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ટકૂી મદુતની જાહરે નનનિદા ન.  ૩૧ (૨૦૧૮-૧૯) 
ગજુરાત રાજ્ય જાહરે બાધંકામ ખાતાિા તથા રાજ્ય સરકારશ્રી હસ્તકિા બાધંકામ નવભાગિા ઠેકેદારોિી માન્ય 
યાદીિી યોગ્ય શ્રણેીમા િોધાયેલ ઠેકેદારશ્રીઓ પાસેથી િીચે જણાવલે કામોિા ટેન્ડર ફક્ત ઇ-ટેન્ડરીગ કમ રીિર્સ 
ઓક્શન પધ્ધતીથી િીચે દશાયવેલ તારીખ સધુીમા મળી જાય તે રીતે મગંાવવામા આવે છે. અન.ુન. ૧ થી ૬  ઇ-
ટેન્ડરીગ પધ્ધનતથી કાયયપાલક ઇજિેરશ્રી, ગજુરાત રાજ્ય પોલીસ આવાસ નિગમ લી.અકોટા રેલ્વે પોલીસ લાઇિ, 

અકોટા, વડોદરા- ૩૯૦૦૨૦ ફોિ.િ.(૦૨૬૫-૨૩૩૦૩૦૦)િી કચેરી દ્વારા મગંાવવામા આવે છે. ટેંન્ડર ફોમય ફક્ત 

:https://gsphc.nprocure.com  પર તથા www.Statetenders.com  િીચે જણાવેલ તારીખથી ઉપલ્્ધ રહશે ે
તથા િીચે જણાવેલ તારીખ સધુીમા ઓિલાઇિ સબમીટ કરવાન ુ રહશેે.જરૂરી ટેન્ડર ફીનો ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ/પે 
ઓડસર(િડોદરા ખાતે ચકૂિિા પાત્રનો જ ) ,બાનાની રકમની એફ.ડી.આર,તાજુ નોધણીન ુપ્રમાણપત્ર),બેંક ર્ોલિશંી 
ર્ટીફફકેટ,(અંદાજીત રકમના ૨૫ % લેખે) , છેલ્લા િર્સન ુઆિક િેરાન ુરીટનસ ફાઇલ કર્ાસ અંગેની કોપી, પ્રોનિડંન્ડ ફંડ 
રજીસ્ટ્રેશન, ગડુ્ર્ અને ર્નિિર્ટેક્ષ રજીસ્ટ્રેશન, ભાગીદારી ખત,ઇલેકરીક લાર્ર્ન્ર્ (ફક્ત નિજણીકરણના કામો માટે) 
રૂ.૧૦૦ના સ્ટ્ટેમ્પ પેપર પર એફફડેનિટ બોન્ડ િગેરેની તેમજ ટેન્ડરમા માગ્ર્ા મજુબના તમામ ઓરીજનલ દસ્ટ્તાિેજો 
ઓનલાઇન સ્ટ્કેન કરી મકુ્િા ફરજ્ર્ાત છે.તેમજ બાનાની રકમ, ટેંન્ડર ફી, રૂ.૧૦૦ના સ્ટ્ટેમ્પ પેપર પર એફફડેનિટ 
બોંન્ડ અર્લમા રજુ કરિાની છેલ્લી તારીખ તથા કામના નામનો ઉલ્લેખ કરી શીલ્ડ કિર નીચે જણાિેલ તારીખ 
સધુીમા ઉપરોકત ર્રનામે રૂબરૂ/ રજી.પો.એ.ડી./સ્ટ્પીડ પોસ્ટ્ટથી અિશ્ર્ રજુ કરિાન ુ રહશેે. જરૂરી દસ્તાવજેો તથા 
ટેન્ડર ફી, તથા બાિાિી રકમન ુકવર રજુ કરવાિી છેલ્લી તારીખે આકસ્મીક કારણોસર જો રજા જાહરે થાય તો ત્યાર 
પછીિા ચાલ ુફદવસે રજુ કરી શકાશે.આ અંગેિી માફહતી નિગમિી િેબર્ાઇટ www.gsphc.gujarat.gov.in ઉપર 
પણ ઉપલ્ધ છે. બાિાિી રકમ ભરવામાથી મકુ્ક્તન ુ પ્રામાણપત્ર ફક્ત પોલીસ આવાસ નિગમન ુ જ ગ્રાહય 
રાખવામા આવશ.ે ઇ ટેન્ડરીગથી જે ઇજારદારશ્રીઓ ક્વોલીફાય થશે તેજ ઇજારદારશ્રીઓ િીચે જણાવલે તારીખ 
તથા સમયે ઓિ લાઇિ રીવસય ઓક્શિમા ંભાગ લઇ શકશે. 
 

 

ક્રમ કામન ુિામ (૧)અંદાજીત રકમ(રૂ.) 

(૨) કક્ષા 
(૩)બાિાિી 
રકમ(રૂ.) 

(૨) ટેન્ડર ફફ(રૂ.) 

રીવસય ઓકશિ 
શરુ થવાિી 
તારીખ અિે 
સમય  

૧ વડોદરા શહરેિા ઇદગાહ મેદાિ 
તથા માજંલપરુ ખાત ે િેક્ષ્ટ 
જિરેશિ પોલીસ સ્ટેશિનુ ં
બાધંકામ  (નવજળીકરણ સહીત) 

(૧) ૪૯૯૯૯૭૦૨.૨૭ 

(૨) ખાસ કક્ષા II 
(મકાિ) અિે ઉપર 
તથા સમકક્ષ 

(૩) ૪૯૯૯૯૮.૦૦ 

(૪) ૬,૦૦૦.૦૦ 

તા. ૧૨-૦3-૧૯ 
૧0 થી ૧૧ કલાક
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૨ વડોદરા શહરેિા રાજ્ય અિામત 
પોલીસ દળ જુથ-૧ તથા રાજય 
અિામત પોલીસ દળ જુથ-૯ 
ખાતે કમાન્ડન્ટ ઓફીસનુ ંબાધંકામ 
(વીજળીકરણ સહીત )  
( ટુ કવર બીડ) 

(૧) ૭૨૬૫૯૩૮૫.૯૮ 

(૨) ખાસ કક્ષા I 
(મકાિ) અિે ઉપર 
તથા સમકક્ષ 

(૩) ૭૨૬૫૯૪.૦૦ 

(૪) ૧૨,૦૦૦.૦૦ 

તા. ૧૨-૦3-૧૯ 
૧૨ થી ૧3 કલાક
  
   

૩ વડોદરા શહરેિા ઇદગાહ મેદાિ 
ખાતે કક્ષા બી-૧૦૪ (પી+૧૩) 
પોલીસ સ્ટાફ ક્વાટયસનુ ં બાધંકામ  
(નવજળીકરણ સહીત)  

( ટુ કવર બીડ) 

(૧) 
૧૬૬૨૪૫૪૭૩.૩૪ 

(૨) ખાસ કક્ષા I 
(મકાિ) અિે ઉપર 
તથા સમકક્ષ 

(૩) ૧૬૬૨૪૫૫.૦૦ 

(૪) ૧૮,૦૦૦.૦૦ 

તા. ૧૨-૦3-૧૯ 
૧૪ થી ૧૫ કલાક
  
   

૪ વડોદરા શહરેિા પ્રતાપિગર ખાતે 
કક્ષા બી-૧૫૬ (પી+૧૩) પોલીસ 
સ્ટાફ ક્વાટયસનુ ં બાધંકામ  
(નવજળીકરણ સહીત) (ટુ કવર 
બીડ) 

(૧) 
૨૪૮૬૮૪૧૭૮.૩૭ 

(૨) ખાસ કક્ષા I 
(મકાિ) અિે ઉપર 
તથા સમકક્ષ 

(૩) ૨૪૮૬૮૪૨.૦૦ 

(૪) ૧૮,૦૦૦.૦૦ 

તા. ૧૨-૦3-૧૯ 
૧૬ થી ૧૭ કલાક
  
   

૫ વડોદરા શહરેિા રાજ્ય અિામત 
પોલીસ દળ જુથ-૧ ખાતે કક્ષા 
બી-૨૦૮ (પી+૧૩) પોલીસ સ્ટાફ 
ક્વાટયસનુ ંબાધંકામ  (નવજળીકરણ 
સહીત) ( ટુ કવર બીડ) 

(૧) 
૩૧૬૭૭૧૩૩૭.૫૩ 

(૨) ખાસ કક્ષા I 
(મકાિ) અિે ઉપર 
તથા સમકક્ષ 

(૩) ૩૧૬૭૭૧૪.૦૦ 

(૪) ૧૮,૦૦૦.૦૦ 

તા. ૧૨-૦3-૧૯ 
૧૮ થી ૧૯ કલાક
  
   

૬ મહીસાગર જીલ્લાિા લણુાવાડા 
ખાતે કક્ષા બી-૨૨૪ (પી+૭) 
પોલીસ સ્ટાફ ક્વાટયસનુ ં બાધંકામ  
(નવજળીકરણ સહીત) 

( ટુ કવર બીડ) 

(૧) 
૩૮૪૧૩૭૩૪૩.૬૪ 

(૨) ખાસ કક્ષા I 
(મકાિ) અિે ઉપર 
તથા સમકક્ષ 

(૩) ૩૮૪૧૩૭૪.૦૦ 

(૪) ૧૮,૦૦૦.૦૦ 

તા. ૧૨-૦3-૧૯ 
૨0 થી ૨૧ કલાક
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ક્રમ 

ટેન્ડર ઓિલાઇિ 
ઉપલ્્ધ થવાિી તારીખ 

ટેન્ડર ઓિલાઇિ સબમીટ 
કરવાિી છેલ્લી તારીખ અિ ે
સમય 

જરૂરી દસ્તાવેજો,બાિાિી રકમ તથા 
ટેંન્ડર ફી રજુ કરવાિી છેલ્લી તારીખ 

અ.િ. 
૧ થી 
૬

  

 
  

તા ૦૩ -૦૩-૨૦૧૯ 
(ઇ-ટેન્ડરીગ) 

 

 

તા. ૦૯-૦3-૨૦૧૯ 
સમય: ૧૮.૦૦ 

તા. ૧૦-૦3-૨૦૧૯ 
કાયયપાલક ઇજિેરશ્રી, ગજુરાત રાજ્ય 

પોલીસ આવાસ નિગમ લી.અકોટા રેલ્વે 
પોલીસ લાઇિ, અકોટા,વડોદરા-૩૯૦૦૨૦ 

ફોિ.િ.(૦૨૬૫-૨૩૩૦૩૦૦) 


