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 �જુરાત રાજય 	હ�ર બાધંકામ ખાતાના ઠ�ક�દારોની મા� ય યાદ�ની યો� ય �ેણીમા ં

ન�ધાયેલા ઠ�ક�દાર�ીઓ પાસેથી નીચનેા કામોના ટ�� ડર માટ� કાય&પાલક ઈજનેર, �જુરાત રાજય 

પોલીસ આવાસ િનગમ -લ., સી-૦૧, � 2 ુર�3 વે પોલીસ 4 ટાફ કવાટ&સ, ર�3 વે પોલીસ લાઈન, પો6ાર 

આક7ડની બા8ુમા,ં ખાડં બ	ર, વરાછા રોડ, :રુત. (ફોન ન.ં - ૦ર૬૧ રપ૬૭૮૪૪) ની કચેર�ને 

નીચે જણાવેલ તાર�ખ :ધુીમા ંમળ� 	ય તે ર�તે મગંાવવા માટ� નકક� કર�લ છે.  :;�<� ��.- 1 

=� 3 ઈ-ટ�� ડરBગ પC ધિતથી નીચ ેજણાવેલ તાર�ખ :ધુીમા ંઓન-લાઈન સબમીટ કરવાના રહ�શે, 
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 - $��W� કર� નીચ ેજણાવેલ તાર�ખ :ધુીમા ંઓન-લાઈન સબમીટ કરવાના 

રહ�શે. 

 નીચે દશા&વેલ કામો માટ� કવર ઉપર કામGુ ંનામ તથા બાનાની રકમ, ટ�� ડર ફ�, Hા.૧૦૦ 

ના 4 ટ�I પ પેપરની એફ�ડ�વીટ નોટરાઈઝડની કયા&ની અસલ કોપી અને ર8ૂ કરવાની છે3 લી 

તાર�ખનો ઉ3 લેખ કર� શી3 ડ કવર નીચે જણાવેલ તાર�ખ :ધુી િનગમની :રુત િવભાગીય કચેર� 

ખાતે રN.પો.એડ�. / 4 પીડ પો4 ટ તથા HબHથી અવP ય ર8ૂ કરવાGુ ં રહ�શે. િનધા&ર�ત તાર�ખ 

:ધુીમા ંઉપરોકત તમામ દ4 તાવેજો, બાનાની રકમ તથા ટ�� ડર ફ� ર8ૂ કરવામા ંનહ� આવે અથવા 

મા� ય ધારાધોરણ Qજુબ નહ� હોય તો તેવા ઈ	રદાર�ીGુ ંટ�� ડર નોન-ર�સપો� સીવ ગણી, Rાઈઝ 

બીડ ઓન-લાઈન ખોલવામા ંઆવશે નહ�, જHર� દ4 તાવેજો તથા ટ�� ડર ફ�Gુ ં કવર ર8ૂ કરવાની 

છે3 લી તાર�ખે આક4 મીક કારણોસર જો ર	 	હ�ર થાય તો S યાર પછ�Gુ ં ચાT ુ Uદવસે ર8ૂ કર� 

શકાશે. આ Vગનેી િવગતો િનગમની વેબ સાઈટ http://www.gsphc.gujarat.gov.in તથા 

http://gsphc.nprocure.com તથા રાજય સરકાર�ીની માUહતી ખાતાની વેબ સાઈટ 

www.statetenders.com ઉપર ઉપલW ધ છે. વXમુા ં જણાવવાGુ ં ક� બાના QUુકત RમાણપY 
માY �જુરાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ -લ., Gુ ંજ મા� ય રાખવામા ંઆવશે. 
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૧ વલસાડ Zજ3 લાના ધરમ[રુ ખાતે 

નાયબ પોલીસ અિધ\કની કચરે�ના ં

બાધંકામ બાબત. (િવજળ�કરણ 

સUહત) (ડ�Nપી�ીની અ]તાયાદ� 

વષ& ર૦૧૮-૧૯) (`ાયબલ એર�યા 

સબ a લાન Vતગ&ત)  

(૧) ૪૬,૮૩,૧૮૯.૩૮  

(૩) ૧૫૦૦.૦૦  

(૨) ૪૬,૮૩૨.૦૦ 

(૪) ક\ા ‘‘ઈ-૧’’ અને 

ઉપર  
 

૨ તાપી N3લાના gયારા ખાતે અબ&ન 

પોલીસ 4ટ�શનના ં બાધકામ બાબત. 

(િવજળ�કરણ સUહત) (ટ�.એ. એસ.પી. 

૨૦૧૮-૨૦૧૯) (એન.આર.બી. 4 ક�મ) 

(બીજો RયS ન)   

(૧) ૧,૪૬,૦૯,૬૩૨.૧૧ 

(૩) ૩૬૦૦.૦૦ 

 

(૨) ૧,૪૬,૦૯૬.૦૦ 

(૪) ખાસ ક\ા III 

(મકાન) અને ઉપર 

 

૩ :રુત શહ�રના ં ડBડોલી ખાતે અબ&ન 

પોલીસ 4ટ�શનના ં બાધકામ 

બાબત.(વીજળ�કરણ સUહત)  

(ડ�Nપી�ીની અ]તાયાદ� ર૦૧૮-૧૯) 

(એન.આર.બી. 4 ક�મ) (બીજો RયS ન)     

(૧) ૧,૫૨,૬૯,૯૮૬.૨૯ 

(૩) ૩૬૦૦.૦૦ 

 

(૨) ૧,૫૨,૭૦૦.૦૦ 

(૪) ખાસ ક\ા III 

(મકાન) અને ઉપર  
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૧ થી ૩ ૨૯.૦૯.૨૦૧૮  ૧૫.૧૦.૨૦૧૮ 

૧૮: ૦૦ કલાક 

૨૦.૧૦.૨૦૧૮  કાય&પાલક ઈજનરેની કચરે�, 

�જુરાત રાજય પોલીસ આવાસ 

િનગમ -લ., સી-૦૧, � 2 ુ ર�3 વ ે

પોલીસ 4 ટાફ કવાટ&સ, ર�3 વ ે

પોલીસ લાઈન, પો6ાર આક7ડની 

બા8ુમા,ં ખાડં બ	ર, વરાછા 

રોડ, :રુત. (ફોન ન.ં - ૦ર૬૧ 

રપ૬૭૮૪૪) 

 કોઈ પણ અથવા બધા જ ટ�� ડરો કારણ આa યા વગર રi્ કરવાનો સ[ંણૂ& હકક િનગમ પાસ ે

અબાિધત રાખવામા ંઆવે છે.      
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