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ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ આવાસ નિગમ નલ., ગાાંધીિગર 

          CIN :U45201GJ1988SGC011453, 

          Website :www.gsphc.gujarat.gov.in 

                              Mail Id :gsphcltd@gmail.gov.in 

                                             ફોિ િાં. ૦૭૯૨૩૨૫૬૮૦૧ થી ૮૦૬ 

રજીસ્ટર ઓનફસ : લોકાયુક્ત ભવિિી પાછળ, 

‘છ’ રોડ, સેક્ટર – ૧૦/બી, 

                                                           ગાાંધીિગર –૩૮૨૦૧૦ 

 

‘એક્સ્પ્રેશન ઓફ ઇન્ટ રે્્’ 

બાળકો મા્ે રમતગમતના તથા આઉ્ડોર જીમના સાધનો પુરા પાડવા બાબત 

 ગુજરાત રાજ્યમાાં નવનવધ પોલીસ લાઇિોમાાં વસવાટ કરતા પોલીસ પરીવારિા બાળકો માટે કોમિ 

ફેસીલીટી તથા સામાજીક માળખાકીય સનુવધાઓિા ભાગ રૂપે, ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ આવાસ નિગમ, 

રમત ગમત તથા આઉ્ડોર જીમના સાધનો પુરા પાડવા ઇચ્છા ધરાવ ે છે, જ ે માટે નિગમ દ્રારા રસ 

ધરાવતી એજન્સીઓ થકી ‘એક્સ્પ્રેશન ઓફ ઇન્ટ ર્ે્્’ માંગાવવામાાં આવ ેછે.  

સદર કામગીરી માટેિા માપદાં ડ તથા શરતો નિગમિી વેબસાઇટ‘www.gsphc.gujarat.gov.in’ 

િા ટેન્ડર નવભાગમાાંઉપલબ્ધ છે.  

 

         મેનેજીીંગ ડાયરકે્સ્પ્ર  
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ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ આવાસ નિગમ નલ., ગાાંધીિગર 

                CIN :U45201GJ1988SGC011453, 

                  Website :www.gsphc.gujarat.gov.in 

Mail Id :gsphcltd@gmail.gov.in 

ફોિ િાં. ૦૭૯૨૩૨૫૬૮૦૧ થી ૮૦૬ 

રજીસ્ટર ઓનફસ : લોકાયુક્ત ભવિિી પાછળ, 

‘છ’ રોડ, સેક્ટર – ૧૦/બી, 

                                                             ગાાંધીિગર –૩૮૨૦૧૦ 

 

‘એક્સ્પ્રેશન ઓફ ઇન્ટ રે્્’ 

બાળકો મા્ે રમતગમતના તથા આઉ્ડોર જીમના સાધનો પુરા પાડવા બાબત 

 ગુજરાત રાજ્યપોલીસ આવાસ નિગમ દ્રારા પોલીસ નવભાગ તથા ગૃહ નવભાગ હેઠળિા અન્ય 

નવભાગો માટે રહેણાાંક/નબિ રહેણાાંકિા બાાંધકામ હાથ ધરવામાાં આવેલ છે. ચાલ ુ વર્ષમાાં નિગમ દ્રારા 

આશર ેરૂ. ૧૮૦૦ કરોડિા રહેણાાંકિા મકાિોિા ટેન્ડર બહાર પાડવામાાં આવેલ છે.  

નિગમ દ્રારા રાજ્યભરમાાં નવનવધ પોલીસ લાઇિોમાાં વસવાટ કરતા પોલીસ પરીવારિા બાળકો માટે કોમિ 

ફેસીલીટી તથા સામાજીક માળખાકીય સનુવધાઓિા ભાગ રૂપે, ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ આવાસ નિગમ, 

રમત ગમત તથા આઉ્ડોર જીમના સાધનો પરુા પાડવા ઇચ્છા ધરાવે છે,જિેા માટે રમતગમત તથા 

આઉટડોર જીમ ઇક્વીપમેન્ટિા અલગ અલગ ડીઝાઇિ તથા મટીરીયલિા નવકલ્પો ઉપલબ્ધ થાય તે હેતુથી 

આ પ્રકારિા સાધિો બિાવતી એજન્સીઓ થકી ‘એક્સ્પ્રશેન ઓફ ઇન્ટ ર્ે્્’ 

માંગાવવામાાં આવે છે.   

સદર કામગીરી માટેિા માપદાં ડ તથા શરતો નિગમિી વેબસાઇટ‘www.gsphc.gujarat.gov.in’ 

િા ટેન્ડર નવભાગમાાંઉપલબ્ધ છે. જ ેમેન્યુફેક્ચરલ/સપ્લાયર આપવામાાં આવેલ માપદાં ડ તથા શરતો પનરપૂણષ 

કર ેછે, તેઓિ ેજ વધ ુકાયષવાહી માટે ધ્યાિમાાં લેવાશે. જરૂરી લાયકાત ધરાવતી એજન્સીિે આ પ્રકારિા 

સાધિોિુાં એક પ્રેઝન્ટેશિ કરવા નિગમિી વડી કચેરી ખાતે બોલાવવામાાં આવશ.ે કોઇપણ કારણ આપ્યા 

વગર કોઇપણ મેન્યુફેક્ચરર/સપ્લાયર દ્રારા કરવામાાં આવેલ દરખાસ્તિ ે સ્વીકારવાિી/અસ્વીકાર કરવાિો 

અનધકાર નિગમિો રહેશે. તમામ જરૂરી દસ્તાવેજ સહીત ‘એક્સ્પ્રશેિ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ’ નિગમિી વડી કચેરી 

ખાતે રજીસ્ટડષ પોસ્ટ/કુરીયર/રૂબરૂ ૧૮:૦૦ કલાકે, તા. ૧૧/૦૨/૨૦૨૦ સુધી પહોચ ેતે રીતે મોકલવાિી રહેશે. 

દરખાસ્ત ઉપર ‘બાળકો મા્ે રમતગમતના તથા આઉ્ડોર જીમના સાધનો પરુા પાડવા બાબત’ચોખ્ખુ 

દશાષવવાિુાં રહેશ.ે સદર બાબતે કોઇપણ સ્પષ્ટતા માટે કામકાજિા સમય દરમીયાિ, શ્રી જ.ેએમ.ભાલાણી, 

સ્થપનત િો સાંપકષ  કરી શકાશે. સદર નિનવદા બાબતે કોઇપણ ફેરફાર ફક્ત વેબસાઇટ ઉપર જ મુકવામાાં 

આવશ.ે  
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         મેનેજીીંગ ડાયરકે્સ્પ્ર  

 

 

રી ક્વોલીફીકેશન મા્ેના માપદીં ડો 

(૧) સ્થાપિા વર્ષ  

(૨) છેલ્લા ૩ ફાઇિાન્સીયલ વર્ષિો ટિષ ઓવર (રજીસ્ટડષ ચાટષડ એકાઉન્ટન્ટિુાં 

સટીફીકેટ મુકવ)ુ 

 - રૂ. ૧ કરોડ પ્રનત ફાઇિાન્સીયલ વર્ષ   

(૩)  છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાાં ગાડષિ/રમતગમત તથા આઉટડોર જીમિા સાધિિી પૂણષ 

કરવામાાં આવેલ કામગીરીિી નવગત  

(૪)  ગેરાંટી/વોરાંટીિી નવગત  

(૫) ડીલર િેટવકષ   

 - દેશભરમાાં  

 - ગજુરાત રાજ્યમાાં  

(૬)  ક્લાઇન્ટ લીસ્ટ  

 - સરકારી  

 - અધષ સરકારી  

 - પ્રાઇવેટ 

 


