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ગજુરાત રાજય જાહરે બાાંઘકામ ખાતાના રાજ્ય સરકારશ્રી હસ્તકના બાાંધકામ વિભાગોના ઠેકેદારોની માન્ય 

યાદીની યોગ્ય શે્રણીમા નોધાયેલ ઠેકેદારોશ્રી પાસેથી નીચેના તમામ કામોના ટેન્ડરો નીચે દર્ાાિેલ તારીખ સધુીમાાં મળી 

જાય તે રીતે માંગાિિામાાં આિે છે.અનકુ્રમનાં.- ૧ થી ૨ ના ટેન્ડરો માત્ર ઈ.ટેન્ડરીંગ પદ્ધતિ થી િથા અનકુ્રમનાં.- ૩ થી ૮ 

ના ટેન્ડરો ઇ-ટેન્ડરીંગ ૫ઘ્ઘવતથી રીિસા ઓક્સન સાથે કાયાપાલક ઇજનેરશ્રીની કચેરી, ગજુરાત રાજ્ય પોલીસ આિાસ 

વનગમની વિભાગીય કચેરી,પોલીસ હડે ક્િાટસા, બ્લોક નાં.૧૫ની નજીક, રેસકોસા રરિંગ રોડ,રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧. ફોન/ફેક્સ 

(૦૨૮૧)૨૪૪૯૯૪૪ નીં કચેરી દ્વારા માંગાિિામાાં આિે છે. ટેન્ડર ફોમા ફકત https://gsphc.nprocure.com ૫ર નીચે 

જણાિેલ તારીખથી ઉ૫લ્બઘ રહરેે્, તથા નીચે જણાિેલ તારીખ સઘુીમાાં ઓન લાઇન સબમીટ કરિાનુાં રહરેે્. જરૂરી 

ટેન્ડર ફી નો રડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ/પે-ઓડાર, બાનાની રકમ, તાજા નોધણીનુાં પ્રમાણપત્ર ,બેંક સોલિાંર્ી સરટિફીકેટ (અંદાજજત 

રકમના ૨૫% લેખે) છેલ્લા િર્ાન ુાં આિકિેરાની રરટના ફાઈલ કયાા અંગેની કોપી, પ્રોવિડન્ડ ફાંડ રજીસ્રેર્ન, ભાગીદારી 

ખત,GST રજીસ્રેર્નની નકલ, પાનકાડા ની નકલ, ઈલેક્ટ્ક્રક લાઇસન્સ (ફક્ત િીજળીકરણના કામો માટે) િગેરેની તેમજ 

ટેન્ડરમાાં માગ્યા મજુબ િમામ ઓરરજિનલ દસ્િાવેિો ઓનલાઈન સ્કૅન કરી વચંાય િેરીિે મકૂવા ફરજીયાિ છે. તેમજ 

બાનાની રકમ, ટેન્ડર ફી તથા રૂ.૧૦૦/- નો સ્ટેમ્પ પેપર એફીડેવિડ બોન્ડ અસલમા કિરમાાંમકૂી ટેન્ડર મોકલિાની 

છેલ્લી તારીખનો ઉલ્લેખ કરી વર્લ્ડ કિર અનકુ્રમ નાંબર ૧ થી ૨ કામોના ટેન્ડરો કાયયપાલક શ્રીની કચેરી, ગિુરાિ રાજ્ય 

પોલીસ આવાસ તનગમ લી. બ્લોક નં૧૫ની પાસે,પોલીસ હડે ક્વાટસયરેસકોસય રરિંગ રોડ, રાિકોટ-૩૬૦૦૦૧. ફોન/ફેક્સ 

(૦૨૮૧) ૨૪૪૯૯૪૪ખાતે તથા અનકુ્રમ નાંબર ૩ થી ૮ ના કામોના ટેન્ડરો મેનેજિિંગ ડાયરેક્ટરશ્રી ની કચેરી,ગિુરાિ 

રાિય પોલીસ આવાસ તનગમ લી લોકાયકુ્િ ભવનની પાછળ,“છ” રોડ, સેક્ટર-૧૦/બીગાઘંીનગર-૩૮ર૦૧૦ ફોનન.ં 

ગિુરાિ રાિય પોલીસ આવાસ તનગમ લી. 
કાયયપાલક ઇિનેરશ્રીની કચેરી, 

પોલીસ હડે ક્િાટસા બ્લોક નાં૧૫ની નજીકરેસકોસા રરિંગ રોડ,
રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧. ફોન/ફેક્સ (૦૨૮૧) ૨૪૪૯૯૪૪

(રજીસ્ટડા ઓફીસ : ગજુરાત રાજય પોલીસ આિાસ વનગમ લી.,
લોકાયકુ્ત ભિનની પાછળ “છ” રોડ, સેક્ટર-૧૦/બીગાાંઘીનગર-૩૮ર૦૧૦) 
CIN : U45201GJ1988SGC011453 Email : eerajkot.gsphc@gmail.com 

 જાહરેતનતવદાન.ં- ૦૮ (ર૦૧૯-૨૦) 
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૦૭૯ ૨૩૨૫૬૮૦૧ થી ૮૦૬ ખાતે રજી.પોસ્ટ. એડી/સ્પીડ પોસ્ટઅથિા રૂબરૂ થી અિશ્ય રજૂ કરિાનુાં રહરેે્.રૂબરૂ, પોસ્ટ 

થી ટેન્ડર આપિામાાં/મોકલિામાાં આિરે્ નહીં. જરૂરી દસ્તાિેજો તથા ટેન્ડર ફી તેમજ બાનાની રકમનુાં કિર રજૂ 

કરિાની છેલ્લી તારીખે આકસ્મીક કારણોસર જો રજા જાહરે થાય તો ત્યાર પછીના ચાલ ુ રદિસે રજૂ કરી ર્કારે્. આ 

અંગેની મારહતી વનગમની િેબસાઈટ www.gsphc.gujarat.gov.inતથા મારહતી ખાતાની િેબસાઇટ 

www.statetenders.com ઉ૫ર ૫ણ ઉ૫લબ્ઘ છે. બાનાની રકમ ભરિામાાંથી મરુકતનુાં પ્રમાણ૫ત્ર ફકત પોલીસ આિાસ 

વનગમનુાં  જ ગ્રાહય રાખિામાાં આિરે્. તેમજ અનકુ્રમનાં.- ૩ થી ૮ ના કામો મા ંઇ ટેન્ડરીંગ ૫ઘ્ઘવતથી જે ઇજારદારશ્રીઓ 

ક્િોલલફાય થરે્, તેજ ઇજારદારશ્રીઓનીચે જણાિેલ તારીખ અને સમયે ઓનલાઇન રીિસા ઓક્સનમાાં ભાગ લઈ ર્કરે્. 

 

અનુ.ં
ન.ં 

કામનુ ંનામ (૧) અંદાજીિ રકમ 
(૨)  કક્ષા 

(૩) બાનાની રકમ 
(૪) ટેન્ડર ફી 

રીવસય ઓક્સન 
શરૂ થવાની 
િારીખ અને સમય 

૧ મોરબી જજલ્લાના હળિદ પોલીસ લાઈન ખાત ે
આિેલા જૂના ૯ આિાસો તોડી પડી જમીન સમતલ 
કરિાનુાં કામ (ત્રીજો પ્રયત્ન) 

(૧) ૨૧,૮૬૪.૦૦ 

(૨) કક્ષા-ઈ-૨ અન ેઉપર 
(૩) ૧,૦૯૪.૦૦ 

(૪) ૩૦૦.૦૦ 

----- 

૨ રાજકોટ જજલ્લાના એસ.આર.પી. ગ્રપુ-૧૩, ઘાંટેશ્વર 
ખાત ે  ઇ.એસ.આર. િોટર ટેન્કનુાં ખાસ મરામતનુાં 
કામ. (એસ.આર. પ્રોયોરરટી િર્ા ૨૦૧૯-૨૦) (ત્રીજો 
પ્રયત્ન) 

(૧) ૧૧,૭૫,૪૪૨.૭૨ 

(૨) કક્ષા-ઈ-૨ અન ેઉપર 
(૩) ૧૧,૭૫૪.૦૦ 

(૪) ૯૦૦.૦૦ 

----- 

3 રાજકોટ મધ્ય્સસ્થ જેલ ખાત ેજેલની અંદર બેરેક વિથ 
કીચન (જી+૧), દાણા ગોડાઉન, વિરડયો કોલલિંગ રૂમ 
(બે), દિાખાના માટે બ ેરૂમ, કેદી મલુાકાત રૂમ તથા 
જેલની બહાર મલુાકાતી રૂમ, ઘાસ ગોડાઉન અન ે
એંસીલરી િકા સાથને ુ ાં બાાંધકામ. (િીજળી કરણ 
સરહત) (જેલ એન.આર.બી. પ્રોયોરરટી િર્ા ૨૦૧૮-
૧૯) (છઠો પ્રયત્ન) 

(૧) ૨,૫૧,૭૭,૬૧૫.૨૭ 

(૨) ખાસ કક્ષા-૩ (મકાન 
અન ેઉપર તથા સમકક્ષ) 

(૩) ૨,૫૧,૭૭૭.૦૦ 

(૪) ૩,૬૦૦.૦૦ 
૨૧-૧૧-૨૦૧૯ 

૧૩ થી ૧૪ 
કલાક 

 
૪ 
 

રાજકોટ મધ્ય્યસ્થ જેલ ખાતે કક્ષા સી-૨૪ (પી+૬) 
જેલ સ્ટાફ ક્િાટસાનુાં બાાંધકામ (િીજળીકરણ સરહત) 
(જેલ આર.બી. પ્રોયોરરટી િર્ા ૨૦૧૮-૧૯) 
 

(૧) ૪,૨૧,૮૧,૦૭૭.૬૧ 
(૨) ખાસ કક્ષા-૨ (મકાન 
અન ેઉપર તથા સમકક્ષ) 

(૩) ૪,૨૧,૮૧૦.૦૦ 

(૪) ૬,૦૦૦.૦૦ 

૨૧-૧૧-૨૦૧૯ 
૧૫ થી ૧૬ 

કલાક 

http://www.gsphc.gujarat.gov.in/
http://www.statetenders.co/
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૫ 
 

રાજકોટ ર્હરે ખાત ે પ્ર.નગર, બી-રડવિઝન, થોરડા, 
કુિાડિા, આજી ડેમ, ભક્ક્તનગર, માલવિયા નગર, 
તાલકુા, યવુનિવસિટી તથા મરહલા િગેરે પોલીસ 
સ્ટેર્ન (૧૦ નાંગ), જજલ્લા ખાત ે આટકોટ, પડધરી, 
િીંછીયા, ગોંડલ મરહલા, ઉપલટેા તથા વિરપરુ િગેરે 
પોલીસ સ્ટેર્ન (૦૬ નાંગ), મોરબી ર્હરેના એ-
ડીિીઝન, બી-રડવિઝન, મરહલા િગેરે પોલીસ સ્ટેર્ન 
(૦૩ નાંગ), જામનગર જજલ્લાના કાલાિડ, ધ્રોલ, 
જામજોધપરુ, લાલપરુ, પાંચકોર્ી બી-રડવિઝન િગેરે 
પોલીસ સ્ટેર્ન (૦૫ નાંગ), દેિભમૂી દ્વારકા જજલ્લાના 
સલાયા મરીન, જામકલ્યાણપરુ, ભાણિડ, મીઠાપરુ 
િગેરે પોલીસ સ્ટેર્ન (૦૪ નાંગ), કચ્છ જજલ્લાના 
ગાાંધીધામ એ-રડવિઝન, કાંડલા મરીન, આડેર્ર, ભજુ,  
વસટી એ-રડવિઝન, માનકુિા, પધ્ય્ધર, માાંડિી મરીન, 
ગઢર્ીર્ા, દયાપર, મુાંદ્રા, જખૌ મરીન, ખાિડા, નરા, 
કોઠારા, નારાયણ સરોિર િગેરે પોલીસ સ્ટેર્ન (૧૫ 
નાંગ)મા મોનોપોલ ટાઈપ ૨૯ મીટર ઊંચાઈના  
એરરયલ માસ્ટનુાં બાાંધકામ. (એડીજીપી કોમ્યવુનકેર્ન  
પ્રોયોરરટી િર્ા ૨૦૧૯-૨૦) (બીજો પ્રયત્ન) 

(૧) ૪,૫૩,૫૩,૬૮૮.૭૦ 
(૨) કક્ષા એ અન ેઉપર. 

(૩) ૪,૫૩,૫૩૭.૦૦ 

(૪) ૬,૦૦૦.૦૦ 

૨૧-૧૦-૨૦૧૯ 
૧૭ થી ૧૮ 

કલાક 

 
૬ 

જામનગર જજલ્લાના જામજોધપરુ ખાતે પોલીસ 
આિાસો કક્ષા બી-૩૨ (પી+૪) તથા ડી-૦૨ યવુનટનુાં 
બાાંધકામ. (િીજળીકરણ સરહત) (ડીજીપી આર.બી. 
પ્રોયોરરટી િર્ા ૨૦૧૯-૨૦) 

(૧) ૬,૧૨,૭૪,૭૬૮.૪૨ 

(૨) ખાસ કક્ષા-૨ (મકાન 
અન ેઉપર તથા સમકક્ષ) 

(૩) ૬,૧૨,૭૪૮.૦૦ 

(૪) ૧૨,૦૦૦.૦૦ 

૨૨-૧૧-૨૦૧૯ 
૧૩ થી ૧૪ 

કલાક 

 
૭ 

રાજકોટ જજલ્લાના આટકોટ ખાત ે કક્ષા બી-૩૨ 
(પી+૪) પોલીસ આિસોનુાં બાાંધકામ. (િીજળીકરણ 
સરહત) (ડીજીપી આર.બી. પ્રોયોરરટી િર્ા ૨૦૧૯-૨૦) 

(૧) ૬,૬૦,૯૭,૭૯૭.૦૨ 

(૨) ખાસ કક્ષા-૨ (મકાન 
અન ેઉપર તથા સમકક્ષ) 

(૩) ૬,૬૦,૯૭૮.૦૦ 

(૪) ૧૨,૦૦૦.૦૦ 

૨૨-૧૧-૨૦૧૯ 
૧૫ થી ૧૬ 

કલાક 
 
૮ 

રાજકોટ જજલ્લાના જસદણ ખાત ે કક્ષા બી-૪૮ 
(પી+૬) પોલીસ આિસોનુાં બાાંધકામ (િીજળીકરણ 
સરહત) (ડીજીપી આર.બી. પ્રોયોરરટી િર્ા ૨૦૧૯-૨૦) 

(૧) ૮,૨૬,૮૨,૬૧૦.૮૪ 

(૨) ખાસ કક્ષા-૧ (મકાન 
અન ેઉપર તથા સમકક્ષ) 

(૩) ૮,૨૬,૮૨૬.૦૦ 

(૪) ૧૨,૦૦૦.૦૦ 

૨૨-૧૧-૨૦૧૯ 
૧૭ થી ૧૮ 

કલાક 
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અ.ન.ં ટેન્ડર ઓનલાઇન 
ઉ૫લબ્ઘ થવાની 

િારીખ 

ટેન્ડર ઓનલાઇન 
સબમીટ કરવાની છેલ્લી 

િારીખ અને સમય 

િરૂરી બાનાની રકમ, ટેન્ડર ફી િથા બોન્ડ રાિકોટ તવભાગીય કચેરી ખાિે 
રજુ કરવાની છેલ્લી િારીખ 

૧ થી ૨ 
 

૨૫.૧૦.૨૦૧૯ 
 

૧૧.૧૧.૨૦૧૯ 
૧૮.૦૦ કલાકે 

 

૧૪.૧૧.૨૦૧૯ 
 (૧૮.૦૦ કલાકે) 

કાયાપાલક ઇજનેરશ્રીની કચેરી, 
ગજુરાત રાજ્ય પોલીસ આિાસ વનગમની વિભાગીય કચેરી, 

પોલીસ હડે ક્િાટસા, બ્લોક ન ાં.૧૫ની નજીક, રેસકોસા રરિંગ રોડ, 
રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧.  

ફોન/ફેક્સ (૦૨૮૧)૨૪૪૯૯૪૪ 
અ.ન.ં ટેન્ડર ઓનલાઇન 

ઉ૫લબ્ઘ થવાની 
િારીખ 

ટેન્ડર ઓનલાઇન 
સબમીટ કરવાની છેલ્લી 

િારીખ અને સમય 

િરૂરી બાનાની રકમ, ટેન્ડર ફી િથા બોન્ડ ગાધંીનગરની વડી કચેરી ખાિે 
રજુ કરવાની છેલ્લી િારીખ 

૩ થી ૮ 
 
 

૨૫.૧૦.૨૦૧૯ 
 

૧૧.૧૧.૨૦૧૯ 
૧૮.૦૦ કલાકે 

 

૧૪.૧૧.૨૦૧૯ 
 (૧૮.૦૦ કલાકે) 

મેનેજજિંગ ડાયરેક્ટરશ્રી  
મેનેજિિંગ ડાયરેક્ટરશ્રી ની કચેરી

ગજુરાત રાજય પોલીસ આિાસ વનગમ લી
લોકાયકુ્ત ભિનની પાછળ “છ” રોડ, સેક્ટર-

૧૦/બીગાાંઘીનગર-૩૮ર૦૧૦ 

BF; GMW VG]]S|D G\AZ 5 GF SFD DF8[ :- BF; GMW :- V[Hg;LV[ Z) DL8Z S[ T[YL JW] p\RF.GF DMGM5M, 8F.5 CF.DF:8 8FJZ 

5]ZF 5F0L .Z[SXG SZJFGL SFDULZLG]\ VMKFDF\ VMK]\ V[S SFD K[<,F 5F\R JQF¶DF\ ;\TMQFSFZS ZLT[ 5]6¶ SZ[, CMJ]\ HM.V[P pST SFDUZLGM DF\uIF 

D]HAGM VG]EJ CMI T[ V[Hg;LV[ EFJM EZJFGF ZC[X[P V[Hg;LV[ SFDGF VG]EJGF 5|DF65+M ZH] SZ[, CX[ T[GF H EFJM DFgI U6JFDF\ 

VFJX[P ZFHI ;ZSFZGL DFgI V[Hg;L 5F;[ VF 5|SFZGF SFDGM VG]EJ G CMI TM VF 5|SFZGF SFDGL VG]EJL V[Hg;L ;FY[ HM.g8 J[gRZ SZL 

XSFX[ TYF T[G[ ,UT V[DPVMPI]P 8[g0Z ;FY[ VMG,F. V5,M0 SZJFG]\ ZC[X[P VgIYF VFJF .HFZNFZzLG]\ 8[g0Z GMGvlZ:5Mg;LJ U6L 8[SGLS, 

VG[ q VYJF 5|F.h AL0 VMG,F.G BM,JFDF\ VFJX[ GCLP 

ઈજારદારશ્રીઓએ ટેન્ડર ડોક્યમેુન્ટ સાદર કરતી િખતે તેઓના લેટર હડે ઉપર, પેઢીનુાં ઈ-મેઈલ આઈ.ડી. દર્ાાિિાનુાં રહરેે્ 
કોઇ૫ણ અથિા બઘા જ ટેન્ડરો કારણ આપ્યા િગર રદ કરિાનો સાંપણુા હક્ક વનગમ પાસે અબાવઘત રાખિામાાં આિે છે. 

 
 
   (ય.ુસી.કક્કડ)  

         કાયયપાલક ઇિનેર 
       ગિુરાિ રાજ્ય પોલીસ આવાસ તનગમ લલ.,રાિકોટ. 

 

 



Page 5 of 5 
 

 

 

ગિુરાિ રાજ્ય પોલીસ આવાસ તનગમ લલ. રાિકોટ 

જાહરે તનતવદાન.ં૦૮ (૨૦૧૯-૨૦) 
CIN : U45201GJ1988SGC011453 

EMAIL : eerajkot.gsphc@gmail.com 

 
ગજુરાત રાજ્ય પોલીસ આિાસ વનગમની વિભાગીય કચેરી, પોલીસ હડે ક્િાટસા, બ્લોક નાં.૧૫ની 
નજીક, રેસકોસા રરિંગ રોડ રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧. ફોન/ફેક્સ (૦૨૮૧) ૨૪૪૯૯૪૪.દ્વારા માન્ય 
ઈજારદારો પાસેથી વિવિધ કામોના ટેન્ડર માંગાિિાનુાં નક્કી કરેલ છે. આ કામોની વિગતિાર 
જાહરે વનવિદા કચેરીના નોરટસ બોડા ઉપરાાંત આ અંગેની વિગતોવનગમની િેબ 
સાઈટhttps://gsphc.nprocure.com,www.gsphc.gujarat.gov.inતથા મારહતી ખાતાની િેબ 
સાઈટ www.statetenders.comઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે. આ કામો અંગેની િધ ુ મારહતી 
કામકાજના રદિસો દરમ્યાન ઉપરોક્ત કચેરી તથા િડી કચેરી નો ફોન નાં.(૦૭૯) ૨૩૨૫૬૮૦૦ 
થી ૨૩૨૫૬૮૦૬ નો સાંપકા  સાધિાથી મળી ર્કરે્. ટેન્ડરો આપિાની / સ્િીકારિાની તારીખ 
નીચે મજુબ છે.  

 
 

અ.ન.ં 
 

ટેન્ડર 
ઓનલાઇન 
ઉપલબ્ઘ 

થવાની િારીખ 

ટેન્ડર ઓનલાઇન 
સબમીટ કરવાની 
છેલ્લી િારીખ અને 

સમય 

િરૂરી બાનાની રકમ, 
ટેન્ડર ફી િથા બોન્ડ રાિકોટ 
તવભાગીય કચેરી ખાિે રજુ 
કરવાની છેલ્લી િારીખ 

૧ થી ૨ ૨૫.૧૦.૨૦૧૯ ૧૧.૧૧.૨૦૧૯ 
સાજંે ૧૮.૦૦ કલાકે 

૧૪.૧૧.૨૦૧૯ 
  સાજંે ૧૮.૦૦ કલાકે 

કાયયપાલક ઇિનેરશ્રીની કચેરી, 
ગિુરાિ રાજ્ય પોલીસ આવાસ 

તનગમની તવભાગીય કચેરી, 
પોલીસ હડે ક્વાટસય, બ્લોક ન.ં૧૫ની 

નજીક, રેસકોસય રરિંગ રોડ, 
રાિકોટ-૩૬૦૦૦૧.  

ફોન/ફેક્સ (૦૨૮૧)૨૪૪૯૯૪૪ 
 
 

અ.ન.ં 
 

ટેન્ડર 
ઓનલાઇન 
ઉપલબ્ઘ 

થવાની િારીખ 

ટેન્ડર ઓનલાઇન 
સબમીટ કરવાની 
છેલ્લી િારીખ અને 

સમય 

િરૂરી બાનાની રકમ, 
ટેન્ડર ફી િથા બોન્ડ 

ગાધંીનગરની વડી કચેરી 
ખાિે રજુ કરવાની છેલ્લી 

િારીખ 
૩ થી ૮ ૨૫.૧૦.૨૦૧૯ ૧૧.૧૧.૨૦૧૯ 

સાજંે ૧૮.૦૦ કલાકે 
૧૪.૧૧.૨૦૧૯ 

   સાજંે ૧૮.૦૦ કલાકે 
મેનેજિિંગ ડાયરેક્ટરશ્રી  

મેનેજિિંગ ડાયરેક્ટરશ્રી ની કચેરી 
ગિુરાિ રાિય પોલીસ  

આવાસ તનગમ લી 
લોકાયકુ્િ ભવનની પાછળ “છ” રોડ, 
સેક્ટર-૧૦/બી ગાંઘીનગર-૩૮ર૦૧૦ 

 
િારીખ રીવસય ઓક્સન શરૂ થવાની િારીખ અને સમય 

૨૧.૧૧.૨૦૧૯ અ.ન.ં૩  ૧૩ થી ૧૪  કલાક 
૨૧.૧૧.૨૦૧૯ અ.ન.ં૪ ૧૫ થી ૧૬  કલાક 
૨૧.૧૧.૨૦૧૯ અ.ન.ં૫ ૧૭ થી ૧૮  કલાક 
૨૨.૧૧.૨૦૧૯ અ.ન.ં૬ ૧૩ થી ૧૪  કલાક 
૨૨.૧૧.૨૦૧૯ અ.ન.ં૭ ૧૫ થી ૧૬  કલાક 
૨૨.૧૧.૨૦૧૯ અ.ન.ં૮ ૧૭ થી ૧૮  કલાક 

    કાયયપાલક ઈિનેર 
                                     રાિકોટ 

mailto:eerajkot.gsphc@gmail.com
https://gsphc.nprocure.com/
http://www.gsphc.gujarat.gov.in/
http://www.statetenders.com/

