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ટંુકી મદુતની જાશયે નનનલદા ન.ં-૦૧ (ય૦૧૮-૧૯) 
   ગજુયાત યાજમ જાશયે ફાઘંકાભ ખાતાના યાજ્મ વયકાયશ્રી શસ્તકના ફાધંકાભ નલબાગોના 
ઠેકેદાયોની ભાન્મ માદીની મોગ્મ શે્રણીભા નોધામેર ઠેકેદાયોશ્રી ાવેથી નીચેના તભાભ કાભોના ટેન્ડયો નીચે દળાસલેર 
તાયીખ સધુીભા ંભી જામ તે યીતે ભગંાલલાભા ંઆલે છે. અનકુ્રભન.ં- ૧ થી ૧૦ ના ટેન્ડય પોભસ ઇ-ટેન્ડયીંગ ૫ઘ્ઘનતથી 
કામસારક ઇજનેયશ્રીની કચેયી , ગજુયાત યાજ્મ ોરીવ આલાવ નનગભનન નલબાગીમ કચેયી , ોરીવ શડે ક્લાટવસ , 
બ્રોક નં .૧૫ની નજીક , યેવકોવસ રયિંગ યોડ ,યાજકોટ-૩૬૦૦૦૧. પોન/પેક્વ (૦૨૮૧)૨૪૪૯૯૪૪ નીં કચેયી દ્વાયા 
ભગંાલલાભા ંઆલે છે. ટેન્ડય પોભસ પકત https://gsphc.nprocure.com ૫ય નીચે જણાલેર તાયીખથી ઉ૫લ્ફઘ 
યશળેે તથા નીચે જણાલેર તાયીખ સઘુીભા ંઓન રાઇન વફભીટ કયલાનુ ંયશળેે. જરૂયી ટેન્ડય પી નો રડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ/ે-
ઓડસય (યાજકોટ ખાતે ચકૂલલા ાત્રનો જ) , ફાનાની યકભ , તાજા નોધણીનુ ંપ્રભાણત્ર ,ફેંક વોરલળંી વરટિપીકેટ 
(અંદાજજત યકભના ૨૫% રેખે) છેલ્રા લસનુ ંઆલકલેયાની રયટનસ પાઈર કમાસ અંગેની કોી, પ્રોનલડન્ડ પડં યજીસ્રેળન, 
બાગીદાયી ખત, ઈરેક્ટ્ક્રક રાઇવન્વ (પક્ત લીજીકયણના કાભો ભાટે) લગેયેની તેભજ ટેન્ડયભા ંભાગ્મા મજુફ  તમામ 
ઓરરજજન દસ્તાવેજો ઓનાઈન સ્કૅન કરી મકૂવા પરજીયાત છે.  તેભજ ફાનાની યકભ , તથા ટેન્ડય પી તેભજ 
રૂ.૧૦૦/- નો સ્ટેમ્ ેય એપીડનેલડ ફોન્ડ અવરભા યજૂ કયલાની છેલ્રી તાયીખનો ઉલ્રેખ કયી નળલ્ડ કલય નીચે 
જણાલેર તાયીખ સધુીભા ંઉયોક્ત વયનાભે રૂફરૂ યજી.ોસ્ટ. એડી/સ્ીડ ોસ્ટ થી અલશ્મ યજૂ કયલાનુ ં
યશળેે.નનધાસરયત તાયીખ સધુીભા ંઉયોક્ત તભાભ દસ્તાલેજો ફાનાની યકભ તથા ટેન્ડય પી તેભજ રૂ.૧૦૦/-નો સ્ટેમ્ 
ેય એપીડનેલડ ફોન્ડ અવરભા પયજીમાત યજૂ કયલાના યશળે. રૂફરૂ ોસ્ટ થી ટેન્ડય આલાભા/ંભોકરલાભા ંઆલળે 
નશીં. જરૂયી દસ્તાલેજો તથા ટેન્ડય પી તેભજ ફાનાની યકભનુ ંકલય યજૂ કયલાની છેલ્રી તાયીખે આકસ્ભીક કાયણોવય 
જો યજા જાશયે થામ તો ત્માય છીના ચાલ ુરદલવે યજૂ કયી ળકાળે. આ અંગેની ભારશતી નનગભની લેફવાઈટ 
www.gsphc.gujarat.gov.in  તથા ભારશતી ખાતાની લેફવાઇટ www.statetenders.com  ઉ૫ય ૫ણ ઉ૫રબ્ઘ છે. 
ફાનાની યકભ બયલાભાથંી મરુકતનુ ંપ્રભાણ૫ત્ર પકત ોરીવ આલાવ નનગભનુ ં જ ગ્રાશમ યાખલાભા ંઆલળે. 
 

અ.ન.ં કાભનુ ંનાભ (૧) અંદાજીત યકભ 
(૩) ટેન્ડય પી 

(ય) ફાનાની યકભ 
(૪) કક્ષા  

૧ 
 
 

કચ્છ જીલ્રાના ગાધંીધાભ ખાતે ળક્ક્તનગય ોરીવ રાઈનભા 
આલેરા જૂના ૬૨ આલાવો (રાઈન ન.ં ૧ થી ૪) , મ્ 
શાઉવનુ ં ભકાન તોડી ાડી જભીન વભતર કયી ભાર વાભાન 
રઇ જલાનુ ંકાભ.(ફીજો પ્રમત્ન) 

(૧) ૦૮,૨૫,૫૬૮.૦૦ 
(૩) ૯૦૦.૦૦  

(ય) ૪૧,૨૮૦.૦૦ 
(૪) ‘ઇય’ અને ઉય.  

mailto:eerjt.gsphc@yahoo.in
http://www.gsphc.org/
http://www.gsphc.gujarat.gov.in/
http://www.statetenders.co/


૨ કચ્છ જીલ્રાના ગાધંીધાભ ખાતે ગજુયાત શાઉનવિંગ ફોડસ ોરીવ 
રાઈનભા ંઆલેરા જૂના ૬૪ આલાવો (બ્રોક ન.ં ૨૧ થી ૨૪ 
અને ૩૧ થી ૩૪) આલાવો તોડી ાડી જભીન વભતર કયી 
ભાર વાભાન રઇ જલાનુ ંકાભ. (ફીજો પ્રમત્ન) 

 

(૧) ૧૩,૮૭,૮૪૦.૩૧ 
(૩) ૯૦૦.૦૦ 

(ય) ૦૧,૩૮,૭૮૪.૦૦ 
(૪) ‘ઇય’ અને ઉય.  

૩ દેલભનૂભ દ્વાયકા જજલ્રાના જાભ ખબંાળમા એવ.ડી.ી. ઓરપવ 
ખાતે ૨ ( ફે) મદુ્દાભાર રૂભ તથા ોરીવ મખુ્મ ભથક ખાતે 
કમ્ાઉન્ડ લોર ફનાલલાનુ ંકાભ. ( લીજી કયણ વશીત)  
(સ્કીભ-એન.આય.ફી.-એવ.આય.) (ડી.જી.ી.શ્રી ની અગ્રતામાદી 
લસ ૨૦૧૭-૧૮ અંતગસત) 

(૧) ૦૯,૫૧,૮૫૯.૬૯ 
(૩) ૯૦૦.૦૦ 

(ય) ૧૯,૦૩૭.૦૦ 
(૪) ‘ઇ૨’ અને ઉય.  

૪ યાજકોટ જજલ્રાના એવ.આય.ી. ગ્રુ-૦૮ ગોંડર ખાતે બ્રોક 
ન ં 

ફી-૦૧ અને ફી-૦૨ (૨૪ યનુનટ) ભા ંખાવ ભયાભત ના કાભ. 
(સ્કીભ- આય.ફી.-એવ.આય.) (ડી.જી.ી.શ્રી ની અગ્રતામાદી 
લસ ૨૦૧૭-૧૮ અંતગસત) (ફીજો પ્રમત્ન) 

 

(૧)૦૯,૫૨,૦૪૨.૬૨ 

(૩) ૯૦૦.૦૦ 

(૨) ૧૯,૦૪૧.૦૦ 
(૪) ‘ઇ૨’ અને ઉય.  

૫ ભોયફી જીલ્રાના ભકનવય ોરીવ શડે ક્લાટવસ ખાતે ગાડસ રૂભ 
તથા ઓરપવનુ ંફાધંકાભ.(લીજી કયણ વશીત) (સ્કીભ-
એન.આય.ફી.-એવ.આય.) (ડી.જી.ી.શ્રી ની અગ્રતામાદી લસ 
૨૦૧૭-૧૮ અંતગસત) (ફીજો પ્રમત્ન) 

(૧) ૦૯,૯૧,૬૫૨.૭૧ 
(૩) ૯૦૦.૦૦ 

(ય) ૧૯,૮૩૩.૦૦ 
(૪) ‘ઇય’ અને ઉય.  

૬ યાજકોટ જજલ્રાના એવ.આય.ી. ગ્રુ-૧૩ ઘટેંશ્વય ખાતે બ્રોક 
ન ંફી-૨૯(૧૨ યનુનટ) ભા ંખાવ ભયાભતનુ ંકાભ (સ્કીભ- 
આય.ફી.-એવ.આય.) (ડી.જી.ી.શ્રી ની અગ્રતામાદી લસ 
૨૦૧૭-૧૮ અંતગસત) (ફીજો પ્રમત્ન) 

 

(૧) ૧૦,૦૮,૩૨૮.૫૧ 
(૩) ૯૦૦.૦૦ 

(૨) ૧૦,૦૮૪.૦૦ 

(૪) ‘ઇય’ અને ઉય  

૭ યાજકોટ જજલ્રાના ગ્રામ્મ મખુ્મ ભથક ભલડી ખાતે બ્રોકન.ં 
ફી-૦૧ (૧૨ યનુનટ) અને વન્ક રયેરયિંગનુ ંકાભ બ્રોક ન.ં ફી-
૦૩, ફી—૦૪, ફી-૦૬ , ફી-૦૯ , વી-૦૨ , વી-૦૩ , વી-૦૫ અને 
ડી-૦૧ (૧૭ યનુનટ) કુર ૨૯ ક્લાટવસભા ંખાવ ભયાભતનુ ં
કાભ.(સ્કીભ- આય.ફી.-એવ.આય.) (ડી.જી.ી.શ્રી ની 
અગ્રતામાદી લસ ૨૦૧૭-૧૮ અંતગસત) (ફીજો પ્રમત્ન) 

(૧) ૧૩,૩૧,૯૫૩.૩૧ 

(૩) ૯૦૦.૦૦ 

(૨) ૧૩,૩૨૦.૦૦ 

(૪) ‘ઇય’ અને ઉય  

૮ 
 

જાભનગય જીલ્રા જેર ખાતે શમાત ક્લાટવસ ભાટે નલા ડ્રનેજ 
રાઈન નેટલકસનુ ંફાધંકાભ.  (સ્કીભ-જેર નલબાગના અગ્રતામાદી 
લસ ૨૦૧૭-૧૮ અંતગસત.) 

(૧) ૧૬,૬૪,૪૯૪.૯૨ 
(૩) ૯૦૦.૦૦ 

(ય) ૧૬,૬૪૫.૦૦ 
(૪) ‘ઇ૧’ અને ઉય.  

૯ યાજકોટ જીલ્રાના ગોંડર વફ જેરના યશણેાક ક્લાટવસ ભાટે 
અને ભેર ફેયેક માડસ-૧ અને ૨ ની ફશાયની વાઈડ ભા 
આય.વી.વી. યોડ ફનાલલાનુ ંકાભ તથા ભેર ફેયેક માડસ-૧ અને 
૨ અને રપભેર ફેયેક ભા ંઆય. વી.વી. ેલભેન્ટનુ ંકાભ.  (સ્કીભ-

(૧) ૩૧,૬૫,૬૪૬.૯૮ 
(૩) ૧૫૦૦.૦૦ 

(ય) ૩૧,૬૫૭.૦૦ 
(૪) ‘ઇ૧’ અને ઉય.  



જેર નલબાગના અગ્રતામાદી લસ ૨૦૧૭-૧૮ અંતગસત.) 
૧૦ યાજકોટ ળશયેના ોરીવ અનધક્ષકશ્રી ની કચેયી ખાતે ઈન્રીગેટેડ 

કભાન્ડ કંરોર રૂભ ( ારકિંગ+૧) નુ ં ફાધંકાભ. (લીજીકયણ  
તથા પનનિચય વરશત) (ડી.જી.ી. નપ્રમોરયટી લસ ૨૦૧૭-૧૮ 
અંતગસત) 

(૧) ૯૮,૮૭,૪૩૭.૮૫ 
(૩) ૨૪૦૦.૦૦ 

(ય) ૯૮,૮૭૫.૦૦ 
(૪) ‘ખાવ કક્ષા III’ 
અને ઉય.  

ખાસ નોંધ :- અનુ ક્રમ ન.ં ૧૦ ના કામ માટે  :- ઈજાયદાયશ્રી દ્વાયા છેલ્રા ાચં નાણાકીમ લસભા ંઓછાભા ઓછ ંરૂ.૯.૮૮ રાખનુ ં
એક જ કાભ ઓરપવ ઈંટીયીમ ય પનીચયને રગત કયેર શોવુ ંજોઈએ જો ન કયેર શોમ તો તેલા કયેરા કાભના પનીચ યના 
ઈજાયદાયશ્રી વાથે જોઈન્ટ લેન્ચય કયલાનુ ંયશળેે. જેનુ ંએ પીડેલીડ તેભજ વદય કાભના દસ્તાલેજ વાથે ઓનરાઈન સ્કેન કયીને યજૂ 
કયલાનુ ંપયજજમાત યશળેે.     
 
 
 

અ.ન.ં ટેન્ડય ઓનરાઇન ઉ૫રબ્ઘ 
થલાની તાયીખ 

ટેન્ડય ઓનરાઇન વફભીટ 
કયલાની છેલ્રી તાયીખ અને 

વભમ 

જરૂયી ફાનાની યકભ તથા ટેન્ડય પી યાજકોટ 
નલબાગીમ કચેયી ખાતે યજુ કયલાની છેલ્રી 

તાયીખ 
૧ થી ૧૦  ૦૭/૦૪/૨૦૧૮ ૧૮/૦૪/૨૦૧૮ 

૧૭.૦૦ કરાકે 
૨૬/૦૪/૨૦૧૮ 

 
 
કોઇ૫ણ અથલા ફઘા જ ટેન્ડયો કાયણ આપ્મા લગય યદ કયલાનો વપંણુસ શકક નનગભ ાવે અફાનઘત યાખલાભા ંઆલે છે.  
 
 
 
            (ય.ુસી.કક્કડ)  
          કાયયાક ઇજનેર 
                 ગ.ુરા.ો.આ.નન.ી.  
              રાજકોટ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


