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એનએચએસઆરસીએલ (NHSRCL) અમદાવાદ અને વડોદરા વ�ચે એમએએચએસઆર (MAHSR) કો�રડોર 

માટે 28 �ટીલનાં �ીજ અને 88 �કમી ખાઇપુલ (વાયાડ�ટ) માટે હરા�ઓ (િબ�સ) ખુ�લી મૂકે છે

�ટીલ ઉ�ોગોને વેગ આપવા માટ ે70000 મે��ક ટન �ટીલની માંગ

નેશનલ હાઇ �પીડ રેલ કોપ�રેશન આજે મુંબઇ-અમદાવાદ હાઇ �પીડ રેલ કો�રડોર માટે બે પેકેજો માટે ટેકિનકલ 

હરા�ઓ (િબ�સ) ખુ�લા મૂકે છે (1) રે�વે લાઇનો, નદીઓ, હાઇવે, રોડ �ો�સગ અને અ�ય માળખાઓ પરથી 

�ો�સગ માટે 28 �ટીલનાં �ીજનાં �ો�યોરમે�ટ અને ફેિ�કેશન (P-4) (2) આણંદ/ન�ડયાદ ખાતે એલીવેટેડ HSR 

�ટેશનનાં િનમા�ણ સિહત વડોદરા અને અમદાવાદ વ�ચે 88 �કમી (અંદા�ત) નાં ખાઇપુલ (વાયાડ�ટ) ની ડીઝાઇન 

અને િનમા�ણ.(C-6), 5 �ીજ અને 25 �ો�સગ.

ટે�ડર ���યામાં નીચેનાં હરા�કતા�ઓ (િબડરો) એ ભાગ લીધો હતો:

28 �ટીલનાં �ીજનાં �ો�યોરમે�ટ અને ફેિ�કેશન (P-4) માટે હરા�કતા�ઓ (િબડરો):

1) ટાટા �ોજે��સ િલ.

2) આફક�સ ઇ��ા���ચર િલ.

3) �ેથવેટ એ�ડ કું. િલિમટેડ ક�સો�ટયમ

4) િ�જ એ�ડ �ફ કું. (ભારત) િલ.

5) એનસીસી િલ.

6) જેએમસી �ોજે��સ (ભારત) િલ. અને રાહી ઇ��ાટેક િલ.

7) આઈએસ�ઇસી હેવી એિ�જિનય�રગ િલિમટેડ - એમ એ�ડ બી એિ�જિનય�રગ િલ. ક�સો�ટયમ

8) લાસ�ન અને ટુ�ો - આઇએચઆઈ ઇ��ા���ચર િસ�ટ�સ ક�સો�ટયમ

sr.no. 1 થી 7 ભારતીય કંપનીઓ છે અને િસિનયર નં. 8 એ ભારતીય અને �પાનની કંપની વ�ચે ક�સો�ટયમ છે

ખાઇપુલ (વાયાડ�ટ) અને આનંદ / ન�ડયાદ �ટેશનની ડીઝાઇન અને િનમા�ણ (C-6) માટે હરા�કતા�ઓ (િબડરો): 

1: એફકો�સ ઇ��ા���ચર િલિમટેડ – ઇરકોન ઇ�ટરનેશનલ િલિમટેડ – જેએમસી �ોજે��સ ઇિ�ડયા િલિમટેડ- 
ક�સો�ટયમ

 
2: એનસીસી િલિમટેડ – ટાટા �ોજે�ટ િલિમટેડ- જે. કુમાર ઇ��ા �ોજે��સ િલિમટેડ – એચએસઆર ક�સો�ટયમ



3: લાસ�ન એન્ ટુ�ો િલિમટેડ

�ણેય િબડરો ભારતીય છે.

એવો અંદાજ છે કે 28 �ટીલનાં �ીજનાં ફેિ�કેશન માટે આશરે 70000 મે��ક ટન �ટીલનો ઉપયોગ કરવામાં 

આવશે. એનએચએસઆરસીએલ (NHSRCL) �વારા ભારતનાં સૌ�થમ હાઇ �પીડ રેલ કો�રડોર માટે આવી મોટી 

માંગ પૂણ� કરવા �ટીલ ઉ�ોગને સંવેદીત કય� છે.

આ હરા�ઓ (િબ�સ) ખુ�લા મૂકવા સાથે, 12 �ટેશનોમાંથી પાંચ (5) HSR �ટેશનો (વાપી, િબિલમોરા, સુરત, 

ભ�ચ અને આનંદ /ન�ડયાદ) અને સુરત ખાતે એક �ેન ડીપો સિહત કુલ એમએએચએસઆર (MAHSR) 

પાટાઓનાં 64% (508 �કમી માંથી 325 �કમી) આવરી લેતી ટેકિવકલ હરા�ઓ (િબ�સ) િવચારણા હેઠળ છે. આ 

સ�તાહમાં અગાઉ, એનએચએસઆરસીએલ (NHSRCL) �વારા 4 એલીવેટેડ HSR �ટેશનો અને સુરત ખાતે 

એક �ેન ડીપો સિહત ગુજરાતમાં વાપી અને વડોદરા વ�ચે 237 �કમી ખાઇપુલ (વાયાડ�ટ) માટે ટેકિનકલ હરા�ઓ 

(િબ�સ) ખુ�લા મૂકવામાં આ�યા છે જેમાં સાત (7) મોખરાની ભારતીય ઇ��ા���ચર કંપનીઓ સમાવતા તમામ �ણ 

હરા�કતા�ઓ (િબડરો) �વારા ભાગ લેવામાં આ�યો હતો.

આ ટે�ડરોથી ભારતીય �ટીલ અને સીમે�ટ ઉ�ોગો અને તેઓની સહાયક પૂરવઠા શૃંખલાઓને મોટો વેગ મળશે.


