
ન.ં િજપ.ં / િવકાસ/વશી/૩૪૦૩          
         િજ લા પચંાયત કચેરી, 

િવકાસ શાખા, 
         રેસકોષર્ રોડ, રાજકોટ 
         તા.૧૮ /૦૩/૨૦૧૭ 
 
 

પર્િત, 
સયંકુત માિહતી િનયામક ી, 
માિહતી િનયામક ીની કચેરી, 
જયબેુલી બાગ, 
રાજકોટ.  
 

  િવષયઃ- જાહરેાત િનિવદા પર્િસધ્ધ કરવા બાબત. 
   

  ઉપરોકત િવષય અન્વયે જણાવવાનુ ં કે, િજ લા પચંાયત રાજકોટની કચેરીમા ં “૧૪ મા ં

નાણાપચં હઠેળ પર્ો કટ મોનીટરીંગ યિુનટ” હઠેળની જગ્યાની ભરતી માટે સદરહુ ંસેવા પરુી પાડવાના વાિષર્ક 

કરાર કરવાના હોય, આ સાથે સામેલ જાહરે િનિવદા રાજકોટના કોઇ એક વતર્માન પતર્મા ંપર્િસધ્ધ કરવા 

િવનતંી. આ અંગેનુ ં િબલ જાહરેાત પર્િસધ્ધ થયા બાદ િજ લા િવકાસ અિધકારી, િજ લા પચંાયત રાજકોટના 

નામનુ ંિબલ-૨ (બે) નકલમા ંઅતેર્ની કચેરીએ રજુ કરવાનુ ંરહશેે. 
 

િજ લા િવકાસ અિધકારી 
રાજકોટ 

િબડાણઃ (૧) ઉપર મજુબની જાહરેાત 
નકલ રવાનાઃ- 
૧) DLE સવર્ર મ, િજ લા પચંાયત, રાજકોટ. 
  ઉપર મજુબની જાહરેાત િજ લા પચંાયત રાજકોટના ં પોટર્લ ઉપર મકુવા સા ... 
ર) અતેર્ની કચેરીના ંનોટીસ બોડર્ ઉપર જાહરે પર્િસિધ્ધ હતે.ુ . . . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   પિરિશ ટ-૧ 
 
  

જાહરે િનિવદા 
    આથી ૧૪ મા ં નાણાપચંની યોજનાને વહીવટી સપોટ માટે તેમજ તનેા અમલીકરણ માટે 
િજ લા કક્ષા તેમજ તાલકુા કક્ષાએ મોનીટરીંગ માટે નીચ ેજણાવેલ િવગતેની જગ્યાઓ માટે આ 
અંગે રસ ધરાવતા વ-સહાય જુથો, એન.જી.ઓ. અથવા આઉટસોસર્ ટાફની સેવા પરુી પાડતી 
સં થાઓ પાસેથી ઠરાવેલ ટેન્ડરો ઓનલાઇન તથા સીલબધં કવરમા ંપવૂર્ લાયકાત અને ભાવ 
પતર્કના ભરેલા ટેન્ડર ફોમર્ તરીકે અલગ- અલગ બધં કવરમા ંમગંાવવામા ંઆવે છે.  
કર્મ  જગ્યાની િવગત  લાયકાત  માસીક ફીકસ 

પગાર ધોરણ 

(૧) િજ લા કક્ષાની જગ્યાઓઃ-  
૧  કોમ્પ્યટુર 

એન્જીનીયર Ð ૧ 
BE (કોમ્પ્યટુર એન્જીનીયર) (પ૦%)  ઉંમર 
૨૫ થી ૪૫ અનભુવઃ ઓછામા ંઓછો ૨ વષર્   

૨૦૦૦૦/‐ 

૨  ટેકિનકલ 
આસી ટન્ટ Ð ૧   

B.E. (CIVIL) WITH 2
ND
 CLASS (પ૦%)   ઉંમર 

૨૫ થી ૪૫ અનભુવઃ ઓછામા ંઓછો ૨ વષર્   
૨૦૦૦૦/‐ 

3 ડી ટર્ીકટ પર્ો કટ 
મેનેજર Ð ૧ 

MBA  (પ૦%)   ઉંમર  ૨૫ થી ૪૫ અનભુવઃ 
ઓછામા ંઓછો ૨ વષર્   

૨૦૦૦૦/‐ 

૪ કોમ્પ્યટુર 
ઓપરેટર Ð ૧ 

કોઇપણ શાખાના ગેર્જયએુટ  
CCC  પાસ   ઉંમર  ૨૫ થી ૪૫ અનભુવઃ 
ઓછામા ંઓછો ૨ વષર્    

૮૦૦૦/- 

(ર) તાલકુા કક્ષાની જગ્યાઓઃ-  
૧ ટેકિનકલ 

આસી ટન્ટ Ð ૧૧ 
B.E. (CIVIL) WITH 2

ND
 CLASS (પ૦%)   ઉંમર  

૨૫ થી ૪૫ અનભુવઃ ઓછામા ંઓછો ૨ વષર્   
૨૦૦૦૦/‐ 

કર્મ  િવગત  તારીખ  સમય  રીમાકર્સ 
૧  િપર્બીડ મીટીંગ  ૨૩/૦૩/૨૦૧૭  ૧૨.૦૦ કલાકે   થળઃ િવકાસ 

શાખા, િજ લા 
પચંાયત કચેરી, 
રાજકોટ 

૨  ઓનલાઇન ટેન્ડર 
ભરવાની છે લી તારીખ 

૧૧/૦૪/૨૦૧૭ સાજંના ૧૮.૦૦ 
સધુી. 

૩  ભરેલ ટેન્ડર ફોમર્ની 
હાડર્કોપી રજુ કરવાની 
છે લી તારીખ 

૧૫/૦૪/૨૦૧૭ સાજંના ૧૮.૦૦ 
સધુી. 

૪  ટેન્ડર ખોલવાની તારીખ  ૨૧/૦૪/૨૦૧૭ 
૨૧/૦૪/૨૦૧૭

૧૨.૦૦ કલાકે 
૧૬.૦૦ કલાકે 

ટેકિનકલ બીડ 
ફાયનાન્સીયલ બીડ 

      ઉપરોકત ટેન્ડર સાથે “િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, રાજકોટ ” ના નામનો ા. ૧૦૦૦/- નો 
ડીમાન્ડ ડર્ાફટ (નોન રીફન્ડેબલ) ટેન્ડર ફીની ચકૂવણી માટે રજુ કરવાનો રહશેે. 
         ટેન્ડર ટુ બીટ િસ ટમ મજુબ ભરવાના ંરહશેે. મા ટેકિનકલ બીડમા ંઓનલાઇન જોડેલા તમામ 
દ તાવેજો ઉપરાતં ટેન્ડર ફી અને ઇએમડીના ં િડમાન્ડ ડર્ાફટ અલગથી બધં કવરમા ં
તા.૧૫/૦૪/૨૦૧૭ ના ંસાજંના ં૧૭-૦૦ કલાક સધુીમા ંરજી.એ.ડી./ પીડ પો ટ થી નીચનેા ંસરનામે 
મોકલવાના ંરહશેે. બ  કે કુરીયરથી મોકલલેા ટેકિનકલ બીડ માન્ય ગણાશે નહીં 
કચેરી સરનામુ◌ંઃ િજ લા પચંાયત કચરેી, િવકાસ શાખા, રેસકોષર્, રાજકોટ- ૩૬૦ ૦૦૧  
ફોન ન.ં (૦૨૮૧) ૨૪૭૭૦૦૮    E‐Mail ID   ddo‐raj@gujarat.gov.in    
     કોઇપણ ટેન્ડર કે તમામ ટેન્ડરો કોઇપણ કારણો દશાર્ યા િવના રદ કરવાનો અબાિધત 
અિધકારી, િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, રાજકોટને રહશેે અને ટેન્ડર ભરનારને કચરેીના વખતો- 
વખતના હકુમો બધંનકતાર્ રહશેે.  

થળઃ- રાજકોટ                                          (જી.ટી. પડંયા) 
તા.     /૦૩/૨૦૧૭                                  િજ લા િવકાસ અિધકારી 
                                                              રાજકોટ 



પિરિશ ટ-૨ 
૧૪ મા ંનાણાપચં હઠેળ પર્ો કટ મોનીટરીંગ યનુીટ હઠેળ આઉટસોસર્ ટાફ ફાળવવા અંગેના ટેન્ડર અંગેની અગત્યની 

સચુનાઓ. 
  

(૧) ટેન્ડર ભરનાર એજન્સીએ ઓનલાઇન ટેન્ડર ભરીને તેની હાડર્કોપી મેળવી રજુ કરવાનુ ંરહશેે. 
(ર)  ટેન્ડર ભરનાર એજનસીએ ટેન્ડર ફોમર્ સાથે ા. ૫૦,૦૦૦/- (અંકે િપયા પચાસ હજાર) નો અનેર્ ટ 
  મની ડીપોઝીટની રકમની ડર્ાફટ /પે ઓડર્ર/ ડીમાન્ડ ડર્ાફટ “િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, રાજકોટ ”  
 ના નામનો િબડાણ કરવાનો રહશેે. અનેર્ ટ મની ડીપોઝીટ વગરના ટેન્ડર વીકારવામા ંઆવશે નહીં 
(૩) િસકયોરીટી ડીપોઝીટની રકમ ટેન્ડરની રકમ ના ૫ %  (ટકા) રહશેે. સીકયોરીટી ડીપોઝીટની રકમ 

પૈકી ૫૦ % રકમ બેંક ગેરંટી અથવા ફીકસ ડીપોઝીટ વ પે ટેન્ડર વીકાર થયે રજુ કરવાના રહશેે. 
બાકીના ૫૦%  ટકા રકમ પર્િત માસના રનીંગ બીલમાથંી ૧૦ % (ટકા) લેખે પાચં માસમા ંકપાત થશે 
 માટે એજન્સીએ બાહંધેરી આપવાની થશે. િસકયોરીટી ડીપોઝીટની રકમ કરારની મુ ત પણૂર્ 

થયાના એક મિહના બાદ કામગીરી સતંોષકારક જણાયે અને િબલ સરભર થયે એજન્સીને પરત 
ચકુવવામા ંઆવશે િસકયોરીટી ડીપોઝીટની રકમ ઉપર કોઇ પણ પર્કારનુ ં યાજ મળવાપતર્ થશે 
નહીં. 

(૪) ટેન્ડર ભરનાર એજન્સીએ છે લા તર્ણ વષર્મા ંથયેલ તેમના વાિષર્ક સરેરાશ લઘતુમ ટનર્ ઓવરની 
િવગતો દશાર્વવી જ રી રહશેે. તેમજ આવકવેરા ધારા હઠેળનુ ં માન્ય ચાટર્ડ એકાઉનટનટનુ ં
પર્માણપતર્ રજુ કરવાનુ ંરહશેે. તે કોઇ નાણાકીય સં થાના ડીફો ટર નથી તથા કોઇ પોલીસ રેકડર્ પર 
નહીં હોવાનુ ંએકરારનામુ ંરજુ કરવાનુ ંરહશેે. 

(પ) કામવાર પવૂર્ લાયકાત અને ઓનલાઇન ભાવ પતર્કના ટેન્ડર ફોમર્ની હાડર્કોપી અલગ Ðઅલગ 
કવરવાળા સપંણુર્ િવગતો સાથે  તા.૧૫/૦૪/૨૦૧૭ સધુીમા ંકચેરીમા ં૧૮.૦૦ કલાક સધુીમા ંસીલબધં 
કવરમા ંમળી જાય તે રીતે રજુ કરવાના રહશેે. 

(૬) િનય  સમય મયાર્દામા ં રજુ થયેલા ટેન્ડરોના ટેકિનકલ બીડ તા.૨૧/૦૪/૨૦૧૭ ના રોજ ૧૨.૦૦ 
કલાકે િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, િજ લા પચંાયત કચેરી, રાજકોટ ારા ખોલવામા ંઆવશે. મા ં
ટેન્ડર ભરનાર હાજર રહી શકશે. 

(૭) આ કામની પર્ીબીડ મીટીંગ વખતે આ અંગેના કામકાજની જ રીયાત અંગે કે કોઇપણ પર્કારની પચૃ્છા 
/ જાણકારી આપવામા ંઆવશે ઇચ્છા ધરાવતી એજન્સીઓ અતેર્ની કચેરીની મલુાકાત લઇ અને 
થાિનક થળ પિરિ થિત થી તથા કામનો પર્કાર, જ રીયાત કચેરીની િ થિત િવગેરેથી સમુાિહતગાર 
થઇ શકશે અને સિુવધા યવ થાપન માટે માણસો/સાધનો અને સામગર્ીનો અંદાજ ટેન્ડર ભરતા 
પહલેા મેળવી શકશે. 

(૮) ટેન્ડર ફોમર્ ભરીને િસલબધં કવર ઉપર “૧૪ મા ંનાણાપચં હઠેળ પર્ો કટ મોનીટરીંગ યનુીટ હઠેળ જગ્યાની ભરતી 

નુ”ં ટેન્ડર એમ સબિંધત ટેન્ડરના બધં કવર ઉપર મોટા અક્ષરે પ ટ રીતે લખી બ  રજુ કરવાના 
રહશેે.  

(૯)  ભરેલા ટેન્ડરો વીકારવા/ ન વીકારવાનો િનણર્ય લેવાનો િજ લા િવકાસ અિધકારી ી રાજકોટ 
િજ લાન ેઅબાિધત અિધકાર રહશેે. 

(૧૦) પવૂર્ લાયકાત પિરિશ ટ -૩ અને ઓનલાઇન ભરેલ ભાવપતર્કના પિરિશ ટ-૪ ના ટેન્ડર ફોમર્ની 
હાડર્કોપીના અલગ Ð અલગ સીલબધં કવર ઉપર “પવૂર્ લાયકાત ફોમર્”  અને “ભાવપતર્ક ના ટેન્ડર 
ફોમર્ “ લખવાનુ ંરહશેે.તથા બનેં બધં કવરો સીલબધં ટેન્ડરના કવરમા ંરજુ કરવાના રહશેે. 



(૧૧) પર્થમ પવૂર્ લાયકાત અંગેનુ ંસીલબધં કવર સવર્ સબિંધતોની ઉપિ થિતમા ંખોલવામા ંઆવશ ેઅને 
કઇ એજન્સીઓ જ રી પવૂર્ લાયકાત ધરાવે છે, તે નકકી કરાશે ત્યારબાદ  એજન્સી જ રી પવૂર્ 
લાયકાત ધરાવતી હશે, તેટલાની  ઉપિ થિતમા ં પછી તેઓના જ ઓનલાઇન ભાવપતર્ક         
તા.૨૧/૦૪/૨૦૧૭ના રોજ ૧૬.૦૦ કલાકે ખોલવામા ંઆવશે આ કામગીરી એક જ િદવસ ેઅથવા 
અલગ અલગ િદવસોએ કરી શકાશે. 

(૧ર)  સદરહુ ંઆઉટ સોસીર્ંગ અંગે ૧૪ મા ં નાણાપચં અંતગર્ત માિહતી માટેની િવગતો સાથેની િવશેષ 
શરતો, ટેન્ડરફોમર્ તથા કરારના ભાગ પે કરવાનુ ંથતુ ંનમનુા પ કરાનામુ ંઆ સાથે સામેલ છે. 
ઇજારદારનુ ં ટેન્ડર મજુંર થયે ઓડર્ર મ યા બાદ િદવસ-૭ મા ંસદરહુ ં કરારનામુ ં િનયત રકમના 
પેપર ઉપર કરવાનુ ંરહશેે.  બનેં પકે્ષ બધંનકતાર્ રહશેે. 

(૧૩) આઉટ સોસર્ના તમામ પર્કારની જગ્યાઓ માટે સરકાર ીના પચંાયત, ગર્ામ ગહૃ િનમાર્ણ અને ગર્ામ 
િવકાસ િવભાગ ગાધંીનગર ારા ઠરાવેલા ધોરણ મજુબનુ ં વેતન દર ભાવપતર્કમા ં દશાર્વવામા ં
આવેલ છે. તેમજ તે પર ભરપાઇ કરવા પાતર્ સિવર્સ ટેકસના દર તથા સિવર્સચા  િનયમોનસુાર 
લેવા પાતર્ હોય, તેથી ઓછા ભાવ રજુ કરવાના પાટ નુ ંટેન્ડર માન્ય રાખવામા ંઆવશે નહીં. 

(૧૪)  એજન્સીએ ૧૪ મા ંનાણાપચંની યોજનાને વહીવટી સપોટ અને તેના અમલીકરણ માટે પરુા પાડેલ 
આઉટસોસર્ ટાફને ચેકથી બેન્ક ખાતામા ંમાિસક વેતન દર માસની ૧ થી ૭ તારીખ સધુીમા ંચકુવણુ ં
ફરિજયાત પણે કરવાનુ ંરહશેે. 

(૧૫) દરમાસના બીલની સાથે અગાઉના માસ માટે  તે આઉટસોસર્ ટાફને વેતન ચકુવણી કયાર્ અંગેના 
દ તાવેજી આધારો તથા સિવર્સ ટેકસ જમા કયાર્ના ચલણ રજુ કરવાના રહશેે.  

(૧૬) એજન્સીએ આઉટસોસર્ના તમામ પર્કારના આઉટસોસર્ ટાફ માટે સરકાર ીની વીમા યોજનાઓ/ 
પર્ધાનમતંર્ી સરુક્ષા વીમા યોજના/ પર્ધાનમતંર્ી જીવન જયોત વીમા યોજના તથા અટલ પેન્શન 
યોજના સાથે સાકંળવાના રહશેે. વીમો લેવાનો રહશેે. 

(૧૭) એજન્સીએ તમામ પર્કારના આઉટસોસર્ ટાફ માટે કપાત થનાર પી.એફ.ના રકમનો ચેક અલગથી 
આપવાનો રહશેે, ઇજારદારે તેના અલગ િહસાબો તથા બેન્ક એકાઉન્ટ જાળવવાના રહશેે તથા કામે 
રાખેલ આઉટસોસર્ ટાફને તેમના પી.એફ. નબંરથી ઇજારદારે વાકેફ કરવાના રહશેે. 

(૧૮) ટેન્ડર ફોમર્ પિરિશ ટ-૪ મા ંની અનકુર્મ નબંર ૧ થી ૫ ની જગ્યાઓ અંગે પર્િતમાસના ભાવનુ ંએકંદર 
અનકુર્મ નબંર Ð ૭ ઉપર દશાર્વવાનુ ંરહશેે અને તે મજુબના ભાવો ધ્યાને લેવામા ંઆવશે.  

  



પિરિશ ટ-૩ 
૧૪ મા ંનાણાપચં હઠેળ પર્ો કટ મોનીટરીંગ યનુીટ હઠેળ આઉટસોસર્ ટાફ ફાળવવા અંગે પવૂર્ લાયકાત ફોમર્ 

 

 ટેન્ડર સાથે રજુ કરવાની િવગતોઃ- 
(૧) એજન્સીનુ ંનામ તથા સરનામુ ં  ::  

(ર) યવસાય વેરા રજી ટેર્શન નબંર*   :: 

(૩) માિલક/ ભાગીદારોના નામ/સરનામુ*ં  :: 

  ફોટા (કુલમખુત્યાર)    
 (૪) ટેિલફોન નબંર એજન્સી/ માિલક/ :: 

ભાગીદાર/ ફેકસ નબંર અને ઇ -મેઇલ એડેર્સ 
(પ) યવસાયમા ંજોડાયાનુ ંવષર્  :: 

(૬) સિવર્સ ટેકસ રજી ટેર્શન નબંર*    :: 

(૭) પર્ોિવડન્ડ ફંડ / ઇએસઆઇ નબંર  :: 

(૮) છે લા તર્ણ વષર્ના વાિષર્ક ટનર્     :: 

ઓવરની િવગતો*  

(લઘતુમ સરેરાશ - ા. લાખમા)ં 
(અ) વષર્ઃ ૨૦૧૫-૧૬ 
(બ) વષર્ઃ ૨૦૧૪-૧૫ 
(ક) વષર્ઃ ૨૦૧૩-૧૪    

 (૯) હાલે અથવા અગાઉ  કંપની / સં થાની કામગીરી કરતા હોય તેની િવગતો * 
 સરકારી / અધર્ સરકારી / જાહરે સાહસ / બેંક હોિ પટલ/ સહકારી સં થા/ ઓધોિગક કંપની/ 
  હોટલ ઇત્યાદી  

કર્મ  સં થા / કંપનીનુ ંના, સરનામુ,ં 
ટેિલફોન / મોબાઇલ નબંર 

કરારનો સમય 
કયાથંી કયા 
સધુી? 

વાિષર્ક કરારની 
રકમ 

કચરેીનો િવ તાર  પરુી પાડલેી 
સેવાઓની િવગત 

/ સખં્યા 
૧  ૨  ૩  ૪  ૫  ૬ 

   
 

(સં થાનુ ંસતંોષપતર્ * સામેલ કરવુ)ં 
(૧૦) આવકવેરા હઠેળ ન ધાયેલ PAN નબંર* :: 

(૧૧) એજન્સી પાસે તાલીમ બધ્ધ ટાફ છે? 
 કયા? કયા? તેની િવગત જો હોય  

તો તેની સખં્યા    :: 

(૧ર) પવૂર્ ઇિતહાસ વચ્છ છે? 
 નણાકીય સં થાના ડીફો ટર નથી/  

પોલીસ કોટર્ રેકડર્ પર કેસ નથી. 
 તેનુ ંબાહંધેરી પતર્ છે? બાહંધેરીપતર્ આપવુ.ં   :: 
ન ધઃ- *ઉકત િવગતોની ફોટો નકલ/ સદંભર્પતર્/સક્ષમ સ ાના પર્માણપતર્ અચકુ રજુ કરવા  િવના ટેન્ડર 

 િવચારણામા ંલવેાશે નહીં.  



ટેન્ડર ફોમર્ નબંરઃ- 
ઇ ય ુકયાર્ તારીખઃ- 
ટેન્ડર ફી ા. ૧૦૦૦/- 

પિરિશ ટ-૪ 
િજ લા પચંાયત કચરેી, રાજકોટ 

“૧૪ મા ંનાણાપચં હઠેળ પર્ો કટ મોનીટરીંગ યનુીટ હઠેળ આઉટસોસર્ ટાફ ફાળવવા” માટેનુ ંભાવપતર્ક  
અ.ન.ં  જગ્યાની 

િવગત 
લાયકાત / અનભુવ કામગીરીની 

િવગત 
ચકુવવાની 
માસીક ફીકસ 
પગાર ધોરણ  

જગ્યાની િવગત મજુબ 
એજન્સીનો પર્િત માસનો  ભાવ 
(કમર્ચારીને અન્ય કાયદાઓ 
અન્વયે આપવા પાતર્ અન્ય 

લાભો તથા એજન્સીના વહીવટી 
ખચર્ સહીત) 

૧  ૨  ૩ ૪  ૫  ૬ 
૧  કોમ્પ્યટુર 

એન્જીનીયર  
BE (કોમ્પ્યટુર એન્જીનીયર) 
(પ૦%)  ઉંમર ૨૫ થી ૪૫ 

અનભુવઃ ઓછામા ંઓછો ૨ વષર્   

કચેરી ઠરાવે 
તે મજુબ 

૨૦,૦૦૦/- 

૨  ટેકિનકલ 
આસીસટન્ટ 

B.E. (CIVIL) WITH 2
ND
 CLASS 

(પ૦%)   ઉંમર ૨૫ થી ૪૫ 
અનભુવઃ ઓછામા ંઓછો ૨ વષર્   

કચેરી ઠરાવે 
તે મજુબ 

૨૦,૦૦૦/  

૩  ડી ટર્ીકટ 
પર્ો કટ 
મનેેજર 

MBA (પ૦%)   ઉંમર  ૨૫ થી ૪૫ 
અનભુવઃ ઓછામા ંઓછો ૨ વષર્   

કચેરી ઠરાવે 
તે મજુબ 

૨૦,૦૦૦/  

૪  કોમ્પ્યટુર 
ઓપરેટર 

કોઇપણ શાખાના ગેર્જયએુટ  
CCC પાસ   ઉંમર  ૨૫ થી ૪૫ 
અનભુવઃ ઓછામા ંઓછો ૨ વષર્    

કચેરી ઠરાવે 
તે મજુબ 

૮,૦૦૦/- 

૫ ઉપરોકત ૪-ચાર જગ્યાઓનો પર્િતમાસ કૂલ ભાવ ા.   

અનેર્ ટ મની ડીપોઝીટની રકમ ભયાર્ની રસીદની િવગતઃ-  
ડીમાન્ટ ડર્ાફટ નબંર : ............................................... 
તારીખ   : ............................................... 
બેંકની િવગત  : ............................................... 

 મેં / અમોએ ભરેલ ઉકત ભાવો લઘતુમ વેતન ધારા મજુબ ચકુવવાપાતર્ થતા ંલઘતુમ વેતન,એજન્સીએ 
ભરવાના થતા ંઇ.એસ.આઇ., ઇ.પી.એફ ના ફાળા તથા સવીર્સ ટેષ સિહતના ં છે. લઘતુમ વેતન અંગેના સરકાર ીના ં
િનયમોનસુાર ખાસ ભથ્થાના દરમા ંવધારો થાય તો મજુબ કમર્ચારીઓને ચકૂવવાની તથા આ િસવાય પણ કોઇ સરકારી 
ધારા ધોરણ પર્માણે અન્ય જવાબદારી ઉપિ થત થાય તો તે પણ એજન્સીની રહશે.ે 
 કરાર નામાની ઉ લેિખત તમામ બોલીઓને કામગીરીની શરતો મેં / અમે વાચંી છે. અને ત ેહુ ં/અમે બરાબર 
સમજયા છીએ. ઉપર ભાવપતર્કમા ં િનદેર્ ટ પર્વિૃત Ð કામગીરીની િવગતો અન ે કામની પધ્ધતી પણ વાચંી સમજીને 
વીકારીએ છીએ. આ સવર્ બોલીઓ, શરતો અને કામગીરીની િવગતો અન ેપધ્ધતીનો કોઇ પણ વાધંો, િવરોધ કે તકરાર 
િસવાય સપંણુર્પણે વીકાર ક   ં/ કરીએ છીએ/ અને આ ભાવપતર્ક ભયુર્ છે. પિરિશ ટ -૫ મજુબના કરારનામાની 
િવગતો મ ે/ અમોએ વાચંી સમજીઅને તેમા ંજણાવેલી તમામ શરતોની અમલવારી કરવાની રહ ેછે.  િવગતોથી વાકેફ 
થઇ તે બદલ અમોહ ેસમિંત સાથે આ ભાવપતર્ક (ટેન્ડર) ભયુર્ છે. તથા અમા  ટેન્ડર માન્ય રહય ેપિરિશ ટ-૫ મજુબનુ ં
કરારનામુ ંઅમારે કરવાનુ ંરહ ેછે ની અમોન ેજાણ છે. 
  

.................................................. 
ટેન્ડર ભરનારની સહી 

સીકકો 
એજન્સીનુ ંનામ 

થળઃ- 
તારીખઃ- 
ટેન્ડર ભરનારનુ ંનામઃ-  



પિરિશ ટ-૫ 
૧૪ મા ંનાણાપચં હઠેળ પર્ો કટ મોનીટરીંગ યનુીટ હઠેળ આઉટસોસર્ ટાફ ફાળવવા અંગે નમનુા પ કરારનામ ુ
આ કરારનામ ુ આ  તા. ................. ના રોજ .................... મકુામે અમો ................................... 

..................................................... અિધકારી ................................. કચરેી ............................................ (હવ ેપછી 
મને સક્ષમ સ ા/ કચરેી તરીકે સબંોધવામા ંઆવશે) તથા ............................................................................... 

(હવે પછી મને એજન્સી તરીકે સબંોધવામા ંઆવશે) તેમની વચ્ચ ેઆથી કરવામા ંઆવે છે. 
આ કરાર એજન્સી ારા ................................................................... કચરેીમા ં િનયમીત ૧૪ મા ંનાણાપચં 

અંતગર્ત પર્ો કટ મોનીટરીંગ માટે આઉટસોસર્ ટાફની િનમ્ન િનિદર્ ટ િનય  સેવાઓ આપવા માટે કરવામા ંઆવે છે. 
કર્મ  જગ્યાની િવગત  લાયકાત  કામગીરીની 

િવગત 
(૧) િજ લા કક્ષાની જગ્યાઓઃ-  
૧  કોમ્પ્યટુર 

એન્જીનીયર Ð ૧ 
BE (કોમ્પ્યટુર એન્જીનીયર) (પ૦%)  ઉંમર 
૨૫ થી ૪૫ અનભુવઃ ઓછામા ંઓછો ૨ વષર્   

કચેરી ઠરાવે તે 
મજુબ 

૨  ટેકિનકલ 
આસી ટન્ટ Ð ૧   

B.E. (CIVIL) WITH 2ND CLASS (પ૦%)   ઉંમર 
૨૫ થી ૪૫ અનભુવઃ ઓછામા ંઓછો ૨ વષર્   

કચેરી ઠરાવે તે 
મજુબ 

3 ડી ટર્ીકટ પર્ો કટ 
મેનેજર Ð ૧ 

MBA  (પ૦%)   ઉંમર  ૨૫ થી ૪૫ અનભુવઃ 
ઓછામા ંઓછો ૨ વષર્   

કચેરી ઠરાવે તે 
મજુબ 

૪ કોમ્પ્યટુર 
ઓપરેટર Ð ૧ 

કોઇપણ શાખાના ગેર્જયએુટ  
CCC  પાસ   ઉંમર  ૨૫ થી ૪૫ અનભુવઃ 
ઓછામા ંઓછો ૨ વષર્    

કચેરી ઠરાવે તે 
મજુબ 

(ર) તાલકુા કક્ષાની જગ્યાઓઃ-  
૧ ટેકિનકલ 

આસી ટન્ટ Ð ૧૧ 
B.E. (CIVIL) WITH 2

ND
 CLASS (પ૦%)   ઉંમર  

૨૫ થી ૪૫ અનભુવઃ ઓછામા ંઓછો ૨ વષર્   
કચેરી ઠરાવે તે 

મજુબ 

 

◌ઃ◌ઃ શરતો ◌ઃ◌ઃ    
 એજન્સી ારા િનમણ ૂકં પામેલ ઉમદેવારોની શકૈ્ષિણક લાયકાત, અનભુવના પર્માણપતર્ો અન ે કોઇ ગનુામા ં
સડંોવાયેલ નથી તે મતલબની પરુતી ચકાસણી વગર્-૧ થી ઓછી ન હોય એ કક્ષાના અિધકારીએ કરવાની 
રહશે ેઅને ત્યારબાદ સબિંધત ઉમેદવારને હાજર કરવાના રહશે.ે 

 િનય  મહનેતાણા ઉપર કોઇપણ જાતના ભથ્થા મળવાપાતર્ થશ ેનહીં અને કમર્ચારી કોઇપણ જાતના નોકરીમા ં
કાયમી થવાના હકક દાવા કરી શકશે નહીં અને કોટર્નો આશરો લઇ શકશે નહીં તે બાબતનુ ંબાહંધેરી પતર્ 
ઉમેદવારી પાસેથી લવેાનુ ંરહશે.ે  

 એજન્સી ારા િનમણ ૂકં પામેલ કમર્ચારીને ૧૧ માસ દરમ્યાન ૧૧ પરચરૂણ રજાઓ મળવાપાતર્ થશે તે િસવાય 
કોઇ વધારાની રજાઓ મળી શકશે નહીં અન ેવધારાની રજાઓ ભોગવશે તો મળવાપાતર્ પરચરૂણ રજા ઉપરાતં 
રજા ઉપરાતં તેટલા વધારાની િદવસની ગેરહાજરી સબબની કપાત (  Leave  Without  Pay)  નકકી કરી, તે 
મજુબની કપાત એજન્સના િબલમાથંી કરવાની રહશેે. 

 આ િનમણ ૂકં માટેની મજૂંરી  તે નાણાકીય વષર્ માટે પચંાયત િવભાગ ારા આપવામા ંઆવલે / આવનાર 
વહીવટી મજુંરીને આધીન જ આપવામા ંઆવે છે. 

 અતર્ેથી  તે જગ્યા માટે આપેલ ઉમદેવારને જણાવલે િનય  િફકસ પગાર અથવા વેતન ધારા મજુબ ચકુવવા 
પાતર્ થતી રકમ પૈકી  પણ વધારે હોય ત ેચકુવવાનો રહશેે અને તે બાબત આઉટ સોસીર્ંગથી ઉમેદવારો 
ભરતી વખતે ધ્યાનમા ંલેવાની રહશે.ે 

 િનમણકૂ પામેલ કમર્ચારીના પગારમાથંી કરવાપાતર્ થતી તમામ િનયમોનસુારની કપાત કરવાની રહશેે. ( ALL 
STATUTORY  OBLIGATIONS  BY  THE  LAW  OF  INDIA MUST  BE  FOLLOWED) અને કપાતની તેમજ િનમણ ૂકં 



પામલે કમર્ચારીનો પગાર બેંક ખાતામા ંજમા થાય છે તે મજુબની ચકાસણી િબલ ચકુવણી કરતા પહલેા 
કરવાની રહશેે. 

 િવકાસ કિમ ર કચરેી, ગાધંીનગર ારા ગર્ાન્ટનુ ં ફાળવણુ ં િતર્માિસક ધોરણે કરવાનુ ં િનય  થયલે હોય, તે 
મજુબ ગર્ાન્ટ મ યથેી બીલોની ચકુવણી કાયર્વાહી કરવાની થશ.ે   

 સદર િનમણ ૂકં પામેલ કમર્ચારી ૧૪ મા ંનાણાપચં હઠેળ થપાયેલ પર્ો કટ મોનીટરીંગ યનુીટ હઠેળ ભરતી 
થયેલ હોઇ સદરહુ ંકમર્ચારીએ રાજય, િજ લા અને તાલકુા કક્ષાએ કેન્ ીય ૧૪ મા ંનાણાપચંની કામગીરી સાથે 
સબિંધત કમર્ચારીન ેમાતર્ સહાયક તરીકે મદદ પ થવા સા  જ હોઇ સહાયક માતર્ તરીકે રાજય કક્ષાએ િવકાસ 
કિમ ર ી અન ેિજ લા કક્ષાએ િજ લા િવકાસ અિધકારી ી ારા કેન્ ીય નાણાપચંની કામગીરી લગત થાિનક 
કચરેીની જ રીયાતન ેઅનલુક્ષીને  નકકી કરેલ જોબ ચાટર્ મજુબની કામગીરી તથા િવકાસ કિમ ર ીની કચરેી 
ારા આપલે સચુના મજુબ તમામ કામગીરી િનભાવવાની રહશે.ે 

 ઉકત તમામ સહાયક ટાફ ખાસ કરીન ે ટેકિનકલ કામગીરી માટેના ંસહાયક ટાફને રાજય કક્ષાએ િવકાસ 
કિમ ર ી અન ે િજ લા કક્ષાએ િજ લાિવકાસ અિધકારી ી અથવા િજ લા િવકાસ અિધકારી ી નકકી કરે તે 
અિધકારી ીની પવૂર્ મજૂંરી / કચરેી હકુમ મળે યા િવના Field visit ન થાય તે ઇચ્છનીય છે. 

 િજ લા િવકાસ અિધકારી ીએ િનયમોનસુાર કાયર્વાહી કરીન ે મેનપાવર પરુો પાડનાર એજન્સી સાથ ેલાયકી 
ધોરણે કરાર કરવાના ંરહશે.ે 

 િનમણ ૂકં કરેલ ટાફની કામગીરીની માસીક અને િજ લા મોનીટરીંગ કિમટીની બેઠકમા ંસમીક્ષા કરવાની રહશેે 
તેમજ િનયતંર્ણ સ ાિધકારી ારા માગેંલ માિહતી સકંલનમા ં રહીને સકં્ષીપ્ત સકં્ષપે અતર્ે મોકલી આપવાનો 
રહશે.ે 

 સરકાર ીના ં વખતો વખતના ં ઠરાવેલ િનયમો અને સરકારી ઠરાવો તથા અતર્નેી કચરેીએથી આપલે 
સચુનાઓને આધીન રહીન ેસમગર્ કામગીરી કરવાની રહશે.ે 

 નાણાકીય વષર્ પણૂર્ થયાના ંઆગામી નાણાકીય વષર્ માટે પણ ઉકત તમામ સચુનોનુ ંપાલન કરવાનુ ંરહશેે.    
 

 કચરેીના દ તાવેજો, રેકડર્, કાગળો ટપાલની ગોપનીયતા અન ેસરુક્ષા જળવાય તે માટે બાહંધેરી આપવાની રહશે.ે 
ઉકત સિુવધા માટે ફાળવલેી યિકતઓ અંગે એજન્સીએ ચકાસણી કરી લવેાની રહશેે. કચરેીન ેઅયોગ્યતા જણાતા કે 
તેની સેવા / વતર્નથી અસતંોષ હોય તવેા માણસન ેએજન્સીન ે મૈોિખક અથવા લિેખત જાણ કયેર્થી તરુતજ 
બદલવાના રહશેે. 

 જ રીયાત ઉપિ થત થય ેઆકિ મક કાયર્ / સેવા માટે વધ ુસમય / કે વધ ુમાણસો પરુા પાડવા એજન્સીની 
જવાબદારી રહશે.ે 

 કચરેીમા ંસરુક્ષા જ રીયાતથી કોઇ સેવા Ð સમય કે િવ તારની યવ થા બદલવાની જ રીયાત ઉભી થાય તો તેમ 
કરવા એજન્સી બધંાયેલી રહશે.ે  

 આઉટસોસર્ ટાફ પરુા પાડવા અંગેની બાબતના લઘતુમ વતેન ધારા સિહતના તમામ કાયદાઓના પાલનની 
જવાબદારી એજન્સીની રહશેે અન ે તે માટે સક્ષમ સ ા / કચરેી કોઇપણ સજંોગોમા ં જવાબદાર રહશે ે નહીં 
આઉટસોસર્ ટાફને પર્વતર્માન કાયદા અને િનયમોની જોગવાઇ અનસુાર વતેન ચકુવવાની જવાબદારી સપંણુર્ પણે 
એજન્સીની રહશે.ે 

 એજન્સીએ લબેર કોન્ટર્ાકટ અને પી.એફ. ના િનયમોનો અમલ કરવાનો રહશેે. એજન્સીએ પરુા પાડેલા આઉટસોસર્ 
ટાફના યિકત કે ગપૃ/ પસર્નલ એકસીડન્ટ પોલીસી હઠેળ જ રી િવમો ઉતારવાની જવાબદારી એજન્સીની રહશે.ે 
તથા આ કરારને કારણે ભરવાપાતર્ થતો સિવર્સ ટેકસ, વેરા, અન્ય ચાિ સ અંગેની તમામ જવાબદારી પણ 
એજન્સીની રહશેે. 

 એજન્સી ારા પરુા પાડવામા ંઆવેલા કોઇ સેવકનો કામગીરી દરમ્યાન આગ, ઇજા,અક માત, કે મતુ્યનુા િક સામા ં
સબિંધતને વળતર ચકુવવાનુ ં થાય તે અંગેની સઘળી જવાબદારી એજન્સીની રહશે.ે આ અંગે કચરેીની કોઇ 
જવાબદારી રહશે ેનહીં. 



 કચરેી અને એજન્સીના આઉટસોસર્ ટાફ વચ્ચ ેનોકરી અને તનેી આનસુગંીક કોઇપણ બાબત વી કે માિલક અને 
નોકરના સબંધ અથવા તો અન્ય કોઇ કાયદાકીય જવાબદારી રહશે ેનહીં એજન્સીના માણસો ારા તેઓની સવેા 
સમયની કામગીરી દરમ્યાન કે અંગત બાબતો પરત્વ ેકોઇપણ પર્  ઉપિ થત થાય તેમા ંકચેરીને કંઇ પણ વ પમા ં
લવેા દેવા રહશેે નહીં.     

 એજન્સીની યિકતઓ ારા તમેની અણઆવડત, બદેરકારી કે હતેપુવુર્ક તથા અન્ય કોઇપણ કારણસર પર્ત્યક્ષ કે 
પરોક્ષ રીતે કચેરીની િમલકત કે વાયરો, પાઇપ લાઇનો સહીતની કોઇપણ સાધન સામગર્ીને કે સવેાને, સરકારી રેકડર્ 
કે અિધકારી/ કમર્ચારીઓની વ તઓુને પર્ત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે થયેલ નકુશાન કે સરકારન ેભોગવાનુ ંથત ુતમામ 
નકુશાન એજન્સી ભરપાઇ કરવા બધંાયેલ છે. સરકારી કચરેીની કોઇ સામગર્ી મટીરીયલ એજન્સી કે તનેા માણસો 
પરવાનગી િસવાય ખસડેી શકશે નહીં. 

 એજન્સી ારા આઉટસોસર્ ટાફની કામગીરી સબધંી ફરીયાદો, માગંણી રજુઆત મ યાનુ ંએક રિજ ટર િનભાવવાનુ ં
રહશે.ે મા ંફરીયાદ / રજુઆતનો િનકાલ કયાર્ની તારીખ સહીતની િવગતો ન ધવાની રહશેે અને થઇ ન શકેલ 
કામગીરી/ નહીં વીકારી શકાયેલ માગંણી અને તેના કારણો ન ધવાના રહશેે.  

 માસ દરમ્યાન આઉટસોસર્ ટાફએ આપેલી સેવા અંગેનુ ં િબલ  તે મિહના પછીની ચાર તારીખ સધુીમા ં
એજન્સીએ રજુ કરવાનુ ંરહશેે મા ંબીલ સાથે કચરેીની િવકાસ શાખા તથા સબિંધત તાલકુા પચંાયતો તરફથી 
આપવામા ંઆવેલ સિુવધા સતંોષ તથા લઘતુમ સખં્યાની હાજરી અંગેની િવગતો અન ેપર્માણપતર્ો રજુ કરવાની 
જવાબદારી એજન્સીની રહશે.ે 

 સીકયોરીટી ડીપોઝીટની રકમ પકૈી ૫૦ % રકમ બેંક ગેરંટી ફીકસ ડીપોઝીટ વ પે ટેન્ડર વીકાર થયે રજુ કરવાની 
રહશે.ે બાકીની ૫૦ % રકમ પર્િત માસના રનીંગ બીલમાથંી ૧૦ % લખે ેપાચં માસમા ંકપાત થશે  માટે એજન્સીએ 
બાહંધેરી આપવાની રહશેે. સીકયોરીટી ડીપોઝીટની રકમ કરારની મુ ત પણૂર્ થયાના એક માસ બાદ કામગીરી 
સતંોષકારક જણાય એજન્સીને પરત ચકુવવામા ંઆવશ ેસીકયોરીટી ડીપોઝીટની રકમ ઉપર કોઇપણ પર્કારનુ ં યાજ 
મળવાપાતર્ થશે નહીં 

 આ કરાર િબન તબદીલ પાતર્ છે. એજન્સી પટેા એજન્સી રોકી શકશ ેનહીં અન ેસક્ષમ સ ા/ કચરેીના પવૂર્ મજૂંરી 
િસવાય એજન્સી અન્ય કોઇ એજન્સીને સેવકો પરુા પાડવાનુ ંકામ તબદીલ કરી શકશે નહીં અથવા આ કરારની 
અન્ય કોઇ બાબત અન્ય એજન્સીને તબદીલ કરી શકશ ેનહીં. 

 આ કરારનામ ુકરાર થયાની તારીખથી એક વષર્ માટે અમલમા ંરહશે.ે અને ત્યારબાદ પર પર સહમતથી વધ ુએક 
વષર્ માટે કરાર લબંાવી શકાશે. 

 કચરેીના જવાબદાર અિધકારીને જો િનિ ત ધોરણો અનસુારની સેવા પર્ાપ્ત થતી ન લાગે તો  ત ે િદવસની 
સપર્માણ ચકુવણી દરના ૨ % ની કપાત પર્થમ તબ્બકે કરાવવાની રહશેે અને તે માટે એજન્સીને જાણ કરાશ,ે તેમ 
છતા જો સવેામા ંિવશેષા ખામી/ બદેરકારી દેખાય તો ર % લખે ેકપાત વધારતા જવાની રહશે.ે 

 જો એજન્સી આઉટસોસર્ સિુવધા યવ થાપન સેવા સતં ુ ટ રીતે પરુી પાડવામા ં િન ફળ િનવડે અન ેકચરેીન ેતેની 
સેવાઓથી સતંોષ થાય તો એજન્સીની સીકયોરીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કરવામા ંઆવશ ેઅને તેની સેવાઓ સમાપ્ત 
કરાશ.ે  માટે સિુવધા યવ થાપન આટોપી લેવા એક માસની લિેખત નોટીસ આપવામા ંઆવશે. કચરેી આ કારણે 
થયેલખચર્, નકુશાન કે અન્ય કોઇપણ મુ કેલી માટે જવાબદાર રહશેે નહીં. 

 આ ઉપરાતં આ કરારમા ંકોઇપણ જોગવાઇ હોય તેમ છતા કોઇપણ કારણ દશાર્ યા િસવાય સક્ષમસ ા / કચરેી 
એજન્સીને એક માસની નોટીસ આપની કરારનો અંત લાવી શકશે. આ રીતે રદ થયલે કરારના બાકીના 
સમયગાળાનુ ંકોઇ વળતર આપવામા ંઆવશે નહીં  

 જો એજન્સી કરાર ચાલ ુરાખવા ઇચ્છતી ન હોય તો તેણે તર્ણ માસની નોટીસ આપવી પડશ ેતે પિરિ થિતમા ંતનેી 
સીકયોરીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કરવામા ંઆવશ ેપરુા પાડવામા ંઆવેલ સેવકો અવાર નવાર બદલવામા ંન આવે તે 
જોવાનુ ંરહશેે. 

 એજન્સીના માિલકના મતૃ્યનુા િક સામા ંકરાર સમાપ્ત થયલેો ગણાશે અને તેના કાયદેસરના વારસદારને કોઇ હકક 
દાવો રહશે ેનહીં આમ છતા ંએજન્સીના ંમાિલકના કાયદેસરના વારસદારો કરારની બોલીઓ અને શરતો મજુબ 



િનય  ભાવોના ધોરણે જ આ કામગીરી ચાલ ુરાખવા માગંતા હોય તો તર્ણ માસ સધુી આ કામગીરી ચાલ ુરાખી 
શકશે દરમ્યાનમા ંસબિંધત કચરેીએ નવી એજન્સી નકકી કરવાની પર્િકર્યા તર્ણ માસની સમય મયાર્દામા ંપણૂર્ 
કરવાની રહશેે. 

 અિનયિમત, િશ ત વગરના,ં અ યવહા  કે બદઇરાદો ધરાવનાર આઉટસોસર્ ટાફ અંગે કચરેીની િવકાસ શાખાને 

જણાવવાનુ ંરહશે.ે િવકાસ શાખાની સચુના અન્વયે એજન્સીએ તાત્કાલીક અન્ય આઉટસોસર્ ટાફ પરુા પાડવાના 
રહશે.ે 

 િનમણ ૂકં પામેલ આઉટસોસર્ ટાફએ અસામાન્ય સજંોગોમા ંસમયના બધંન િસવાય કામગીરી કરવાની રહશે.ે 
 આ કામગીરી માટે સરકાર ીની વખતોવખતની સચુનાઓનુ ંપાલન કરવાનુ ંરહશે.ે 
 સદરહુ ં કોન્ટર્ાકટની મુ ત કોન્ટર્ાકટ શ  થયાની તારીખથી એક વષર્ સધુીની રહશેે તથા પર પર સમિંતથી આ 
કોન્ટર્ાકટની મુ ત એક વષર્ વધારી શકાશે. 

 તમામ અન્ય કરવરેાઓ લવેા કે સિવર્સ ટેક્ષ વગેરે સાથેના ભાવ ભરવાના રહશેે તથા આ વેરા સરકાર ીમા ં
ભરવાની જવાબદારી એજન્સીની રહશે ેતથા તે ભયાર્ અંગેના જ રી આધારો એજન્સીએ રજુ કરવાના રહશે.ે 

 આવ યક સજંોગોમા ંકામગીરી માટે પરુા પાડવામા ંઆવેલ આઉટસોસર્ ટાફ પાસેથી રજાના િદવસ ેપણ કામગીરી 
લવેામા ંઆવશે  એજન્સીને બધંનકતાર્ રહશે.ે 

 ઉપર જણાવેલી શરતો અથવા તે પકૈી કોઇપણ શરતોનો ભગં થશે ત ેકરાર રદ કરવામા ંઆવશ ેઅન ેડીપોઝીટની 
રકમ જપ્ત કરી એજન્સીને બ્લકે લી ટમા ંમકુવામા ંઆવશે. 

 આ કરાર બનં ેપક્ષકરારન ેકબલૂ મજુંર અને બધંનકતાર્ છે અને તનેી સાિબતી પે નીચ ેજણાવલે સાક્ષીઓ બ  
સહીઓ કરી છે. 
      

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

સાક્ષી  (સરકાર ીના પર્િતિનધી)  (એજન્સીના પર્િતિનધી) 



ટેન્ડર ફોમર્ નબંરઃ- 
ઇ ય ુકયાર્ તારીખઃ- 
ટેન્ડર ફી ા. ૧૦૦૦/- 

પિરિશ ટ-૪ 
િજ લા પચંાયત કચેરી, રાજકોટ 

“૧૪ મા ંનાણાપચં હઠેળ પર્ો કટ મોનીટરીંગ યનુીટ હઠેળ આઉટસોસર્ ટાફ ફાળવવા” માટેનુ ંભાવપતર્ક  
અ.ન.ં  જગ્યાની િવગત  લાયકાત / અનભુવ કામગીરીની 

િવગત 
ચકુવવાની 
માસીક ફીકસ 
પગાર ધોરણ 

િપયા 
૧  ૨  ૩ ૪  ૫ 

(૧) િજ લા કક્ષાની જગ્યાઓ 
૧  કોમ્પ્યટુર એન્જીનીયર-૧   BE (કોમ્પ્યટુર એન્જીનીયર) (પ૦%)  

ઉંમર ૨૫ થી ૪૫ અનભુવઃ ઓછામા ં
ઓછો ૨ વષર્   

કચેરી ઠરાવે તે 
મજુબ 

૨૦,૦૦૦/- 

૨  ટેકિનકલ આસીસટન્ટ-૧  B.E. (CIVIL) WITH  2
ND
  CLASS  (પ૦%)  

ઉંમર ૨૫ થી ૪૫ અનભુવઃ ઓછામા ં
ઓછો ૨ વષર્   

કચેરી ઠરાવે તે 
મજુબ 

૨૦,૦૦૦/ 

૩  ડી ટર્ીકટ પર્ો કટ 
મનેેજર-૧ 

MBA  (પ૦%)   ઉંમર  ૨૫ થી ૪૫ 
અનભુવઃ ઓછામા ંઓછો ૨ વષર્   

કચેરી ઠરાવે તે 
મજુબ 

૨૦,૦૦૦/ 

૪  કોમ્પ્યટુર ઓપરેટર-૧  કોઇપણ શાખાના ગેર્જયએુટ  
CCC પાસ   ઉંમર  ૨૫ થી ૪૫ અનભુવઃ 
ઓછામા ંઓછો ૨ વષર્    

કચેરી ઠરાવે તે 
મજુબ 

૮,૦૦૦/- 

(૨) તાલકુા કક્ષાની જગ્યાઓ 
૫ ટેકિનકલ આસીસટન્ટ-૧૧  B.E. (CIVIL) WITH 2

ND
 CLASS (પ૦%)   

ઉંમર ૨૫ થી ૪૫ અનભુવઃ ઓછામા ં
ઓછો ૨ વષર્   

કચેરી ઠરાવે તે 
મજુબ 

૨૦,૦૦૦/-Ø ૧૧ 
=૨,૨૦,૦૦૦/- 

૬ ઉપરોકત અ.ન.ં૧ થી ૫ ની જગ્યાઓનો પર્િતમાસ ચકુવવાની  માસીક ફીકસ પગાર નુ ંકૂલ 
િપયા 

૨,૮૮,૦૦૦/- 

૭ જગ્યાની િવગત મજુબ એજન્સીનો પર્િત માસનો  ભાવ (કમર્ચારીન ેઅન્ય કાયદાઓ અન્વયે 
આપવા પાતર્ અન્ય લાભો તથા એજન્સીના વહીવટી ખચર્ તમેજ સિવર્સ ટેક્ષ સહીત) 

 

અનેર્ ટ મની ડીપોઝીટની રકમ ભયાર્ની રસીદની િવગતઃ-  
ડીમાન્ટ ડર્ાફટ નબંર : ............................................... 
તારીખ   : ............................................... 
બેંકની િવગત  : ............................................... 
 મેં / અમોએ ભરેલ ઉકત ભાવો લઘતુમ વેતન ધારા મજુબ ચકુવવાપાતર્ થતા ંલઘતુમ વેતન,એજન્સીએ ભરવાના થતા ં
ઇ.એસ.આઇ., ઇ.પી.એફ ના ફાળા તથા સવીર્સ ટેષ સિહતના ં છે. લઘતુમ વેતન અંગેના સરકાર ીના ં િનયમોનસુાર ખાસ ભથ્થાના 
દરમા ંવધારો થાય તો મજુબ કમર્ચારીઓને ચકૂવવાની તથા આ િસવાય પણ કોઇ સરકારી ધારા ધોરણ પર્માણ ેઅન્ય જવાબદારી 
ઉપિ થત થાય તો તે પણ એજન્સીની રહશેે. 
 કરાર નામાની ઉ લિેખત તમામ બોલીઓને કામગીરીની શરતો મેં / અમે વાચંી છે. અને તે હુ ં/અમે બરાબર સમજયા 
છીએ. ઉપર ભાવપતર્કમા ંિનદેર્ ટ પર્વિૃત Ð કામગીરીની િવગતો અને કામની પધ્ધતી પણ વાચંી સમજીને વીકારીએ છીએ. આ સવર્ 
બોલીઓ, શરતો અને કામગીરીની િવગતો અને પધ્ધતીનો કોઇ પણ વાધંો, િવરોધ કે તકરાર િસવાય સપંણુર્પણ ે વીકાર ક   ં/ 
કરીએ છીએ/ અને આ ભાવપતર્ક ભયુર્ છે. પિરિશ ટ -૫ મજુબના કરારનામાની િવગતો મે / અમોએ વાચંી સમજીઅને તેમા ં
જણાવેલી તમામ શરતોની અમલવારી કરવાની રહ ેછે.  િવગતોથી વાકેફ થઇ તે બદલ અમોહ ેસમિંત સાથે આ ભાવપતર્ક (ટેન્ડર) 
ભયુર્ છે. તથા અમા  ટેન્ડર માન્ય રહયે પિરિશ ટ-૫ મજુબનુ ંકરારનામુ ંઅમારે કરવાનુ ંરહ ેછે ની અમોને જાણ છે. 

ટેન્ડર ભરનારની સહી 
સીકકો 

એજન્સીનુ ંનામ 

થળઃ- 
તારીખઃ- 
ટેન્ડર ભરનારનુ ંનામઃ-


