
ઈ-ટેન્ડર

સિ	ટી સિ	વીલ એન્ડ 	ેશન્	 કોટ�
ભદ્ર, અમદાવાદ

(	ન ે૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષ� માટે વર્ગ�-૪ની 	ેવાઓ માટે તદ્રન કામચલાઉ/હંર્ગામી ધોરણે,એડહોક
લેવલનાકમ�ચારીઓ રાખવા બાબતે )

૧. પેઢી/	ંસ્થાન ુનામઃ- ___________________________

૨. 	રનામુઃ- ___________________________

૩. ફોન નં- ______________ મો.____________

૪. ઈમેઈલ આઈડીઃ- ___________________________

૫. વેટ/ટેન નં. _________________________
 

	ુચના/શરતો

૧. અત્રનેી કચેરીમાં વર્ગ�-૪ની 	ેવાઓ માટે તદ્રન કામચલાઉ/હંર્ગામી ધોરણે,એડહોક લેવલનાકમ�ચારીઓ

લેવાના છે  તે માટેના ભાવપત્રકો  બંધ કવરમાં અત્રનેી કોટ�ના નાઝર વિવભાર્ગમા ં  જાહેરાતની તારીખથી

	ાત દિદવ	ની અંદર મોકલવાના રહેશે.  ત્યારબાદ આવેલ ભાવપત્રક ધ્યાને લેવામાં આવશ ેનહી, તથા

કવર પર  "વર્ગ�-૪ ની 	ેવાઓ માટે"  અવશ્ય જણાવવુ.  તથા ટેન્ડર ફી પેટે  રૂ.  ૧૦૦૦/-(નોન

રીફંડેબલ) અત્રનેા નાઝર વિવભાર્ગમાં જમા કરાવવાની રહેશે.  જ ે ટેન્ડરફીની પહોંચની ઝેરોક્ષ કોપી કવર

પર લર્ગાવવી. 

૨. એજન્	ીએ તેઓને આપવામાં  આવેલ કરારના આદેશની તારીખ થી દિદન ૭ માં  સિ	ક્યુરીટી ડીપોઝીટ

તરીકે રૂ. ૭૫,૦૦૦-૦૦ અતે્રની કચેરીમાં ડીમાન્ડ ડ્ર ાફ્ટ, રજીસ્ટ્ર ાર 	ીટી સિ	વીલ એન્ડ 	ેશન્	 કોટ�ના

નામે એફ.ડી.આર. અથવા રોકડ સ્વરૂપમાં જમા કરાવાના રહેશ.ે 

૩. એજન્	ી દ્રારા પુરા પાડવામાં આવનાર રોજમદાર કમ�ચારીઓ 	ર્ગીર વયના ના હોવા જોઈએ તેમજ તે જ

રીતે  ૫૮ વર્ષ�થી વધુના ના હોવા જોઈએ.  તેમજ 	રકારશ્રી દ્રારા બહાર પડાયેલ/પાડવામાં  આવનાર

શૈક્ષવિણક લાયકાતના ધારાધોરણ અનુ	ારના હોવા જોઈએ. 

૪. 	દર   રોજમદાર  કમ�ચારીઓએ  તેમની  ફરજ  કચેરીમાં  અથવા  નામદાર  જજશ્રીના  વિનવા	સ્થાને



બજાવવાની રહેશે. જ ેકામર્ગીરી અંરે્ગ એજન્	ી અથવા રોજમદાર કમ�ચારીઓની કોઈ તકરાર ચાલશે નહી. 

૫. 	દર કમ�ચારીઓના આપવામાં આવતું મહેનતાણંુ  	રકારશ્રી દ્રારા બહાર પડાયેલ/પાડવામાં આવનાર

અનુ	ારનું  હોવું  જોઈએ,  રોજમદાર  કમ�ચારીઓના  આપવામાં  આવતા  મહેનતાણાની,  તેમાંથી  થયેલ

જરુરી કપાતની,  તથા 	રકારશ્રીમાં જમા કરાવાતા મહેનતાણાની રકમ અંરે્ગ રોજમદાર કમા�ચારીઓના

એકાઉન્ટ નબંરો કચેરીને આપવાના રહેશે તથા તે અંરે્ગનુ જરુરી સ્ટેટમેન્ટ દર મા	ે વિનયમીતપણે કચેરીમાં

જમા  કરાવવાનું  રહેશે.  એજન્	ી  દ્વારા  પુરા  પાડવામાં  આવેલ  રોજમદારોના  પી.એફ.  તેમજ

ઇ.એ	.આઇ.	ી એકાઉન્ટ ખોલાવી તેમાં 	દર રકમ જમા કરાવાની રહેશે અને તે અંરે્ગના સ્ટેટમેંટ કચેરીને

રજુ કરવાના રહેશે.

૬. 	દર 	ેવકની દિહસ્ટ્ર ીશીટ, બાયોડેટા, વ્યવિક્તર્ગત પોલી	 તપા	નો અહેવાલ તેમજ અન્ય 	ંલગ્ન તમામ

બાબતો એજન્	ીએ જાતે 	ંપુણ�પણે ખરાઇ કયા� બાદ જ પુરા પાડવાના રહેશે.

૭. એજન્	ી તરફથી પુરા પાડવામાં આવનાર 	ેવકો 	ામે કોઇ પણ કોટ�માં કોઇ ક્રીમીનલ કે	 નોંધાયેલ કે

પડતર હોવો જોઇએ નહી.

૮. એજન્	ી દ્વારા પુરા પાડવામાં આવનાર 	ેવકોના નામ, 	રનામા તથા 	ંપક�  નબંર 	ાથેની યાદી કચેરીને

આપવાની રહેશે. તેમજ એજન્	ીએ 	દર 	ેવકો તેઓની એજન્	ીના ઓળખપત્ર તેમજ અતે્રની કચેરીના

વર્ગ� – ૪ ના કમ�ચારીઓને આપવામાં આવેલ ર્ગણવેશ જવેો જ ર્ગણવશે ફરજીયાત આપવાના રહેશે.

૯. 	ેવકો પુરા પાડવાની બાબત અંરે્ગની મજુર કાયદાાં કરવામાં આવેલ જોર્ગવાઇઓ 	દિહતના તમામ કાયદા

તેમજ વિનયમોના પાલનની જવાબદારી  એજન્	ીની રહેશે.  અને તે  માટે  અત્રેની કચેરી  કોઇ પણ રીતે

જવાબદાર રહેશે નહી.

૧૦. એજન્	ીએ પી.એફ તથા 	રકારશ્રીના પ્રવત�માન તથા વખતોવખત બહાર પાડવામાં આવતા કાયદાઓ,

વિનયમો, ઠરાવો, પરીપત્રોનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે.

૧૧. એજન્	ીએ જ ેતે મા	ની કામર્ગીરીના મહેનતાણા અંરે્ગનું બીલ તે પછીના મા	ની પાચમી તારીખ 	ુધીમાં

મોકલી આપવાનું રહે	ે. 

૧૨. એજન્	ી દ્વારા પુરા પાડવામાં આવેલ રોજમદારોને તમેની કામર્ગીરીના મહેનતાણંુ દર મા	ની ૫મી તારીખ

	ુધી વિનયમીતપણે ચુકવી આપવાનું રહેશે અને તે અંરે્ગનુ સ્ટેટમેંટ કચેરીને રજુ કરવાનું રહેશે.

૧૩. એજન્	ીના  બિબલનું  ચુકવણંુ  કચેરીમાં  ગ્રાન્ટની  ઉપલબ્ધતાને  ધ્યાને  લઇને  કરવામાં  આવશે.  કોઇ

	ંજોર્ગોમાં ગ્રાન્ટના અભાવને કકારણે એજન્	ીના બિબલના ચુકવણામાં વિવલંબ થાય તો પણ એજન્	ીએ

જ ેતે 	ેવકના પર્ગાર દર મા	ે વિનયમીત ચુકવવાના રહેશે. આ અદાલત દ્વારા બિબલના ચુકવણામાં વિવલંબ

થાય તો તે બદલ કોઇ પણ વ્યાજની રકમ મળવાપાત્ર થશે નહી.

૧૪. એજન્	ીએ પ્રવત�માન જોર્ગવાઇ મુજબ 	ર્વિવ	 ટેક્ષ તથા જી.એ	.ટી. બિબલમાં અલર્ગથી દશા�વવાનું રહેશે

અને તે રકમ કચેરી દ્વારા ચુકવાય તે એજન્	ીએ તેમના 	ર્વિવ	 ટેક્ષ ખાતામાં જમા કરાવાની રહેશે વધમુાં

	રકારશ્રીના પ્રવત�માન વિનયમાનુ	ાર કચેરી દ્વારા ટી.ડી.એ	. જી.એ	.ટી ની રકમ કપાત કચેરી દ્વારા

કરવામાં આવશે.



૧૫. એજન્	ી દ્વારા પુરા પાડવામાં આવનાર 	ેવકોની અણઆવડત, બેદરકારી કે હેતુપુવ�ક તથા અન્ય કોઇ

પણ  કારણ	ર  પ્રત્યક્ષ કે  પરોક્ષ રીતે  અતે્રની  કચેરીના  	રકારી  રેકડ� ,  ફર્વિનચર  કે,

અવિધકારી/કમ�ચારીઓની વસ્તુનેુ પ્રત્યક્ષ કે ,  પરોક્ષ રીતે થયેલ નુક	ાન કે 	રકારને ભોર્ગવવાનું  થતું

તમામ  નકુ	ાન એજન્	ીએ ભરપાઇ કરવાનું  રહેશે.  અથવા  એજન્	ીના  બિબલ/	ીક્યોરીટી  વિડપોઝીટ

માંથી 	દર રકમ કાપી લેવામાં આવશે.

૧૬. એજન્	ીએ પુરા  પાડેલા  	ેવકોના  જુથ અને/અથવા વ્યવિક્તર્ગત અકસ્માત વિવમો  હેઠળ જરૂરી  વિવમો

ઉતારવાનીઅત્રેની  કચેરીની  રહેશે  નહી  અને  એજન્	ી  દ્વારા  પુરા  પાડવામાં  આવેલ 	ેવકો  પૈકી  કોઇ

કુદરતી,  આકસ્મીક,  અકસ્માત કે અપ મતૃ્યુથી અવ	ાન પામે તો તેની કોઇ પણ જવાબદારી અત્રનેી

કચેરીની રહેશે નહી.

૧૭. એજન્	ી દ્વારા ફરીયાદો, માંર્ગણીઓ અંરે્ગનુ રજીસ્ટર વિનભાવવાનું રહેશે, જમેા ન થઇ શકેલ કામર્ગીરી અને

તે અંરે્ગના કારણો દશા�વવાના રહેશે.

૧૮. જ ેતે અદાલત, કચેરીમાં મકુવામાં આવેલ 	ેવક કોઇ કારણ	ર રે્ગર હાજર કે રજા પર હોઇ તોએજન્	ીએ

તનેી આર્ગોતરી વૈકીલ્પીક વ્યવસ્થા કરવાની રહેશે.  અને તનેી જાણ જે તે  અદાલત/કચેરીને કરવાની

રહેશે.

૧૯. એજન્	ી દ્વારા પુરા પાડવમાં  આવેલા 	ેવકો પૈકી જે 	ેવક અત્રનેી કચેરીને  અયોગ્ય જણાશે  કે  તેના

વત�ન/	ેવાથી અ	ંતોર્ષ જણા	ે તેવા માણ	ો બદલીને નવા 	ેવક પુરા પાડવાના રહેશે.

૨૦. એજન્	ી દ્વારા પુરા પાડવામાં આવનાર 	ેવકો અને એજન્	ી વચ્ચેની કોઇપણ બાબત જવેી કે માલીક

અને નોકરના 	ંબંધ વરે્ગરે કોઇ પણ પ્રકારની કાયદાકીય કે અન્ય કોઇપણ જવાબદારી અત્રનેી કોટ�ની

રહેશે નહી.

૨૧. એજન્	ી દ્વારા પુરા પાડવામાં આવનાર 	ેવકો અતે્રની કચેરીમાં નોકરી, 	રકારી કમ�ચારી તરીકે મળવા

પાત્ર  લાભો કે નોકરીમાં કાયમી કરવા અંરે્ગનો કોઇપણ પ્રકારનો હ્ક્ક/દાવો કરી શકશે નહી.

૨૨. જો એજન્	ી આઉટ	ો	jર્ગથી માનવબળ પુરુ પાડવાની 	ેવા 	ંતોર્ષકારક રીતે પુરી કરવામાં  વિનષ્ફળ

જણાશે,  અત્રનેી કચેરીને તેઓની 	ેવાઓ થી અ	ંતોર્ષ જણાશે તો કોઇ પણ પ્રકારનું કારણ દશા�વ્યા

	ીવાય એજન્	ીને એક મા	ની નોટી	 આપીને ઇજારાનો અંત લાવી શકાશે. આ રીતે રદ થયેલ કરારના

બાકીના 	મયર્ગાળાનું કોઇ વળતર આપવામાં આવશે નહી.

૨૩. જો એજન્	ી કરાર ચાલુ રાખવા ઇચ્છતી ન હોય તો તેણે કરાર 	માપ્ત કરવા અંરે્ગ ત્રણ મા	 અર્ગાઉ જાણ

કરવાની રહેશે.

૨૪. એજન્	ીના માલીકના મતુ્યુના વિકસ્	ામાં કરાર 	માપ્ત થયેલો ર્ગણાશે અને તેના કાયદે	રના વાર	દારનો

કોઇ હક્ક/દાવો રહે	ે નહી. આમ છતા એજન્	ીના માલીકના કાયદે	રના વાર	દારો કરારની બોલીઓ

અને શરતો મુજબ આ કામર્ગીરી ચાલુ રાખવા માંર્ગતા હોઇ તો ત્રણ મા	 	ુધી તેઓ આ કામર્ગીરી ચાલુ

રાખી શકેશ પરંતુ તે અંરે્ગનો આખરી વિનણ�ય અમો નીચે 	હી કરનાર નો રહેશે. દરમ્યાનમાં નવી એજન્	ી

કરવાની પ્રક્રીયા ત્રણ મા	ની 	મય મયા�દામાં કરવામાં આવશે.



૨૫. આ કરારની 	મય મયા�દા પુણ� થયેથી કરાર લંબાવવા અંરે્ગનો વિનણ�ય અમો નીચે 	હી કરનારનો રહેશે.

૨૬. આ કરાર કે કરારમાં 	માવિવષ્ટ કોઇ પણ બાબતે અમો નીચે 	હી કરનારો વિનણ�ય આખરી ર્ગણાશે.

કરારનામાની ઉલે્લસિખત તમામ બોલીઓ અને કામર્ગીરીની શરતો મેં / અમે વાંચી છે અને ત ેહંુ /

અમે બરાબર 	મજ્યા છીએ.  ઉપર ભાવપત્રકમા ં વિનદિદષ્ટ પ્રવૃતિત-કામર્ગીરીની વિવર્ગતો અને કામની

પઘ્ઘતિત પણ વાંચી 	મજીને સ્વીકારીએ છીએ. આ 	વt બોલીઓ, શરતો અને કામર્ગીરીની વિવર્ગતો અને

પઘ્ઘતિતનો કોઇપણ વાંઘો વિવરોઘ કે તકરાર સિ	વાય 	ંપુણ� પણ ેવિસ્વકાર કરુ છંુ / કરીએ છીએ અને આ

ભવપત્રક ભયુ� છે. 

સ્થળ એજન્	ી ભરનારનંુ નામ- 

 તા.   -  ૦૭-૨૦૧૯ એજન્	ી ભરનારની 	હી/	ીક્કો


