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પે્રસ રીલીઝ 

 
નવી દિલ્હી, તારીખ: 11 મે 2020 

 

એનએચએસઆરસીએલ વવડીયો કોન્ફરનન્સિંગ મારફત ગજુરાત અને િાિરા અને 
નગર હવેલીમાાં 14 બ્રિજનાાં બાાંધકામ માટેનાાં કરારો માટેની બ્રબડ-પવેૂની સભાઓ 

સદહત ત્રણ ઓનલાઇન બ્રબડ-પવેૂની સભાઓ હાથ ધરે છે 

 
 

કોવિડ-19 (COVID-19) ને કારણે લોકડાઉન સમયગાળામાાં નેશનલ હાઇ સ્પીડ રેલ કોપોરેશન 
લલવમટેડ દ્વારા અમલમાાં મકૂિામાાં આિી રહલેા મ ાંબઇ-અમદાિાદ હાઇ સ્પીડ રેલ પ્રોજેક્ટની 
ગવિ જાળિી રાખિા માટે, ત્રણ સક્રિય ટેન્ડરો માટે આજે વિડીયો કોન્ફરનન્સિંગ મારફિ 
ઓનલાઇન લબડ-પિૂેની સભાઓ યોજિામાાં આિી હિી. આ સભાઓનો મ ખ્ય ધ્યેય સાંભવિિ 
લબડરો િેઓનાાં અંવિમ લબક્રડિંગ દસ્િાિેજો સબવમટ કરે િે પહલેા િેઓની શાંકાઓ પર સ્પષ્ટિા 
કરિાનો હિો.  
 

ઓનલાઇન લબડ-પિૂેની સભાઓને અસાધારણ પ્રવિભાિ મળ્યો હિો અને વિવિધ બાાંધકામ 
કાંપનીઓ, જાપાનથી જેઆઇસીસીનાાં સભ્યો, એનએચએસઆરસીએલનાાં સીવનયર અવધકારીઓ 
અને ગ જરાિમાાં આિેલી એનએચએસઆરસીએલની સાઇટ ઓક્રફસોનાાં લચફ પ્રોજેક્ટ મેનેજરોએ 
હાજરી આપી હિી. ભાવિ લબડરોએ ઓનલાઇન લબડ-પિૂેની સભાઓ મારફિ કરારો સાંબાંવધિ 
િેઓનાાં સિાલો પર સ્પષ્ટિા કરિા એનએચએસઆરસીએલ દ્વારા કરિામાાં આિેલા પ્રયાસોની 
પ્રસાંશા પણ કરી હિી. 
 

નીચેના ત્રણ કરારો માટે લબડ-પિૂેની સભાઓ હાથ ધરિામાાં આિી હિી: 
  

1) MAHSR-P-1(B) : મ ાંબઇ-અમદાિાદ હાઇ સ્પીડ રેલનાાં વનમાાણ માટેનાાં પ્રોજેક્ટ માટે 
ગ જરાિ રાજ્ય અને દાદરા અને નગર હિેલી કેન્રશાવસિ પ્રદેશમાાં મહારાષ્ર-ગ જરાિ 
સરહદ પરનાાં ઝારોલી ગામ (એમએએચએસઆર ક્રકમી 156.600) અને િડોદરા 
(એમએએચએસઆર ક્રકમી 393.700) િચ્ચે ડબલ લાઇન હાઇ સ્પીડ રેલ્િ ેમાટેનાાં 02 

નાં. પીએસસી લિજ (જીએડી 9 અને 1441) અન ે07 નાં. સ્ટીલ ટ્રુસ લિજ (જીએડી 68, 

1134, 12, 61, 14, 15 અને  62)  માટે લિજન ાં બાાંધકામ [સ્ટીલ ટ્રુસ ગડારોનાાં ફેલિકેશન 
અને પક્રરિહનનો સમાિેશ થિો નથી].  
 

2) MAHSR-P-1(C): મ ાંબઇ-અમદાિાદ હાઇ સ્પીડ રેલનાાં વનમાાણ માટેનાાં પ્રોજેક્ટ માટે 
ગ જરાિ રાજ્યમાાં િડોદરા (એમએએચએસઆર ક્રકમી 401.898) અન ે અમદાિાદ 
(એમએએચએસઆર ક્રકમી 489.467) િચ્ચે ડબલ લાઇન હાઇ સ્પીડ રેલ્િ ેમાટેનાાં 01 
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નાં. પીએસસી લિજ (જીએડી 33) અને 04 નાં. સ્ટીલ ટ્રુસ લિજ (જીએડી 28, 1967, 31, 

અને  32)  માટે લિજન ાં બાાંધકામ [સ્ટીલ ટ્રુસ ગડારોનાાં ફેલિકેશન અને પક્રરિહનનો 
સમાિેશ થિો નથી]. 
 

3) MAHSR P-4(X) અને MAHSR P-4(Y): મ ાંબઇ-અમદાિાદ હાઇ સ્પીડ રેલનાાં વનમાાણ 
માટેનાાં પ્રોજેક્ટ માટે બ ે (2) પેકેજીસમાાં [MAHSR P-4(X) અને MAHSR P-4(Y)] 
રસ્િાઓ / નદીઓ / રેલ્િે / અન્ય માળખાઓનાાં િોવસિંગ માટે હાઇ સ્પીડ રેલ કોક્રરડોર 
માટે લબયક્રરિંગ માટે 33 નાં. લિજ સાથે િકાશોપ પર પ્રોક્યોરમેન્ટ, ફેલિકેશન, ચેક-
એસેમ્બલી પેઇનન્ટિંગ અને સ્ટીલ ટ્રુસ સ પરસ્રક્ચરોનાાં વિવિધ લિજ સ્થળો પર પક્રરિહન. 

 
 

લોકડાઉન હોિા છિા, મ ાંબઇ-અમદાિાદ હાઇ સ્પીડ રેલ પ્રોજેક્ટ સાંબાંવધિ પ્રોજેક્ટને લગિા 
કાયો કોઇપણ ઁવિલાંબો િગર હાથ ધરિામાાં આિી રહ્યાની ખાિરી કરિા માટે હડે ઓક્રફસ અને 
પ્રોજેક્ટ સાઇટ ઓક્રફસોમાાં રહલેી એનએચએસઆરસીએલ ટીમો ઓનલાઇન કામ કરી રહી છે. 
પ્રોજેક્ટની પ્રગવિ પર દેખરેખ રાખિા માટે વનયવમિ સમીક્ષા સભાઓ પણ યોજિામાાં આિી 
રહી છે. 
આિા મ શ્કેલ સમયમાાં સપોટા ઑફર કરિામાાં સિિ ગવિશીલિાની ખાિરી કરિામાાં પોિાનાાં 
ક્રહિધારકો સાથે સાંપકામાાં રહિેા માટે એનએચએસઆરસીએલ દ્વારા ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ 
કરિામાાં આિી રહ્યો છે. લબડ દસ્િાિેજોન ાં ફાઇનલાઇઝેશન, માળખાઓની આક્રકિટેક્ચરલ 
ડીઝાઇમો અને ડ્રોઇંગ િગેરે જેિા પ્રોજેક્ટ સાંબાંવધિ કાયો ફાઇનલાઇઝ કરિામાાં આિી રહ્યા છે. 
ક્ષમિા અને કૌશલ્ય વનમાાણ સાંબાંવધિ િાલીમ પ્રોગ્રામો પણ આઇટી સોલ્ય શનો મારફિ હાથ 
ધરિામાાં આિી રહ્યા છે. 
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