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ગજુરાત રાજર્ પોલીસ આવાસ નનગમ લલ., સરુત 

જાહરે નનનવદા ન.ં - ૭ (ર૦૧૯ - ૨૦) 
કાર્યપાલક ઈજનેરની કચેરી 

૩૧, નમયદનગર સોસાર્ટી, જજલ્ લા સેવાસદન-ર ની સામે,  
કલાસીક હોટલની બાજુની ગલીમા, સાવયજનનક બોર્ઝ હોસ્ ટેલની સામે,  

અઠવાલાઈન્ સ, સરુત - ૩૯પ ૦૦૧, ફોન ન.ં ૦૨૬૧ ૨૬૬૭૮૪૪   
CIN No.:-  U45201GJ1988SGC011453  web site :- www.gsphc.gujarat.gov.in &  

e-mail id :- eesurat.gsphc@gmail.com 

 ગુ   જરઝત રઝજય જાહરે બઝાંFકઝમ ખઝતઝિઝ ઠેકે ઝરોિ  મઝન્ ય યઝ નિ  યો્ ય  ્ી મઝાં િધFઝય ા ઝ 
ઠેકે ઝર્ ઓ પઝિ થ  િ ચ િઝ કઝમોિઝ ટેરરન્ નર મઝટેરર કઝયયપપઝા ક ડજિ ર, ગુ   જરઝત રઝજય પોા  િ આાઝિ વિગમ 
લા ., ૩૧, િમયપ િગર િોિઝયટરરન, જજલ્ ા ઝ િ ાઝિ િ-ર િ  િઝમ , કા ઝિ ક હોટરરા િ  બઝજુ   િ  ગા  મઝ, િઝાયપજવિક 
બોય  હોસ્ ટેરરા િ  િઝમ , અઠાઝા ઝડન્ િ, સુ   રત (ફોિ િાં. ૦ર૬૧ ર૬૬૭૮૪૪) િ  કચ રનિ  િ ચ  જીઝા ા  તઝરનખ 
સુ   F મઝાં મળન જાય ત  રનત  માંગઝાાઝ મઝટેરર િકકન કરેા   ે.  અનકુ્રમ ન.ં- ૧ થી ૪ માટે ડ-ટેરરન્ નરગગ પધ્ Fવતથ  
િ ચ  જીઝા ા  તઝરનખ સુ   F મઝાં ઓિ-ા ઝડિ િબમ ટરર કરાઝિઝ રહશે , ત મજ જરૂરી ટેન્ ીર ફીનો ીીમાન્ ી ્ાફટ, 
બાનાની રકમની એફ.ીી.આર., તાજા નોંધણીનુ ંપ્રમાણપત્ર, બેન્ ક સોલવીંી સટટીફિફકેટ (અંદાજીત રકમના રપ % 

લેખે), છેલ્ લા વષનયનુ ંઆવકવેરાનુ ં રીટયન ફાઈલ કર્ાય અંગેની કોપી, પ્રોનવીન્ ી ફંીનુ ં રજીસ્ ે ેીન, પાન કાીયની 
નકલ, ગીુસ એન્ ી સનવસસ ટે્ષ  રજીસ્ ે ેીન, ભાગીદારી ખત, નવધતુીકરણ લાર્સન્ સ (ફકત નવધતુીકરણ કામો 
માટે) અને રૂા.૧૦૦/- ના સ્ ટેમ્ પ પેપર પપર એફીીેવીટ િોટરરરઝડ ન કરી તેમજ ટેન્ ીરમા મા્ ર્ા જજુબના તમામ 
અસલ દસ્ તાવેજોની નકલો સ્ કેનંગ કરન િ ચ  જીઝા ા  તઝરનખ સુ   F મઝાં ઓિ-ા ઝડિ િબમ ટરર કરાઝિઝ રહશે .  
 િ ચ   શઝયપા ા  કઝમો મઝટેરર કાર ઉપર કઝમનુ   ાં િઝમ તથઝ બઝિઝિ  રકમ, ટેરરન્ નર ફન, રૂપઝ.૧૦૦ િઝ સ્ ટેરરમ પ 
પ પરિ  એફનનેા ટરર િોટરરરઝડ નિ  કયઝયપિ  અિા  કોપ  અિ  રજૂ કરાઝિ   ેલ્ ા   તઝરનખિો ઉલ્ ા  ખ કરન શ લ્ ન 
કાર િ ચ  જીઝા ા  તઝરનખ સુ   F  વિગમિ  સુ   રત વાભઝગ ય કચ રન ખઝત  રજી.પો.એનન. / સ્ પ ન પોસ્ ટરર તથઝ 
રૂપબરૂપથ  અાશ્ ય રજૂ કરાઝનુ   ાં રહશે . વિFઝયપરનત તઝરનખ સુ   F મઝાં ઉપરોકત તમઝમ  સ્ તઝા જો, બઝિઝિ  રકમ તથઝ 
ટેરરન્ નર ફન રજૂ કરાઝમઝાં િહન આા  અથાઝ મઝન્ ય FઝરઝFોરી ુુ   જબ િહન હોય તો ત ાઝ ડજાર ઝર્ નુ   ાં ટેરરન્ નર 
િોિ-રનિપોન્ િ ા ગી , પ્રઝડ  બ ન ઓિ-ા ઝડિ ખોા ાઝમઝાં આાશ  િહન, જરૂપરન  સ્ તઝા જો તથઝ ટેરરન્ નર ફનનુ   ાં 
કાર રજૂ કરાઝિ   ેલ્ ા   તઝરનખ  આકસ્ મ ક કઝરીોિર જો રજા જાહરે થઝય તો ય યઝર પેનનુ   ાં ચઝ ુ    વ ાિ  રજૂ 
કરન શકઝશ . આ અંગ િ  વાગતો વિગમિ  ા બ િઝડટરર http://www.gsphc.gujarat.gov.in તથઝ 
http://gsphc.nprocure.com તથઝ રઝજય િરકઝર્ િ  મઝવહત  ખઝતઝિ  ા બ િઝડટરર 
www.statetenders.com ઉપર ઉપા બ્ F  ે. ાધુ   મઝાં જીઝાાઝનુ   ાં કે બઝિઝ ુુ   વકત પ્રમઝીપત્ર મઝત્ર 
ગુ   જરઝત રઝજય પોા  િ આાઝિ વિગમ લા ., નુ   ાં જ મઝન્ ય રઝખાઝમઝાં આાશ . 
અ.નુ.ં કામનુ ંનામ (૧) અંદાજીત રકમ  (રૂા.) 

(૩) ટેન્ ીર ફી (રૂા.) 
(ર) બાનાની રકમ (રૂા.) 
(૪) ક્ષ ા 

રીવસય ઓકીન 
ીરૂ થવાની 
તારીખ અને 

સમર્ 
૧ તઝપ  જજલ્ ા ઝિઝ ય યઝરઝ ખઝત  ાિ વાકઝિ વિગમ મઝટેરર 

કક્ષઝ િ -૦૧ આાઝિ તથઝ ગોનઝઉિનુ   ાં બઝાંFકઝમ. 
(વાજળનકરી િવહત) (નોપો  ટરર કઝમ) (બ જો પ્રયય નન  ) 

(૧) ૫૪,૩૧,૫૦૬.૩૩  
(૩) ૨૪૦૦.૦૦  

(ર) ૫૪,૩૧૫.૦૦ 

(૪) ખઝિ કક્ષઝ "III" 
(મકઝિ) અિ  ઉપર તથઝ 
િમકક્ષ  

 
 

 

૨ નઝાંગ જજલ્ ા ઝિઝ િઝતુ   તઝરઝ ખઝત  પોા  િ આાઝિો કક્ષઝ 
બ -૧૬ (પ્રવત ફા ોર ર યુ   વિટરર) (ર બ્ ા ોક)  (પ  + ૪) 
િઝ બઝાંFકઝમ બઝબત. (વાજળનકરી િવહત) 

(૧) ૩,૪૨,૬૯,૩૬૫.૭૧  
(૩) ૬૦૦૦.૦૦ 

(ર) ૩,૪૨,૬૯૪.૦૦ 

(૪) ખઝિ કક્ષઝ "II" 
(મકઝિ) અિ  ઉપર તથઝ 

તઝ.૨૧.૧૨.ર૦૧૯ 

િમય ૧૧:૦૦ થ  
૧૨:૦૦ કા ઝકે 

ukfLr x'gkÙijÑ lûÂe~  



અ.નુ.ં કામનુ ંનામ (૧) અંદાજીત રકમ  (રૂા.) 
(૩) ટેન્ ીર ફી (રૂા.) 

(ર) બાનાની રકમ (રૂા.) 
(૪) ક્ષ ા 

રીવસય ઓકીન 
ીરૂ થવાની 
તારીખ અને 

સમર્ 
(નનજીપ ્ િ  અગ્રતઝયઝ ન ાર્યપ ર૦૧૯-ર૦) (બ જો 
પ્રયય નન  )  

િમકક્ષ 

૩ ભરૂપચ જજલ્ ા ઝિઝ  ગનનયઝ ખઝત  પોા  િ આાઝિો કક્ષઝ 
બ -ર૪ (પઝ+૩), િ -૦૧ અિ  નન-૦૧ યુ   વિટરરિિઝાં 
બઝાંFકઝમ બઝબત. (વાજળનકરી િવહત) (નનજીપ ્ િ  
અગ્રતઝયઝ ન ાર્યપ ર૦૧૯-ર૦) 

(૧) ૪,૧૫,૮૯,૭૪૮.૯૨  
(૩)  ૬૦૦૦.૦૦  

(ર) ૪,૧૫,૮૯૮.૦૦  
(૪) ખઝિ કક્ષઝ "II" 
(મકઝિ) અિ  ઉપર તથઝ 
િમકક્ષ  

તઝ.૨૧.૧૨.ર૦૧૯ 

િમય ૧૪:૦૦ થ  
૧૫:૦૦ કા ઝકે 

૪ ાા િઝન જજલ્ ા ઝિઝ ું   ાંગરઝ ખઝત  પોા  િ આાઝિો કક્ષઝ 
બ -૪૮ (પઝ+૬) અિ  િ -૧ર (પઝ+૪) યુ   વિટરરિિઝાં 
બઝાંFકઝમ બઝબત. (વાજળનકરી િવહત) (નનજીપ ્ િ  
અગ્રતઝયઝ ન ાર્યપ ર૦૧૯-ર૦) (ટુ   -કાર બ ન)  

(૧) ૧૦,૮૭,૦૬,૦૦૪.૭પ 

(૩)  ૧૮૦૦૦.૦૦  
(ર) ૧૦,૮૭,૦૬૦.૦૦ 

(૪) ખઝિ કક્ષઝ "I" (મકઝિ) 
અિ  ઉપર તથઝ િમકક્ષ  

તઝ.૨૧.૧૨.ર૦૧૯ 

િમય ૧૬:૦૦ થ  
૧૭:૦૦ કા ઝકે 

   
અ.ન.ં ટેન્ ીર ઓન-લાઈન 

પપલબ્ ધ થવાની 
તારીખ 

ટેન્ ીર ઓન-
લાઈન સબમીટ 
કરવાની છેલ્ લી 

તારીખ અને 
સમર્ 

ટેન્ ીર ફી, બાનાની 
રકમ અને એફીીેવીટ 
બોન્ ી ફીઝીકલમા ંરજ  
કરવાની છેલ્ લી 

તારીખ  

ટેન્ ીર ફી, બાનાની રકમ અને 
એફીીેવીટ બોન્ ી ફીઝીકલમા ં

દસ્ તાવેજો પરત પહોંચાીવાનુ ંસ્ થળ  

૧ ૩૦/૧૧/ર૦૧૯ ૧૬/૧ર/ર૦૧૯ 

૧૮:૦૦ કા ઝક   
૧૮/૧ર/ર૦૧૯ 

૧૭:૦૦ કા ઝક   
કઝયયપપઝા ક ડજિ રિ  કચ રન, ગુ   જરઝત 
રઝજય પોા  િ આાઝિ વિગમ લા ., ૩૧, 
િમયપ િગર િોિઝયટરરન, જજલ્ ા ઝ િ ાઝિ િ-ર 
િ  િઝમ , કા ઝિ ક હોટરરા િ  બઝજુ   િ  
ગા  મઝ, િઝાયપજવિક બોય  હોસ્ ટેરરા િ  િઝમ , 
અઠાઝા ઝડન્ િ, સુ   રત 

ર થ  ૪ ૩૦/૧૧/ર૦૧૯ ૧૬/૧ર/ર૦૧૯ 

૧૮:૦૦ કા ઝક   
૧૮/૧ર/ર૦૧૯ 

૧૭:૦૦ કા ઝક   
રજજસ્ ટરરનયપ ઓફનિ : ગુ   જરઝત રઝજય પોા  િ 
આાઝિ વિગમ લા .,  
ા ોકઝયુ   કત ભાિિ  પઝેળ ‘‘ે’’ રોન, 
િ કટરરર - ૧૦/બ , ગઝાંF િગર - ૩૮ર૦૧૦ 

      

                          કાર્યપાલક ઈજનેર 


