કોટે શનની અગત્યની શરતો તથા તારીખ
:: તારીખ તથા સરનામુ ::
1.

ટે ક્ષી પાસીંગ એ/સી મારુતત સુઝુકી ઈકો (સફેદ) ગાડી માધસક િોરણે લઘુતમ ૩૦૦૦કી.મી.ના

કામગીરીનો પ્રકાર :

ભાડેથી આપવા અંગે.
કંપનીની જરૂરરયાત મુજબ પશુ સેવા માટે પોરબંદર, કુ ધતયાણા, માણાવદર, જામનગર,

2. સ્થળ:

જામખંભાળળયા, ભોગાત, ભાણવડ ખાતે કંપનીની જરૂરરયાત મુજબ સેવારત કરી આપવાના
રહેશે.

3.

4.

કોટે શનની

શરતો

મેળવવાનુ ં સરનામુ :
કોટે શનની

ભરીને

મોકલવાનુ ં સરનામુ :

માહી ધમલ્ક પ્રોડય ૂસર કંપની ળલધમટે ડ, ૩જો અને ૪થો માળ, સાકાર ળબલ્ડીંગ, રાજકુ માર
કોલેજની સામે, ડો.રાિાકૃષ્ણન રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ (ગુજરાત). તેમજ કંપનીની
વેબસાઈટ https://www.maahimilk.com પર.
માહી ધમલ્ક પ્રોડય ૂસર કંપની ળલધમટે ડ, ૩જો અને ૪થો માળ, સાકાર ળબલ્ડીંગ, રાજકુ માર
કોલેજની સામે, ડો.રાિાકૃષ્ણન રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧ (ગુજરાત).
૧. વાહનની આર.સી બુક, વીમો, પી.યુ.સી, ડ્રાયવીંગ લાયસન્સ, રિટનેસ સટીિીકે ટની
પ્રમાળણત નકલ કોટે શન સાથે જોડવી િરજીયાત છે .

5.

કોટે શન

સાથે

જરૂરી દસ્તાવેજો

જોડવાના

૨. કંપનીની શરતોની લેળખત સ્વીકૃધત સાથે જોડવી િરજીયાત છે .
3. વાહનની આર.સી. બુક જે-તે કોન્રાતટર કે પેઢીના નામની હોવી જરૂરી છે .
૪. અનુભવ ના પ્રમાણપત્ર
૫. ઈ.એમ.ડી. પેટે રૂ.૧૦,૦૦૦/- નો ડીડી અથવા ચેક જમા કરાવવાના રહેશે. ડી.ડી./ચેક
Maahi Milk Producer Company Limited ના નામનો – રાજકોટ ખાતે પેએબલ.

કોટે શન મંજૂર /નામંજૂર કરવાના તમામ હક્ક, સત્તા માહી ધમલ્ક પ્રોડય ૂસર કંપની ળલધમટે ડના મુખ્ય કાયયપાલકશ્રીના રહેશે તેમજ
આ પ્રરિયાના તમામ હક્ક અબાધિત રાખેલ છે . કંપની પોતાની જરૂરરયાત મુજબ કોટે શન કોઈપણ જાતના કારણ બતાવ્યા વગર
રદ કરી શકશે. ન્યાય અધિકાર ક્ષેત્ર રાજકોટ રહેશે.
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ટે ક્સીવાહન ભાડે આપવાની શરતો
1.

કોન્રાકટનો સમયગાળો ૧ વર્યનો રહેશે, જે સેવાઓની ગુણવત્તા અને કંપનીની જરૂરરયાત મુજબ આગળા વધુ 02 વર્ય
સુિી લંબાવી શકાશે.

2. માધસક િોરણે ભાડે આપવા માટે ના વાહનનુ ં મોડેલ ૨૦૨૦ કે તે પછીનુ ં હોય તે ઇચ્છનીય છે , પરં ત ુ વાહનની કંડીશન
મુજબ કધમટીની મંજુરીથી તેમાં છૂટછાટ આપી શકાશે.
3. કોઈપણ સ્થળ માટે એક અથવા એકથી વધુ વાહન ભાડે આપવા માટે એક જ કોટે શનમાં ભાવ ભરીને મોકલવાના રહેશે.
4. વાધર્િક લઘુતમ ભાડાની રકમના 5% જેટલી રકમ કંપની પાસે રીિંડેબલ ધસક્યુરીટી ડીપોઝીટ પેટે જમા રહેશે જેના પર
કોઈ વ્યાજ મળવા પાત્ર નથી.
5. કંપનીના સત્તાિીશ અધિકારીની સ ૂચનાઓ મુજબ સમયસર વાહન પ ૂરું પાડવાનુ ં રહેશે, તે ધસવાય રોજજિંદા કામકાજના
કલાકો દરધમયાન વાહન કંપનીની ઓરિસે સ્ટે ન્ડબાયમાં રાખવાનુ ં રહેશે. અને કોન્રાતટના તમામ વાહન 24 કલાક કોન્રાક
માં બંિાયેલ રહેશે.
6. કોન્રાતટ હેઠળના વાહનનો િતત કંપનીના કાયય માટે છે જેનો ઉપયોગ કોઈ અન્ય હેત ુ માટે કરી શકાશે નરહ.
7. રક.મી (રીપ દરધમયાન) બંને બાજુ ના ગણવામાં આવશે, શરૂઆતના કી.મી. કંપનીની ઓરિસેથી જ ગણવામાં આવશે.
8. ળબલનુ ં ચુકવણુ ં લોગબુકના કી.મી તેમજ જી.પી.એસના કી.મી ની ચકાસણી કરાયા બાદ જ કરવામાં આવશે.
9. ળબલનુ ં ચુકવણુ ં ળબલ તથા જરૂરી દસ્તાવેજ સાથે જમા કરાવ્યા બાદ ૩૦ રદવસમાં ચુકવવામાં આવશે.
10. માધસક ભાડા ઉપરાંત ટોલટે તસ , પારકિંગ ચાર્જ, પરમીટ ચાર્જ યોગ્ય રસીદ આપ્યેથી માધસક ળબલ સાથે મળવાપાત્ર રહેશે.
11. િરજ પર ડ્રાઈવરનો રહેવા-જમવા ધવગેરેનો તમામ ખચય વાહન માળલક પર રહેશે તેમજ તે અંગે કોઈ પણ ખચય કંપની
દ્વારા ચુકવવામાં આવશે નરહ.
12. માધસક િોરણે ભાડે આપવામાં આવેલ વાહન તેમજ ડ્રાઈવર બદલાવા જોઈએ નરહ તેમજ જો કોઈ િેરિાર કરવો પડે તો
તે અંગે ૨૪ કલાક અગાઉ કંપનીની મંજૂરી લેવાની રહેશે.
13. ડ્રાઈવરનો સંપકય કરવા માટે મોબાઇલ હોવો જરૂરી છે .
14. કોઈપણ ડ્રાઈવર/ કોન્રાકટર ઓરિસ સ્ટાિ જોડે ગેરવતયન કરતા માલુમ પડશે તો તાત્કાળલક કોઈ પણ જાણ વગર
કોન્રાકટ રદ કરવામાં આવશે.
15. કંપનીમાં ડ્રાઈવર/ કોન્રાકટર કોઈ પ્રકારનુ ં કે િી પીણુ,ં પાન-માવા ,બીડી, ગુટખા, મસાલા તેમજ અન્ય હાધનકારક પદાથો
લઈને આવશે તો દં ડ પેટે રૂ. ૫૦૦/- વસુલવામાં આવશે અથવા કંપનીના ધનયમ મુજબ યોગ્ય પગલા ભરવામાં આવશે.
16. વાહનની આર.સી. બુક જે-તે કોન્રાતટર કે પેઢીના નામની હોવી જરૂરી છે . તથા વાહન િરજજયાતપણે ટે ક્ષી પાસીંગ હોવુ ં
જોઈએ, ટે ક્ષી પાસીંગ ધસવાયના વાહનનુ ં કોઈપણ ભાડુ ં ચુકવવાપાત્ર રહેશે નહીં.
17. દરે ક ગાડીમાં GPS હોવુ ં િરજીયાત છે .
18. િરજ પરના ડ્રાઈવર કંપનીના ધનયમ મુજબ સ્વચ્છ અને યોગ્ય ડ્રેસમાં હોવા જોઈએ એ િરજીયાત છે .
19. િરજ પર હોય ત્યારે કોઈપણ સમયે ડ્રાઈવરે કોઈપણ નશાકારક વસ્તુઓનો/પદાથયનો ઉપયોગ કરવો નહીં.
20. ડ્રાઈવર પાસે માન્ય ડ્રાઇધવિંગ લાઈસન્સ/પરવાનો હોય એ િરજીયાત છે , આ ઉપરાંત, લાગુ પડતા કાયદા મુજબ વાહનમાં
સાથે રાખવાના થતા દસ્તાવેજો જેવાકે વાહનનો વીમો/ઇન્સ્યોરન્સ, રજીસ્રે શન બુક/કાડય , પી.યુ.સી અને રિટનેશ સટીરિકે ટ
વગેરે જેવા કાગળો હંમેશા વાહનમાં રાખવા િરજીયાત છે .
21. ડ્રાઈવરે પોતાનુ ં વાહન હંમેશા રિટ અને તલીન રાખવુ ં અને તે માટે સમયસર યોગ્ય ચકાસણી કરતુ ં રહેવ,ુ ં સાથે સાથે
હંમેશા વાહન દરે ક રીતે સ્વચ્છ રાખવાની જવાબદારી ડ્રાઈવર/કોન્રાતટરની છે .
22. કંપનીના એડમીન ધવભાગના અધિકારી દ્વારા વાહનની ધનયધમત ચકાસણી/ધનરીક્ષણ કરવામાં આવશે. જેમાં યોગ્ય સહકાર
આપવાનો રહેશે તેમજ આ ધનરીક્ષણ દ્વારા ધ્યાન પર આવેલી ક્ષધતઓ ધનવારવા તાત્કાળલક પગલાંઓ ભરવાના રહેશે.
23. દરે ક સમયે વાહનમાં પ ૂરતા પ્રમાણમાં ઇંિણ ઉપલબ્િ હોય તે િરજીયાત છે . જેની સંપ ૂણય જવાબદારી
ડ્રાઈવર/કોન્રાકટરની રહેશે.
24. વાહન અકસ્માતના રકસ્સામાં ડ્રાઈવરે અથવા કોન્રાતટરે કંપનીના મેનેજમેન્ટને સ ૂળચત કરવા ઉપરાંત સ્થાધનક પોલીસ/
અન્ય એજન્સીઓને સ ૂળચત કરવાની તેમજ જે-તે લાગુ પડતા કાયદા મુજબ જરૂરી લેળખત રીપોટય િાઈલ કરવાનો રહેશે.
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25. િરજ દરમ્યાન ડ્રાઈવરે રારિક અને પારકિંગના તમામ ધનયમો, કાયદાઓનુ ં ચુસ્તપણે પાલન કરવુ ં િરજીયાત છે . આવા
ધનયમોના ઉલ્લંઘન થવાના રકસ્સામાં તમામ જવાબદારી ડ્રાઈવર/કોન્રાતટરની રહેશે. આવા ધનયમો અને કાયદાના ભંગ
બદલ કંપની દ્વારા યોગ્ય પગલાં ભરવામાં આવશે.
26. રારિક તેમજ પારકિંગ ધનયમો/કાયદાઓના ઉલ્લંઘનના રકસ્સામાં તમામ પ્રકારના દં ડની રકમો ભરવાની જવાબદારી
કોન્રાતટરની રહેશે.
27. ડ્રાઇવર કોઈપણ સંજોગોમાં વાહનનો અંગત ઉપયોગ કરી શકશે નરહ અને જો કરશે તો તે માટે કંપનીની કોઈ જ
જવાબદારી રહેશે નરહ.
28. ડ્રાંઇધવિંગ દરમ્યાન સંગીત, મોબાઇલ વગેરે જેવી કોઈપણ વસ્તુનો ઉપયોગ કરવો નરહ. તેમજ જો ડ્રાઈવર ધવરુદ્ધ આ
અંગે કોઈ િરરયાદ મળશે તો દરે ક િરરયાદ માટે રૂ. ૫૦૦/- કોન્રાતટરના ળબલમાંથી કપાત કરવામાં આવશે.
29. ડ્રાઇવરોએ વાહનને રસ્તા, રારિક અને હવામાનની પરરક્સ્થધતઓ મુજબ યોગ્ય ગધતમયાય દામાં જ ચલાવવાનુ ં રહેશે.
30. ધનયત નમ ૂનામાં લોગબુક/ડય ૂટી-સ્લીપમાં, વાહનનો ઉપયોગ શરૂ કરતા સમયે જ િરજીયાતપણે જે-તે વપરાશકતાય
અધિકારી/કમયચારી પાસેથી શરૂઆતના કી.મી.ના રીરડિંગની તેમજ તારીખ, સમય, વાહન વપરાશનો ઉદે શ્ય, વગેરેની
નોંિ કરાવવી એ ડ્રાઈવર/કોન્રાતટરની જવાબદારી છે . તેમજ મુસાિરી પુરી થતા અંતના કી.મી ના રીરડિંગની નોંિ, કુ લ
કી.મી, સમય, સ્થળ ધવગેરે તમામ ધવગતો તુરંત જ જે-તે વપરાશકતાય અધિકારી/કમયચારી પાસેથી લોગબુક/ડય ૂટીસ્લીપમાં નોંિાવવા એ પણ ડ્રાઈવર/કોન્રાતટરની જવાબદારી છે .
31. ડ્રાઈવર/કોન્રાતટરે દર માસે કંપનીના અધિકૃત કમયચારીના સહી તેમજ સ્ટે મ્પ સાથે માધસક લોગબુક/લોગબુકની નકલ
ધનયધમતપણે કંપનીમાં જમા કરવવાની રહેશે.
32. કંપની દ્વારા કમયચારીઓને ઓરિધશયલ કામગીરી માટે જ વાહન પ ૂરું પાડવામાં આવેલ છે . જેથી કોઈ પણ કમયચારી/વ્યક્તત
ૃ રહેશે, તેમજ જો આવા પ્રકારનો કોઈપણ
કંપનીના વાહનનો અંગત ઉપયોગ ન કરે તે અંગે ડ્રાઈવર/કોન્રાતટર જાગત
બનાવ બને તો તુરંત જ કંપનીના એડમીન ધવભાગને જાણ કરશે.
33. કોઇપણ સંજોગોમાં કોન્રાતટર અથવા તેમના ડ્રાઈવર દ્વારા અન્ય કોઈપણ વ્યક્તતને તેમજ કંપનીના કોઈપણ કમયચારીઓને
વાહન હંકારવા તેમજ વાહનનો ઉપયોગ કરવા દે વામાં આવશે નરહ અને આ શરત ભંગના રકસ્સામાં થનાર કોઈપણ
જાતના નુકસાનની કોઈપણ જાતની જવાબદારી માહી ધમલ્ક પ્રોડય ૂસર કંપનીની રહેશે નહીં તેમજ આવા દરે ક બનાવ
માટે પ્રધત બનાવ રૂ. ૧૦૦૦/- દં ડરૂપે કોન્રાતટર પાસેથી વસુલવામાં આવશે જેની ગંભીર નોંિ લેવી.
34. વાહનને હંમેશા રિટ અને તૈયાર રાખવાની સંપ ૂણય જવાબદારી જે-તે ડ્રાઈવર/કોન્રાતટરની છે . મુસાિરી દરધમયાન વાહનની
નબળી કે ખરાબ હાલત/ક્સ્થધત થકી વાહન બ્રેક-ડાઉન થવાના રકસ્સામાં અથવા ડ્રાઈવરની ગેરવતયણકંૂ તેમજ અધિકારીની
સુચનાઓના અનાદર કરવાના રકસ્સામાં જે-તે અધિકારી તાત્કાળલક િોરણે જે-તે રદવસ માટે વાહન છોડી તેમની રીતે
અન્ય વૈકલ્લ્પક વ્યવસ્થા કરી પોતાનુ ં ઓરિધશયલ કામ પ ૂણય કરશે. આવા રકસ્સામાં કરવામાં આવેલી વૈકલ્લ્પક વ્યવસ્થાનો
તમામ ખચય જે-તે કોન્રાતટર પાસેથી વસુલવામાં આવશે.
35. કોઈપણ સંજોગોમાં વાહન ભાડે આપવા માટે નો કરાર અન્યને તબદીલ કરી શકાશે નહીં અથવા પેટા કરારથી અન્યને
આપી શકાશે નહીં.
36. કોઈપણ તકરારના રકસ્સામાં ન્યાયક્ષેત્ર રાજકોટ રહેશે
37. મારુધત સુઝુકી ઇકો ગાડી ડી.વી.એચ.એસ (ડોરસ્ટે પ પશુ આરોગ્ય સેવાઓ) માટે કં પની ફીટે ડ સીએનજી હશે તો માન્ય
રાખવા માં આવી શકે અને કોઈપણ સ્થળે અને સમયે સીએનજી ન મળવાના રકસ્સામાં કે સીએનજી મળવામાં મુશ્કેલી
પાડવાના રકસ્સામાં વાહન પેરોલમાં ચલાવનુ ં રહેશે.
38. કંપનીની જરૂરરયાત મુજબ વાહનમાં જરૂરી િેરિાર કરાવી આપવાના રહેશે જે માટે નો ખચય વાહન માળલકે ભોગવવાનો
રહેશે.
39. કંપની પોતાની જરૂરરયાત મુજબ વાહન ની બહારની બાજુ એ જરૂરી ધવગતો દશાય વવા માટે સ્ટીકર/ધવનાયલ લગાવી
બ્રાન્ડીંગ કરી િેરિારો કરી શકશે જે માટે પુરતો સહયોગ આપવાનો રહેશે, તેમજ કરાર પ ૂરો થયે અથવા રદ થવાના
રકસ્સામાં બ્રાન્ડીંગના સ્ટીકર/ધવનાયલ દુ ર કરવાની જવાબદારી વાહન માળલકની રહેશે.
40. દવાની પેટીઓ અને અને પશુના ઈલાજ માટે ની જરૂરી સાિન-સામગ્રી ગાડી માં ચઢાવા-ઉતારવાની જાબદારી ડ્રાઈવરની
રહેશે.
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વાહન ભાડે આપવા માટે ન ુ ં અરજી પત્રક
(જો પેઢીના નામે કોટે શન ભરતા હોય તો લેટર હેડ પર તિન્ટ કરવુ)ં
તારીખ:પ્રધત શ્રી ,
માહી ધમલ્ક પ્રોડય ૂસર કંપની ળલધમટે ડ,
૩જો અને ૪થો માળ, સાકાર ળબલ્ડીંગ,
રાજકુ માર કોલેજ સામે, ડો.રાિારિશ્નન રોડ,
રાજકોટ.
સધવનય સહ જણાવવાનુ ં કે માહી ધમલ્ક પ્રોડય ૂસર કંપની ળલધમટે ડ, રાજકોટ દ્વારા નક્કી કરે લ બેઠક વ્યવસ્થાવાળા એ.સી.
પેસેન્જર વાહન માટે કંપનીના િારાિોરણો અને જરૂરરયાત મુજબ વાહન ભાડે આપવા તેમજ સધવિસ આપવા સક્ષમ છુ/છીએ
અને માહી ધમલ્ક પ્રોડય ૂસર કંપની ળલધમટે ડ, રાજકોટની કોન્રાકટની શરતોને આધિન રહીને આ સાથે જોડેલ ભાવપત્રક મુજબ
હ/
ુ ં અમે મારું/અમારું વાહન ચલાવવા કોટે શન ભરું/ભરીએ/છીએ.

1. પેઢી/અરજદારનુ ં નામ

:-_________________________________________________________

2. સરનામુ અને પીન કોડ

:- _________________________________________________________

3. મોબાઇલ નંબર

:- _________________________________________________________

4. હાલનો વ્યવસાય

:- _________________________________________________________

5. વાહનનો પ્રકાર-કંપની

:- _________________________________________________________

6. વાહનનુ ં મોડેલ

:- _________________________________________________________

7. આિાર કાડય નંબર (ઝેરોક્ષ કોપી લગાવવી)

: ______________________________________________

8. જી.એસ.ટી નંબર (કોપી લગાવવી)

:-______________________________________________

9. પાનકાડય નંબર (ઝેરોક્ષ કોપી લગાવવી)

:-______________________________________________

10.

:-______________________________________________

વાહનનો રજીસ્ટર નંબર

11. અગાઉ ક્યારે ય માહી ધમલ્ક પ્રોડય ૂસર કંપની ળલધમટે ડ સાથે વાહન કોન્રાકટર કે અન્ય કોઈ પણ રીતે કામ કરે લ ું છે ?

હા/ના

જો હા હોય તો તેની ધવગત લખવી._____________________________________________________
જો ના હોય તો માહી ધમલ્ક પ્રોડય ૂસર કંપની ળલધમટે ડ કે અન્ય કંપનીના રે િરન્સ આપનાર અધિકારીનુ ં નામ અને કોન્ટે ક
નંબર જણાવવો._________________________________________________________________________

12.

શુ ં આપ કોઈ ગુનારહત ઈધતહાસ િરાવો છો? જો હા તો ધવગત લખવી. _________________________________

13.

માધસક િોરણે વાહન ભાડે આપવા માટે કોટે શન સાથે ઈ.એમ.ડી. પેટે રૂ.૧૦,૦૦૦/- નો ડીડી અથવા ચેક જમા કરાવવાના
રહેશે. ડી.ડી. Maahi Milk Producer Company Limited ના નામનો – રાજકોટ પેએબલનો આપવાનો રહેશે.

આથી હુ ં ખાતરી પ ૂવયક જાહેર કરું છુ કે મેં માહી ધમલ્ક પ્રોડય ૂસર કંપની ળલધમટે ડમાં વાહન ભાડે આપવા અંગે જણાવેલ તમામ
શરતો વાંચેલ છે અને તે મને બંિનકતાય રહેશે. આ કંપની કે અન્ય સરકારી/અિય સરકારી/સરકાર હસ્તકની સંસ્થાઓ ઘ્વારા
ક્યારે ય પણ મને ગેરલાયક ઠરાવેલ નથી કે મારી ગેરલાયકાતનો સમય ચાલુ નથી. ઉપર જણાવેલ ધવગતો મારી જાણ મુજબ
સાચી છે અને જો તેમાં કોઈપણ ધવગત ખોટી હશે તો તે અંગે માહી ધમલ્ક પ્રોડય ૂસર કંપની ળલધમટે ડ, રાજકોટનો ધનણયય અંતીમ
રહેશે અને તે મને બંિનકતાય છે .
આપનો ધવશ્વાસુ,
અરજદાર/પેઢીનુ ં નામ ____________________અરજદાર//પેઢીનુ ં સહી અને ધસક્કો_____________________
નોિ :- પ્રધત માસ કી.મી. ના તેમજ માસીક કી.મી બાદના એતસ્રા કી.મી.ના ભાવ ભાવપત્રકમાં જુ દા દશાય વવા.

કોટેશન ભરનાર પેઢી/અધિકૃત વ્યક્તતના સહી ધસક્કા

Page 4 of 6

માતસક ધોરણે ગાડી ભાડે આપવા માટે ન ંુ પત્રક :
અ
નુ.

સ્થળ

વાહનનો િકાર

1.

પોરબંદર

ટે ક્ષી પાસીંગ એ/સી મારુધત સુઝુકી ઈકો (સિેદ)

2.

કુ ધતયાણા

ટે ક્ષી પાસીંગ એ/સી મારુધત સુઝુકી ઈકો (સિેદ)

3.

માણાવદર

ટે ક્ષી પાસીંગ એ/સી મારુધત સુઝુકી ઈકો (સિેદ)

4.

જામનગર

ટે ક્ષી પાસીંગ એ/સી મારુધત સુઝુકી ઈકો (સિેદ)

5.

જામખંભાળળયા

ટે ક્ષી પાસીંગ એ/સી મારુધત સુઝુકી ઈકો (સિેદ)

6.

ભોગાત

ટે ક્ષી પાસીંગ એ/સી મારુધત સુઝુકી ઈકો (સિેદ)

7.

ભાણવડ

ટે ક્ષી પાસીંગ એ/સી મારુધત સુઝુકી ઈકો (સિેદ)

માતસક ૩૦૦૦ કી.મી

૩૦૦૦ કી.મી બાદના

નું ભાડું

એક્સ્રા કી.મી.ના ભાવ

હાલના ઇંિણ (પેરોલ/ડીઝલ) ના ભાવને ધ્યાને રાખી ભાવ ભરવાનો રહેશે. તેમજ ઇંિણ (પેરોલ/ડીઝલ) ના ભાવમાં વિારો કે
ઘટાડો થશે તે કંપનીના ધનયમો પ્રમાણે વાહનની પ્રતી કીલોમીટરની એવરે જ મુજબ અલગથી પ્રતી કીલોમીટર મુજબ ભાવ
વિારવામાં કે ઘટાડવામાં આવશે.
કોટે શન ભરનારના સહી તસક્કા
તા. ૦૭/૧૧/૨૦૨૨નો પ્રધત લીટર ઇંિણ(પેરોલ/ડીઝલ)ની રકિંમતને ધ્યાને રાખી ગણતરી કરી અરજી પત્રકમાં ભાવ લખવો
ત્યાર બાદ કંપની ના ધનયમ મુજબ ઇંિણ(પેરોલ/ડીઝલ)ની રકિંમતમા આવતા વિારા કે ઘટાડા મુજબ ભાવ આપવામાં આવશે
જે આખરી રહેશે. તા.૦૭/૧૧/૨૦૨૨ના રોજ પ્રતી લીટર રડઝલ ભાવ. રૂ ૯૧.૯૫/-, પેરોલ ભાવ. રૂ ૯૬.૧૯/-.
* GST ટે ક્સના સંદભભમાં જે સ્લેબ લાગુ પડતો હોય તેની સામે ફરજીયાત (

જો પેઢી/અરજદાર કોપોરે ટ બોડી હોય તો

√ ) તનશાન કરવુ.ં
જો પેઢી/અરજદાર કોપોરે ટ બોડી ન હોય તો

૧૨% િોરવડય GST સ્લેબ

૧૨% િોરવડય GST સ્લેબ

૦૫% િોરવડય GST સ્લેબ

૦૫% રીવસય GST સ્લેબ

GST લાગુ પડતુ ં નથી

GST લાગુ પડતુ ં નથી

શરતોના ઉલ્લંઘન ના કકસ્સામાં નીચે મુજબની રકમ દં ડપેટે વસ ૂલવામાં આવશે :
અનુ

શરતોનું ઉલ્લંઘન

ક્રમ

િથમ

બીજો

ત્રીજો

બનાવ

બનાવ

બનાવ

૧

પેસેન્જર અથવા કોઈપણ કંપનીના કમયચારી સાથે ગે રવતયણકૂ કરવી.

૨૦૦૦

૩૦૦૦

૫૦૦૦

૨

એ.સી.ની ળબન-કાયયક્ષમતાના રકસ્સામાં

૧૦૦

૫૦૦

૫૦૦

૩

રારિક અને ડ્રાઇધવિંગ ધનયમોનુ ં ઉલ્લંઘન કરવુ.ં

૫૦૦

૧૦૦૦

૧૫૦૦

૪

વાહન ક્ષધતગ્રસ્ત થવાના રકસ્સામાં એક કલાકની અંદર સમાન વાહન

૫૦૦

૧૦૦૦

૧૫૦૦

૫૦૦

૫૦૦

૫૦૦

વ્યવસ્થા પ ૂરી પાડવામાં ધનષ્િળતાના રકસ્સામાં
૫

અગાઉથી જાણકારી આપ્યા ધસવાય ડ્રાઈવર કે વાહન બદલવાના

નોંધ

દરે ક
બનાવ
માટે

રકસ્સામાં
૬

કોટે શનની અન્ય કોઈપણ શરતોના ઉલ્લંઘનના રકસ્સામાં

૫૦૦

૫૦૦

૫૦૦

૭

૧૫ ધમધનટ થી વિારે મોડા આવવાના રકસ્સામાં

૨૦૦

૫૦૦

૫૦૦

ગંભીર ગેરવતયણ ૂકના રકસ્સામાં કોઈપણ નોરટસ આપ્યા વગર કરારનો અંત આણવામાં આવશે. અન્ય રકસ્સાઓમાં કરારનો અંત
લાવવા અને સેવાઓ બંિ કરવા માટે ૩૦ રદવસ અગાઉ લેળખતમાં નોરટસ આપવાની રહેશે.

કોટે શન ભરનારના સહી તસક્કા

કોટેશન ભરનાર પેઢી/અધિકૃત વ્યક્તતના સહી ધસક્કા
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સીલબંધ કવર

DVHS માટે વાહન ભાડે આપવા માટેન ંુ કોટેશન

િતત,
માહી તમલ્ક િોડય ૂસર કં પની લલતમટે ડ,
૩જો ૪થો માળ, સાકાર લબલ્ડીંગ,
રાજકુ માર કોલેજની સામે,ડો.રાધા કૃષ્ણન રોડ,
રાજકોટ ૩૬૦૦૦૧ (ગુજરાત).

મોકલનાર:
મોકલનારનું નામ :_____________________________________
મોબાઈલ નંબર:_______________________________________
સરનામુ :____________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
ઈ-મેલ ______________________________________________

