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શાહબાગ પો. ટની બાુ માં ,રાણીસતી મંદરના ખાંચામાં,શાહબાગ,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (ફોન : (૦૭૯-૨૨૮૮૫૬૫૪)
(ર- ટડ/ ઓફસ : 1ુજરાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ લી., લોકા8ુકત ભવનની પાછળ,
નશાબંધી ભવનની બાુ માં ,છ રોડ, સેકટર−૧૦/બી, ગાંધીનગર)

CIN No.:- U45201GJ1988SGC011453
Web Site :- www.gsphc.gujarat.gov.in & e-mail Id :- eeabd.gsphc@yahoo.in
1ુજરાત રાજય @હર બાંધકામ ખાતાના ઠકદારોની માBય યાદની યોCય Dેણીમાં
નEધાયેલા ઠકદારDીઓ પાસેથી નીચેના કામોના ટBડર માટ કાય/પાલક ઈજનેર, 1ુજરાત રાજય
પોલીસ આવાસ િનગમ Hલ., શાહબાગ પો. ટની બાુ માં ,રાણીસતી મંદરના ખાંચામાં,શાહબાગ,,
અમદાવાદ-૦૪ (ફોન નં. - (૦૭૯-૨૨૮૮૫૬૫૪) ની કચેરને નીચે જણાવેલ તારખ Iુધીમાં મળ
@ય તે રતે મંગાવવા માટ નકક કરલ છે . અ78 .- 1 9 6
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U%_ કર નીચે જણાવેલ તારખ Iુધીમાં ઓન-લાઈન

સબમીટ કરવાના રહશે.
નીચે દશા/વેલ કામો માટ કવર ઉપર કામPુ ં નામ તથા બાનાની રકમ, ટBડર ફ, Qા.૧૦૦
ના

ટRપ પેપરની એફડવીટ નોટરાઈઝડની કયા/ની અસલ કોપી અને રૂ કરવાની છે Uલી

તારખનો ઉUલેખ કર શીUડ કવર નીચે જણાવેલ તારખ Iુધી િનગમની અમદાવાદ િવભાગીય
કચેર ખાતે ર-.પો.એડ./ પીડ પો ટ તથા QબQથી અવVય રૂ કરવાPુ ં રહશે. િનધા/રત તારખ
Iુધીમાં ઉપરોકત તમામ દ તાવેજો, બાનાની રકમ તથા ટBડર ફ રૂ કરવામાં નહ આવે અથવા
માBય ધારાધોરણ Wુજબ નહ હોય તો તેવા ઈ@રદારDીPુ ં ટBડર નોન-રસપોBસીવ ગણી, Xાઈઝ
બીડ ઓન-લાઈન ખોલવામાં આવશે નહ, જQર દ તાવેજો તથા ટBડર ફPુ ં કવર રૂ કરવાની
છે Uલી તારખે આક મીક કારણોસર જો ર@ @હર થાય તો Yયાર પછPુ ં ચાZુ દવસે રૂ કર
શકાશે. આ [ગેની િવગતો િનગમની વેબ સાઈટ http://www.gsphc.gujarat.gov.in તથા

http://gsphc.nprocure.com તથા રાજય સરકારDીની માહતી ખાતાની વેબ સાઈટ
www.statetenders.com ઉપર ઉપલ\ધ છે . વ]ુમાં જણાવવાPુ ં ક બાના Wુકત XમાણપM
માM 1ુજરાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ Hલ., Pુ ં જ માBય રાખવામાં આવશે.
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શાહબાગ પોલીસ ટશન પાસે,
મા]ુdરુ ા પોલીસ લાઇનની બાુ માં,

17.9.2018

અBડરeીજ પાસે,શાહબાગ,
અમદાવાદ—૩૮૦૦૦૪

કોઈ પણ અથવા બધા જ ટBડરો કારણ આfયા વગર રg્ કરવાનો સંd ૂણ/ હકક િનગમ પાસે અબાિધત
રાખવામાં આવે છે .
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