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 જાષરે નિનળદા િ.ં-પ (ર૦૧૮-૧૯) 

ગજુરાત રાજય જાષરે બાઘંકામ ખાતાિા ઠેકેદારશ્રીિી માન્ય શે્રણીમા ંિોંઘાયેા ઠેકેદારશ્રીઓ પાશેથી જુિાગઢ 
નળભાગીય કચેરી ષઠેલિા િીચે મજુબિા કામોિા અનકુ્રમિ.ં- (૧ થી ૭) ટેન્ડરો ફકત ઇ-ટેન્ડરીંગ ૫ઘ્ઘતીથી ઉ૫ર 
મજુબિી કચેરી દળારા મગંાળમાં  આળે છે. ટેન્ડર ફોમય ફકત https://gsphc.nprocure.com ૫ર િીચે જણાળે 
તારીખથી ઉ૫લ્બઘ રષેે તથા િીચે જણાળે તારીખ સઘુીમા ંઓિ ાઇિ શબમીટ કરળાનુ ંરષેે. ટેન્ડરમા ંખાશ 
રતોમા ંમાગં્યા મજુબિા ઓરીજીિ દસ્તાળેજો સ્કેિ કરી ઓિાઇિ ટેન્ડર શાથે મકુળાિા રષેે. કળર પર કામનુ ં
િામ, બાિાિી રકમ અિે ટેન્ડર ફી રજુ કરળાિી છેલ્ી તારીખિો ઉલ્ેખ કરી શીલ્ડ કળર િીચે જણાળે તારીખ 
સઘુીમા ંનિગમિી નળભાગીય કચેરી , જુિાગઢ ખાતે રૂબરૂ/ રજીસ્ટડય પોસ્ટ એડી/ સ્પીડ પોસ્ટથી અળશ્ય રજુ કરળાિા 
રષેે. નિઘાયરીત તારીખ સઘુીમા ંબાિાિી રકમ તથા ટેન્ડર ફી શીલ્ડ કળરમા ંરજુ કરળામા ંિષી આળે અથળા માન્ય 
ઘારા ઘોરણ મજુબ િષી ષોય તો તેળા ઇજારદારશ્રીનુ ંટેન્ડર િોિ રીસ્પોન્શીળ ગણી ટેકિીક અિે / અથળા પ્રાઇઝ 
બીડ, ઓિાઇિ ખોળામા ંઆળે િષી. અનકુ્રમ િબંર -(૧ થી ૭)  માટે જરૂરી ટેન્ડર ફી તથા બાિાિી રકમનુ ંકળર 
રજુ કરળાિી છેલ્ી તારીખે આકસ્મીક કારણોશર જો રજા જાષરે થાય તો ત્યાર ૫છીિા ચાલ ુદદ વસે ટેન્ડર સ્ળીકારળામા ં
આળે. આ અંગેિી નળગતો માદષતી ખાતાિી ળેબશાઇટ www.statetenders.com તથા નિગમિી ળેબશાઇટ 
www.gsphc.gujarat.gov.in  ઉ૫ર ૫ણ ઉ૫બ્ઘ છે. બાિાિી રકમ ભરળામાથંી મદુકતનુ ંપ્રમાણ૫ત્ર ફકત પોીશ 
આળાશ નિગમનુ ં જ ગ્રાષય રાખળામા ંઆળે. 
અ.ન.ં કામન  ંનામ (૧) અંદાજીત રકમ 

(૩) ટેન્ડર ફી 
(ર) બાનાની રકમ 
(૪) કક્ષા  

૧ પોરબદંર જીલ્ાિા નળનળઘ સ્થલોએ ગષૃ નળભાગ ષઠેલિા નળનળઘ 
પોીશ યિુીટશિા  રષણેાકં તથા બબિરષણેાકં  મકાિોિા ખાશ 
મરામતિી કામગીરી માટેિો ળાનવિક કરાર.  (સ્કીમ- એ.આર.શી.) 
(પ્રાયોરીટી ૨૦૧૮-૧૯) (બીજો પ્રયત્િ) 

(૧) ળાનવિક ભાળ કરાર  
(૩) ૧૫૦૦.૦૦ 

(ર)  ૩૦,૦૦૦.૦૦ 
(૪) ‘ઇ૧’ અિે ઉ૫ર.  

૨ પોરબદંર પોીશ ષડે કળાટશય ખાતે સ્રોંગ રૂમ (આમ્શય એન્ડ 
એમ્યિુીિ યિુીટ) નુ ંબાઘંકામ. (નળજલીકરણ શદષત) (સ્કીમ- 
ડી.જી.પી. - એિ.આર.બી.) (પ્રાયોરીટી ૨૦૧૮-૧૯) (ત્રીજો 
પ્રયત્િ) 

(૧) ૮૯૬પ૬૮૯.૧૬  
(૩) ૨૪૦૦.૦૦ 

(ર) ૮૯૬પ૭.૦૦  
(૪) ખાશ કક્ષા -III 
(મકાિ) અિે ઉપર.     

૩ જુિાગઢ પી.ટી.શી. કેમ્પશ ખાતે જુિા બેરેક-૧ તથા ર િી પાછલ , 
જે બેરેકિી બાજુમા ંતથા પી.ટી.શી. પરેડ ગ્રાઉન્ડમાં  ટોઇેટ 
બ્ોકનુ ંબાઘંકામ. (નળજલીકરણ શદષત)  (સ્કીમ- ડી.જી.પી. - 
એિ.આર.બી.) (પ્રાયોરીટી ૨૦૧૮-૧૯) (બીજો પ્રયત્િ)  

(૧) ૬૬૩૦૬૬૬.૩૯    
(૩) ૨૪૦૦.૦૦ 

(ર) ૬૬,૩૦૭.૦૦ 
(૪) ‘ડી’ અિે ઉ૫ર. 
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અ.ન.ં કામન  ંનામ (૧) અંદાજીત રકમ 
(૩) ટેન્ડર ફી 

(ર) બાનાની રકમ 
(૪) કક્ષા  

૪ અમરેી જીલ્ાિા નળનળઘ સ્થલોએ ગષૃ નળભાગ ષઠેલિા નળનળઘ 
પોીશ યિુીટશિા  રષણેાકં તથા બબિરષણેાકં  મકાિોિા ખાશ 
મરામતિી કામગીરી માટેિો ળાનવિક કરાર.  (સ્કીમ- એ.આર.શી.) 
(પ્રાયોરીટી ૨૦૧૮-૧૯) (બીજો પ્રયત્િ)  

(૧) ળાનવિક ભાળ કરાર  
(૩) ૧૫૦૦.૦૦ 

(ર)  ૩૫,૦૦૦.૦૦ 
(૪)  ‘ઇ૧’ અિે ઉ૫ર. 

પ ગીરશોમિાથ જીલ્ાિા કોડીિાર તાલકુાિા ઘાટળડ પોીશ ાઇિ 

ખાતે આળે જુિા કંડમ એ-૦૪ આળાશો તોડી પાડી જમીિ ેળ 

શમત કરી મા શામાિ ઇ જળાનુ ંકામ.  

(૧) ૩૭૨૭૦.૦૦ 
(૩) ૩૦૦.૦૦ 

(ર) ૧૮૬૫.૦૦ 
(૪) ‘ઇર’ અિે ઉપર.  

૬ ગીરશોમિાથ જીલ્ાિા ળેરાળલ તાલકુાિા ઇણાજ ખાતે િળીિ 
પોીશ ષડે કળાટશયમા ંઆર.એશ.આઇ.ઓફીશ , કોતરૂમ તથા 
ગાડયરૂમનુ ંબાઘંકામ. (નળજલીકરણ શદષત)  (સ્કીમ- ડી.જી.પી. - 
એિ.આર.બી.) (પ્રાયોરીટી ૨૦૧૮-૧૯)   

(૧) ૧૩૦૪૫૯૨૯.૩૯ 
(૩) ૩૬૦૦.૦૦  

(ર) ૧૩૦૪૫૯.૦૦ 
(૪) ખાશ કક્ષા -III 
(મકાિ) અિે ઉપર. 

૭ અમરેી જીલ્ાિા શાળરકંુડા તાલકુાિા ળડંા ખાતે ગ્રામ્ય 
પોીશ સ્ટેિનુ ંબાઘંકામ. (નળજલીકરણ શદષત)  (સ્કીમ- 
ડી.જી.પી. - એિ.આર.બી.) (પ્રાયોરીટી ૨૦૧૮-૧૯)  

(૧) ૯૧૪૮પ૮૬.૬૭ 
(૩) ર૪૦૦.૦૦  

(ર) ૯૧૪૮૬.૦૦ 
(૪) ‘ડી’ અિે ઉપર.  

 
 

અ.િ.ં ટેન્ડર ઓિાઇિ ઉ૫બ્ઘ 
થળાિી તારીખ 

ટેન્ડર ઓિાઇિ શબમીટ 
કરળાિી છેલ્ી તારીખ અિે 

શમય 

જરૂરી બાિાિી રકમ તથા ટેન્ડર ફી જુિાગઢ 
નળભાગીય કચેરી ખાતે રજુ કરળાિી છેલ્ી 

તારીખ 
૧ થી 
૪  

૦૪/૦૯/૨૦૧૮ ૧૮/૦૯/૨૦૧૮ 
૧૭.૦૦ કાકે 

રપ/૦૯/૨૦૧૮ 

પ થી 
૭  

૦૪/૦૯/૨૦૧૮ ર૪/૦૯/૨૦૧૮ 
૧૭.૦૦ કાકે 

૦૩/૧૦/૨૦૧૮ 

 
કોઇ૫ણ અથળા બઘા જ ટેન્ડરો કારણ આપ્યા ળગર રદ કરળાિો શપંણુય ષકક નિગમ પાશે અબાનઘત રાખળામા ંઆળે છે.  
 
 

 (એિ.બી.ત્રાબંડીયા)  
ઇન્ચા.કાયયપાક ઇજિેર 
ગ.ુરા.પો.આ.નિ.ી.  
     જુિાગઢ   


