
 
 

 
 
 
 
 

�પુોહા/કાઈ/અમદાવાદ/   /૨૦૧૯                                                

 

�િત, 

સ�ંકુત મા�હતી િનયામક�ી, 

અમદાવાદ ��લો, 

પોલીટ�કનીક કં�પાઉ�ડ, 

બેર�ક-૩, 

અમદાવાદ 

   િવષય -  �હ�ર િનિવદા �િસ� ધ કરવા બાબત. 

મહાશય�ી, 

 જય ભારત  સહ આ સાથે  �બડાણ કર�લ �હ�ર િનિવદા ન.ં ૧૪ (ર૦૧૮-૧૯) રાજયમા ં બહોળ� 

�િસ��ધ ધરાવતા બે �જુરાતી  દ� િનક પ�મા ં �દરના પાને એક જ વખત એકજ વાર ઓછા કોલમમા ં

�િસ� ધ કરવા િવનતંી.. સદર િનિવદા �િસ� ધ �ગે�ુ ં �બલ �િસ� ધ થયેલ દ� િનક પ�કની નકલ સાથે અ�ે 

સાદર કરવા િવનતંી. 

         આભાર સહ,          

                          (આર.�.પટ�લ) 

�બડાણ - િનિવદાની �ણ નકલ              કાય�પાલક ઈ�નર 

                   અમદાવાદ 

નકલ સિવનય રવાના :- 

૧) પોલીસ મહાિનદ�શક�ી અને મેનેજ�ગ ડ�ર�કટર�ી, �.ુરા.પો.આ.િન.�લ., ગાધંીનગર તરફ �ણ સા�ંુ. 

ર) પોલીસ કિમ�નર�ી ,અમદાવાદ શહ�ર  તરફ �ણ સા�. 

૩) અિધ�ક ઈજનેર�ી(વ�ુ�ળ-૨), �.ુરા.પો.આ.િન.�લ., ગાધંીનગર તરફ �ણ સા�ંુ. 

૪) � થપિત�ી, �.ુરા.પો.આ.િન.�લ., ગાધંીનગર તરફ �ણ સા�ંુ. 

૫) મેનેજર�ી(પીએ� ડએ), �.ુરા.પો.આ.િન.�લ., ગાધંીનગર તરફ �ણ તથા િનિવદા િનગમની વેબસાઈટ પર 

   �કુવા �ગે યો� ય થવા સા�ંુ. (સીડ� સામેલ છે.) 

૬) મેનેજર�ી (�હસાબ) �.ુરા.પો.આ.િન.�લ., ગાધંીનગર તરફ �ણ સા�ંુ. 

૭) કાય�પાલક ઈજનેર�ી,  �.ુરા.પો.આ.િન.�લ., વડોદરા / મહ�સાણા / રાજકોટ / �ુનાગઢ / �રુત/ગાધંીનગર તરફ �ણ સા�ંુ તથા  

   નોટ�સ બોડ� પર �કુવા સા�ંુ. 

૮) કાય�પાલક ઈજનેર�ી (�ણુવ�ા િનયમન), �.ુરા.પો.આ.િન.�લ., ગાધંીનગર તરફ �ણ સા�ંુ. 

૯) માનદ મ�ંી�ી, �જુરાત કો� �ાકટસ� એસોસીયેશન, િનમા�ણ ભવન,લો-ગાડ�ન પાસે ,એલીસ��જ,અમદાવાદ તરફ �ણ સા�ંુ. 

નકલ રવાના : નાયબ કાય�પાલક ઇજનેર�ી ,ડ�િવઝન ઓ�ફસ ,તથા નાયબ કાય�પાલક ઇજનેર�ી , �લ સબ�ડવીઝન  ઓ�ફસ તરફ 

�ણ સા� તેમજ આપના કાય��ે� હ��ળના કામોની સોફટ કોપી (ડ�ટ�પીમા ં�ધુારા-વધારા સાથેની) �દન-૩ મા ં�માણપ� સાથે સાદર 

કરવી �યારબાદ જ ટ��ડર અપલોડ કરવામા ંઆવશે. 

 



 
 

   �જુરાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ �લ., અમદાવાદ 

�હ�ર િનિવદા ન.ં – ૧૪ (ર૦૧૮-૧૯)  

 �જુરાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ �લ., અમદાવાદ િવભાગીય કચરે�, શાહ�બાગ પો.�ટ�ની 

બા�ુમા ં,રાણીસતી મ�ંદરના ખાચંામા,ંશાહ�બાગ,, અમદાવાદ-૦૪ (ફોન ન.ં - (૦૭૯-૨૨૮૮૫૬૫૪) �ારા 

મા� ય ઈ�રદારો પાસેથી �ુદા �ુદા કામો માટ�ના ટ�� ડરો મગંાવવા�ુ ં નકક� કર�લ છે. આ કામોની 

િવગતવાર �હ�ર િનિવદા કચરે�ના નોટ�સ બોડ� ઉપરાતં િનગમની વેબ સાઈટ 

http://www.gsphc.gujarat.gov.in તથા http://gsphc.nprocure.com તથા રાજય 

સરકાર�ીની મા�હતી ખાતાની વેબસાઈટ www.statetenders.com પર જોવા મળશ.ે આ કામો 

�ગેની વ� ુ િવગતો કામકાજના �દવસો દર� યાન ઉપરોકત કચરે�નો તથા વડ� કચરે�નો (ફોન ન.ં - 

૦૭૯ ર૩રપ૬૮૦૦ થી ૮૦૩) સપંક� સાધવાથી મળ� શકશ.ે સદર કામો માટ� ટ�� ડર ઓનલાઈન શ� 

થવાની અન ેટ�� ડર પરત � વીકારવાની તાર�ખ નીચ ે�જુબ છે. 

અ.ન.ં ટ�� ડર ઓનલાઈન 

ઉપલ� ધ થવાની 

તાર�ખ 

ટ�� ડર ઓનલાઈન 

સબમીટ કરવાની છે� લી 

તાર�ખ અને સમય 

જ�ર� દ� તાવજો 

બાનાની રકમ તથા 

ટ�� ડર ફ� ર�ૂ કરવાની 

છે� લી તાર�ખ 

૧ થી ૨ ૧૪-૨-૨૦૧૯ ૨૮-૨-૨૦૧૯  

૧૮: ૦૦ કલાક 

       ૨-૩-૨૦૧૯ 

      ૧૮ : ૦૦ કલાક 

 

ર�� ટડ� ઓફ�સ  : �જુરાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ �લ., 

                                 લોકા�કુત ભવનની પાછળ નશાબધંી ભવનની બા�ુમાંછ રોડ  

                              સેકટર૧૦/બીગાધંીનગર  

 CIN No.   :  U45201GJ1988SGC011453 

વેબસાઈટ  :  www.gsphc.gujarat.gov.in 

ઈ-મેલ   :  gsphcltd@gmail.com   

          કાય�પાલક ઈજનેર 

           �જુરાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ �લ.,  

             અમદાવાદ          

 

 

  

    

   

  
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ઉપરોકત કો� � �ટુરરાઈઝડ િનિવદા (આજ � વ�પે) દ� િનકમા ં�િસ� ધ કરવા િવનતંી છે. 

 
 

                કાય�પાલક ઈજનેર 

               �જુરાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ �લ., 

                          અમદાવાદ 

 



 
 

�જુરાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ �લ., અમદાવાદ 
�હ�ર િનિવદા ન.ં - ૧૪ (ર૦૧૮ - ૧૯) 

કાય�પાલક ઇજનેર�ીની કચેર�, 

શાહ�બાગ પો.�ટ�ની બા�ુમા ં,રાણીસતી મ�ંદરના ખાચંામા,ંશાહ�બાગ,

અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (ફોન : (૦૭૯-૨૨૮૮૫૬૫૪)

(ર��ટડ� ઓફ�સ : �જુરાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ લી. લોકા�કુત ભવનની પાછળ 

નશાબધંી ભવનની બા�ુમાંછ રોડસકેટર૧૦/બીગાધંીનગર) 

CIN No.:-  U45201GJ1988SGC011453 

Web Site :- www.gsphc.gujarat.gov.in & e-mail Id :- eeabd.gsphc@yahoo.in 

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

ઠ�ક�દાર�ીઓ પાસેથી નીચેના કામોના ટ�� ડર માટ� કાય�પાલક ઈજનેર, �જુરાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ 

�લ., શાહ�બાગ પો.�ટ�ની બા�ુમા ં,રાણીસતી મ�ંદરના ખાચંામા,ંશાહ�બાગ,, અમદાવાદ-૦૪ (ફોન ન.ં - (૦૭૯-

૨૨૮૮૫૬૫૪) ની કચેર�ને નીચે જણાવેલ તાર�ખ �ધુીમા ંમળ� �ય તે ર�તે મગંાવવા માટ� નકક� કર�લ છે.  

અ��ુમ ન.ં- ૧ થી ૨ ના ટ��ડર ફોમ� ઈ-ટ�� ડર�ગ પ� ધિતથી નીચે જણાવેલ તાર�ખ �ધુીમા ંઓન-લાઈન 

સબમીટ કરવાના રહ�શે, તેમજ જ�ર� ટ�� ડર ફ�નો ડ�મા�ડ �ા�ટ/પે ઓડ�ર(અમદાવાદ BFT[ 

�કુવવ।પ।�નોજ), બાનાની રકમની એફ.ડ�.આર., તા� ન�ધણી�ુ ં �માણપ�, બે� ક સોલવશંી સટ��ફક�ટ 

(�દા�ત રકમના રપ % લેખે), છે� લા વષ��ુ ંઆવકવેરા�ુ ંર�ટ�ન ફાઈલ કયા� �ગેની કોપી, �ોિવડ� ડ ફંડ�ુ ં

ર�� ��શન, પાન કાડ�ની નકલ, �ડુસ એ� ડ સિવ�સ ટ�� ર�� ��શન, ભાગીદાર� ખત, િવ�તુીકરણ લાયસ� સ 

(ફકત િવ�તુીકરણ કામો માટ�) અને �ા.૧૦૦/- ના � ટ�� પ પેપર ઉપર એફ�ડ�વીટ નોટરાઈઝડ કર� તેમજ 

ટ�� ડરમા મા� યા �જુબના તમામ અસલ દ� તાવેજોની નકલો � ક�ન�ગ કર� નીચે જણાવેલ તાર�ખ �ધુીમા ં

ઓન-લાઈન સબમીટ કરવાના રહ�શે. 

 નીચે દશા�વેલ કામો માટ� કવર ઉપર કામ�ુ ંનામ તથા બાનાની રકમ, ટ�� ડર ફ�, �ા.૧૦૦ ના � ટ�� પ 

પેપરની એફ�ડ�વીટ નોટરાઈઝડની કયા�ની અસલ કોપી અને ર�ૂ કરવાની છે� લી તાર�ખનો ઉ� લેખ કર� શી� ડ 

કવર નીચે જણાવેલ તાર�ખ �ધુી િનગમની અમદાવાદ િવભાગીય કચેર� ખાતે ર�.પો.એડ�./� પીડ પો� ટ 

તથા �બ�થી અવ� ય ર�ૂ કરવા�ુ ં રહ�શે. િનધા�ર�ત તાર�ખ �ધુીમા ં ઉપરોકત તમામ દ� તાવેજો, બાનાની 

રકમ તથા ટ�� ડર ફ� ર�ૂ કરવામા ં નહ� આવે અથવા મા�ય ધારાધોરણ �જુબ નહ� હોય તો તેવા 

ઈ�રદાર�ી�ુ ં ટ�� ડર નોન-ર�સપો� સીવ ગણી, �ાઈઝ બીડ ઓન-લાઈન ખોલવામા ં આવશે નહ�, જ�ર� 

દ� તાવેજો તથા ટ�� ડર ફ��ુ ંકવર ર�ૂ કરવાની છે� લી તાર�ખે આક� મીક કારણોસર જો ર� �હ�ર થાય તો 

� યાર પછ��ુ ં ચા� ુ �દવસે ર�ૂ કર� શકાશ.ે આ �ગેની િવગતો િનગમની વેબ સાઈટ 

http://www.gsphc.gujarat.gov.in તથા http://gsphc.nprocure.com તથા રાજય સરકાર�ીની 

મા�હતી ખાતાની વેબ સાઈટ www.statetenders.com ઉપર ઉપલ� ધ છે. વ�મુા ંજણાવવા�ુ ં ક� બાના 

��ુકત �માણપ� મા� �જુરાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ �લ., �ુ ંજ મા� ય રાખવામા ંઆવશ.ે 

 

 
 

mailto:eejnd.gsphc@yahoo.in


 
 

અ.ન.ં કામ�ુ ંનામ (૧) �દા�ત રકમ (�।.) 

(૨) ક�ા 

(૩) બાનાની રકમ (�।.) 

(૪) ટ��ડર ફ� (�।.)` 

૧ અમદાવાદ શહ�રના શાહઆલમ એફ કોલોની 

ખાતે  ૧૩૮ આવાસો તથા �ુની બા�નુગર 

પોલીસ લાઇન ખાતે  ૨૪ આવાસો તથા 

મેઘાણીનગર પોલીસ લાઇન ખાતે બી-૨૪  

તથા સદર બ�ર પોલીસ લાઇન ખાતે  ૭ 

આવાસો� ુખાસ મરામત� ુકામ(વીજળ�કરણ 

સ�હત) (બીજો �ય�ન) 

(૧)૪૪૮૫૩૯૨૧.૭૫  

(૨) એ ઉપરના તથા 

સમક� 

(૩) ૪૪૮૫૩૯ 

(૪) ૬૦૦૦.૦૦ 

૨ અમદાવાદ શહ�ર એલીસ�ીજ પોલીસ લાઇન 

ખાતે ૧૫ આવાસો (G.F) �ુ ંખાસ મરામત�ુ ં

કામ (વીજળ�કરણ સ�હત) 

(૧)૪૭,૮૪,૫૮૭.૮૦  

(૨) ઈ૧ તથા 

ઉપરના તથા 

સમક� 

(૩) ૪૭,૮૪૬.૦૦ 

(૪) ૧૫૦૦.૦૦ 

                                                    

અ.ન.ં   ૧ થી ૨ ટ�� ડરને લગત ટ�� ડર ફ�, બાનાની રકમ અને 

દ� તાવેજો પરત � હ�ચાડવા�ુ ં� થળ 

ટ��ડર ઓન-લાઈન ઉપલ�ધ 

થવાની તાર�ખ   

૧૪/૨/૨૦૧૯ કાય�પાલક ઇજનેર�ીની કચેર� 

�જુરાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ �લ., 

શાહ�બાગ પોલીસ �ટ�શન પાસે, 

મા��ુરુા પોલીસ લાઇનની બા�ુમા,ં 

અ�ડર�ીજ પાસે,શાહ�બાગ, 

અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ 

ટ��ડર ઓન-લાઈન સબમીટ 

કરવાની છે�લી તાર�ખ 

૨૮/૨/૨૦૧૯   

૧૮ : ૦૦ કલાક 

જ�ર� દ� તાવજો બાનાની રકમ તથા ટ�� ડર ફ� ર�ૂ કરવાની છે� લી 

તાર�ખ 

૨/૩/૨૦૧૯   

૧૮ :૦૦ કલાક 

કોઈ પણ અથવા બધા જ ટ�� ડરો કારણ આ� યા વગર ર�્ કરવાનો સ�ંણૂ� હકક િનગમ પાસે અબાિધત રાખવામા ંઆવે 

છે.  

 
        
                 




