સરદાર ટેલ યુનનવનસિટી
વલ્લભ નવદ્યાનગર
નસક્યોરીટી કોન્ટ્રાક્ટ અંગે ન ુંુ ટેન્ટ્ડર પોર્મ
ગુજયાત યાજ્મના કોન્ટ્રાક્ટ ભજૂ ય (નનમભ અને નાબુદી) અનધનનમભ, ૧૯૭૦ અને કોન્ટ્રાક્ટ ભજૂ ય
(નનમભન અને નાબુદી) (ગુજયાત) નનમભો, ૧૯૭૦ ના નનમભ શેઠ યવ ધયાલતા કોન્ટ્રાક્ટયો ાવેથી
લાનિક સુયક્ષા કાભગીયી ભાટે તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૨ થી તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૩ સુધીનો લાનિક બાલ કયાય
કયલા અંગેના બાલ ત્રકો ભંગાલલાભાં આલે છે .
ટે ન્ટ્ડય પોભમની કકિંભત રૂ! ૧૦૦૦/- (યત ન ભલા ાત્ર)
પોભમ સ્લીકાયલાની અંનતભ તાયીખ:
કોન્ટ્રાક્ટનું નાભ અને વયનામુ:ં

પોન નંફય : ઓપીવ:
ઘય:
ભોફાઇર:
બાલ:
(૧) પ્રત્મેક નવક્યોયીટી ગાડમ દીઠ પ્રનત ાી (૮ કરાક)ના બાલ રૂ!. ________________
(૨) મુદ્દા નં. ૧ મુજફ પ્રત્મેક ગાડમ ના ૮ કરાકની ાી રેખે પ્રનત ભાવના બાલ રૂ!.
______________
(૩)
પ્રત્મેક ગનભેન ગાડમ દીઠ પ્રનત ાી (૮ કરાક)ના બાલ રૂ!. ______________
* નોંધ-૧: ઉયોક્ત બાલ રઘુત્તભ લેતન ધાયો, પ્રોલીડન્ટ્ડ પંડ ધાયો, લકમ વમ કોમ્ન્ટ્વેળન ધાયો, ઇ.
એવ. આઇ. ધાયો તથા તભાભ વનલિવ ચાર્જ અને વનલિવ ટે ક્વ વાથેના તેભજ તભાભ લેયા
વાથેના બાલ આલાના યશેળે. જે બાલ અંનતભ ગણાળે અન્ટ્મથા જે તે બાલ ત્રક ધ્માને
રેલાભાં આલળે નશી.
નોંધ-૨: ટે ન્ટ્ડય ઓન કયલાની તાયીખ:
૨૦/૦૩/૨૦૧૨ ના યોજ ફોયના ૧૨:૦૦ કરાકે
યુનનલનવિટીના નવન્ટ્ડીકે ટ શોર મુકાભે યાખલાભાં આલેર છે .
બયે ર બાલત્રકને રૂફરૂ, ોસ્ટ અથલા કુયીમથી યુનનલનવિટી કામામરમના
ડીસ્ેચ
વેક્ળન (રૂભ નં: ૧૦૯) ભાં યત કયલાના યશેળે.
ખાસ નોંધ: વદય ટે નડ
્ ં ય યુનનલનવિટીની લેફવાઇ www2.spuvvn.edu/estate/index.html યથી
ડાઉનરોડ કયી ળકાળે યં ત ુ લેફવાઇટ યથી ડાઉનરોડ કયે ર ટે ન્ટ્ડય જભા કયાલતી
લખતે જરૂયી ટે ન્ટ્ડય પી અને ઇ.એભ.ડી બયે ર ન શોમ તો જે તે ટે ન્ટ્ડય યદ કયલાભાં
આલળે.

કુરવચચલ
વયદાય ટે ર યુનનલનવિટી
લલ્રબ નલદ્યાનગય
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નવક્યોયીટી કોન્ટ્રાક્ટ અંગેની ળયતો
૧. નવક્યોયીટી વનલિવ એજન્ટ્વીએ નીચેની નલગતો ુયાલા વકશત યુનનલનવિટીને અચુક આલાની
યશેળે, જે અવયકાયક યીતે રાગુ ડતી શોલી જોઇએ.
અન્ટ્મથા જે તે ટે ન્ટ્ડય ધ્માને રેલાભાં આલળે નશી.
(૧) આની એજન્ટ્વીભાં કે ટરાં કભમચાયીઓ અને ક્યા પ્રકાયના ભશેકભથી નનભણુકં કયે ર છે .
(૨) ચુકલલાભાં આલતો ગાય અને બથ્થા
(૩) પ્રોલીડન્ટ્ટ પંડ અને ઇ. એવ. આઇ. નોંધણી ફાફતના ુયાલા
(૪) ઇન્ટ્કભ ટે ક્ષ ક્ક્રમયન્ટ્વ વકટિકપકે ટ, છે લ્રા ૩ (ત્રણ) લમના યીટનમની નકર (ાનકાડમ
નંફય)
(૫) નવક્યોયીટી એજન્ટ્વીનો કોન્ટ્રાક્ટ રેફય યે ગ્યુરેળન એન્ટ્ડ ઓફોરીળન એક્ટ ૧૯૭૨
અનુવાય ભાન્ટ્મ અનધકાયીન રામવન્ટ્વનો ુયાલો.
(૬) યજીસ્રે ળન નંફય (ળોપ્વ એન્ટ્ડ એસ્ટાબ્રીળભેન્ટ્ટ)
(૭) યજીસ્રે ળન નંફય (વનલિવ ટે ક્વ)
(૮) પ્રોપેળનર ટે ક્વ નંફય
(૯) પ્રાઇલેટ નવક્યુયીટી (યે ગ્યુરેળન) એક્ટ ૦૫/૦૬ રામવન્ટ્વ નંફય
(૧૦) રૂ!. દવ રાખનું ફેંક વોલ્લંવી વકટિપીકે ટ (પક્ત યાષ્ટ્રીમકૃત ફેંકનું વટી ભાન્ટ્મ ગણાળે)
૨. બાલ બયનાય ેઢીએ રઘુત્તભ લેતનધાયાને ધ્માને રઇ બાલ બયલાના યશેળે. રઘુત્તભ
લેતનધાયા મુજફ બાલ નશી બયનાય ેઢીના બાલો ધ્માને રેલાભાં આલળે નશી તેની ેઢીએ
ખાવ નોંધ રેલી.
૩. ભંજુય થમેર દય મુજફની ચુકલણી પ્રત્મેક ભાવની ૧૫ભી તાયીખ સુધીભાં કયલાભાં આલળે. આ
ઉયાંત અન્ટ્મ કોઇણ પ્રકાયનો ખચમ, લેયો કે ટે ક્ષ વયદાય ટે ર યુનનલનવિટી તયપથી
ચુકલલાાત્ર યશેળે નશી. આ ભાટે મુદ્દા નં. ૩૯, ૪૦ અને ૪૧ની નલગતોનું ેઢીએ અચુક ારન
કયલાનું યશેળે. અન્ટ્મથા ચુકલણાના નલરંફ ભાટે યુનનલનવિટીની જલાફદાયે યશેળે નશી.
૪. ખાવ વંજોગોભાં જેલા કે શડતાર, બાગપોડ, ફખેડો લગેયે દયમ્માન ખાવ ફંદોફસ્તની
જરૂયીમાત પ્રભાણે લધાયાના ગાડમ ની વેલા રેલાની જણામ તો વયદાય ટે ર યુનનલનવિટીની
રેચખત  ૂલમ યલાનગી ભેલલાની જરૂયી યશેળે અને આ અંગેની લધાયાની વેલા ભાટે ગાડમ દીઠ
ભંજૂય થમેર દયથી લધાયાનું ચુકલણું કયલાભાં આલળે.
૫. કોન્ટ્રાક્ટયે વયદાય ટે ર યુનનલનવિટીના તાફાભાં આલેર ફીડાણભાં દળામલેર વંનત્તના યક્ષણ
ભાટે ગાડમ ની પાલણી કયલાની યશેળે.
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૬. નવક્યુયીટી વેલાને રગતી ફાફતભાં યુનનલનવિટી તયપથી કુરવચચલ જે વરાશ-સુચન કયે અથલા
નનદે ળ આે તેન ું યુનનલનવિટીના કશતભાં કોન્ટ્રાક્ટયે ારન કયલાનું યશેળે.
૭. કોન્ટ્રાક્ટયે નવક્યુયીટી ભાટે નીભેર ગાડમ યુનનલનવિટીના કભમચાયી ગણાળે નશીં અને તેભને
યુનનલનવિટીના કભમચાયીઓને ભતા નનમભાનુવાય ગાય, બથ્થા, શક્ક કે અન્ટ્મ રાબો
ભલાાત્ર યશેળે નશી.
૮. કોન્ટ્રાક્ટયે નીભેર ગાડમ , યુનનલનવિટીને ચફનકામમક્ષભ કે ચફનઅવયકાયક જણાળે તો કોન્ટ્રાક્ટયે
આલા ચફનકામમક્ષભ ગાડમ ની જગ્માએ તાત્કાચરક મોગ્મ અન્ટ્મ ગાડમ નીભલાના યશેળે .
૯. નવક્યુયીટી વેલા દયમ્માન યુનનલનવિટીની નભલ્કતને નુકળાન થળે તો નુકળાનની યકભ કોન્ટ્રાક્ટયે
બયાઇ કયલાની યશેળે અથલા તે કોન્ટ્રાક્ટયના ભાનવક ફીરભાંથી કાી રેલાની આલળે .
૧૦. યુનનલનવિટીની સ્થાલય તથા જગભ
ં
નભલ્કત કે ભાર વાભાનને નુકળાન થામ કે ચોયી થામ તે
ચોડે દળામલેર કકિંભત ધ્માને ન રેતાં લતમભાન ફજાય કકિંભત મુજફની યકભ ગણતયીભાં રેલાભાં
આલળે અને તે કકિંભત કોન્ટ્રાક્ટયે બયાઇ કયલાની યશેળે અથલા ભાનવક ફીરભાંથી કાી
રેલાભાં આલળે.
૧૧. પ્રલતમભાન વયકાયે ધાયા-ધોયણ મુજફ કાભે યાખેર ગાડમ ન ું શાજયી ત્રક, ગાયત્રક, ઉયાંત
તેઓના કામભી અને લતમભાન વયનાભાનો તભાભ યે કોડમ કોન્ટ્રાક્ટયે યાખલાનો યશેળે અને ભાંગણી
મુજફ યુનનલનવિટીને આલાનો યશેળે.
૧૨. કોન્ટ્રાક્ટયે લતમભાન અને બનલષ્ટ્મભાં રાગુ ડતા તભાભ વયકાયી કામદાઓ જેલા કે રઘુત્તભ
લેતનધાયો, ગાય ચુકલણીધાયો, ફોનવધાયો, ગ્રેજ્યુઇટીધાયો, પ્રોલીડન્ટ્ટ પંડ એક્ટ, નવક્યુયીટી
ુ મ જલાફદાયી
ગાડમ લતયધાયો લગેયેન ું ારન કયલાનું યશેળે અને આ અંગેની વંણ
કોન્ટ્રાક્ટયની યશેળે.
૧૩. કોન્ટ્રાક્ટય તયપથી ૧૮ લમથી લધુ અને ૫૦ લમથી ઓછી લમના નવક્યુયીટી ગાડમ ને કાભે
યાખલાના યશેળે અને નીભલાભાં આલેર કભમચાયીઓને ઓખત્ર આલાની જલાફદાયી
કોન્ટ્રાક્ટયની યશેળે.
૧૪.

ું ચાર-ચરનની ચકાવણી કયલાની યશેળે. ગુનાકશત
કોન્ટ્રાક્ટયે તેના કાભે યાખેર સ્ટાપની લતમણક
કૃત્મ કયે ર કદલાની કે પોજદાયી કે વ થમેર કે ઝગડો, પવાદ કયનાય વ્મક્ક્તને કાભે યાખી ળકાળે
નશી અને તેભની લચ્ચે અંદયો-અંદયના કાનુની નલલાદ ભાટે યુનનલનવિટીની કોઇણ જલાફદાયી
યશેળે નશી.
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૧૫. કયાયના વભમગાા દયમ્માન કોન્ટ્રાક્ટયની ચફનકામમક્ષભતા અથલા ફેદયકાયી જણાળે તો
વયદાય ટે ર યુનનલનવિટી એક ભાવની નોટીવ આી અથલા એક ભાવના ફીરની ચુકલણી કયી
કયાયનો અંત રાલી ળકળે અને આ અંગેનો કોઇ કામદાદીમ દાલો કોન્ટ્રાક્ટય તયપથી થઇ ળકળે
નશી.
૧૬. વયદાય ટે ર યુનનલનવિટી દ્વાયા વંચાચરત અનુસ્નાતક નલબાગો, લશીલટી નલબાગો ઇત્માદીભાં
નલદ્યાથીઓ અને કભમચાયીઓ વાથે કોન્ટ્રાક્ટયે અગય તેભના કભમચાયીઓએ કોઇણ જાતનો દં ગો,
પવાદ કે ઝગડો કયલો નશી.
૧૭. કોન્ટ્રાક્ટયે યુનનલનવિટી કામામરમ, અનુસ્નાતક નલબાગો, શોસ્ટે રો તથા સ્ટાપ ક્લાટવમ જેલા તભાભ
ભકાનોભાં ચફનઅનધકૃત વ્મક્ક્તને પ્રલેળ કયલા દે લો નશી અને તેઓ થકી થતી કનડગત વાભે જે
તે વ્મક્ક્તને તેનાથી યક્ષણ આલાનું યશેળે.
૧૮.

રેડીઝ શોસ્ટે રભાં નળસ્ત જલામ અને નલદ્યાથીનીઓને કનડગત ના થામ તે ભાટે નનમત
મુરાકાતી વભમ નવલામ કોઇણ પ્રકાયના મુરાકાતીઓને કુરવચચલશ્રીની  ૂલમ યલાનગી
નવલામ પ્રલેળ કયલા દે લાભાં ના આલે તે જોલાની જલાફદાયી કોન્ટ્રાક્ટયની યશેળે .

૧૯. વયદાય ટે ર યુનનલનવિટીની નભરક્તોના યક્ષણ ભાટે યુનનલનવિટીની જરૂકયમાત મુજફ નવક્યુયીટી
ગાડમ ની નનભણુકં કયી ચોલીવ કરાક ભાટે ત્રણ ાી ચરાલલાની યશેળે.
૨૦. કોન્ટ્રાક્ટયે તભાભ પ્રકાયનો ત્ર વ્મલશાય યુનનલનવિટીના કુરવચચલને શોદ્દાગત અંગ્રેજી અને
ગુજયાતી બાાભાં કયલાનો યશેળે.
૨૧. કોન્ટ્રાક્ટયે ચુકલલાાત્ર થતી લાનિક યકભના ૫% રેખે નવક્યોયીટી ડીોઝીટની યકભ કયાયની
તાયીખથી કદન-૩૦ભાં યુનનલનવિટીભાં જભા કયાલલાની યશેળે અને જો કોઇ નુકળાની કે ચોયીની
કોઇ યકભની લસુરાત થામ તો તે યકભ વદયહુ ડીોઝીટભાંથી કાત કયલાઅનો શક્ક
યુનનલનવિટીનો યશેળે. વદય યકભ ય કોઇણ વ્માજ યુનનલનવિટી દ્વાયા ચુકલલાભાં આલળે નશી.
૨૨. કયાયની મુદત  ૂણમ થમા ફાદ યુનનલનવિટી ઇજનેયશ્રીના પ્રભાણત્રને આધાયે વદય ડીોઝીટની
યકભ યત કયલાભાં આલળે .
૨૩. કોન્ટ્રાક્ટયે નીભેર નવક્યુયીટી ગાડમ ને નવક્યુયીટીના કાભ ભાટે રાઠી, ફેટયી ાલય વાથે વ્શીવર,
યુનનપોભમ યે ઇનકોટ, બુટ લગેયે આલાના યશેળે. યુનનલનવિટી તયપથી આ અંગે કોઇ ખચમ
આલાભાં આલળે નશી.
૨૪. નવક્યુયીટીના કાભ ભાટે યુનનલનવિટી તયપથી કોઇ યકભ એડલાન્ટ્વ ેટે ચુકલલાભાં આલળે નશી.
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૨૫. કોન્ટ્રાક્ટય તયપથી નીભલાભાં આલેર નવક્યુયીટી ગાડમ ના નાભ, વયનાભાની માદી કોન્ટ્રાક્ટયે
યુનનલનવિટી ઇજનેયશ્રીને આલાની યશેળે અને તેભનો લીભો રેલાનો તેભજ પ્રીભીમભ બયલાની
લગેયે જલાફદાયી કોન્ટ્રાક્ટયની યશેળે.
૨૬. તાયીખ: ૦૧/૦૪/૨૦૧૨ થી તાયીખ: ૩૧/૦૩/૨૦૧૩ (૧૨ ભકશના) સુધીના વભમગાા
દયમ્માનના કયાય ભાટે યુનનલનવિટી દ્વાયા વભમાંતયે મુલ્માંકન કયલાભાં આલળે .
૨૭. કયાયની ળયતોના ચુસ્તણે ારન ભાટે યુનનલનવિટીએ નીભેર વનભનત દ્વાયા દે ખયે ખ યાખલાભાં
આલળે. કોન્ટ્રાક્ટયે આ ભાટે જરૂયી તભાભ પ્રકાયનો વશમોગ વનભનતને વભમવય આલાનો યશેળે
અને વનભનત તયપથી આલાભાં આલતા લખતો-લખતના સુચનોનું ચુસ્તણે અભર કયલાનો
યશેળે.
૨૮. યુનનલનવિટી નલસ્તાયભાં નવક્યુયીટી ગાડમ ની ગોઠલણ યુનનલનવિટી કુરવચચલશ્રી અથલા
કુરનતશ્રીના આદે ળ અનુવાય જ કયલાની યશેળે.
૨૯. આ કયાયની મુદત તાયીખ: ૦૧/૦૪/૨૦૧૨ થી તાયીખ ૩૧/૩/૨૦૧૩ (૧૨ ભકશના) સુધીની
યશેળે અને મુદત  ૂણમ થમેથી કયાયનો અંત આલેરો ગણાળે.
૩૦. કયાયની ળયતો ફાફતે ઉક્સ્થત થતા કોઇણ નલલાદ ભાટે કોટમ ની હુકુભત આણંદ કોટમ ની યશેળે.
૩૧. ટે ન્ટ્ડય વાથે

રૂ! ૧૮,૦૦૦/- અનેસ્ટ ભની ડીોઝીટ (ઇ.એભ.ડી) યોકડેથી અથલા કુરવચચલશ્રી,

વયદાય ટે ર યુનનલનવિટી, લલ્રબ નલદ્યાનગય – ૩૮૮૧૨૦ નાભનો ડીભાન્ટ્ડ ડ્રાફ્ટથી બયલાની
યશેળે. આ અંગે કોઇ વ્માજ યુનનલનવિટી તયપથી ચુકલલાભાં આલળે નશી.
૩૨. યુનનલનવિટીભાં નવક્યુયીટીની વ્મલસ્થા ભાટે નવક્યુયીટી ગાડમ ભાટે ના ધોયણો વાથે જોડેર ચફડાણઅ મુજફ યશેળે.
૩૩. કાભગીયી અંતગમત સુયનલઝન, ભેનેજભેન્ટ્ટ, નળસ્તનું વંચારન લગેયેની જલાફદાયી એજન્ટ્વીની
યશેળે અને તે ભાટે યુનનલનવિટી તયપથી અરામદુ કોઇણ જાતનું ચુકલણું કયલાભાં આલળે નશી.
૩૪. એજન્ટ્વીએ કાભે યાખેરા ગાડમ ના પોટોગ્રાફ્વ યુનનલનવિટીને આલાના યશેળે.
૩૫. પ્રત્મેક નવક્યુયીટી ગાડમ ઓછાભાં ઓછા ૩ ભકશના ભાટે નોકયીએ યાખલાના યશેળે.
૩૬. ચફડાણ-ફ ભાં દળામલેર કે મ્વ

A, B, C ના બલનો, જભીનો ભાટે અંદાજીત ૪૮ નવક્યોયીટી ગાડમ ની

જરૂકયમાત યશેળે. તદનુવાય ેઢીએ ૨૪ કરાક ભાટે નવક્યુયીટી વેલાઓ  ૂયી ાડલાની યશેળે.
૩૭. વંદગી ાભેર એજન્ટ્વીને યુનનલનવિટી દ્વાયા ચફડાણ-ફ ભાં દળામલેર બલનો, જભીનોની સુયક્ષા
ભાટે જરૂકયમાત મુજફ એક અથલા એક કયતાં લધુ બલનો-નભરકતો વાભેર શોમ તે મુજફ રીસ્ટ
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ફનાલી આલાભાં આલળે . તદનુવાય એજન્ટ્વીએ યુનનલનવિટીની જરૂકયમાત મુજફ અરગ-અરગ
ાીભાં નવક્યુયીટી ગાડમ ની પાલણી કયલાની યશેળે. આભ, યુનનલનવિટી દ્વાયા સુચલેર નવક્યુયીટી
ગાડમ ની કુર વંખ્મા મુજફ એજન્ટ્વીને ભાનવક ફીરની ચુકલણી કયલાની યશેળે.
૩૮. યુનનલનવિટીને નવક્યુયીટી ગાડમ પાલણીભાં લધાયો-ઘટાડો કયલાભાં શક્ક અફાનધત યશેળે.
તદનુવાય એજન્ટ્વીએ ભાનવક ચફરભાં પેયપાય કયલાનો યશેળે.
૩૯. કોન્ટ્રાક્ટયે વંફનં ધત નલબાગના લડાશ્રીનું વંતોકાયક કાભગીયીનું પ્રભાણત્ર દયે ક ભાવના ચફર
વાથે અચુક આલાનુ યશેળે અન્ટ્મથા જે તે નલબાગના ફીરનું ચુકલણું કયલાભાં આલળે નશી.
૪૦. ઉયોક્ત કાભગીયી ઉયાંત વોંનાય કાભગીયીના લકમ ઓડમ યની નકર ણ ફીર વાથે
જોડલાની યશેળે (જેભ કે , પ્રેવ ડયુટી, કોન્ટ્લોકે ળન ડયુટી લગેયે).
૪૧. જે તે ભકશનાભાં ગાડમ ની અનનમનભતતા, ચોયીના કકસ્વાભાં જે તે નલબાગનો ભાવની આખયભાં
ભનાય યીોટમ ને આધાયે કચેયી દ્ધનતને અનુવયી એસ્ટે ટ નલબાગ દ્વાયા ગાડમ ની ગેયશાજયી મુજફ
(ની યકભ) લસુરાઅતની, ચોયીની યકભ લસુરાત લગેયેની લશીલટી ભંજુયી ભેલલાની પ્રકિમા
શાથ ધયાળે તદનુવાય આ વભગ્ર પ્રકિમા  ૂણમ થમા ફાદ જ ફીરનું ચુકલણુ કયલાભાં આલળે
તીની ખાવ નોંધ રેલી.
૪૨. ચફડાણ-ફ ભાં દળામલેર યુનનલનવિટીની તભાભ ભાર-નભલ્કતો તથા જભીનની વાચલણી કોન્ટ્રાક્ટયે
કયલાની યશેળે અને ચફડાણભાં દળામલેર જભીનભાં કોઇ અનઅનધકૃત દફાણ્ નથી તે મુજફનો
રેચખત યીોટમ દય અઠલાકડમે એસ્ટે ટ નલબાગને આલાનો યશેળે . જે અંગે કોઇ અરામદુ ચુકલણું
કયલાભાં આલળે નશી. ટે ન્ટ્ડયની યકભભાં જ ઉયોક્ત કાભગીયીનો વભાલેળ થમેરો ગણાળે , જેની
બાલ બયનાય ેઢીએ ખાવ નોંધ રેલી.
૪૩. ેઢીના બાલ ટે ન્ટ્ડય ખુલ્મા ફાદ ૯૦ કદલવ ભાટે ભાન્ટ્મ ગણલાભાં આલળે .
૪૪.

જે ેઢીનું બાલ ત્રક ભંજુય થામ તે ેઢીએ રૂ! ૧૦૦/- ના સ્ટે મ્ ય ટે ન્ટ્ડયની તભાભ ળયતો
ભાન્ટ્મ છે અને તે મુજફ તેઓ કાભગીયી કયળે તેન ું કયાયખત કયલાનું યશેળે.

ઉયોક્ત ૧ થી ૪૪ મુદ્દાઓ અભો ફયાફય લાંચીને વભજેર છે અને તે મુજફ અભો કાભગીયી કયલા
વંભત છીએ.

યુનન. ઇજનેય
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વયદાય ટે ર યુનનલનવિટી
લલ્રબ નલદ્યાનગય
નવક્યોયીટી ોઇન્ટ્ટવની પાલણી ત્રક
અ.

સ્થ

ન.

ાી-૧

ાી-૨ વભમ ાી-૩

વભમ

વાંજના

વભમ યાત્રે

વલાયના

૦૪:૦૦ થી

૧૨:૦૦ થી

૦૮:૦૦ થી

યાત્રીના

વલાયના

વાંજના

૧૨:૦૦

૦૮:૦૦

કુર

૦૪:૦૦
૧

યુનનલનવિટી કામામરમ, જુનું ફામો વામન્ટ્વ
નલબાગ, પાભામસ્યુટીકર વામન્ટ્વ,

૧

૧

૧

૩

૧

૧

૧

૩

૧

૧

૧

૩

૧

૧

૧

૩

MSW

નલબાગ, ફીઝનેવ સ્ટડીઝ, ભેથેભેટીક્વ,
સ્ટે ટેસ્ટીક, યીક્ષા બલન
૨

ભટીયીમલ્વ વામન્ટ્વીવ, કે ભેસ્રી,
ઇરેક્રોનીક્વ, કોમ્યુનીટી વામન્ટ્વ વેન્ટ્ટય,
(સ્ટે ળન-કે ભેસ્રી)

૩

હ્યુભેનીટીઝ, પીઝીક્વ, યુવીક, કશન્ટ્દી
નલબાગ, એભ.ફી.ી.વી., મ્યુચઝમભ શેલ્થ
વેન્ટ્ટય (સ્ટે ળન-હ્યુભેનીટીઝ)

૪

રામબ્રેયી, શોભવામન્ટ્વ, યુનનલનવિટી પ્રેવ,
(સ્ટે ળન-બાઇકાકા રામબ્રેયી)

૫

રેડીઝ શોસ્ટે ર, ગેસ્ટ શાઉવ વંકુર

૧

૧

૧

૩

૬

કોમ્પ્યુટય વામન્ટ્વીવ એન્ટ્ડ ટે ક્નોરોજી તથા

૧

૧

૧

૩

૧

૧

૨

૪

યુનનલનવિટી વલે નં. ૨૦૮૯/૨૦૯૦ની
જભીન વાચલણી
૭

ફામો વામન્ટ્વીવ નલબાગ-ફાકયોર કે મ્વ,
સ્ોર્્મ વ ઓપીવ નલ. વશીત વભગ્ર નલસ્તાય

૮

નશેરૂ શોર (નોંધ. નં. ૧ નો અભ્માવ કયલો)

૧

૧

૧

૩

૯

એભ.ફી.એ.એન.આય.આઇ. ફોમઝ શોસ્ટે ર

૧

૧

૧

૩

-

૧

-

૧

૧૦ ફી.એવ.વી.ફી.એડ. શોસ્ટે ર
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૧૧ ઓલ્ડ શોસ્ટે ર (નરીની કોરેજ વાભે)

૧

૧

૧

૩

૧૨ એભ.ફી.એ. નલબાગ (નોંધ. નં. ૨ અભ્માવ

૧

૧

૧

૩

૧૩ વીટીઇ શોસ્ટે ર

-

૧

-

૧

૧૪ ઇકોનોનભક્વ નલબાગ

-

૧

૧

૨

૧૫ લી.વી. ફંગરો

૧

-

૧

૨

૧૬ યુનન. મ્યુચઝમભ

-

૧

૧

૨

૧૭ એકરવ્મ શોસ્ટે ર

૧

૧

૧

૩

૧૮ યીક્ષાબલન

૧

૧

૧

૩

૧૪

૧૭

૧૭

૪૮

કયલો.)

કુર ોઇન્ટ્ટવ

નોંધ:
ઉયોક્ત કાભગીયી અંતગમત જરૂકયમાત મુજફ નવક્યુયીટી ગાડમ નો લધાયો-ઘટાડો કયલાનો શક્ક
યુનનલનવિટીને અફાનધત યશેળે. તદઉયાંત ભાનવક ફીરભાં લધાયો-ઘટાડો કયલાનો યશેળે.
(૧) નશેરૂ શોર અને એન.આય.આઇ. શોસ્ટે ર ખાતે યાતની ાી (૧૨:૦૦ થી ૦૮:૦૦) નો ગાડમ
સ્ટે ળન નશેરૂ શોર કયળે . વાથે-વાથે કોરોનીના અડધા નલબાગની સુયક્ષા ભાટે યાઉન્ટ્ડ રેળે.
(C,B,D-1 to 80 CTE, B.Sc. B.Ed., SSF, T-1 to 24)
(૨) એભ.ફી.એ. નલબાગ ખાતેનો લોચભેન યાતના ૧૨:૦૦ થી ૦૮:૦૦ સ્ટે ળન એભ.ફી.એ. નલબાગ
આગ કયળે વાથે-વાથે કોરોનીના અડધા નલબાગની સુયક્ષા ભાટે યાઉન્ટ્ડ રેળે. ( G-1 to 24, G39 to 63, J, T-25 To 72 D-81 TO 102, I, H, A)
ઉયોક્ત નલગતો ઉયાંત નોંધના મુદ્દા નં. ૧. અને ૨ મુજફ કાભગીયી શાથ ધયલા અભો વંભત
છીઇ. નોંધના મુદ્દા નં. ૧ અને ૨ અંગે લધાયાનું કોઇ ભશેનતાણું અભોને ચુકલલાભાં આલળે નશી.
ટે ન્ટ્ડય યકભભાં ઉયોક્ત કાભગીયીનો વભાલેળ થમેર ગણાળે તે અભોને ભંજુય છે .
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ચફડાણ: અ
વયદાય ટે ર યુનનલનવિટીભાં નવક્યુયીટી વ્મલસ્થાભાં નવક્યુયીટી ગાડમ ફાફતના ધોયણો:

૧. નવક્યુયીટી ગાડમ તથા ગનભેનની ઉંચાઇ ૧.૬૩ ભીટય (૫’-૫”), છાતી: ૦.૭૫ થી ૦.૮૦ ભીટય
(૩૦”-૩૨”) લજન ૫૦ કક.ગ્રા.(૧૧૦ યતર) ળયીયે વં ૂણમ તંદુયસ્ત, મુજફત ફાંધાના વળક્ત
તથા વાયી દ્દષ્ષ્ટ્ટ ધયાલતા અને ચ શોલા જોઇએ.
૨. નવક્યુયીટી ગાડમ તથા ગનભેન ઓછાભાં ઓછા ધોયણ: ૮ ાવ શોલા જોઇએ, ગુજયાતી તથા
કશન્ટ્દી બાા લાંચી-રખી ળકે તેલા શોલા જોઇએ.
૩. નવક્યુયીટી ગાડમ વાયી ચાર-ચરગત, નળસ્ત ારનલાા, વાયા ચાકયત્રમલાા અને નલલેકી શોલા
જોઇએ.
૪. એક્વ-વનલિવભેન અને ેયાનભરેટયી પોવમભાં વેલા ફજાલેર શોમ તેભને પ્રથભ વંદગી આલી.
૫. જરૂય ડે ળાકયયીક ધોયણ ભાટે યુનનલનવિટી શેલ્થ વેન્ટ્ટયના તફીફી અનધકાયીનું કપટનેવ વટીકપકે ટ
યજુ કયલાનું યશેળે.
૬. નવક્યુયીટી ગાડમ તથા ગનભેન  ૂણમ તારીભ ાભેર, ોતાના કામમક્ષેત્રનું કૌળલ્મ ધયાલતા તથા
આકક્સ્ભક કયક્સ્થનતઓ જેલી કે આગ, હભ
ુ રો કે કુદયતી શોનાયત લખતે ત્લયાથી ફચાલ
કાભગીયી કયી ળકે તે જરૂયી છે .
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ચફડાણ-ફ

SARDAR PATEL UNIVERSITY
UNIVERSITY CAMPUS
AREA-A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Department of Chemistry
Gordhanbhai Haathibhai Patel Computer Science
Pramukhseami Electronics Department
Main office Building with Pariksha Bhavan Building
Department of Material Science
V. C.’s Bunglow
Community Science Centre (Old Registrar Bunglow)
Department of Physics
M. B. Patel College of Education
University Ladies Hostel
University Guest House (New VIP, Old VIP)
Visitor’s Hostel
University Museum
University Health Centre
G. H. Patel Computer Centre
Department of Humanities & Social Science
Bhasha Bhavan (Hindi Department)
Bhaikakah Library
Department of Business Studies/Maths/Statistics
Department of Bio-sciences (Bakrol Campus)
Animal House (Bakrol Campus)
University Press
J.K. Patel Home Science Bhavan & Animal House for Home Science, Nr.
Press)
University Science & Instrumentation Centre
Old Men’s Hostel No.1 (Opp. Nalini Arts College)
Students Centre (Apna Bazar), New Shastri Maidan
Department of Economics (Opp. Nandalaya Haveli)
Old Bio-Science Building
Academic Staff College
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AREA-B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

A - Type Quarters
12
B – Type Quarters
08
C – Type Quarters
16
D – Type Quarters
102
E – Type Quarters
10
F - Type Quarters
24
G - Type Quarters
63
H- Type Quarters
12
I - Type Quarters
16
J - Type Quarters
08
T - Type Quarters
72
Men’s Hostel NO.:2 (Nehru Hall)
B.Sc. B.Ed. Hostel
Teacher’s Training Hostel (CTE Hostel)
Single Seated Flat Type Quarters for Research Students (S.S.F.
Hostel)
Strudents Home (Balvadi)
M.B.A. Building
M.B.A. N.R.I. Hostel
R.S. No. 743/35 (Nr. Central School, Old Tabela)
UNIVERSITY CAMPUS
AREA-C

1

R. Survey No. 2089/2090 (Central Shool Quarters Area) B/h. Computer Science
Department

2

R. Survey No. 1509 (Nr. Maheswari Palace)
Total Campus Area-87 Acres Which Consists of main campus area and 3
satellite area in Bakrol Campus, University Colony, Computer Science
Department area.

ચફડાણ-ફ મુજફ યુનનલનવિટીની ઉયોક્ત તભાભ બલનો અને જભીનની વાચલણી કયલા અભો વંભત
છીએ. આ અંગે ટે ન્ટ્ડય યકભ મુજફ જ ચુકલણું કયલાભાં આલળે અને લધાયાનું કોઇ ચુકલણું
કયલાનું યશેળે નશીં તે અભોને ભંજુય છે .
_________________________
Contractor’s Sign & Stamp
11

