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અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (ફોન : (૦૭૯-૨૨૮૮૫૬૫૪)
(ર- ટડ/ ઓફસ : 1ુજરાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ લી., નાગરક 8ુરવઠા િનગમ:ુ ં
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1ુજરાત રાજય Aહર બાંધકામ ખાતાના ઠકદારોની માCય યાદની યોDય Eેણીમાં
નFધાયેલા ઠકદારEીઓ પાસેથી નીચેના કામોના ટCડર માટ કાય/પાલક ઈજનેર, 1ુજરાત રાજય
પોલીસ આવાસ િનગમ Iલ., શાહબાગ પો. ટની બાુ માં ,રાણીસતી મંદરના ખાંચામાં,શાહબાગ,,
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Aય તે રતે મંગાવવા માટ નકક કરલ છે . અ67 .- 1 8 5
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T$^ કર નીચે જણાવેલ તારખ Jુધીમાં ઓન-લાઈન

સબમીટ કરવાના રહશે.
નીચે દશા/વેલ કામો માટ કવર ઉપર કામ:ુ ં નામ તથા બાનાની રકમ, ટCડર ફ, Sા.૧૦૦
ના

ટTપ પેપરની એફડવીટ નોટરાઈઝડની કયા/ની અસલ કોપી અને રૂ કરવાની છે Vલી

તારખનો ઉVલેખ કર શીVડ કવર નીચે જણાવેલ તારખ Jુધી િનગમની અમદાવાદ િવભાગીય
કચેર ખાતે ર-.પો.એડ./ પીડ પો ટ તથા SબSથી અવXય રૂ કરવા:ુ ં રહશે. િનધા/રત તારખ
Jુધીમાં ઉપરોકત તમામ દ તાવેજો, બાનાની રકમ તથા ટCડર ફ રૂ કરવામાં નહ આવે અથવા
માCય ધારાધોરણ Yુજબ નહ હોય તો તેવા ઈAરદારEી:ુ ં ટCડર નોન-રસપોCસીવ ગણી, Zાઈઝ
બીડ ઓન-લાઈન ખોલવામાં આવશે નહ, જSર દ તાવેજો તથા ટCડર ફ:ુ ં કવર રૂ કરવાની
છે Vલી તારખે આક મીક કારણોસર જો રA Aહર થાય તો [યાર પછ:ુ ં ચા\ુ દવસે રૂ કર
શકાશે. આ ]ગેની િવગતો િનગમની વેબ સાઈટ http://www.gsphc.gujarat.gov.in તથા

http://gsphc.nprocure.com તથા રાજય સરકારEીની માહતી ખાતાની વેબ સાઈટ
www.statetenders.com ઉપર ઉપલ^ધ છે . વ_ુમાં જણાવવા:ુ ં ક બાના Yુકત ZમાણપP
માP 1ુજરાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ Iલ., :ુ ં જ માCય રાખવામાં આવશે.
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અમદાવાદ -Vલાના િવિવધ પોલીસ `ુિનટના રહણાંક

(૧)વાિષbક ભાવ

(૩)

તથા Iબન રહણાંક મકાનો માં રહણાંક તથા Iબન રહણાંક

કરાર

૧,૦૦,૦૦૦.૦૦

મકાનો માં નાના Yુળકામો સાથે ખાસ મરામતની

(૨) ડ તથા ઉપરના

(૪) ૨૪૦૦.૦૦

કામગીર માટનો વાિષbક કરાર. (વાિષbક ભાવ કરાર-ર૪

તથા સમકc
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અમદાવાદ -Vલાના તેલાવ ખાતે વહવટ અને
ડ.વાય.એસ.પી ઓફસ (-+૧) તથા ડોગ કનાલના
બાંધકામ બાબત(વીજળકરણ સહત)

(૧)૧૯૧૦૦૪૯૧.૧૬
(૨) ખાસ કcા III
(મકાન) અને

(૩)
૧૯૧૦૦૫.૦૦
(૪) ૩૬૦૦.૦૦

ઉપરના તથા
સમકc
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અમદાવાદ શહરના ુ હા8ુરા ખાતે એસ.ઓ.- IબVડMગના (૧)૮૨૪૯૭૨.૯૪
સીઆઇએસએફ કચન મેશ:ુ ખાસ મરામત:ુ કામ

(૨) ઈ૨ તથા

(૩) ૧૬૫૦૦.૦૦
(૪) ૯૦૦.૦૦

ઉપરના તથા
સમકc
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અમદાવાદ શહરના સાબરમતી સેCfલ gલ ખાતે gલ
ટાફ કવા/.ના કcા બી-૪૮/૫૪ ખાતે (વોટરhુફiગ)

ÜÉÝ૨૦૮૧૯૭૩.૮૮

ÜËÝ ૨૦૮૨૦.૦૦

ÜÊÝઇર તથાઉપરનાં

ÜÌÝ ૯૦૦.૦૦

ખાસ મરામત :ુ કામ તથા ૨૦૦ કોટડ ખાતેની હયાત
કTપાઉCડ વોલ તોડ ને નવી કTપાઉCડ વોલ

તથા સમકc

બનાવવા:ુ કામ. (બીજો Zય[ન)
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JુરCjનગર -Vલાના પો.હડ.કવા/.ખાતે પો. ટા.કવા/.કcા ÜÉÝ૪૩૧૦૧૭૧૭.૩૯

બી-૪૮,સી-૦૧ :ુ બાંધકામ. (વીજળકરણ સહત)

(૨ ખાસ કcા II
(મકાન) અને
ઉપરના તથા
સમકc

ÜËÝ ૪૩૧૦૧૭.૦૦
ÜÌÝ ૬૦૦૦.૦૦
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શાહબાગ પોલીસ ટશન પાસે,
મા_ુ8રુ ા પોલીસ લાઇનની બાુ માં,
અCડરkીજ પાસે,શાહબાગ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪
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કોઈ પણ અથવા બધા જ ટCડરો કારણ આlયા વગર રm્ કરવાનો સં8 ૂણ/ હકક િનગમ પાસે અબાિધત
રાખવામાં આવે છે .
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