
Page 1 of 8 

 

પીજીવીસીએલ, ગ્રામ્ય વર્ તળુ કચેરી, રાજકોટ 
ઈ-ટેન્ડર ન:ં ૦૮ (૨૦૨૨-૨૩) 

 

“નાયબ ઇજનેર (એચ.ટી.આઈ.સી.) સ્કવોડ માટે મહિન્રા 
બોલેરો / AC જીપ (બધં બોડી) અથવા સમકક્ષ ગાડી 
૨૪ કલાક માટે ડીઝલ અને ડ્રાઈવર સાથે ઈ-ટેન્ડર 
ખ તલ્યા તારીખ થી ૦૨ (બે) વરુ્થી જતન ત ંન િોય તેવ ત ં૦૧ 
(એક) વાિન ૦૨ (બે) વરુ્ માટે ભાડ ેરાખવાન ત ંકામ” 
 

કોન્રાકટરનત ંનામ : __________________________ 

ટેન્ડરની ભરવાની તારીખ:_____________________ 

 

 
અધધક્ષક ઇજનેર 

પીજીવીસીએલ, ગ્રામ્ય વર્ તળુ કચેરી, 
રાજકોટ 

 
 
 
 

કોન્રાકટરનો ધસક્કો અને સિી 
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ધવર્ય: નાયબ ઇજનેર (એચ.ટી.આઈ.સી.) સ્કવોડ માટે મહિન્રા બોલેરો / AC જીપ (બધં બોડી) અથવા સમકક્ષ 
ગાડી ૨૪ કલાક માટે ડીઝલ અને ડ્રાઈવર સાથે ઈ-ટેન્ડર ખતલ્યા તારીખ થી ૦૨ (બે) વરુ્થી જતનત ંન 
િોય તેવત ં૦૧ (એક) વાિન ૦૨ (બે) વરુ્ માટે ભાડ ેરાખવાનત ંકામ. 

સદંભુ: PGVCL/GR Cell/Vehicle/23/SOR/225 Dt: 12-01-2023. 
 

પીજીવીસીએલ, ગ્રામ્ય વર્તળુ કચેરી, લક્ષ્મીનગર, નાના મવા મેઈન રોડ, રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૪ માટે નાયબ 
ઇજનેર (એચ.ટી.આઈ.સી.) સ્કવોડ માટે મહિન્રા બોલેરો / AC જીપ (બધં બોડી) અથવા સમકક્ષ ગાડી ૨૪ કલાક 
માટે ડીઝલ અને ડ્રાઈવર સાથે ઈ-ટેન્ડર ખતલ્યા તારીખ થી ૦૨ (બે) વરુ્થી જતનત ંન િોય તેવત ં૦૧ (એક) વાિન 
૦૨ (બે) વરુ્ માટે ભાડ ે રાખવા સબધંધત ઠેકેદારો પાસેથી ઈ-ટેન્ડરની પ્રહિયા (n-Procurement) દ્વારા 
ઓનલાઈન અલગ અલગ ભાવો મગંાવવામા ંઆવે છે. 

ઈ-ટેન્ડર અંગેની માહિતી 
િમ ધવગત 

1.  ઈ-ટેન્ડર નબંર આરઆરસી/૦૮/૨૦૨૨-૨૩ 
2.  ઈ-ટેન્ડરની અંદાજીત રકમ ` ૧૪,૯૦,૦૦૦=૦૦/- 
3.  વકુ ઓડુરનો સમયગાળો ૦૨ (બે) વરુ્ 

4.  

ઈ-ટેન્ડર ફી ની રકમ અતે્ર દર્ાુવેલ ખાતા નબંરમા ં ઓનલાઈન 
ભરવાના રિરેે્ અથવા ડીડી સ્કેન કરીને ઓનલાઈન અપલોડ કરવાના 
રિરેે્. (જે રકમ પરત મળવા પાત્ર રિરેે્ નહિ) 
બેંકનત ંનામ: એસબીઆઈ (SBI) 
ખાતા નબંર: ૫૬૦૭૦૦૦૩૮૧૦ 

IFSC નબંર: SBIN૦૦૬૦૦૭૦ 

` ૧,૦૦૦.૦૦ + ૧૮૦.૦૦ (૧૮ 
% GST) = ` ૧,૧૮૦=૦૦ /- 

5.  

ઈ-ટેન્ડરના બાનાની રકમ (EMD) – ટેન્ડરની રકમના ૧% અતે્ર 
દર્ાુવેલ ખાતા નબંરમા ંઓનલાઈન ભરવાના રિરેે્ અથવા ડીડી સ્કેન 
કરીને ઓનલાઈન અપલોડ કરવાના રિરેે્ (જે રકમ પરત મળવા પાત્ર 
રિરેે્) 

` ૧૪,૯૦૦=૦૦/- 

6.  

ઈ-ટેન્ડર મેળવવાની / ભરવાની છેલ્લી તારીખ અને સમય 
(ફરજીયાતપણે) 
 

ખાસ નોંધ: બબડરે તમામ સબંધંધત દસ્તાવેજો સ્કેન કરીને ફક્ત 
ઓનલાઈન અપલોડ કરવાના રિરેે્. આ દસ્તાવેજો અતે્રની કચેરીએ 
મોકલવાના રિરેે્ નહિ. ફક્ત ઓનલાઈન ભરેલ રસીદની નકલ અથવા 
ડીડી અતે્રની કચેરીએ બધં કવરમા ંમોકલવાના રિરેે્. 

૦૪-૦૨-૨૦૨૩, સાજંે ૦૬:૦૦ 
વાગ્યા સતધીમા ં

7.  ધપ્ર-બીડ મીટીંગનો સમય (જો જરૂહરયાત િરે્ તો)  

8.  

ઈ-ટેન્ડર ફી ની રકમ અને બાનાની રકમ E.M.D. બેન્કના ંડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ 
અથવા ઓનલાઈન ભરપાઈ કરેલ રસીદની નકલ અતે્રની કચેરીએ બધં 
કવરમા ં RPAD/Speed Postથી જ મોકલવાની છેલ્લી તારીખ અને 
સમય 

 

ખાસ નોંધ: બબડરે તમામ સબંધંધત દસ્તાવેજો સ્કેન કરીને ફક્ત 
ઓનલાઈન અપલોડ કરવાના રિરેે્. આ દસ્તાવેજો અતે્રની કચેરીએ 
મોકલવાના રિરેે્ નહિ. ફક્ત ઓનલાઈન ભરેલ રસીદની નકલ અથવા 
ડીડી અતે્રની કચેરીએ બધં કવરમા ંમોકલવાના રિરેે્. 

૦૮-૦૨-૨૦૨૩, સાજંે ૦૬:૦૦ 
વાગ્યા સતધીમા ં

9.  
ટેન્ડર ફી અને ઈ.એમ.ડી ખોલવાની તારીખ અને સમય (જો ર્ક્ય િરે્ 
તો) 

૦૯-૦૨-૨૦૨૩, સાજંે ૦૪:૦૦ 
વાગ્યા સતધીમા ં
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10.  
ઈ-ટેન્ડર ટેકનીકલ બીડ ખોલવાની તારીખ અને સમય (જો ર્કય િરે્ 
તો) 

૧૦-૦૨-૨૦૨૩, સાજંે ૦૬:૦૦ 
વાગ્યા સતધીમા ં

11.  ઈ-ટેન્ડર ભાવ પત્રક ખોલવાની તારીખ અને સમય (જો ર્કય િરે્ તો) ૧૩-૦૨-૨૦૨૩, સાજંે ૦૬:૦૦ 
વાગ્યા સતધીમા ં

12.  ઈ-ટેન્ડરની ધસક્યતરીટી ડીપોઝીટની રકમ (ઈ-ટેન્ડર મજંતર થયેલ માટે) ` ૭૪,૫૦૦=૦૦/- (૦૫=૦૦% 
રકમ) 

 

 ટેન્ડર ફીની રકમ અને બાનાની રકમ (EMD) અતે્રની કચેરી ઓફીસ સમય દરધમયાન બેંન્કના ડીમાન્ડ 
ડ્રાફ્ટ પધિમ ગતજરાત વીજ કંપની લીમીટેડ, રાજકોટ ના તરફેણમા ંમોકલવાના રિરેે્ જેની રસીદ અતે્રની 
કચેરીમાથંી મેળવવાની રિરેે્ અથવા RTGS / NEFT દ્વારા ઓનલાઈન જમા કરવાના રિરેે્.  

બેંકનત ંનામ: એસબીઆઈ (SBI) 

ખાતા નબંર: ૫૬૦૭૦૦૦૩૮૧૦ 

IFSC નબંર: SBIN૦૦૬૦૦૭૦ 

 બેંન્કના ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ / બેન્કસુ ચેકથી ટેન્ડર ફી અને બાના (EMD) ની રકમ ભરપાઈ કરતી વખતે બીડની 
સાથે ઓરીજીનલ ડોક્યતમેન્ટની સ્કેન કોપી અપલોડ કરવાની રિરેે્ તથા તે ઓરીજીનલ ડીડી ઉપર દર્ાુવ્યા 
મતજબની તારીખ પિલેા અતે્રની કચેરીમા ંજમા કરવાના રિરેે્. 

 ઉપરોક્ત ટેન્ડરની ઓનલાઈન પ્રહિયાના ભાગરૂપે સબધંધત ઠેકેદારોએ જરૂરી દસ્તાવેજોની અસલ કોપી 
(ટેન્ડરની ર્રતો મતજબ નોટરી કરેલ અથવા સેલ્ફ અટેસ્ટેડ કોપી) સ્કેન કરીને બીડની સાથે અપલોડ 
કરવાના રિરેે્. અન્ય કોઈપણ રીતથી અતે્રની કચેરીમા ંરૂબરૂ / ઓફલાઈન મોકલવાના રિરેે્ નહિ.  

 ટેન્ડર ભરનારે બીડ સાથે પોતાના મોબાઈલ નબંર તેમજ ઈ-મેઈલ ID નો ઉલ્લેખ કરવો. 
 દસ્તાવેજી અધતરાર્ િોવાના હકસ્સામા ં અતે્રની કચેરી દ્વારા સબધંધત ઠેકેદારો પાસેથી ઘટતા દસ્તાવેજો / 

ખતલાસાલક્ષી કાગળો રૂબરૂ / મેઈલ દ્વારા મગંાવવામા ંઆવે ત્યારે જમા કરાવવાના રિરેે્. 
 રે્ડયતલ – ‘એ’  તથા  રે્ડયતલ – ‘બી’ મતજબની અધતરી ધવગત સાથેનત ંઈ-ટેન્ડર, ઈ-ટેન્ડર ફી ની રકમ અને 

બાનાની રકમ (EMD) ડીમાડં ડ્રાફટ વગરનત ંઈ-ટેન્ડર રદ થવા પાત્ર છે. 
 ઈ-ટેન્ડર મોકલવાની છેલ્લી તારીખ અને સમય પછીના મળેલ ઈ-ટેન્ડર બીડ રદ થવા પાત્ર છે. ઈ-ટેન્ડર 

ફીની રકમ પરત મળવા પાત્ર નથી (Non Refundable). 
 મજંતર થયેલને ઈ-ટેન્ડર માટે ` ૭૪,૫૦૦=૦૦/- ( ૦૫=૦૦% રકમ ) ડીપોઝીટ રકમ તરીકે પીજીવીસીએલ,  

ગ્રામ્ય વર્તળુ કચેરી, રાજકોટ ની કેર્ બારીએ માત્ર બેન્કના ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ થી પધિમ ગતજરાત વીજ કંપની 
લીમીટેડ, રાજકોટ ના તરફેણમા ંઓડુર મળ્યા પિલેા ભરવાના રિરેે્. 

 ઈ-ટેન્ડર અંગેની માહિતીમા ંજણાવેલ તારીખ સતધીમા ંઆવેલ ટેન્ડરો દર્ાુવેલ તારીખે ખોલવામા ંઆવરે્. 
 ઈ-ટેન્ડરની વેલીડીટીની મતદ્દત ૩૬૫ હદવસની રિરેે્.    
 પીજીવીસીએલ કોઇપણ કે બધા ઈ-ટેન્ડર કોઇપણ કારણ દર્ાુવ્યા વગર રદ કરવાની અબાધધત સત્તા રાખે 

છે.  

 ન્યાયકે્ષત્ર રાજકોટ ખાતે રિરેે્. 
 

ઈ-ટેન્ડર ભરવા માટેની અગત્યની સતચના 
ઈ-ટેન્ડર નીચે મતજબની સતચના ભરી મોકલવત.ં  

 પીજીવીસીએલની વેબસાઈટ (https://www.pgvcl.com/tenders/RJRNew.htm) પરથી ડાઉનલોડ કરવાનત ં
રિરેે્ તેમજ n-Procurementની વેબસાઈટમા ંબીડ કરવાની રિરેે્.  

 ટેન્ડર ૦૩ ભાગમા ંવિેંચાયેલ છે. ભાગ - ૦૧ : ઈ-ટેન્ડર રજત કરવાની અરજી (રે્ડયતલ – ‘એ’), ભાગ - ૦૨ 
: ભાવ પત્રક (રે્ડયતલ – ‘બી’) અને ભાગ - ૦૩ : કોમર્ીયલ ટમુ & કંડીર્ન ( રે્ડયતલ – ‘સી’ ) 

 ભાગ - ૦૧ : ઈ-ટેન્ડર રજત કરવાની અરજી ( રે્ડયતલ – ‘એ’ ) અને ભાગ - ૦૨ : ભાવ પત્રક ( રે્ડયતલ – 
‘બી’ ) ના જરૂરી દસ્તાવેજો સ્કેન કરીને પોટુલમા ંઅપલોડ કરવાના રિરેે્. 

 ભાગ - ૦૩ : કોમર્ીયલ ટમુ & કંડીર્ન ( રે્ડયતલ – ‘સી’ )મા ંઈ-ટેન્ડરની ર્રતો દર્ાુવેલ છે.  
 દસ્તાવેજી અધતરાર્ વખતે ઘટતા કાગળો બધં કવર ઉપર “ઈ-ટેન્ડર નબંર *૦૮* પધિમ ગતજરાત વીજ 

કંપની બલધમટેડ, નાયબ ઇજનેર (એચ.ટી.આઈ.સી.) સ્કવોડ રાજકોટ ગ્રામ્ય વર્તળુ  કચેરી, રાજકોટ માટે 
વાિન ભાડ ે રાખવા માટેનત ં કામ” લખી ઉપરોક્ત સરનામે જણાવેલ તારીખ સતધીમા ં મોકલી આપવાના 
રિરેે્. 

 

https://www.pgvcl.com/tenders/RJRNew.htm
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અધધક્ષક ઇજનેર 

પીજીવીસીએલ, ગ્રામ્ય વર્ તળુ કચેરી, 
રાજકોટ. 
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ઈ-ટેન્ડર રજત કરવાની અરજી ( રે્ડયતલ – ‘એ’ ) 

                                                       નામ       ....................................................... 
           સરનામત  ...................................................... 
                ...................................................... 
                ...................................................... 
                       પીન કોડ .................................................... 
               મો ...................................................... 
                તા ...................................................... 
પ્રધત  

શ્રી અધધક્ષક ઇજેનર,  

પધિમ ગતજરાત વીજ કંપની બલધમટેડ, ગ્રામ્ય વર્તળુ કચેરી, 
નાના મવા મેઇન રોડ, લક્ષ્મીનગર, રાજકોટ – ૩૬૦ ૦૦૪. 
 

ધવર્ય:  નાયબ ઇજનેર (એચ.ટી.આઈ.સી.) સ્કવોડ માટે મહિન્રા બોલેરો / AC જીપ (બધં બોડી) અથવા સમકક્ષ 
ગાડી ૨૪ કલાક માટે ડીઝલ અને ડ્રાઈવર સાથે ઈ-ટેન્ડર ખતલ્યા તારીખ થી ૦૨ (બે) વરુ્થી જતનત ંન 
િોય તેવત ં૦૧ (એક) વાિન ૦૨ (બે) વરુ્ માટે ભાડ ેરાખવાનત ંઈ-ટેન્ડર ન ં...૦૮... સ્વીકારવા બાબત. 

 

જય ભારત સાથ જણાવવાનતકે ઉપરોકત સરનામે રહત છુ. અને આપની કચેરી રારા માગંવામા ંઆવેલ ગાડી 
ભાડ ેઆપવા માગંત છુ. આ સાથે નીચે મતજબના દસ્તાવેજો બીડલે છે. 

 ઈ-ટેન્ડર ભરનારના નામના ં ટેક્ષી પાસીંગ વાિનની આર.સી. બતકની નકલ, વીમોની નકલ, PUC 
અથવા નવા વાિન ખરીદવાનત ંકોટેર્ન. 

 ગતડસ એન્ડ સધવિસ ટેક્ષ રજીસ્રેર્ન ની નકલ અથવા બાિધેરી પત્ર  

o ઈ-ટેન્ડર ફી ભયાુ રસીદ નબંર ....................... તા .................... 
o ઈ.એમ.ડી. ભયાુ રસીદ નબંર ....................... તા .................... 

 આ ઉપરાતં અમો બાિેંધરી આપીએ છીએ કે અમો જીયતવીએનએલ અને તેની કોઈપણ પેટા કંપની રારા 
સ્ટોપ ડીલ/ બ્લેક લીસ્ટ થયેલ નથી. ઈ-ટેન્ડર મજંતર થરે્ તો હદન-૩૦મા ંઈ-ટેન્ડરની ર્રતોને આધીન 
ભાડાની ગાડી આપવાની બાિધેરી આપત છુ, જો એમ કરવામા ં ધનષ્ફળ જાવ તો મારી EMDની રકમ 
જપ્ત કરી, Stop Deal / Black List પણ કરી ર્કાય છે. ઈ-ટેન્ડરની કોમર્ીયલ ટમુ & કંડીર્ન 
(રે્ડયતલ – ‘સી’) ની ર્રતો મેં વાચંી છે, સમજી છે અને મને બધંનકતાુ રિરેે્. 

ઉપરોકત બાબતો ધ્યાને લઇ મારતં  ઈ-ટેન્ડર સ્વીકારવા નમ્ર ધવનતંી. 
           આપનો ધવશ્વાસત 
  

         .............................................. 
 

: ગતડસ એન્ડ સધવિસ ટેક્ષ ન ત ંબાિધેરી પત્ર : 
આથી હતં નીચે સિી કરનાર .................................................................................... ધમે .......... ઉ.વ. આર્રે 
....... ગ્રામ્ય વર્તળુ કચેરી ખાતે ટેકસી પાસીંગ કારનત ં ઈ-ટેન્ડર માગેંલ છે. જેમા ં ગતડસ એન્ડ સધવિસ ટેક્ષ 
રજીસ્રેર્નની નકલ માગેંલ છે. પરર્ત ંગતડસ એન્ડ સધવિસ ટેક્ષના ં ધનયમોએ આધીન મારે ગતડસ એન્ડ સધવિસ 
ટેક્ષનત ંરજીસ્રેર્ન લાગત પડર્ત ંનથી. અને જો ભધવષ્યમા ંલાગત પડરે્ તો રજીસ્રેર્ન કરાવી લઇર્ તેવી બાિધેરી 
આપત ંછંુ. અને આ અંગેની તમામ જવાબદારી મારી રિરે્. 

આપનો ધવશ્વાસત  

 

         .............................................. 
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ભાવ પત્રક  :  રે્ડયતલ – ‘બી’ 
 

નાયબ ઇજનેર (એચ.ટી.આઈ.સી.) સ્કવોડ માટે મહિન્રા બોલેરો / AC જીપ (બધં બોડી) 
અથવા સમકક્ષ ગાડી ૨૪ કલાક માટે ડીઝલ અને ડ્રાઈવર સાથે ઈ-ટેન્ડર ખતલ્યા તારીખ 
થી ૦૨ (બે) વરુ્થી જતનત ં ન િોય તેવત ં ૦૧ (એક) વાિન ૦૨ (બે) વરુ્ માટે ભાડ ે
રાખવાનત ંકામ. 

ધનવેદા નબંર : ૦૮  

 

િમાકં કામની ધવગત 

કંપનીનો માન્ય ભાવ 
પ્રધત એક ગાડી માટે રૂ. = 

પૈસા 

ઈ-ટેન્ડર ભરનારનો 
ભાવ 

(૧) 

રાજકોટ ર્િરેમા ં અથવા ગતજરાત 
રાજયમા ં જરૂરીયાત મતજબ ૩૦૦૦ 
હકલોમીટરની મયાુદાની મતસાફરીનત ં
માસીક ભાડત 

૫૪૨૦૦=૦૦  

(૨) 
માસીક ૩૦૦૦  હકલોમીટરની મયાુદાથી 
વધારે મતસાફરી માટેનત હકલોમીટર દીઠ 
ભાડત  

૧૦.૧૦  

 
 
 

    --------------------------------- 
  વાિન ભાડે આપનારની સિી  

   અને પતરૂ નામ લખવાનત રિરેે્. 
નોંધ : 

1) િમાકં નબંર ૦૧ નો ભાવ લોએસ્ટ બીડર તરીકે ગણવામા ંઆવરે્. 
2) કંપનીનો માન્ય ભાવ, ડીઝલના ંરૂ, ૯૧.૯૫પ્રધત લીટરના ભાવ અનતસારના છે. ડીઝલના ં

ભાવમા ંવધારા / ઘટાડા ની રકમ ના ં૮% લેખે પ્રધત હકમી વધારાના ચતકવવા / વસતલવામા ં
આવરે્. 

3) નાઈટ િોલ્ટના ંઅલગથી ચાર્જ ચતકવવામા ંઆવરે્ નહિ.   

4) ર્રતી ભાવ સ્વીકાયુ નથી. 
5) ઓડુરની સમયમયાુદા ૨૪  (ચોવીસ) માસની અથવા તો ઓડુરની હકિંમત મતજબની મયાુદામા ં

બે માથંી જે વિલેા પતરૂ થરે્ તે ગણતરીમા ંલેવામા ંઆવરે્. 
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ધનવેદા નબંર : ૦૮ કોમર્ીયલ ટમુ & કંડીર્ન ( રે્ડયતલ – ‘સી’ ) 
નાયબ ઇજનેર (એચ.ટી.આઈ.સી.) સ્કવોડ માટે મહિન્રા બોલેરો / AC જીપ (બધં બોડી) અથવા સમકક્ષ ગાડી ૨૪ કલાક 
માટે ડીઝલ અને ડ્રાઈવર સાથે ઈ-ટેન્ડર ખતલ્યા તારીખ થી ૦૨ (બે) વરુ્થી જતન ત ંન િોય તેવત ં૦૧ (એક) વાિન ૦૨ (બે) 
વરુ્ માટે ભાડે રાખવાનત ંકામ. 
1 ઓડુરની સમયમયાુદા ૨૪ (ચોવીસ) માસની અથવા તો ઓડુરની હકિંમત મતજબની મયાુદામા ંબે માથંી જે વિલેા પતરૂ 

થરે્ તે ગણતરીમા ંલેવામા ંઆવરે્. 
2 પીજીવીસીએલ અને એજન્સીની સમંધતથી (મળૂ વકુ ઓડુરના ભાવ અને ર્રતો ને આધીન) વકુ ઓડુર વાિનનાં 

મોડલની  પાચં વરુ્ની મયાુદામા ંરિીને વધતમા ંવધત ૫ વરુ્ સતધી લબંાવવામા ંઆવરે્, અથવા વકુ ઓડુરની બાકીની 
રકમ પરૂતી વધારાની સમય મયાુદા આપવામા ંઆવરે્. 

3 જે વાિન આપના તરફથી આપવામા ંઆવે તે વાિન પ્રાદેર્ીક વાિન અધધકારીની કચેરી ની પ્રથમ નોંધણીની તારીખ 
થી ઈ-ટેન્ડર ખોલવાની તારીખે બે (૦૨) વરુ્ થી જતન ત ંન િોવત ંજોઇએ. 

4 ભાડે આપેલ વાિનનત ંઆર.ટી.ઓ.મા ંટેક્ષી પાસીંગ તરીકે પબ્લીક વપરાર્ માટે ટેક્ષી કવોટામા ંરજીસ્રેર્ન થયેલ િોવત 
જરૂરી છે. એ સીવાયનત કોઇપણ પાસીંગ માન્ય નિી ગણાય. આ બધા ઓરીજીનલ દસ્તાવેજો વાિનની સાથે રાખવાના 
રિરેે્. જે વાિનના ભાવ તથા પેપસુ આપેલા િરે્ તેજ વાિન આપવાનત રિરેે્. 

5 વાિનનો વીમો, પોલ્યતર્ન કંરોલ સટીફીકેટ, આર.ટી.ઓ., ટેક્ષી પાસીંગ, પીયતસી, પ્રોવીડન્ડ ફંડની નકલ, ગતડસ & સવીસ 
ટેક્ષ રજીસ્રેર્ન, લાયસન્સ અંગેની તેમજ તમામ પ્રકારની સરકારી કાયદાકીય જવાબદારી કોન્રાકટરની એટલે કે વાિન 
ભાડે આપનારની રિરેે્. 

6 વાિનમા ંઆર.ટી.ઓ. પાસીંગ પ્રમાણેની સીટીંગ કેપેસીટીનો વાિનમા ંબેસનારનો સપંણૂપણે ધવમો કવર થાય તે મતજબ 
“કોમ્પે્રિને્સીવ” ધવમાની પોલીસી લેવાની રિરેે્. તેની પ્રમાણીત કોપી એન્જીનીયર ઇન્ચાર્જને રજત કરવાની રિરેે્. 
પોલીસીની મતદત કોન્રાકટ સમય દરમ્યાન પતરી થતી િોય તો તે સમયસર રીન્યત કરવાની જવાબદારી ઉભી થરે્ તો તે 
વાિન ભાડે આપનારની રિરેે્. જેની નકલ ર્ તરતજ રજત કરવાની રિરેે્. 

7 મતસાફરી દરમ્યાન વાિનને કે તેમાં બેઠેલા પીજીવીસીએલના ં સ્ટાફને કે ત્રાહિત હિતને નતકર્ાનકતાુ કોઈપણ જાતનો 
અકસ્માત થરે્ તો તેની તમામ પ્રકારની આથીક અને કાયદાકીય જવાબદારી કોંન્રાકટરની રિરેે્, જે બદલ કોંન્રાકટરે 
ઈન્ડેમ્નીટી બોન્ડ કરી આપવાનત ંરિરેે્ અને જરૂરી ધવમો લેવાનો રિરેે્. 

8 કોન્રાકટરે તેનો પી.એફ.નબંર આપવાનો રિરેે્ અથવા રૂ. ૩૦૦/- ના ં સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર કતલમતખત્યારનામત ંસરકારના 
માન્ય નોટરી દ્વારા રજત કરવાનત ંરિરે્. 

9 ધારાધોરણ મતજબ જો લાગત પડતો િોય તો ગતડસ એન્ડ સધવિસ ટેક્ષ અલગથી ચતકવવામા ંઆવરે્ તેમજ ટેક્ષ નોંધણીનત ં
સટીફીકેટ રજત કરવાનત ંરિરેે્. જો આ ટેક્ષ અલગથી દર્ાુવેલ નિી િોય તો ભરવાપાત્ર થતો નથી તેવત બાિંધેરી પત્રક 
રજત કરવાનત ં રિરેે્. સરકારી પ્રવતુમાન અથવા ભધવષ્યમાં લાગત પડતા તમામ ટેક્ષ/વેરાની જવાબદારી કોન્રાકટરની 
રિરેે્. 

10 કામગીરી સમગ્ર ગતજરાતમા ંજયા ંજણાવે તે પ્રમાણે કરવાની રિરેે્. 
11 વાિનમા ંપતરર્ ત ંડીઝલ તથા મતસાફરી દરધમયાન ડીઝલ / ટોલ ટેક્ષના ંનાણંા, રિવેા / જમવાના નાણંા ડ્રાઈવર પાસે 

િોવા જરૂરી છે.   
12 સામાન્ય રીતે કામગીરીનો સમય ચોવીસ કલાકનો જરૂરીયાત પ્રમાણે રિરેે્. આ અંગે નીયમ અનતસાર (કામના કલાકો 

અનતલક્ષીને) વાિન માટે જરૂરીયાત મતજબના ડ્રાઇવરની વ્યવસ્થા કોન્રાકટરે કરવાની રિરેે્. તેની પાસે જરૂરી લાયસન્સ 
તથા બેઇઝ ધરાવતા િોવા જોઇએ. જેની પ્રમાણીત નકલ અતે્રની ઓફીસે રજત કરવાની રિરેે્. અને કોંન્રાકટ સમય 
દરમ્યાન તે વેલીડ િોવત ંજોઈએ. અન્યથા કોઈપણ પ્રકારની જવાબદારી ઉભી  થરે્ તો તે વાિન ભાડે આપનાર ની 
રિરેે્. 

13 વાિનના ડ્રાઈવરનો પગાર ખચુ, ભથ્ત ંતેમજ મોબાઇલ તમામ ખચુ કોન્રાકટરે જ ભોગવવાનો રિરેે્. સીયતજી મોબાઇલ 
રાખવાનો ઇચ્છનીય રિરેે્ અને તે સતત ૨૪ કલાક ચાલત રાખવાનો રિરેે્. ડ્રાઇવરની ઉંમર ૪૦ વરુ્થી નીચી 
ઇચ્છનીય પરંર્ ત ૫૫ વરુ્થી વધત ન િોવી જોઇએ. ડ્રાઇવરે કોઇપણ જાતનો કેફી પદાથુ નત ં સેવન કરવાનત ંનથી તેમજ 
સાથે રાખવાનાં નથી. 

14 વાિનનો ઉપયોગ ઓફીસરની સતચના પ્રમાણે કરવાનો રિરેે્. ડ્રાઇવરે દરેક વ્યહકત સાથે સભ્યતાથી વતુવાનત ં રિરેે્. 
ગેરવર્તણુકંનો રીપોટુ થયેથી તાત્કાલીક અસરથી નોટીસ આપ્યા વગર ગમે ત્યારે કોન્રાકટ રદ બાતલ કરવામા ં
આવરે્, જે અંગે કોન્રાકટર કોઇ વાધંો ઉઠાવી ર્કરે્ નિી. 

15 વાિન સપંણુૂ પણે ચાલત સ્સ્થતીમા,ં સ્વચ્છ અને સતઘડ રાખવાનત રિરેે્. તથા વાિન સાથે જરૂરી વધારાની આઇટમ જેમકે 
સ્પેર વ્િીલ, જેક, વી-બેલ્ટ, ફયતઝ ધવગેરે રાખવાના રિરેે્. ઉપરોકત કલમ ભગં થયે રૂ. ૧૦૦.૦૦ ની પેનેલ્ટી  પેટે દર 
વખતે ચતકવવાના રિરેે્. ત્રણ વખતે કે વધતવાર પેનેલ્ટી થયે તાત્કાલીક અસરથી નોટીસ આપ્યા વગર કોન્રાકટ રદ 
બાતલ કરવામા ંઆવરે્, જે અંગે કોન્રાકટર કોઇ વાધંો ઉઠાવી ર્કરે્ નિી. 

16 બિારગામ ધવઝીટ દરમીયાન અધધકારીની સતચના પ્રમાણે જે તે સમયે અને સ્થળે િાજર થવાનત રિરેે્. ઉપરોકત કલમ 
ભગં થયે રૂ. ૧૦.૦૦ પ્રધત મોડા પડેલ મીનીટ (ન્યનત્તમ રૂ. ૧૦૦.૦૦ અને મિત્તમ રૂ ૫૦૦.૦૦) ની પેનેલ્ટી પેટે દર 
વખતે ચતકવવાના રિરેે્. ત્રણ વખતે કે વધતવાર પેનેલ્ટી થયે ઓડુર તાત્કાલીક અસરથી નોટીસ આપ્યા વગર કોન્રાકટ 
રદ બાતલ કરવામા ંઆવરે્, જે અંગે કોન્રાકટર કોઇ વાંધો ઉઠાવી ર્કરે્ નિી. 
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17 બિારગામ ધવઝીટ દરમ્યાન અચાનક વાિન બગડે તો કોંન્રાકટરે પોતાના ખચે જે તે  જગ્યાએ નવા વાિનની 
તાત્કાલીક વ્યવસ્થા કરી આપવાની રિરેે્ અને તે માટેની સતચના ડ્રાઈવરને આપવાની રિરેે્.અને તે વાિન ટેક્ષી 
પાસીંગ ધરાવર્ત ંિોવત ંજોઈએ. તેમજ જરૂરી ધવમો, પોલ્યતર્ન સટીફીકેટ ધરાવર્ત ંિોવત ંજોઈએ અને આ બાબતની સપંતણુ 
જવાબદારી વાિન ભાડે આપનારની જ રિરેે્. 

18 સજંોગોવર્ાત તમો કોઈપણ હદવસ માટે વાિન આપવામા ં ધનષ્ફળ જર્ો તો તે હદવસે તમારે વૈકલ્લ્પક વ્યવસ્થા કરી 
આપવાની રિરેે્. અન્યથા તમારા ખચે અને જોખમે બજાર ભાવે વાિન ભાડે કરવામા ંઆવરે્. અને જે ખચુ તમારા 
ખાતે લગાડવામા ંઆવરે્. 

19 કોઇપણ મતસાફરીની ર્રતઆત (હકલોમીટર) રાજકોટ ગ્રામ્ય વર્તળુ કચેરી ઓફીસથી અને મતસાફરીનો અંત (હકલોમીટર) 
પણ રાજકોટ ગ્રામ્ય વર્તળુ કચેરી ઓફીસ સતધી ગણારે્. 

20 વાિનના ડીઝલ/બળતણ / લતબ્રીકન્ટસનો ખચુ અને તમામ પ્રકારનાં રીપેરીંગનો ખચુ કોંન્રાકટરે ભોગવવાનો રિરેે્. 
ઓડુરમા ંરે્ડયતઅલ- ‘એ’ મા ંદર્ાુવેલ ચતકવણાથી વધારાનત ંકોઈ ચતકવણત ંકરવા પાત્ર રિરે્ ત ંનથી. 

21 પ્રીન્ટેડ બીલ દર મિીને ત્રણ નકલમાં એન્જીનીયર ઇન્ચાર્જને રજત કરવાનત ં રિરેે્, પેમેન્ટ દર મિીને એકાઉન્ટ પેયી 
ચેકથી / RTGS / NEFTથી એડવાન્સ રસીદની સામે કરવામાં આવરે્. 

22 કોંન્રાકટરે વાિનની લોગબતક રોજેરોજ લખવાની રિરેે્ તથા જે તે અધધકારીની મતસાફરી માટે તેમા ં હકલોમીટર રીડીંગ 
સાથે અધધકારીની સિી લેવાની જવાબદારી કોંન્રાકટરની રિરેે્ અને તેની ચાર નકલ દર માસે બબલ સાથે રજત કરવાની 
રિરેે્. 

23 વાિનની હકલોમીટર ચેઈન જે હદવસે બધં િરે્ તેને તાત્કાલીક રીપેર કરી ચાલત કરવાની રિરેે્. અન્યથા અધધકારીના 
સટીફીકેટ મતજબના હકલોમીટર માન્ય રિરેે્. 

24 ટોલ ટેક્ષ પિોંચ રજત કયે અલગથી ચતકવવામાં આવરે્. ટોલ ટેક્ષની પાવતી ઉપર સાથે મતસાફરી કરનાર અધધકારી પાસે 
એપ્રતવ્ડ કરાવવાનત ંરિરેે્ અને તેના નાણંા જે તે મિીનાના બીલ સાથે ઓરીજીનલ પિોંચ રજત કરી માંગણી કરવાની 
રિરેે્ જે બીલ સાથે ચતકવી આપવામા ંઆવરે્. 

25 ઈ-ટેન્ડરમા ં મજંતર થયેલ ભાવ ડીઝલનાં ૯૧.૯૫ રૂધપયા પ્રધત લીટર મતજબના રિરેે્. પ્રધત માસની ૧લી તારીખના ં
ડીઝલના ભાવ અને રૂ. ૯૧.૯૫ ના ંતફાવત ની રકમનાં ૮ % લેખે પ્રધત હકમીએ ચતકવવામા ં/ વસતલવામા ંઆવરે્. 

26 જરૂર જણાયે આ જ દરે વધત વ્િીકલ એજન્સીએ મોકલવાનત ંરિરેે્. 
27 દરરોજના રીડીંગ વાિન ઇન ચાર્જ અધધકારીશ્રીને સપંણુૂ ધવગત સાથે રૂબરૂ આપવાના રિરેે્. 
28 ટેન્ડર મજંતર થયે હદન ૩૦ માં વાિન પરૂતં  પાડવાનત ં રિરેે્. અન્યથા કંપનીના ં ધનયમાનતસાર EMD / Deposite જપ્ત 

કરવા, Stop Deal / Black List કરવા વગેરે કાયુવાિી કરવામા ંઆવરે્. 
29 ઓડુરની સમયમયાુદામા ં કોન્રાકટર કોઈપણ સજંોગોમા ં વાિન પરૂૂ ન પાડતા ઓડુર રદ કરર્ો તો કંપનીનાં 

ધનયમાનતસાર EMD / Deposite જપ્ત કરવા, Stop Deal / Black List કરવા વગેરે કાયુવાિી કરવામા ંઆવરે્. 
30 વાિનમા ંરેહકિંગ સીસ્ટમ (GPS) કોન્રાકટર દ્વારા સ્વખચે પરૂતં  પાડવાનત ંરિરેે્.  
31 પધિમ ગતજરાત ધવજ કંપની લી. દ્વારા ગમે ત્યારે નોટીસ આપ્યા સીવાય ઓડુર રદ કરવામાં આવરે્. જેના ં માટે 

કોન્રાકટર કોઇ વાધંો ઉઠાવી ર્કરે્ નિીં. 
32 કોઇપણ મતભેદ ઉપસ્સ્થત થાય તો નીચે સિી કરનારનો ધનણુય આખરી અને કોન્રાકટરને બધંનકતાુ રિરેે્. 
33 ન્યાયકે્ષત્ર રાજકોટ રિરેે્. 

 
 

અધધક્ષક ઇજનેર 
પીજીવીસીએલ, ગ્રામ્ય વર્તળુ કચેરી,  

રાજકોટ.  


