›÷ÛÐéüÁõÛ©Û
,

     ,

•Ûä›÷ÁõÛ©Û ÁõÛ›÷¿Û, •ÛÛ×µÛà¶Û•ÛÁõ
કિમર,મહલા

અને

બાળ

િવકાસની

કચેર,•Ûä›÷ÁõÛ©Û

ÁõÛ›÷¿Û, ગાંધીનગર ³ùÛÁõÛ …¶ÛíÜ©Ûક õ È¿ÛÛ¸ÛÛÁõ …¤øકõÛ¿Û©Û µÛÛÁõÛé 1956 ÍÛäµÛÛÁéõÅÛ 1986 Ðéü¥øÇ •ÛóÛ¶¤ø †¶Û …é†¦ø¶ÛÛ µÛÛéÁõ¨Ûé
…¶ÛÛ¬Û Ü¶ÛÁõÛµÛÛÁõ ¼ÛÛÇÛ…Ûé, ¾ÛÜÐüÅÛÛ…Ûé¶Ûé ÜÈÛ¶ÛÛ¾ÛæÅ¿Ûé …ÛËÛ¿Û,
Áõ“Û¨Û …¶Ûé ©ÛÛÅÛà¾Û …Û¸ÛÈÛÛ ¾ÛÛ¤éø ÍÈÛíÜ˜™કö õ ÍÛ×Í¬ÛÛ…Ûé ¾ÛÛÁõºõ©Û
¶ÛÛÁõà ÍÛ×Áõ“Û¨Û કéõ¶®ù, નમદા,તાપી,વલસાડ,ડાંગ ”ÛÛ©Ûé ÉÛÄõ
કõÁõÈÛÛ ¾ÛÛ¤éø ÍÈÛí˜™öàક õ ÍÛ×Í¬ÛÛ…Ûé ¸ÛÛÍÛé¬Ûà Ü¶Û¿Û©Û ¶Û¾Ûä¶ÛÛ¾ÛÛ×
…Áõœ÷…Ûé ¾Û×•ÛÛÈÛÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛé ™öé.
Ü¶Û¿Û©Û ¶Û¾Ûæ¶ÛÛું …Áõœ÷ºõÛé¾ÛÙ તેમજ બોલીઓ અને શરતો
વેબસાઇટ http://wcd.gujarat.gov.in/ ઉપર ઉપલ(ધ છે . આ
અર,પ-કો    
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અને બાળ િવકાસની કચેર

00  કિમર,મહલા

•Ûä›÷ÁõÛ©Û ÁõÛ›÷¿Û, ¦øÛñ.œ÷ÈÛÁõÛ›÷
ભોય©ÛÜÇ¿Ûé, ›æ÷¶ÛÛ ÍÛÜ˜ÛÈÛÛÅÛ¿Û,

¾ÛÐéü©ÛÛ ½ÛÈÛ¶Û, (લોક õ¶Û×. ૨૦
•ÛÛ×µÛà¶Û•ÛÁõ ”ÛÛ©Ûé ર2ુ કરવાના રહશે.
Í¬ÛÛÜ¶Ûક કõ“ÛÛ…é …Û ¸ÛóÈÛèÜ©Û¾ÛÛ× કõÛ¿ÛÙÁõ©Û ÍÛ×Í¬ÛÛ¶Ûé ¸ÛóÛµÛÛ¶¿Û
…Û¸ÛÈÛÛ¾ÛÛ× …ÛÈÛÉÛé. ÍÛ×Í¬ÛÛ¶Ûà ¾Û×›ä÷Áõà ©Û¬ÛÛ ¶ÛÛ¾Û×›ä÷Áõà¶ÛÛé Ðü‘õ
કિમર,મહલા અને બાળ િવકાસની કચેર¶ÛÛé ÁõÐéüÉÛé.
)  ,
1
મહલા અને બાળ િવકાસની કચેર
3ુજરાત.રાજય,ગાંધીનગર.
તા.

23 ૦૨-૧૫.

હૃ શ કરવા માટ અર

નાર સંર ણ

ુ ફોમ

પ્રિત,
કિમ ર ી,
કિમ ર,મિહલા અને બાળ િવકાસની કચેરી,
ગુજરાત રા ય,ગાંધીનગર
હૃ શ કરવાની મં ુ ર આપવા બાબત

િવષય- વૈ છક નાર સંર ણ
ટ્ર ટનુ નામીમાન,

અમા ટ્ર ટ/મંડળ---------------માટે સં થા શ કરવા ઇ છે છે .
ઉપયુક્ર્ ત સં થાને લાગુ પડતા લાયસ સીંગ એક્ટ અને આપના ખાતાના સહાયક ગ્રા ટને લગતા બધા
િનયમો અમો કાળજી પુવક
ર્ વાં યા છે અને ઉક્ત િનયમ સંગ્રહના બધા તેમજ સરકાર ી ારા નારી સંરક્ષણા કે દ્ર
શ કરવાની બોલીઓ/શરતો તેમજ તેમાવખતો વખત સમાિવ ટ કરવામાં આવે તેવા બીજા તમામ િનયમ તેમજ
કિમ ર,મિહલા અને બાળ િવકાસ વખતો વખત આપે તે સુચનાઓનુ પાલન કરવા અમે કબુલ થઇએ
છીએ..ટ્ર ટની િવગતો નીચે આપી છે ,
૧

ટ્ર ટનુ નામ અને પુરેપ ુ સરનામુ

૨

પ લીક ટ્ર ટ એક્ટ નીચે અથવા સોસાયટીના કાયદા
નીચેનો રજી ટ્રેશન નંબર અને તારીખ(નકલ સામેલ
રાખવી)

૩

િનયામક સમાજ સુરક્ષા

ારા ઓફર્ નેજીસ એ ડ

ચેરીટે બલ (સુપરિવઝન એ ડ ક ટ્રોલ) એક્ટ -૧૯૬૦
હેઠળ મળે લ મા યતા ની તારીખ અને નંબર
૪

ટ્ર ટના મુખ્ય ઉ ે શો

૫

કયા પ્રકારની સં થા શ
પ્રવ ૃિ

કરવાની છે ? અને કઇ

કરે છે તેની માિહિત ફોટા સિહત આપવી

૬

સં થા શ કરવાનુ થળ

૭

સં થા શ કરવાનો ટ્ર ટના ઠરાવની નકલ

૮

સં થાની નજીક આવેલ તે જ પ્રકારની

સરકારી /

િબન સરકારી સં થાનુ તેનાથી અંતર
૯

પ્ર તાિવત સં થાની સંચાલક સિમિતના સ યોના
નામ,હો ા, યયસાય અને સરનામા

૧૦

પ્ર તાિવત

સં થામાં અંતેવાસીઓને

માટે

િશક્ષણ, તાલીમ પુનઃ થાપન માટેની

ભોજન,

યવ થા શુ

કરવામાં આવશે?
૧૧

અંતેવાસીઓનારહેઠાણ,ભોજન,કપડા,િશક્ષણ

તાલીમ

પુનઃ થાિપત માટેની સગવડો ઉભી કરવા માટે શુ
આયોજન છે ?
૧૨

સં થાના

છે લા

ત્રણા

વષર્ના

વાિષર્ક

વિહવટી

અહેવાલની નકલ
૧૩

સં થાનોપાન નંબર

૧૪

નાણાકીય સ ધરતાનુ CA નુ પ્રમાણ પત્ર અને બે ક
િસલકનુ પ્રમાણપત્ર

૧૫

CA

ારા ઓડીટ થયેલ છે લા ત્રણ વષર્ના ઓિડટ

િહસાબોની નકલ
૧૬

સં થાના પોતાના ખચાર્ લગભગ એક વષર્ સુધી
ચલાવી શકાય તે માટે સં થાએ કરે લ નાણાકીય
સગવડ તેમજ બે ક બેલે સ પ્રમાણપત્રની ઝેરોક્ષ
નકલ છે લા એક વષર્ન ુ બે કનુ આવક-જાવકનુ
ટેટમે ટ

૧૭

સં થા પાસેના ભૌિતક સગવડ સાથેના મકાનોની
િવગતો (નકશા તેમજ ફોટોગ્રા સ સિહત)

૧૮

સં થા રા ય સરકાર/ભારત સરકાર તથા અ ય
અનુદાન સહાય મેળવતી હોય તેની િવગત

૧૯

સં થાએ કરે લ કામગીરી અનુભવનુ પ્રમાણપત્રની
િવગત

સં થાના વડાની સહ -િસકકા.

ન ધ:(અ) ઉપરોક્ત દશાર્વલ
ે તમામ િવગતો સાચી છે અને આપેલ શરતો અને બોલીઓનુ પાલન કરવાનુ
બાહધરી પત્ર સામેલ કરવુ.
(બ) અરજી કરનાર સં થાએ મિહલા અને બાળ િવકાસ િવભાગના ઠરાવ ક્રમાંક – નરક્ષ/૧૦૨૦૦૮/ન
બા ૩ –અ,તા.૧૭/૮/૦૯ની શરતોનો અમલ કરવાનો રહેશે તેમજ સરકાર ીના પ્રવતર્માન િનિત
િનયમો ઠરાવનુ પાલન કરવાનુ રહેશ.ે થાિનક કક્ષાએ મિહલાઓના ઉ કષર્નીપ્રવ ૃિતમાં કાયર્રત
સં થાને પ્રાધા યઆપવામાં આવશે.સં થાની મંજુરી તથા નામંજુરીનો હક્ક કિમ ર,મિહલા
અને બાળ િવકાસનીકચેરી/સરકાર ીનો રહેશ.ે
(ક) ઉપરોક્ત તમામ િબડાણો જોડવા જ રી છે
સં થાના વડાની સહ -િસકકા.

શરતો અને બોલીઓ:1.

વૈિ છક સં થાઓ ઓફર્ નેજીસ એ ડ ચેરીટેબલ (સુપર િવઝન અ ડ કંટ્રોલ) એક્ટ -૧૯૬૦ હેઠળ મા યતા
મેળવેલ હોવી જોઇએ.

2. સમાજ સુરક્ષા ગ્રા ટ એઇડ કોડ-૧૯૯૨ ની બધી શરતો અમલી બનશે અને તેના આિધન કાયર્ કરવાનુ
રહેશ.ે
3. આ જવાબદારી વીકારનાર વૈિ છક સં થાઓને ૪૦ બાળાઓ/બહેનોને રાખવાની રહેશે અને તેઓએ
સગવડ પુરી પાડવાની રહેશ.ે મા રહેવા,જમવા અને સેનીટે શનની સગવડતાવા

મકાન ઉપલ ધ

કરવાનુ રહેશે.
4. અનૈિતક

યાપાર અટકાયત ધારો-૧૯૮૬ મુજબની કાયર્વાહી કરવાની રહેશ.ે કાયદાને આિધન નારી

સંરક્ષણ માટે િનભાવ અને વહીવટી કાગીરી કરવાની રહેશે.
5. સરકાર ીના પ્રવતર્માન અનામત િનિત પ્રમણે આ સંવગર્માં
પ્રથમ

તે વગર્નો બેકેલોગ બાકી હોય તો સવર્

તે બેકેલોગ પુરો કરવાનો રહેશ.ે યાર બાદ આ સંવગર્ના રો ટર રજી ટર પ્રમાણે તે વગર્ને ફાળે

જગ્યાઓ આવતી હોય તે જગ્યાઓ ઉપર

તે વગર્ન ુ પ્રિતિનિધ વ જળવાય તે રીતેકાયર્વાહી થાય તે

રીતે િનમણુક સ ાિધકારીએ જોવાનુ રહેશ.ે
6. આ નારી સંરક્ષણ કે દ્રમાં નીચેની સેવાઓ આઉટ સોસર્થી કો ટ્રાક્ટ પર લેવાની રહેશ.ે
મ

જ યા ુ નામ

ફ સ પગાર માિસક પાંચ વષ માટ(આઉટ
સોસથી) (એક સં થાનો)

૧

અિધક્ષક

10000/-

૨

ક્લાકર્

5300/-

૩

ક્રા ટ ટીચર

5300/-

૪

આયા

5000/-

૫

વોચમેન

5000/-

૬

રસોયા

5000/-

૭

િ વપર

5000/-

૮

પટાવાળા

5000/-

કુલ

45,600/-

ઉપરના કો ટકમાં િનયત થયા મુજબ માિસક ઉ ચક પગાર મળશે આિનમણુક કરારના ધોરણે
ગણવમાં આવશે.
7. ઉભય પક્ષે એક માસની નોટીસ અથવા એક માસની િફક્સ પગારની રકમ સાથેનો નોટીસ પગાર આપીને
કરારનો આંત લાવી શકાશે.
8. િનયત િફક્સ વેતન પર કોઇ જાતના ભ થા મળવાપાત્ર થશે નહી.
9. કરારના સમયગાળા દર યાન િનમણુક મેળવતા કમર્ચારીઓને ઉપરના કો ટકના કોલમ-૫માં િનયત થયા
મુજબ માિસક ઉ

ક પગાર(િફક્સ વેતન)માં કોઇ પ્રકારનો વધારો કે ઇજાફો મળવાપત્ર થશે

નહી.મ ઘવારી ભ થુ,વચગાળાની રાહત અથવા પગાર પંચના બીજા લાભો કે અ ય કોઇ લાભો મળવા
પાત્ર થશે નહી.
10. કરારના સમયગાળા દર યાન મેડીકલ રીએ બસર્મે ટ મળવાપાત્ર થશે નહી.
11. કરારના પાંચ વષર્ના સમયગાળા દર યાન બજાવેલ સેવા/નોકરી પે શન બોનસ,એલ.ટી.સી. લીવ
એ કેશમે ટ,પેશગી કે તેવા અ ય કોઇ નાણાકીય લાભો સરકાર ી પાસેથી મેળવવાને પાત્ર ગણાશે નહી.

12. કરારના સમયગાળા દર યાન કમર્ચારીનુ અવસાન થાય તો તેમણે બજાવેલી ફરજના સમયગાળાની
િફક્સ વેતનની લેણી રકમ કમર્ચારીના કુટુંબીજનોને મળવાપાત્ર થશે પરં ત ુ બીજા નાણાકીય
લાભ,એક્શગ્રેિશયા લાભ કેરહેમરાહે નોકરી

વા અનુસગ
ં ીક લાભ મળવાપાત્ર થશે નહી,

13. િનમણુક પામનાર અિધક્ષક/કમર્ચારીને સમાન સંવગર્ન ુ અિધક્ષક/કમર્ચારીએ ફરજો બજાવવાની થતી હોઇ
તેવી ફરજો ફરજો બજાવવાની રહેશે તે માટે કચેરીમાં ફરજા પાલનનો

સમય િનયત કરે લ હોય તે

સમય પ્રમાણે કચેરીમાં હાજરી આપવાની રહેશે તેમજ પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટીસ કે અ યત્ર પાટર્ ટાઇમ નોકરી કરી
શકાશે નહી જાહેર રજાના િદવસોએ પણ સરકારી કામગીરીની જ રીયાતને અનુલક્ષીને ફરજ બજાવવા
જણાવવામાં આવે તો તે મુજબ ફરજ બજાવવાની રહેશે.
14. િનમણુક પામનાર અિધક્ષક/કમર્ચારી કરારના સમય દર યાન વાિષર્ક ધોરણે ૧૨ પરચુરણરજા મળવા
પાત્ર થશે અ ય કોઇ રજા મળવાપાત્ર થશે નહી તે િસવાયની રજા ભોગવાશે તો તે રજાના પગારની
કપાત કરી લેવામાં આવશે.મિહલા કમર્ચારીઓને રજાના િનયમો મુજબ પ્રસુિત રજાઓ મળવાપાત્ર થશે.
15. િનમણુકં પામનાર અિધક્ષક/કમર્ચારીઓએ કાયર્મથક પર રહેઠાણે રહેવાનુ ફરજીયાત રહેશે અને અિધકૃત
અિધકારીની પરવાનગી વગર મુખ્ય મથક છોડી શકાશે નહી.
16. કરારના સમય ગાળા દર યાનની અસંતોષકારક કામગીરી કે અિશ ત બદલ કોઇપણ જાતની નોટીસ
આ યા િસવાય કોઇ પણ સમયે નોકરી સમા ત કરવામાં આવશે.
17. સરકાર ી તરફથી વિહવટી િહતમાં બીજી િક જ રી શરતો નક્કી થાય તે પણ બંધન કતાર્ રહેશે
18. યયસાય વેરાની કપાત િનયમોનુસાર િફક્સ પગારમાંથી કરવાનાં આવશે.
19. નીમણુકના સમય દર યાન તેમણે બજાવેલ સરકારી સેવાની બાબત અંગે કોઇ પણ પ્રકારની ફોજદારી કે
િદવાની કાયર્વાહી સબબ રા ય સરકારની કોઇ જવાબદારી રહેશે નહી.
20. કરાર આધારીત ઉ ચક વેતનથી િનમણ ૂક પામેલ યિક્તને સરકારી મહેકમ ઉપર સમાિવ ટ થવા માટે ના
કોઇ હક્ક પ્રા ત થશે નહી.
21. ઉપરોક્ત શરતો િનમણુકં પામનાર યિક્તને વીકાયર્ છે તે અંગેન ુ સંમિતપત્ર મેળવવાનુ રહેશ.ે
22. આ ભરતી

તે સંવગર્ના ભરતી િનયમો અનુસાર યોગ્ય લાયકાત ધરવતા ઉમેદવારોથી ભરતીની િનયત

કરાયેલ પ્રક્રીયાને અનુસરીને જ કરવાની રહેશે અને િનયત અરજીપત્રકમાં િનમણુકપત્રમાં આ શરતોનો
સમાવેશ કરવાનો રહેશે.
23. આ રીતે િનમણ ૂક પામેલ ઉમેદવારની ૨ વષર્ દર યાન કરે લ કામગીરીની સમીક્ષા ૨ વષર્ પછી કરવાની
ુ ર્ સંતોષકારક જણાય તોજ બાકીના સમય માટે ચાલુ રાખવામાં આવશે.
રહેશે અને જો કામગીરી સંપણ
24. સમાજ સુરક્ષામાં ગ્રા ટ ઇન કોડ ૧૯૯૨ મુજબ મા ય ખચર્ન ુ ૧૦ ટકા ખચર્ સં થાએ ભગવવાનુ રહેશે પણ
તે માટે ગ્રા ટ મળવાની પાત્રતા નીચે મુજબ રહેશ.ે ગ્રા ટવારી મા યતા આવતા
તેના પ્રથમ વષેર્ શુ ય
બીજા વષેર્ ૫૦%

મળવાપાત્ર ગ્રા ટના પ્રમાણમાં

ત્રીજા વષેર્ ૧૦૦%

સં થાના વડાની સહ -િસકકા

