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:-

આઈ.આઈ.ટ .ઈ.ગાંધીનગરનાં સેકટર-૨૪ ખાતેના છા ાલયમાંઆશર ૨૨૦

ટલા િવ!યાથ#ઓના

ભોજન અને ના)તા માટ હાલ વચગાળાની વૈક./પક 1યવ)થાના ભાગ2પે એક મહ નો અથવા અ4ય
1યવ)થા ના થાય 5યાં 6ુધીભોજન 6ુિવધા 8 ૂર પાડવામાં માટ નીચેની િવગતો અને શરતો અ4વયે
ભાવો આમંિ ત કરવામાં આવે છે .
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:-

૧. આ કામગીર <ગેના ભાવપ ક તા.૦૬/૦૬/૧૭ થી તા:- ૦૮/૦૬/૧૭સાં

૬:૦૦ વાBયા 6ુધીમાં

Cુિનવસ#ટ ખાતેસીલબંધ કવરમાં પહEચતા કરવાના રહશે.
૨.આ Fકારનાં 1યવસાય <ગેનો આધાર/Gડ <ગેH ુ ં લાયસ4સ હોIુ ં જોઇએ.
૩.ઓડLર મMયા બાદ આ કામગીર તા:૧૨/૬/૨૦૧૭ સવારથીકાયOરત કરવાની રહશે.
૪.ભોજન આઈ.આઈ.ટ .ઈ.ની મેસ સેકટર ૨૪ ખાતે તેમજ બપોરHુ ં ભોજન આઈ.આઈ.ટ .ઈ. ના PુQય
સંRુલ સેકટર-૧૫ ખાતે આપવાHુ ં રહશે.
૫. કામગીર દરTયાન થયેલ HુUશાન

-તે એજ4સીએ ભોગવવાHુ ં રહશે.

૬.ભોજન માટ ઉપયોગમાં લેવાHુ ં કWરયાXુ,ં મસાલા,શાકભાZ,કઠોળ,અનાજ, તેમજ અ4ય સામ\ી
એગમાકO વાળ તેમજ ઉતમ વાપરવાની રહશે.
૭. ભાવ પ કમાં દશાOવેલ રકમ, સામ\ી,માલ-સામાન,વાહ] ુક,મ^ુ ર , તેમજ તમામ કરવેરા સાથેની
આપવાની રહશે.
૮. ઉપરોUત જણાવેલ કામગીર માં વધ-ઘટ કરવાની સaા Cુિનવસ#ટ ની રહશે.

૯. ઉપર દશાOવેલ વ)] ુઓ ઉપરાંત કામમાટ કોઈ વધારાની કામગીર કરવાની રહતી હોય તો તેનો
ભાવ અલગથી દશાO વવો. ભાવપ ક ખો/યા બાદ વધારાની કોઈ ર^ુ આત )વીકારવામાંઆવશે નWહ.
૧૦.ભોજનમાં કોઈપણ ખામી ક સમ)યા ઉદભવ તો તેને cુર કરવાની તેમજતે <ગેની સઘળ
જવાબદાર

-તે એ 4સીની રહશે.

૧૧. ભાવપ કો <ગેનો આખર િનણOય Cુિનવસ#ટ ઓથોર ટ નો રહશે.
૧૨. આઈ.આઈ.ટ .ઈ. તરફથી મેસની જBયા,)ટોર, પાણી અને વીજળ ની 6ુિવધા આપવામાં આવશે
અ4ય તમામ 1યવ)થા

તે એજ4સીએ કરવાની રહશે.

૧૩. કામગીર નાં ભાવ ભરતા પહલા કામગીર ને )થળ અને કામગીર ની િવગત યોBય ર તે જોઈ
લેવાની રહશે.
૧૪. ભાવો Cુિનવસ#ટ નાં PુQય eબ/ડfગ સેકટર-૧૫ અને સેUટર ૨૪ખાતેના છા ાલય ખાતે ભોજન
1યવ)થા 8 ૂર પાડવા સWહતનાદશાOવવાના રહશે..
૧૫.ભોજન બનાવતો )ટાફ અને તેનો સહાયક )ટાફ યોBય તાલીમ અને આવડત વાળો હોIુ ં આવgયક
છે .
૧૬. ભોજન <ગેની કામગીર

દરTયાન કોઈપણ સમ)યા ઉhવે તો રZ)iાર આઈ.આઈ.ટ .ઈ.ને

જણાવવાHુ ં રહશે. એજ4સી/કટરસO કોઈપણ Fકારની તકરાર િવjાથ# સાથે કરવાની રહશે નWહ.
૧૭. મેસમાં કામ કરતા માણસો 1યસનPુUત તેમજ ચેપી રોગોથી PુUત હોવા જોઈએઅને તે<ગેની
ખા ી અને બાહધર આપવાની રહશે.
૧૮. વેકશન kુલ]ું હોય તેવા સંજોગો િવjાથ#ઓની સંQયા <ગે ચીફ વોડO ન lારા mણ કરવામાં આવશે
તે સંQયા PુજબHુ ં જ ભોજન બનાવવાHુ ં રહશે.
૧૯.ભોજન <ગેની ફWરયાદ ક યોBય ભોજન નWહ આપવામાં આવે તો 5વWરત કામગીર નો <ત
લાવવામાં આવશે.

/

:-

સવારનો ના)તો:- પૌવા,ઉપમા,ખમણ,સેવ-ખમણી,ઈડલી,િમoભZયા,દાળવડા,આpુપરોઠા,થેપલા,ચણા,મગ,qેડ બટર. ચા-કોફ .
બપોરHુ ં ભોજન:- રોટલી,લીpુશાક,કઠોળHુશાક,દાળ-ભાત,છાશ,સલાડ.
ં
બપોર પછ નો ના)તો:-કટલેસ,સમોસા,દાળવડા,ફાફડ ,દાબેલી,વડાપાr,ગાઠ યા,ખમણ,સેવ-મમરા.ચાકોફ .
સાંજHુ ં ભોજન:-રોટલી/ભાખર ,શાક,કઢ ,ખીચડ ,છાશ.

એજ4સી/કટરસOની સહ
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એક િવjાથ#નાં એક Wદવસના ઉપરોUત
િવગતેના ભાવ

માં બે ટાઈમ ભોજન અને

બે ટાઈમ ના)તો સમાિવtટ રહશે.
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એજ4સી/કટરસOની સહ

