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 1જુરાત રાજય Aહર બાધંકામ ખાતાના ઠકદારોની માC ય યાદ�ની યોD ય Eેણીમા ં

નFધાયેલા ઠકદારEીઓ પાસેથી નીચનેા કામોના ટC ડર માટ કાય/પાલક ઈજનેર, 1જુરાત રાજય 

પોલીસ આવાસ િનગમ Iલ., શાહ�બાગ પો.�ટની બા�ુમા ં ,રાણીસતી મ�ંદરના ખાચંામા,ંશાહ�બાગ,, 

અમદાવાદ-૦૪ (ફોન ન.ં - (૦૭૯-૨૨૮૮૫૬૫૪) ની કચેર�ને નીચે જણાવેલ તાર�ખ Jધુીમા ંમળ� 
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 S $��]� કર� નીચે જણાવેલ તાર�ખ Jધુીમા ંઓન-લાઈન 

સબમીટ કરવાના રહશે. 

 નીચે દશા/વેલ કામો માટ કવર ઉપર કામ:ુ ંનામ તથા બાનાની રકમ, ટC ડર ફ�, Sા.૧૦૦ 

ના � ટT પ પેપરની એફ�ડવીટ નોટરાઈઝડની કયા/ની અસલ કોપી અને ર�ૂ કરવાની છેV લી 

તાર�ખનો ઉV લેખ કર� શીV ડ કવર નીચે જણાવેલ તાર�ખ Jધુી િનગમની અમદાવાદ િવભાગીય 

કચેર� ખાતે ર-.પો.એડ�./� પીડ પો� ટ તથા SબSથી અવX ય ર�ૂ કરવા:ુ ંરહશે. િનધા/ર�ત તાર�ખ 

Jધુીમા ંઉપરોકત તમામ દ� તાવેજો, બાનાની રકમ તથા ટC ડર ફ� ર�ૂ કરવામા ંનહ� આવે અથવા 

માCય ધારાધોરણ Yજુબ નહ� હોય તો તેવા ઈAરદારEી:ુ ંટC ડર નોન-ર�સપોC સીવ ગણી, Zાઈઝ 

બીડ ઓન-લાઈન ખોલવામા ંઆવશે નહ�, જSર� દ� તાવેજો તથા ટC ડર ફ�:ુ ં કવર ર�ૂ કરવાની 

છેV લી તાર�ખે આક� મીક કારણોસર જો રA Aહર થાય તો [ યાર પછ�:ુ ં ચા\ ુ �દવસે ર�ૂ કર� 

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

http://gsphc.nprocure.com તથા રાજય સરકારEીની મા�હતી ખાતાની વેબ સાઈટ 

www.statetenders.com ઉપર ઉપલ^ ધ છે. વ_મુા ં જણાવવા:ુ ં ક બાના Y�ુકત ZમાણપP 
માP 1જુરાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ Iલ., :ુ ંજ માC ય રાખવામા ંઆવશે. 
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૧ અમદાવાદ -Vલાના મકરબા ખાત ે હયાત 

પોલીસ અિધ`કEીની કચેર�ના બીA માળ 

ઉપર કમાCડ કCaોલ સેCટરના નવીન 

બાધંકામ બાબત.(વીજળ�કરણ તથા ફિનbચર 

સ�હત) 
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૮૧,૧૦,૪૬૧.૧૭ 

(૨ ખાસ ક`ા III 

(મકાન) અને 

ઉપરના તથા 

સમક` 

 (૩) ૮૧,૧૦૫.૦૦ 

 

(૪) ૨૪૦૦.૦૦ 

ર JરુCcનગર -Vલાના તરણેતર ખાતે બી—૦૩ 

તથા આઉટ પો�ટ: ુબાધંકામ. (વીજળ�કરણ 

સ�હત)(બીજો Zય[ન) 

(૧) 

૭૦,૧૬,૪૪૮.૧૭ 

(૨) ડ� તથા 

ઉપરના ંતથા 

સમક`  

 (૩) ૭૦૧૬૪.૦૦ 

(૪) ૨૪૦૦.૦૦ 

૩ અમદાવાદ શહરના ઘોડાકTપ મેઘાણીનગર 

ખાતે હોસ/ �ટબલ: ુખાસ મરામત: ુકામ 

(૧) 

૧૯૩૮૯૭૯.ર૭  (૨  

ઇ૧   તથા 

ઉપરના ંતથા 

સમક` 

(૩) ૧૯૩૯૦.૦૦  

(૪) ૯૦૦.૦૦ 

૪ JરુCeનગર -Vલા ના JરુCeનગર પોલીસ 

હડ કવા/.ખાતે આવેલ ૬૧ કવા/.પોલીસ 

લાઇનમાથંી ૧૬ કવા/.: ુ ખાસ મરામત: ુ

કામ. 

(૧) 

૧૫,૮૭,૨૯૭.૭૦ 

(૨) ઇ૧ તથા 

ઉપરના ંતથા 

સમક` 

(૩) ૧૫૮૭૨.૦૦ 

 

(૪) ૯૦૦.૦૦ 

પ અમદાવાદ શહરના શાહ�બાગ પો.હડ.કવા/ 

ખાતે એમ.ટ� શેકશન: ુ કામ,રVવે 

એસ.પી.ડ�.વાય એસ.પી કચેર� ખાતે 

મરામત: ુ કામ તથા ગાયકવાડ હવેલી ઇ—

૧૨ ખાતે ગટરલાઇન એકસટCશન: ુ કામ. 

(૧) 

૧૪,૮૭,૨૬૪.૯૦ 

(૨) ઇર તથા 

ઉપરના ંતથા 

સમક` 

(૩)૧૪૮૭૩.૦૦ 

(૪) ૯૦૦.૦૦ 



(Pીજો Zય[ન) 

૬ JરુCeનગર -Vલા ના લીમડ� 

,fાગfાસીટ�,Yળુ�,પાણશીણા,Oડુા,ચોટ�લા 

તથા થાનગઢ ખાત ેહયાત પોલીસ �ટશનમા ં

મ�હલા લોકઅપ: ુકામ તથા ઝMhવાડા 

પોલીસ �ટશન: ુખાસ મરામત: ુકામ. 

(પાચંમો Zય[ન) 

(૧) 

૧૩,૩૨,૨૭૬.પ૪ 

(૨) ઇર તથા 

ઉપરના ંતથા 

સમક` 

૩)૧૩૩૨ર.૦૦       

(૪) ૯૦૦.૦૦ 

૭ અમદાવાદ -Vલાના બગોદરા ખાતે 

પો.�ટા.કવા/.ના બી-૧ર આવાસો: ુ ખાસ 

મરામત: ુકામ. (બીજો Zય[ન) 

(૧) 

૧૩,૩૧,૨૫૬.૦૦ 

(૨) ઇર તથા 

ઉપરના ંતથા 

સમક` 

(૩)૧૩૩૧૩.૦૦     

(૪) ૯૦૦.૦૦ 

૮    અમદાવાદ શહરના સાબરમતી iલ ખાતે 

આસન બેરકની ફરતે કTપાઉCડ વોલ: ુકામ. 

(Pીજો Zય[ન) 

(૧) 

૧૩,૦૭,૨૮૫.૩૨  

(૨) ઇર તથા 

ઉપરના ંતથા 

સમક` 

(૩)૧૩૦૭૩.૦૦    

(૪) ૯૦૦.૦૦ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

અ.��.    1 8� 8      :�; <��' ��� :�; <� =*, B����� �$� અ�' 

�S ���'�
 	�� a �D)�<��6�� S 8b 

કાય/પાલક ઇજનેરEીની કચરે� 

1જુરાત રાજય પોલીસ આવાસ 

િનગમ Iલ., 

શાહ�બાગ પોલીસ �ટશન પાસ,ે 

મા_8ુરુા પોલીસ લાઇનની બા�ુમા,ં 

અCડરjીજ પાસે,શાહ�બાગ, 

અમદાવાદ—૩૮૦૦૦૪ 

  

:�;<� A�-��R� Z	�cE 

8���� ���*N 

૨૦/૦૬/૨૦૧૮ 

 

:�;<� A�-��R� B��: 

$����� O'P�� ���*N 

૦૩/૦૭/૨૦૧૮ 

 

�9�* �S ����
 B����� �$� �8� :�; <� =* �de $����� O'P �� 

���*N 

૦૯/૦૭/૨૦૧૮ 

 



કોઈ પણ અથવા બધા જ ટC ડરો કારણ આk યા વગર રl્ કરવાનો સ8ંણૂ/ હકક િનગમ પાસે અબાિધત 

રાખવામા ંઆવે છે.  
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