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�જુરાત ઔધો�ગક િવકાસ િનગમ 
(�જુરાત સરકાર�ુ ંસાહસ) 

અિધક્ષક ઇજનેરશ્રી (મ.�)ુ ની કચેર�, 

પાચંબ�ી, �.આઇ.ડ�.સી., ભ�ચ.  

ફોન નબંર (૦૨૬૪૨)૨૪૨૪૪૨      

�હ�ર િનિવદા ન.ં ૦૫/૨૦ર૧-રર   
�જુરાત ઔધો�ગક િવકાસ િનગમની મધ્ય �જુરાત વ�ુર્ળ કચેર�ના ં તાબા 

હ�ઠળની કાયર્પાલક ઇજનેરશ્રી(સીડ�), �આઇડ�સી, ભ�ચ, કાયર્પાલક 

ઇજનેરશ્રી(પા.�.ુ/ડ્ર�.), �આઇડ�સી, ભ�ચ, કાયર્પાલક ઇજનેરશ્રી, �આઇડ�સી, 

�કલે�ર અને કાયર્પાલક ઇજનેરશ્રી, �આઇડ�સી, વડોદરા અ.ન.ં૦૧ થી ૧૭ના 

કામોની �દા�ત �ક�મત �ા.૧,ર૦,૬૦૦.૦૦ થી �ા.૪,૮૭,રર૪.૦૦ની વચ્ચે છે, 

� માટ� રસ ધરાવનાર ઇ�રદારો પાસેથી �બ�મા ં ભાવ-પત્રકો મગંાવવામા ં

આવે છે. 

કોરા ટ�ન્ડર ફોમર્ ઇસ્� ુ કરવાની તાર�ખ ૧ર-૦૭-૨૦ર૧ થી ર૦-૦૭-૨૦ર૧ 

કચેર� સમય દરમ્યાન � તે કાયર્પાલક ઇજનેરશ્રીની કચેર�માથંી �ર� કરવામા ં

આવશે. ભર�લ ભાવ-પત્રકો સ્વીકારવાની આખર� તા.૩૦-૦૭-૨૦ર૧ સમય 

સા�ં ૫:૦૦ કલાક �ધુીમા ં સ્વીકારવામા ં આવશે અને આવેલ ટ�ન્ડરો        

તા.૩૧-૦૭-ર૦ર૧ના રોજ ૧૨.૦૦ કલાક� ખોલવામા ંઆવશે. 

અ�કુ્રમ ન.ં૦૧ના કામ�ુ ં ટ�ન્ડર કાયર્પાલક ઇજનેરશ્રી(સીડ�), �આઇડ�સી, 

ભ�ચ,  અ�કુ્રમ ન.ં૦ર અને ૦૩ના ં કામના ટ�ન્ડરો કાયર્પાલક 

ઇજનેરશ્રી(પા.�.ુ/ડ્ર�.), �આઇડ�સી, ભ�ચ, અ�કુ્રમ ન.ં૦૪ થી ૦૯ના ં કામના 

ટ�ન્ડરો કાયર્પાલક ઇજનેરશ્રી, �આઇડ�સી, �કલે�ર અને અ�કુ્રમ ન.ં૧૦ થી 

૧૭ના ંકામના ટ�ન્ડરો કાયર્પાલક ઇજનેરશ્રી, �આઇડ�સી, વડોદરાની કચેર�મા ં

સ્વીકારવામા ંઆવશે.  

આ કામોની િવગતવાર �હ�ર િનિવદા ઓ�ફસના ં નોટ�સ બોડર્ ઉપર, 

�.આઇ.ડ�.સી.ની વેબસાઇટ www.gidc.gujarat.gov.in તેમજ મા�હતી 

ખાતાની www.statetenders.gujarat.gov.in મા ંજોઇ શકાશે. વ� ુમા�હતીની 

જ��રયાત હોય તો, � તે સબંિંધત કાયર્પાલક ઇજનેરશ્રીની કચેર�એથી 

કામકાજના ંસમય દરિમયાન મેળવી શકાશે. અ�કુ્રમ ન.ં૦૧ થી ૧૭ના ંકામના ં

કવર ઉપર કામ�ુ ં નામ, ટ�ન્ડર સ્વીકારવાની છેલ્લી તાર�ખ તેમજ ટ�ન્ડરો 

ખોલવાની તાર�ખ અવશ્ય લખવાની રહ�શે. વેક્સ અથવા ટ�પથી સીલ કયાર્ 

વગરના ં કવરો સ્વીકારવામા ં આવશે ન�હ. બાના ��ુક્ત પ્રમાણપત્ર 

ગ્રાહ્ય/સ્વીકાયર્ નથી �ની ન�ધ લવેી. િનિવદામા ં જણાવેલ કોઇ પણ એક 

અથવા બધા ટ�ન્ડરો કારણ જણાવ્યા વગર સ્વીકારવા, ન સ્વીકારવા, રદ કરવા 

એ િનગમનો અબાિધત અિધકાર છે. � તમામને બધંનકતાર્ રહ�શે. અિધ�ૃત 

વેબ-સાઇટ પર ટ�ન્ડરને લગતા તમામ �ધુારા / વધારા ટ�ન્ડર ભરવાની છેલ્લી 

તાર�ખ �ધુી જોઇ શકાશે. 

           સહ�/- 

    અિધક્ષક ઇજનેર (મ.�)ુ 

    �.ુઔ.િવ.િન., ભ�ચ. 
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