
vo HFC[Z lGlJNF ov 

JFCGGL ;]lJWFsC\SFZGFZGL ;[JF ;FY[f 5]ZL 5F0JF V\U[P 

X[+]\HL JgIHLJ lJEFU4 5F,LTF6F 

 

 X[+\]HL JgIHLJ lJEFU4 5F,LTF6F C:TSGL EFJGUZ 

HL<,F TYF VDZ[,L HL<,FDF\ VFJ[, H]NL H]NL Z[gH SR[ZLVMGF\ H\U, 

lJ:TFZDF\ JgI5|F6L ;\Z1F6 AFAT[ 5[8=M,L\U T[DH VFSl:DS AGFJM 

;AA ;tJZ[ 5CMRJF DF8[ T[DH VgiF ;ZSFZL SFDULZL DF8[ JFCG 

;]lJWF sC\SFZGFZGL ;[JF ;FY[f 5]ZL 5F0JF DF8[ VG]EJL VG[ 

5|lTQ9LT V[Hg;LVM 5F;[YL 9ZFJ[,F 8[g0ZMDF\ ;L, A\W SJZDF\ OST 

ZHL:8Z 5M:8 V[P0LPYL 5]J" ,FISFT VG[ EFJ5+SGF 8[g0Z OMD" TZLS[ 

V,U V,U SJZDF\ D\UFJJFDF\ VFJ[ K[P  

 8[[g0Z OMD"4 8[g0ZGL XZTM TYF VgI ;]RGFVM JG lJEFUGL 

J[A;F.0 https://forests.gujarat.gov.in/tender-listing.htm 5ZYL 

0FpG,M0 SZL XSM KMP 

  SM.56 8[g0Z S[ TDFD 8[g0ZM SM.56 SFZ6M NXF"jIF JUZ 

ZN SZJFGM VAFlWT VlWSFZ VF SR[ZLG[ ZC[X[P VG[ 8[g0Z EZGFZG[ 

SR[ZLGF JBTMvJBTGF C]SDM A\WGSTF" ZC[X[[P 

 .rKF WZFJTL V[Hg;LVM wJFZF SR[ZLGL D],FSFT ,. 

SR[ZLGL H~ZLIFT4 SR[ZLGL l:YlT JU[Z[YL ;]DFlCTUFZ Y. XSFX[P 

 VF SFD V\U[ 5|LAL0 DL8LU TFP_)q!ZqZ_!) GF ZMH 

!Zo__ S,FS[ GFIA JG ;\Z1FSzL4 X[+]\HL JgIHLJ lJEFU4 

5F,LTF6FGL SR[ZL BFT[ ZFB[, K[P  

VP 

G\P 

Z[gHG]\ GFD JFCGGM 5|SFZ EF0[ ZFBJFGF 

JFCGGL ;\bIF 

! 5F,LTF6F  :SMZ5LIM 

AM,[ZM HL5  

5LS V5 JFG 

DlCgN=F AM,[ZM 

S[d5Z 

! 

! 

! 

! 

Z VDZ[,L DPJP;P :SMZ5LIM ! 

# H[;Z AM,[ZM HL5  

5LS V5 JFG 
! 

! 

$ DC]JF AM,[ZM HL5  

5LS V5 JFG 
! 

! 

5 T/FHF AM,[ZM HL5  

5LS V5 JFG 
! 

! 

& ,L,LIF AM,[ZM HL5  

5LS V5 JFG 

DlCgN=F AM,[ZM 

S[d5Z 

! 

! 

! 

* HFOZFAFN AM,[ZM HL5  

5LS V5 JFG 

DlCgN=F AM,[ZM 

S[d5Z 

! 

! 

! 

( ZFH],F AM,[ZM HL5  

5LS V5 JFG 
! 

! 

 

8[g0Z 0FpG,M0 SZJFGL 

K[<,L TFZLB VG[ ;DI 

TFP_5q!ZqZ_!)  

;DI o !Zo__ S,FS ;]WL 

8[g0Z OL GL ZSD ~FP !5__qv s0LDFg0 0=FO8f 5ZT GCL 

R]SJJF5F+ sGMG ZLOg0[A,f 

8[g0Z 5CM\RF0JFG]\ :Y/ GFIA JG ;\Z1FSzLGL SR[ZL4 X[+]\HL 

JgIHLJ lJEFU4 T/FHF ZM04 CF0S[`JZ 

D\lNZ 5FK/4 5F,LTF6F 

8[g0Z 5CM\RT]\ SZJFGL 

K[<,F TFZLB VG[ ;DI 

TFP_*q!ZqZ_!) 

;DI o !Zo__ S,FS ;]WL 

8[g0Z BM,JFGL TFZLB  TFP_)q!ZqZ_!) ;DI o !*o__ S,FS[ 

 



XZTM ov  

s!f JFCGGF A/T6 VG[ 0=F.JZGL ;]lJWF ;FY[GF 5|lT DF;GF EFJ 

EZJFGF ZC[X[P  

sZf D\H]Z YI[, 8[g0Z GF6F\SLI JQF" 5]6" YFI tIF ;]WLG]\ ZC[X[P 5Z\T] 

;\HMUM J;FT HM V+[YL SZ[, GJF JFCGGL NZBF:T VgJI[ HM GJ]\ 

JFCG OF/JJFDF\ VFJ[ TM JFCG VFjIFGF ;DI ;]WLG]\ 8[g0Z DFgI 

U6JFDF\ VFJX[P VG[ 8[g0ZGM V\T ,FJJFDF\ VFJX[P TYF GF6FSLI JQF" 

AFN 5Z:5Z ;\DlTYL D]NTDF\ JWFZM SZJFDF\ VFJX[P  

s#f VF JFCGGM lJDM4 VG[ DZFDT q ZL5[ZL\U VG[ ;lJ";LU lJU[Z[ 

SFDM JFCG DFl,S[ SZFJJFGF ZC[X[P 

s$f JFCGM H[ T[ SR[ZLV[ Z$ S,FS ;]WL ZC[X[P 

s5f EFJ5+S DMS,TL J[/F JFCGGL VFZP;LP4 JLDF 5M,L;LGL GS,4 

5Fl;\U 5ZDL8GL GS, ;FY[ HM0JFGL ZC[X[P  

s&f JFCGMGF DM0,4 5Fl;\U JQF" Z_!( S[ T[ 5KLGF JQF"G]\ TYF BS-4 

CMJ]\ HM.V[P T[DH S\0LXG V\U[GL RSF;6L ZRFI[, SDL8L wJFZF4 

SDL8LGF lG6"I VFlWG VF5GF EFJM D\H]Z SZJFDF\ VFJX[P 

s*f SJZ p5Z ccJFCG ;]lJWF 5]ZL 5F0JF V\U[GF EFJ5+Scc VJxI 

,BJ]\P ZHL:8Z 5MPV[P0LP VG[ :5L0 5M:8 YL VFJ[, EFJ5+SM DFgI 

U6FX[P ~A~ EFJ5+S l:JSFZJFDF\ VFJX[ GCLP 

s(f lGIT TFZLB TYF ;DIAFN VFJ[, EFJ5+SM wIFG[ ,[JFDF\ VFJX[ 

GCLP 

s)f GFPJP;\PzL4 X[+]\HL JgIHLJ lJEFU4 5F,LTF6FGF VwI1F:YFG[ 

SDL8L ;D1F BM,JFDF\ VFJX[ VG[ pST XZT l;JFIGF XZTL 8[g0ZMq 

EFJ5+S D\H]Z SZJFDF\ VFJX[ GCLP  

s!_f 8[g0ZqEFJ5+S V\U[GM VFBZL lG6"I BFTFSLI BZLN 5[8F 

;lDlTG[ ZC[X[P  

 

JW] DFlCTL DF8[ ;\5S" o GFIA JG ;\Z1FSzLGL SR[ZL4 X[+]\HL JgIHLJ 

lJEFU4 5F,LTF6FP DMPG\P)(Z5#_#)_# 

 

                                                        GFIA JG ;\Z1FS 

:Y/ o 5F,LTF6F                            X[+]\HL JgIHLJ lJEFU 

TFPZ!q!!qZ_!)                                   5F,LTF6F 
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૫રિશિષ્ટ-િ 

વાહન સશુવઘા (હકંાિનાિની સવેા સાથ)ે પિુી પાડવા અગંનેા ટને્ડિ અંગનેી અગત્યની સચુનાઓ 
 

 

(૧) ટેન્ડિ ભિનાિ એજન્સીએ વન શવભાગની સાઇડ પિથી ઓનલાઇન મેળવેલ ટેન્ડિ જ ભિીને ૫િત કિવાનું 

િહેિે.  

(િ) ટેન્ડિ ભિનાિ એજન્સીએ ટેન્ડિ ફોમમ સાથે ટેન્ડિ ફીનો રા.૧૫૦૦/- નો ડીમાન્ડ ડ્રાફટ / બેન્કસમ ચેક (નોન 

િીફંડેબલ) ''નાયબ વન સિંક્ષક, િતે્ુજંી વન્યજીવ શવભાગ, પાલીતાણા'' ના નામનો શબડાણ કિવાનો િહેિે. 

તથા ઇ.એમ.ડી.નો રા.૨૫૦૦૦/- નો ડીમાન્ડ ડ્રાફટ / બેન્કસમ ચેક ''નાયબ વન સંિક્ષકશ્રી, િેત્ુંજી વન્યજીવ 

શવભાગ, પાલીતાણા'' ના નામનો શબડાણ કિવાનો િહેિે. ટેન્ડિ ફી તથા ઇ.એમ.ડી. શસવાયના ટેન્ડિ િદ 

ગણવામાં આવિે.  

(૩) શસકયોિીટી ડીપોઝીટની કુલ િકમ રા.૭૫૦૦૦/- િહેિે. જેમાં ટેન્ડિમાં શસલેકટ થયેલ પાટીએ વઘાિાની 

રા.૫૦૦૦૦/- નો ડીમાન્ડ ડ્રાફટ / એફ.ડી.આિ. શનયત સમયમયામદામાં િજુ કિવાની િહેિે. અન્યથા તેઓને 

ડીસકવોલીફાઇડ જાહેિ કિવામાં આવિે. સીકયોિીટી ડીપોઝીટની િકમ કિાિની મુદત પુણમ થયાના એક મહીના 

બાદ, કામગીિી સંતોષકાિક જણાયે ૫િત ચુકવવામાં આવિે. સીકયોિીટી ડીપોઝીટની િકમ પિ કોઇ પણ 

પ્રકાિનું વ્યાજ મળવાપાત્ થિે નહી. 

(૪) ટેન્ડિ ભિનાિ એજન્સીએ છેલ્લા ત્ણ વષમમાં થયેલ તેમના વાષમક સિેિાિ લઘુતમ ટનમઓવિની શવગતો 

દિામવવી જરિી િહેિે. તેમજ આવકવેિા ઘાિા હેઠળનું માન્ય ચાટમડ એકાઉન્ટન્ટનું પ્રમાણ૫ત્ િજુ કિવાનું 

િહેિે. તે કોઇ નાણાકીય સંસ્થાના ડીફોલ્ટિ નથી તથા કોઇ પોલીસ કેસ િેકડમ પિ નહીં હોવાનું એકિાિનામું િજુ 

કિવાનું િહેિે.  

(પ) ટેકનીકલ બીડ અને ફાઇનાન્સીયલ બીડના ટેન્ડિ ફોમમ અલગ અલગ કવિવાળા સંપુણમ શવગતો સાથે 

તા.૦૭/૧૨/૨૦૧૯ સુઘીમાં કચેિીમાં બપોિે ૧િ:૦૦ વાગ્યા સુઘીમાં સીલબંઘ કવિમાં મળી જાય તે િીતે 

િજી. પોસ્ટ એ.ડી. થી જ મોકલી આપવાના િહેિે. શનયત તાિીખ સમય બાદ મળેલા ટેન્ડિો િદબાતલ 

ગણાિે. 

(૬) શનયત સમય મયામદામાં િજી. પોસ્ટ એ.ડી. થી મળેલા ટેન્ડિો તા.૦૯/૧૨/િ૦૧૯ ના િોજ ૧૭:૦૦ કલાકે 

નાયબ વન સંિક્ષકશ્રીની કચેિી, િેત્ુંજી વન્યજીવ શવભાગ, પાલીતાણા ખાતે ખોલવામાં આવિે. જેમાં ટેન્ડિ 

ભિનાિ હાજિ િહી િકિે.  

(૭) આ કામની પ્રીબીડ મીટીંગ વખતે આ અંગે કામકાજની જરિીયાત અંગે કે કોઇપણ પ્રકાિની પૃચ્છા/જાણકાિી 

આપવામાં આવિે. ઇચ્છા ઘિાવતી એજન્સીઓ સંબંશઘત કચેિીની મુલાકાત લઇ કચેિીની જરિીયાત, 

કચેિીની શસ્થશત વગેિેથી સુમાશહતગાિ થઇ િકિે અને ટેન્ડિ ભિતાં પહેલા ઘટતી શવગતો મેળવી િકિે. 
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(૮) ટેન્ડિ ફોમમ ભિીને િજી. પોસ્ટ એ.ડી.થી  મોકલવાના ટેન્ડિના સીલ કવિ ઉપિ ''વાહન સુશવઘા (હંકાિનાિની 

સેવા સાથે) પુિી પાડવા માટેનું ટેન્ડિ'' એમ સંબંશઘત ટેન્ડિના બંઘ કવિ ઉપિ મોટા અક્ષિે સ્પષ્ટ િીતે લખવાનું 

િહેિે.  

(૯) ભિેલા ટેન્ડિો સ્વીકાિવા / ન સ્વીકાિવાનો શનણમય લેવાનો નાયબ વન સંિક્ષકશ્રી, િેત્ુંજી વન્યજીવ શવભાગ, 

પાલીતાણાને અબાશઘત અશઘકાિ િહેિે.  

(૧૦) ટેકનીકલ બીડ અને ફાઇનાન્સીયલ બીડના ટેન્ડિ ફોમમના અલગ-અલગ સીલ બંઘ કવિ ઉપિ ''ટેકનીકલ બીડ'' 

અને ''ફાઇનાન્સીયલ બીડ'' લખવાનું િહેિે. ટેન્ડિ ફી તથા ઇ.એમ.ડી. નો ડીમાન્ડ ડ્રાફટ / બેન્કસમ ચેક  અલગ 

કવિમાં િજુ કિવાના િહેિે.  

(૧૧) પ્રથમ પૂવમ લાયકાત અંગેનું સીલબંઘ કવિ સવમ સંબંશઘતોની ઉપશસ્થશતમાં ખોલવામાં આવિે અને કોઇ 

એજન્સીઓ જરિી પૂવમ લાયકાત ઘિાવે છે, તે નકકી કિાિે. ત્યાિબાદ જે એજન્સી જરિી પૂવમ લાયકાત 

ઘિાવતી હિે તેટલાની ઉપશસ્થશતમાં પછી તેઓના જ ભાવપત્કના ટેન્ડિ કવિ ખોલવામાં આવિે. તે પૂવે 

બાકીના સંબંશઘતોને તેઓના ભાવપત્કના ટેન્ડિ કવિ રબરમાં અથવા ટપાલથી પિત કિાિે. આ કામગીિી એક 

જ રદવસે અથવા અલગ-અલગ રદવસોએ કિી િકાિે.  
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૫રિશિષ્ટ-૩ 

વાહન સશુવઘા (હકંાિનાિની સવેા સાથ)ેનુ ંપવૂવ લાયકાત ફોર્વ 
 

 

ટને્ડિ સાથ ેિજુ કિવાની શવગતો : -  

 

૧. એજન્સીનું નાર્ તથા સિનાર્ું :-  

    

િ. વ્યવસાયવેિા િજીસ્ટ્રેિન નંબિ * :-  

    

૩. ર્ાશલક/ભાગીદાિોના નાર્/સિનાર્ું * 

ફોટા (કુલ રુ્ખત્યાિ) 

:-  

    

૪. ટેલીફોન નંબિ એજન્સી/ર્ાશલક/ભાગીદાિ 

ફેક્ષ નંબિ અને ઇ-રે્ઇલ નંબિ 

:-  

    

૫. વ્યવસાયર્ાં જોડાયાનું વર્વ :-  

    

૬. સવીસ ટેક્ષ િજીસ્ટ્રેિન નંબિ * :-  

    

૭. પ્રોશવડન્ટ ફંડ/ ઇએસઆઇ નંબિ :-  

    

૮. છેલ્લા ત્રણ વર્વના વાર્ર્વક ટનવ  

ઓવિની શવગતો. * 

(લઘુત્તર્ સિેિાિ- રા.લાખર્ાં) 

(અ) વર્વ િ૦૧૮-૧૯ 

(બ) વર્વ િ૦૧૭-૧૮ 

(ક) વર્વ િ૦૧૬-૧૭ 

 

 

: 

: 

: 

 

    

૯. હાલ અથવા અગાઉ જે કંપની /સંસ્ટ્થાની કાર્ગીિી કિતા હોય તેની શવગતો. * 

સિકાિી/અઘવ સિકાિી/ જાહેિ સાહસ/ બેંક/હોશસ્ટ્પટલ/સહકાિી સંસ્ટ્થા/ઔદ્યોશગક કંપની/હોટલ, ઇત્યારદ 

 ક્રર્ સંસ્ટ્થા/કંપનીનું નાર્, સિનાર્ું, 

ટેલીફોન/ર્ોબાઇલ નંબિ 

કિાિનો સર્ય 

કયાંથી કયાં સુઘી 

વાર્ર્વક કિાિની 

િકર્ 

પૂિી પાડેલી 

સેવાઓની શવગત/ 

સંખ્યા 

     

(સંસ્ટ્થાનું સંતોર્પત્ર * સાર્ેલ કિવું) 
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૧૦. આવક વેિા હેઠળ નોંઘાયેલ PAN નંબિ * :-  

૧૧. વાહન હંકાિવાની સેવા સુશવઘા :-  

 વાહનોની સંખ્યા ^ :-  

 વાહન હંકાિનાિની સંખ્યા :-  

 હંકાિનાિ લાયસન્સ ઘિાવે છે ? :-  

૧૨. પૂવવ ઇશતહાસ સ્ટ્વચ્છ છે ? 

નાણાંકીય સંસ્ટ્થાના રડફોલ્ટિ નથી/ પોલીસ-

કોટવ િેકડવ પિ કેસ નથી તેનું બાંહેઘિી પત્ર છે ? 

બાંહેઘિીપત્ર આપવું. 

:-  

 

નોંઘ :- * ઉકત શવગતોની ફોટો નકલ/ સંદભવપત્ર/સક્ષર્ સત્તાના પ્રર્ાણ૫ત્ર અચુક િજુ કિવા. જે શવના ટેન્ડિ 

શવચાિણાર્ાં લેવાિે નહી. 

^ એજન્સીએ આ સાથે શબડેલ પત્રક ર્ુજબ તર્ાર્ વાહનોની શવગત આપવાની િહેિે.  

  



D:\Jay Work Files\Work Files\Pending Work\Requets\૫રિશિષ્ટ-૩ (લાયકાત ફોર્મ).doc - 3 - 

 

એજન્સી પાસનેા વાહનોની ર્ાશહતી દિાવવતું પત્રક 

 
 

 

૧. િજીસ્ટ્રેિન નંબિ તેર્જ તાિીખ :-  

િ. કંપનીનું નાર્ :-  

૩. ર્ોડેલ :-  

૪. વાહનના ર્ાલીકનું નાર્ :-  

૫. િજીસ્ટ્રેિન તાિીખ અને નંબિ :-  

૬. વાહનનો ટેક્ષ ભયાવની શવગત :-  

૭. અકસ્ટ્ર્ાત શવર્ા : કંપની/પોલીસી નંબિ/વેલીડીટી :-  

૮. ટેક્ષી ૫િર્ીટ લેવાર્ાં આવી હોય તો તેની શવગત :-  

૯. ટેક્ષી પિર્ીટ િીન્યુ કિાવવાની શવગત :-  

 

નોંઘ :- 

(૧) ઉપિોકત જણાવેલ (૧) થી (૯) ર્ુદાની ર્ાશહતી પ્રત્યેક વાહન ર્ાટે અલગ િીટર્ાં આપવાની િહેિે. 

(િ) વાહનની િજીસ્ટ્રેિન બુક, ટેક્ષી પાસસંગ સટીફીકેટ, શવર્ાની પોલીસી તેર્જ િસ્ટ્તા પિર્ીટની નકલ પૂવવ 

લાયકાત ફોર્વ સાથે શબડાણ કિવાની િહેિે. 

 

 

 

 

કોન્રાકટિના ંસહી-શસકકા 
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૫રિશિષ્ટ-૪ 

નાયબ વન સિંક્ષકશ્રી, િતે્રજંી વન્યજીવ શવભાગ, પાલીતાણાની કચિેી માટ ે

વાહન સરશવઘા (હકંાિનાિની સવેા સાથ)ે પરિી પાડવા માટ ેભાવપત્કનર ંટને્ડિ ફોમમ 

  

અ. 

નં. 

શવગત કામની પઘ્ઘશત શવગતમાં દિામવેલ સમગ્ર કામગીિી 

માટે ભાવપત્ક 

(૧) વાહન સરશવઘા  

હંકાિનાિની સેવા સાથે * 

 ૩૦૦૦ કી.મી. /પ્રશતમાસ 

 પરિા પાડવામાં આવનાિ 

વાહનની (વાહન હંકાિનાિ 

સાથેની) સંખ્યા .......... 

(૧) એકંદિ ભાવ 

રા................. પ્રશત માસ માટે 

૩૦૦૦ લઘરતમ કી.મી. માટે 

(િ) ઉપિ ક્રમ (૧)માં દિામવેલ 

લઘરતમ કી.મી. કિતા વઘાિાના 

કી.મી. માટે પ્રશત કી.મી.નો ભાવ 

રા. ....................... 

 

અનેસ્ટ મની ડીપોઝીટની િકમ : 

ભયામની િસીદની શવગત 

ડ્રાફટ/પે ઓડમિ નંબિ : ............................................. 

તાિીખ : ............................................................ 

બેંકની શવગત :- .................................................... 

 

 કિાિ નામાની ઉલ્લેશખત તમામ બોલીઓ અને કામગીિીની િિતો મેં/ અમે વાંચી છે અને તે હર ં / અમે 

બિાબિ સમજયા છીએ. ઉપિ ભાવપત્કમાં શનર્દમષ્ટ કામનો પ્રકાિ અને પઘ્ઘશત પણ વાંચી સમજીને સ્વીકાિીએ 

છીએ. આ સવે બોલીઓ, િિતો અને કામગીિીની શવગતો અને પઘ્ઘશતનો કોઇપણ વાંઘો, શવિોઘ કે તકિાિ શસવાય 

સંપૂણમપણે શસ્વકાિ કરં છર ં/ કિીએ છીએ અને આ ભાવપત્ક ભયરમ છે. 

 

સ્થળ :   

તાિીખ :  

 

ટેન્ડિ ભિનાિનરં નામ : 

 ટેન્ડિ ભિનાિની સહી .............................. 

સીકકો 

 

એજન્સીનરં નામ :  
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૫રિશિષ્ટ-૫ 
વાહન સશુવઘા (હકંાિનાિની સવેા સાથ)ે પિુી પાડવા અગંેનુ ંકિાિનામુ ં

 

 આ કિાિનામું આજે તા. ............................... ના િોજ પાલીતાણા મુકામે અમો નાયબ વન સંિક્ષકશ્રી, 

િતે્ુજંી વન્યજીવ શવભાગ, પાલીતાણા અશઘકાિી નાયબ વન સંિક્ષકશ્રીની કચેિી, િતે્ુજંી વન્યજીવ શવભાગ, 

પાલીતાણા (હવે પછી જેમને સક્ષમ સત્તા/કચેિી તિીકે સંબોઘવામાં આવિે) તથા ............................... 

....................................... (હવે પછી જેમને એજન્સી તિીકે સંબોઘવામાં આવિે) તેમની વચ્ચે આથી 

કિવામાં આવે છે. 

 આ કિાિ એજન્સી ઘ્વાિા નાયબ વન સંિક્ષકશ્રી, િેત્ુંજી વન્યજીવ શવભાગ, પાલીતાણાની જુદી-જુદી 

કચેિીઓમાં વાહન સુશવઘા (હંકાિનાિની સેવા સાથે) આપવા માટે કિવામાં આવે છે.  

અ.નં. કામનો પ્રકાિ કામની પઘ્ઘશત 

(૧) વાહન સુશવઘા હંકાિનાિની સેવા સાથે *  ૩૦૦૦ કી.મી. પ્રશત માસ માટે  

 

વાહન સશુવઘા (હકંાિનાિની સવેા સાથ)ે એજન્સીએ નીચ ેદિાાવલે િિતોન ેઆઘીન પુિી પાડવાની િહિે.ે  

(૧) વાહન હંકાિનાિ વ્યરકત, વાહન ચલાવવાની ઠિાવેલ સવા લાયકાતો ધિાવતો હોય ત ેએજન્સીએ જોવાનું 

િહેિે. ખાસ તો જરૂિી લાયસન્સ ધિાવશત હોય, કલિ બ્લાઇન્ડ ન હોય, પંચાવન વર્ાથી વધુ વયનો ન હોવો 

જોઇએ. જે અંગેના પુિાવાઓ જે તે કચેિીના સંબંશધત અશધકાિી સમક્ષ િજુ કિવાના િહેિે. 

(૨) વાહન ચાલકે વાહન સાફ-સફાઇ કિી ચોખખંુ િાખવાનું િહેિે અને દિેક સમયે મુસાફિી માટે તૈયાિ િાખવાનું 

િહેિે.  

(૩) વાહન ચાલકે વાહ્ન હંકાિતી વખતે ટ્રારફકના શનયમોનું ચુસ્તપણે પાલન થાય ત ે જોવાનું િહેિે તેમજ 

વાહનને કોઇ નુકિાન ન થાય ત ેિીતે વાહ્ન હંકાિવાનું િહેિે. 

(૪) વાહન ચાલકોનો ગૃપ/પસાનલ એકસીડન્ટ પોલીસી હેઠળ જરૂિી શવમો ઉતાિવાની જવાબદાિી એજન્સીની 

િહેિે. 

(૫) એજન્સી દ્રાિા પુિા પાડવામાં આવનાિ વાહન ચાલકો દ્રાિા તેમની અણઆવડત,બેદિકાિી કે હેતુપુવાક તથા 

અન્ય કોઇ કાિણસિ પ્રત્યક્ષ કે પિોક્ષ િીતે સિકાિી વાહનને નુકિાન થાય તો નુકિાન એજન્સી ભિપાઇ કિવા 

જવાબદાિ િહેિે. સિકાિે ભોગાવવાનું થતું તમામ નુકિાન એજન્સી ભિપાઇ કિવા બંધાયેલ છે.  

(૬) દિેક વાહન હંકાિનાિનો ઇશતહાસ(ચાલચલગત) અંગત શવગતો, વ્યરકતગત પોલીસ તપાસની અહેવાલ 

તેમજ સંલગ્ન તમામ બાબતો એજન્સી દ્રાિા સંપુણાપણે ખિાઇ કયાા બાદ જ એજન્સીએ વાહન હંકાિનાિ 

પુિા પાડવાના િહેિે. સદિહંુ બાબતે જરૂિ પડે ચકાસણી બાદ યોગ્ય જણાય ત ે વ્યરકતને વાહન હંકાિનાિ 

તિીકે કચેિી હાજિ કિિે.  
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(૭)  વાહન હંકાિનાિ પુિા પાડવાની બાબત અંગેના તમામ કાયદાઓના પાલનની જવાબદાિી એજન્સીની િહેિે 

અને ત ેમાટે સક્ષમ સતા/કચેિી કોઇપણ સંજોશગમાં જવાબાદાિ િહેિે નહીં. કિાિ અન્વય ે વાહન સુશવધા 

(વાહન હંકાિનાિની સેવા સાથે) પુિી પાડવા મુકેલા વાહન હંકાિનાિને સંબંશધત કાયદા અને શનયમોની 

જોગવાઇ અનુસાિ વેતન ચુકવવાની જવાબદાિી સંપુણાપણે એજન્સીની િહેિે. 

(૮)  એજન્સીએ લેબિ કોન્ટ્રાકટ અને પી.એફ.નાશનયમોનો અમલ કિવાનો િહેિે.  

(૯)  કચેિી અને વાહન હંકાિનાિ વચ્ચે નોકિી અને તેની આનુસંશગક કોઇપણ બાબત જેવી કે માલીક અને 

નોકિના સંબંધ અથવા તો અન્ય કોઇ કાયદાકીય જવાબદાિી િહેિે નહીં. વાહન હંકાિનાિ દ્વાિા તેઓની 

સેવા બાબતે કોઇપણ પ્રશ્નો ઉપશસ્થત થાય તેમાં કચેિીને કોઇપણ સ્વરૂપમાં લેવા દેવા િહેિે નહીં. 

(૧૦)  કચેિી અને વાહન હંકાિનાિ દ્રાિા તેમની અણઆવડત, બેદિકાિી કે હેતુપુવાક તથા અન્ય કોઇપણ કાિણસિ 

પ્રત્યક્ષ કે પિોક્ષિીતે કચેિીની શમલ્કત કે કોઇ પણ સાધન સામગ્રીને સેવાને સિકાિી િેકડા કે 

અશધકાિી/કમાચાિીઓની વસ્તુને પ્રત્યક્ષ કે પિોક્ષ િીતે થયેલ નુકિાન કે સિકાિને ભોગવવાનું થતું તમામ 

નુકિાન એજન્સી ભિપાઇ કિવા બંધાયેલ છે. 

(૧૧)  કચેિીના જવાબદાિ અશધકાિીને જો વાહન હંકાિનાિની સેવા શનશશ્વત ધોિણ અનુસાિ ની પ્રાપ્ત થતી ન 

લાગે તો જે તે રદવસની સપ્રમાણ ચુકવણી દિના બે ટકાની કપાત પ્રથમ તબકકે કિાવવાની િહેિે તે માટે 

એજન્સીને જાણ કિાિે. જો સેવા ખામી શવિેર્ દેખાય તો બે ટકા લેખે કપાત વધાિતા જવાની િહેિે. 

(૧૨)  શસકયોિીટી ડીપોઝીટની કુલ િકમ રૂા.૭૫૦૦૦/- િહેિે. જેમાં ટેન્ડિમાં શસલેકટ થયેલ પાટીએ વઘાિાની 

રૂા.૫૦૦૦૦/- નો ડીમાન્ડ ડ્રાફટ / એફ.ડી.આિ. શનયત સમયમયાાદામાં િજુ કિવાની િહેિે. અન્યથા તેઓને 

ડીસકવોલીફાઇડ જાહેિ કિવામાં આવિે. સીકયોિીટી ડીપોઝીટની િકમ કિાિની મુદત પુણા થયાના એક 

મહીના બાદ, કામગીિી સંતોર્કાિક જણાયે ૫િત ચુકવવામાં આવિે. સીકયોિીટી ડીપોઝીટની િકમ પિ કોઇ 

પણ પ્રકાિનું વ્યાજ મળવાપાત્ થિે નહી. 

(૧૩)  કચેિીઓને વાહન ૨૪ કલાકની સુશવધા સાથે પુિા પાડવાના િહેિે. 

(૧૪)  વાહન ભાડા પધ્ધશતથી કે કાયમી ધોિણે િાખી િકાિે નહીં. 

(૧૫) વાહન મેળવવા માટે કચેિીની લધુતમ જરૂિીયાત તિીકે વાહનની સંખયા તથા મશહનાના શનશશ્વત અંદાજીત 

રદવસ અને / અથવા શનશશ્વત અંદાજીત રક.શમ.કચેિીની જરૂિીયાત અનુસાિ દિાાવવાનાં િહેિે. આ માટે 

કચેિીમાં સક્ષમ અશધકાિીને ક્ષેત્ીય મોજણી/મુસાફિી/મુખય મથક બહાિ મુલાકાત અંગે ઠિાવેલા લક્ષયાંક કે 

અન્ય મુલાકાતોની જરૂિીયાત ધ્યાનમાં લેવાનાં િહેિે. 

(૧૬) આ અંગે બેન્ચ માકા તિીકે છેલ્લા ત્ણ વર્ાની લોગબુકની નોધોની સિેિાિ ધ્યાનમાં લેવાની િહેિે. 

(૧૭) આઉટસોસાથી વાહન સેવા(હંકાિનાિની સેવા) સાથે અશધકાિીએ માગણી અને તેની સામે પુિા પડાયેલ 

વાહનનો નંબિ, ડ્રાયવિનું નામ અને ફેિવવામાં આવેલ રક.શમટિ અને તેનો હેતુ અચુક નોંધીને  શનયમોનુસાિ 

લોગબુક શનભાવવાની િહેિે. 

(૧૮( આઉટસોસાથી વાહન સેવા મેળવવામાં કચેિીની જરૂિીયાત અનુસાિ જ વાહનની માગણી કિવાની િહેિે. 

)૧૯( વાહન તિીકે રડઝલ વાહન પસંદ કિવાનું િહેિે. તથા વાહનની જાળવણી, બળતણ, મિામત, હંકાિનાિના 

ચાજાની સઘળી બાબતોની જવાબદાિી એજન્સીની િહેિે. 
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(૨૦)  એજન્સીએ િકય હોય ત્યાં સુધી નવા વાહનો અથવા કિાિની તાિીખથી વધુમાં વધુ બે વર્ા પહેલાંના સમય 

સુધીના મોડલના વાહનો પુિા પાડવાના િહેિે, તેનાથી જુના મોડલના વાહનો પુિા પાડી િકાિે નહીં. 

(૨૧(  કિાિ િરૂ કિતાં અગાઉ એજન્સીએ પુિા પાડવામાં આવનાિ વાહનો જે તે કચેિી ખાતે ચકાસણી અથે હાજિ 

કિવાના િહેિે. આ ચકાસણી બાદ જે વાહનોની મંજુિી અપાિે, તેમાં બદલાવ કિી િકાિે નહી. 

(૨૨(  કુલ જરૂિીયાતની સંખયાના ૫૦ ટકા વાહનો એજન્સીના પોતાના નામે ટેન્ડિ નોટીસ જાહેિ થયા તાિીખથી 

બે માસ અગાઉના હોવા જોઇએ. 

(૨૩(  એજન્સીએ તેની માશલકીના વાહન ઉપિાંત અન્યની માશલકીના વાહનો પુિા પાડવામાં આવે તો મુળ માશલક 

દ્રાિા વાહન ચલાવવા માટે પાવિ ઓફ એટની આપતો પત્ િજુ કિવાનો િહેિે. 

(૨૪(  દિેક વાહન સાિી શસ્થશતમાં ચાલી િકે તે માટે જરૂિી સમાિકામ કિાવવાની તેમજ વાહનમાં દાગીના 

નાખવાની તમામ જવાબદાિી એજન્સીની િહેિે, તેમજ વાહન હંમેિાં સાિી કન્ડીિનમાં િહે, તેનુ ખાસ 

ધ્યાન િાખવાનું િહેિે. 

(૨૫(  તમામ  વાહનોના વેિાઓ જેવા કે, સર્વાસ ટેક્ષ, િોડ ટેક્ષ તેમજ અન્ય તમામ વેિાઓ એજન્સીએ ભિવાના 

િહેિે. 

(૨૬(  કચેિી ખાતે પુિા પાડવામાં આવેલ તમામ વાહનોની કોમ્પ્પ્રીહેન્સીવ પેસેન્જિ સશહતનો અક્સસ્માત વીમો 

ઉતાિાવેલ હોવો જોઇએ. તેમજ તે અંગે ભિેલ શપ્રશમયમની શવગત પુિાવા સશહત જે તે કચેિી ખાતે િજુ 

કિવાની િહેિે. તેમજ સદિહંુ પોલીસી પુિી થાય તે પહેલાં સમય મયાાદામાં તે પુન:જીવીત(િીન્યુ) કિાવી 

લેવાની િહેિે અને તે અંગેની સંપુણા જવાબદાિી એજન્સીની િહેિે. અકસ્માતના સંજોગોમાં તમામ પ્રકાિના 

વળતિની જવાબદાિી એજન્સીની િહેિે તથા તેને સંલગ્ન કોટા/કચેિી ખચા પણ એજન્સીએ ભોગવવાનો 

િહેિે. 

(૨૭(  કિાિના સમય દિમ્પ્યાન એજન્સીના વાહનથી અકસ્માત થાય અને કચેિીની માલ શમલકતને નુકિાની થાય 

તેમજ જાનમાલની નુકિાની થાય તેવા રકસ્સામાં નુકિાનીની િકમ અને અકસ્માત વળતિની િકમ ચુકવવાની 

સંપુણા જવાબદાિી એજન્સીની િહેિે. એજન્સી આમ કિવામાં શનષ્ફળ જિે તો ત્ણ મશહનાના અંતે આ 

િકમ એજન્સીના બીલમાંથી વસુલ કિવામાં આવિે. 

(૨૮(  કચેિી ખાતે જેટલી સંખયામાં વાહનો પુિા પાડવાના થાય છે, તમેાં વાહનોના વપિાિ નકકી કયાા પ્રમાણેના 

રકલોમીટિ કિતા ઓછા રકલોમીટિ વપિાય તેવા રકસ્સામાં ઘટતા રકલોમીટિ ત્ણ માસમાં સિભિ કિવાના 

િહેિે. 

)૨૯(  મુસાફિીમાં િાશત્ િોકાણ દિમ્પ્યાન જો અશધકાિી શવશ્વામ ગૃહ  કે અશતશથ ગૃહ માં િોકાણ કિે તો 

શનયમોનુસાિ હંકાિનાિને િોકાણ સુશવધા આપી િકાિે. અન્યથા એજન્સીએ તેના માટે વ્યવસ્થા િાખવાની 

િહેિે. 

(૩૦(  િાશત્ િોકાણ દિમ્પ્યાન હંકાિનાિ અને વાહનના આનુર્ાંશગક ખચાની જવાબાદાિી એજન્સીની િહેિે. 

(૩૧(  ફાળવેલ વાહન અને / અથવા હંકાિનાિની અનુપલશબ્ધમાં અન્ય વાહન અને / અથવા હંકાિનાિની 

તાત્કાશલક તે જ રદવસે અને કચેિી સમયે વૈકશલ્પક વ્યવસ્થા ગોઠવવા એજન્સી બંધાયેલ િહેિે. 
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(૩૨(  આમ છતાં જો એજન્સી વાહન હંકાિનાિ કે વાહનો પુિા પાડવામાં શનષ્ફળ જાય તો તેને સોંપાયેલુ કામ 

અન્ય એજન્સી પાસેથી કિાવી લેવામાં આવિે  અને તેનો ખચા મુળ એજન્સી પાસેથી વસુલ લેવામાં 

આવિે. 

આવી  વૈકશલ્પક વ્યવસ્થા ગોઠવવા પ્રાથશમક ફિજ એજન્સીની બને છે. તેમાં શનષ્ફળ જવાથી 

વૈકશલ્પક વ્યવસ્થા કચેિીએ કિવાની ફિજ પડેલ હોવાથી તે અંગેની જાણ/મંજુિી મેળવવાની જવાબદાિી 

કચેિીએ કિવાની ફિજ પડેલ હોવાથી તે અંગેની જાણ/મંજુિી મેળવવાની જવાબદાિી કચેિીની બનતી નથી. 

(૩૩(  એજન્સી ઘ્વાિા પુિા પડાયેલ વાહનનું ''સ્પીડો મીટિ'' ચાલંુ હાલતમાં સાિી શસ્થશતમાં ખામી વગિનું હોવું 

જોઇએ. જો મીટિમાં ખામી જણાય તો સદિહંુ સ્પીડો મીટિ રદન-િ માં ચાલુ કિાવવાનું િહેિે, જે 

એજન્સીને બંઘનકતાા િહેિે. અને મીટિ બંઘ હાલતમાં હોય તે સમયગાળા દિમ્પ્યાન કચેિીના અશઘકાિીશ્રી 

ઘ્વાિા પ્રમાશણત કિેલ અંતિ એટલે કે રકલોમીટિ આખિી ગણાિે. 

(૩૪) એજન્સી ઘ્વાિા પુિા પડાયેલ વાહનમાં ''પ્રાથશમક ઉપચાિ બોક્ષ'' સુસજજ કંડીિનમાં િાખવાનું િહેિે. 

વાહનમાં પાણીનો જગ, ગ્લાસ શવગેિે િાખવાના િહેિે. વાહન હંકાિનાિે યુશનફોમા પહેિવાનો િહેિે. 

(૩૫) કોઇપણ કાિણસિ મશહનામાં જેટલા રદવસો એજન્સીનું વાહન ઉપલબ્ઘ નહીં હોય તેટલા રદવસનું દોઢું ભાડું 

એજન્સીના બીલમાંથી વસુલી લેવામાં આવિે. 

(૩૬) કિાિના સમય દિમ્પ્યાન કચેિીને વઘાિાના વાહનની જરૂિીયાત હિે, તેવા રકસ્સામાં વઘાિાના વાહન માટે 

પણ ટેન્ડિમાં જણાવ્યા મુજબની િિતો અને બોલીઓ લાગું પડિે. જો શનયત સમયમયાાદામાં એજન્સી 

વાહન પુિા પાડવા અસમથા હિે તો કચેિીને અન્યત્થી વાહન મેળવવાની સત્તા િહેિે.  

(૩૭) એજન્સીએ પ્રત્યેક માસના પ્રથમ અઠવાડીયે કચેિીમાં બીલ િજુ કિવાનું િહેિે. આ અંગેના બીલની સાથે 

રકલોમીટિની ચકાસણી અથે લોગબુકની નકલ સક્ષમ અશઘકાિીના સહી શસકકા કિાવીને િજુ કિવાની િહેિે.  

(૩૮) આ કિાિ બીન તબદીલીપાત્ છે. એજન્સી પેટા એજન્સી િોકી િકિે નહીં અને સક્ષમ સત્તા/કચેિીની 

પૂવામંજુિી શસવાય એજન્સી અન્ય કોઇ એજન્સીને આ કામ તબદીલ કિી િકિે નહી. અથવા આ કિાિની 

અન્ય કોઇ બાબત અન્ય એજન્સીને તબદીલ કિી િકિે નહી. 

(૩૯) આ કિાિનામું કિાિ થયાની તાિીખથી ૩૧ મી માચા િ૦િ૦ સુઘી અમલમાં િહેિે અને ત્યાિબાદ પિસ્પિ 

સહમશતથી વઘુ એક વર્ા માટે કિાિ લંબાવી િકાિે. 

(૪૦) જો એજન્સી આ સેવા સંતુષ્ઠ િીતે પુિી પાડવામાં શનષ્ઠળ નીવડે અને કચેિીને તેની સેવાઓથી અસંતોર્ થાય 

તો એજન્સીની સીકયોિીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કિવામાં આવિે અને તેની સેવાઓ સમાપ્ત કિાિે. જે માટે તેને 

એક માસની લેશખત નોટીસ આપવામાં આવિે. કચેિી આ કાિણે થયેલ ખચા, નુકિાન કે અન્ય કોઇપણ 

મુશ્કેલી માટે જવાબદાિ િહેિે નહી. 

(૪૧) આ ઉપિાંત આ કિાિના કોઇપણ જોગવાઇ હોય તેમ છતાં કોઇપણ કાિણ દિાાવ્યા શસવાય સક્ષમ સત્તા / 

કચેિી એજન્સીને એક માસની નોટીસ આપીને કિાિનો અંત લાવી િકિે. આ િીતે િદ થયેલ કિાિના બાકીના 

સમયગાળાનું કોઇ વળતિ આપવામાં આવિે નહી. 

(૪૨) જો એજન્સી કિાિ ચાલુ િાખવા ઇચ્છતી ન હોય તો તેણે ૩ માસની નોટીસ આપવી પડિે, તે ૫રિશસ્થશતમાં 

તેની શસકયોિીટી ડીપોઝીટ જપ્ત કિવામાં આવિે.  
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(૪૩) એજન્સીના માશલકના મૃત્યુના રકસ્સામાં કિાિ સમાપ્ત થયેલો ગણાિે અને તેના કાયદેસિના વાિસદાિોને 

કોઇ હકક/દાવો િહેિે નહી. 

  આમ છતાં, એજન્સીના માશલકના કાયદેસિના વાિસદાિો કિાિની બોલીઓ અને િિતો મુજબ 

શનયત ભાવોના ઘોિણે જ આ કામગીિી ચાલુ િાખવા માંગતા હોય તો ત્ણ માસ સુઘી આ કામગીિી ચાલુ 

િાખી િકિે. દિમ્પ્યાનમાં સંબંશઘત કચેિીએ નવી એજન્સી નકકી કિવાની પ્રરિયા ત્ણ માસની સમયમયાાદામાં 

પૂણા કિવાની િહેિે.  

(૪૪) આ કિાિ બંને પક્ષકાિોને કબુલ-મંજુિ અને બંઘનકતાા છે અને તેની સાશબતીરૂપે નીચે જણાવેલ સાક્ષીઓ 

રૂબરૂ સહીઓ કિી છે.  

 

 

સ્થળ : પાલીતાણા 

તાિીખ :       /       /િ૦૧૯ 
 (૧) ..............................................  

અશઘકાિીની સહી, નામ અને હોદો 

 

(િ) ...............................................  

એજન્સીનું નામ/અશઘકૃત પ્રશતશનશઘનું નામ, 

હોદો અને સહી. 

સાક્ષીઓની સહી :   

 

(૧) .................................. 

 

 

 

  

(૨) ..................................   
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