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 U %��_� કર� નીચે જણાવેલ તાર�ખ Iધુીમા ંઓન-લાઈન 

સબમીટ કરવાના રહશે. 

 નીચે દશા/વેલ કામો માટ કવર ઉપર કામPુ ંનામ તથા બાનાની રકમ, ટB ડર ફ�, Qા.૧૦૦ 

ના � ટR પ પેપરની એફ�ડવીટ નોટરાઈઝડની કયા/ની અસલ કોપી અને ર�ૂ કરવાની છેU લી 

તાર�ખનો ઉU લેખ કર� શીU ડ કવર નીચે જણાવેલ તાર�ખ Iધુી િનગમની અમદાવાદ િવભાગીય 

કચેર� ખાતે ર-.પો.એડ�./� પીડ પો� ટ તથા QબQથી અવV ય ર�ૂ કરવાPુ ંરહશે. િનધા/ર�ત તાર�ખ 

Iધુીમા ંઉપરોકત તમામ દ� તાવેજો, બાનાની રકમ તથા ટB ડર ફ� ર�ૂ કરવામા ંનહ� આવે અથવા 

માBય ધારાધોરણ Wજુબ નહ� હોય તો તેવા ઈ@રદારDીPુ ંટB ડર નોન-ર�સપોB સીવ ગણી, Xાઈઝ 

બીડ ઓન-લાઈન ખોલવામા ંઆવશે નહ�, જQર� દ� તાવેજો તથા ટB ડર ફ�Pુ ં કવર ર�ૂ કરવાની 

છેU લી તાર�ખે આક� મીક કારણોસર જો ર@ @હર થાય તો Y યાર પછ�Pુ ં ચાZ ુ �દવસે ર�ૂ કર� 

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

http://gsphc.nprocure.com તથા રાજય સરકારDીની મા�હતી ખાતાની વેબ સાઈટ 

www.statetenders.com ઉપર ઉપલ\ ધ છે. વ]મુા ં જણાવવાPુ ં ક બાના W�ુકત XમાણપM 
માM 1જુરાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ Hલ., Pુ ંજ માB ય રાખવામા ંઆવશે. 
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કાય/પાલક ઇજનેરDીની કચરે� 

1જુરાત રાજય પોલીસ આવાસ 

િનગમ Hલ., 

શાહ�બાગ પોલીસ �ટશન પાસ,ે 

મા]dુરુા પોલીસ લાઇનની બા�ુમા,ં 

અBડરeીજ પાસે,શાહ�બાગ, 

અમદાવાદ—૩૮૦૦૦૪ 
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કોઈ પણ અથવા બધા જ ટB ડરો કારણ આf યા વગર રg્ કરવાનો સdંણૂ/ હકક િનગમ પાસે અબાિધત 

રાખવામા ંઆવે છે.  
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