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Web Site :- www.gsphc.gujarat.gov.in & e-mail Id :- eesurat.gsphc@gmail.com 

 

 �જુરાત રાજય �હ�ર બાધંકામ ખાતાના ઠ�ક�દારોની મા  ય યાદ'ની યો( ય )ેણીમા ં

ન+ધાયેલા ઠ�ક�દાર)ીઓ પાસેથી નીચનેા કામોના ટ�  ડર માટ� કાય1પાલક ઈજનેર, �જુરાત રાજય 

પોલીસ આવાસ િનગમ �લ., સી-૦૧,   6 ુર�7 વે પોલીસ 8 ટાફ કવાટ1સ, ર�7 વે પોલીસ લાઈન, પો:ાર 

આક;ડની બા<ુમા,ં ખાડં બ�ર, વરાછા રોડ, �રુત. (ફોન ન.ં - ૦ર૬૧ રપ૬૭૮૪૪) ની કચેર'ને 

નીચે જણાવેલ તાર'ખ �ધુીમા ંમળ' �ય તે ર'તે મગંાવવા માટ� નકક' કર�લ છે.  ����� ��.- 1 

A' 8 ઈ-ટ�  ડરEગ પ� ધિતથી નીચ ેજણાવેલ તાર'ખ �ધુીમા ંઓન-લાઈન સબમીટ કરવાના રહ�શે, 
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	8 &
��/0�' ���0 8 ���Y1 કર' નીચ ેજણાવેલ તાર'ખ �ધુીમા ંઓન-લાઈન સબમીટ કરવાના 

રહ�શે. 

 નીચે દશા1વેલ કામો માટ� કવર ઉપર કામHુ ંનામ તથા બાનાની રકમ, ટ�  ડર ફ', Iા.૧૦૦ 

ના 8 ટ�J પ પેપરની એફ'ડ�વીટ નોટરાઈઝડની કયા1ની અસલ કોપી અને ર<ૂ કરવાની છે7 લી 

તાર'ખનો ઉ7 લેખ કર' શી7 ડ કવર નીચે જણાવેલ તાર'ખ �ધુી િનગમની �રુત િવભાગીય કચેર' 

ખાતે રN.પો.એડ'. / 8 પીડ પો8 ટ તથા IબIથી અવP ય ર<ૂ કરવાHુ ં રહ�શે. િનધા1ર'ત તાર'ખ 

�ધુીમા ંઉપરોકત તમામ દ8 તાવેજો, બાનાની રકમ તથા ટ�  ડર ફ' ર<ૂ કરવામા ંનહ' આવે અથવા 

મા  ય ધારાધોરણ Qજુબ નહ' હોય તો તેવા ઈ�રદાર)ીHુ ંટ�  ડર નોન-ર'સપો  સીવ ગણી, Rાઈઝ 

બીડ ઓન-લાઈન ખોલવામા ંઆવશે નહ', જIર' દ8 તાવેજો તથા ટ�  ડર ફ'Hુ ં કવર ર<ૂ કરવાની 

છે7 લી તાર'ખે આક8 મીક કારણોસર જો ર� �હ�ર થાય તો S યાર પછ'Hુ ં ચાT ુ Uદવસે ર<ૂ કર' 

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

http://gsphc.nprocure.com તથા રાજય સરકાર)ીની માUહતી ખાતાની વેબ સાઈટ 

www.statetenders.com ઉપર ઉપલW ધ છે. વXમુા ં જણાવવાHુ ં ક� બાના QUુકત RમાણપY 

માY �જુરાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ �લ., Hુ ંજ મા  ય રાખવામા ંઆવશે. 
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૧ વલસાડ Zજ7 લાના િવિવધ 8 થળોએ તથા 

પિ)મ ર�7 વે પોલીસના �હૃ િવભાગના 

રહ�ણાકં તથા �બન-રહ�ણાકં મકાનોના ખાસ 

મરામત / નાના Qળુકામોની કામગીર' 

માટ�નો વાિષ]ક ભાવ કરાર બાબત. (ફકત 

િસિવલ કામ) (Yીજો RયS ન) 

(૧) ^_-વાિષ]ક ભાવ કરાર 

(૩) ૯૦૦.૦૦  

(ર) ર૦,૦૦૦.૦૦  

(૪) કbા ‘‘ઈ-૧’’ અને 

ઉપર  

૨ નવસાર' Zજ7 લાના િવિવધ 8 થળોએ �હૃ 

િવભાગના રહ�ણાકં તથા �બન-રહ�ણાકં 

મકાનોના ખાસ મરામત / નાના 

Qળુકામોની કામગીર' માટ�નો વાિષ]ક ભાવ 

કરાર બાબત. (ફકત િસિવલ કામ) (Yીજો 

RયS ન) 

(૧) ^_-વાિષ]ક ભાવ કરાર 

(૩) ૯૦૦.૦૦  

(ર) ર૦,૦૦૦.૦૦  

(૪) કbા ‘‘ઈ-૧’’ અને 

ઉપર 

૩ તાપી Zજ7 લાના િવિવધ 8 થળોએ �હૃ 

િવભાગના રહ�ણાકં તથા �બન-રહ�ણાકં 

મકાનોના ખાસ મરામત / નાના 

Qળુકામોની કામગીર' માટ�નો વાિષ]ક ભાવ 

કરાર બાબત. (ફકત િસિવલ કામ) (Yીજો 

RયS ન) 

(૧) ^_-વાિષ]ક ભાવ કરાર 

(૩) ૯૦૦.૦૦  

(ર) ર૦,૦૦૦.૦૦  

(૪) કbા ‘‘ઈ-૧’’ અને 

ઉપર 

૪ �રુત શહ�રના િવિવધ 8 થળોએ તથા 

પિ)મ ર�7 વે પોલીસના �હૃ િવભાગના 

રહ�ણાકં તથા �બન-રહ�ણાકં મકાનોના ખાસ 

મરામત / નાના Qળુકામોની કામગીર' 

માટ�નો વાિષ]ક ભાવ કરાર બાબત. (ફકત 

િસિવલ કામ) (Yીજો RયS ન)  

(૧) ^_-વાિષ]ક ભાવ કરાર 

(૩) ૧પ૦૦.૦૦  

(ર) ૪૦,૦૦૦.૦૦  

(૪) કbા ‘‘ઈ-૧’’ અને 

ઉપર 

૫ તાપી Zજ7 લાના બોરડા ખાતે પોલીસ 

આવાસો કbા બી-૦૩ અન ેઆઉટ પો8 ટના ં

બાધંકામ બાબત. (િવજળ'કરણ સUહત)  

(ડ'Nપી)ીની અgતાયાદ' ર૦૧૬-૧૭) 

(બીજો RયS ન)   

(૧) ૪૪,૭૯,૭૭૧.૧૭  

(૩) ૧૫૦૦.૦૦  

(ર) ૪૪,૭૯૮.૦૦   

(૪) કbા ‘‘ઈ-૧’’ અને 

ઉપર 

૬ �રુત Zજ7 લાના મઢ' ખાતે પોલીસ 8 ટાફ 

કવાટ1સ કbા બી-૦૩ અને આઉટ પો8 ટHુ ં

બાધંકામ (િવજળ'કરણ સUહત) 

(ડ'Nપી)ીની અgતાયાદ' ર૦૧૭-૧૮) 

(૧) ૪૩,૬૦,૮૯૭.૭૭ 

(૩) ૧૫૦૦.૦૦ 

(ર)  ૪૩,૬૦૯.૦૦  

(૪) કbા ‘‘ઈ-૧’’ અને 

ઉપર 

૭ �રુત શહ�રના સચીન ખાત ેઅબ1ન પોલીસ 

8 ટ�શનના બાધંકામ બાબત. (િવજળ'કરણ 

સUહત) (ડ'Nપી)ીની અgતાયાદ' 

ર૦૧૭-૧૮) (એન.આર.બી. 8 ક'મ)  

(૧) ૧,૫૨,૧૪,૬૧૬.૬૫  

(૩) ૩૬૦૦.૦૦  

(ર) ૧,૫૨,૧૪૬.૦૦   

(૪) ખાસ કbા ‘‘III’’ અને 

ઉપર 

૮ વલસાડ Zજ7 લાના સર'ગામ ખાત ે�જુરાત 

Riુષણ િનયYણ બોડ1ની Rાદ�િશક 

કચેર'ના બાધંકામ બાબત. (િવજળ'કરણ 

(૧) ૩,૦૯,૯૬,૭૯૩.૧૧  

(૩) ૬૦૦૦.૦૦ 

(ર) ૩,૦૯,૯૬૮.૦૦   

(૪) ખાસ કbા ‘‘III’’ અને 

ઉપર 
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૧ થી ૮ ૧૪.૦૬.૨૦૧૮ ૨૯.૦૬.૨૦૧૮ 

j૧૮: ૦૦ કલાક 

૦૫.૦૭.૨૦૧૮  કાય1પાલક ઈજનરેની કચરે', 

�જુરાત રાજય પોલીસ આવાસ 

િનગમ �લ., સી-૦૧,   6 ુ ર�7 વ ે

પોલીસ 8 ટાફ કવાટ1સ, ર�7 વ ે

પોલીસ લાઈન, પો:ાર આક;ડની 

બા<ુમા,ં ખાડં બ�ર, વરાછા 

રોડ, �રુત. (ફોન ન.ં - ૦ર૬૧ 

રપ૬૭૮૪૪) 

 કોઈ પણ અથવા બધા જ ટ�  ડરો કારણ આl યા વગર રi્ કરવાનો સnંણૂ1 હકક િનગમ પાસ ે

અબાિધત રાખવામા ંઆવે છે.  
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