
 

 

જીટીય ુહસ્તકની ગજુરાત પાવર એન્જજીનનયરીંગ એન્જડ રીસર્ચ ઇન્જસ્ટીટયટુ (GPERI), મહસેાણામાાં 
પ્રવેશ લીધેલ નવદ્યાર્થીઓના રહઠેાણ માટે હોસ્ટેલ બ્લોક ભાડે આપવા માટેનુાં ફોમચ 

 

અન.ુ 
નાંબર 

નવગત સપોટીંગ ડોક્યમેુન્જ્સ પાના નાંબર સારે્થ 

૧ 
માલિક/એજન્સીન ું નામ, સરનામ ું તથા 

કોન્ટેકટ નુંબર 
 

૨ હોસ્ટેિ બ્િોકન ું એડ્રેસ  

૩ 
માલિક/એજન્સી દ્વારા આપવામાું આવતી 

સગવડો 
 

૪ 
હોસ્ટેિ બ્િોકના તમામ રૂમોન ું ક િ માસસક 

ભાડ ું (૫૦ થી ૬૦ સવદ્યાથીઓ માટે) 
 

૫ 
હોસ્ટેિ બ્િોકની માલિકી/કરાર અંગેના 

ડોક્ય મેન્્સની નકિ 
 

૬ પાન કાડડની નકિ  

૭ 

ઇએમડી પેટે નેશનિાઇઝ્ડ/સશડય લ્ડ બેંક 
દ્વારા ઇસ્ય  કરેિ “ગજુરાત ટેક્નોલોજીકલ 
યનુનવનસિટી” ના નામનો રૂ.૫૦૦૦/- નો 

ડડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ 

 

૮ અન્ય માડહતી  



શરતોોઃ 

(૧) હોસ્ટેિ બ્િોકમાું ૨૪ કિાક વીજળી, પાણી, સસક્ય રીટીની સ સવધા હોવી જરૂરી છે. 

(૨) હોસ્ટેિ બ્િોકમાું આરઓ વોટર પ્િાન્ટ, વોટરક િર, જનરિ અથવા વ્યક્તતગત ટોઇિેટ, મેસ 
તથા હાઉસડકપીંગની સ સવધા હોવી જરૂરી છે. 

(૩) સવદ્યાથી દીઠ બેડ, ગાદલ ું, ખ રશી, સ્ટડી ટેબિ, સ્ટોરેજ પ રા પાડવાના રહશેે. 

(૪) દરેક રૂમમાું સાઇઝ પ્રમાણે એર કુંડીશનર િગાવી શકાય તે મ જબના જરૂરી ઇિેકટ્રીક પોઇન્ટ 
વાયરીંગ સાથે કરી આપવાના રહશેે. એર કુંડીશનર જીટીય  દ્વારા ખરીદીને િગાવવામાું 
આવશે. 

(૫) હોસ્ટેિ બ્િોક માટે અિગથી ઇિેકટ્રીક મીટર ઇન્સ્ટોિ કરવાન ું રહશેે. જેન ું ઇિેકટ્રીક બીિ 
જીટીય  દ્વારા સનયમોન સાર માલિક/એજન્સીને ચ કવવામાું આવશે. 

(૬) હોસ્ટેિ બ્િોક માલિક/એજન્સી દ્વારા સ્વખર્ચે રીપેરીંગ, કિર, ઇિેકટ્રીડિકેશન, િાઇટ-પુંખા 
(ર્ચાલ  ક્સ્થતીમાું) તથા અન્ય જરૂરી સમારકામ કયાડ બાદ સારી ક્સ્થતીમાું જીટીય ને આપવાના 
રહશેે. 

(૭) સવદ્યાથીઓની પ્રાઇવસી જળવાઇ રહ ેતે માટે બે સવદ્યાથીઓના બેડની વચ્રે્ચ હાિ પાટીશન 
માલિક/એજન્સીએ સ્વખરે્ચ બનાવવાન ું રહશેે. 

(૮) હોસ્ટેિ બ્િોક જીટીય ને સ પરત કયાડ બાદ જરૂરીયાત મ જબ આરઓ વોટર પ્િાન્ટ, વોટરક િર, 
પાણીની મોટર, િાઇટ તથા પુંખાન ું મેઇનટેનન્સ/રીપ્િેસમેન્ટ, પ્િમ્બીંગ કામગીરી વગેરે 
માલિક/એજન્સીએ સ્વખર્ચે કરવાની રહશેે. 

(૯) જીટીય  દ્વારા ઉપયોગમાું િેવાતા રૂમો માટેન ું ભાડ ું જીટીય  દ્વારા દર ત્રણ માસે ચ કવવામાું 
આવશે. 

(૧૦) હોસ્ટેિ બ્િોકનો સમિકત વેરો તથા અન્ય કર માલિક/એજન્સી દ્વારા ભરવાનો રહશેે. 

(૧૧) જીટીય  દ્વારા માલિક/એજન્સી સાથે ૧૧ મડહના માટે ભાડા કરાર કરવામાું આવશે. ત્યારબાદ 
ભાડા કરાર જીટીય ની સુંમસતથી વધ  સમયગાળા માટે િુંબાવી શકાશે. 

(૧૨) ભાવપત્રક કારણ જણાવ્યા વગર સ્વીકારવા/ ન સ્વીકારવા/ રદ કરવા અંગ ેય સનવસીટીનો 
અસધકાર અબાસધત તથા તમામ ને બુંધનકતાડ રહશેે. 



(૧૩) ઇએમડી માટેનો ડડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ ઓરજીનિ િોમડમાું અસિળ અરજીકતાડને પરત કરવામાું 
આવશે. 

(૧૪) સિળ અરજીકતાડનો ડડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ સસક્ય રીટી ડડપોઝીટ પેટે જમા િેવામાું આવશે જે ભાડા 
કરાર પ ણડ થયેથી પરત કરવામાું આવશે. 

 

    અરજી કરનાર માલલક/એજન્જસીની સહી 


