ ટેક્ષયજીસ્રેનળન, બાગીદાયી ખત, નલધતુીકયણરામવન્વ  (પકત નલધતુીકયણ કાભો ભાટે) અને 
રૂા.૧૦૦/- ના સ્ટેનમ્ન ેય ઉય એપીડેલીટનોટયાઈઝડ  કયી  તેભજ ટેન્ડવયભાભાગ્માક મજુફના તભાભ અવર 
દસ્તાનલેજોની નકરો સ્કેયનીંગકયી નીચે જણાલેર તાયીખ સધુીભાાં ઓન-રાઈન સફભીટ કયલાના યહળેે.  

 નીચે દળાયલેર કાભો ભાટે કલય ઉય કાભનુાં નાભ તથા ફાનાની યકભ, ટેન્ડીય પી, રા.૧૦૦ ના સટે૮મ્ા 
ેયની એપીડેલીટનોટયાઈઝડનીકમાયની અસર કોી અને યજૂ કયલાની છેલ્રી તાયીખનોઉલ્રે ખ કયી ળીલ્ડલ 
કલય નીચે જણાલેર તાયીખ સધુી નનગભની સયુત નલબાગીમ કચેયી ખાતે યજી.ો.એડી. / સીડડોસટ  તથા 
રફરથીઅલશ્મલ યજૂ કયલાનુાં યહળેે. નનધાયયીત તાયીખ સધુીભાાં ઉયોકત તભાભ દસતાયલેજો, ફાનાની યકભ તથા 
ટેન્ડથય પી યજૂ કયલાભાાં નહી આલે અથલા ભાન્મા ધાયાધોયણ મજુફ નહી હોમ તો તેલા 
ઈજાયદાયશ્રીનુાંટેન્ડાયનોન-યીસોન્સીન લ ગણી, પ્રાઈઝ ફીડ ઓન-રાઈન ખોરલાભાાં આલળે નહી, જરયી 
દસતા ાલેજો તથા ટેન્ડ યપીનુાં કલય યજૂ કયલાની છેલ્રીણ તાયીખે આકસભી ીક કાયણોસય જો યજા જાહયે થામ તો ત્માયય 
છીનુાં ચાલ ુદદલસે યજૂ કયી ળકાળે . આ અંગેની નલગતો નનગભની 
લેફસાઈટhttp://www.gsphc.gujarat.gov.in તથા http://gsphc.nprocure.com 
તથા યાજમસયકાયશ્રીની ભાદહતી ખાતાનીલેફસાઈટ www.statetenders.comઉય ઉરબ્ધp છે. 
લધભુાાં જણાલલાનુાં કે ફાનામદુકત પ્રભાણત્ર ભાત્ર ગજુયાત યાજમ ોરીસ આલાસ નનગભ લર., નુાં જ ભાન્મભ 
યાખલાભાાં આલળે.  

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

(ય) ફાનાની યકભ (રૂા.) 
(૪) કક્ષા 

યીલવયઓકળન ળરૂ 
થલાની તાયીખ અને 

વભમ 
૧ નલસાયી જીલ્રાના ચીખરીથારા ોરીસ રાઈન 

ખાતે કક્ષા ફી-૩૨ (ા+૪ ભા) નુાં ફાધકાભ 
ફાફત. (નલજી કયણ સદહત) (ડી.જી.ી. 
યહણેાાંકીઅગ્રતામાદી ૨૦૧૯-૨૦)  

 

(૧) ૫,૯૬,૭૭,૭૦૬.૩૦  

(૩)૧૨૦૦0.૦૦  
(ય)૫,૯૬,૭૭૭.૦૦  

(૪)ખાસ કક્ષા 
"II"(ભકાન) અને ઉય 
તથા સભકક્ષ 
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૨ લરસાડ જીલ્રાના લરસાડ ગ્રામ્મ ોરીસ સટેળનનુાં 
ફાાંધકાભ ફાફત. (નલજી કયણ સદહત) (ડી.જી.ી.  

(૧) ૨,૬૬,૩૩,૭૧૧.૫૧  

(૩) ૩૬૦૦.૦૦  
(ય)૨,૬૬,૩૩૭.૦૦  
(૪)ખાસ કક્ષા 
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અ.નુ.ં કાભનુ ંનાભ (૧) અંદાજીત યકભ(રૂા.) 
(૩) ટેન્ડીય પી (રૂા.) 

(ય) ફાનાની યકભ (રૂા.) 
(૪) કક્ષા 

યીલવયઓકળન ળરૂ 
થલાની તાયીખ અને 

વભમ 
લફન યહણેાાંકીઅગ્રતામાદી ૨૦૧૮-૧૯)  

 
"III"(ભકાન) અને ઉય 
તથા સભકક્ષ 

૩ તાી જીલ્રાના વ્માયાકાનયુા ોરીસ રાઈન ખાતે 
ાદકિંગ ળેડ (૬ નાંગ) નુાં ફાાંધકાભ તથા 
ેલયબ્રોકરગાડલાની કાભગીયી (ખાસ ભયાભત 
૨૦૧૯-૨૦ ) 

 

(૧) ૧૪,૧૬,૫૨૨.૫૫  

(૩) ૯૦૦.૦૦  
(ય) ૧૪,૧૬૫.૦૦  

(૪)  કક્ષા " ઈ૨"અને  

ઉય  

- 

  

અ.ન.ં ટેન્ડ્રઓન-રાઈન 
ઉરબ્ધરથલાની 

તાયીખ 

ટેન્ડધયઓન-
રાઈન વફભીટ 
કયલાની છેલ્રીય 

તાયીખ અને 
વભમ 

ટેન્ડ ય પી, ફાનાની યકભ 
અને 

એપીડેલીટફોન્ડોપીઝીકરભા ં
યજૂ કયલાની છેલ્રીીી 

તાયીખ  

ટેન્ડ ય પી, ફાનાની યકભ અને 
એપીડેલીટફોન્ડયપીઝીકરભાદંસ્તાયલેજો 

યત શોંચાડલાનુ ંસ્થડ 

 ૧ અને 
૨  

૨૪/૧૨/૨૦૧૯ ૧૩/0૧/ય૦૨૦ 

૧૮:૦૦ કરાક   
૧૬/૦૧/ય૦૨૦ 

૧૭:૦૦ કરાક   
યજજસટોડયઓપીસ : ગજુયાત યાજમ ોરીસ 
આલાસ નનગભ લર.,  

રોકાયકુતબલનની ાછ ‘‘છ’’ યોડ, સેકટય 
- ૧૦/ફી, ગાાંધીનગય - ૩૮ય૦૧૦ 

૩ ૨૪/૧૨/૨૦૧૯ ૧૩/0૧/ય૦૨૦ 

૧૮:૦૦ કરાક   
૧૬/૦૧/ય૦૨૦ 

૧૭:૦૦ કરાક   
કામયારક ઈજનેયની કચેયી, ગજુયાત યાજમ 
ોરીસ આલાસ નનગભ લર., ૩૧, 
નભયદનગય સોસામટી , જજલ્રાજ સેલાસદન -ય 
ની સાભે , કરાસીક હોટરની ફાજુની 
ગરીભા , સાલયજનનક ફોમઝહોસટેજરની સાભે , 
અઠલારાઈન્સો , સયુત 

      

          
 
 

          કામયારક ઈજનેય  


