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

અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (ફોન : (૦૭૯-૨૨૮૮૫૬૫૪)    

(ર-�ટડ/ ઓફ�સ : 1જુરાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ લી.,  ,  ,  ,  નાગ�રક 8રુવઠા િનગમ:ુ ં   

સ;ુંલ, , , , સેકટર-૧૦/એ, , , , ચ-રોડ, , , , ગાઘંીનગર-૩૮ર૦૧૦) 

CIN No.:-  U45201GJ1988SGC011453 

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

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

ઠકદારEીઓ પાસેથી નીચેના 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 કચરે�ને નીચે જણાવલે તાર�ખ Jધુીમા ંમળ� Aય તે ર�તે મગંાવવા માટ નકક� કરલ છે.  
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 T $��^� કર� નીચે જણાવલે તાર�ખ Jધુીમા ંઓન-લાઈન સબમીટ કરવાના રહશ.ે 

 નીચે દશા/વલે 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 લખે કર� શીV ડ 

કવર નીચ ેજણાવલે 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� તાવજેો, બાનાની રકમ તથા 

ટC ડર ફ� ર�ૂ કરવામા ંનહ� આવ ેઅથવા માCય ધારાધોરણ Yજુબ નહ� હોય તો તેવા ઈAરદારEી:ુ ં ટC ડર 

નોન-ર�સપોC સીવ ગણી, Zાઈઝ બીડ ઓન-લાઈન ખોલવામા ંઆવશ ેનહ�, જSર� દ� તાવેજો તથા ટC ડર ફ�:ુ ં

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

કર� શકાશ.ે આ ]ગેની િવગતો િનગમની વબે સાઈટ http://www.gsphc.gujarat.gov.in તથા 

http://gsphc.nprocure.com તથા રાજય સરકારEીની મા�હતી ખાતાની વબે 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 ંઆવશ.ે 
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૧ અમદાવાદ -Vલાના મકરબા ખાતે હયાત પોલીસ અિધ`કEીની 

કચેર�ના બીA માળ ઉપર કમાCડ કCaોલ સેCટરના નવીન 

બાધંકામ બાબત.(વીજળ�કરણ તથા ફિનbચર સ�હત) (ચોથો 

Zય[ન) 

(૧) ૮૧,૧૦,૪૬૧.૧૭ 

(૨ ખાસ ક`ા III 

(મકાન) અને ઉપરના 

તથા સમક` 

 (૩) 

૮૧,૧૦૫.૦૦ 

 

(૪) ૨૪૦૦.૦૦ 

૨    અમદાવાદ શહરના સાબરમતી સેCaલ cલ ખાતે આવલે ગાધંી 

યાડ/ તથા સરદાર યાડ/ના �પેિશયલ ર�પેરMગના કામ બાબત    

(૧)૬૭૧૬૧૬૧.૪૦ 

(૨) ડ�  અને ઉપરના 

તથા સમક` 

(૩) ૬૭૧૬૨.૦૦ 

(૪) ૨૪૦૦.૦૦ 

૩    અમદાવાદ શહરના રાણીપ ખાતે રVવે એસ.પી.ડ�.વાય એસ.પી ઓ�ફસ 

ખાતે પેવર ^લોક લેCડ �કપMગ : ુખાસ મરામત: ુકામ ,,,,ગોમતી8રુ 

પોલીસ હડ કવા/ ખાતે d�લ નસ/ર�: ુકામ તથા મા_8ુરુા પોલીસ લાઇન 

ખાતે વાયર ફCસીગ : ુકામ(બીજો Zય[ન)    

(૧)૧૪૪૫૨૬૩.૮૧  

(૨) ઇર તથા ઉપરના 

તથા સમક` 

(૩) ૧૪૪૫૩.૦૦ 

(૪) ૯૦૦.૦૦ 

૪    અમદાવાદ -Vલાના િવરમગામ ખાતે  રાfય અનામત પોલીસ 

દળ �ુથ ર૦ ખાતે આવેલ હયાત પોટા હટ માટ ફાઉCડશન: ુ

બાધંકામ (gલીCથ લેવલ ઓટા) (બીજો Zય[ન) 

ÜÉÝ૯૫૧૯૨૩.૬૩ 

ÜÊÝઇર તથા  

ઉપરના ંતથા  

સમક` 

ÜËÝ ૧૯૦૩૯.૦૦  

ÜÌÝ ૯૦૦.૦૦ 

 

    

૫    JરુCaનગર -Vલાના "એ" ડ�વીઝન પો.�ટશન ખાતે 

ખાસ મરામત: ુકામ તથા પો.હડ.કવા/.ખાતે પો.�ટા.કવા/ 

ના ક`ા બી-૧૨૦ ખાતે �ટ�લના કબાટ 8રુા પાડ� ફ�ટ  

કરવા: ુકામ (Pીજો Zય[ન) 

ÜÉÝ૧૩૩૧૧૬૦.૬૨ 

ÜÊÝઇર તથા  

ઉપરના ંતથા  

સમક` 

ÜËÝ ૧૩૩૧૨.૦૦  

ÜÌÝ ૯૦૦.૦૦ 

 

    

૬    અમદાવાદ -Vલાના િવરમગામ અલીગઢ પોલીસ લાઇન ખાતે 

ક`ા બી----૭૨        dનેજ લાઇન: ુર�પેરMગ કામ 

ÜÉÝ૧૯૨૯૬૬૧.૯૪ 

ÜÊÝઇ૧ તથા  

ઉપરના ંતથા  

સમક` 

 

 

ÜËÝ ૧૯૨૯૭.૦૦ 

ÜÌÝ ૯૦૦.૦૦ 

 

    



 

 

કોઈ પણ અથવા બધા જ ટC ડરો કારણ આg યા વગર રj્ કરવાનો સ8ંણૂ/ હકક િનગમ પાસે અબાિધત રાખવામા ંઆવે છે.  
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કાય/પાલક ઇજનેરEીની કચરે� 

1જુરાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ Iલ., 

શાહ�બાગ પોલીસ �ટશન પાસે, 

મા_8ુરુા પોલીસ લાઇનની બા�ુમા,ં 

અCડરlીજ પાસે,શાહ�બાગ, 

અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ 
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૧૮ : ૦૦ કલાક 
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