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aકૂ/ Iદુતની !હ	ર િનિવદા ન.  ૨૬ (૨૦૧૯-૨૦) 
 

8જુરાત રા9ય �હ$ર બાધંકામ ખાતાના તથા રા9ય સરકાર�ી હBતકના બાધંકામ િવભાગના 

ઠ$ક$દારોની મા0ય યાદ2ની યોVય �ેણીમા નોધાયેલ ઠ$ક$દાર�ીઓ પાસેથી નીચે જણાવેલ કામોના ટ$0ડર 

ઇ-ટ	
ડર/ગ પ#ધતીથી નીચે દશા�વેલ તાર2ખ Yધુીમા મળ2 �ય ત ે ર2ત ે મગંાવવામા આવે છે. 

અBcુમ નબંર ૧ થી ૬ (ઇ ટ	
ડરdગ પ#ધતી) થી કાય�પાલક ઇજનેર�ી, 8જુરાત રા9ય પોલીસ 

આવાસ િનગમ લી.અકોટા ર$Mવે પોલીસ લાઇન, અકોટા, વડોદરા- ૩૯૦૦૨૦ ફોન.ન.(૦૨૬૫-

૨૩૩૦૩૦૦)ની કચેર2 Oારા મગંાવવામા આવે છે. ટW0ડર ફોમ� ફHત :https://gsphc.nprocure.com  

પર તથા www.Statetenders.com     નીચે જણાવેલ તાર2ખથી ઉપM\ધ રહ$શે તથા નીચે જણાવલે 

તાર2ખ Yધુીમા ઓનલાઇન સબમીટ કરવાZ ુરહ$શ.ે અBcુમ નબંર ૪ થી ૬ ના કામ માટ	 નીચે 

જણાવેલ તાર/ખ :ધુીમા ં િનગમની વડ/ કચેર/        ગાધંીનગર ખાતે LબL / રJ પોOટ એડ/ / Oપીડ 

પોOટથી અવeય રTુ કરવાB ુરહ	શે.જ]ર2 ટ	
ડર ફ/નો ડ/મા
ડ fાgટ/પે ઓડGર(વડોદરા ખાતે hકૂવવા 

પા>નો જ), બાનાની રકમની એફ.ડ/.આર, તાTુ નોધણીB ુ �માણપ>), બiક સોલવશંી 

સટj�ફક	ટ,(?દાJત રકમના ૨૫ % લેખે) , છે^લા વષGB ુઆવક વેરાB ુ ર/ટનG ફાઇલ કયાG ?ગેની 

કોપી, �ોિવડં
ડ ફંડ રJO[	શન, �lુસ અને સિવmસટ	M રJO[	શન, ભાગીદાર/ ખત,ઇલેક[/ક લાયસ
સ 

(ફWત િવજણીકરણના કામો માટ	) L.૧૦૦ના Oટ	nપ પેપર પર એ�ફડ	િવટ બો
ડ વગેર	ની તેમજ ટ	
ડરમા 

માEયા Iજુબના તમામ ઓર/જનલ દOતાવેજો ઓનલાઇન Oક	ન કર/ IWુવા ફરCયાત છે.તેમજ 

બાનાની રકમ, ટo
ડર ફ/, L.૧૦૦ના Oટ	nપ પેપર પર એ�ફડ	િવટ બp
ડ અસલમા રTુ કરવાની છે^લી 

તાર/ખ તથા કામના નામનો ઉ^લેખ કર/ શી^ડ કવર નીચે જણાવેલ તાર/ખ :ધુીમા ઉપરોકત 

સરનામે LબL/ રJ.પો.એ.ડ/./Oપીડ પોOટથી અવeય રTુ કરવાB ુ રહ	શે. LબL /પોOqથી ટ	
ડર 

આપવામા/મોકલવામા આવશે નહ/. જLર/ દOતાવેજો તથા ટ	
ડર ફ/, તથા બાનાની રકમB ુકવર રTુ 

કરવાની છે^લી તાર/ખે આકOમીક કારણોસર જો ર! !હ	ર થાય તો rયાર પછ/ના ચાX ુ�દવસે રTુ 

કર/ શકાશે.આ ?ગેની મા�હતી િનગમની વેબસાઇટ www.gsphc.gujarat.gov.in    ઉપર પણ 

ઉપલsધ છે. બાનાની રકમ ભરવામાથી ItુWતB ુ�ામાણપ> ફWત પોલીસ આવાસ િનગમB ુજ uાહય 

રાખવામા આવશે.    



 
 
    

 

[મ કામZ ુનામ (૧)SદાAત 

રકમ(].) 

(૨) ક!ા 

(૩)બાનાની 

રકમ(].) 

(૪) ટ$0ડર *ફ(].) 

ર2વસ� ઓકશન 

શ{ુ થવાની 

તાર2ખ અને 

સમય  

૧ પચંમહાલ AMલાના ગોધરા તા|કુા 

પોલીસ Bટ$શન ખાતે એર2યલ માBટ 

અને રાજય અનામત પોલીસ દળ 

^ુથ-૫ ખાતે પાણીની ટાકં2 તોડ2 

કાટમાળ હટાવી જમીન સમથળ 

કરવાના કામ બાબત. (બીજો �યrન)  

(૧) ૪૦૨૫૦.૦૦ 

(૨) ક!ા ઇ૧ અને 

ઉપર તથા સમક! 

(૩) ૨૦૧૩.૦૦ 

(૪) ૩૦૦.૦૦ 

 

૨ પચંમહાલ AMલાના કાલોલ ખાત ે

સબ}લના ખાસ મરામતZ ુ કામ 

(િવજળ2કરણ સહ2ત ) (ચોથો �યrન) 

(૧) ૮૮૬૮૭૩.૯૩ 

(૨) ક!ા ઇ૨ અને 

ઉપર તથા સમક! 

(૩) ૮૮૬૯.૦૦ 

(૪) ૯૦૦.૦૦ 

 

૩ પચંમહાલ AMલાના ગોધરા રા9ય 

અનામત પોલીસ દળ ^ુથ-૫ ખાત ે

સીવેજ ~2ટમે0ટ �લા0ટના ખાસ 

મરામતના કામ બાબત (િવજળ2કરણ 

સહ2ત) (>ીજો �યrન) 

(૧) ૨૦૨૪૩૭૦.૫૧ 

(૨) ક!ા ઇ૧ અને ઉપર 

તથા સમક! 

 

(૩) ૨૦૨૪૪.૦૦ 

(૪) ૯૦૦.૦૦ 

 

૪ દાહોદ AMલાના Yખુસર ખાતે પોલીસ 

Bટાફ Hવાટ�ર ખાતે ક!ા બી-૧૬ અને 

સી-૦૧ આવાસોના બાધંકામ  

(૧) ૧૯૧૭૭૨૭૫.૯૩ 

(૨) ખાસ ક!ા III 

(મકાન) અને ઉપર 

તથા સમક! 

(૩) ૧૯૧૭૭૩.૦૦ 

(૪) ૯૦૦.૦૦ 

તા ૧૩.૦3.૨૦૨૦  

૧૨.૦૦ થી ૧૩.૦૦ 

 

૫ વડોદરા શહ$રના માજંલ�રુ ખાતે 

અબ�ન પોલીસ Bટ$શનના બાધંકામ 

બાબત (િવજળ2કરણ સહ2ત)  

(>ીજો �યrન) 

(૧) ૪૨૫૨૫૫૨૫.૬૯ 

(૨) ખાસ ક!ા II 

(મકાન) અને ઉપર 

તથા સમક! 

(૩) ૪૨૫૨૫૫.૦૦  

(૪) ૬૦૦૦.૦૦ 

તા ૧૩.૦3.૨૦૨૦  

૧૪.૦૦ થી ૧૫.૦૦ 

 

૬ વડોદરા શહ$રના �તુડ2ઝાપંા પોલીસ 

લાઇન ખાતે ક!ા બી-૭૨ (પી+૯) 

પોલીસ Bટાફ Hવાટ�સZુ ં બાધંકામ  

(િવજળ2કરણ સહ2ત) ( �ુ કવર બીડ) 

(બીજો �યrન) 

(૧) 

૧૭૪૭૬૭૪૪૧.૪૦ 

(૨) ખાસ ક!ા I 

(મકાન) અને ઉપર 

તથા સમક! 

(૩) 

૧૭૪૭૬૭૫.૦૦ 

(૪) ૧૮૦૦૦.૦૦ 

તા ૧૩.૦3.૨૦૨૦  

૧૬.૦૦ થી ૧૭.૦૦ 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

ખાસ નpધ:-  
 

કામના અB ુcમ નબંર ૦૩ ના કામ માટ	 7તે ટ	
ડર ભરનાર	 છે^લા પાચં વષGમા ં(0.60 MLD)  STP B ુ

એક વષG ઓપર	શન અને મે
ટ	ન
સ કર	લ હો� ુજોઇએ અથવા છે^લા પાચં વષGમા (0.30 MLD)  STP 

B ુ બાધંકામ કર/ ઓછામા ઓ� એક વષGB ુ ઓપર	શન અને મે
ટ	ન
સ કર	લ હો� ુ જોઇએ. તથા 

કોપ�ર	શન, બોડG િનગમ, અધG સરકાર/, સરકાર/ તથા નગર પાલીકા ક	 7 સરકારના િનયમો 

અBસુારના િનયમ લા� ુ પડતા હોય તેવી સOંથામા ં આ �કારના કામનો અBભુવ ધરાવતા હોવા 

જોઇએ. અ
યથા ટ	
ડર નોન ર/Oપો
સીવ ગણવામા ંઆવશે. 
    

    

        

\મ    

ટ	
ડર ઓનલાઇન 

ઉપ^sધ થવાની 

તાર/ખ    

ટ	
ડર ઓનલાઇન 

સબમીટ કરવાની 

છે^લી તાર/ખ અને 

સમય    

જLર/ દOતાવેજો, 

બાનાની રકમ તથા 

ટo
ડર ફ/ રTુ કરવાની 

છે^લી તાર/ખ 

જLર/ દOતાવેજો,બાનાની રકમ તથા 

ટo
ડર ફ/ મોકલવાB ુસરનાI ુ

 

૧  

થી  

૩   
  

 

  

તા. ૨૦-૦૨-૨૦૨૦ 

(ઇ ટ$0ડર2ગ) 

તા. ૦૬-૦૩-૨૦૨૦ 

સમય: ૧૮.૦૦ 

તા. ૦૯-૦૩-૨૦૨૦  

સમય : ૧૮.૦૦ 

 

કાય�પાલક ઇજનેર�ી, 8જુરાત રા9ય 

પોલીસ આવાસ િનગમ લી.અકોટા 

ર$Mવે પોલીસ લાઇન, અકોટા,વડોદરા-

૩૯૦૦૨૦ ફોન.ન.(૦૨૬૫-

૨૩૩૦૩૦૦) 

૪  

થી  

૬ 

તા. ૨૦-૦૨-૨૦૨૦ 

(ઇ ટ$0ડર2ગ) 

તા. ૦૬-૦૩-૨૦૨૦ 

સમય: ૧૮.૦૦ 

તા. ૦૯-૦૩-૨૦૨૦ 

સમય : ૧૮.૦૦ 

 

અિધક પોલીસ મહાિનદ	શક�ી 

મેનેજdગ ડ/ર	કટર�ી �જુરાત રાCય 

પોલીસ આવાસ િનગમ લી. લોકા_Wુત 

ભવનની પાછળ, નશાબધંી ભવન 

પાસે, "છ" રોડ, સેWટર-૧૦/બી,   

ગાધંીનગર ૩૮૨૦૧૦ ફોન.ન.(૦૭૯ - 

૨૩૨૫૬૮૦૧ થી ૮૦૬)    


