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ઝેરો@ કામ કરવા Aગ ે

������ િવભાગીય કચેર  ખાતે વષ$ ૨૦૨૦-૨૧ ના વષ$ માટ# ઓફ સ 

ના કામ અથG ફોટો કોપી, �� !"�, $�% &"� ����� કામો માટ# સરકાર  

–અધ$ સરકાર  કચેર ઓમા ંઆ Iકારના કામગીર ના અJભુવી ������ 

શહ#ર K5થત,  4.એસ.ટ  નબંર અને ઈNકમટ#@ પાન નબંર 

(િનયમોJસુાર) ધરાવતી પાટOઓ પાસેથી ભાવો મગંાવવામા ંઆવે છે. 

P Aગે િનગમ Qારા નR  કરવામા ં આવેલ શરતો સાથેની કામગીર  

માટ#ના ટ#Nડર ફોમ$ િનગમની ������ િવભાગીય કચેર  ખાતેથી 

કચેર ના કામકાજના ચાS ુTદવસો એ સવાર# ૧૧.૦૦ થી ૧૬.૦૦ કલાક 

દર�યાન ટ#Nડર દ ઠ W।.૩૦૦ ટ#Nડર ફ  (પરત નTહ મળવા પાY) ભર  

તા: ૯/૦૩/૨૦૨૦ ના ૧૬.૦૦ કલાક [ધુી મેળવી લેવાના રહ#શે. ભર#લ 

ટ#Nડર સીલબધં કવરમા ંતા: ૧૬/૩/૨૦૨૦ [ધુી સાજંના ૧૬.૦૦ કલાક 

[ધુીજ આર.પી.એ.ડ /5પીડ પો5ટ/WબWથી 5વીકારવામા ં આવશે. આ 

Aગેની િવગતો િનગમની વેબસાઈટ : www.gsphc.gujarat.gov.in, 

	� '	($) ���*�. 

                                                        SFI"5F,S .HG[Z                                                  

                                                    મહ#સાણા ડ વીઝન 

 

 

 



�જુરાત રા�ય પોલીસ આવાસ િનગમ �લ., 

                                      મહ#સાણા 
ફોટોકોપી, IીNટ�ગ, બાઈNડ�ગ ના  કામકાજ કરવા Aગે ટ#Nડર ફોમ$. 

 

 

૧) ફોટો કોપી  

 

સાઈઝ \લેક એNડ ]હાઈટ Iિત નગં W. (એક સાઈડના) કલર Iિત નગં W. (એક 

સાઈડના) 

એ-૧   

એ-૨   

એ-૩   

એ-૪   

લીગલ   
 

 
સાઈઝ \લેક એNડ ]હાઈટ Iિત નગં W.( બ^ે 

સાઈડના) 

કલર Iિત નગં W.(બ^ે 

સાઈડના) 

એ-૩   

એ-૪   

લીગલ   

 

૨ ) ટ_Nડર `કુ બાઈNડ�ગ Iિત નગં W.________________ 

 

 

૩) 5પાઈરલ `કુ બાઈNડ�ગ Iિત નગં W.______________ 

 

=====   1  ===== 



=====   2  ===== 

 

૪) િINટ�ગ (સોaટ કોપી માથંી િINટ)    

સાઈઝ \લેક એNડ ]હાઈટ Iિત નગં W. (એક સાઈડના) કલર Iિત નગં W. (એક 

સાઈડના) 

એ-૧   

એ-૨   

એ-૩   

એ-૪   

લીગલ   
 

સાઈઝ \લેક એNડ ]હાઈટ Iિત નગં W. ( બ^ે 

સાઈડ ના) 

કલર Iિત નગં W.(બ^ે 

સાઈડના) 

એ-૩   

એ-૪   

લીગલ   

શરતો: 
૧) ઉપરો�ત ભાવો િનગમ Qારા ઓડ$ર આcયેથી ૨ વષ$ [ધુી માNય રાખવાના રહ#શે. 

૨) ભર#લ ભાવો તમામ ટ#@ સાથેના આપવાના રહ#શે. 

૩) ટ#Nડર ભરનાર# પોતાની કંપનીનો પાન ન ંઆપવાનો રહ#શે. 

૪) જો ટ#Nડર ભરનાર નીયમોJસુાર 4.એસ.ટ  ના દાયરામા ંઆવતા હોય તો 4.એસ.ટ  નબંર ર>ુ      

        કરવાનો રહ#શે. 

૫) ટ#Nડર ભરનાર# િનગમની િવભાગીય કચેર  ખાતેથી P તે કામ લઇ કામ કર  િવભાગીય કચેર    

   ખાતે પરત કરવાJ ુરહ#શે.Pના માટ# eાNસપોટfશનJ ુઅલગથી કોઇ gકુવh ુકરવામા ંઆવશે નહ . 

૬) િનગમે [ચુ]યા iજુબની કામગીર J ુઆપના jવારા અલગથી ર45ટર િનભાવવાJ ુરહ#શે.Pમા ંિનગમના 

સબિંધત કમ$ચાર ની ર45ટરમા ંકાઉNટર સાઇન કરાવવાની રહ#શે. 
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ઈkરદારlી ની સTહ 


