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આઇ.આઇ.ટ .ઇ.ખાતે થુાર, લ બર,ક ડયાની સેવા રુ  પાડવા ગે ુ ં      

ભાવ-પ ક 

 

આઇ.આઇ.ટ .ઇ.ના ં ુ ય સં ુલ અને છા ાલય સં ુલમા ંખાતનેા ક પસમા ં થુાર કામ, લ બગ કામ 

અને કડ યા કામ અને મ ૂર  કામ માટની સવેાઓ માટ  વાિષક કામ માટ સીલબધં કવરમા ંભાવ-

પ કો આમિં ત કરવામા આવે છે. કામગીર ની િવગત  ુિવગતવાર િવવરણ આ સાથે સામેલ છે. 

 

કામ  ુનામ આઇ.આઇ.ટ .ઇ.ના ં ુ ય સં ુલ અન ે

છા ાલય સં ુલમા ં થુાર કામ, લ બગ 

કામ, કડ યા અને મ ુર  કામની સેવાઓ.  

ભાવ-પ કો મેળવવાની તાર ખ અને સમય   ૦૨/૦૨/૨૦૨૨       

ભાવ- પ કો પરત કરવાની તાર ખ અને સમય   ૧૪/૦૨/૨૦૨૨     ૧૮.૦૦ કલાક ધુી 

થળ લુાકાત આઇ.આઇ.ટ .ઇ. સેકટર-૧૫, સેકટર-૨૪  

 
 

  ભાવ-પ ક આઇ.આઇ.ટ .ઇ.ની વેબ સાઇટ www.iite.ac.in પરથી ડાઉનલોડ પણ કર  

શકાશે, ભરલા ભાવ-પ કો સીલબધં કવરમા ુલસ ચવ ી, આઇ.આઇ.ટ .ઇ. રામ ણ પરમહસં િશ ણ 

સં ુલ, ખ-રોડ, મહા મા મદં રની બા ુમા.સેકટર-૧૫, ગાધંીનગર ખાતે િતમ તાર ખ ધુીમા ંમોકલવાના 

રહશે. 

 
 
 
 

 
 
 
 



ભાવ-પ ક ભરનાર માટની શરતો. 
 

૧. આ કામગીર  ગેના ભાવપ ક તા. ૧૪/૦૨/૨૦૨૨ના રોજ ધુીમા ં િુનવસ ટ  કાયાલય 

સમયગાળામા ંસીલબધં કવરમા પહોચતા કરવાના રહશે. મા ંભાવ પ ક ફ  પટેનો .૫૦૦/- નો 

ડ .ડ . “ર ાર આઈ.આઈ.ટ .ઈ.” ના ંનામનો જોડવાનો રહશે. 

૨. વક ઑડર મ યા બાદ આ કામગીર  એક અઠવા ડયામા ંચા  ુકરવાની રહશે. 

૩. કામગીર  દર યાન થયેલ ુ શાન -તે એજ સીએ ભોગવવા ુ ંરહશે. 

૪. િનયત સમય મયાદામા ંકામગીર  ન થાય તેવા સજંોગોમા ંએજ સીએ પેન ટ  ભરવાની રહશે. 

૫. ભાવ-પ કમા દશાવેલ રકમ, તમામ કરવેરા સાથેની રહશ.ે 

૬. ઉપરો ત જણાવેલ કામગીર મા વધ-ઘટ કરવાની સ ા િુનવસ ટ ની રહશે. 

૭. કામગીર  કરનાર ઇ રદાર પાસે  PAN Card, GST ન ધણી સ ટ હો ુ ંજોઈએ. 

૮. ભાવપ કો ગેનો આખર  િનણય િુનવસ ટ  ઓથોર ટ નો રહશે. 

૯. આ કામગીર  િુનવસ ટ ની સે ટર-૧૫ અને સેકટર-૨૪ ખાતે કરવાની રહ છે. િુનવિસટ ની લુાકાત 

ક અ ય વ  ુમા હતી હ  ુકચરે  સમય દરિમયાન િુનવસ ટ  ખાતે  સપંક સાધવો. 

૧૦. પાટ /એજસંી/ક ાકટર ભાવપ ક મોકલતી વખત ેનીચે જુબની મા હતી મોકલવાની રહશે. 

 ૧) સીલબધં કવરમા ંભાવપ ક. 

 ૨) પાટ /એજસંી/ક ાકટર નોધણી ુ ંસટ ફ કટ અથવા ન ધણીનો આધાર. 

 ૩) પાટ /એજસંી/ક ાકટર PAN CARD/GST ની નકલ 

          

૧૧. પાટ /એજસંી/ક ાકટર દર મ હનાના ંન  કરવામા ંઆવેલા બ ે દવસ દર યાન ઉપરો ત માણસો 

મોકલી ફ રયાદ િનવારણ કરવા ુ ંરહશ,ે વ મુા ં યાર પણ તા કા લક કામગીર  ઉભી થાય યાર  

ઓન ફ રયાદ મળે તેના ૬ કલાકમા ં -ત ેકામગીર  માટ માણસ મોકલી આપવાનો રહશે, ુ ં

કુવ ુ ંિવઝીટ ચા  પેટ કુવવામા ંઆવશે, યાર દવસ દર યાનના કામમા ંતમામ બાબતોની 

ચકાસણી કરવાની રહશે. અને યો ય કરવાની રહશે. યાર મ ૂરોની સેવા જ રયાત અ વયે રૂ  

પાડવાની રહશે. 

૧૨. યાર પણ કોઈ સામ ીની જ રયાત હોય તેવા સજંોગોમા ંઅ ેની કચેર ને અગાઉથી ણ કરવાની 

રહશે. 

૧૩. એજ સીએ કામ મ યાના ૭ દવસમા ંિસ ુ રટ  ડપોઝીટ પેટ .૫૦૦૦/- અ ેની કચરે મા ં“ર ાર 

આઈ.આઈ.ટ .ઈ.” ગાધંીનગરના ંનામે જમા કરાવવાના રહશે. 

૧૪. એજ સી ારા કામગીર  ગે ુ ંર ટર િનભાવવા ુ ંરહશે,  પણ કામગીર   તે દવસ ેકરવામા ં

આવ તેની નોધ તેમા ંકર  સતાધીકાર ની સહ  લેવાની રહશે. 



૧૫. કામગીર  માટ આવનાર થુાર,કડ યા, લ બરને કામગીર  માટ જ ર  સાધનો લઈને આવવા ુ ંરહશે. 

૧૬. કામગીર  દર યાન કામદારને એટલે ક એજ સી તરફથી આવેલા માણસની સં ણૂ જવાબદાર  -તે 

એજ સીની રહશે,તેના માટ આઈ.આઈ.ટ .ઈ.ની કોઈ જવાબદાર  રહશે ન હ. 

૧૭. કામગીર  માટ આવેલા માણસો નીર યસની હોવા જોઈએ. 

૧૮. કામગીર  માટ ુ ં કરલી કામગીર ુ ં ર ટર એજ સીએ િનભાવવા ુ ં રહશે, ના આધાર માિસક 

કુવ ુ ંકરવામા ંઆવશે. 

૧૯. બલ ર ુ કરતી વખતે કામગીર ની િવગતનના ંર ટરની નકલ મોકલવાની રહશે. 

૨૦. ઉપરોકત ભાવોમા ંસૌથી વ  ુભાવો મના ઓછા હશે,તેવી એજ સીને કામગીર  સોપવામા ંઆવશે, 

તેમા ંછતા આ ગનેો િનણય િુન.નો આખર  રહશે. 

૨૧. ઉપરો ત કામગીર  જો િનયત સમયમયાદામા ંન થાય અથવા િનયત દવસે  તે કાર ગર ન 

આવે તેવા સજંોગોમા ંએજ સીને તેના પેમે ટમાથંી પેન ટ  . ૨૦૦૦/- કપાત કરવામા ંઆવશે. 

૨૨.  ઉપરો ત ભાવ-પ ક પર પ ટ “ થુાર, લ બર,ક ડયા અને મ ુરો રુા પાડવાના ં ભાવ-પ ક“  

લખવાં ુ ંરહશે.    

૨૩. ઉપરો ત કામગીર  માટ એજ સી યો ય ર તે કામગીર  ન હ કર તેવા સજંોગોમા ંતેમને નોટ સ આપી 

ા કરવામા ંઆવશે અને તેની િસ ુ રટ  ડ પોઝીટ જમા લેવામા ંઆવશ.ે 

     
 

 
 

 ુલસ ચવ, 

આઈ.આઈ.ટ .ઈ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



પાટ /એજસંી/ક ાકટરની િવગત: 

 

1. નામ અન ેસરના  ુ                        : 

2. પાટ /એજસંી/ક ાકટરની મા હિત           : 

     

3. સપંક નબંર                        : 

4. ઇ-મઈલ                 : 

5. ર જ શનની િવગત            : 

6. પાન કાડ નબંર          

7. કરલા કામના અ ભુવની મા હિત           : 

8.      GST નબંર                                : 

 

  
 

 

 

       પાટ /એજસંી/ક ાકટરની સહ  

 

 

 

 

 

 

 

 



ભાવ-પ કની િવગત 

અ ુ

મ 

િવગત કામની િવગત િત 

િવઝીટ(૩ 

કલાક ધુી) 

િત 

દવસ  

૧ ક ડયા કામ  બનં ેસં ુલ ખાતેના ં બ ડ ગમા ંજ ર  મરામત વીક, 

ચણતર, લા ટર,ર પેર ગ,વગરે વી કામગીર .  

  

૨ થુાર  કામ બાર ,દરવા ,ટબલ, રુશી,ફિનચર ર પેર ગ કામગીર     

3 લ બગ કામ પી.વી.સી., .આઈ. પાઇપ, વા વ,નળ, લશ,ગટર 

પાઇપ વગેર વી લ બગને લગતી કામગીર  

  

૪ મ ુર  કામ  જ રયાત અ વય ે િુન.મા ંમ ુર કામ માટ જ ર  

કામદારો રુા પાડવાની કામગીર  

  

 

 

એજ સી/પાટ /કો કટરની સહ . 


