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ી એચ.ટી. ભલસોડ 
કાયપાલક ઈજનેર, 
નવસારી કૃિષ યુિનવિસટી,  
નવસારી. 

 

email id-ee@nau.in 

 

હેરાત માંક ૦૧/ર૦ર૧-રર એન- ોકયુર ટે  ડર આઇ.ડી. નં. 463465માં સુધારો 

 કાયપાલક ઇજનેર ી, નવસારી કૃિષ યુિનવિસટી, નવસારીની કચેરી  વારા હેરાત માંક 
૦૧/ર૦ર૧-રર એન- ોકયુર ટે  ડર આઇ.ડી. નં. 463465 થી કાિશત થયેલ છે. જ ેમાં નીચેની િવગત નો 
સુધારો કાિશત કરવામાં આવે છે તેમજ આ પધામાં આ સુધારાઓ ના કારણે વધુ પધા મક ભાવો 
આવી શકે તે માટે  ઓનલાઇન ટે  ડર ભરવાની છે  લી  તારીખમાં દન-૦૭ નો વઘારો કરી છે  લી 
તારીખ તા.૧૨/૦૭/ર૦ર૧ સાંજ ે૬.૦૦ ક.  કરવામાં આવે છે.   
(અ) મંજુર કરેલ ટે ડર દ તાવે ના પાના નં ૦૧ અને ૦૭ માં અં ે  ભાષામાં કાિશત કરવામાં આવેલ શરત 

નં ૦૭ માં નીચે મુજબનો સુધારો કરવામાં આવે છે.  
 

If Bidder have valid licence of /qualifying as per labour act 1970 (R&A) & will have all 
knowledge of the rules & regulations of the house keeping & catering services. is 
acceptable This condition is non mandatory as per Govt. Resolution Volume LXII, 
Gujarat Act No 02/2021/ Date: 29/01/2021. 

 
(બ) મંજુર કરેલ ટે ડર દ તાવે ના પાના નં ૦૧ અને ૦૭ માં ગુજરાતી ભાષામાં કાિશત કરવામાં આવેલ 

શરત નં ૨૨ માં નીચે મુજબનો સુધારો કરવામાં આવે છે.  
 

ઇ રદારે કો ટા ટ લેબર (આર એ ડ એ ) એકટ ૧૯૭૦ મુજબ લેબર લાઇસ સની આ કામ 
માટે હાલ જ રીઆત નથી. પરંતુ  ભિવ યમાં હાઉસ કીિપંગ અને કેટ રંગ સેવા અંગનેા સરકારી ધારા 
ધોરણ મુજબ પાલન કરવા માટે સરકાર ી તરફથી વખતો વખત કાિશત થતા અ તન 
િનયમો/અિધસુચનાઓનું િબનચૂક પાલન કરવાનું રહેશે.  આમ થવામાં ચૂક થયે જે  એજ સી ને 
કામ સોપવામાં આવેલ તેઓની સામે િનયમોનુસાર પગલા લઇ યુિનવસ ટી જે િનણય લેશે તે કામ 
કરતી એજ સીને બંધન કરતા રહેશે.   

 
 કાયપાલક ઇજનેર, 

નવસારી કૃિષ યુિનવિસટી, 
નવસારી 

 
 

 


