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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.,  ,  ,  ,   લોકા8કુત ભવનની પાછળ,,,, 

                                                                                                                    નશાબધંી ભવનની બા�ુમા ં, , , ,છ રોડ, , , , સેકટર−−−−૧૦/બી, , , , ગાધંીનગર) 

CIN No.:-  U45201GJ1988SGC011453 

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

 1જુરાત રાજય @હર બાધંકામ ખાતાના ઠકદારોની માB ય યાદ�ની યોC ય Dેણીમા ં

નEધાયેલા ઠકદારDીઓ પાસેથી નીચનેા કામોના ટB ડર માટ કાય/પાલક ઈજનેર, 1જુરાત રાજય 

પોલીસ આવાસ િનગમ Hલ., 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 Iધુીમા ંમળ� 

@ય તે ર�તે મગંાવવા માટ નકક� કરલ છે.  અ6�7� ��.- 1 8� 6 ના ટBડર ફોમ/ ઈ-ટB ડરJગ 

પK ધિતથી નીચે જણાવેલ તાર�ખ Iધુીમા ંઓન-લાઈન સબમીટ કરવાના રહશે, તેમજ �:�* ;�< =� 
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 T $��^� કર� નીચે જણાવેલ તાર�ખ Iધુીમા ંઓન-લાઈન 

સબમીટ કરવાના રહશે. 

 નીચે દશા/વેલ કામો માટ કવર ઉપર કામPુ ંનામ તથા બાનાની રકમ, ટB ડર ફ�, Qા.૧૦૦ 

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

તાર�ખનો ઉU લેખ કર� શીU ડ કવર નીચે જણાવેલ તાર�ખ Iધુી િનગમની અમદાવાદ િવભાગીય 

કચેર� ખાતે ર-.પો.એડ�./� પીડ પો� ટ તથા QબQથી અવV ય ર�ૂ કરવાPુ ંરહશે. િનધા/ર�ત તાર�ખ 

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

માBય ધારાધોરણ Wજુબ નહ� હોય તો તેવા ઈ@રદારDીPુ ંટB ડર નોન-ર�સપોB સીવ ગણી, Xાઈઝ 

બીડ ઓન-લાઈન ખોલવામા ંઆવશે નહ�, જQર� દ� તાવેજો તથા ટB ડર ફ�Pુ ં કવર ર�ૂ કરવાની 

છેU લી તાર�ખે આક� મીક કારણોસર જો ર@ @હર થાય તો Y યાર પછ�Pુ ં ચાZ ુ �દવસે ર�ૂ કર� 

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

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

www.statetenders.com ઉપર ઉપલ\ ધ છે. વ]મુા ં જણાવવાPુ ં ક બાના W�ુકત XમાણપM 
માM 1જુરાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ Hલ., Pુ ંજ માB ય રાખવામા ંઆવશે. 
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ÉÉÉÉ    અમદાવાદ -Uલાના િવિવધ પોલીસ 8િુનટના રહણાકં 

તથા Hબન રહણાકં મકાનો મા ંનાના Wળુકામો સાથે ખાસ 

મરામતની કામગીર� માટનો વાિષ_ક કરાર. (વાિષ_ક ભાવ 

કરાર----ર૪ મ�હના) (બીજો XયYન)    

    

(૧)વાિષ_ક ભાવ 

કરાર  

(૨) ડ� તથા ઉપરના 

તથા સમક` 

(૩) 

૧,૦૦,૦૦૦.૦૦ 

(૪) ૨૪૦૦.૦૦ 

ÊÊÊÊ    અમદાવાદ શહરના સાબરમતી સેBaલ bલ ખાતે આવેલ 

ગાધંી યાડ/ તથા સરદાર યાડ/ના �પેિશયલ ર�પેરJગના કામ 

બાબત (બીજો XયYન)    

(૧)૬૭૧૬૧૬૧.૪૦ 

(૨) ડ�  અને ઉપરના 

તથા સમક` 

(૩) ૬૭૧૬૨.૦૦ 

(૪) ૨૪૦૦.૦૦ 

૩ અમદાવાદ -Uલાના િવરમગામ ખાતે  રાcય અનામત 

પોલીસ દળ �ુથ ર૦ ખાતે આવેલ હયાત પોટા હટ માટ 

ફાઉBડશનP ુબાધંકામ (dલીBથ લવેલ ઓટા) (Mીજો XયYન) 

ÜÉÝ૯૫૧૯૨૩.૬૩ 

ÜÊÝઇર તથા  

ઉપરના ંતથા  

સમક` 

ÜËÝ ૧૯૦૩૯.૦૦  

ÜÌÝ ૯૦૦.૦૦ 

 

    

૪ અમદાવાદ -Uલાના િવરમગામ અલીગઢ પોલીસ લાઇન 

ખાતે ક`ા બી----૭૨        gનેજ લાઇનP ુર�પેરJગ કામ(બીજો 

XયYન) 

ÜÉÝ૧૯૨૯૬૬૧.૯૪ 

ÜÊÝઇ૧ તથા  

ઉપરના ંતથા  

સમક` 

 

 

ÜËÝ ૧૯૨૯૭.૦૦ 

ÜÌÝ ૯૦૦.૦૦ 

 

    

૫ અમદાવાદ -Uલાના બગોદરા ખાતે પો.�ટા.કવા/.ના બી-૧ર 

(\લોક બી-ર)આવાસોP ુ ખાસ મરામતP ુ કામ..    (Mીજો 

XયYન) 

૧) ૧૧,૪૧,૪૬૭.૦૦ 

૨) ઇર તથા ઉપરના ં

તથા સમક` 

૩) ૧૧૪૧૫.૦૦ 

૪) ૯૦૦.૦૦    

૬ અમદાવાદ શહરના સાબરમતી કશવનગર ખાતે ક`ા બી-

૨૦૦    bલ �ટાફ કવા/ટસના કRપસની ફરતે કRપાઉBડ વોલP ુ

કામ 

(૧) ૨૫૬૩૪૦૨.૦૦ 
 

(૨) ઇ૧ તથા 

ઉપરના ં   તથા 

સમક`  

(૩) ૨૫૬૩૫.૦૦ 

 (૪) ૧૫૦૦.૦૦ 
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કાય/પાલક ઇજનેરDીની કચેર� 

1જુરાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ Hલ., 

શાહ�બાગ પોલીસ �ટશન પાસે, 

મા]hુરુા પોલીસ લાઇનની બા�ુમા,ં 

અBડરiીજ પાસે,શાહ�બાગ, 

અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ 

  

;�<=� B�-��S� [	�dF 

8���� ���*O   

૧૦.૧૨.૨૦૧૮ 

;�<=� B�-��S� C��; 

$����� P'Q�� ���*O 

૩૧.૧૨.૨૦૧૮ 

૧૮ : ૦૦ 

કલાક 

�:�* �T ����
 C����� �$� �8� ;�< =� >* �ef $����� P'Q �� 

���*O 

૨.૧.૨૦૧૯  

૧૧ : ૦૦ 

કલાક 

કોઈ પણ અથવા બધા જ ટB ડરો કારણ આd યા વગર રj્ કરવાનો સhંણૂ/ હકક િનગમ પાસે અબાિધત 

રાખવામા ંઆવે છે.  
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