
 
�ૂંક� �દુ્દ �તની �હ�ર િનિવદા 

�ડુખર અભયારણ્યના કાયર્િવસ્તારોમા ં�ડુખર વસ્તી ગણતર�ની 
કામગીર�ઓ માટ� ભાડા આધાર�ત બોલેરો , મેક્ષ, �ફુાન અથવા તેની 
સમકક્ષ બધં બોડ�ના વાહન નાયબ વન સરંક્ષક , �ડુખર અભયારણ્ય , 
ધ્રાગંધ્રા, તેમજ ર�જ કચેર� ધ્રાગંધ્રા , બ�ણા , હળવદ તથા આડ�સર માટ�  
વાહનો માહ� માચર્-૨૦૨૦ની તાર�ખ ૧ થી ૨ માટ� ભાડાથી (વાહન 
હંકારનારની સેવા સાથે) વાહનની જ�ુ�રયાત છે. રસ ધરાવતા ઈસમો કોરા 
ટ�ન્ડર ફોમર્ અતે્રની કચેર�એથી તાર�ખ ૧૦/૦૨/૨૦૨૦ સમય ૧૧.૦૦ કલાક 
થી તા. ૧૫/૦૨/૨૦૨૦ સમય બપોરના ૧૫.૦૦ કલાક �ધુીમા ંકચેર� 
સમય દરમ્યાન મેળવી શકશે. તથા ભર�લા ટ�ન્ડર ફોમર્ તા.૧૭/૦૨/૨૦૨૦ 
સમય ૧૮.૦૦ કલાક �ધુીમા ંસીલબધં કવરમા ંઅતે્રની કચેર�એ �બ� 
અથવા ર�.પોસ્ટથી પરત પહ�ચાડવાના રહ�શે. તેમજ તા.૧૭/૨/૨૦૨૦ના 
૧૮.૦૦ કલાક પછ� મળેલ ટ�ન્ડર ફોમર્ માન્ય ગણાશે ન�હ. ટ�ન્ડર ફોમર્ તથા 
શરતો �. ૫૦૦/- ભરપાઈ કય�થી અતે્રની કચેર�એથી કચેર� સમય દરમ્યાન 
નીચે જણાવેલ સરનામે મળ� શકશે. ટ�ન્ડરની સાથે ખરાપણાની ડ�પોઝીટ 
પેટ� �િપયા દસ હ�રનો “નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી , �ડુખર અભયારણ્ય , 
ધ્રાગંધ્રા” ના નામનો ધ્રાગંધ્રા ખાતેની બ�કમા ં�કુવવાપાત્ર ડ�માન્ડ ડ્રાફટ 
સામેલ રાખવાનો રહ�શે.  
સરના�ુ:ં- નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી , �ડુખર અભયારણ્ય , મ�રુનગર, હળવદ 
રોડ, ધ્રાગંધ્રા. ફોન ન.ં (૦૨૭૫૪)૨૬૦૭૧૬ 
                                           નાયબ વન સરંક્ષક                                            
                             �ડુખર અભયારણ્ય, ધ્રાગંધ્રા. �જ. �રુ�ન્દ્રનગર. 

 
 
 
 
 



�ડુખર અભયારણ્ય, ધ્રાગંધ્રા 

વાહન ભાડ� આપવા માટ�ના કામની શરતો. 
 

(1)  વાહન ભાડ� આપનાર� ટ�પટોપ કંડ�શનમા સ્પેર વાહન તૈયાર રાખવા�ુ ંરહ�શે. ભાડ� આપેલ 

  વાહન બગડ� ત્યાર� તેના ��ુ ંજ બી�ુ વાહન આપવા�ુ ંરહ�શે અને અિધકાર�/કમર્ચાર�ને �  

  તે સ્થળે પહ�ચાડવાની વ્યવસ્થા વાહન મા�લક� કરવાની રહ�શે. તેમા ક�રુ કય� અન્ય વાહન 

  ભાડ�થી રોકવામા આવશે તેના ભાડાની રકમ ઇ�રદારના બીલમાથંી કપાત કર� લેવામા 

  આવશે. 

(2)  વાહનની મરામત ની તમામ જવાબદાર� વાહન માલીકની રહ�શે. 

(3)  વાહન અિધ�ત અિધકાર� / કમર્ચાર�ની �ચુના �જુબ �જલ્લામા ંક� �જલ્લા બહાર � તે    

      જગ્યાએ લઇ પ્રવાસમા ંજવા� ુરહ�શે તથા જ�ર જણાય તેટ�ુ ંરોકાણ કરવા�ુ ંરહ�શે. 

(4) વાહન સાથે ક�.મી તથા કામગીર� ની લોગ�કુ રાખવાની રહ�શે. � અતે્રથી સહ� સી�ા સાથે  

     આપવામા ંઆવશે. � બીલ માટ� લોગ�કુ અધી�ત ર�કડર્ ગણાશે. ટ્ર�પ�રુ� થયે �તે અિધકાર�   

     પાસે ક�.મી ર�ડ�ગ સાથે લોગ�કુ �તુર્જ લખાવી લેવાની રહ�શે ક�.મીની ગણતર� કામગીર�ના  

     �-તે ર�જ (આડ�સર, હળવદ, બ�ણા, ધ્રાગંધ્રા)ના �ખુ્ય મથકથી ગણતર�મા ંલેવાની રહ�શે.  

(5) વાહન ભાડા�ુ ંબીલ કામગીર� �ણૂર્ થયેથી �કુવા� ુરહ�શે. �� ુ�કુવ� ુચેક દ્વારા એડવાન્સ  

       રસીદ આપ્યા બાદ મળશે. બીલની રકમમાથંી ઇન્કમટ�ક્સની રકમ િનયમો�સુાર કપાત  

       લેવામા ંઆવશે. 

(6) વાહનના ંડ્રાઇવર પાસે આર.ટ�.ઓ માન્ય જ�ર� લાયસન્સ હો�ુ ંજોઇએ, અને ડ્રાઇવર ૫૫ વષર્  

     થી નીચેની �મર નો માન્ય ગણાશે. 

(7) ડ�ઝલ, પેટ્રોલ, ઓઇલ, ડ્રાઇવર નો પગાર તથા વાહનની �ળવણીનો તમામ ખચર્ ઠ�ક�દાર�  

     ભોગવવાનો રહ�શે. 

(8) વાહન તથા માણસો ને અકસ્માતના ક�સ્સામા ં�કુવવાના થતા ંકાયદ�સરના ંવળતરની તમામ  

     જવાબદાર� વાહન માલીકના ંશીર� રહ�શે. 

(9) વાહન આર.ટ�.ઓ દ્વારા પાસ�ગ થયે�ુ ંહો� ુજોઇએ. � વષર્ - ૨૦૧૭ પછ�� ુમોડલ હો�ુ ં       

      જ�ુર� રહ�શે. 

(10) અિધ�ૃત અિધકાર�શ્રીની મ�ુંર� િસવાય જો પ્રવાસ કરવામા આવશે અને તે� ુબીલ ર�ુ  

      કરવામા ંઆવશે તો તે� ુ�કુવ� ુકરવામા ંઆવશે નહ�. 

(11) ટ�ન્ડર મ�ુંર થનાર પાટ�એ પ્રત્યેક વાહન દ�ઠ � ૧૦,૦૦૦/- �ક� �પીયા દસ હ�ર �રુા  

        ડ�પોઝીટ પેટ� અતે્રની કચેર�મા જમા કરાવવાના રહ�શે. � કામગીર� �ણુર્ થયેથી પરત  

        કરવામા ંઆવશે. તેમજ કામગીર�/સવ�સ સતંોષકારક નહ� જણાય તો ડ�પોઝીટ જ્પ્ત  



        કરવામા ંઆવશે તથા અન્ય કા�નુી કાયર્વાહ�  કરવામા ંઆવશે. 

(12) વાહનના ભાવો મ�ુંર કરવામા ંવાહનની કંડ�શન ધ્યાને લઇ �બ�ુ ચકાસણી કયાર્ બાદ સાર� 

      �સ્થતીના વાહનને પસદંગી મા ંઅગ્રતા આપવામા આવશે.  

(13) સરકાર� તમામ ટ�ક્ષ, વીમાની રકમ, અન્ય ટ�ક્ષ વગેર� તમામ વાહન માલીક� ભરવાના ંરહ�શે. 

(14) વાહન �-તે કચેર�ના તાબામા ં૨૪ કલાક માટ� ડ્રાઇવર સ�હત રાખવા�ુ ંરહ�શે. 

(15) ભિવષ્યમા ં�ડઝલ –ઓઇલના ભાવો સરકારશ્રી તરફ થી વધારવામા ંઆવે તો મ�ુંર કર�લ  

      ભાવોથી વધાર� રકમ કામગીર� દરમ્યાન મેળવવા હકદાર રહ�શે નહ�. 

(16)  Texi Permit ધરાવ� ુ ંજ વાહન ��ંુ પાડ્વા�ુ ંરહ�શે. 

(17) � તે વાહનનો િવમો ઉતરાવવો તેમજ ટ�પટોપ કંડ�શનમા ંરાખવાની જવાબદાર� � તે 

      મા�લક ની રહ�શે. 

(18) વીમા વીના� ુવાહન એક મીનીટ માટ� પણ ચલાવી લેવામા આવશે નહ�. 

(19) કરારખત પરત્વે કોઇપણ �તની દાદ/ફર�યાદ, િવવાદ થતા નીચે સહ� કરનારનો િનણર્ય  

         આખર� અને બ�ે પકે્ષ બધંનકતાર્ રહ�શે. 
 
 
ઠ�ક�દાર� ુનામ......................................................................................... 

ઠ�ક�દારની સહ�......................................................................................... 
    
 
 
 
 
 
 

  (એસ. એસ. અસોડા) 

                                                              નાયબ વનસરંક્ષક 

તાર�ખ:-                                                                �ડુખર અભયારણ્ય 

સ્થળ:-                                                                        ધ્રાગંધ્રા 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



નાયબ વનસરંક્ષક, �ડુખર અભયારણ્ય, ધ્રાગંધ્રા ની કચેર� માટ� બોલેરો ભાડ� આપવા �ગે�ુ ંકામ. 
 

(1) �દા�ત રકમ �. 

(2) કોરા ટ�ન્ડર ફોમર્ આપવાની છેલ્લી તાર�ખ: ૧૫/૦૨/૨૦૨૦ સાજંના ૧૮.૦૦ �ધુી 

(3) ભર�લા ટ�ન્ડર સ્વીકારવાની છેલ્લી તાર�ખ: ૧૭/૦૨/૨૦૨૦ સાજંના ૧૮.૦૦ કલાક �ધુી 

(4) ટ�ન્ડર ફ� �. ૫૦૦/- � પરત મળશે નહ�. 

(5) ટ�ન્ડરો ખોલવાની તાર�ખ અને સમય તા.૧૮/૦૨/૨૦૨૦ સાજંના ૧૬.૦૦ કલાક� (શકય હશે 

તો) 
 
ટ�ન્ડર લેનાર પાટ��ુ ંનામ:- 
 
 
તાર�ખ:- 
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