ગ ૂજરાત વિદાપાપીઠ : અમદાિાદ-૧૪

જાળિણાપી વિભાગ
િેબસાઇટ-www.gujaratvidyapith.org
વિવિધ સેિા પ ૂર પાડિા માટનન ં ટનનડરર ૨૦૧૮-૨૦૧૯
ટનનડરન ં નામ -

વિિધ સેિકો (જેિવ કે Security Staff, Office Boys તથવ other Office staff) પ ૂરવ
પવડિવ તથવ તે મવટે સવિવિસ અને એડમીનીસ્ેટરેટીિ ચવર મવટેન ેન ટેનડર.

ટનનડર ફ

-

ર. ૨૦૦૦/ (નોન રરેટીફનડેબલ)

EMD
- Rs. 1,00,000/ટનનડર સિાપીકારિાનાપી છે લ્ાપી તાર ખ – ૧૭/૧૨/૧૮
છેલલવ ત્રણ િરસમવન ભારત સરકાર/ રાજ્ સરકાર/ યવં નિવસસિટ મા/ કરપપોરનશનમા સેિા પ ૂરરેટી પવડરેટી
હોય તેિી પ્રવતષષઠત, રજજસટડર, વ્ાિસાવ્ક વસકંર ટ જેમનાપી ઓફફસ અમદાિાદ/ગાધાપીનગરમા હોર્ તથા
તેઓ ઓછામા ઓછા ત્રણ સર કમરચાાર ઓન ં ઈ.એસ.આઇ. અને ઈ.પાપી.એફ. ભરતા હોર્, તેઓ પવસેથી જ બે
બાપીડ ટનનડર મનગવિિવમવન આિે છે.
ટનનડર ડરકંમેનટ અમવરરેટી િેબસવઇટ www.gujaratvidyapith.org પરથી ડાઉન્રડ કર શકવશે.
િેબસવઇટ પરથી ટેનડર ડવઉનલોડ કરનવરે ટેનડર ફરેટીની રકમ સટનટ બેનક આઇ ક્ેકટ મવરફતે ગ ૂજરાત
વિદાપાપીઠનવ ખવતવમવન ભરરેટી તેની ઇ-ર સાપીપટનાપી વપ્રિનટ મેળિી ટેકનીકલ બીડ સવથે જોડિવની રહેશે. ટનનડર
ફ નાપી રકમ પરત મળરેટી શકશે નહહ.
વસકંર ટ ગાડર તેમજ તમામ પ્રકારના મેન-પાિર
(૧)

ટનકનાપીક્ બાપીડર જેમવન ટેનડર ભરનવરની બધી વિગત જેિી કે, એજનસી રજજસ્ેશન નનબર, PAN No.,
લેબર લવઇસનસ, એજનસીની મવલલકરેટી/ભવગીદવરરેટીની વિગત, લલવમટેડ કનપની હોય તો ડેહરકટસર્સનવ
નવમ-સરનવમવનની વિગત, પી.એફ. રજજસ્ેશન નનબર, ઇ.એસ.આઇ., રજજ. નનબર, સિર્સસ ટેક રજજ.
નનબર, તમે કોન્વકટ પ ૂરો પવડયો હોય તેિી દસ સનસથવઓની યવદરેટી તથવ તેમનવ પ્રિમવણપત્રો િગેરે
વિગતનો સમવિેશ થવય છે. ટેકનીકલ બીડ સવથે ટેનડર ફરેટી ભયવર્સની ઇ-રરેટીસીપ્ટ તથવ EMD નો
હડમવનડ ્વફ્ટ જોડિવનો રહેશે. ચેક કે TDR સિીકવરિવમવન આિશે નહહ.

(૨)

પ્રાઇસ બાપીડ:

જેમવન Security Staff તેમજ Office Boys ને રવજય સરકવર, શ્રમ આયેકતની કચેરરેટી,

ગવનધીનગર દ્વવરવ વનયત કરેલ લઘેતમ િેતન અનિયે ચ ૂકિિવમવન આિશે. જયવરે અનય Office
Staff ને તેમની યોગ્યતવ અને અનેભિ મેજબ કવમની જિવબદવરરેટી આધવહરત િેતન આપિવમવન
આિશે. આ રકમ ઉપર (E.P.F., ઇ.એસ.આઇ. વસિવયની રકમ) ઉપર સવિવિસ ચવર ટકવિવરરેટીમવન
દશવર્સિિવનો રહેશે.
બનને બીડ, એટલે કે ટેકનીકલ બીડ અને પ્રિવઇસ બીડ, અલગ અલગ કિરમવન રવખિવન. બનને કિર, એક
મેખય કિરમવન રવખિવ જેની ઉપર "વિિધ સેિકરનાપી સેિા પ ૂર પાડિા સવિસિસ અને એડમાપીનાપીસ્નટ િ ચાાર"
મવટેન ેન ટેનડર લખી, તા. ૧૭.૧૨.૧૮ સેધીમવન "કં ્સચિચાિશ્ાપી, ગ ૂજરાત વિદાપાપીઠ, અમદાિાદ-૧૪ ને"
પહોંચવડિવનેન રહેશે. તયવરબવદ આિેલ ટેનડર રદ ગણિવમવન આિશે.
ટેકનીકલ બીડ સવથે ટેનડર ફરેટીનવ ર. ૨૦૦૦ (અંકે ર. બે હજાર- નોન-રરેટીફનડેબલ) અને EMD ર.
૧,૦૦,૦૦૦ નો (અંકે ર. એક લવખ પ ૂરવ)નવ ફડમાનડ ડાફ્ટ "કં ્સચિચાિ, ગ ૂજરાત વિદાપાપીઠ, અમદાિાદ"નવ
નવમનો જોડિવનો રહેશે.
ટનનડર ભરનાર માટન જરર શરતર
(૧)

ટનનડર ભરનારનાપી જરર ્ા્કાતર
(અ)

એજનસી રજજસ્ેશન એકટ હેઠળ નોંધવયેલી હોિી જોઇએ.

(બ)

એજનસીએ ભવરત સરકવર/રવજય સરકવર/યેવનિર્સવસટરેટીમવન/કોપ્પોરેશનમવન છે લ્ા ૩ િરર
દરમ્ાન સેિવઓ આપેલ હોિી જોઈએ.

(૨)

ટેનડર ભરનવરે નીચે દશવર્સિેલ જાતે પ્રિમવલણત(સેલફ એટેસટેડ) પ્રિમવણપત્રો/દસતવિેજ ટનકનાપીક્ બાપીડ
સવથે જોડિવન.
૧. રજજસ્ેશન પ્રિમવણપત્ર (એજનસી/કનપની)
૨. સવિવિસટેક રજજ. પ્રિમવણપત્ર
૩. PAN No.
૪. પ્રિ્રૉવિડનડ ફનડ રજજસ્ેશન નનબર
૫. ગેમવસતવ ધવરવ રજજસ્ેશન નનબર
૬. ઇ.એસ.આઇ. રજજસ્ેશન નનબર
૭. છે લ્ા ૩ િરરના (૨૦૧૫-૧૬, ૨૦૧૬-૧૭ અને ૨૦૧૭-૧૮) ચવટર્સડર્સ એકવઉનટનટ દ્વવરવ ઓહડટ
કરિવમવન આિેલ હહસવબો, ટનર્સઓિર, સેિકોનવ ઈ.પી.એફ. અને ઈ.એસ.આઇ. ભયવર્સની વિગત
આ સવથે આપિવની રહેશે.
૮. છેલલવ ૩ િરર્સનવ ઇનકમટેક હરટનર્સની નકલ આ સવથે આપિવની રહેશે.
૯. રજજસટડર્સ ઓહફસનેન સરનવમેન તથવ અમદવિવદ/ગવનધીનગર ઓહફસનેન સરનવમેન આપિવનેન જરરરેટી

રહેશે.
(૩)

ટેનડરર (ટેનડર ભરનવર)નેન ઓછવમવન ઓછન િવવરવિક ટનરઓિર રવપ્ા દસ કરરડ હોવેન જરરરેટી છે.

(૪)

અન્સટ મનાપી ફડપરઝાપીટ (EMD)
૧.

ઇ.એમ.ડરેટી. ર. ૧,૦૦,૦૦૦/- નર ફડમાનડ ડાફ્ટ ટનકનાપીક્ બાપીડ સવથે જોડિવનો રહેશે.

૨.

અસફળ ટેનડરને ઇ.એમ.ડરેટી.નો ડરેટી.ડરેટી. વયવજ િગર તેરનત પરત કરિવમવન આિશે.

૩.

ટેનડર ભયવર્સ પછરેટી ટેનડર પરત ખંચનવરને ઇ.એમ.ડરેટી. પરત મળશે નહી.

૪.

સફળ થયેલ ટેનડરર કવમગીરરેટી સિીકવરિવની નવ પવડે, તો ઇ.એમ.ડરેટી. રકમ જપ્ત કરિવમવન
આિશે.

૫.

ઇ.એમ.ડરેટી.ની રકમ સફળ થનવર કોન્વકટરને વસકેરરેટીટરેટીની રકમ ર. ૫,૦૦,૦૦૦/- (અંકે ર.
પવનચ લવખ) ભરવયવ બવદ વયવજ િગર પરત કરિવમવન આિશે.

૬.

એક કરતવ િધે ટેનડર ગેણવનકમવન એક સરખવન હશે, તો કં ્સચિચાિ, ગ ૂજરાત વિદાપાપીઠ દ્વવરવ
રલચત કવમટરેટી એજનસીનવ અનેભિ તથવ અનય વિગત આધવહરત જે વનણર્સય કરે તે બનધનકતવર્સ
રહેશે.

૭.

ટેનડર સિીકવરવેન કે ન સિીકવરવેન તે અંગેનો હક ગ ૂજરવત વિદવપીઠને અબવવધત રહેશે.

૮.

ટનકનાપીક્ બાપીડ તથવ પ્રાઇસ બાપીડ આધવહરત સફળ થનવર એજનસીને કં ્સચિચાિ, ગ ૂજરાત
વિદાપાપીઠ, અમદાિાદ દ્વવરવ નીચે દશવર્સિેલ શરતોને આવધન કરારપત્ર આપિવમવન આિશે. જે
સિીકવયવર્સન ેન બાહોનધર પત્ર ટેનડર ભરનવર એજનસીએ આપિવનેન રહેશે. જે આ સવથે સવમેલ છે.

ટનકનાપીક્ બાપીડ તથા પ્રાઈસ બાપીડમા સફળ થનાર એજનસાપી માટનનાપી શરતર
(૧)

ં મ િેતન ધારા અનેસવર તેમનવ વસકેરરેટીટરેટી ગવડર્સ અને વસકેરરેટીટરેટી બોયને પગવર
એજનસીએ ્ઘત
ચ ૂકિિવનો રહેશે. જયવરે અનય ઓહફસ સેિકો ગ ૂજરવત વિદવપીઠે નકરેટી કરેલવ પગવર કમર્સચવરરેટીનવ
બેનક અકવઉનટમવન ચ ૂકિિવનો રહેશે. સટવફને ચ ૂકિેલ પગારનાપી વિગત ફહોસાબ વિભાગને આપિવની
રહેશે.

(૨)

એજનસી/ કોન્વકટરે તેનવ દરેક કમર્સચવરરેટીનવ P.F., ઈ.એસ.આઈ. તથવ મજૂર કવયદવ અનેસવર જે રકમ
કપવત કરરેટી જે તે ખવતવમવન જમવ કરવિિવની રહેશે. રકમ ભયવર્સનવ ચલણ તેનવ પછરેટીનવ મવસનવ લબલ
સવથે જોડિવનવ રહેશે.

(3)

એજનસી/ કોન્વકટરે તેનવ દરનક કમરચાાર ન ં હોાજર પત્રક જાળિિવનેન રહેશે. જે તે મવસનવ લબલ સવથે
તે રજૂ કરિવનેન રહેશે.

(૪)

વસકેરરેટીટરેટી ગવડર્સને આઠ–આઠ કલવકની ત્રણ પાળ પ્રિમવણે કવમગીરરેટી કરિવની રહેશે, જયવરે અનય
કમર્સચવરરેટીએ હદિસ દરમ્યવન, ગ ૂજરવત વિદવપીઠે સ ૂચવયવનેસવર આઠ કલવકની કવમગીરરેટી કરિવની
રહેશે.

(૫)

કમર્સચવરરેટીનવન ચવલે નોકરરેટીએ અકસમાત કન અિસાનનાપી જિવબદવરરેટી એજનસી/કોન્વકટરની રહેશે.

(૬)

ં રિાપીઝન સમયે સમયે કરિવનેન રહેશે તથવ તેનો અહેિવલ
એજનસી/ કોન્વકટરે તેનવ કમર્સચવરરેટીન ેન સપ
કેલસલચિશ્રી, ગ ૂજરવત વિદવપીઠને આપિવનો રહેશે.

(૭)

એજનસી/ કોન્વકટરે તથવ તેનવ સટવફે ગ ૂજરવત વિદવપીઠનવ કેમ્પસની વમલકત, િવહન િગેરેને કોઈ
નેકશવન ન પહોંચવડે તેની સવિચેતીપ ૂિર્સક દેખરેખ રવખિવની રહેશે.

(૮)

એજનસી/કોન્વકટરે તેનવ કમર્સચવરરેટીને તેનવ ફરટાિાળ ઓળખપત્ર આપિવનેન રહેશે. જે દરેક
કમર્સચવરરેટીએ પોતવની સવથે રવખિવનેન રહેશે.

(૯)

ગ ૂજરાત વિદાપાપીઠ કનમપસ તથવ તેનવ સચાાચિ્ત કનમપસ પર કામગાપીર બજાિતા વસકેહરટરેટી ગવડડ
જગ્ાનર દંરપ્રગ ન થવય તેની તકેદવરરેટી રવખિવની રહેશે.

(૧૦)

કોન્વકટરે તેનવ સટવફને સે્ેર -સ્ાપીપ (પગાર-સ્ાપીપ) આપિવની રહેશે. જેમવન E.P.F., E.S.I., તથા
અન્ કપાત કન ચ ૂકિણાપીનાપી વિગત દશવર્સિિવની રહેશે.

(૧૧)

એજનસી/કોન્વકટર પવસે પ ૂરતવ પ્રિમવણમવન વસકંર ટ ગાડર, વસકંર ટ બર્ એનડ અન્ ઓફફસ
સટાફ હોિો જોઇએ.

(૧૨)

એજનસી/કોન્વકટરનો સટાફ વિિેક તેમજ કરઇપણ જાતના વ્સન િગરનર હોિો જોઇએ.

(૧૩)

એજનસી/કોન્વકટરે કોઇપણ કમરચાાર નાપી ફરજ પ્રત્ે, વ્સન અંગે , ચાાફરત્ અંગે કે અનય કોઇ
પ્રિકવરની ફફર્ાદ થવય તો તેરત જ તેને ફરજમકં ત કરિવનો રહેશે.

(૧૪)

ગ ૂજરાત વિદાપાપીઠને વસકેરરેટીટરેટી ગવડર્સ કે મેનપવિરની સનખયવમવન િધારર કન ઘટાડર કરિવનો તેમજ
કોઇપણ કમરચાાર નાપી કામગાપીર બદ્િાનર તથવ તેને ફરજ ઉપર આિતા અટકાિિાનર હક રહેશે.

(૧૫)

કોન્વકટરે તેના વસકંર ટ ગાડરને ટરચાર, ્ાકડ , ગણિેશ તથવ જરરરેટી સટનશનર પ ૂરરેટી પવડિવની રહેશે.

(૧૬)

તમવરવ કોઇ કમર્સચવરરેટીને રહેઠવણ પ ૂરવન પવડિવ અંગેનો હક ગ ૂજરવત વિદવપીઠ પવસે અબવવધત રહેશે.

(૧૭)

કોન્વકટ પ ૂરો થયવ પછરેટી તમવરવ કોઇ કમર્સચવરરેટીને પછરેટીનવ િરર્સ મવટે ફરજ પર રવખિવ કોઇ ભલવમણ
કરરેટી શકશે નહી.

(૧૮)

કમર્સચવરરેટીનો પગવર પછરેટીનવ માસનાપી ૧૦ તાર ખ સેધીમવન કરિવનો રહેશે. લબલ જે તે મવસની
૫મી તાર ખ સેધીમવન રજૂ કરિવનેન રહેશે. જો જે તે મવસની ૧૦ તાર ખ સેધીમવન કમર્સચવરરેટીને િેતન ન
ચ ૂકિિવમવન આિે તો પ્રિવત વિલનબીત હદિસનવ ર.૨૦૦૦/- ્ેખે દડ િસ ૂલિવમવન આિશે. ઓહડટમવન
મવલેમ પડશે કે લબલમવન િધે ચ ૂકિણે ન થયેન છે, તો તેટલી રકમ પરત કરિવની રહેશે, જયવરે ઓછન
ચ ૂકિણે ન થયેન હશે તો તેટલી રકમ એજનસી/કોન્વકટર તરફથી ચ ૂકિિવની રહેશે.

(૧૯)

કમર્સચવરરેટીનવ E.P.F., ઇ.એસ.આઇ., સવિવિસટેક તથવ અનય કવયદવકરેટીય જિવબદવરરેટી અંગેનવ ખેલવસવ
કરિવની જિવબદવરરેટી એજનસી/કોન્વકટરની રહેશે.

(૨૦)

એજનસી/કોન્વકટરે ૧૮ િરરથાપી ઓછ ઉંમરનર કરઇપણ કમરચાાર રવખી શકશે નહી.

(૨૧)

કોન્વકટરનો સમયગવળો એક િરર્સનો રહેશે. સનતોરજનક કવમગીરરેટી જણવશે, તો િધે એક િરર્સ સેધી
કોન્વકટ લનબવિિો કે નહી તે વનણર્સય ગ ૂજરવત વિદવપીઠનો રહેશે.

(૨૨) નયવયકેત્ર – કોઇપણ વિિવદ અંગે નયવયકેત્ર અમદવિવદ રહેશે.
(૨૩)

અધ ૂરવન/અસપષટ/શરતી કે વનયત સમયમયવર્સદવ બવદ આિેલવન ટેનડર સિીકવરિવમવન આિશે નહી કે તે
અંગેનવ કવરણો ગ્વહ રવખિવમવન આિશે નહી.

(૨૪)

એજનસી/કોન્વકટર કોઇપણ સરકવરરેટી કે લબનસરવકરરેટી સનસથવનવ ફડફરલટર નથાપી તથવ કોઇ પર્ાપીસ કનસ
રનકરડર પર નહી હોિવનેન ર.૧૦૦/- નવ સટેમ્પ પેપર ઉપર, ટેનડર ઓનલવઇન થયવ પછરેટી, નરટરાઇઝડ
અસ્ એકરારનામ ં રજૂ કરિવનેન રહેશે.

(૨૫)

એજનસી/કોન્વકટરે નેશનલવઇઝડ બેનકનાપી ર. પાચા કરરડ (પાચા કરરડ) નાપી બેનક સર્િનસાપીનાપી
પ્રિમવલણત નકલ રજૂ કરિવની રહેશે.

(૨૬)

એજનસી/કોન્વકટરે, સરકવરરેટી/અધર્સ સરકવરરેટી સનસથવમવન વસકેરરેટીટરેટી ગવડર્સ તેમજ મેનપવિરનો છે લ્ા ત્રણ
િરરમા િધવરે મવણસોનો વસંગલ િકર્સઓડર્સર તેમજ કવમ કયવર્સનવ અનેભિનેન પ્રિમવણપત્ર જોડિવનેન
રહેશે.
(ડૉ. રાજેનન ખાપીમાણાપી)
કં ્સચિચાિ

Tender Form for service and administrative charges for providing Man Power
Services to Gujarat Vidyapith
(Technical Bid)

Affix latest
passport copy of
photograph

1) Name and Address of Agency/Company: _______________________________
________________________________________________________________
Telephone number : ________________________________________________
2) Address of Office at Ahmedabad/ Gandhinagar : _________________________
________________________________________________________________
3) Agency’s / Company’s Registration number :____________________________
4) Name of Designated person / telephone number:
_________________________/______________________________________
5) Type of Agency, whether Individual / Partnership firm or Limited Company:
________________________________________________________________
6) Name of Company’s Partners/Directors with Address and Telephone Numbers
(Please attach Annexure with this form separately)
7) Agency’s / Company’s PAN No.: _____________________________________
8) Agency’s / Company’s Provident Fund account number:___________________
9) Agency’s / Company’s E.S.I.C. number :_______________________________

10) Agency’s / Company’s Service Tax/GST number:
___________________________/____________________________________
11) Registration No. Under PSA (Regulation) Act 2005: ______________________
12) Registration No. / License No. Under Contract Labour (R&A) Act 1970 for
providing security Services only, through contract Workers valid as on 31-122019: __________________________/_______________________________
13) Details with supporting documents of Providing Security services, during last
three years:
(i) Govt. of India_______________________________________________
(ii) State Govt./ Universities/Corporation/____________________________
(iii) Private Sector
_______________________________________________
14) Attach copies of the last three Income tax returns Year 2015-16, Year 2016-17
& Year 2017-18.
15) Turn-over of the last three years (in Rupees):
Year 2015-16: ___________________________
Year 2016-17: ___________________________
Year 2017-18: ___________________________
16) Average Turnover of last 3 years: Rs. _______________
17) No. of Employees for which EPF has been deposited during last three years:
Year 2015-16: ___________________________
Year 2016-17: ___________________________
Year 2017-18: ___________________________

18) No. of Employees for which ESI contribution has been deposited during last three
years:
Year 2015-16: ___________________________
Year 2016-17: ___________________________
Year 2017-18: ___________________________
19) Details of Tender Fee, E-receipt No.____________Date_________ of
State Bank I-Collect
20) Details of Earnest Money Deposit
(A)

Amount of Rs.______________________

(B)

D.D. No.__________________

(C)

Date:-______________

(D)

Name of Bank/Branch__________________/_____________________

21) Other Information:__________________________________________________
22) Declaration of filling Tender:
I/ We declare that I / We have read all the condition 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 filling Tenderer: __________________________________

Note:

Name and Address

:

_________________________________

Telephone Number

:

_________________________________

Please enclose self-attested certificates with this tender form.

PRICE BID
(Service and Administrative charges for providing Man Power Services to Gujarat Vidyapith)

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. Particulars
No. of
Wages
EPF
ESI in Service &
No.
estimated
Contribution %
administrative
employees*
in %
Charge**
required
in % on wages
1. Security Guards
30
At the rates
As per rules As per
(unarmed)
prescribed by
rules
State Govt.
2. Office Boys
85
At the rates
As per rules As per
prescribed by
rules
State Govt.
3 Other Office Staff:
Ranging from: As per rules As per
rules
A) Clerical
50
Rs.13,000/- to
Rs. 23,000/-#
B) Technical

*
**
#

10

Rs. 15,000/-to
Rs. 25,000/-#
No. of employees may vary as per requirement of Gujarat Vidyapith.
At present Universities are exempted from payment of service taxes. If Government
imposes any service tax or other tax it will be borne by Gujarat Vidyapith.
The pay will depend upon the qualifications, experience and job profile.

Details of tender fee and EMD
(1) Tender Fee –
(2) EMD

E.Receipt No.__________Date_____________Rs.2,000/DD No.__________
Bank_____________Rs.1,00,000/-

Signature_____________________
Name & Designation with seal
_____________________________
_____________________________

Contact No:-_______________________
Email :-___________________________

(આ પત્ર એજનસાપી/કપનાપીના "્ેટરપેડ" પર ટાઇપ કરિર)
તાર ખર
પ્રવત,
કં ્સચિચાિશ્ાપી,
ગ ૂજરાત વિદાપાપીઠ
આશ્મ રરડ,
અમદાિાદ-૩૮૦૦૧૪.
વિર્ – વસકંર ટ સવિસિસ પ ૂર પાડિાના ટનનડર અંગે .
મે. સાહોનબશ્ાપી,

(૧)

હ/ે ન અમે આ સવથેનવ ટેનડર ડોકેમેનટમવન જણવિેલ શરતો સવથે સનમત છન/છરેટીએ.

(૨)

હ/ે ન અમે આ સવથેનવ ટેનડર ડોકેમેનટમવન જણવિેલ શરતો મં/અમે િવનચી છે, અને સવરરેટી
સમજયો/સમજયવ છન/છરેટીએ. તેન ેન પવલન કરિવ બવનહેધરરેટી આપેન છન./આપીએ છરેટીએ.

(૩)

હ/ે ન અમે સરકવર તરફથી િખતોિખત લઘેત્તમ િેતનમવન સેધવરવ, પ્રિ્રૉ. ફનડ એકટ, ઇ.એસ.આઇ.
એકટમવન સેધવરવ મેજબ િતર્સિવ બવનહેધરરેટી આપેન છન/છરેટીએ.

(૪)

હ/ે ન અમે સવરવ, વિિેકરેટી, વયસનરહહત સટવફ પ ૂરો પવડિવ બનધવઉ છન/બનધવઇએ છરેટીએ.

(૫)

હ/ે ન અમે અમવરવ કોઇપણ કમર્સચવરરેટીની ફહરયવદ આિશે, તો તેની પર વશકવતમક પગલવન ભરિવ
બનધવઉ છન/બનધવઇએ છરેટીએ.

સહી-વસકો
નવમ-સરનવમેન
અને ટેલીફોન નનબર

