
 
 

ગજુરાત રાજય પોલીસ આવાસ નિગમ લલ., સરુત 

જાહરે નિનવદા િ.ં - ૧૨ (ર૦૧૯ - ૨૦) 
કાયયપાલક ઈજિેરિી કચેરી 

૩૧, િમયદિગર સોસાયટી, જજલ્ લા સેવાસદિ-ર િી સામે, કલાસીક હોટલિી બાજુિી ગલીમા, સાવયજનિક બોયઝ હોસ્ ટેલિી સામે, 
અઠવાલાઈન્ સ, સરુત - ૩૯પ ૦૦૧, ફોિ િ.ં ૦૨૬૧ ૨૬૬૭૮૪૪   

CIN No.:-  U45201GJ1988SGC011453  web site :- www.gsphc.gujarat.gov.in &  

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

 ગજુરાત રાજય જાહરે બાાંધકામ ખાતાના ઠેકેદારોની માન્ ય યાદીની યોગ્ ય શે્રણીમાાં નોંધાયેલા ઠેકેદારશ્રીઓ 
પાસેથી નીચેના કામોના ટેન્ ડર માટે કાયયપાલક ઈજનેર, ગજુરાત રાજય પોલીસ આવાસ નનગમ લલ., ૩૧, નમયદનગર 
સોસાયટી, જજલ્ લા સેવાસદન-ર ની સામે, કલાસીક હોટલની બાજુની ગલીમા, સાવયજનનક બોયઝ હોસ્ ટેલની સામે, 
અઠવાલાઈન્ સ, સરુત (ફોન નાં. ૦ર૬૧ ર૬૬૭૮૪૪) ની કચેરીને નીચે જણાવેલ તારીખ સધુીમાાં મળી જાય તે રીતે 
માંગાવવા માટે નકકી કરેલ છે.  અનકુ્રમ િ.ં- ૧ થી ૪ માટે ઈ-ટેન્ ડરીંગ પધ્ ધનતથી નીચે જણાવેલ તારીખ સધુીમાાં ઓન-
લાઈન સબમીટ કરવાના રહશેે, તેમજ જરૂરી ટેન્ ડર ફીિો ડીમાન્ ડ ડ્રાફટ, બાિાિી રકમિી એફ.ડી.આર., તાજા િોંધણીનુ ં
પ્રમાણપત્ર, બેન્ ક સોલવશંી સટીફફકેટ (અંદાજીત રકમિા રપ % લેખે), છેલ્ લા વર્યનુ ંઆવકવેરાનુ ંરીટયિ ફાઈલ કયાય અંગેિી 
કોપી, પ્રોનવડન્ ડ ફંડનુ ં રજીસ્ રેશિ, પાિ કાડયિી િકલ, ગડુસ એન્ ડ સનવિસ ટેક્ષ રજીસ્ રેશિ, ભાગીદારી ખત, નવધતુીકરણ 
લાયસન્ સ (ફકત નવધતુીકરણ કામો માટે) અિે રૂા.૧૦૦/- િા સ્ ટેમ્ પ પેપર ઉપર એફીડેવીટ નોટરાઈઝડ કરી તેમજ ટેન્ ડરમા 
માગ્ યા મજુબિા તમામ અસલ દસ્ તાવેજોિી િકલો સ્ કેિીંગ કરી નીચે જણાવેલ તારીખ સધુીમાાં ઓન-લાઈન સબમીટ 
કરવાના રહશેે.  

 નીચે દશાયવેલ કામો માટે કવર ઉપર કામનુાં નામ તથા બાનાની રકમ, ટેન્ ડર ફી, રા.૧૦૦ ના સ્ ટેમ્ પ પેપરની 
એફીડેવીટ નોટરાઈઝડની કયાયની અસલ કોપી અને રજૂ કરવાની છેલ્ લી તારીખનો ઉલ્ લેખ કરી શીલ્ ડ કવર નીચે જણાવેલ 
તારીખ સધુી નનગમની સરુત નવભાગીય કચેરી ખાતે રજી.પો.એડી. / સ્ પીડ પોસ્ ટ તથા રબરથી અવશ્ ય રજૂ કરવાનુાં રહશેે. 
નનધાયરીત તારીખ સધુીમાાં ઉપરોકત તમામ દસ્ તાવેજો, બાનાની રકમ તથા ટેન્ ડર ફી રજૂ કરવામાાં નહી આવે અથવા માન્ ય 
ધારાધોરણ મજુબ નહી હોય તો તેવા ઈજારદારશ્રીનુાં ટેન્ ડર નોન-રીસપોન્ સીવ ગણી, પ્રાઈઝ બીડ ઓન-લાઈન ખોલવામાાં 
આવશે નહી, જરરી દસ્ તાવેજો તથા ટેન્ ડર ફીનુાં કવર રજૂ કરવાની છેલ્ લી તારીખે આકસ્ મીક કારણોસર જો રજા જાહરે થાય 
તો ત્ યાર પછીનુાં ચાલ ુ દદવસે રજૂ કરી શકાશે. આ અંગેની નવગતો નનગમની વેબ સાઈટ 
http://www.gsphc.gujarat.gov.in તથા http://gsphc.nprocure.com તથા રાજય 
સરકારશ્રીની માદહતી ખાતાની વેબ સાઈટ www.statetenders.com ઉપર ઉપલબ્ ધ છે. વધમુાાં જણાવવાનુાં કે 
બાના મદુકત પ્રમાણપત્ર માત્ર ગજુરાત રાજય પોલીસ આવાસ નનગમ લલ., નુાં જ માન્ ય રાખવામાાં આવશે. 
અ.નુ.ં કામનુ ંિામ (૧) અંદાજીત રકમ  (રૂા.) 

(૩) ટેન્ ડર ફી (રૂા.) 
(ર) બાિાિી રકમ (રૂા.) 
(૪) કક્ષા 

રીવસય ઓકશિ 
શરૂ થવાિી તારીખ 

અિે સમય 
૧ ભરચ જજલ્ લાના ભરચ પોલીસ હડે કવાટયસ ખાત ે

પોલીસ આવાસો કક્ષા સી-૦૬, ડી-૦૪ તથા ઈ-૦ર 
તથા સોનેરી મહલે પોલીસ લાઈન ખાતે બી-૬૪ (બી-
૯૬ માાંથી) આવાસોનુાં ખાસ મરામત કામ તથા 
રપનગર વાલીયા રાજય અનામત પોલીસ દળ જુથ-
૧૦ ખાતે ડે્રનેજ લાઈનનુાં કામ. (જોબ નાં ર૦૧૯-ર૦)   

(૧) ૨૮,૫૪,૭૭૩.૨૪ 

(૩)  ૧૫૦૦.૦૦  
(ર) ૨૮,૫૪૮.૦૦  

(૪) કક્ષા ‘‘ઈ૧’’ અને ઉપર 
- 

૨ વલસાડ જજલ્ લાના રાજય અનામત પોલીસ દળ જુથ-
૧૪ કલગામ ખાતે પોલીસ આવાસો કક્ષા ડી-૦૪ 
યનુનટના બાાંધકામ બાબત. (નવજળીકરણ સદહત) 
(ટી.એ.એસ.પી. પ્રાયોરીટી ૨૦૧૮-૧૯) (ત્રીજો પ્રયત્ ન)  

(૧) ૯૪,૦૦,૬૨૪.૬૦   

(૩) ૨૪૦૦.૦૦   
(ર) ૯૪,૦૦૬.૦૦ 

(૪) ખાસ કક્ષા "III" 
(મકાન) અને ઉપર તથા 
સમકક્ષ 

- 

૩ ડાાંગ જજલ્ લાના સાપતુારા ખાતે પોલીસ આવાસો કક્ષા 
બી-૧૬ (પ્રનત ફલોર ર યનુનટ) (ર બ્ લોક)  (પી + ૪) 
ના બાાંધકામ બાબત. (નવજળીકરણ સદહત) 
(ડીજીપીશ્રીની અગ્રતાયાદી વર્ય ર૦૧૯-ર૦) (ચોથો 
પ્રયત્ ન)   

(૧) ૩,૪૨,૬૯,૩૬૫.૭૧  

(૩) ૬૦૦૦.૦૦ 
(ર) ૩,૪૨,૬૯૪.૦૦ 

(૪) ખાસ કક્ષા "II" 
(મકાન) અને ઉપર તથા 
સમકક્ષ 

તા.૦૬.૦૩.ર૦૨૦ 

સમય ૧૨:૦૦ થી 
૧૩:૦૦ કલાકે 

૪ વલસાડ જજલ્ લાના કલગામ ખાતે મરીન ટાસ્ ક ફોસય માટે 
આવાસો કક્ષા બી-૪૮(પા+૬), સી-૮(પા+૨), ડી-૦ર 
અને ઈ-૦૧ યનુનટના બાાંધકામ બાબત. (નવજળીકરણ 
સદહત) (ડી.જી.પી.પ્રાયોરીટી ૨૦૧૮-૧૯) (ત્રીજો 
પ્રયત્ ન) 

(૧) ૧૧,૮૩,૪૪,૩૯૬.૭૬ 

(૩) ૧૮૦૦૦.૦૦   
(ર) ૧૧,૮૩,૪૪૪.૦૦  

(૪) ખાસ કક્ષા "I" (મકાન) 
અને ઉપર તથા સમકક્ષ 

તા.૦૬.૦૩.ર૦૨૦ 

સમય ૧૪:૦૦ થી 
૧૫:૦૦ કલાકે 
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અ.િ.ં ટેન્ ડર ઓિ-લાઈિ 

ઉપલબ્ ધ થવાિી 
તારીખ 

ટેન્ ડર ઓિ-
લાઈિ સબમીટ 
કરવાિી છેલ્ લી 
તારીખ અિે 

સમય 

ટેન્ ડર ફી, બાિાિી 
રકમ અિે એફીડેવીટ 
બોન્ ડ ફીઝીકલમા ંરજૂ 

કરવાિી છેલ્ લી 
તારીખ  

ટેન્ ડર ફી, બાિાિી રકમ અિે 
એફીડેવીટ બોન્ ડ ફીઝીકલમા ં

દસ્ તાવેજો પરત પહોંચાડવાનુ ંસ્ થળ  

 ૧ અને ૨ ૧૩/૨/૨૦૨૦ ૨૯/૦૨/૨૦૨૦ 

૧૮:૦૦ કલાક   

૩/૩/૨૦૨૦ 

૧૭:૦૦ કલાક   

કાયયપાલક ઈજનેરની કચેરી, ગજુરાત 
રાજય પોલીસ આવાસ નનગમ લલ., ૩૧, 
નમયદનગર સોસાયટી, જજલ્ લા સેવાસદન-ર 
ની સામે, કલાસીક હોટલની બાજુની 
ગલીમા, સાવયજનનક બોયઝ હોસ્ ટેલની સામે, 
અઠવાલાઈન્ સ, સરુત 

૩ અને ૪ ૧૩/૨/૨૦૨૦ ૨૯/૦૨/૨૦૨૦ 

૧૮:૦૦ કલાક   

૩/૩/૨૦૨૦ 

૧૭:૦૦ કલાક   

રજજસ્ ટડય ઓફીસ : ગજુરાત રાજય પોલીસ 
આવાસ નનગમ લલ.,  
લોકાયકુત ભવનની પાછળ ‘‘છ’’ રોડ, 
સેકટર - ૧૦/બી, ગાાંધીનગર - ૩૮ર૦૧૦ 

                      
 
 

          કાયયપાલક ઈજિેર 


