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(એચ.એન.ભાવસાર) 
નાયબ વન સરંક્ષક 
પોરબદંર વન િવભાગ, 

પોરબદંર. 
  

હર િનિવદા 

નાયબ વન સરંક્ષક ી, પોરબદંર વન િવભાગ, પોરબદંર તથા 

તાબાની રેંજ કચેરીઓના ં ઉપયોગ સબબ ખરીદ કરવાની થતી 

આઇટમો / માલ-સામાન પરુા પાડવા અંગેના ંઓફ લાઇન ટેન્ડર 

રસ ધરાવતી એજન્સીઓ પાસેથી મગંાવવામા ં આવે છે.  

ભાવપતર્કો તા.૧૫/૦૨/૨૦૧૮ના રોજ ૧૫.૦૦ કલાક સધુીમા ંબધં 

કવરમા ં નીચે જણાવેલ સરનામે ચાલ ુ કામકાજના ં િદવસોમા ં

પહ ચતા કરવાના ં રહશેે. આઇટમો / માલ-સામાન અંગેની 

િવગતવાર માહીતી વન ખાતાની વેબસાઇટ 

https://forests.gujarat.gov.in પર ઉપલબ્ઘ છે. ઉપરાતં વધ ુ

િવગતો ચાલ ુ કચેરી દરમ્યાન નીચે જણાવેલ સરનામેથી મેળવી 

શકાશે.  

સરના  ુ : નાયબ વન સરંક્ષક ીની કચેરી, પોરબદંર વન િવભાગ, 

ફોરે ટ કોલોની, ચોપાટી મેદાન પાસે, રામ મિંદર સામે, પોરબદંર. 

ફોન.ન-ં ૦૨૮૬-૨૨૪૨૫૫૧. 
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વતમાનપ મા ં િસ ધ થયેલ હર િનિવદા અ વયે પોરબદંર વન િવભાગ, પોરબદંર તથા તાબાની રજ 

કચેર ઓના ંઉપયોગ સબબ નીચે િવગતેની આઇટમો / માલ-સામાન રુા પાડવા ગેના ંઓફલાઇન 

ટ ડરથી તેઓના ંભાવો બધં કવરમા ંતા.15/02/ર018ના 15-00 કલાક ધુીમા ંચા  ુકામકાજના દવસોમા ં

પહ ચતા કરવાના ંરહશે. 

અ.ન.ં માલની િવગત ભાવ 
૧ ર૦ એમ.એમ. હાથફોડ કાકરી ખરીદી ૧ ધ.મી. 
૨ ૪૦ એમ.એમ. ભરડીયા કાકરી ખરીદી ૧ ધ.મી. 
૩ ટાન્ડડર્ િસમને્ટ ખરીદી (આઇ.એસ.આઇ. માકાર્ની)  ૧ થેલી 
૪ આઇ.એસ.આઇ. માકાર્નુ ંલોખડં ખરીદી  ૧ િક.ગર્ા. 
૫ પેવર બ્લોક પરુા પાડવાની કામગીરી ૧૦૦૦ 

નગં 
૬ ઇંટો પરુી પાડવાની કામગીરી  ૧૦૦૦ 

નગં 
૭ ટોળા પત્થર પરુા પાડવાની કામગીરી ૧ ધ.મી. 
૮ બલેા પત્થર પરુા પાડવાની કામગીરી ૧ નગં 
૯ ચઇેનલીંક ફેન્સીંગ ખરીદી (@+/-4.40 kg/smt with zinc coating 90 GSM, 50x8 

gauge (+/-4mm dia G.I.wire) (૧મી. પનાની)) 
૧ ચો.મી. 

૧૦ ૨૫ એમ.એમ. x ૩ એમ.એમ. એમ.એસ. ફલટે ખરીદી @૦.૬૦ િક.ગર્ા./ર.મી. ૧ િક.ગર્ા. 
૧૧ ગે વેનાઇઝ પાઇપ (૧ નો)  ૧ ર.મી. 
૧૨ ગે વેનાઇઝ કન્સટ ના રોઝર વાયર કોઇલ ફેન્સીંગ ખરીદી (incl. medium blade 

profile in 610mm dia consisting of 10-12 meter long Galvanised coils of 0.50 
mm thickness (+/- 0.03mm) with zinc coating of 180 GSM and hot deep 
galvanized wire of 2.50 mm (+/- 0.03 mm) having tensil strength 135-155 kg 
per smt with zinc coating of 180 GSM in 55 nos. of loops with burbs of length 
22 mm (+/- 2 mm) at a spacing of 35 mm (+/- mm) and 3 nos. of galvanized 
clips per loops of 1.50 mm thickness as directed.)

૧ ર.મી. 

૧૩ જી.આઇ. બાબર્ડ વાયર ખરીદી @ ૧૩.૭૦ િક.ગર્ા./૧૦૦ ર.મી. ૧ િક.ગર્ા. 
૧૪ િસમેન્ટ પોલ ખરીદી (Precast R.C.C. post of approved quality and 

Manufacture with eight carbon wire including Five holes for wire binding.  
SIZE :- 4"X6"X7' 

૧ નગં 

૧૫ આઇ.એસ.આઇ. માકાર્ની િસન્ટેક્ષ ટાકંી પ૦૦ લી / (૧૦૦૦ લી. / ર૦૦૦ લી.)  ૧ નગં 
 

ન ધ : સબિંધત પાટ ઓએ ઉપરોકત આઇટમ / માલ-સામાનના ભાવો બરડા જગંલ િવ તારમા ં  થળે કામ 
ચા  ુહશે યા ંપહ ચતા કર  આપવાના તમામ ટ  સ હતના આપવાના રહશે. 
 

(એચ.એન.ભાવસાર) 
નાયબ વન સરંક્ષક 
પોરબદંર વન િવભાગ 

પોરબદંર. 
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Quotation Notice 

Offline Tender / Quotation of agencies interested in carrying out different works in 
Porbandar Forest Division, Porbandarr. 

પોરબદંર વન િવભાગ, પોરબદંર ારા િવિવધ કામગીર  માટ ુચબ ધ કરવા ગેના ભાવપ ક 

Availability of the Quotation 
િનિવદામળવાનીજ યા 

https://forests.gujarat.gov.in 

Last date and Time of submission 
ભાવપ ક વીકારવાની છે લી તાર ખ 

અનેસમય 
 

15th February 2018, 15:00 Hrs 
 

Date of opening  
ભાવપ ક ખોલવાની તાર ખ 

16th February 2018 

Quotation Agency and address 
 

Deputy Conservator of Forests 
Porbandar Forests Division,  
Forest Colony, Opp. Ram Mandir,  
Chhopati Ground, Porbandar  
Phone No.0286-2242551 

ભાવપ ક બહાર પાડનાર એજ સી અને સરના  ુ નાયબ વન સરં ક ીની કચેર ,  
પોરબદંર વન િવભાગ, ફોરે ટ કોલોની, રામ મિંદર સામે, ચોપાટી 
મેદાન પાસ,ે પોરબદંર. 
ફોન.ન-ં ૦૨૮૬-૨૨૪૨૫૫૧

 

(એચ.એન.ભાવસાર) 
નાયબ વન સરંક્ષક 
પોરબદંર વન િવભાગ 

પોરબદંર. 
 


