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 �જુરાત રાજય 	હ�ર બાધંકામ ખાતાના ઠ�ક�દારોની મા� ય યાદ�ની યો� ય �ેણીમા ં

ન�ધાયેલા ઠ�ક�દાર�ીઓ પાસેથી નીચનેા કામોના ટ�� ડર માટ� કાય&પાલક ઈજનેર, �જુરાત રાજય 

પોલીસ આવાસ િનગમ -લ., સી-૦૧, � 2 ુર�3 વે પોલીસ 4 ટાફ કવાટ&સ, ર�3 વે પોલીસ લાઈન, પો6ાર 

આક7ડની બા8ુમા,ં ખાડં બ	ર, વરાછા રોડ, :રુત. (ફોન ન.ં - ૦ર૬૧ રપ૬૭૮૪૪) ની કચેર�ને 

નીચે જણાવેલ તાર�ખ :ધુીમા ંમળ� 	ય તે ર�તે મગંાવવા માટ� નકક� કર�લ છે.  :;�<� ��.- 1 

=� 4 ઈ-ટ�� ડરBગ પC ધિતથી નીચ ેજણાવેલ તાર�ખ :ધુીમા ંઓન-લાઈન સબમીટ કરવાના રહ�શે, 
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�J. M�F�, P������* K�, ��Q���%�C ���+  (0%� ��Q���%�C %��
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 . %��W� કર� નીચ ેજણાવેલ તાર�ખ :ધુીમા ંઓન-લાઈન સબમીટ કરવાના 

રહ�શે. 

 નીચે દશા&વેલ કામો માટ� કવર ઉપર કામGુ ંનામ તથા બાનાની રકમ, ટ�� ડર ફ�, Hા.૧૦૦ 

ના 4 ટ�I પ પેપરની એફ�ડ�વીટ નોટરાઈઝડની કયા&ની અસલ કોપી અને ર8ૂ કરવાની છે3 લી 

તાર�ખનો ઉ3 લેખ કર� શી3 ડ કવર નીચે જણાવેલ તાર�ખ :ધુી િનગમની :રુત િવભાગીય કચેર� 

ખાતે રN.પો.એડ�. / 4 પીડ પો4 ટ તથા HબHથી અવP ય ર8ૂ કરવાGુ ં રહ�શે. િનધા&ર�ત તાર�ખ 

:ધુીમા ંઉપરોકત તમામ દ4 તાવેજો, બાનાની રકમ તથા ટ�� ડર ફ� ર8ૂ કરવામા ંનહ� આવે અથવા 

મા� ય ધારાધોરણ Qજુબ નહ� હોય તો તેવા ઈ	રદાર�ીGુ ંટ�� ડર નોન-ર�સપો� સીવ ગણી, Rાઈઝ 

બીડ ઓન-લાઈન ખોલવામા ંઆવશે નહ�, જHર� દ4 તાવેજો તથા ટ�� ડર ફ�Gુ ં કવર ર8ૂ કરવાની 

છે3 લી તાર�ખે આક4 મીક કારણોસર જો ર	 	હ�ર થાય તો S યાર પછ�Gુ ં ચાT ુ Uદવસે ર8ૂ કર� 

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

http://gsphc.nprocure.com તથા રાજય સરકાર�ીની માUહતી ખાતાની વેબ સાઈટ 

www.statetenders.com ઉપર ઉપલW ધ છે. વXમુા ં જણાવવાGુ ં ક� બાના QUુકત RમાણપY 
માY �જુરાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ -લ., Gુ ંજ મા� ય રાખવામા ંઆવશે. 
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૧ :રુત Zજ3 લાના માડંવી ખાતે પોલીસ 

આવાસ ક[ા ડ�-૦૧ 2િુનટGુ ં બાધંકામ. 

(િવજળ�કરણ સUહત) (ડ�Nપી�ીની 

અ\તાયાદ� વષ& ર૦૧૮-૧૯) (_ાયબલ 

એર�યા સબ ` લાન Vતગ&ત) (4 ક�મ 

આર.બી.)  

(૧) ૧૭,૫૧,૬૨૬.૦૪ 

(૩) ૯૦૦.૦૦  

(ર) ૧૭,૫૧૬.૦૦ 

(૪) ક[ા ‘ઈ-૧’ અન ે

ઉપર  

૨  નવસાર� Zજ3 લાના બીલીમોરા ખાતે 

પોલીસ આવાસ ક[ા ડ�-૦૧ 2િુનટGુ ં

બાધંકામ. (િવજળ�કરણ સUહત) 

ડ�Nપી�ીની અ\તાયાદ� વષ& ર૦૧૮-

૧૯) (4 ક�મ આર.બી.)  

(૧) ૨૩,૪૬,૯૪૪.૪૭ 

(૩)  ૯૦૦.૦૦  

(ર) ૨૩,૪૭૦.૦૦ 

(૪) ખાસ ક[ા "III" 

(મકાન) અને ઉપર 

 

૩ ડાગં Zજ3 લાના સાfતુારા ખાત ે પોલીસ 

આવાસો ક[ા બી-૧૬ 2િુનટસના ંબાધંકામ 

બાબત. (િવજળ�કરણ સUહત) 

(ડ�Nપી�ીની અ\તાયાદ� વષ& ર૦૧૮-

૧૯) (_ાયબલ એર�યા સબ ` લાન 

Vતગ&ત)  (Yીજો RયS ન)  

(૧) ૧,૨૯,૮૨,૮૫૦.૭૮  

(૩) ૩૬૦૦.૦૦  
 

(૨) ૧,૨૯,૮૨૯.૦૦  

(૪) ખાસ ક[ા "III" 

(મકાન) અને ઉપર  

૪ ડાગં Zજ3 લાના :બુીર ખાતે પોલીસ 

આવાસો ક[ા બી-૩ર અન ે સી-૦૧ 

2િુનટસના ંબાધંકામ બાબત. (િવજળ�કરણ 

સUહત) (ડ�Nપી�ીની અ\તાયાદ� વષ& 

ર૦૧૮-૧૯) (_ાયબલ એર�યા સબ ` લાન 

Vતગ&ત) (બીજો RયS ન)   

(૧) ર,૬૦,૭૦,૬૯૬.૨૨  

(૩) ૩૬૦૦.૦૦  

(ર) ૨,૬૦,૭૦૭.૦૦  

(૪) ખાસ ક[ા "III" 

(મકાન) અને ઉપર 
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૧ થી ૪  ૦૫.૧૧.૨૦૧૮ ૨૬.૧૧.૨૦૧૮  

૧૮: ૦૦ કલાક 

ર૯.૧૧.ર૦૧૮ 

૧૭ : ૦૦ કલાક 

 

કાય&પાલક ઈજનેરની કચેર�, �જુરાત 

રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ -લ., 

સી-૦૧, � 2 ુ ર�3 વે પોલીસ 4 ટાફ 

કવાટ&સ, ર�3 વે પોલીસ લાઈન, પો6ાર 

આક7ડની બા8ુમા,ં ખાડં બ	ર, 

વરાછા રોડ, :રુત. (ફોન ન.ં - 

૦ર૬૧ રપ૬૭૮૪૪) 

K� �AB - 1 =� 4 કામોના ટ�� ડર માટ� ફ�ઝીકલ ડોક2મુે� ટ તા. ૨૯.૧૧.ર૦૧૮, ૧૭ : ૦૦ કલાક :ધુીમા ંિનગમની 

:રુત િવભાગીય કચરે� ખાતે રN.પો.એડ�. / 4 પીડ પો4 ટ તથા HબHથી અવP ય ર8ૂ કરવાGુ ં રહ�શે. h ઈ	રદાર�ીના 

ડોક2મુ�ે ટ તા. ૨૯.૧૧.૨૦૧૮, ૧૭:૦૦ કલાક બાદ મiયથેી તવેા ઈ	રદાર�ીGુ ંટ�� ડર નોન-ર�સપો� સીવ ગણી, Rાઈઝ 

બીડ ઓન-લાઈન ખોલવામા ંઆવશ ેનહ�. hની ન�ધ લેવી.      

 કોઈ પણ અથવા બધા જ ટ�� ડરો કારણ આ` યા વગર રj્ કરવાનો સfંણૂ& હકક િનગમ પાસે અબાિધત 

રાખવામા ંઆવે છે.  
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