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CIN No.:- U45201GJ1988SGC011453
Web site :- www.gsphc.gujarat.gov.in & e-mail Id :- eesurat.gsphc@gmail.com
ુજરાત રાજય

હર બાંધકામ ખાતાના ઠકદારોની માય યાદની યોય ેણીમાં

નધાયેલા ઠકદારીઓ પાસેથી નીચેના કામોના ટડર માટ કાય&પાલક ઈજનેર, ુજરાત રાજય
પોલીસ આવાસ િનગમ -લ., સી-૦૧, 2ુ ર3વે પોલીસ 4ટાફ કવાટ& સ, ર3વે પોલીસ લાઈન, પો6ાર
આક7 ડની બા8ુ માં, ખાંડ બ ર, વરાછા રોડ, :ુરત. (ફોન નં. - ૦ર૬૧ રપ૬૭૮૪૪) ની કચેરને
નીચે જણાવેલ તારખ :ુધીમાં મળ

ય તે રતે મંગાવવા માટ નકક કરલ છે . :;< .- 1

= 3 ઈ-ટડરBગ પCધિતથી નીચે જણાવેલ તારખ :ુધીમાં ઓન-લાઈન સબમીટ કરવાના રહશે,
તેમજ я>* /+3 0* 3*+3 ?0/, 4 % @0.3*..,  ABC ; DC E,
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.%W કર નીચે જણાવેલ તારખ :ુધીમાં ઓન-લાઈન સબમીટ કરવાના

રહશે.
નીચે દશા&વેલ કામો માટ કવર ઉપર કામGુ ં નામ તથા બાનાની રકમ, ટડર ફ, Hા.૧૦૦
ના 4ટIપ પેપરની એફડવીટ નોટરાઈઝડની કયા&ની અસલ કોપી અને ર8ૂ કરવાની છે 3લી
તારખનો ઉ3લેખ કર શી3ડ કવર નીચે જણાવેલ તારખ :ુધી િનગમની :ુરત િવભાગીય કચેર
ખાતે રN.પો.એડ. / 4પીડ પો4ટ તથા HબHથી અવPય ર8ૂ કરવાGુ ં રહશે. િનધા&રત તારખ
:ુધીમાં ઉપરોકત તમામ દ4તાવેજો, બાનાની રકમ તથા ટડર ફ ર8ૂ કરવામાં નહ આવે અથવા
માય ધારાધોરણ Qુજબ નહ હોય તો તેવા ઈ રદારીGુ ં ટડર નોન-રસપોસીવ ગણી, Rાઈઝ
બીડ ઓન-લાઈન ખોલવામાં આવશે નહ, જHર દ4તાવેજો તથા ટડર ફGુ ં કવર ર8ૂ કરવાની
છે 3લી તારખે આક4મીક કારણોસર જો ર

હર થાય તો Sયાર પછGુ ં ચાTુ Uદવસે ર8ૂ કર

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

http://gsphc.nprocure.com તથા રાજય સરકારીની માUહતી ખાતાની વેબ સાઈટ
www.statetenders.com ઉપર ઉપલWધ છે . વXુમાં જણાવવાGુ ં ક બાના QુUકત RમાણપY
માY ુજરાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ -લ., Gુ ં જ માય રાખવામાં આવશે.
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(1) IJ % (>.)

() 4 % (>.)

(3) / +3 0* (>.)

(4) %O

:ુરત શહરનાં ડBડોલી ખાતે અબ&ન

(૧) ૧,૫૨,૬૯,૯૮૬.૨૯

(૨) ૧,૫૨,૭૦૦.૦૦

પોલીસ

(૩) ૩૬૦૦.૦૦

(૪) ખાસ ક_ા ‘‘III’’

4ટશનનાં

બાધકામ

બાબત.(વીજળકરણ
(ડNપીીની

(મકાન) અને ઉપર

સUહત)

અZતાયાદ

ર૦૧૮-૧૯)

(એન.આર.બી. 4કમ)

૨

તાપી N3લાના bયારા ખાતે અબ&ન

(૧) ૧,૪૬,૦૯,૬૩૨.૧૧

(૨) ૧,૪૬,૦૯૬.૦૦

પોલીસ 4ટશનનાં બાધકામ બાબત.

(૩) ૩૬૦૦.૦૦

(૪) ખાસ ક_ા ‘‘III’’
(મકાન) અને ઉપર

(િવજળકરણ સUહત) (ટ.એ. એસ.પી.
૨૦૧૮-૨૦૧૯) (એન.આર.બી. 4કમ)
૩

નવસાર N3લાના નવસાર સબcલ

(૧) ૧,૧૯,૧૩,૬૬૩.૦૩

(૨) ૧,૧૯,૧૩૭.૦૦

ખાતે પોલીસ આવાસો ક_ા બી-૧૨,

(૩) ૩૬૦૦.૦૦

(૪) ક_ા "સી" અને ઉપર

સી-૦૧

નાં

(િવજળકરણ

બાધકામ
સUહત)

બાબત.

(cલ

કામ

૨૦૧૭-૧૮) (એન.આર.બી. 4કમ)
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૧ થી ૩

૨૭.૦૮.૨૦૧૮

૧૧.૦૯.૨૦૧૮
૧૮ : કલાક

૧૭.૦૯.૨૦૧૮

કાય&પાલક

ઈજનેરની

કચેર,

ુજરાત રાજય પોલીસ આવાસ
િનગમ -લ., સી-૦૧, 2ુ ર3વે
પોલીસ

4ટાફ

કવાટ&સ,

ર3વે

પોલીસ લાઈન, પો6ાર આક7 ડની
બા8ુ માં,

ખાંડ

બ ર,

વરાછા

રોડ, :ુરત. (ફોન નં. - ૦ર૬૧
રપ૬૭૮૪૪)

કોઈ પણ અથવા બધા જ ટડરો કારણ આfયા વગર રg્ કરવાનો સંi ૂણ& હકક િનગમ પાસે
અબાિધત રાખવામાં આવે છે .
%&  % 'я(

