કોટે શનની અગત્યની શરતો તથા તારીખ
:: તારીખ તથા સરનામુ ::
૧

કામગીરી માટે ન ું સ્થળ :

માહી ધમલ્ક પ્રોડ્ય ૂસર કુંપની લિધમટે ડ્
(૧) ૪+૧ મજબ

બેઠક વ્યવસ્થાવાળા એ.સી. ટે ક્ષી

પાસીંગ

પેસેન્જર

વાહન(ડ્ીઝિ), માધસક િોરણે િઘતમ 3૦૦૦કી.મી.ના ભાડ્ેથી આપવા. વાહનન ું
મોડ્ેિ ૨૦૧૬ પછીન ું હોવ ું જોઈએ, વાહન ૫૦,૦૦૦ કી.મી. થી વિારે ચાિેલ ું ન
૨

કામગીરીનો પ્રકાર :

હોવ ું જોઈએ, તેમજ વાહનની ક્યલબક કેપેસીટી (સી.સી) ૧૧૪૯ થી વધ હોવી
જોઈએ.
(૨) કુંપનીની જરૂરરયાત મજબ છૂટક િોરણે વાહન ભાડ્ે આપવા, વાહનન ું મોડ્ેિ
૨૦૧૬ પછીન ું હોવ ું જોઈએ.

૩

વાહનની સ્થળ મજબની જરૂરરયાતની

તાિાિા - ૦૧, જનાગઢ - ૦૨, ખુંઢેરી(રાજકોટ) - ૦૧, રાજકોટ - ૦૨, તેમજ

ધવગત :

જરૂરરયાત મજબ છુટક ભાડ્ાુંથી રાજકોટ ખાતે.
માહી ધમલ્ક પ્રોડ્ય ૂસર કુંપની લિધમટે ડ્, ૩જો અને ૪થો માળ, સાકાર લબલ્ડ્ીંગ,

કોટે શનની શરતો મેળવવાન ું તેમજ
૪

ભરીને મોકિવાન ું

રાજકમાર કોિેજની સામે, ડ્ો.રાિાકૃ ષ્ણન રોડ્, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ (ગજરાત).
(રધવવાર તેમજ રજાના રિવસો ધસવાય સવારે ૧૦:૦૦ કિાકથી સાુંજના ૬:૦૦
કિાક સિી)

સરનામ :

આ ધસવાય કોટે શનની શરતો કોઈપણ સમયે નીચેની વેબસાઈટ લિિંક પરથી પણ
ડ્ાઉનિોડ્ કરી શકાશે. http://www.maahimilk.com/Business-Inquiry

૫

સીિબુંિ કોટે શન તા. ૨૧/૦૫/૨૦૧૯ (સોમવાર) સાુંજના ૦૫:૦૦ વાગ્યા

કોટે શન મોકિવાની અવધિ :

સિીમાું મળી રહે તે રીતે મોકિી આપવાન ું રહેશે.
૧. વાહનની આર.સી બક, વીમો, પી.ય.સી, ડ્રાયવીંગ િાયસન્સ, રિટનેસ

૬

કોટે શન
િસ્તાવેજો

સાથે

જોડ્વાના

જરૂરી

સટીિીકેટની પ્રમાલણત નકિ કોટે શન સાથે જોડ્વી િરજીયાત છે .
૨. કુંપનીની શરતોની િેલખત સ્વીકૃધત સાથે જોડ્વી િરજીયાત છે .
3. વાહનની આર.સી. બુક જે-તે કોન્ટ્રાક્ટર કે પેઢીના નામની હોવી જરૂરી છે .

કોટે શન મુંજૂર /નામુંજૂર કરવાના તમામ હક્ક, સત્તા માહી ધમલ્ક પ્રોડ્ય ૂસર કુંપની લિધમટે ડ્ના મખ્ય કાયયપાિકશ્રીના રહેશે તેમજ
આ પ્રરિયાના તમામ હક્ક અબાધિત રાખેિ છે . કુંપની પોતાની જરૂરરયાત મજબ કોટે શન કોઈપણ જાતના કારણ બતાવ્યા વગર
રિ કરી શકશે. ન્યાય અધિકાર ક્ષેત્ર રાજકોટ રહેશે.
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ટે ક્સીવાહન ભાડે આપવાની શરતો
1.

કોન્રાકટનો સમયગાળો ૧ વર્યનો રહેશે. જો કામગીરી સુંતોર્કારક રહેશે તો બે વર્ય માટે કોન્રાકટ રીન્ય થઇ શકશે.

2. કોઈપણ સ્થળ માટે એક અથવા એકથી વધ વાહન ભાડ્ે આપવા માટે એક જ કોટે શનમાું ભાવ ભરીને મોકિવાના રહેશે.
3. કુંપનીના સત્તાિીશ અધિકારીની સ ૂચનાઓ મજબ સમયસર વાહન પ ૂરું પાડ્વાન ું રહેશે, તે ધસવાય રોજજિંિા કામકાજના
કિાકો િરધમયાન વાહન કુંપનીની ઓરિસે સ્ટે ન્ડ્બાયમાું રાખવાન ું રહેશે. અને કોન્ટ્રાક્ટના તમામ વાહન 24 કલાક કોન્ટ્રાક
માાં બાંધાયેલ રહેશે.
4. કોન્ટ્રાક્ટ હેઠળના વાહનનો ફક્ત કાંપનીના કાયય માટે છે જેનો ઉપયોગ કોઈ અન્ટ્ય હેત ુ માટે કરી શકાશે નહહ.
5. રક.મી (રીપ િરધમયાન) બુંને બાજના ગણવામાું આવશે, શરૂઆતના કી.મી. કુંપનીની ઓરિસેથી જ ગણવામાું આવશે.
6. લબિન ું ચકવણ ું િોગબકના કી.મી તેમજ જી.પી.એસના કી.મી ની ચકાસણી કરાયા બાિ જ કરવામાું આવશે.
7. લબિન ું ચકવણ ું લબિ તથા જરૂરી િસ્તાવેજ સાથે જમા કરાવ્યા બાિ ૩૦ રિવસમાું ચકવવામાું આવશે.
8. માધસક ભાડ્ા ઉપરાુંત ટોિટે તસ , પારકિંગ ચાર્જ, પરમીટ ચાર્જ યોગ્ય રસીિ આપ્યેથી માધસક લબિ સાથે મળવાપાત્ર રહેશે.
9. માધસક િોરણે ભાડ્ે આપવા માટે ના વાહનન ું મોડ્ેિ ૨૦૧૬ની પહેિાની સાિન ું ન હોવ ું જોઈએ તેમજ ૫૦,૦૦૦કી.મી
કરતા વધ ચાિેલ ું ન હોવ ું જોઈએ.
10. િરજ પર ડ્રાઈવરનો રહેવા-જમવા ધવગેરેનો તમામ ખચય વાહન માલિક પર રહેશે તેમજ તે અંગે કોઈ પણ ખચય કુંપની
દ્વારા ચકવવામાું આવશે નરહ.
11. હાિના ડ્ીઝિના ભાવ અનસુંિાને ભાવ ભરવાનો રહેશે. તેમજ ડ્ીઝિના ભાવમાું વિારો કે ઘટાડ્ો થશે તે કુંપનીના
ધનયમો પ્રમાણે વાહનની પ્રતી કીિોમીટરની એવરે જ મજબ અિગથી પ્રતી કીિોમીટર મજબ ભાવ વિારવામાું કે
ઘટાડ્વામાું આવશે.
12. માધસક િોરણે વાહન(ડ્ીઝિ) ભાડ્ે આપવા માટે ડ્ીપોઝીટ પેટે રૂ.૨૫,૦૦૦/- નો ડ્ીડ્ી જમા કરાવવાના રહેશે. જે કુંપની
દ્વારા વાહન ભાડ્ેનો કોન્રાકટ મુંજર થયાની જાણ કરાતા તરું ત જમા કરાવવાનો કરવાનો રહેશે. ડ્ીડ્ી માહી ધમલ્ક પ્રોડ્ય ૂસર
કુંપની લિધમટે ડ્ના નામનો – રાજકોટ પેએબિનો આપવાનો રહેશે.
13. માધસક િોરણે ભાડ્ે આપવામાું આવેિ વાહન તેમજ ડ્રાઈવર િઘતમ ૦૧ વર્ય સિી બિિાવા જોઈએ નરહ તેમજ જો
કોઈ િેરિાર કરવો પડ્ે તો તે અંગે ૨૪ કિાક અગાઉ મુંજૂરી િેવાની રહેશે.
14. ડ્રાઈવરનો સુંપકય કરવા માટે મોબાઇિ હોવો જરૂરી છે .
15. કોઈપણ ડ્રાઈવર/ કોન્રાકટર ઓરિસ સ્ટાિ જોડ્ે ગેરવતયન કરતા માલમ પડ્શે તો તાત્કાલિક કોઈ પણ જાણ વગર
કોન્રાકટ રિ કરવામાું આવશે.
16. કુંપનીમાું ડ્રાઈવર/ કોન્રાકટર કોઈ પ્રકારન ું કેિી પીણ,ું પાન-માવા ,બીડ્ી, ગટખા, મસાિા તેમજ અન્ય હાધનકારક પિાથો
િઈને આવશે તો િું ડ્ પેટે રૂ. ૫૦૦/- વસિવામાું આવશે અથવા કુંપનીના ધનયમ મજબ યોગ્ય પગિા ભરવામાું આવશે.
17. વાહનની આર.સી. બુક જે-તે કોન્ટ્રાક્ટર કે પેઢીના નામની હોવી જરૂરી છે . તથા વાહન િરજજયાતપણે ટે ક્ષી પાસીંગ હોવ ું
જોઈએ, ટે ક્ષી પાસીંગ ધસવાયના વાહનન ું કોઈપણ ભાડું ચકવવાપાત્ર રહેશે નહીં.
18. િરે ક ગાડ્ીમાું GPS હોવ ું િરજીયાત છે .
19. િરજ પરના ડ્રાઈવર પોતે સ્વચ્છ અને યોગ્ય ડ્રેસમાું હોવા જોઈએ.
20. િરજ પર હોય ત્યારે કોઈપણ સમયે ડ્રાઈવરે કોઈપણ નશાકારક વસ્તઓનો/પિાથયનો ઉપયોગ કરવો નહીં.
21. ડ્રાઈવર પાસે વેિીડ્ ડ્રાઇધવિંગ િાઈસન્સ/પરવાનો હોય એ િરજીયાત છે , આ ઉપરાુંત, િાગ પડ્તા કાયિા મજબ
વાહનમાું સાથે રાખવાના થતા િસ્તાવેજો જેવાકે વાહનનો વીમો/ઇન્સ્યોરન્સ, રજીસ્રે શન બક/કાડ્ય , પી.ય.સી અને રિટનેશ
સટીરિકે ટ વગેરે જેવા કાગળો હુંમેશા વાહનમાું રાખવા િરજીયાત છે .
22. ડ્રાઈવરે પોતાન ું વાહન હુંમેશા રિટ રાખવ ું અને તે માટે સમયસર યોગ્ય ચકાસણી કરત ું રહેવ ું, સાથે સાથે હુંમેશા વાહન
િરે ક રીતે સ્વચ્છ રાખવાની જવાબિારી ડ્રાઈવર/કોન્રાતટરની છે .
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23. કુંપનીના એડ્મીન ધવભાગના અધિકારી દ્વારા વાહનની ધત્રમાધસક િોરણે ચકાસણી/ધનરીક્ષણ કરવામાું આવશે. જેમાું યોગ્ય
સહકાર આપવાનો રહેશે તેમજ આ ધનરીક્ષણ દ્વારા ધ્યાન પર આવેિી ક્ષધતઓ ધનવારવા તાત્કાલિક પગિાુંઓ ભરવાના
રહેશે.
24. િરે ક સમયે વાહનમાું પ ૂરતા પ્રમાણમાું ઇંિણ ઉપિબ્િ હોય તે િરજીયાત છે . જેની સુંપ ૂણય જવાબિારી
ડ્રાઈવર/કોન્રાકટરની રહેશે.
25. વાહન અકસ્માતના રકસ્સામાું ડ્રાઈવરે અથવા કોન્રાતટરે કુંપનીના મેનેજમેન્ટને સ ૂલચત કરવા ઉપરાુંત સ્થાધનક પોિીસ/
અન્ય એજન્સીઓને સ ૂલચત કરવાની તેમજ જે-તે િાગ પડ્તા કાયિા મજબ જરૂરી િેલખત રીપોટય િાઈિ કરવાનો રહેશે.
26. િરજ િરમ્યાન ડ્રાઈવરે રારિક અને પારકિંગના તમામ ધનયમો, કાયિાઓન ું ચસ્તપણે પાિન કરવ ું િરજીયાત છે . આવા
ધનયમોના ઉલ્િુંઘન ઉલ્િુંઘન થવાના રકસ્સામાું તમામ જવાબિારી ડ્રાઈવર/કોન્રાતટરની રહેશે. આવા ધનયમો અને
કાયિાના ભુંગ બિિ કુંપની દ્વારા યોગ્ય પગિાું ભરવામાું આવશે.
27. રારિક તેમજ પારકિંગ ધનયમો/કાયિાઓના ઉલ્િુંઘનના રકસ્સામાું તમામ પ્રકારના િું ડ્ની રકમો ભરવાની જવાબિારી
કોન્રાતટરની રહેશે.
28. ડ્રાઇવર કોઈપણ સુંજોગોમાું વાહનનો અંગત ઉપયોગ કરી શકશે નરહ અને જો કરશે તો તે માટે કુંપનીની કોઈ જ
જવાબિારી રહેશે નરહ.
29. ડ્રાુંઇધવિંગ િરમ્યાન સુંગીત, મોબાઇિ વગેરે જેવી કોઈપણ વસ્તનો ઉપયોગ કરવો નરહ. તેમજ જો ડ્રાઈવર ધવરદ્ધ આ
અંગે કોઈ િરરયાિ મળશે તો િરે ક િરરયાિ માટે રૂ. ૫૦૦/- કોન્રાતટરના લબિમાુંથી કપાત કરવામાું આવશે.
30. ડ્રાઇવરોએ વાહનને રસ્તા, રારિક અને હવામાનની પરરક્સ્થધતઓ મજબ યોગ્ય ગધતમયાય િામાું જ ચિાવવાન ું રહેશે.
31. ધનયત નમ ૂનામાું િોગબક/ડ્ય ૂટી-સ્િીપમાું, વાહનનો ઉપયોગ શરૂ કરતા સમયે જ િરજીયાતપણે જે-તે વપરાશકતાય
અધિકારી/કમયચારી પાસેથી શરૂઆતના કી.મી.ના રીરડ્િંગની તેમજ તારીખ, સમય, વાહન વપરાશનો ઉિે શ્ય, વગેરેની
નોંિ કરાવવી એ ડ્રાઈવર/કોન્રાતટરની જવાબિારી છે . તેમજ મસાિરી પરી થતા અંતના કી.મી ના રીરડ્િંગની નોંિ, કિ
કી.મી, સમય, સ્થળ ધવગેરે તમામ ધવગતો તરું ત જ જે-તે વપરાશકતાય અધિકારી/કમયચારી પાસેથી િોગબક/ડ્ય ૂટીસ્િીપમાું નોંિાવવા એ પણ ડ્રાઈવર/કોન્રાતટરની જવાબિારી છે .
32. ડ્રાઈવર/કોન્રાતટરે િર માસે કુંપનીના અધિકૃત કમયચારીના સહી તેમજ સ્ટે મ્પ સાથે માધસક િોગબક/િોગબકની નકિ
ધનયધમતપણે કુંપનીમાું જમા કરવવાની રહેશે.
33. કુંપની દ્વારા કમયચારીઓને ઓરિધશયિ કામગીરી માટે જ વાહન પ ૂરું પાડ્વામાું આવેિ છે . જેથી કોઈ પણ કમયચારી/વ્યક્તત
ૃ રહેશે, તેમજ જો આવા પ્રકારનો કોઈપણ
કુંપનીના વાહનનો અંગત ઉપયોગ ન કરે તે અંગે ડ્રાઈવર/કોન્રાતટર જાગત
બનાવ બને તો તરું ત જ કુંપનીના એડ્મીન ધવભાગને જાણ કરશે.
34. કોઇપણ સુંજોગોમાું કોન્રાતટર અથવા તેમના ડ્રાઈવર દ્વારા અન્ય કોઈપણ વ્યક્તતને તેમજ કુંપનીના કોઈપણ કમયચારીઓને
વાહન હુંકારવા તેમજ વાહનનો ઉપયોગ કરવા િે વામાું આવશે નરહ અને આ શરત ભુંગના રકસ્સામાું થનાર કોઈપણ
જાતના નકસાનની કોઈપણ જાતની જવાબિારી માહી ધમલ્ક પ્રોડ્ય ૂસર કુંપનીની રહેશે નહીં તેમજ આવા િરે ક બનાવ
માટે પ્રધત બનાવ રૂ. ૧૦૦૦/- િું ડ્રૂપે કોન્રાતટર પાસેથી વસિવામાું આવશે જેની ગુંભીર નોંિ િેવી.
35. વાહનને હુંમેશા રિટ અને તૈયાર રાખવાની સુંપ ૂણય જવાબિારી જે-તે ડ્રાઈવર/કોન્રાતટરની છે . મસાિરી િરધમયાન વાહનની
નબળી કે ખરાબ હાિત/ક્સ્થધત થકી વાહન બ્રેક-ડ્ાઉન થવાના રકસ્સામાું અથવા ડ્રાઈવરની ગેરવતયણકુંૂ તેમજ અધિકારીની
સચનાઓના અનાિર કરવાના રકસ્સામાું જે-તે અધિકારી તાત્કાલિક િોરણે જે-તે રિવસ માટે વાહન છોડ્ી તેમની રીતે
અન્ય વૈકલ્લ્પક વ્યવસ્થા કરી પોતાન ું ઓરિધશયિ કામ પ ૂણય કરશે. આવા રકસ્સામાું કરવામાું આવેિી વૈકલ્લ્પક વ્યવસ્થાનો
તમામ ખચય જે-તે કોન્રાતટર પાસેથી વસિવામાું આવશે.
36. કોઈપણ સુંજોગોમાું વાહન ભાડ્ે આપવા માટે નો કરાર અન્યને તબિીિ કરી શકાશે નહીં અથવા પેટા કરારથી અન્યને
આપી શકાશે નહીં.
37. કોઈપણ તકરારના રકસ્સામાું ન્યાયક્ષેત્ર રાજકોટ રહેશે.
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વાહન ભાડ્ે આપવા માટે ન ું અરજી પત્રક
(લેટર હેડ પર મુદ્રિત કરવુ)ું
તારીખ:પ્રધત શ્રી ,
માહી ધમલ્ક પ્રોડ્ય ૂસર કુંપની લિધમટે ડ્,
૩જો અને ૪થો માળ, સાકાર લબલ્ડ્ીંગ,
રાજકમાર કોિેજ સામે, ડ્ો.રાિારિશ્નન રોડ્,
રાજકોટ.
સધવનય સહ જણાવવાન ું કે માહી ધમલ્ક પ્રોડ્ય ૂસર કુંપની લિધમટે ડ્, રાજકોટ દ્વારા નક્કી કરે િ બેઠક વ્યવસ્થાવાળા એ.સી.
પેસેન્જર વાહન માટે કુંપનીના િારાિોરણો અને જરૂરરયાત મજબ વાહન ભાડ્ે આપવા તેમજ સધવિસ આપવા સક્ષમ છુ/છીએ
અને માહી ધમલ્ક પ્રોડ્ય ૂસર કુંપની લિધમટે ડ્, રાજકોટની કોન્રાકટની શરતોને આધિન રહીને આ સાથે જોડ્ેિ ભાવપત્રક મજબ
હ/
ું અમે મારું /અમારું વાહન ચિાવવા કોટે શન ભરું /ભરીએ છુું/છીએ.
1.

અરજિારન ું નામ

:-

2. સરનામ અને પીન કોડ્

:-

3. મોબાઇિ નુંબર

:-

4. હાિનો વ્યવસાય

:-

5. વાહનનો પ્રકાર-કુંપની

:-

6. વાહનન ું મોડ્ેિ

:-

7. આિાર કાડ્ય નુંબર (ઝેરોક્ષ કોપી િગાવવી) :8. જી.એસ.ટી નુંબર (કોપી િગાવવી)

:-

9. પાનકાડ્ય નુંબર (ઝેરોક્ષ કોપી િગાવવી)

:-

10. વાહનનો રજીસ્ટર નુંબર

:-

11. અગાઉ ક્યારે ય માહી ધમલ્ક પ્રોડ્ય ૂસર કુંપની લિધમટે ડ્ સાથે વાહન કોન્રાકટર કે અન્ય કોઈ પણ રીતે કામ કરે લ ું છે ?
હા/ના જો હા હોય તો તેની ધવગત િખવી.______________________________________________________
જો ના હોય તો માહી ધમલ્ક પ્રોડ્ય ૂસર કુંપની લિધમટે ડ્ કે અન્ય કુંપનીના રે િરન્સ આપનાર અધિકારીન ું નામ અને કોન્ટે ક
નુંબર જણાવવો.
12. શ ું આપ કોઈ ગનારહત ઈધતહાસ િરાવો છો? જો હા તો ધવગત િખવી.
આથી હ ું ખાતરી પ ૂવયક જાહેર કરું છુ કે મેં માહી ધમલ્ક પ્રોડ્ય ૂસર કુંપની લિધમટે ડ્માું વાહન ભાડ્ે આપવા અંગે જણાવેિ તમામ
શરતો વાુંચેિ છે અને તે મને બુંિનકતાય રહેશે. આ કુંપની કે અન્ય સરકારી/અિય સરકારી/સરકાર હસ્તકની સુંસ્થાઓ ઘ્વારા
ક્યારે ય પણ મને ગેરિાયક ઠરાવેિ નથી કે મારી ગેરિાયકાતનો સમય ચાલ નથી. ઉપર જણાવેિ ધવગતો મારી જાણ મજબ
સાચી છે અને જો તેમાું કોઈપણ ધવગત ખોટી હશે તો તે અંગે માહી ધમલ્ક પ્રોડ્ય ૂસર કુંપની લિધમટે ડ્, રાજકોટનો ધનણયય અંતીમ
રહેશે અને તે મને બુંિનકતાય છે .
આપનો ધવશ્વાસ,
અરજિારન ું નામ _____________________________________ સહી અને ધસક્કો________________________
નોિ :- 1. તારીખ 01/05/2019 મુજબ રૂ 69.52 પ્રતત લીટર ડ્ીઝિની રકિંમતને ધ્યાને રાખી ગણતરી કરી અરજી પત્રકમાું
ભાવ િખવો.
2. પ્રધત માસ ૩૦૦૦કી.મી. ના તેમજ ૩૦૦૦કી.મી બાિના એતસ્રા કી.મી.ના ભાવ ભાવપત્રકમાું જિા િશાય વવા.
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માધસક િોરણે ગાડ્ી ભાડ્ે આપવા માટે ન ું પત્રક :
અનુ.
ક્ર.

૧

સ્થળ

માસસક ૩૦૦૦

વાહનનો પ્રકાર

કી.મી નુું ભાડુું

૩૦૦૦કી.મી
બાદના એક્સ્રા
કી.મી.ના ભાવ

કોટે શન ભરનારના
સહી સસક્કા

૪+૧ મજબ બેઠક વ્યવસ્થાવાળા

તાિાિા
(ગીર સોમનાથ)

એ.સી. ટે ક્ષી પાસીંગ વાહન
(૧૨૦૦ સી.સી કે વધ)
૪+૧ મજબ બેઠક વ્યવસ્થાવાળા

૨

જનાગઢ

એ.સી. ટે ક્ષી પાસીંગ વાહન
(૧૨૦૦ સી.સી કે વધ)
૪+૧ મજબ બેઠક વ્યવસ્થાવાળા

3

શાપર(જનાગઢ)

એ.સી. ટે ક્ષી પાસીંગ વાહન
(૧૨૦૦ સી.સી કે વધ)

૪

કેટિ િીડ્

૪+૧ મજબ બેઠક વ્યવસ્થાવાળા

યધનટ, ખુંઢેરી,

એ.સી. ટે ક્ષી પાસીંગ વાહન

રાજકોટ

(૧૨૦૦ સી.સી કે વધ)
ઇનોવા હિસ્ટા સફેદ કલર -

૫

રાજકોટ

2019 પછી નુ ાં મોડલ ટે ક્ષી
પાસીંગ વાહન

૬

૮+૧ મજબ બેઠક વ્યવસ્થાવાળા

રાજકોટ

એ.સી. ટે ક્ષી પાસીંગ વાહન

કુંપનીની જરૂરરયાત મજબ ઓન કોિ એ.સી વાહન છૂટક ભાડ્ેથી આપવા માટે ન ું પત્રક:
વાહનનો પ્રકાર

૩૦૦કી.મી,

૧૦૦કી.મી, ૦૮

૫૦કી.મી, ૦૪

કોટે શન ભરનારના

અનુ.

૨૪

કલાકના ભાવ

કલાકના ભાવ

સહી સસક્કા

ક્ર.

કલાકના
ટોયોટા ઈટીઓસ, મારધત

૧

સ્વીફ્ટ ડ્ીઝાયર , ટાટા, ઝેસ્ટ
વગેરે (૪+૧સીટ)
સેવરોિેટ રાવેરા , મરહન્રા

૨

સ્કોધપિયો , મારધત અરટિગા,
ટાટા સમો વગેરે( ૭+૧ સીટ)

3

ટોયોટા ઇનોવા, ટોયોટા
ઇનોવા રિસ્ટા

૪

ટે મ્પો રાવેિર (૧૨ સીટ)

૫

ટે મ્પો રાવેિર (૧૭ સીટ)

૬

મીની-બસ (૨૦ થી ૨૫ સીટ)

કોટેશન ભરનાર અધિકૃત વ્યક્તતના સહી ધસક્કા
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શરતોના ઉલ્િુંઘન ના રકસ્સામાું નીચે મજબની રકમ િું ડ્પેટે વસ ૂિવામાું આવશે :
અનુક્ર

શરતોનુું ઉલ્લુંઘન

મ
૧

પેસેન્જર અથવા કોઈપણ કુંપનીના કમયચારી સાથે ગે રવતયણકૂ

પ્રથમ

બીજો

ત્રીજો

બનાવ

બનાવ

બનાવ

૨૦૦૦

૩૦૦૦

૫૦૦૦

નોંધ

કરવી.
૨

એ.સી.ની લબન-કાયયક્ષમતાના રકસ્સામાું

૧૦૦

૫૦૦

૫૦૦

૩

રારિક અને ડ્રાઇધવિંગ ધનયમોન ું ઉલ્િુંઘન કરવ ું.

૫૦૦

૧૦૦૦

૧૫૦૦

૪

વાહન ક્ષધતગ્રસ્ત થવાના રકસ્સામાું એક કિાકની અંિર સમાન

૫૦૦

૧૦૦૦

૧૫૦૦

૫૦૦

૫૦૦

૫૦૦

વાહન વ્યવસ્થા પ ૂરી પાડ્વામાું ધનષ્િળતાના રકસ્સામાું
૫

અગાઉથી જાણકારી આપ્યા ધસવાય ડ્રાઈવર કે વાહન

િરે ક બનાવ
માટે

બિિવાના રકસ્સામાું
૬

કોટે શનની અન્ય કોઈપણ શરતોના ઉલ્િુંઘનના રકસ્સામાું

૫૦૦

૫૦૦

૫૦૦

૭

૧૫ ધમધનટ થી વિારે મોડ્ા આવવાના રકસ્સામાું

૨૦૦

૫૦૦

૫૦૦

ગુંભીર ગેરવતયણકૂ ના રકસ્સામાું કોઈપણ નોરટસ આપ્યા વગર કરારનો અંત આણવામાું આવશે. અન્ય રકસ્સાઓમાું કરારનો અંત
િાવવા અને સેવાઓ બુંિ કરવા માટે ૪૫ રિવસ અગાઉ િેલખતમાું નોરટસ આપવાની રહેશે.

કોટેશન ભરનાર અધિકૃત વ્યક્તતના સહી ધસક્કા
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સીલબુંધ કવર
પેસેન્જર વાહન ભાડે આપવા માટે ન ુંુ કોટે શન
(ટીક માકક ની √ સનશાની કરો)

માધસક િોરણે વાહન ભાડ્ે આપવા માટે

જરૂરરયાત મજબ ગાડ્ી છૂટક ભાડ્ેથી આપવા માટે

પ્રસત,
માહી સમલ્ક પ્રોડય ૂસર કું પની લલસમટે ડ,
૩જો ૪થો માળ, સાકાર લબલ્ડીંગ,
રાજકુ માર કોલેજની સામે,ડો.રાધા કૃષ્ણન રોડ,
રાજકોટ ૩૬૦૦૦૧ (ગુજરાત).

મોકલનાર:
મોકલનારનુું નામ :__________________________________
મોબાઈલ નુંબર:_______________________________________
સરનામુ :____________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
ઈ-મેલ ______________________________________________

