ુ રાત રાજય પોલીસ આવાસ નિગમ લલ., અમદાવાદ
ગજ
HFC[Z lGlJNF G\P ૩sZ_!)v Z_ f
ગુજરાત રાજય પોલીસ આવાસ નિગમ લલ., અમદાવાદ નવભાગીય કચેરી, શાહીબાગ પો.સ્ટે િી બાજુ માાં ,
રાણીસતી માંદદરિા ખાાંચામાાં,શાહીબાગ,, અમદાવાદ-૦૪ (ફોિ િાં. - (૦૭૯-૨૨૮૮૫૬૫૪) દ્વારા માન્ય જારરદારો
પાસેથી જુ દા જુ દા કામો માટે િા ટે ન્ારો માંગાવવાું ુ ાં િકકી કરે લ ેે . આ કામોિી નવગતવાર ારહેર નિનવદા
કચેરીિા િોટીસ બોાડ ઉપરાાંત નિગમિી વેબ સાજટ

http://www.gsphc.gujarat.gov.in તથા
http://gsphc.nprocure.com તથા રાજય સરકારશ્રીિી માદહતી ખાતાિી વેબસાજટ
www.statetenders.com પર જોવા મળશે. આ કામો અંગેિી વધુ નવગતો કામકાજિા દદવસો
દરમયાિ ઉપરોકત કચેરીિો તથા વાી કચેરીિો (ફોિ િાં. - ૦૭૯ ર૩રપ૬૮૦૦ થી ૮૦૩) સાંપકડ સાધવાથી મળી
શકશે. સદર કામો માટે ટે ન્ાર નિલાજિ શૂ  થવાિી અિે ટે ન્ાર પરત સ્વીકારવાિી તારીખ િીચે જુજબ ેે .
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CIN No.

o

J[A;F.8

o www.gsphc.gujarat.gov.in

.vD[.,

U45201GJ1988SGC011453

o gsphcltd@gmail.com

ઉપરોકત કોમુ ટુ રરાજ ા નિનવદા (આજ સ્વૂ પે) દૈ નિકમાાં પ્રનસધ્ધ કરવા નવિાંતી ેે .

કાયયપાલક ઈજિેર
ગુજરાત રાજય પોલીસ આવાસ નિગમ લલ.,

ુ રાત રાજય પોલીસ આવાસ નિગમ લલ., અમદાવાદ
ગજ
HFC[Z lGlJNF G\P ૩sZ_!)v Z_ f

ukfLr x'gkÙijÑ lûÂe~

કાયયપાલક ઇજિેરશ્રીિી કચેરી,

શાહીબાગ પો.સ્ટેિી બાજુમાાં ,રાણીસતી માંદદરિા ખાાંચામાાં,શાહીબાગ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (ફોિ : (૦૭૯-૨૨૮૮૫૬૫૪)

(રજીસ્ટાડ નફીસ : ગુજરાત રાજય પોલીસ આવાસ નિગમ લી. લોકા કુ ત ભવિિી 
પાેળ િશાબાંધી ભવિિી બાજુ માાંે રોાસેકટર૧૦/બીગાાંધીિગર)

CIN No.:- U45201GJ1988SGC011453
Web Site :- www.gsphc.gujarat.gov.in & e-mail Id :- eeabd.gsphc@yahoo.in
ગુજરાત રાજય ારહેર બાાંધકામ ખાતાિા ઠેકેદારોિી માન્ય યાદીિી યો્ય શ્રેણીમાાં િધધાયેલા
ઠેકેદારશ્રીન પાસેથી િીચેિા કામોિા ટે ન્ાર માટે કાયડપાલક જજિેર, ગુજરાત રાજય પોલીસ આવાસ નિગમ
લલ., શાહીબાગ પો.સ્ટે િી બાજુ માાં ,રાણીસતી માંદદરિા ખાાંચામાાં,શાહીબાગ,, અમદાવાદ-૦૪ (ફોિ િાં. (૦૭૯-૨૨૮૮૫૬૫૪) િી કચેરીિે િીચે જણાવેલ તારીખ સુધીમાાં મળી ારય તે રીતે માંગાવવા માટે િકકી
કરે લ ેે . અનુક્રમ િં.- ૧ થી ૪ િા ટે ન્ાર ફોમડ જ-ટે ન્ારગગ પધ્ધનતથી િીચે જણાવેલ તારીખ સુધીમાાં નિલાજિ સબમીટ કરવાિા રહેશે, તેમજ જરૂરી ટે ન્વર ીીિો વીમાન્વ ડ્રાફ્ટ/પે ઓવય ર(અમદાવાદ

BFT[

ચુકવવ।પ।ત્રિોજ), બાિાિી રકમિી એી.વી.આર., તાજા િોંધણીનું પ્રમાણપત્ર, બેન્ક સોલવંશી સટટીફિીકેટ
(અંદાજીત રકમિા રપ % લેખે), છે લલા વષનયન ંુ આવકવેરાનું રીટય િ ીાઈલ કયાય અંગે િી કોપી, પ્રોનવવન્વ ીં વનું
રજીસ્ટરે શિ, પાિ કાવય િી િકલ, ગુવસ એન્વ સનવસસ ટે ્ષ  રજીસ્ટરે શિ, ભાગીદારી ખત, નવધુતીકરણ લાયસન્સ
(ીકત નવધુતીકરણ કામો માટે ) અિે રૂા.૧૦૦/- િા સ્ટટે મ્પ પેપર પપર એીીવેવીટ િોટરાજ ા કરી તેમજ
ટે ન્વરમા મા્યા જુજબિા તમામ અસલ દસ્ટતાવેજોિી િકલો સ્ટકેિંગ કરી િીચે જણાવેલ તારીખ સુધીમાાં
નિ-લાજિ સબમીટ કરવાિા રહેશે.
િીચે દશાડ વેલ કામો માટે કવર ઉપર કામું ુ ાં િામ તથા બાિાિી રકમ, ટે ન્ાર ફી, ૂ ા.૧૦૦ િા સ્ટે મપ
પેપરિી એફીાેવીટ િોટરાજ ાિી કયાડ િી અસલ કોપી અિે રજૂ કરવાિી ેે લ્લી તારીખિો ઉલ્લેખ કરી
શીલ્ા કવર િીચે જણાવેલ તારીખ સુધી નિગમિી અમદાવાદ નવભાગીય કચેરી / વાી કચેરી ખાતે
રજી.પો.એાી./સ્પીા પોસ્ટ તથા ૂ બૂ થી અવ્ય રજૂ કરવાું ુ ાં રહેશે. નિધાડ રીત તારીખ સુધીમાાં ઉપરોકત
તમામ દસ્તાવેજો, બાિાિી રકમ તથા ટે ન્ાર ફી રજૂ કરવામાાં િહી આવે અથવા માન્ય ધારાધોરણ જુજબ
િહી હોય તો તેવા જારરદારશ્રીું ુ ાં ટે ન્ાર િોિ-રીસપોન્સીવ ગણી, પ્રાજ

બીા નિ-લાજિ ખોલવામાાં

આવશે િહી, જૂ રી દસ્તાવેજો તથા ટે ન્ાર ફીું ુ ાં કવર રજૂ કરવાિી ેે લ્લી તારીખે આકસ્મીક કારણોસર જો
રાર ારહેર થાય તો તયાર પેીું ુ ાં ચા ુ દદવસે રજૂ કરી શકાશે. આ અંગેિી નવગતો નિગમિી વેબ સાજટ

http://www.gsphc.gujarat.gov.in તથા http://gsphc.nprocure.com તથા રાજય સરકારશ્રીિી
માદહતી ખાતાિી વેબ સાજટ

www.statetenders.com ઉપર ઉપલબ્ધ ેે . વધુમાાં જણાવવાું ુ ાં કે બાિા

જુદકત પ્રમાણપત્ર માત્ર ગુજરાત રાજય પોલીસ આવાસ નિગમ લલ., ું ુ ાં જ માન્ય રાખવામાાં આવશે.

અ.નુ.ં
૧

કામનું િામ
અમદાવાદ શહેરિા સરદારિગર ખાતે જોઇન્ટ
ઇન્રોગેશિ સેન્ટરું ુ બાાંધકામ(નવજળીકરણસદહત)

(૧) અંદાજીત રકમ (રૂા.)

(ર) બાિાિી રકમ (રૂા.)

(૩) ટે ન્વર ીી (રૂા.)

(૪) ક્ષ ા

(૧) ૫૫૧૦૩૫૫૨.૧૧

(ર) ૫૫૧૦૩૬.૦૦

(૩) ૧૨૦૦૦.૦૦

(૪) ખાસ કક્ષા II (મકાિ)
અિે ઉપરિા તથા સમકક્ષ

૨

સુરેન્દ્વિગર જીલ્લા િા ધ્રાગધ્રા ખાતે બાગાયત
નદફસિા કેમપસિી ફરતે કમપાઉન્ા વોલું ુ કામ

(૧) ૧૮૩૧૬૦૭૯.૭૪

(ર) ૧૮૩૧૬૧.૦૦

(૩) ૩૬૦૦.૦૦

(૪) સી તથા
ઉપરિાાં તથાસમકક્ષ

૩

અમદાવાદ જીલ્લાિા ધોળકા ખાતે આઇ.બી સબ

(૧) ૫૬૧૩૦૮૯.૫૬

સેન્ટરું ુ બાાંધકામ (નવજળીકરણસદહત) (ત્રીજો

(૩) ૨૪૦૦.૦૦

પ્રયતિ)

૪

ખાતે પોલીસ સ્ટાફ કવાડટસિા ૦૭ આવાસોું ુ
મરામતું ુ કામ(નવજળીકરણસદહત)

(બીજો

(૧) ૨૭૨૧૧૩૪.૩૮

(ર) ૨૭૨૧૧.૦૦

(૩) ૧૫૦૦.૦૦

(૪) જ૧ તથા
ઉપરિાાં તથાસમકક્ષ

પ્રયતિ)
અ.િં.

૧ થી ૨

(૪) ાી તથા
ઉપરિાાંતથાસમકક્ષ

અમદાવાદ શહેરિા સદર બારર પોલીસ લાઇિ
ખાસ

(ર) ૫૬૧૩૧.૦૦

ટે ન્વર ઓિ-લાઈિ

ટે ન્વર ઓિ-લાઈિ

ટે ન્વર ીી, બાિાિી

ટે ન્વર ીી, બાિાિી રકમ અિે

પપલબ્ધ થવાિી

સબમીટ કરવાિી

રકમ અિે એીીવેવીટ

એીીવેવીટ બોન્વ ીીીીકલમાં દસ્ટતાવેજો

તારીખ

છે લલી તારીખ અિે

બોન્વ ીીીીકલમાં રૂ 

પરત પહોંચાવવાનું સ્ટથળ

સમય

કરવાિી છે લલી તારીખ

TFP૧૯.૯.૨૦૧૯
!( o __ S,FS

TFP ૨૩.૯.૨૦૧૯
!* o __ S,FS

TFP ૨૯.૮.૨૦૧૯

મેિેજગગ ાીરે કટરશ્રીિી કચેરી
ગુજરાત રાજય પોલીસ આવાસ
ુ ત ભવિિી
નિગમ લી. લોકા ક
પાેળ િશાબાંધી ભવિિી
બાજુ માાંે
રોાસેકટર૧૦/બીગાાંધીિગર૩૮૨૦૧૦

૩ થી ૪

TFP ૨૯.૮.૨૦૧૯

TFP૧૯.૯.૨૦૧૯
!( o __ S,FS

TFP ૨૩.૯.૨૦૧૯
!* o __ S,FS

કાયડપાલક

ઇજિેરશ્રીિી

કચેરી

ગુજરાત રાજય પોલીસ આવાસ
નિગમ

લલ. શાહીબાગ

પોલીસ

સ્ટેશિ પાસે
ુ ા
માધુપર

પોલીસ

લાઇિિી

બાજુ માાં અન્ારબ્રીજ
પાસે શાહીબાગ
અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૪

અ.િં.
૧

રીવસય-ઓકશિ શરુ થવાિી તારીખ અિે સમય
તા. ૨૬.૯.૨૦૧૯
૧૨ થી ૧૩ કલાક

૨

તા. ૨૬.૯.૨૦૧૯
૧૪ થી ૧૫ કલાક

કાયયપાલક ઈજિેર

