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ચિલ્ડ ર્ ન્સ યચુિવચસિટી ખાત ેસથુાર, પ્લમ્બર, કડ્યા કામ, મજૂરી કામ, ઈલકે્ટર ીિીયિિી 

સવેા પરુી પા્વા અગંિેુ ંભાવ-પત્રક 
 

ચિલ્ડ ર્ ન્સ યુચિવચસિટીિા સેકટર-૨૦ ખાતેિા સંકુલમાં સુથારીકામ, પ્લચમ્બંગ કામ, ક્ીયા કામ, 

મજૂરી કામ અિે ઈલેક્ટર ીિીયિિી સેવાઓ માટે વાચષિક કામ માટે સીલબંધ કવરમાં ભાવ-પત્રકો 

આમંચત્રત કરવામાં આવે છે. કામગીરીિી ચવગતિુ ંચવગતવાર ચવવરણ આ સાથે સામેલ છે. 

 

કામિું િામ 

ચિલ્ડ ર્ ન્સ યુચિવચસિટીિા સંકુલમા ં

સથુારીકામ,પ્લચમ્બગં કામ, ક્ીયા કામ, મજૂરી 

કામ અિ ેઈલકે્ટર ીિીયિિી સેવાઓ. 

ભાવ-પત્રકો મેળવવાિી તારીખ અિે 

સમય 
તા. ૧૧/૦૮/૨૦૨૨,  સમય : ૧૧:૦૦ કલાકે 

ભાવ- પત્રકો પરત કરવાિી તારીખ અિે 

સમય 

તા. ૨૫/૦૮/૨૦૨૨, સમય : સાંજ ે૫:૦૦ 

વાગ્યા સુધી 

સ્થળ મુલાકાત ચિલ્ડ ર્ન્સ યુચિવચસિટી, સેકટર-૨૦, ગાંધીિગર  

 

 

ભાવ-પત્રક અંગે ચવગતવાર માડિતી મેળવવા ચિલ્ડ ર્ન્સ યુચિવચસિટીિી વેબ સાઇટ 

www.cugujarat.ac.in પરથી તા. ૧૧/૦૮/૨૦૨૨ થી તા. ૨૫/૦૮/૨૦૨૨ સુધીમાં ્ાઉિલો્ 

કરી િકાિ.ે  ભરેલા ભાવ-પત્રકો સીલબંધ કવરમાં કુલસચિવશ્રી, ચિલ્ડ ર્ ન્સ યુચિવચસિટી સુભાષિંદ્ર 

બોઝ ચિક્ષણ સંકુલ, છ-૫ ચિલ્ડ ર્ ન્સ યુચિવચસિટી સકિલ િજીક, સેક્ટર-ર૦, ગાંધીિગર-૩૮૨૦૨૧ 

ખાતે રૂબરૂમાં/કુડરયરથી/પોસ્ટથી મોકલવાિા રિેિે. 
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ભાવ-પત્રક ભરિાર માટેિી િરતો. 

 

૧. આ કામગીરી અંગેિા ભાવપત્રક તા। ૨૫/૦૮/૨૦૨૨ સુધીમાં યુચિવચસિટી કાયાિલય 

સમયગાળામાં સીલબંધ કવરમાં પિોંિતા કરવાિા રિેિે. જમેાં ભાવ પત્રક ફી પેટેિો  

રૂ. ૫૦૦/- િો ્ી.્ી. “ચિલ્ડ ર્ ન્સ યુચિવચસિટી”િાં િામિો જો્વાિો રિેિે. 

૨.  આ કામગીરી માિિ-૨૦૨૩ સુધી કરવાિી રિેિે. વકિ  ઑ્ર મળ્યા બાદ આ કામગીરી એક 

અઠવાડ્યામાં િાલુ કરવાિી રિેિે. 

૩.  કામગીરી દરચમયાિ થયેલ િુક્િાિ જ-ેતે એજન્સીએ ભોગવવાિું રિેિે. 

૪.  ચિયત સમય મયાિદામાં કામગીરી િ થાય તેવા સંજોગોમાં એજન્સીએ પેિલ્ડટી ભરવાિી રિેિે. 

૫.  ભાવ-પત્રકમા દિાિવેલ રકમ તમામ કરવેરા સાથેિી રિેિે. 

૬.  ઉપરોક્ત જણાવેલ કામગીરીમાં વધ-ઘટ કરવાિી સત્તા યુચિવચસિટીિી રિેિે. 

૭.  કામગીરી કરિાર ઇજારદાર પાસે  PAN Card, GST િોંધણીિું સટીફીકેટ િોવું જોઈએ. 

૮.  ભાવપત્રકો અંગેિો આખરી ચિણિય યુચિવચસિટી ઓથોરીટીિો રિેિે. 

૯.  આ કામગીરી ચિલ્ડ ર્ ન્સ યુચિવચસિટી, સેક્ટર-૨૦ ખાતે કરવાિી રિે છે. યુચિવચસિટીિી 

મુલાકાત કે અન્ય વધુ માડિતી િેતુ કિેરી સમય દરચમયાિ યુચિવચસિટી ખાતે સંપકિ  સાધવો. 

૧૦. પાટી/એજન્સી/કોન્ટર ાકટર ભાવપત્રક મોકલતી વખતે િીિે મુજબિી માડિતી મોકલવાિી     

રિેિે. 

 ૧) સીલબંધ કવરમાં ભાવપત્રક. 

 ૨) પાટી/એજન્સી/કોન્ટર ાકટર િોધણીિંુ સટીફીકેટ અથવા િોંધણીિો આધાર. 

 ૩) પાટી/એજન્સી/કોન્ટર ાકટર PAN CARD/GST િી િકલ 
  

૧૧. પાટી/એજન્સી/કોન્ટર ાકટર દર મડિિાિાં િક્કી કરવામાં આવેલા બે ડદવસ દરચમયાિ 

ઉપરોક્ત માણસો મોકલી ફડરયાદ ચિવારણ કરવાિંુ રિેિે, વધુમાં જ્યારે પણ તાત્કાચલક 

કામગીરી ઉભી થાય ત્યારે ઓિ ફડરયાદ મળે તેિા ૬ કલાકમાં જ-ેતે કામગીરી માટે માણસ 

મોકલી આપવાિો રિેિે,જિંુે િુકવણં ચવઝીટ િાજિ પેટે િુકવવામાં આવિે, જ્યારે ડદવસ 

દરચમયાિિા કામમાં તમામ બાબતોિી િકાસણી કરવાિી રિેિે, અિે યોગ્ય કાયિવાિી 

કરવાિી રિેિે. જ્યારે મજૂરોિી સેવા જરૂડરયાત અન્વયે પૂરી પા્વાિી રિેિે. 

૧૨.  જ્યારે પણ કોઈ સામગ્રીિી જરૂડરયાત િોય તેવા સંજોગોમાં અતે્રિી કિેરીિે અગાઉથી જાણ 

કરવાિી રિેિે. 

૧૩.  એજન્સીએ કામ મળ્યાિા ૦૭ ડદવસમાં ચસક્યુડરટી ડ્પોઝીટ પેટે રૂ. ૫૦૦૦/- અત્રેિી    

  કિેરીમાં “ચિલ્ડ ર્ ન્સ યચુિવચસિટી” ગાંધીિગરિાં િામે જમા કરાવવાિા રિેિે. 

૧૪.  એજન્સી દ્વારા કામગીરી અંગેિંુ રજીસ્ટર ચિભાવવાિંુ રિેિે, જ ે પણ કામગીરી જ ે તે ડદવસે 

કરવામાં આવ તેિી િોધ તેમાં કરી સત્તાચધકારીિી સિી લેવાિી રિેિે. 



૧૫.  કામગીરી માટે આવિાર સુથાર, ક્ીયા, પ્લમ્બર, મજૂર અિે ઈલેક્ટર ીિીયિિી કામગીરી માટે 

જરૂરી સાધિો લઈિે આવવાિું  રિેિે. 

૧૬.  કામગીરી દરમ્યાિ કામદારિે એટલે કે એજન્સી તરફથી આવેલા માણસિી સંપૂણિ જવાબદારી 

જ-ેતે એજન્સીિી રિેિે, તેિા માટે ચિલ્ડ ર્ ન્સ યુચિવચસિટીિી કોઈ જવાબદારી રિેિે િડિ. 

૧૭.  કામગીરી માટે આવેલા માણસો િીરવ્યસિી િોવા જોઈએ. 

૧૮.  કામગીરી માટેિંુ કરેલી કામગીરીિંુ રજીસ્ટર એજન્સીએ ચિભાવવાિંુ રિેિે, જિેા આધારે 

માચસક િુકવણં કરવામાં આવિે. 

૧૯.  ચબલ રજુ કરતી વખતે કામગીરીિી ચવગતિાં રજીસ્ટરિી િકલ મોકલવાિી રિેિે. 

૨૦.  ઉપરોકત ભાવોમાં સૌથી વધુ ભાવો જમેિા ઓછા િિે, તેવી એજન્સીિે કામગીરી સોપવામાં  

આવિે, તેમ છતા આ અંગેિો ચિણિય યુચિવચસિટીિો આખરી રિેિે. 

૨૧.  ઉપરોક્ત કામગીરી જો ચિયત સમયમયાિદામાં િ થાય અથવા ચિયત ડદવસે જ ેતે કારીગર િ 

આવે તેવા સંજોગોમાં એજન્સીિે તેિા પેમેન્ટમાંથી પેિલ્ડટી રૂ. ૨૦૦૦/- કપાત કરવામાં 

આવિે. 

૨૨.  ઉપરોક્ત ભાવ-પત્રક પર સ્પષ્ટ “સુથાર, પ્લમ્બર, કડ્યા, મજુરો અિે ઈલેક્ટર ીિીયિ પુરા   

  પા્વાિાં ભાવપત્રક”  લખવાંિું રિેિે.  

૨૩.  ઉપરોક્ત કામગીરી માટે એજન્સી યોગ્ય રીતે કામગીરી િડિ કરે તેવા સંજોગોમાં તેમિે િોટીસ 

આપી  છુટ્ટા  કરવામાં  આવિે અિે તેિી ચસક્યુડરટી ્ીપોઝીટ જમા લેવામાં આવિે. 

 

 

 

કુલસચિવ 

ચિલ્ડ ર્ ન્સ યુચિવચસિટી 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

પાટી/એજન્સી/કોન્ટર ાકટરિી ચવગત: 

 

 

૧. િામ અિે સરિામંુ : 

 

૨. પાટી/એજન્સી/કોન્ટર ાકટરિી માડિચત  : 

  

     

૩. સંપકિ  િંબર            : 

૪. ઇ-મેઈલ    : 

૫. રચજસ્ટરેિિ/િોંધણીિી ચવગત  : 

૬. પાિ કા િ્  િંબર   : 

૭.     જી.એસ.ટી. રચજસ્ટરેિિ િંબર : 

૮.     કરેલા કામિી અિુભવિી માડિતી :  

 

  

 

           પાટી/એજન્સી/કોન્ટર ાકટરિી સિી 

 

 

 

 

 

 

 



 

ભાવ-પત્રકિી ચવગત 

 

ક્રમ ચવગત કામિી ચવગત 
પ્રચત ચવઝીટ 

(૩ કલાક સધુી) 

પ્રચત 

ડદવસ 

૧ કડ્યા કામ 

સંકુલ ખાતેિાં ચબલ્ડ્ીંગમાં જરૂરી મરામત જવેી 

કે િણતર, પ્લાસ્ટર, રીપેરીંગ વગેરે જવેી 

કામગીરી. 

  

૨ સથુારી કામ 
બારી, દરવાજા, ટેબલ, ખુરિી, ફચિિિર 

રીપેરીંગ કામગીરી  

  

3 
પ્લચમ્બગં 

કામ 

પી.વી.સી., જી.આઈ. પાઇપ, વાલ્ડવ, િળ, 

ફ્લિ, ગટર પાઇપ વગેરે જવેી પ્લચમ્બંગિે 

લગતી કામગીરી 

  

૪ 
ઈલકેટર ીક 

કામ 

પંખા, ટ્યુબલાઈટ, લાઈટ ફીટીંગ વગેરે 

ઈલેક્ટર ીક કામગીરી 

  

૫ મજુરી કામ 
જરૂડરયાત અન્વયે યુચિવચસિટીમાં મજુરીકામ 

માટે જરૂરી કામદારો પુરા પા્વાિી કામગીરી 

  

 

 

 

એજન્સી/પાટી/કોન્ટરકટરિી સિી. 


