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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 ટેન્ડર ફોમા ઇ-ટેન્ડરીંગ ૫ઘ્ઘવતથી તેમજ અનકુ્રમ નાં. 
૩ અને ૪ ઇ-ટેન્ડરીંગ રીિસા ઓક્સન ૫ઘ્ઘવતથી કાયાપાલક ઇજનેરશ્રીની કચેરી, ગજુરાત રાજ્ય પોલીસ આિાસ 
વનગમનની 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.com૫ર નીચે જણાિેલ તારીખથી ઉ૫લ્બઘ રહરેે્ તથા નીચે જણાિેલ તારીખ સઘુીમાાં ઓન 
લાઇન સબમીટ કરિાનુાં રહરેે્. જરૂરી ટેન્ડર ફી નો રડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ/પે-ઓડાર (રાજકોટ ખાતે ચકૂિિા પાત્રનો જ), 
બાનાની રકમ, તાજા નોધણીનુાં પ્રમાણપત્ર ,બેંક સોલિાંર્ી સરટિફીકેટ (અંદાજજત રકમના ૨૫% લેખે) છેલ્લા િર્ાન ુાં 
આિકિેરાની રરટના ફાઈલ કયાા અંગેની કોપી (જેનો ઉલ્લેખ ટેન્ડર પેપરમાાં થયા અનસુાર મકુવુાં), પ્રોવિડન્ડ ફાંડ 
રજીસ્રેર્ન, ભાગીદારી ખત,GST રજીસ્રેર્નની નકલ, પાનકાડા ની નકલ, ઈલેક્ટ્ક્રક લાઇસન્સ (ફક્ત િીજળીકરણના 
કામો માટે) િગેરેની તેમજ ટેન્ડરમાાં માગ્યા મજુબ તમામ ઓરિજિનલ દસ્તાવેિો ઓનલાઈન સ્કૅન કિી મકૂવા 
ફિજીયાત છે. તેમજ બાનાની રકમ, તથા ટેન્ડર ફી તેમજ રૂ.૧૦૦/- નો સ્ટેમ્પ પેપર એફીડવેિડ બોન્ડ અસલમા રજૂ 
કરિાની છેલ્લી તારીખનો ઉલ્લેખ કરી વર્લ્ડ કિર નીચે જણાિેલ તારીખ સધુીમાાં ઉપરોક્ત સરનામે રૂબરૂ રજી.પોસ્ટ. 
એડી/સ્પીડ પોસ્ટ થી અિશ્ય રજૂ કરિાનુાં રહરેે્.વનધાારરત તારીખ સધુીમાાં ઉપરોક્ત તમામ દસ્તાિેજો બાનાની રકમ 
તથા ટેન્ડર ફી તેમજ રૂ.૧૦૦/-નો સ્ટેમ્પ પેપર એફીડવેિડ બોન્ડ અસલમા ફરજીયાત રજૂ કરિાના રહરે્. 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 .comઉ૫ર ૫ણ ઉ૫લબ્ઘ છે. બાનાની રકમ ભરિામાાંથી મરુકતનુાં પ્રમાણ૫ત્ર ફકત પોલીસ આિાસ 
વનગમનુાં  જ ગ્રાહય રાખિામાાં આિરે્. તેમજ અનકુ્રમ નાં ૩ અને ૪ ના કામો માટે ઇ-ટેન્ડરીંગ ૫ઘ્ઘવતથી જે 
ઇજારદારશ્રીઓ ક્િોલલફાય થારે્ તેજ ઇજારદારશ્રીઓનીચે જણાિેલ તારીખ તથા સમયે ઓનલાઇન રીિસા ઓક્સનમાાં 
ભાગ લઈ ર્કરે્. 

 
 

ગિુિાત િાિય પોલીસ આવાસ નનગમ લી. 
કાયયપાલક ઇિનેિશ્રીની કચેિી, 

પોલીસ હડે ક્િાટસા  બ્લોક નાં ૧૫ની નજીક રેસકોસા રરિંગ રોડ,
રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧. ફોન/ફેક્સ (૦૨૮૧) ૨૪૪૯૯૪૪.

(રજીસ્ટડા ઓફીસ : ગજુરાત રાજય પોલીસ આિાસ વનગમ લી.
લોકાયકુ્ત ભિનની પાછળ “છ” રોડ, સેક્ટર-૧૦/બી ગાાંઘીનગર-૩૮ર૦૧૦) 
C IN : U45201GJ 1988SGC011453 Email : eerajkot.gsphc@gmail.com 

 જાહિેનનનવદાન.ં- ૨૩ (િ૦૧૮-૧૯) 

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

કામનુ ંનામ (૧) અંદાજીત િકમ 
(૨) કક્ષા 

)૩(  બાનાની િકમ 
(૪) ટેન્ડિ ફી 

િીવસય ઓક્સન શરૂ 
થવાની તાિીખ અને 
સમય 

 

 

 

૧ 
 

કચ્છ જીલ્લાના પાલારા ખાસ જેલ 
ખાત ેકક્ષા-૧૪ (જી+૨) જેલ આિાસોનુાં 
બાાંધકામ (િીજળીકરણ સહીત) 

 (ડી.જી.પી.અગ્રતાયાદી ૨૦૧૮-૧૯ 
અંતગાત) 

(૧) ૨,૬૨,૭૭,૭૦૯.૬૫ 

(૨)ખાસ કક્ષા “III” 

(મકાન) અન ેઉપર 

 

(૩) ૨,૬૨,૭૭૭.૦૦ 

(૪) ૩૬૦૦.૦૦ 

 
 

____ 

 

 

૨ 

રાજકોટ જીલ્લાના ગોંડલ સબ જેલ  
ખાત ે કક્ષા  બી-૧૨ (જી+૨) જેલ 
આિાસોનુાં બાાંધકામ  (િીજળીકરણ 
સહીત) (ડી.જી.પી.અગ્રતાયાદી ૨૦૧૮-
૧૯ અંતગાત) 

(૧) ૧,૦૨,૧૧,૩૩૨.૬૨ 

(૨) કક્ષા ”બી” અન ે
ઉપર 

 

(૩) ૧,૦૨,૧૧૩.૦૦ 

(૪) ૩૬૦૦.૦૦ 

 
 

____ 

 

 

 

૩ 

મોરબી જીલ્લાના િાાંકાનેર ખાત ે કક્ષા 
બી-૩૨ (પી+૪) પોલીસ આિાસોનુાં 
બાાંધકામ.(િીજળીકરણ સહીત)  

(ડી.જી.પી.અગ્રતાયાદી ૨૦૧૮-૧૯ 
અંતગાત) 

(૧) ૬,૦૩,૭૯,૮૩૪.૧૭ 

(૨)ખાસ કક્ષા “II” 

(મકાન) અન ેઉપર 

 

(૩) ૬,૦૩,૭૯૮.૦૦ 

(૪) ૧૨,૦૦૦.૦૦ 

૧૬-૦૪-૨૦૧૯ 

૧૦ થી ૧૧ 
કલાક 

 

 

 

 

૪ 

જામનગર જીલ્લાના એસ.આર.પી.ગ્રપુ-
૧૭ ચલેા ખાત ે કક્ષા બી-૬૦ (જી+૨) 
પોલીસ આિાસોનુાં બાાંધકામ 
(િીજળીકરણ સહીત) 
(ડી.જી.પી.અગ્રતાયાદી ૨૦૧૮-૧૯ 
અંતગાત) 

(૧) ૮,૬૦,૫૩,૦૨૯.૫૦ 

(૨)ખાસ કક્ષા “I” 

(મકાન) અન ેઉપર 

 

(૩) ૮,૬૦,૫૩૦.૦૦ 

(૪) ૧૨,૦૦૦.૦૦ 

૨૦-૦૪-૨૦૧૯ 

૧૨ થી ૧૩ 
કલાક 

 

અ.ન.ં ટેન્ડિ ઓનલાઇન ઉ૫લબ્ઘ 
થવાની તાિીખથી 

ટેન્ડિ ઓનલાઇન સબમીટ કિવાની 
છેલ્લી તાિીખ અને સમય 

િરૂિી બાનાની િકમ, ટેન્ડિ ફી તથા બોન્ડ િાિકોટ નવભાગીય કચેિી 
ખાતે િજુ કિવાની છેલ્લી તાિીખ 

૦૧ થી ૦૪ ૨૦-૦૩-૨૦૧૯ ૦૯-૦૪-૨૦૧૯ 
સાાંજે ૧૮.૦૦ કલાકે 

૧૨-૦૪-૨૦૧૯ 
સાાંજે ૧૮.૦૦ કલાકે 

ગજુરાત રાજય પોલીસ આિાસ વનગમ લી. 
કાયાપાલક ઇજનેરશ્રીની કચેરી, 

પોલીસ હડે ક્િાટસા બ્લોક નાં-૧૫ની નજીક,રેસકોસા રરિંગરોડ,રાજકોટ-
૩૬૦૦૦૧. ફોન/ફેક્સ (૦૨૮૧) ૨૪૪૯૯૪૪. 

 
અનકુ્રમ ન.ં િીવસય ઓક્સન શરૂ થવાની તાિીખ અને સમય 

૩ ૧૬-૦૪-૨૦૧૯ ૧૦ થી ૧૧ કલાક 
૪ ૨૦-૦૪-૨૦૧૯ ૧૨ થી ૧૩ કલાક 
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ઈજાિદાિશ્રીઓએ ટેન્ડિ ડોક્યમેુન્ટ સાદિ કિતી વખતે તેઓના લેટિહડે ઉપિ, પેઢીનુ ંઈ-મેઈલ આઈ.ડી. 

દશાયવવાનુ ંિહશેે. 
કોઇ૫ણ અથવા બઘા િ ટેન્ડિો કાિણ આપ્યા વગિ િદ કિવાનો સપંણુય હકક નનગમ પાસે અબાનઘત 

િાખવામા ંઆવે છે. 
 

 
 
         (ય.ુસી.કક્કડ)  
             કાયયપાલક ઇિનેિ 
                  ગિુિાત િાજ્ય પોલીસ આવાસ નનગમ લલ.,િાિકોટ. 
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ગિુિાત િાજ્ય પોલીસ આવાસ નનગમ લલ. િાિકોટ 

જાહેિ નનનવદાન.ં૨૩ (૨૦૧૮-૧૯) 
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 
વિગતો વનગમની િેબ સાઈટ https://gsphc.nprocure.com, 
www.gsphc.gujarat.gov.in તથા મારહતી ખાતાની િેબ સાઈટ 
www.statetenders.com ઉપર 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.ં ટેન્ડિ 
ઓનલાઇન 

ઉપલબ્ઘ થવાની 
તાિીખ 

ટેન્ડિ ઓનલાઇન 
સબમીટ કિવાની 
છેલ્લી તાિીખ અને 

સમય 

િરૂિી બાનાની િકમ, 
ટેન્ડિ ફી તથા બોન્ડ 
િાિકોટ નવભાગીય 

કચેિી ખાતે િજુ કિવાની 
છેલ્લી તાિીખ 

૦૧ થી 
૦૪ 

૨૦-૦૩-૨૦૧૯ ૦૯-૦૪-૨૦૧૯ 
સાજંે ૧૮.૦૦ કલાકે 

૧૨-૦૪-૨૦૧૯ 
સાજંે ૧૮.૦૦ કલાકે 

  
અનકુ્રમ ન.ં િીવસય ઓક્સન શરૂ થવાની તાિીખ અને સમય 

૩ ૧૬-૪-૨૦૧૯ ૧૦ થી ૧૧ કલાક 
૪ ૨૦-૦૪-૨૦૧૯ ૧૨ થી ૧૩ કલાક 

                                                               કાયયપાલક ઈિનેિ  
                                 િાિકોટ  

 

http://www.gsphc.org/
http://www.gsphc.gujarat.gov.in/
http://www.statetenders.com/

