
 

 

Gujarat State Pollice Housing Corporation Ltd.  
(Government of Gujarat Undertaking) 

CIN: U4520GJ1988SGC011453 
www.gsphc.gujarat.gov.in 

Phone no. 07923256801 to 806 
   Address : B/h. Lokayukt Bhavan, 

  “chh” Road, Sector – 10/B, 
  Gandhainagar – 382010 

 
Expression of Interest for providing services for a “State Level” Event organised by the 

Gujarat Police at Gujarat Police Academy, Karai, Dist. Gandhinagar. 

 The Gujarat Police is planning to organize a “State Level” Colour Parade 
Event at The Gujarat Police Academy, Karai, Dist. Gandhinagar, tentatively on the 14th 
of December, 2019. The Event mainly comprises of a “Colour Parade”. The Event is 
planned for a total seating capacity of around 10,000 spectators. For the above event, 
Gujarat State Police Housing Corporation limited, a Government of Gujarat undertaking, 
invites “Expression of Interest” from experienced Agencies experienced in executing 
such State and National Level Government Events/Functions. 
 

 The tentative scope of work for the above event can be downloaded from the 

website of the Corporation, www.gsphc.gujarat.gov.in in the Tender Section. The 

Corporation reserves the right to accept/reject any proposal from any Agency without 

assigning any reason, whatsoever. Pre-Bid meeting for the above work is scheduled at 

11:30 hours on 09-11-2019, at The Gujarat Police Academy, Karai, Dist. Gandhinagar. 

For any clarifications in this matter; you may contact Shri J. M. Bhalani, Architect, 

Gujarat State Police Housing Corporation, during working hours. The tender for the 

above work along with detailed scope of Work and other conditions of appointment of 

the agency for the above work will be floated after the Pre-Bid meet.  

 

 

         Managing Director. 
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Scope of work for “Colour Parade” function at Gujarat Police Academy, Karai. 

1. Stadium type seating arrangement, inclusive of chairs for approximately 10,000 spectators. 

2. Seating arrangements for VVIP’s/Dignitaries. 

3. Decorative lighting for the entire campus on the night preceding the function. 

4. Covered stage of appropriate size. 

5. Required barricading as per the security requirements for Dignitaries. 

6. Sound system for the entire function. 

7. Branding for the entire event (Invitation Cards etc.) 

8. Flower decoration on the main stage and other locations. 

9. Organise High tea for approximately 150 dignitaries/Officers, including seating arrangements 

(Tables and Chairs) and adequate service counters. 

10. Organise food items for the High tea as per the menu finalized. 

11. Installation of flag post of various colours in the entire campus.  

12. Printing of logo of appropriate size for the event. 

13. Press release for the event in the Electronic, Print and Radio media. 

14. Organise exhibition at the Swimming Pool Complex.  

15. Signage for the entire campus. 

16. Design and printing of coffee table book. 

17. Theme song for the Gujarat Police. 

18. Decorative potted flowering plants 

19. Drinking water bottles for the event. 

20. 10,000 numbers Food packets (as per menu) 

21. Organising Parking space for approximately 2 to 25 buses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ગુજયાત યાજ્મ ોરીસ આલાસ નનગભ નર., ગાાંધીનગય 

CIN :U45201GJ1988SGC011453, 

Website :www.gsphc.gujarat.gov.in 

Mail Id :gsphcltd@gmail.gov.in 

પોન નાં. ૦૭૯૨૩૨૫૬૮૦૧ થી ૮૦૬ 

યજીસ્ટય ઓફપસ : રોકામુક્ત બલનની ાછ, 

‘છ’ યોડ, સેક્ટય – ૧૦/ફી, 

ગાાંધીનગય –૩૮૨૦૧૦ 

 
 

 

ગુજયાત ોરીસ દ્રાયા ગુજયાત ોરીસ અકાદભી, કયાઇ જી. ગાાંધીનગય ખાતે “યાજ્મ 

કક્ષાના”કામયક્રભના આમોજન ભાટે એક્સ્ેસન ઓપ ઇન્ટ્રેસ્ટ 

 

 ગુજયાત ોરીસ દ્રાયા ગુજયાત ોરીસ અકાદભી, કયાઇ, જી. ગાાંધીનગય ખાતે ‘યાજ્મ કક્ષાના’ કરય યેડ કામયક્રભનુાં આમોજન 

કયેર છે. સદય કામયક્રભના આમોજનની સાંબનલત તાયીખ ૧૪/૧૨/૨૦૧૯ છે. સદય કામયક્રભભાાં ભુખ્મત્લે ૧૦ ,૦૦૦ પ્રેક્ષક ભાટે ફેઠકના 

આમોજન સહીત ‘કરય યેડ ’નુાં આમોજન છે. ઉયોક્ત કામયક્રભ ભાટે ગુજયાત યાજ્મ ોરીસ આલાસ નનગભ રી , (ગુજયાત સયકાયનુાં 

એકભ) દ્રાયા આ પ્રકાયના યાજ્મ તથા યાષ્ટ્રીમ કક્ષાના કામયક્રભના આમોજનની અનુબલી એજન્ટ્સીઓ ાસેથી ‘એક્ષ્પ્પ્રેસન ઓપ ઇન્ટ્રેસ્ટ ’ 

ભાંગાલલાભાાં આલે છે.  

 સદય કાભગીયી ભાટેનો સાંબનલત ‘સ્કો ઓપ લકય ’ નનગભની લેફસાઇટ ‘www.gsphc.gujarat.gov.in’ ના ટેન્ટ્ડય 

સેક્ળનભાાંથી ડાઉનરોડ કયી ળકાળે. કોઇણ એજન્ટ્સી થકી ભેર દયખાસ્ત ફાફતે કોઇણ કાયણ આપ્મા લગય દયખાસ્ત નસ્લકાયલાનો 

કે અનસ્લકાય કયલાનો અનધકાય નનગભ ાસે યહેળે. સદય કાભગીયી ભાટે પ્રી નફડ ભીટીંગનુાં આમોજન તા. ૦૯/૧૧/૨૦૧૯ ના યોજ 

સલાયે ૧૧:૩૦ કરાક ેગુજયાત ોરીસ અકાદભી, કયાઇ, જી. ગાાંધીનગય ખાતે મોજલાભાાં આલેર છે. સદય ફાફતે કોઇણ સ્ષ્ટતા ભાટે 

ઓફપસના સભમ દયમ્માન નનગભના સ્થનતશ્રી , જે.એભ.બારાણી નો સાંકય કયી ળકાળે . પ્રી નફડ ભીટીંગ ૂણય થમા ફાદ સદય 

કાભગીયીના નલગતલાય ‘સ્કો ઓપ લકય’તથા અન્ટ્મ ળયતો સહીતનુાં ટેન્ટ્ડય ફહાય ાડલાભાાં આલળે.  

 

         ભેનેજીંગ ડામયેક્ટય  
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ગુજયાત ોરીસ અકાદભી, કયાઇ ખાતે ‘કરય યેડ’કામયક્રભ ભાટે સ્કો ઓપ લકય 

૧. યેડ ગ્રાઉન્ટ્ડ ખાતે આળયે ૧૦ ,૦૦૦ પ્રેક્ષકો ભાટે સ્ટેડીમભ ટાઇની ફેઠક વ્મલસ્થા, ખુયળીઓ સહીત  

૨. લી.લી.આઇ.ી./ભહાનુબાલો ભાટે ફેઠક વ્મલસ્થા  

૩. કામયક્રભની ૂલય યાત્રીએ સભગ્ર કેમ્સનુાં ડેકોયેટીલ રાઇટીંગ  

૪. કામયક્રભ ભાટે ઉનિત સાઇઝનો સ્ટેજ (કલડય) ફનાલલો.  

૫. ભહાનુબાલો ભાટે જરૂયી સરાભતી વ્મલસ્થા અનુસાય ફેયીકેડીંગ કયલુ  

૬. સભગ્ર કામયક્રભ ભાટે જરૂયી સાઉન્ટ્ડ સીસ્ટભની વ્મલસ્થા  

૭. સભગ્ર કામયક્રભ ભાટે જરૂયી બ્રાન્ટ્ડીંગ (ઇન્ટ્લીટેળન કાડય લગેયે)  

૮. ભુખ્મ સ્ટેજ તથા અન્ટ્મ જગ્માએ ફુરોથી જરૂયી સુળોબન કયલુ  

૯. આળયે ૧૫૦ ભહાનુબાલો/અનધકાયીશ્રી ભાટે હાઇટીનુાં આમોજન , હાઇટી ભાટે જરૂયી ફેઠક વ્મલસ્થા (ટેફર તથા ખુયળી) 

જરૂયી કાઉન્ટ્ટય નલગેયે સુનલધાઓ સનહત  

૧૦. હાઇટી ભાટે અત્રેથી આખય કયલાભાાં આલેર ભેનુ ભુજફ અલ્ાહાયનુાં આમોજન  

૧૧. સભગ્ર કેમ્સભાાં અરગ અરગ યાંગના જરૂયીમાત ભુજફની સાંખ્માના ધ્લજ રગાલલા .  

૧૨. સભગ્ર કામયક્રભ ભાટે ઉનિત સાઇઝના રોગોનુાં નપ્રન્ટ્ટીંગ  

૧૩. સભગ્ર કામયક્રભ ભાટે ઇરેક્રોનીક , નપ્રન્ટ્ટ તથા યેડીમોભાાં પ્રેસ યીરીઝ.  

૧૪.  સ્લીભીંગ ુર ખાતે પ્રદળયનનુાં આમોજન  

૧૫. સભગ્ર કેમ્સભાાં જરૂયી સાઇનેજીઝ  

૧૬. કોપી ટેફર ફુકની ડીઝાઇન તથા નપ્રન્ટ્ટીંગ  

૧૭. ગુજયાત ોરીસ ભાટેનુાં થીભ સોંગ  

૧૮. સુળોબન ભાટે જરૂયી કુર છોડ સહીતના કુાંડાઓ  

૧૯. સભગ્ર કામયક્રભ ભાટે જરૂયી ાણીની ફોટર  

૨૦. આળયે ૧૦ ,૦૦૦ ફુડ ેકેટ (ભેનુ ભુજફ)  

૨૧. આળયે ૨૦ થી ૨૫ ફસના ાકીંગનુાં આમોજન  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


