
 

 જુરાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ લી. 
કાય5પાલક ઇજનેર8ીની કચેર:, 

પોલીસ હ'ડ )વાટસ-, .લોક ન.ં૧૫ની ન4ક, ર'સકોસ- 6ર7ગ રોડ, 

રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧. ફોન/ફ')સ (૦૨૮૧) ૨૪૪૯૯૪૪.   

 (ર4Fટડ- ઓફHસ : Jજુરાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ લી.,  નાગ6રક Qરુવઠા 

િનગમSુ ંસTુંલ, સેકટર-૧૦/એ, ચ-રોડ, ગાઘંીનગર-૩૮ર૦૧૦)  

CIN : U45201GJ1988SGC011453 Email : eerjt.gsphc@yahoo.in 
                          

YંુકH Zદુતની \હ'ર િનિવદા ન.ં-૦૨ (ર૦૧૮-૧૯) 
   Jજુરાત રાજય \હ'ર બાઘંકામ ખાતાના રા_ય સરકાર`ી હFતકના બાધંકામ િવભાગોના 

ઠ'ક'દારોની માcય યાદHની યોdય `ેણીમા નોધાયેલ ઠ'ક'દારો`ી પાસેથી નીચેના તમામ કામોના ટ'cડરો નીચે દશા-વેલ 

તારHખ hધુીમા ંમળH \ય તે રHતે મગંાવવામા ંઆવે છે. અSlુમન.ં- ૧ થી ૧૫ ના ટ'cડર ફોમ- ઇ-ટ'cડરnગ ૫oઘિતથી 

કાય-પાલક ઇજનેર`ીની કચેરH, Jજુરાત રા_ય પોલીસ આવાસ િનગમિન િવભાગીય કચેરH, પોલીસ હ'ડ )વાટસ-, 

.લોક ન.ં૧૫ની ન4ક, ર'સકોસ- 6ર7ગ રોડ,રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧. ફોન/ફ')સ (૦૨૮૧)૨૪૪૯૯૪૪ નn કચેરH pારા 

મગંાવવામા ંઆવે છે. ટ'cડર ફોમ- ફકત https://gsphc.nprocure.com ૫ર નીચે જણાવેલ તારHખથી ઉ૫rબઘ 

રહ'શે તથા નીચે જણાવેલ તારHખ hઘુીમા ંઓન લાઇન સબમીટ કરવાSુ ંરહ'શે. જsરH ટ'cડર ફH નો 6ડમાcડ tાuટ/પે-

ઓડ-ર (રાજકોટ ખાતે vકૂવવા પાxનો જ), બાનાની રકમ, તા\ નોધણીSુ ં yમાણપx ,બzક સોલવશંી સ6ટ{ફHક'ટ 

(|દા}જત રકમના ૨૫% લખેે) છેrલા વષ-Sુ ંઆવકવેરાની 6રટન- ફાઈલ કયા- |ગનેી કોપી, yોિવડcડ ફંડ ર4F�'શન, 

ભાગીદારH ખત, ઈલે�)�ક લાઇસcસ (ફ)ત વીજળHકરણના કામો માટ') વગેર'ની તેમજ ટ'cડરમા ંમાdયા Zજુબ તમામ 

ઓ<ર=જનલ દ?તાવેજો ઓનલાઈન ?કAન કર: Bકૂવા ફરEયાત છે. તેમજ બાનાની રકમ, તથા ટ'cડર ફH તેમજ 

s.૧૦૦/- નો Fટ'�પ પેપર એફHડ'િવડ બોcડ અસલમા ર�ૂ કરવાની છેrલી તારHખનો ઉrલેખ કરH િશrડ કવર નીચે 

જણાવેલ તારHખ hધુીમા ં ઉપરો)ત સરનામે sબs ર4.પોFટ. એડH/Fપીડ પોFટ થી અવ�ય ર�ૂ કરવાSુ ં

રહ'શે.િનધા-6રત તારHખ hધુીમા ંઉપરો)ત તમામ દFતાવેજો બાનાની રકમ તથા ટ'cડર ફH તેમજ s.૧૦૦/-નો Fટ'�પ 

પેપર એફHડ'િવડ બોcડ અસલમા ફર4યાત ર�ૂ કરવાના રહશે. sબs પોFટ થી ટ'cડર આપવામા/ંમોકલવામા ંઆવશે 

નહn. જsરH દFતાવેજો તથા ટ'cડર ફH તેમજ બાનાની રકમSુ ંકવર ર�ૂ કરવાની છેrલી તારHખે આકFમીક કારણોસર 

જો ર\ \હ'ર થાય તો �યાર પછHના ચા� ુ 6દવસે ર�ૂ કરH શકાશે. આ |ગનેી મા6હતી િનગમની વેબસાઈટ 

www.gsphc.gujarat.gov.in  તથા મા6હતી ખાતાની વેબસાઇટ www.statetenders.com  ઉ૫ર ૫ણ ઉ૫લ.ઘ 

છે. બાનાની રકમ ભરવામાથંી Z6ુકતSુ ંyમાણ૫x ફકત પોલીસ આવાસ િનગમSુ ં જ �ાહય રાખવામા ંઆવશે. 

 

 

 

 

 

 

 

 



અ.ન.ં કામSુ ંનામ (૧) |દા4ત રકમ 

(૩) ટ'cડર ફH 

(ર) બાનાની રકમ 

(૪) ક�ા  

 

૧ 

 

રાજકોટ }જrલાના આટકોટ ખાતે sરલ પોલીસ Fટ'શનSુ ં

બાધંકામ.(વીજળH કારણ સહHત) (FકHમ-એન.આર.બી.) 

(ડH.4.પી.`ી ની અ�તાયાદH વષ- ૨૦૧૭-૧૮ |તગ-ત) 

(૧) ૮૨,૩૭,૩૩૨.૨૬ 

(૩) ૨,૪૦૦.૦૦ 

(૨) ૮૨,૩૭૪.૦૦ 

(૪) ક�ા-ડH અને 

ઉપર 

 

૨ 

\મનગર }જrલાના કાલાવડ ખાતે sરલ પોલીસ Fટ'શનSુ ં

બાધંકામ. (િવજળHકરણ સ6હત) (FકHમ-એન.આર.બી.) 

(ડH.4.પી.`ી ની અ�તાયાદH વષ- ૨૦૧૭-૧૮ |તગ-ત)  

(૧) ૮૦,૧૦,૩૨૫.૯૫ 

(૩) ૨,૪૦૦.૦૦ 

(૨) ૮૦,૧૦૪.૦૦ 

(૪) ક�ા-ડH અને 

ઉપર 

 

૩ 

રાજકોટ }જrલાના પાટણવાવ ખાતે sરલ પોલીસ Fટ'શનSુ ં

બાધંકામ.(વીજળH કારણ સહHત) (FકHમ-એન.આર.બી.) 

(ડH.4.પી.`ી ની અ�તાયાદH વષ- ૨૦૧૭-૧૮ |તગ-ત) 

(૧) ૬૩,૨૨,૫૨૩.૫૩ 

(૩) ૨,૪૦૦.૦૦ 

(ર) ૬૩,૨૨૬.૦૦ 

(૪) ક�ા-ડH અને 

ઉપર 

 

૪ 

 

\મનગર }જrલા �લ ખાતે મ6હલા યાડ-મા ં આકાશી �ીલ 

લગાવવાSુ ં કામ, મ6હલા યાડ- તથા �ગણવાળH બ�ે જોડH 

તેની યાડ-ની 6દવાલ �ચી કરવાSુ ંકામ, યાડ- ન.ં ૧ થી ૬ ની 

ટ'ર'સ પર ચાઈના મોઝેક uલો6ર7ગSુ ંકામ, યાડ- ન.ં ૩ અને ૪ 

માટ' નવા દરવા\ નાખવાSુ ં કામ તથા મ6હલા યાડ- તથા 

અcય યાડ�Sુ ં કલર કામ. (િવજળHકરણ સ6હત) (FકHમ-

એસ.આર.) (�લ અ�તાયાદH વષ- ૨૦૧૭-૧૮ |તગ-ત) 

(૧) ૩૮,૫૫,૩૩૩.૭૩ 

(૩) ૧,૫૦૦.૦૦ 

(ર) ૩૮,૫૫૩.૦૦ 

(૪) ક�ા-ઇ ૧ અને 

ઉપર 

 

૫ 

\મનગર 4rલા �લ ખાતે હયાત )વાટસ- માટ' નવા tનેજ 

લાઈન નેટવક-Sુ ંબાધંકામ. (FકHમ-�લ િવભાગના અ�તાયાદH 

વષ- ૨૦૧૭-૧૮ |તગ-ત.) (બીજો yય�ન) 

(૧) ૧૬,૬૪,૪૯૪.૯૨ 

(૩) ૯૦૦.૦૦ 

(ર) ૧૬,૬૪૫.૦૦ 

(૪) ‘ઇ૧’ અને ઉપર.  

 

૬ 

ક�છ 4rલાના ગાધંીધામ ખાતે Jજુરાત હાઉિસ7ગ બોડ- પોલીસ 

લાઈનમા ંઆવેલા �ૂના ૬૪ આવાસો (.લોક ન.ં ૨૧ થી ૨૪ 

અને ૩૧ થી ૩૪) આવાસો તોડH પાડH જમીન સમતલ કરH 

માલ સામાન લઇ જવાSુ ંકામ. (xીજો yય�ન) 

(૧) ૧૩,૮૭,૮૪૦.૩૧ 

(૩) ૯૦૦.૦૦ 

(ર) ૦૧,૩૮,૭૮૪.૦૦ 

(૪) ‘ઇર’ અને ઉપર.  

 

૭ 

રાજકોટ }જrલાના �ા�ય Z�ુય મથક મવડH ખાતે .લોકન.ં 

બી-૦૧ (૧૨ �િુનટ) અને સcક 6રપે6ર7ગSુ ંકામ .લોક ન.ં બી-

૦૩, બી—૦૪, બી-૦૬, બી-૦૯, સી-૦૨, સી-૦૩, સી-૦૫ અને 

ડH-૦૧ (૧૭ �િુનટ) Tુલ ૨૯ )વાટસ-મા ં ખાસ મરામતSુ ં

કામ.(FકHમ- આર.બી.-એસ.આર.) (ડH.4.પી.`ી ની 

અ�તાયાદH વષ- ૨૦૧૭-૧૮ |તગ-ત) (xીજો yય�ન) 

(૧) ૧૩,૩૧,૯૫૩.૩૧ 

(૩) ૯૦૦.૦૦ 

(૨) ૧૩,૩૨૦.૦૦ 

(૪) ‘ઇર’ અને ઉપર  

 

૮ 

રાજકોટ 4rલાના ગ�ડલ િસટH પોલીસ લાઈન ખાતે .લોક ન.ં૧ 

થી ૬ (૧૨૦ �િુનટ) તોડH જમીન સમતલ કરH માલ સામાન 

લઇ જવાSુ ંકામ. 

(૧) ૧૧,૭૩,૮૦૦.૦૦ 

(૩) ૯૦૦.૦૦ 

(ર) ૦૧,૧૭,૩૮૦.૦૦ 

(૪) ‘ઇ૨’ અને ઉપર.  

 

૯ 

\મનગર }જrલાના \મજોધQરુ પોલીસ Fટ'શનના ગોપ 

રHપીટર Fટ'શનSુ ં ખાસ મરામત કામ. (િવજળHકરણ સ6હત). 

(FકHમ-એન.આર.બી.-એસ.આર.) (ડH.4.પી.`ી ની અ�તાયાદH 

વષ- ૨૦૧૭-૧૮ |તગ-ત) 

(૧) ૧૦,૯૨,૧૫૭.૫૯ 

(૩) ૯૦૦.૦૦ 

(૨) ૧૦,૯૨૨.૦૦ 

(૪) ‘ઇ૨’ અને ઉપર.  



 

૧૦ 

રાજકોટ }જrલાના એસ.આર.પી. �પુ-૧૩ ઘટં'�ર ખાતે .લોક ન ં

બી-૨૯(૧૨ �િુનટ) મા ંખાસ મરામતSુ ંકામ (FકHમ- આર.બી.-

એસ.આર.) (ડH.4.પી.`ી ની અ�તાયાદH વષ- ૨૦૧૭-૧૮ 

|તગ-ત) (xીજો yય�ન) 
 

(૧) ૧૦,૦૮,૩૨૮.૫૧ 

(૩) ૯૦૦.૦૦ 

(૨) ૧૦,૦૮૪.૦૦ 

(૪) ‘ઇર’ અને ઉપર  

 

૧૧ 

મોરબી 4rલાના મકનસર પોલીસ હ'ડ )વાટસ- ખાતે ગાડ- sમ 

તથા ઓ6ફસSુ ં બાધંકામ.(વીજળH કરણ સહHત) (FકHમ-

એન.આર.બી.-એસ.આર.) (ડH.4.પી.`ી ની અ�તાયાદH વષ- 

૨૦૧૭-૧૮ |તગ-ત) (xીજો yય�ન) 

(૧) ૦૯,૯૧,૬૫૨.૭૧ 

(૩) ૯૦૦.૦૦ 

(ર) ૧૯,૮૩૩.૦૦ 

(૪) ‘ઇર’ અને ઉપર.  

 

૧૨ 

રાજકોટ }જrલાના એસ.આર.પી. �પુ-૦૮ ગ�ડલ ખાતે .લોક ન ં 

બી-૦૧ અને બી-૦૨ (૨૪ �િુનટ) મા ંખાસ મરામત ના કામ. 

(FકHમ- આર.બી.-એસ.આર.) (ડH.4.પી.`ી ની અ�તાયાદH 

વષ- ૨૦૧૭-૧૮ |તગ-ત) (xીજો yય�ન) 

(૧)૦૯,૫૨,૦૪૨.૬૨ 

(૩) ૯૦૦.૦૦ 

(૨) ૧૯,૦૪૧.૦૦ 

(૪) ‘ઇ૨’ અને ઉપર.  

 

૧૩ 

દ'વ�િૂમ pારકા }જrલાના \મ ખભંા�ળયા એસ.ડH.પી. ઓ6ફસ 

ખાતે ૨ (બે) Z�ુામાલ sમ તથા પોલીસ Z�ુય મથક ખાતે 

ક�પાઉcડ વોલ બનાવવાSુ ં કામ. (વીજળH કરણ સહHત) 

(FકHમ-એન.આર.બી.-એસ.આર.) (ડH.4.પી.`ી ની અ�તાયાદH 

વષ- ૨૦૧૭-૧૮ |તગ-ત) (બીજો yય�ન) 

(૧) ૦૯,૫૧,૮૫૯.૬૯ 

(૩) ૯૦૦.૦૦ 

(ર) ૧૯,૦૩૭.૦૦ 

(૪) ‘ઇ૨’ અને ઉપર.  

 

૧૪ 

ક�છ }જrલાના ગાધંીધામ ખાતે આ6દQરુ પોલીસ લાઈનમા ં

ક�ા બી-૯૬, સી-૧૨ અને ડH-૦૨ આવાસોના ખાસ મરામતSુ ં

કામ. (FકHમ-આર.બી.-એસ.આર.) (ડH.4.પી.`ી ની 

અ�તાયાદH વષ- ૨૦૧૭-૧૮ |તગ-ત) 
 

(૧) ૦૯,૫૧,૩૪૩.૧૯ 

(૩) ૯૦૦.૦૦ 

(ર) ૧૯,૦૨૭.૦૦ 

(૪) ‘ઇર’ અને ઉપર.  

 

૧૫ 

ક�છ 4rલાના ગાધંીધામ ખાતે શ�)તનગર પોલીસ લાઈનમા 

આવેલા �ૂના ૬૨ આવાસો (લાઈન ન.ં ૧ થી ૪), પ�પ હાઉસSુ ં 

મકાન તોડH પાડH જમીન સમતલ કરH માલ સામાન લઇ 

જવાSુ ંકામ.(xીજો yય�ન) 

(૧) ૦૮,૨૫,૫૬૮.૦૦ 

(૩) ૯૦૦.૦૦  

(ર) ૪૧,૨૮૦.૦૦ 

(૪) ‘ઇર’ અને ઉપર.  

 

અ.ન.ં ટ'cડર ઓનલાઇન ઉ૫લ.ઘ 

થવાની તારHખ 

ટ'cડર ઓનલાઇન સબમીટ 

કરવાની છેrલી તારHખ અને 

સમય 

જsરH બાનાની રકમ તથા ટ'cડર ફH રાજકોટ 

િવભાગીય કચેરH ખાતે ર�ુ કરવાની છેrલી 

તારHખ 

૧ થી ૧૫  ૧૪/૦૫/૨૦૧૮ ૨૮/૦૫/૨૦૧૮ સા�ં ૧૭.૦૦ 

કલાક' 

૦૪/૦૬/૨૦૧૮ 

 

કોઇ૫ણ અથવા બઘા જ ટ'cડરો કારણ આ�યા વગર રદ કરવાનો સQંણુ- હકક િનગમ પાસે અબાિઘત રાખવામા ંઆવે છે. 

 

            (G.ુસી.કHડ)  

          કાય5પાલક ઇજનેર 

                  .ુરા.પો.આ.િન.લી.  

              રાજકોટ. 


