જાઽૉ ળ ઘમળ
ઙૃઞળીદ રીડૂગીર ગવીગીળૂ ઇફૉ
ળવ ડૉ ગફ્વ્જી ઼અ ધીફ
(ઙૃઞળીદ ઼ળગીળફૂ ઼અ ધી)
ચ-૬, ઼ૉક્ડળ-૩ળ, ઙીઅપૂફઙળ- ૫૱૪૨૩૮,www.rtigujarat.org

ઙૃઞળીદ રીડૂગીર ગવીગીળૂ ઇફૉ ળવ ડૉ ગફ્વ્જી ઼અ ધીફી
દીવૂર ષઙ રીડૉ ઼ઽલ્ઙ ગળષી નળઘી દ ર્ગવષી મીમદ
ષહર્ ળ૨૩૯-૪૨રીઅ ઙૃઞળીદ ળીઞલફી ઞૃ ની ઞૃ ની ુઞ ીકરીઅ
ઙૃઞળીદ રીડૂગીર ગવીગીળૂ ઇફૉ ળવ ડૉ ગફ્વ્જી ઼અ ધી ીળી ફૂજૉ
રૃઞમફી ડર્ૉ ણરીઅ ગો ીસ લ ુફરીર્થ/ુષગી઼ દીવૂર ષઙ લ્ઞષીરીઅ
ઈષફીળ ઝૉ .
કર્ર

ડર્ૉ ણફૃઅ ફીર

૩. ઊગ્ ૉન્ણવૂ મૉઙ
૪. ડર્ૉ િણસફવ ભૉ ન઼્ૂ
વૉપળ
૫. ળૉ ગટૂફ મૉઙ
૬. ગૃ નળદૂ ળૉ ઼ી
ઈડીર્ગવ ઇફૉ બઙ
વૃઝુથલી
૭. ષીઅ઼ગીર
૮.
઼્વીળ બૂ.ષૂ.
ઉન્ ડ્વૉસફ ઑન્ણ
રૉઉન્ડૉ ફન઼્

દીવૂ
રફી
િનષ઼
૮૨
૮૨
૮૨
૬૭

૮૨
૫૨

કર્ર

ડર્ૉ ણફૃઅ ફીર

૯. ઼્ભડ ડ્ઊટ
૱. ફીુશલૉળફી ળૉ હી
ઈડીર્ગવ
૯. રણ ષગર્
૩૨. ઼ૂ.઼ૂ. ડૂ.ષૂ.
ગૉ રૉળી
ઉન્ ડ્વૉસફ
૩૩. રીડૂ ગીર
૩૪. ર્મીઉવ ભ્ફ
ળૂબૉળીંઙ
૩૫. ગિણલીગીર ઇફૉ
પ્વમ્મીંઙ

દીવૂ
રફી
િનષ઼
૫૨
૫૨
૫૨
૫૨

૫૨
૬૭
૫૨

દીવૂર ગીલર્કર્રફી ઈલ્ઞફ રીડૉ ઈ ગીરઙૂળૂ ઼ીધૉ ઼અગશીલૉવ
ગ્બ ળૉ ડ ઼્ લવ િળ બ્ન઼્ૂમૂવૂડૂ (઼ૂ.ઑ઼.ઈળ) રીન્લદી ી
કઙફીઉટૉસફ, ધીુફગ ષળીજ્લફૂ ઼અ ધીક ઞૉષૂ ગૉ ગર્ીર
બઅજીલદ, ફઙળ બઅજીલદ, ફઙળબીુવગીક/મ્લૃુફુ઼બવ ગ્બ ળૉ સફ,
઼ળગીળૂ/ઇપર્ ઼ળગીળૂ ઼અ ધીક બી઼ૉધૂ દીવૂર ષઙ રીઅ ુષફી
રૄ લૉ ઼ઽલ્ઙ ઈબષી રીડૉ ુફલદ ફરૄફીરીઅ નળઘી દ રઅઙીષષીરીઅ
ઈષૉ ઝૉ . ુફલદ ફરૄફીફી નળઘી દ ભ્રર્ દૉરઞ ઼અ ધીફી દીવૂર
ષઙ રીઅ ઼ઽલ્ઙ રીડૉ ફી પીળીપ્ળથ્ ઇફૉ રીબનઅણ્ ઼અ ધીફૂ ષૉમ
઼ીઉડ http://rtigujarat.org/tender‐quotation.html
ઋબળ રૃગષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ ઞૉ ષૉમ઼ીઉડ ઋબળધૂ ણીઋફવ્ણ ગળૂ
દૉરીઅ ઼ૄજષલી રૃઞમ ુફલદ ફરૄફીરીઅ ુષઙદ્ યળૂ નળઘી દ ભ્રર્
઼અ ધીફી ઼ળફીરૉ ર્ગવૂ ઈબષીફૂ ળઽૉ સૉ.

ુફલીરગ

ુષફી રૄ લૉ

ઙૃઞળીદ રીડૂગીર ગવીગીળૂ ઇફૉ ળવ ડૉ ગફ્વ્જી ઼અ ધીફ
ચ-૬ બી઼ૉ, ઼ૉગડળ-૩ળ, ઙીઅપૂફઙળ
઼અ ધી ીળી ઈલ્જીદ દીવૂરરીઅ ુષફી રૄ લૉ ઼ઽલ્ઙ ઈબષી ઇઅઙૉફૃઅ નળઘી દ ભ્રર્
(૩)

નળઘી દ ર્ગવફીળફૃઅ ફીરઆ

(ળ)

નળઘી દ ર્ગવફીળફૃઅ બ

(૫)

(૬)
(બ)
(૮)

લષઽીળફૃઅ ઼ળફીરૃઅ

રૃ.

ઢૉ ગીણુઅ.

દી.

જી.

ુબફઆ

ડૉ વૂ. ફઅ.(કિભ઼)

ર્મીઉવઆ

઼અ ધીફ્ ગીળઆ
ગ્બ ળૉ ડ ઼્ લવ િળ બ્ન઼્ૂમૂવૂડૂ (઼ૂ.ઑ઼.ઈળ)
ફઙળબીુવગી મ્લૃુફુ઼બવ ગ્બ ળૉ સફ
઼ળગીળૂ

ગર્ીર બઅજીલદ ફઙળ બઅજીલદ
ઇપર્ ઼ળગીળૂ ઼અ ધી

ઇઙીઋ ગૂવ ણૉ ષવબરૉન્ડ ક્ષૉ રીઅ ગૉ દીવૂર ગીલર્કર્રફી ઈલ્ઞફ ઼મઅુપદ ગીરઙૂળૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઽ્લ
દ્ દૉફૂ ુષઙદ્ ઇવઙધૂ ઼ીરૉવ ગળષૂ.
નળઘી દ ગળૉ વ દીવૂર ગીલર્કર્રફૃઅ ફીરઆ
દીવૂર ગીલર્કર્ર રીડૉ ફૂજૉ રૃઞમફી ુફલદ ફરૄફી ૩૱ ધૂ ૬બ ષલ ઞૃ ધફી ૫૨ દીવૂરીધીર્ફૂ લીનૂ ઇવઙ
સૂડરીઅ મફીષૂ ઼ીરૉવ ગળષૂ.

કર્ર વીયીધીર્ફૃઅ બૃ
ફીર

૩

ળ

વીયીધીર્ફૃઅ જાુદ
઼ળફીરૃ
ૂ
/બૃ હ
૫

૬

(૯) દીવૂર ગીલર્કર્ર લ્ઞષીફૃઅ ધશઆ રૃ.
દી.

જી.

ઉંરળ ઇભ્લી઼ ગૉ ડૉઙળૂ મગફૃઅ ફીર /
ષહર્
સીઘી ઇફૉ
SC,
ST,
IFSC ગ્ણ
GEN
બ
૮
૯
૱

13 ણૂજીડફ્
મગ ઘીદી ફઅમળ

૯

ઢૉ ગીણુઅ.
બૂફ ગ્ણઆ

(૱) દીવૂર રીડૉ ઼ૃુષપીલૃગદ રગીફ દધી ઈઅદળરીઘીગૂલ ઼ૃુષપી ઋબવબ્પ ઝૉ ? ઽી /ફી
(૯) ઼અ ધી ીળી ઈ ઇઙીઋ લ્ઞષીરીઅ ઈષૉવ ગીલર્કર્ર્ફી ભ્વ્ઇબ દધી ળ્ઞઙીળૂફૂ ુષઙદ ઼ીરૉવ ગળષૂ.
(૩૨) ઇ ફ
ૉ ૂ ઼અ ધી ીળી દીવૂર ષઙર્ રઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષૉ દ્ દૉ વીયીધીર્ફૉ ષળ્ઞઙીળૂ રશૉ દૉ રીડૉ ફૃઅ સૃઅ
ઈલ્ઞફ ઝૉ ઇફૉ ગૉ ડવી વીયીધીર્કૉફૉ ળ્ઞઙીળૂ ઈબષીફી ઝૉ દૉફૂ ુષઙદ્ ળઞૃ ગળષૂ.
(૩૩) દીવૂર નળમ્લીફ વીયીધીર્કફૉ ઇન્લ ગ્ઉ રીિઽદૂ/રીઙર્નસર્ફ ઈબષીફી ઽ્લ દ્ દૉફૂ ુષઙદ્ ઞથીષષૂ.

નળઘી દ ર્ગવફીળ
દીળૂઘઆ
ધશઆ

ુદુફપૂફૃઅ ફીરઆ
઼િઽઆ

ઙૃઞળીદ રીડૂગીર ગવીગીળૂ ઇફૉ ળવ ડૉ ગફ્વ્જી ઼અ ધીફ
ઇરવૂગળથ રીડૉ ફી પીળીપ્ળથ્ ઇફૉ રીબનઅણ્આ

ીળી ષળ્ઞઙીળવક્ષૂ દીવૂર ગીલર્કર્રફી

(૩)

઼અ ધી ીળી ગીલર્ ઈલ્ઞફ ઇુયઙર ષહર્આ ૪૨૩૯-૪૨ ઇન્ષલૉ ુફલદ ધલૉવ પ્વીફ ઽૉ ઢશ
દીવૂર ષઙર્ રીડૉ ુફલદ ધલૉવ જી ીકફૉ ધ્લીફૉ વઉફૉ દીવૂર ગીલર્કર્ર લ્ઞષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ દૉધૂ
દૉ રૃઞમ દીવૂર ઇઅઙૉફૂ નળઘી દ ઼ત્ષળૉ ર્ગવૂ ઈબષીફૂ ળઽૉ સૉ. ઼અ ધીરીઅ રશૉવ નળઘી દ
ઇઅઙૉ ુષઙદષીળ ુષજીળથી ગળૂફૉ ઇફૉ ભ્વ્ઇબફૂ સગલદી દૉરઞ જી ી ઇફૉ પ્વીફફૂ
જોઙષીઉક ુષઙળૉ મીમદ્ ધ્લીફૉ વઉ દીવૂર ષઙર્ રઅઞૃળ ગૉ ફીરઅઞૃળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.

(ળ)

નળઘી દ ગળફીળ ઼અ ધી દીવૂર ષૅુ ઼ીધૉ ઼અગીશીલૉવ ઽ્લ દૉ ઉચ્ઝફૂલ ઝૉ .

(૫) ઼અ ધી ીળી ઞૉ દૉ ષૅુ રી ળ્ઞઙીળૂ બૄળૂ બીણષીરી ઈષદૂ ઽ્ષૂ જોઉઑ ઞૉફૂ ળ્ઞઙીળૂફૂ ુષઙદ્
ળઞૃ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.
(૬)

઼અ ધી ષળ્ઞઙીળવક્ષૂ દીવૂર ષઙર્ફી ઇરવૂગળથ રીડૉ ુષફી રૃ લૉ ઼ઽલ્ઙ ઈબૂ સગૉ દૉષૂ
઼ક્ષરદી પળીષદૂ ઽ્ષૂ જોઉઑ.

(૭)

ષૅુ રી ઇઙીઋફી ષહર્રી ગળૉ વ દીવૂર ગીલર્કર્ર ઇઅઙૉફૂ ગીરઙૂળૂફ્ ઇફૃયષ ફૂ ુષઙદ્ ળઞૃ
ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.

(૮)

઼અ ધી બી઼ૉ દીવૂરફૉ ઇફૃ બ ઋબવબ્પ ડીભ, ઈઅદળરીશઘીગૂલ ઼ૃુષપી દધી ક્વી઼ રફૂ
લષ ધી ઈષ લગ ળઽૉ સૉ.

(૯)

દીવૂર ગીલર્કર્ર્ રીડૉ રશૉવ નળઘી દ્ દીવૂરફૂ ઙૃથષ ી દધી દીવૂરફ્ ઽૉ દૃઅ ુ઼ધ્પ ધીલ ઝૉ ગૉ
ગૉ ર દૉફૂ સગલદીક દબી઼ૂ ઇગર્દી ફગગૂ ગળીસૉ ઞૉ ઼ષફૉ મઅપફગદીર્ દધી રીન્લ ળઽૉ સૉ.

(૱)

઼અમુપદ ઼અ ધીકઑ દીવૂરફૂ મઽ્શૂ ુ઼ુધ્પ ીળી ધીલ દૉ ળૂદૉ ઈલ્ઞફ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.

(૯)

઼અ ધીઑ ઞૉ દીવૂરીધીર્ રીડૉ નળઘી દ ગળૉ દૉરી ગ્ઉબથ દીવૂરીધીર્ઑ ઈ ઇઙીઋ ઇન્લ ગ્ઉ
ગીળફૂ લ્ઞફી ઽૉ ઢશ ઈષીઞ ગીળફૂ દીવૂર વૂપૉવ ફ ઽ્લ દૉ દગૉ નીળૂ વૉષીફૂ ળઽૉ સૉ. ઇફૉ
દીવૂર ફઽૂ વૂપૉવી વીયીધીર્ બ઼અન ગળષીફી ળઽૉ સૉ.

(૩૨) ઼અ ધીઑ ષીળ઼ીઙદ લીષ઼ીઉગ ષૅુ ઼ીધૉ ઼અગશીલૉવ ઽ્લ દૉષી દીવૂરીધીર્ફૉ ઼અમુપદ ડર્ૉ ણરી
ઇુગર્રદી ઈબષીફૂ ળઽૉ સૉ.
(૩૩) ઈડીર્ટફ ગીણર્ ુષષ઼ર્ ગીણર્ ઞૉષૂ રીન્લદી પળીષદી દીવૂરીધીર્કફૉ ઞૉ દૉ ડર્ૉ ણફૂ દીવૂરરીઅ ઼અ ધીઑ
ઇુગર્રદી ઈબષીફૂ ળઽૉ સૉ.
(૩ળ) દીવૂરફી ઼રલઙીશીફી બીઅજ ગવીગ નળમ્લીફ ઼અ ધીઑ દીવૂર ઼અવ દરીર ઼ૃુષપી/ ઼ઽલ્ઙ
બૃળ્ બીણષીફ્ ળઽસૉ.
(૩૫) દીવૂરીધીર્ ઼રલ઼ળ ઈષૉ ઇફૉ દીવૂરફ્ ઼રલ બૄળ્ ધીલ ત્લીળૉ ઞ ષઙર્ ઝ્ણૉ દૉષૂ
઼અ ધીઑ ઇજૄગ બીવફ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.

લષ ધીફૃ

(૩૬) ઼અ ધી ીળી ઞૉ દીવૂરીધીર્ફૉ દીવૂરરી ઼રીષૉસ રીડૉ નળઘી દ ર્ગવીલ દૉ દીવૂરીધીર્ બી઼ૉધૂ
઼અ ધી ગ્ઉબથ ગીળફૂ ભ્રર્ ભૂ,ળ્ રડૂળૂલવફૂ ુગઅરદ, ઇન્લ ગ્ઉ ગીળફૂ ળગર ષ઼ૃવ ગળષીફૂ
ળઽૉ સૉ ફઽૂ. દરીર દીવૂર ુષફીરૄ લૉ ઈબષીફૂ ળઽૉ સૉ.
(૩૭) ઼અ ધી ીળી દીવૂરફૃ ધશ બૄળદી ઽષી ઋજા઼ષીશૃ દધી ૫૨ દીવૂરીધીર્કફ્ ઼ીળૂ ળૂદૉ ઼રીષૉસ
ધઉ સગૉ દૉષૂ ઼ૃુષપીષીશૃ રગીફ બૃ બીણષીફૃ ળઽૉ સૉ.
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(૩૮) ઙૃ.રી.ગ. ઇફૉ .ડૉ . ઼અ ધીફ ીળી ઼અ ધીફૉ દીવૂર ગીલર્કર્ર બૉડૉ ગ્ઉબથ ગીળફૃ જૄગષણુ ગળષીરી
ઈષસૉ ફઽૂ ગૉ ગ્ઉ ષશદળ ઈબષીરી ઈષસૉ ફઽૂ.
(૩૯) દીવૂરરી દીવૂરીધીર્ દળૂગૉ ળઞૃ ધલૉવ દીવૂરીધીર્ફૃ મગ ઑગીઋન્ડ ઽ્ષૃ ઈષ લગ ઝૉ . દીવૂરીધીર્ફૉ
઼અ ધીફી ુફદૂ ુફલર રૃઞમ ઽીઞળ િનષ઼ફૃ ડીઉબૉન્ણ RTGS ધૂ જૄગષષીરી ઈષસૉ.
(૩૱) ઼ૂ.ઑ઼.ઈળ રીન્લદી ી ઼અ ધી ીળી ર્ગવષીરીઅ ઈષદૂ નળઘી દ ુફલદ ફરૄફી રૃઞમફૂ
ઽ્ષૂ જોઉઑ. ઇપૃળૂ ુષઙદ્ ષીશૂ નળઘી દ્ ળન ધષીફૉ બી ળઽૉ સૉ. ઞલીળૉ ધીુફગ ષળીજ્લફૂ
઼અ ધીક ઞષૉ ૂ ગૉ ગર્ીર બઅજીલદ, ફઙળ બઅજીલદ, ફઙળબીુવગીક/મ્લૃુફુ઼બવ ગ્બ ળૉ સફવ ,
઼ળગીળૂ/ઇપર્ ઼ળગીળૂ ઼અ ધીકઑ દૉકફી વૉડળ બૉણ ઋબળ ુષઙદષીળ ઼ૂપૂ નળઘી દ ગળૂ
સગસૉ.
(૩૯) દીવૂરફી વ લીઅગ ઼ીધૉ ઼ૃ઼અઙદ ફ ધષીફી ગૂ ઼ીરી નળઘી દ ભીઉવૉ ધસૉ. ઞૉફૂ ફ પ વૉષૂ.
(ળ૨) ઼અમુપદ ડર્ૉ ણરી S.C., S.T., GEN દધી ૩૱ ધૂ ૬બ ષહર્ ઞૃ ધફી ૫૨ દીવૂરીધીર્કફૉ ધર બ઼અનઙૂ
રશૉ દૉષૂ ળૂદૉ ુફલદ ફરૄફીરી નળઘી દ ર્ગવષીફૂ ળઽૉ સૉ. ગૃ ડૃઅ મફી ઑગ ઞ લુગદ દીવૂર રૉશષૂ
સગસૉ.
(ળ૩) દીવૂરીધીર્ફૂ ુફલદ ફરૄફીરીઅ લીનૂ દોલીળ ગળષૂ, ૩૫ ણૂજીડફી મગ ઑગીઋન્ડ ઘ્વષી, ષૉસ ભ્રર્
દધી ઼અવ ભ્રર્, ઇફૉ નીઘવીરીઅ ઼ક્ષર ઇુપગીળૂફૂ ઼િઽક રૉશષષીફૂ ઞષીમનીળૂ ઼અમુપદ
઼અ ધીફૂ ળઽૉ સૉ.
(ળળ) ઼અ ધીઑ ઇઙીઋ ઈબૉવ ઼ઽલ્ઙરીઅ ળ્ઞઙીળૂફૂ દગ્ ઋયૂ ગળષી ઇઅઙૉફૂ ુષઙદ્ નળઘી દ ઼ીધૉ
ળઞૃ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.
(ળ૫) ઼અ ધીફૂ નળઘી દ ઇન્ષલૉ લ્ઞષીરીઅ ઈષૉવ દીવૂરરીઅ ગ્ઉબથ ગીળથ઼્ળ ઇુફલુરદદી ઼જાર્સૉ
દ્ દૉફૂ ઼અબૄથર્ ઞષીમનીળૂ ઼અમુપદ ઼અ ધીફૂ ળઽૉ સૉ.
(૪૬) ઋગદ ુફદૂ ુફલર્ ઇફૉ દીવૂરફી રીબનઅણ્રીઅ જી.ઑર.ગૉ .ઈળ.ડૂ.ઈઉ.
ગળષીરીઅ ઈષદી ઼ૃપીળી ષપીળી ઼મઅુપદ ઼અ ધીફૉ મઅપફગદીર્ ળઽૉ સૉ.

ીળી ષઘદ્ ષઘદ

(૪બ) ઋગદ ુફદૂ ુફલર્, પીળ્પ્ળથ્ ઇફૉ ષઘદ્-ષઘદફી દીવૂરફી રીબનઅણફૃઅ બીવફ ગળષી ઇઅઙૉ
઼અ ધીફી ુફલીરગ ૂફ્ ુફથર્લ ઈઘળૂ ઇફૉ મઅપફગદીર્ ળઽૉ સૉ.
ઙૃઞળીદ રીડૂગીર ગવીગીળૂ ઇફૉ ળવ ડૉ ગફ્વ્જી ઼અ ધીફફૂ ુષુષપ ષળ્ઞઙીળવક્ષૂ દીવૂરરીઅ ઼ઽલ્ઙ
ઈબષી ઇધ ફગગૂ ગળૉ વ ઋબળ્ગદ રૃઞમફી પીળી પ્ળથ્ ઇફૉ રીબનઅણ્ રૉ ષીઅજૉવ ઝૉ ઇફૉ દૉફ્ ઽઅૃ ષૂગીળ
ગ ઝૃઅ. ઞૉરીઅ રૉ ઼યીફદીબૄષર્ગ ઼ઽૂ ગળૉ વ ઝૉ ઞૉ રફૉ મઅપફગદીર્ ળઽૉ સૉ. ઞૉફૂ ઽઅૃ મીઽૉ પળૂ ઈબૃ ઝૃઅ.

નળઘી દ ર્ગવફીળ
દીળૂઘઆ

ુદુફપૂફૃઅ ફીરઆ
઼િઽઆ

ધશઆ
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