
ગજુયાત યાજમ ોરીવ આલાવ નનગભ લર., અભદાલાદ 
જાશયે નનનલદા ન.ં - ૧૦ (ય૦૧૮ - ૧૯) 

કામયારક ઇજનેયશ્રીની કચેયી, 
ળાશીફાગ ો.સ્ટેની ફાજુભાાં ,યાણીવતી ભાંદદયના ખાાંચાભાાં,ળાશીફાગ,

અભદાલાદ-૩૮૦૦૦૪ (પોન : (૦૭૯-૨૨૮૮૫૬૫૪)
(યજીસ્ટડડ ઓપીવ : ગજુયાત યાજમ ોરીવ આલાવ નનગભ રી.નાગદયક યુલઠા નનગભનુાં

વાંકુરવેકટય-૧૦/એચ-યોડગાાંઘીનગય-૩૮ય૦૧૦) 
CIN No.:-  U45201GJ1988SGC011453 

Web Site :- www.gsphc.gujarat.gov.in & e-mail Id :- eeabd.gsphc@yahoo.in 
 ગજુયાત યાજમ જાશયે ફાાંધકાભ ખાતાના ઠેકેદાયોની ભાન્મ& માદીની મોગ્મા શ્રેણીભાાં નોંધામેરા 
ઠેકેદાયશ્રીઓ ાવેથી નીચેના કાભોના ટેન્ડયય ભાટે કામડારક ઈજનેય, ગજુયાત યાજમ ોરીવ આલાવ નનગભ 
લર., ળાશીફાગ ો.સ્ટેની ફાજુભાાં ,યાણીવતી ભાંદદયના ખાાંચાભાાં,ળાશીફાગ, , અભદાલાદ-૦૪ (પોન નાં. - (૦૭૯-
૨૨૮૮૫૬૫૪) ની કચેયીને નીચે જણાલેર તાયીખ સધુીભાાં ભી જામ તે યીતે ભાંગાલલા ભાટે નકકી કયેર છે.  
અનકુ્રભ ન.ં- ૧ થી ૮ ના ટેન્ડય પોભડ ઈ-ટેન્ડ યીંગ ધ્ધગનતથી નીચે જણાલેર તાયીખ સધુીભાાં ઓન-રાઈન વફભીટ 
કયલાના યશળેે, તેભજ જરૂયી ટેન્ડતય પીનો ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ/ે ઓડયય (અભદાલાદ BFT[ ચકુલલ।।ત્રનોજ), ફાનાની 
યકભની એપ.ડી.આય., તાજા નોંધણીનુ ંપ્રભાણત્ર, ફેન્કી વોરલળંી વટીફપકેટ (અંદાજીત યકભના ય  % રેખે), 
છેલ્રાએ લયનુ ંઆલકલેયાનુ ંયીટયન પાઈર કમાય અંગેની કોી, પ્રોનલડન્ડન પંડનુ ંયજીસ્ટ્ેીળન, ાન કાડયની નકર, 
ગડુવ એન્ડ ેવનલિવ ટેક્ષ યજીસ્ટ્ેળન, બાગીદાયી ખત , (ઇરેક્ટ્્ીકર રામવન્વટ અને ભાગય અને ભકાન નલબાગના 
નલદ્યતુ નલબાગનુ ંયજીસ્ટ્ેળન પકત નલધતુીકયણ કાભો ભાટે) અને રૂા.૧૦૦/- ના સ્ટટેેેમ્ન ેય ઉય એપીડલેીટ 
નોટયાઈઝડ કયી તેભજ ટેન્ડીયભા ભાગ્મા  મજુફના તભાભ અવર દસ્ટતાલેજોની નકરો સ્ટકે-નીંગ કયી નીચે જણાલેર 
તાયીખ સધુીભાાં ઓન-રાઈન વફભીટ કયલાના યશળેે. 
 નીચે દળાડલેર કાભો ભાટે કલય ઉય કાભનુાં નાભ તથા ફાનાની યકભ, ટેન્ર પી, રા.૧૦૦ ના સ્ટેેેમ્ી 
ેયની એપીડલેીટ નોટયાઈઝડની કમાડની અવર કોી અને યજૂ કયલાની છેલ્રીભ તાયીખનો ઉલ્રેૂખ કયી ળીલ્ડા 
કલય નીચે જણાલેર તાયીખ સધુી નનગભની અભદાલાદ નલબાગીમ કચેયી ખાતે યજી.ો.એડી./સ્ી ડ ોસ્ટજ તથા 
રફરથી અલશ્મે યજૂ કયલાનુાં યશળેે. નનધાડયીત તાયીખ સધુીભાાં ઉયોકત તભાભ દસ્તારલેજો, ફાનાની યકભ તથા 
ટેન્ડથય પી યજૂ કયલાભાાં નશી આલે અથલા ભાન્મ ધાયાધોયણ મજુફ નશી શોમ તો તેલા ઈજાયદાયશ્રીનુાં ટેન્ડીય 
નોન-યીવોન્વી લ ગણી, પ્રાઈઝ ફીડ ઓન-રાઈન ખોરલાભાાં આલળે નશી, જરયી દસ્તાા્લેજો તથા ટેન્ડ-ય પીનુાં 
કલય યજૂ કયલાની છેલ્રી  તાયીખે આકસ્ભી.ક કાયણોવય જો યજા જાશયે થામ તો ત્માશય 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 ભાન્મ  યાખલાભાાં આલળે. 
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અ.ન.ં કાભનુ ંનાભ (૧) અંદાજીત યકભ (રૂ।.) 
(૨) કક્ષા 

(૩) ફાનાની યકભ (રૂ।.) 

(૪) ટેન્ડય પી (રૂ।.)` 
 

૧ સયેુન્વનગય જીલ્રા ના સયેુન્વનગય ોરીવ શડે કલાડ.ખાતે 

આલેર ૬૧ કલાડ.ોરીવ રાઇનભાાંથી ૧૬ કલાડ.ન ુખાવ 

ભયાભતન ુકાભ. (ત્રીજો પ્રમત્ન)

(૧) ૧૫,૮૭,૨૯૭.૭૦ 

(૨) ઇ૧ તથા ઉયનાાં    
તથા વભકક્ષ  

(૩) ૧૫૮૭૨.૦૦ 

(૪) ૯૦૦.૦૦ 

૨ સયેુદ્ર ાંનગય જીલ્રાના ધ્રાગધ્રા  ખાતે ફાગામત એગ્રીકલ્ચય 

ઓદપવ ખાતે ભેઈનઓદપવ ફીલ્ડીગ, ઓન વમ્ ન ુખાવ 

ભયાભત તથા ટૉઈરેટ બ્રોક તથા આય.વી.વી યોડ ન ુકાભ.[ 

નલજીકયણ તથા પનનિચય વદશત]

(૧) ૧૦૦૦૮૩૭૯.૨૫ 
 

(૨) વી તથા ઉયનાાં    
તથા વભકક્ષ  

(૩) ૧૦૦૦૮૪.૦૦ 

(૪) ૩૬૦૦.૦૦ 

૩ અભદાલાદ જીલ્રાના ધોકા ખાતે આઇફી વફ વેન્ટય ભાટે 

ોરીવ સ્ટાપ કલાડના કક્ષા વી ય ન ુકાભ.[ નલજીકયણ વદશત]
(૧) ૪૦૩૯૩૮૮.૭૭ 
 

(૨) ઇ૧ તથા ઉયનાાં    
તથા વભકક્ષ  

(૩) ૪૦૩૯૪.૦૦ 

 (૪) ૧૫૦૦.૦૦ 

૪ અભદાલાદ ળશયેના ફાનુગય જુની ોરીવ રાઇનના  ય૪ 
ભકાનોન ુ ખાવ ભયાભત  ન ુકાભ.[ નલજીકયણ વદશત] 

(૧) ૫૯૮૦૨૧૫.૦૩ 

(૨) ડી તથા ઉયનાાં    
તથા વભકક્ષ  

(૩) ૫૯૮૦૨.૦૦ 

 (૪) ૨૪૦૦.૦૦ 

૫ અભદાલાદ ળશયેના  ભેઘાણીનગય  જુની ોરીવ રાઇનના ય૪ 
ભકાનોન ુ [જી+ય]  ખાવ ભયાભત  ન ુકાભ.[ નલજીકયણ 

વદશત] 

(૧) ૪૨૯૬૫૧૩.૪૯ 
(૨) ઈ૧ તથા ઉયનાાં   
તથા વભકક્ષ  

(૩) ૪૨૯૬૫.૦૦ 

 (૪)  ૧૫૦૦.૦૦     

૬ અભદાલાદ ળશયેના ભલણનગય, ળાશઆરભ એપ કોરોની  જુની 

ોરીવ રાઇનના ૧૩૮ ભકાનોન ુ ખાવ ભયાભત ન ુ

કાભ.[નલજીકયણ વદશત] 

(૧) ૩૧૮૫૬૦૫૮.૮૫ 

(૨)  એ  તથા 
ઉયનાાં    તથા 
વભકક્ષ  

(૩) 
૩૧૮૫૬૧.૦૦ 

 (૪)૬૦૦૦.૦૦        



ખાવ નોંધ:-  

કાભ ન-ં૮ ભાટે ઇરેક્ટ્રીકર એજન્વીએ વયકાયી/ અધડ વયકાયી/ ી.એવ.ય.ુ નલબાગભાાં ઓદડમો નલડીમો વીસ્ટભ યૂી ાડી  

પીટ કયલાનુાં ઓછાભાાં ઓછાં ર.૫૦ રાખનુાં એક કાભ અથલા ર. ૩૦ રાખના ઓછાભાાં ઓછા ફે કાભો વાંતોકાયક યીતે ણૂડ કયેર શોલા 
જોઇએ. તેનુાં પ્રભાણત્ર (વક્ષભ અનધકાયીનુાં અન્મ ડોક્યભેુન્ટ વાથે ઓનરાઇન યજૂ કયલાનુાં યશળેે. ઇરેક્ટ્રીકર એજન્વીએ ાવે 
ઓદડમો નલડીમો વીસ્ટભનો અનબુલ ન શોમ તો તે તેલી અનબુલી એજન્વી વાથે ર. ૧૦૦ના સ્ટેમ્ ેય ય (નોટયાઇઝડ) 
એભ.ઓ.ય ુકયી ઓનરાઇન યજૂ કયલાનુાં યશળેે.     

કોઈ ણ અથલા ફધા જ ટેન્ડકયો કાયણ આપ્માય લગય યદા્  કયલાનો વાંણૂડ શકક નનગભ ાવે અફાનધત યાખલાભાાં આલે છે.  

 
 

                                                                 કામયારક ઈજનેય  

                   
 
 
 

 

૭ અભદાલાદ ળશયેના  ળાશીફાગ, વદય ફજાય જુની ોરીવ 

રાઇનના ૦૭ ભકાનોન ુ ખાવ ભયાભત ન ુકાભ.[નલજીકયણ 

વદશત] 

(૧) ૨૭૨૧૧૩૪.૩૮ 

(૨) ઈ૧  તથા 
ઉયનાાં   તથા 
વભકક્ષ 

(૩) ૨૭૨૧૧.૦૦ 

 (૪)૧૫૦૦.૦૦        

૮ અભદાલાદ ખાતે ોરીવ કનભશ્નય કચેયી ખાતે નલડીમો ઓડીમો 

નવસ્ટભ યૂી ાડી દપટ કયલાની કાભગીયી ફાફત. 

(૧) ૮૦૪૦૮૬૭.૦૦ 

(૨) કક્ષા "ડી"  અને 
ઉયનાાં   તથા 
નીચેની ખાવ નોંધ 
મજુફ  

(૩) ૮૦૪૦૯.૦૦ 

 (૪)૨૪૦૦.૦૦        

અ.ન.ં ૮ ટેન્ડીયને રગત ટેન્ડીય પી, ફાનાની યકભ અને દસ્ટતાેાલેજો 

યત પ્શોંયચાડલાનુ ંસ્ટથપ

કામડારક ઇજનેયશ્રીની કચેયી

ગજુયાત યાજમ ોરીવ આલાવ નનગભ લર.

ળાશીફાગ ોરીવ સ્ટેળન ાવે

ભાધુયુા ોરીવ રાઇનની ફાજુભાાં

અન્ડયબ્રીજ ાવે ળાશીફાગ

અભદાલાદ ૩૮૦૦૦૪

ટેન્ડય ઓન-રાઈન ઉરબ્ધ 

થલાની તાયીખ  

૧૨.૧૧.૨૦૧૮ 

ટેન્ડય ઓન-રાઈન વફભીટ 

કયલાની છેલ્રી તાયીખ
૩.૧૨.૨૦૧૮ 

૧૮ : ૦૦ કરાક

જરૂયી દસ્ટતારલજો ફાનાની યકભ તથા ટેન્ન્ડય પી યજૂ કયલાની છેલ્રીર તાયીખ૫.૧૨.૨૦૧૮     

૧૧ :૦૦ કરાક


