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કાય�પાલક ઇજનેરની કચેર�, 

પોલીસ �લબ �બ�ડ�ગ,નવા કો��નુીટ� હોલ સામે, 

પોલીસ હ ડ �વાટ�ર,મહ સાણા-૩૮૪૦૦૧,ફોન/ફ કસ ન.ં૦૨૭૬૨ ૨૨૧૩૭૫ 

CIN : U45201GJ1988SGC011453 
website www.gsphc.gujarat.gov.in      

E-mail ID :eemsn.gsphc@yahoo.in 
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તાર�ખ Bધુીમા ંમળ� 2ય તે ર�તે મગંાવવામા ંઆવે છે. અGHુમ ન.ં૧ થી ૫ ના ટ =ડર કામ માટ  જIર� ટ =ડર ફ� નો ડ�મા=ડ 
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તાર�ખે આકa8મક કારણોસર જો ર2 2હ ર થાય તો bયાર પછ�ના ચાc ુ Qદવસે 8વીકારવામા ંઆવશે. આ Sગેની િવગત 

માQહતીખાતાની વેબસાઈટ www.statetenders.com તથા િનગમની વેબસાઈટ www.gsphc.gujarat.gov.in ઉપર 
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બાધંકામ. (વીજળ�કરણ સQહત) 

(૧) ૨૩,૯૩,૮૪૦.૫૯ 

(૨) કfા 'ઇ૧' અને ઉપર 

(૩) ૨૩,૯૩૮.00 

(૪) ૯૦૦.૦૦ 
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ડ�વીઝન પોલીસ 8ટ શન, પોલીસ હ ડ 

�વાટ�ર ખાતે પોલીસ આવાસો �fા 

બી-૯૬, jબાવાડ� પોલીસ લાઇન 

ખાતે �fા બી-૧૨૦, એસ.આર.પી. 
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Y�Z���� ધનBરુા ખાતે પોલીસ 

આવાસો �fા બી-૩૨, મોડાસા ખાતે 

�fા બી-૪૮ અને મેઘરજ ખાતે �fા 

બી-૨૪ આવાસોમા ંખાસ મરામતGુ ં
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ખાતે �fા બી-૧૨, તથા 
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