
જૂરાત િવ ાપીઠ અમદાવાદ – ૩૮૦૦૦૯ 

 
ળવણી િવભાગ 

વેબસાઈટ www.gujaratvidyapith.org 

િવિવધ સેવા રૂ  પાડનાર સેવકો માટ ુ ંટ ડર વષ ૨૦૨૩ 

ટ ડર ુ ંનામ - િવિવધ સેવકો ( વા ક Security Staff, Office Boys તથા other office staff) રૂા પાડવા  

  તથા તે માટ સિવસ અને એડમીની ટ વ ચા  માટ ુ ંટ ડર. 

ટ ડર ફ - . ૨,૦૦૦/- (નોન ર ફંડબલ) 

EMD-  . ૩,૦૦,૦૦૦/- ( ડમા ડ ાફટ) 

ટ ડર વીકારવાની છે લી તાર ખ – ૨૪/૧૧/૨૦૨૨ 

 
Last date and time 

for submission 
of Hard copy of  
Technical bid 

Date & Place of opening of 
the Technical Bid 

 

Place of submission of 
Tender document 

Opening of 
financial Bid 

Date: 
24/11/2022 

up to 05:00 pm 

Date- 26/11/2022 
at 11 AM. 

Committee room Central 
office, Gujarat Vidyapith, 

Ahmedabad-14. 

Central office, Gujarat 
Vidyapith, Ashram Road 

Ahmedabad. 

Date- 
28/11/2022 at 

04.00PM 
(tentative) 

 

છે લા ણ વષમા ંભારત સરકાર/ રા ય સરકાર/ િુનવિસટ મા/ં કોપ રશનમા ંસવેા રૂ  પાડ  હોય તવેી  

િત ઠત, ર જ ટડ, યાવસાિયક િસક રુ ટ  મની ઓ ફસ અમદાવાદ/ગાધંીનગરમા ંહોય તથા તઓે ઓછામા ં

ઓછા ણ સો કમચાર ઓ ુ ંઈ.એસ.આઈ.સી અને ઈ.પી.એફ. ભરતા હોય, તેઓ પાસેથી જ બે બીડ ટ ડર 

મગંાવવામા ંઆવે છે. 

 ટ ડર ડોક મુે ટ અમાર  વેબસાઈટ www.gujaratvidyapith.org પરથી ડાઉનલોડ કર  શકાશે. 

વેબસાઈટ પરથી ટ ડર ડાઉનલોડ કરનાર ટ ડર ફ ની રકમ જૂરાત િવ ાપીઠની વેબસાઈટ પર Online Fees 

Payment મા ંSBI Payment Gateway : Online Payment મા ંPayment Category મા ંOthers મારફત ેભર  તનેી 

ઈ-ર સી ટની િ ટ મળેવી ટકનીકલ બીડ સાથ ેજોડવાની રહશે અથવા “ ુલસચવ ી, જૂરાત િવ ાપીઠ, 

અમદાવાદ”નામ ુ ંડ .ડ . બનાવી ટકનીકલ બીડ સાથે જોડવા ુ ંરહશે. ટ ડર ફ ની રકમ પરત મળ  શકશ ે

નહ . 

 



િવિવધ સેવકો ( વા ક Security Staff, Office Boys તથા other office staff) રૂા પાડવા તથા તે માટ સિવસ 

અને એડમીની ટ વ ચા  માટ ુ ંટ ડર: 

(૧) ટકનીકલ બીડ – મા ંટ ડર ભરનારની બધી િવગત વી ક, એજ સી ર જ શન નબંર, પાન ન,ં  

 લેબર લાઈસ સ, એજ સીની મા લક /ભાગીદાર ની િવગત, લિમટડ કંપની હોય તો ડરકટસના નામ- 

  સરનામાનંી િવગત, પી.એફ. ર જ શન નબંર, ઈ.એસ.આઈ.સી ર જ શન નબંર, GST ટ  નબંર,  

 તમે કો ાકટ રૂો પાડયો હોય તેવી સં થાઓની યાદ  તથા તેમના માણપ ો વગેર િવગતનો  

 સમાવેશ થાય છે. ટકનીકલ બીડ સાથે ટ ડર ફ  ભયાની ઈ-ર સી ટ તથા માણપ ો વગેર િવગતનો  

 સમાવેશ થાય છે. ટકનીકલ બીડ સાથે ટ ડર ફ  ભયાની ઈ-ર સી ટ તથા EMD નો ડમા ડ ાફટ  

 જોડવાનો રહશે. ચેક ક TDR વીકારવામા ંઆવશ ેનહ . 

(૨) ાઈઝ બીડ – મા ંSecurity Staff તેમજ Office Boys ને રા ય સરકાર, મ આ કુતની કચેર , 

ગાધંીનગર ારા િનયત કરલ લ ુ મ વેતન અ વયે કૂવવાનો રહશે . યાર અ ય office Staff ને  

તેમની યો યતા અને અ ભુવ જુબ કામની જવાબદાર  આધા રત જૂરાત િવ ાપીઠ ારા નકક   

કરલ વેતન કૂવવાનો રહશ.ે આ રકમ ઉપર (E.P.F, ESIC િસવાયની રકમ) ઉપર સિવસ ચા   

ટકાવાર  (Annexure-A)મા ંદશાવવાનો રહશે. 

બનંે બીડ એટલે ક ટકનીકલ બીડ અને ાઈઝ બીડ, અલગ-અલગ કવરમા ંરાખવા. બનંે કવર, એક ુ ય 

કવરમા ંરાખવા ની ઉપર “િવિવધ સેવકોની સેવા રૂ  પાડવા સિવસ અને એડમીની ટ વ ચા  માટ ુ ં

ટ ડર” લખી તા.૨૪/૧૧/૨૦૨૨ ધુીમા ં “ ુલસ ચવ ી, જૂરાત િવ ાપીઠ, અમદાવાદ – ૩૮૦૦૦૯” પર 

પહ ચાડવા ુ ંરહશે. યારબાદ ટ ડર વીકારવામા ંઆવશ ેનહ  અને રદ ગણવામા ંઆવશે. 

ટકનીકલ બીડ સાથે ટ ડર ફ ના . ૨,૦૦૦/-( ક . બે હ ર – નોન-ર ફડબલ) અથવા ઓનલાઈન 

મા યમથી ભરલ ટ ડર ફ  અને EMD - . ૩,૦૦,૦૦૦/- નો “ ુલસ ચવ ી, જૂરાત િવ ાપીઠ, 

અમદાવાદ”નામ નો ડમા ડ ાફટ જોડવાનો રહશે. 

ટ ડર ભરનાર માટ જ ર  શરતો- 

(૧) ટ ડર ભરનારની જ ર  લાયકાત- 

 (અ) એજ સી, ર જ શન એકટ હઠળ ન ધાયેલી હોવી જોઈએ. 

 (બ) એજ સી ભારત સરકાર/ રા ય સરકાર/ િુનવિસટ મા/ં કોપ રશનમા ંછે લા ૩ વષ દર યાન 

  સેવાઓ આપેલ હોવી જોઈએ. 

(૨) ટ ડર ભરનાર નીચે દશાવલે જોત ે મા ણત (સે ફ એટ ટડ) માણપ ો/દ તાવજે, ટકનીકલ બીડ 



 સાથે જોડવા. 

 ૧. ર જ શન માણપ  (એજ સી/કંપની) 

 ૨. GST ટ  ર જ. માણપ  

 ૩. PAN Number 

 ૪. ૉિવડ ટ ફડં ર જ શન નબંર 

 ૫. મુા તા ધારા ર જ શન નબંર 

 ૬. ઈ.એસ.આઈ.સી. ર જ શન નબંર 

 ૭. છે લા ૩ વષના (૨૦૧૯-૨૦, ૨૦૨૦-૨૧, ૨૦૨૧-૨૨) ચાટડ એકાઉ ટ ટ ારા ઑ ડટ 

   કરવામા ંઆવેલ હસાબો, ટનઓવર, સેવકોના ઈ.પી.એફ અને ઈ.એસ.આઈ.સી ભયાની િવગત, 

  પોલીસ લાયસ સ, આ સાથ ેઆપવાની રહશે. 

 ૮. છે લા ૩ વષના ઈ કમટ  રટનની નકલ આ સાથે આપવાની રહશે. 

 ૯. ર જ ટડ આ ફસ ુ ંસરના ુ ંતથા અમદાવાદ/ગાધંીનગર ઓ ફસ ુ ંસરના ુ ંઆપવા ુ ંજ ર   

  રહશે. 

(૩) ટ ડર ભરનાર ુ ંઓછામા ંઓ  ંવાિષક ટનઓવર . દસ કરોડ હો ુ ંજ ર  છે. 

(૪) અન ટ મની ડપોઝીટ (EMD) 

 ૧. ઈ.એમ.ડ . . ૩,૦૦,૦૦૦/- નો ડમા ડ ાફટ ટકનીકલ બીડ સાથે જોડવાનો રહશે. 

 ૨. એસફળ ટ ડરને ઈ.એમ.ડ .નો ડ .ડ . યાજ વગર રંુત પરત કરવામા ંઆવશ.ે 

 ૩. ટ ડર ભયા પછ  ટ ડર પરત ખચનારન ેઈ.એમ.ડ . પરત મળશે નહ . 

 ૪. સફળ થયેલ ટ ડરર કામગીર  વીકારવાની ના પાડ, તો ઈ.એમ.ડ . રકમ જ ત કરવામા ં

  આવશે. 

 ૫. ઈ.એમ.ડ .ની રકમ સફળ થનાર કો ાકટરને િસક રુ ટ ની રકમ .૧૦,૦૦,૦૦૦/- ( ક .  

  દસ લાખ) ભરાયા બાદ યાજ વગર પરત કરવામા ંઆવશે. 

 ૬. એક કરતા વ  ુટ ડર ણુાકંમા ંએક સરખા ંહશે, તો ુલસ ચવ, જૂરાત િવ ાપીઠ ારા ર ચત 

  કિમટ  એજ સીના અ ભુવ તથા અ ય િવગત આધા રત  િનણય કર તે બધંનકતા રહશે. 

 ૭. ટ ડર વીકાર ુ ંક ન વીકાર ુ ંત ે ગેનો હકક જૂરાત િવ ાપીઠને અબાિધત રહશે. 

 ૮. ટકનીકલ બીડ તથા ાઈઝ બીડ આધા રત સફળ થનાર એજ સીને ુલસચવ, જૂરાત  

  િવ ાપીઠ, અમદાવાદ ારા નીચે દશાવેલ શરતોમે આિધન કરારપ  આપવામા ંઆવશે.  

  વીકાયા ુ ંબાહંઘર પ  ટ ડર ભરનાર એજ સીએ આપવા ુ ંરહશે,  આ સાથ ેસામેલ છે. 

ટકનીકલ બીડ તથા ાઈઝ બીડમા ંસફળ થનાર એજ સી માટની શરતો – 

(૧) એજ સીએ લ ુ મ વેતન ધારા અ સુાર તેમના િસક રુ ટ  ગાડ અને િસક રુ ટ  બોયને પગાર  

 કૂવવાનો રહશે. યાર અ ય ઓ ફસ સેવકો જૂરાત િવ ાપીઠ નકક  કરલા પગાર કમચાર ના 

 બે ક એકાઉ ટમા ં કૂવવાનો રહશે. ટાફન ે કૂવેલ પગારની િવગત હસાબ િવભાગને આપવાની રહશે. 



(૨) એજ સી/કો ાકટર તેના દરક કમચાર ના P.F., ESIC તથા મ ૂર કાયદા અ સુાર  રકમ કપાત કર   

  ત ેખાતામા ંજમા ંકરાવવાની રહશે. કરમ ભયાના ચલણ તેના પછ ના માસના બલ સાથ ેજોડવાનો 

 રહશે. 

(૩) એજ સી/કો ાકટર તેના દરક કમચાર ુ ંહાજર પ ક ળવવા ુ ંરહશે.  ત ેમાસના બલ સાથે ત ે

 ર ૂ કરવા ુ ંરહશે. 

(૪) િસક રુ ટ  ગાડ આઠ-આઠ કલાકની ણ પાળ  માણ ેકામગીર  કરવાની રહશે, યાર અ ય  

 કમચાર એ દવસ દર યાન, જૂરાત િવ ાપીઠ ચૂ યા સુાર આઠ કલાકની કામગીર  કરવાની રહશે. 

(૫) કમચાર ના ંચા  ુનોકર એ અક માત ક અવસાનની જવાબદાર  એજ સી/કો ાકટરની રહશે. 

(૬) એજ સી/કો ાકટર તેના કમચાર ુ ં પુરવીઝન સમય ેસમયે કરવા ુ ંરહશે તથા તેનો અહવાલ  

 ુલસ ચવ ી, જૂરાત િવ ાપીઠને આપવાનો રહશે. 

(૭) એજ સી/કો ાકટર તથા તેના ટાફ જૂરાત િવ ાપીઠના ક સની િમ કત, વાહન વગેરને કોઈ  

 કુશાન ન પહોચાડ તેની સાવચેતી વૂક દખરખ રાખવાની રહશે. 

(૮) એજ સી/કો ાકટર તેના કમચાર ને તેના ફોટાવા ં ઓળખપ  આપવા ુ ંરહશે.  દરક કમચાર એ 

 પોતાની સાથે રાખવા ુ ંરહશે. 

(૯) જૂરાત િવ ાપીઠ ક સ તથા તેના સચંા લત ક સ પર કામગીર  બ વતા િસક ુ રટ  ગાડ જ યાનો 

 ુ પયોગ ન થાય તનેી તકદાર  રાખવાની રહશે. 

(૧૦) કો ાકટર તેના ટાફને સેલેર - લીપ (પગાર- લીપ) આપવાની રહશે. મા ંE.P.F, E.S.I., તથા અ ય 

 કપાત ક કૂવણીની િવગત દશાવવાની રહશે. 

(૧૧) એજ સી/કો ાકટર પાસે રૂતા માણમા ંિસક રુ ટ  ગાડ, િસક રુ ટ  બોય અન ેઅ ય ઓ ફસ ટાફ 

 હોવા જોઈએ. 

(૧૨) એજ સી/કો ાકટરનો ટાફ િવવકે  તેમજ કોઈપણ તના યસન વગરનો હોવો જોઈએ. 

(૧૩) એજ સી/કો ાકટર કોઈપણ કમચાર ની ફરજ યે, યસન ગે, ચા ર ય ગ ેક અ ય કોઈ કારની 

 ફ રયાદ થાય તો રંુત જ તેને ફરજ કુત કરવાનો રહશે. 

(૧૪) જૂરાત િવ ાપીઠને િસક રુ ટ  ગાડ ક મેનપાવરની સં યામા ંવધારો ક ધટાડો કરવાનો તેમજ કોઈપણ 

 કમચાર ની કામગીર  બદલવાનો તથા તનેે ફરજ ઉપર આવતા અટાકાવવાનો હકક રહશે. 

(૧૫) કો ાકટર તેના િસક રુ ટ  ગાડને ટોચ, લાકડ , ગણવશે તથા જ ર  ટશનર  રૂ  પાડવાની રહશે. 

(૧૬) તમારા કોઈ કમચાર ને રહઠાણ રૂામ પાડવા ગેનો હકક જૂરાત િવ ાપીઠ પાસ ેઅબાિધત રહશે. 

(૧૭) કો ાકટ રૂો થયા પછ  તમારા કોઈ કમચાર ને પછ ના વષ માટ ફરજ પર રાખવા કોઈ ભલામણ  

 કર  શકશે નહ ., 

(૧૮) કમચાર નો પગાર પછ ના માસની ૧૦ તાર ખ ધુીમા ંકરવાનો રહશે. બલ  તે માસની પમી તાર ખ 

 ધુીમા ંર ૂ કરવા ુ ંરહશે. જો  ત ેમાસની ૧૦ તાર ખ ધુીમા ંકમચાર ને વેતન ન કૂવવામા ંઆવે  

 તો િત િવલંબત દવસ ના .૫,૦૦૦/- લેખ ેદંડ વ લૂવામા ંઆવશે. ઑ ડટમા ંમા મુ પડશે ક  



 બલમા ંવ  ુ કૂવ ુ ંથ ુ ંછે, તો તેટલી રકમ પરત કરવાની રહશે, યાર ઓ  ં કૂવ ુ ંથ ુ ંહશે તો 

 તેટલી રકમ એજ સી/કો ાકટર તરફથી કૂવવાની રહશે. 

(૧૯) કમચાર ના E.P.F, E.S.I.C, GST ટ  તથા અ ય કાયદાક ય જવાબદાર  ગેના લુાસા કરવાની  

 જવાબદાર  એજ સી/કો ાકટરની રહશે. 

(૨૦) એજ સી/કો ાકટર ૧૮વષથી ઓછ  મરનો કોઈપણ કમચાર  રાખી શકશે નહ . 

(૨૧) કો ાકટરનો સમયગાળો એક વષનો રહશે. સતંોષજનક કામગીર  જણાશે, તો વ  ુએક વષ ધુી  

 કો ાકટ લબંાવવો ક નહ  તે િનણય રૂાત િવ ાપીઠનો રહશે. 

(૨૨) યાય ે  – કોઈપણ િવવાદ ગે યાય ે  અમદાવાદ રહશે. 

(૨૩) અ રૂા/અ પ ટ/શરતી ક િનયત સમયમયાદા બાદ આવેલા ટ ડર વાકારવામા ંઆવશ ેનહ  ક તે  

 ગેના કારણો ા  રાખવામા ંઆવશ ેનહ . 

(૨૪) એજ સી/કો ાકટર કોઈપણ સરકાર  ક બનસરકાર  સં થાના ડફો ટર નથી તથા કોઈ પોલીસ કસ 

 રકોડ પર નહ  હોવા ુ ં .૧૦૦/-ના ટ પ પેપર ઉપર, ટ ડર ઓ લાઈન થયા પછ , નોટરાઈઝડ  

 અસલ એકરારના ુ ંર ૂ કરવા ુ ંરહશે. 

(૨૫) એજ સી/કો ાકટર નેશનલાઈઝડ બે કની . પાચં કરોડની બે ક સો વ સીની મા ણત નકલ ર ૂ 

 કરવાની રહશે. 

(૨૬) એજ સી/કો ાકટર, સરકાર /અધ સરકાર  સં થામા ંિસક રુ ટ  ગાડ તેમજ મેનપાવરનો છે લા ણ  

 વષમા ંવધાર માણસોનો િસગલ વકઑડર તેમજ કામ કયાના અ ભુવ ુ ં માણપ  જોડવા ુ ંરહશે. 

(૨૭) TDS(2%) એજ સી/કો ાકટર ભરવા ુ ંથશે. 

(૨૮) NIL/Zero Service & Administrative Charges ભરવા વાળા એજ સી/કો ાકટરના બીડ ફાઈને શયલી  

 રદ ગણવામા ંઆવશે.  

 
 
 
 
  

       (ડૉ.િન ખલ ભ ) 

            કા. ુલસ ચવ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tender Form for Service and Administrative Charges for Providing Man Power Services to 
Gujarat Vidyapith for the Calendar Year 2023 

(Technical Bid) 
 
 

Affix Latest 
passport copy 
of photograph 

 
1) Name and Address of Agency/Company:  

 
 
 

2) Telephone Number / Mobile Number:  
3) Address of office at Ahmedabad / Gandhinagar: 

 
 
 

4) Agency’s/Company’s Registration Number: 
 

5) Name of Designated person & Mobile Number: 
 

6) Type of Agency, whether Individual / Partnership firm or Limited Company: 
 

7) Name of Company’s Partners/Directors with Address and Contact Numbers (Please 
Attach Annexure with this form separately) 
 

 
 

8) Agency’s / Company’s PAN No: 
 

9) Agency’s / Company’s Provident Fund account number: 
 

10) Agency’s / Company’s Bank Details: 
 
 
 

11) Agency’s / Company’s E.S.I.C. Number: 
 

12) Agency’s / Company’s GST Number: 
 



 
13) Registration Number under PSA (Regulation) Act 2005: 

 
14) Registration Number / License Number under Contract Labour (R&A) Act 1970 for 

providing security services only, through contract workers valid up to contract year: 
 
 

15) Details with supporting documents of providing security services, during last three years: 
(i) Government of India: 

 
(ii) State Government/Universities/Corporation: 

 
(iii) Private Sector: 

 
16) Attach copies of the last three income tax returns year 2019-20, 2020-21 & 2021-22: 

 
17) Turnover of the last three years (in Rupees): 

(i) Year 2019-20: 
(ii) Year 2020-21: 
(iii) Year 2021-22: 

 
18) Average Turnover of last 3 years (in Rupees): 

 
19) Number of Employees for which EPF has been deposited during last three years: 

(i) Year 2019-20: 
(ii) Year 2020-21: 
(iii) Year 2021-22: 

 
20) Number of Employees for which ESIC contribution has been deposited during last three 

years: 
(i) Year 2019-20: 
(ii) Year 2020-21: 
(iii) Year 2021-22: 

 
21) Details of Tender Fee:  

  
22) Details of Earnest Money Deposit 

(A) Amount (in Rupees): 
(B) D.D. Number: 
(C) Date: 
(D) Name of Bank/Branch: 

 
23) Other Information: 

 



24) Declaration of filling Tender: 
I/We declare that I/We have read all the conditions of Tender form and I/We 
am/are bound to obey the terms and conditions and all the information provided 
in the tender by us are true and correct. 
 
Signature of Agency/Contractor: 
 
Name and Address: 
 
Contact Number: 

  
 Note:  Please enclose self-attested certificates with this tender form. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FINANCIAL BID 
(Service and Administrative Charges for Providing Man Power Services to Gujarat Vidyapith for 

the Calendar Year 2023) 
 
 With reference to your tender enquiry for outsourcing services for Gujarat Vidyapith, Ahmedabad 
campus and campuses at Gandhinagar District viz. Sadra and Randheja; the terms and conditions given 
regarding the contract have been carefully gone through and abiding with these terms and conditions. 
We submit our Financial Bid for service and administrative charges for providing Man Power Services to 
Gujarat Vidyapith, which is as follows: 
 

Sr. 
No. 

Particulars No. of 
estimated 
employees
* required 

Wages EPF 
Contri
butio
n in % 

ESI in 
% 

Service & 
Administrative 
charges** in % 

on wages 

01 Security Guards 
(unarmed) 30 At the rates prescribed 

by State Govt. 
As per 
Rules 

As per 
Rules 

 

02 Office Boys 85 At the rates prescribed 
by State Govt. 

As per 
Rules 

As per 
Rules 

 

03 

Other office Staff: 
A) Clerical & 
Administrative 
B) Technical 
 
C) Hostel / Udhyog 
Management 
D) Health Care 

 
50 

 
02 

 
04 

 
02 

Ranging from: 
(Rs. 8,000/- to Rs. 

40,000/-)*** 
(Rs. 20,000/- to Rs. 

35,000/-)*** 
(Rs. 12,000/- to Rs. 

20,000/-)*** 
(Rs. 09,000/- to Rs. 

20,000/-)*** 

As per 
Rules 

As per 
Rules 

 

 
*  No. of employees may vary as per requirement of Gujarat Vidyapith 
**    Service Taxes/GST, if any will be applicable according to government rules and regulations. 
***    The pay will depend upon the qualifications, experience and job profile. The Wages mentioned in 

Sr No.03 are of excluding ESIC and PF. 
 
Details of tender fee and EMD 
 

(1) Tender Fee -  Rs.2,000/-  - Details: ________________________________________ 
 

(2) EMD -  Rs. 3,00,000/- - Details: DD No.__________ Bank: ___________________ 
Date: ______________  
 
 

Signature _______________________ 
Name & Designation with Seal   Contact No: ____________________________________ 
       
      Email: ________________________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 



આ પ  એજ સી/કંપનીના લેટરપેડ પર ટાઈપ કરવો 
 

તાર ખ:_____________ 

િત, 

ુલસ ચવ ી, 

જૂરાત િવ ાપીઠ, 

અમદાવાદ – ૩૮૦૦૦૯. 
 

િવષય – િસક રુ ટ  સિવસ રૂ  પાડવા સેવકોના ટ ડર ગ ે

 

મે. સાહબ ી, 

૧. ુ ંઅમે આ સાથેના ટ ડર ડોક મુે ટમા ંજણાવેલ શરતો સાથે સમંત /ંછ એ. 

૨. ુ ંઅમે આ સાથેના ટ ડર ડોક મુે ટમા ંજણાવેલ શરતો મ/અમે વાચંી છે અન ેશરતો સમ યા છ એ  

 તે ુ ંપાલન કરવા બાહંધર  આ ુ ં /ંઆપીએ છ એ. 

૩. ુ ંઅમે સરકાર તરફથી વખતોવખત લ ુ મ વેતનમા ં ધુારા, ૉ. ફડં એકટ, ઈ.એસ.આઈ. એકટમા ં 

 ધુારા જુબ વતવા બાહધર  આ ુ ં /ંછ એ. 

૪. ુ ંઅમે સારા, િવ ક , યસનર હત ટાફ રૂો પાડવા બધંાઈએ છ એ. 

૫. ુ ંઅમે અમારા કોઈપણ કમચાર ની ફ રયાદ આવશે. તો તેની િશ ા મક પગલા ભરવા બધંાઉ  ં/ 

બધંાઈએ છ એ. 
 
 
 

સ હ/િસકકો 
 

નામ – સરના ુ ં

અને ટલીફોન નબંર 


