ુ રાત રાજય પોીસ આવાસ નિગમ ી.
ગજ
કાયયપાક ઇજિેરશ્રીિી કચેરી,
ોરીવ શેડ ક્લાટવસ બ્રોક નં૧૫ની નજીક યે વકોવસ રયિંગ યોડ
યાજકોટ-૩૬૦૦૦૧. પોન/પેક્વ (૦૨૮૧) ૨૪૪૯૯૪૪. 

(યજીસ્ટડસ ઓપીવ : ગુજયાત યાજમ ોરીવ આલાવ નનગભ રી.નાગરયક પુયલઠા
નનગભનુ ં વંકુરવેકટય-૧૦/એચ-યોડગાંઘીનગય-૩૮ય૦૧૦)
CIN : U45201GJ1988SGC011453 Email : eerjt.gsphc@yahoo.in

ટુંકી મુદતની જાશેય નનનલદા નં.-૦૯ (ય૦૧૭-૧૮)
ગુજયાત યાજમ જાશેય ફાંઘકાભ ખાતાના

યાજ્મ વયકાયશ્રી શસ્તકના ફાંધકાભ નલબાગોના

ઠેકેદાયોની ભાન્મ માદીની મોગ્મ શ્રેણીભા નોધામેર ઠેકેદાયોશ્રી ાવેથી નીચેના તભાભ કાભોના ટેન્ડયો નીચે દળાસલેર
તાયીખ સુધીભાં ભી જામ તે યીતે ભંગાલલાભાં આલે છે . અનુક્રભનં.- ૧ થી ૫ ના ટેન્ડય પોભસ ઇ-ટેન્ડયીંગ ૫ઘ્ઘનતથી
કામસારક ઇજનેયશ્રીની કચેયી , ગુજયાત યાજ્મ ોરીવ આલાવ નનગભનન નલબાગીમ કચેયી
બ્રોક નં .૧૫ની નજીક , યે વકોવસ રયિંગ યોડ
ભંગાલલાભાં આલે છે . ટેન્ડય પોભસ પકત

, ોરીવ શેડ ક્લાટવસ ,

,યાજકોટ-૩૬૦૦૦૧. પોન/પેક્વ (૦૨૮૧)૨૪૪૯૯૪૪ નીં કચેયી દ્વાયા

https://gsphc.nprocure.com ૫ય

નીચે જણાલેર તાયીખથી ઉ૫લ્ફઘ

યશેળે તથા નીચે જણાલેર તાયીખ સુઘીભાં ઓન રાઇન વફભીટ કયલાનુ ં યશેળે. જરૂયી ટેન્ડય પી નો રડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ/ેઓડસ ય (યાજકોટ ખાતે ચ ૂકલલા ાત્રનો જ) , ફાનાની યકભ , તાજા નોધણીનુ ં પ્રભાણત્ર

,ફેંક વોરલંળી વરટિપીકેટ

(અંદાજજત યકભના ૨૫% રેખે) છે લ્રા લસન ુ ં આલકલેયાની રયટનસ પાઈર કમાસ અંગેની કોી, પ્રોનલડન્ડ પંડ યજીસ્રેળન,
બાગીદાયી ખત, ઈરેક્ટ્ક્રક રાઇવન્વ (પક્ત લીજીકયણના કાભો ભાટે) લગેયેની તેભજ ટેન્ડયભાં ભાગ્મા મુજફ તમામ
ઓરરજજિ દસ્તાવેજો ઓિાઈિ સ્કૅિ કરી મ ૂકવા ફરજીયાત છે .

તેભજ ફાનાની યકભ , તથા ટેન્ડય પી તેભજ

રૂ.૧૦૦/- નો સ્ટેમ્ ેય એપીડેનલડ ફોન્ડ અવરભા યજૂ કયલાની છે લ્રી તાયીખનો ઉલ્રેખ કયી નળલ્ડ કલય નીચે
જણાલેર તાયીખ સુધીભાં ઉયોક્ત વયનાભે રૂફરૂ યજી.ોસ્ટ. એડી/સ્ીડ ોસ્ટ થી અલશ્મ યજૂ કયલાનુ ં
યશેળે.નનધાસરયત તાયીખ સુધીભાં ઉયોક્ત તભાભ દસ્તાલેજો ફાનાની યકભ તથા ટેન્ડય પી તેભજ રૂ.૧૦૦/-નો સ્ટેમ્
ેય એપીડેનલડ ફોન્ડ અવરભા પયજીમાત યજૂ કયલાના યશળે. રૂફરૂ ોસ્ટ થી ટેન્ડય આલાભાં/ભોકરલાભાં આલળે
નશીં. જરૂયી દસ્તાલેજો તથા ટેન્ડય પી તેભજ ફાનાની યકભનુ ં કલય યજૂ કયલાની છે લ્રી તાયીખે આકસ્ભીક કાયણોવય
જો યજા જાશેય થામ તો ત્માય છીના ચાલુ રદલવે યજૂ કયી ળકાળે. આ અંગેની ભારશતી નનગભની લેફવાઈટ

www.gsphc.gujarat.gov.in તથા ભારશતી ખાતાની લેફવાઇટ www.statetenders.com ઉ૫ય ૫ણ ઉ૫રબ્ઘ છે .
ફાનાની યકભ બયલાભાંથી મુરકતનુ ં પ્રભાણ૫ત્ર પકત ોરીવ આલાવ નનગભનુ ં જ ગ્રાશમ યાખલાભાં આલળે.
અ.નં.
૧

કાભનુ ં નાભ

(૧) અંદાજીત યકભ

(ય) ફાનાની યકભ

(૩) ટેન્ડય પી

(૪) કક્ષા

યાજકોટ જીલ્રાના જાભકંડોયણા ના જળાય ોરીવ રાઈનના

(૧) ૦૧,૦૧,૩૮૦.૦૦

(ય) ૦૫,૦૭૦.૦૦

બ્રોક નં. ૧ થી ૨૭ (૨૭ યુનનટ) તથા લીંછીમા ોરીવ

(૩) ૬૦૦.૦૦

(૪) ‘ઇય’ અને ઉય.

રાઈન ખાતે “ફી” કક્ષાના ૧ થી ૪ (૪યુનનટ) તોડી જભીન
વભતર કયી ભાર વાભાન રઇ જલાનુ ં કાભ.

ય

યાજકોટ ળશેયના ભારુતીનગય ોરીવ શેડ ક્લાટવસ ખાતે આલેર

(૧) ૦૧,૯૮,૩૨૪.૦૦

(ય) ૦૯,૯૧૭.૦૦,

જુના કંડભ ૪ ૮ (નીમાલાી ૮ રાઈન) આલાવો તોડી ાડી

(૩) ૬૦૦.૦૦

(૪) ‘ઇય’ અને ઉય.

કચ્છ જીલ્રાના ગાંધીધાભ ખાતે ળક્ક્તનગય ોરીવ રાઈનભા

(૧) ૦૮,૨૫,૫૬૮.૦૦

(ય) ૪૧,૨૮૦.૦૦

આલેરા જૂના ૬૨ આલાવો (રાઈન નં. ૧ થી ૪)

(૩) ૯૦૦.૦૦

(૪) ‘ઇય’ અને ઉય.

કચ્છ જીલ્રાના ગાંધીધાભ ખાતે ગુજયાત શાઉનવિંગ ફોડસ ોરીવ

(૧) ૧૩,૮૭,૮૪૦.૩૧

(ય) ૦૧,૩૮,૭૮૪.૦૦

રાઈનભાં આલેરા જૂના ૬૪ આલાવો (બ્રોક નં. ૨૧ થી ૨૪

(૩) ૯૦૦.૦૦

(૪) ‘ઇય’ અને ઉય.

ભોયફી જીલ્રાના ભકનવય ોરીવ શેડ ક્લાટવસ ખાતે ગાડસ રૂભ

(૧) ૦૯,૯૧,૬૫૨.૭૧

(ય) ૧૯,૮૩૩.૦૦

તથા ઓરપવનુ ં ફાંધકાભ.(લીજી કયણ વશીત)

(૩) ૯૦૦.૦૦

(૪) ‘ઇય’ અને ઉય.

જભીન વભતર કયી ભાર વાભાન રઇ જલાનુ ં કાભ.
૩

, મ્

શાઉવનુ ં ભકાન તોડી ાડી જભીન વભતર કયી ભાર વાભાન
રઇ જલાનુ ં કાભ.
૪

અને ૩૧ થી ૩૪)

આલાવો તોડી ાડી જભીન વભતર કયી

ભાર વાભાન રઇ જલાનુ ં કાભ.
૫

અ.નં.

૮ થી ૪

ટે ન્ડય ઓનરાઇન ઉ૫રબ્ઘ

ટે ન્ડય ઓનરાઇન વફભીટ

જરૂયી ફાનાની યકભ તથા ટે ન્ડય પી યાજકોટ

થલાની તાયીખ

કયલાની છે લ્રી તાયીખ અને

નલબાગીમ કચેયી ખાતે યજુ કયલાની છે લ્રી

વભમ

તાયીખ

૧૬/૦૩/૨૦૧૮

૨૩/૦૩/૨૦૧૮

૦૨/૦૩/૨૦૧૮

૧૭.૦૦ કરાકે
ુ સ શકક નનગભ ાવે અફાનઘત યાખલાભાં આલે છે .
કોઇ૫ણ અથલા ફઘા જ ટે ન્ડયો કાયણ આપ્મા લગય યદ કયલાનો વંપણ

(ય.ુ સી.કક્કડ)
કાયયપાક ઇજિેર
ગ.ુ રા.પો.આ.નિ.ી.
રાજકોટ.

