
 

 

 

 

      ગજુરાત સ્ટેટ ટ્રાયબલ એજયકેુશન સોસાયટી 
(આદિજાતિ તિકાસ તિભાગ, ગજુરાિ સરકાર દ્વારા સચંાલિિ સ્િાયત્ત સસં્થા) 

3જો માળ,લિરસા મનુ્ડા ભિન, સેક્ટર 01- એ, ગાધંીનગર  - ૩૮૨૦૧૦, ફોન: ૦૭૯-૨૩૨૪૩૭૪૮/૪૯ 

ઓન-લાઇન ઇ-ટેન્ડર નોટીસ 
          ગજુરાિ સ્ટેટ ટ્રાયિિ એજ્યકેુશન સોસયટી, ગાધંીનગર (GSTES), અપગ્રેડશન ઓફ પારડી ઈ .એમ.આર.એસ.સ્કુ્ષિ કો પિક 
એન્ડ ઈટસ અિાઈટ ઈન્ફાસ્ટ્રકચર િકકસ એટ િાિિા. િા .પારડી , જજલ્િો .િિસાડ  GITEP-74) ,ક ન્સ્ટ્રકશન ઓફ જેથી 

જી .આર.એસ.કો લિકે એન્ડ ઈ સ એિાઈડ  ઈન્ફાસ્ટ્રકચર િકકસ એટ જેથી, િાલકુો અમીરગઢ, જીલ્િો િનાસકાઠંા (GITEP-75) અને 
અપ -ગ્રેડેશન ઓફ ગોરા ઈ .એમ.આર.એસ સ્કુ્ષિ કો પિેક િીથ એનિિીંગ ઈન્ફાસ્ટ્રકચર િકકસ એટ ગોરા,નાિંોિ જીલ્િો નમકિા 
(GITEP-76) માટે ગજુરાિ સરકારના માગક અને મકાન તિભાગ  Ane WRD હઠેળ “AA” ક્િાસ  સ્પશેીયિ કેટેગરી-૧ (લિલ્ડીંગ( 
લિલ્ડીંગ િકકસની નોંધણી ધરાિિા નામાકંીિ કોન્ટ્રાકટરો િરફથી ઓન-િાઇન ટેન્ડરો આમતંિિ કરિામા ંઆિે છે. જે કોન્ટ્રાકટરોએ  
માગક અને મકાન તિભાગ  Ane WRD હઠેળ  તનયિ નોંધણી કરાિિે નથી િેમણે અરજી કરિી નહી. 

ક્રમ ટેન્ડર ન.ં કામ ની વિગત અંદાજીત ખર્ચ નોંધણી નો ક્લાસ 

ટેન્ડર 
અપલોડ 
કરિાની 
તારીખ 

ઑનલાઇન ટેન્ડર 
સબવમટ કરિાની 
છેલ્લી તારીખ 

બીડ 
ઓપનીંગની   

તારીખ 

૧ GITEP-

74/A 

અપગ્રેડશન ઓફ પારડી 

ઈ .સલ.કર.સએ.રઆ.મ 

આસટપમડ સ ડ ઈમ્એ 

અમાઈમ્ ઈ ફારમ્ાઆન્ર ટઆાએ 

સમ્ ાામાા ટા 

.પારડી ,જિલ્મસ .ટમએાડ  

રૂ.૮,૦૯,૩૩,૩૬૯/-  
“AA” ક્માએ  રપેશીયમ 

આેમે્ગરી-૧ (જાલ્ડીીંગ)   
લાગા અને લઆાન 
જટભાગ Ane  

૨૭-૦૮-
૨૦૨૦ 

૨૮/૦૯/૨૦૨૦ 
૧૮:૦૦ કિાક સધુી 

૦૭/૧૦/૨૦૨૦  
૧૨:૦૦કિાકે 

૨ 
GITEP-

75 

આ રમ્ા આશન ઓફ િથેી 

જી .કર.સએ.આસટમ્પમેડ સ ડ 

ઈરએ સમાઈડ ઈ ફારમ્ાઆન્ર 

ટઆાએ સમ્ િથેી, ટામ.આસ 

અલીરગઢ, જીલ્મસ 

ાનાએઆાીંઠા 

રૂ. ૨૨,૬૫,૮૩,૯૮૮ 
/- 

“AA” ક્માએ  રપેશીયમ 
આેમે્ગરી-૧ (જાલ્ડીીંગ)   

લાગા અને લઆાન જટભાગ 

Ane WRD, ગ.િરાટ 

એરઆાર 

૨૭-૦૮-
૨૦૨૦ 

૨૮/૦૯/૨૦૨૦ 
૧૮:૦૦ કિાક સધુી 

૦૭/૧૦/૨૦૨૦  
૧૨:૦૦કિાકે 

3 
GITEP-

76 

અપ -ગ્રેડેશન ઓફ ગસરા 

ઈસલકરસએ રઆ.મ 

આસટપમેડ ટીથ સનામીીંગ 

ઈ ફારમ્ાઆન્ર ટઆાએ સમ્ 

ગસરા,નાીંાસા જીલ્મસ નલાાા 

રૂ.૧૩,૯૫,૯૫,૫૧૧ 
/- 

“AA” ક્માએ  રપેશીયમ 
આેમે્ગરી-૧ (જાલ્ડીીંગ)   

લાગા અને લઆાન જટભાગ 
Ane WRD, ગ.િરાટ 

એરઆાર 

૨૭-૦૮-
૨૦૨૦ 

૨૮/૦૯/૨૦૨૦ 
૧૮:૦૦ કિાક સધુી 

૦૭/૧૦/૨૦૨૦  
૧૨:૦૦કિાકે 

અગત્યની તારીખો 

 મે્ ડર ારટાટેિસ ડાઉનમસડ આરટા લામે્ ૨૭/૦૮/૨૦૨૦ થી ૨૮/૦૯/૨૦૨૦ના ૧૮:૦૦ આમાઆ એ.ધી 

 રઆેન આરમેા ારટાટેિ એાથે મે્ ડર ઓન-માઇન િલા આરટા લામે્ :   ૨૭/૦૮/૨૦૨૦ થી ૨૮/૦૯/૨૦૨૦ના ના ૧૮:૦૦ આમાઆ એ.ધી  

 મે્ ડર ફી/ઇસલડી ના અએમ ડી.ડી. ટથા ારટાટેિસ મે્ ડર અપમસડ આરટાની છેલ્મી ટારીખ થી ૭ જાટએલાીં સમ્મે આે ૦૬/૧૦/૨૦૨૦ના ૧૮.૦૦ આમાઆ એ.ધી 

રજીરમ્ડા સડી દ્વારા GSTES ,ત્રીિસ લાળ, ાીરએા લ.ીંડા ભટન, એેક્મ્ર ૧૦-સ,  ગાીંધીનગર ખાટે િલા આરાટટાના રહેશે. 

 પ્રી- જાડ લીમ્ીીંગ : ૦૪/૦૯/૨૦૨૦ના રસિ ૧૨:૦૦ આમાઆે આસ ફર એ હસમ, ાીિસ લાળ, ાીરએા લ.ીંડા ભટન, એેક્મ્ર ૧૦-સ , ગાીંધીનગર ૩૮૨૦૧૦  

 જાડ ઓપનીગ : ૦૭/૧૦/૨૦૨૦ના રસિ ૧૨:૦૦ આમાઆે,  આસ ફર એ હસમ, ાીિસ લાળ, ાીરએા લ.ીંડા ભટન, એેક્મ્ર ૧૦-સ , ગાીંધીનગર ૩૮૨૦૧૦ 

ઇચ્છ. આ જાડએાને ઇ-મે્ ડર પ્રજઆયા દ્વારા મે્ ડર િલા આરાટટા જટનીંટી. મે્ ડર ારટાટેિ  www.nprocure.com  ટેાએાઇમ્ પરથી ડાઉનમસડ આરી શઆાશે. 

ટધ. લાહીટી લામે્ ગ.િરાટ  રમે્મ્ મ્ા ાયામ સજ્ય.આેશન એસએાયમ્ીની આન્ેરી , ત્રીિસ લાળ, ાીરએા લ.ીંડા ભટન, એેક્મ્ર  ૧૦-સ ,   

ગાીંધીનગર-  ૩૮૨૦૧૦ , ગ.િરાટ.ફસન. (૦૭૯) - ૨૩૨૪૩૭૪૮-૯, ફેઆએ નીં(૦૭૯) – ૨૩૨૪૩૭૪૮ નસ એીંપઆા  આરટસ. 

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                      આાયાપામઆ જનયાલઆ 

                                                                                                                                                                   જીસએમ્ીઇસએ, ગાીંધીનગર 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nprocure.com/

