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ડ ટી ટ કોટ, ભ ચ 
 

ા અદાલત, ભ ચનાં તાબા હેઠળ આવેલ તાલુકા કોટ  માટે વગ -૦૪ ની જ યાઓ એટલે કે 
પટાવાળા/પાણીવાળા/ચોકીદાર/સફાઇ કામદાર મ કેવે જરની જ યાઓ એજ સી ારા 
આઉટ સોિસગથી ભરવા કો ટા ટની કામગીરીની િવગતો :- 

ગુજરાત સરકાર ીનાં સામા ય વ હવટ િવભાગના ં ઠરાવ માકં : 
મકમ/૨૦૦૪/૨૫૩૯(૧)/ખ-૩, તારીખ :- ૦૧/૦૪/૨૦૧૦ મુજબ કચેરીમાં વગ-૦૪ 
ની ખાલી પડેલ જ યા આઉટસોિસગથી ભરવા જણાવેલ છે, તેમજ નામદાર ગુજરાત હાઇકોટ, 
અમદાવાદનાંઓના ંપ  માંક :- બી.૧૪૨૯/૭૨, તારીખ :- ૨૩/૦૩/૨૦૧૭ મુજબ ા 
અદાલત તથા તાબા હેઠળની કોટ મા ં વગ-૦૪ ની ખાલી જ યાઓ રે યુલર કમચારીઓની 
ભરતી ન થાય યાં સુધી સુધી આઉટસોિસગથી ભરવા જણાવેલ છે, જ ેઅ વયે ા અદાલત, 
ભ ચ ારા આઉટસોિસગ એજ સીઓ પાસેથી ભાવપ ક મંગાવવા માટે િતિ  તેમજ આ 
અંગેનીકામગીરીનો અનુભવ ધરાવતી સં થાઓ પાસેથી ટે ડર મગંાવવામા ંઆવે છે.  

એકંદર ભાવ :-  .________  ____/- (માિસક િત કમચારી દઠ) 
 

આ કામગીરી િવગતો તમેજ શરતો નીચે મુજબ છે. 
 

૧ અ ેની કચેરી ારા માંગણી થયા મુજબ વગ-૪ની જુદી જુદી જ યાઓ માટેની 
સેવાઓએજ સીએ પુરી પાડવાની રહેશે. 

૨ ા યાયાલય, ભ ચ હ તકની કોટ  માટે કચેરી સમય ૦૯.૩૦ થી સાજનાં ૦૭.૦૦ 
સુધી પટાવાળાની ફરજ બ વવાની રહેશે. સદર સમયમાં કચેરીની અનુકૂળતા મુજબ 
ફેરફારની આધીન રહેશે. 

૩ ા યાયાલય, ભ ચ હ તકની કોટ  માટે કચેરી સમય િસવાય સરકાર ી તરફથી હેર 
કરેલ ર ઓ તેમજ અ ય ર ઓમા ંકચેરી તરફથી જણાવવામાં આવે તે દવસે પટાવાળા 
હાજર રાખવાના ંરહેશે. 

૪ સં થાએ આઉટસોિસગથી આ કચરેીન ેફાળવેલ કમચારીઓને યુિનફોમ તેમજ ઓળખપ  
ફાળવવાનાં રહેશે. 

૫ કામની પ િત માં દશાવેલ સમય દર યાન પટાવાળાઓએ  પ િતસર સંતોષકારક કામ કરે 
છે કે નહ  તેની જવાબદારી સં થાની રહેશે  તેમ કરવામા ંકસૂર થયે સં થાનો સેવા સમય 
પુણ કરવાનો અબાિધત હ  અ ેની કચેરીને રહેશે. 
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૬ કચેરી નું રેકડ,  દ તાવે ,  કાગળની ગોપનીયતા અને ળવણી તેમજ સુર ા તેઓના ં
કમચારીઓ ારા જળવાઈ રહે તેની સંપૂણ જવાબદારી એજ સીની રહેશે.  અને એજ સીના 
યો ય જણાતા યિ તની સેવા અથવા વતનથી કચેરીને અસંતોષ જણાય તો તેવી 
યિ તને તા કાિલક અસરથી બદલવાનો રહેશ.ે 

૭ અ ેની કચેરીને પૂરા પાડવામાં આવેલ પટાવાળા ઓએ સરકાર ીએ વગ-૪ના 
કમચારીઓને સ પવામાં આવેલ તમામ કામગીરી તેમજ કોટ  અને શાખાના અિધકારી/ 
કમચારી દશાવે તે કામગીરી કરવાની રહેશે. 

૮ સં થા ારા પૂરા પાડવામા ંઆવેલ કમચારીઓને  યુ ડશીયલ ઓ ફસર ીના ંઘરે ફરજ 
બ વવા માટે જણાવવામા ંઆવે તે સમયે તેનુ હાજરી પ ક યુ ડશીયલ ઓ ફસર ીના ં
ઘરે સં થા ારા િનભાવવાનું રહેશે અને માસના અતંે જ-ેતે યુ ડશીયલ ઓ ફસર ી ની 
સહી કરાવી તેની કોપી અ ેની કચેરીને મોકલવાની રહેશે. 

૯ કચેરી હ તકની શાખા તેમજ કોટ મા ંસં થા ારા આઉટસોિસગથી પૂરા પાડવામાં આવેલ 
વગ-૪ ના કમચારીઓની આંત રક ફેરબદલી નો અબાિધત હક અ ેની કચેરીને રહેશે. 

૧૦ કચેરી હ તકની શાખા તેમજ કોટ મા ંસં થા ારા આઉટસોિસગથી પૂરા પાડવામાં આવેલ 
કમચારીઓની મા હતી જવેીકે નામ, સરનામું, મોબાઇલ નંબર, ફોટો તેમજ ઓળખપ  
અ ેની કચેરીને દન-૦૭ માં રજૂ કરવાનું રહેશે.` 

૧૧ આઉટસોિસગથી પુરા પાડવાની બાબત અંગેના ંતમામ કાયદાઓનાં પાલનની જવાબદારી 
એજ સીની રહેશે, અને તે માટે સ મ સ ા / કચેરી કોઇપણ સં ગોમા ંજવાબદાર રહેશે 
ન હ. કરાર અ વયે સુિવધા સેવા પુરી પાડવા મુકાયેલ સેવકને સબંિધત કાયદા અને 
િનયમોની ગવાઇ અનુસાર વેતન ચૂકવવાની જવાબદારી સંપણુપણે એજ સીની રહેશે. 

૧૨ એજ સીએ લધુ મ વેતન, લેબર કો ટા ટ તેમજ પી.એફ.નાં િનયમોનો અમલ કરવાનો 
રહેશે, અને ફરજ દરિમયાન કમચારીને કોઇ પણ કારની હાિન પહ ચશે તો તેની સંપૂણ 
જવાબદારી એજ સીની રહેશ.ે 

૧૩ એજ સીએ વતામાન ગવાઇ મજુબ .એસ.ટી. િબલમા ં અલગથી દશાવવાનું રહેશે 
અન ે સરકાર ીના વતમાન િનયમોનુસાર કચેરી ારા ટી.ડી.એસ. તેમજ .એસ.ટીની 
રકમ કપાત કચેરી ારા કરવામાં આવશે. 

૧૪ કચેરી અને એજ સી ારા આઉટસોિસગથી પુરા પાડવામાં આવેલ કમચારીઓ વ ચે 
નોકરી અને તેની આનુસાંગીક કોઇપણ બાબત જવેી કે માિલક અને નોકરના ંસબંધ અથવા 
તો અ ય કોઇ કાયદાકીય જવાબદારી રહેશે ન હ, એજ સીનાં માણસો ારા તેઓની સેવા 
બાબતે કોઇપણ ો ઉપિ થતથાય તેમાં કચેરીને કોઇપણ વ પમાં લેવા દેવા રહેશે ન હ. 

૧૫ એજ સીએ આઉટસોિસગથી પુરા પાડવામા ંઆવેલ કમચારીઓની ફરજ દરિમયાન તમામ 
કારની હાિન પહ ચશેતો તેની સંપુણ જવાબદારી એજ સીની રહેશે તેમજ તેઓનાં ગૃપ 
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એિ સડ ટ પોિલસી હેઠળ જ રી વીમૉ ઉતારવાની જવાબદારી પણ એજ સીની રહેશે. 
૧૬ કામગીરી અંગેનું જ-ેતે મ હના પછીની ૦૪ તારીખ સુધીમાં એજ સીએ કરવાનું રહેશે. બીલ 

સાથે િ સાડ ગ ઓ ફસર ી / શાખા અિધકારી તર થી આપવામા ંઆવેલ સુિવધા સંતોષ 
તથા લધુ મ સં યા હાજરી અંગેની િવગતો અને માણપ ો રજૂ કરવાની  જવાબદારી 
એજ સીની રહેશે. 

૧૭ આ કરાર િબન તબદીલી પા  છે, એજ સી પેટા-એજ સી રાખી શકશે ન હ અને સ મ 
સ ા/કચેરીની પુવ મંજૂરી િસવાય એજ સી અ ય કોઇ એજ સીને આઉટસોિસગથી 
કમચારીઓ પુરા પાડવાનું કામ તબ દલ કરી શકશે ન હ, અથવા આ કરારની અ ય કોઇ 
પણ બાબત અ ય એજ સીને તબ દલ કરી શકાશે ન હ. 

૧૮ આ કરારનામાનંી મુદત પુરી થયા બાદ, સં થા ારા સંતોષકારક કામગીરી જણાતા પર પર 
સમજૂતીથી એક વષ અથવા નામદાર ગુજરાત હાઇકોટ, અમદાવાદનાંઓ ારા રે યુલર 
ભરતી ન થાય યાં સુધી બ ેમાથંી જ ેવહેલું હોય યાં સુધી લંબાવવામાં આવશે. 

૧૯ સં થા ારા આઉટસોિસગથી ફાળવવામાં આવેલ કમચારી અિનવાય સં ગોને કારણે 
તેમની ફરજ પર હાજર ન રહી શકે તેવા સં ગોમા ંતેઓની જ યાએ અ ય કમચારી પુરા 
પાડવાના ંરહેશે. 

૨૦ નામદાર ગુજરાત હાઇકોટ, અમદવાદનાંઓ ારા હેર ર નાં દવસોએ લોક-અદાલત કે 
િ -લીટીગશેનની લોક-અદાલતનું આયોજન કરવામાં આવે તે દવસે તેમજ અ ય કોઇ 
ર નાં દવસે કોટ/કચેરી ખોલવાનો સંગ ઉપિ થત થાય યારે પણ એજ સીએ પોતાનાં 
માણસો હાજર રાખવાનાં રહેશે. 

૨૧ સબંિધત યુ ડશીયલ ઓ ફસર / કચેરીના ં જવાબદાર અિધકારીને  િનિ ત ધોરણ 
અનુસાર સેવા ા  થતી ન લાગ ે તો જ-ેતે દવસની સ માણ ચૂકવણી દરના ં ૦૨ % 
કપાત થમ તબ ે  કરવાની રહેશે તે માટે એજ સીને ણ કરાશે.  સેવા ખામી િવશેષ 
દેખાય તો ૦૨ % લેખે કપાત વધારતા જવાની રહેશે. 

૨૨ એજ સીએ સદરહુ કરાર અ વયે .૫૦,૦૦૦/-(અંકે િપયા પચાસ હ ર પુરા) 
િસ યુરીટી ડપોઝીટ પેટે ા અદાલત, ભ ચ ખાતે જમા કરાવવાની રહેશે. જ ે કરાર 
સંતોષકારક રીતે પુણ થયે કોઇ પણ તનાં યાજ વગર પરત કરવાની રહેશે. 

૨૩  એજ સી આઉટસોિસગની સુિવધા યવ થાપન સેવા સંતુ  રીતે પુરી પાડવામાં 
િન ફળ િનવડે અને કચેરીને તેની સેવાઓથી અસંતોષ થાય તો એજ સીની િસ યુરીટી જ  
કરવામાં આવશે અન ેતેની સેવાઓ સમા  કરાશે, જ ેમાટે સુિવધા યવ થાપન આટોપી 
લેવા એક માસની લેિખત નોટીસ આપવામા ંઆવશે, કચેરી આ કારણે થયેલ ખચ, નુકશાન 
કે અ ય કોઇપણ મુ કેલી માટે જવાબદાર રહેશે ન હ. 

૨૪ આ ઉપરાંત કરારમાં કોઇપણ ગવાઇ હોય તેમ છતાં કોઇપણ કારણ દશા યા િસવાય 
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સ મ સ ા / કચેરી એજ સીને એક માસની નોટીસ આપીને કરારનો અંત લાવી શકાશ.ે 
આ રીતે ર  થયેલ કરારના ંબાકીના ંસમયગાળાનંુ કોઇ વળતર આપવામા ંઆવશે ન હ. 

૨૫  એજ સી કરાર ચાલું રાખવા ઇ છતી ન હોય તો તેણે ૦૩ માસની નોટીસ આપવી 
પડશે, તે પરીિ થતીમા ંતેની િસ યુરીટી ડપોઝીટ જ  કરવામાં આવશે, પુરા પાડેલા સેવકો 
અવાર-નવાર બદલવામાં ન આવે તે યાન એજ સીએ રાખવાનું રહેશે. 

૨૬ એજ સીનાં માિલકનાં મૃ યુનાં િક સામાં કરાર સમા પ થયેલો ગણાશ.ે અને તેનાં 
કાયદેસરનાં વારસદારોને કોઇ હ  દાવો રહેશે ન હ. 

૨૭ સં થા તરફથી આઉટસોિસગ ારા પુરા પાડવામાં આવેલ કમચારી  ગેરહાજર રહે તો ત ે
દવસનું મહેનતા ં બીલમાં ચૂકવવામા ં આવશે ન હ જનેી ખાસ ન ધ લેવી, ત ઉપરાતં 
કચેરી તરફથી સં થાનાં માણસોને સં ગોવસાત કામનાં સમયે રો વવામા ંઆવે તે સમયનું 
કોઇ વળતર ચૂકવવામા ંઅવશે ન હ. 

૨૮  સં થા ારા આઉટ સોિસથી પુરા પાડવામાં આવેલ કમચારી િનરોગી અને સશ ત પુરા 
પાડવાના ંરહેશે. 

૨૯ એજ સી ારા આઉટસોિસગથી પુરા પાડવાના ંવગ-૦૪ કમચારીઓની અ ેની કચેરીની 
જ રીયાત મુજબ અથવા કોટ  આવવા તેમજ જવાનાં કારણે વધારો કે ઘટાડૉ કરવાની સ ા 
અ ેની કચેરીની રહેશે. 

૩૦ એજ સીના િબબલનું ચુકવ ં કચેરીમાં ા ટની ઉપલ ધતાને યાને લઇને કરવામાં 
આવશે. કોઇ સં ગોમાં ા ટના અભાવને કારણે એજ સીના િબબલના ચુકવણામાં 
િવવલંબ થાય તો પણ એજ સી એ જ-તે કમચારીના પગાર દર મ હન ે િનયમીત 
ચકુવવાના રહેશે, અન ેઅ ેની કચેરી ારા િબલના ચુકવણામા ં િવલંબ થાય તો તે બદલ 
કોઇ પણ યાજની રકમ મળવાપા  થશે નહી. 

 

ન ધ :- 

એજ સી ારા આઉટસોિસગથી કમચારીઓ એડ-હોક પુરા પાડવાના ં હોઇ, કોટ  
ધટવાનાં સમયે કમચારીઓની સં યા ધટી શકે છે અને યારે કોટૉ વધવાના ં સંગે 
કમચારીઓની સં યા વધી શકે છે તે મુજબ કોટ ની સં યા મજુબ કમચારીઓ પુરા પાડવાનાં 
રહેશે. આ એડ-હોક સિવસ હંગામી હોઇ કોઇપણ સમયે નોટીસ વગર કમચારીની સેવા સમા  
કરી શકાશે જનેો આખરી િનણય મે.મુ ય ા અને સ  યાયાિધશ ી, ભ ચનાંઓનો રહેશે. તે 
અંગે કોઇપણ તનો વાંધો, તકરાર કે કાયદેસરની કાયવા હ કરી શકાશે ન હ. 

 ઉપરો ત તમામ કામગીરીની શરતો મ/ેઅમે વાંચી છે તે હંુ/અમે બરાબર સમ યા છીએ ઉપર ભાવ 

પ ક િન દ  વૃિત - કામગીરી િવગતો અને કામની પ િત પણ વાચંી સમ  વીકારીએ છીએ. આ સવ 
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બોલીઓ શરતો અને કામગીરીની િવગતો અને પ િતનો કોઈ પણ વાધંો િવરોધ કે તકરાર િસવાય સપંુણ 

િ વકાર ક ં  છંુ/કરીએ છીએ અને આ ભાવ પ ક ભરેલ છે. 

 

થળ :- ટે ડર ભરનારની સહી :-  _____________ 

તારીખ :- િસ ો :- 

ટે ડર ભરનારનંુ નામ :- એજ સીનંુ નામ :- 

 

ન ધ :- સરકાર ીના ં પરીપ  અનુસાર ગવમ ટ ઇ- માકટ પલેેસ (GEM) પોટલ પર ર ટેશન હોવું  
ફર યાત છે. 

 


