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અિધ$ૃત ટ()ડર 

 
,િત,  
…………………………………………………… 
 
……………………………………………………. 
 
……………………………………………………. 
 
 
કામનો ,કાર  2ઇઆરસી, ગાધંીનગર ખાતે કચેર< =ટાફ માટ( અમદાવાદ થી BગCટ સીટ< ગાધંીનગર 

તેમજ ગાધંીનગર થી BગCટ સીટ< જવા-આવવા માટ( તેમજ કચેર< સમય દરFયાન 
કચેર< ઉપયોગ માટ( વાતાIુ$ુંBલત, 2પીઆરએસની સેવાઓ સાથે E-Vehicle	અથવા 
CNG	Vehicle	(GoG	Approved)	અથવા Diesel	કાર ભાડાની ગાડ< બાબત. 

Pદા2ત QકRમત  Rs. ૬૫,૦૦,૦૦૦.૦૦ 

ઇ. એમ. ડ<. Rs. ૬૫,૦૦૦.૦૦ 

  
અનામત રકમ  Rs. ૩,૨૫,૦૦૦.૦૦ 

 
ટ()ડર પહYચતા ંકરવાની તાર<ખ તાર<ખ :૦૬/૦૧/૨૦૨૨, ૫.૩૦ કલાક( સા[ં  
ટ()ડર ખોલવાની તાર<ખ Ð  તાર<ખ:૧૦/૦૧/૨૦૨૨, ૩.૩૦ કલાક બપોર 2ઇઆરસી કચેર< ખાતે  
ટ()ડરનો ,કાર  આઇટમ ર(ટ  
ટ()ડર ફ<  Rs.૫૦૦૦.૦૦ (નોન-ર<ફંડ(બલ રોકડ(થી) 
સમય મયા]દા  ૨ વષ]   

 
1. _મુા=તા ધારા હ(ઠળ Iુ ંર2=b(શન, MSME	Registration	(dણ વષ]થી વf)ુ ,		,ાઇવેટ લીમીટ(ડ ક( 

લીમીટ(ડ કંપની જો હોય તો મેમોર()ડમ એ)ડ આટgકhસ ઓફ એસોિસએશન, 2એસટ< ર2=b(શન, 
પાન કાડ], છેhલા dણ વષ]ના Qહસાબી સરવૈયા, નફા Iકુશાન સાથે તેના Bબડાણો ચાટ]ડ] એકાઉ)ટ)ટ 
kારા ,માBણત કર(લ હોય તે સાથે રlૂ કરવાના રહ(શે. 
 

2. સમયગાળો આવર< લેતો વીમા ,માણપd/પોલીસી,  આજ તાર<ખ nધુી oકૂવેલ કર સાથે નYધણી 
,માણપd p=ુતક, રોડ પરિમટ,  કો)bાqટ ક(ર(જ પરિમટ,  માવજત ,માણપd, ટ(qસી પરિમટ, વાહન 
ભાડ( સબંિંધત અ)ય કોઈપણ સબંિંધત દ=તાવેજો, [મ ક( sાઈવર લાઈસ)સ, માBલક< વગેર( માટ( 
સોગદંનાtુ.ં 
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3. ઇ.એમ.ડ< માટ( Qડમા)ડ sાફટ કોઇપણ િશડuલુ બvકનો “_જુરાત ઇલેકb<સીટ< ર(wxલેુટર< કિમશન, 
ગાધંીનગર” ના નામે, મોકલવાનો રહ(શે. ચેક ક( બvક ગેરંટ< =વીકારમા ંઆવશે નQહR. સફળ થયેલ 
ઠ(ક(દારને વક] ઓડ]ર ઇyx ુથયા બાદ અ)ય તમામ ઠ(ક(દારને ઇ.એમ.ડ<. અસલ પાવતી રlૂ કયzથી 
પરત કરવામા ંઆવશે. ઇ.એમ.ડ< ની રકમ પર {યાજ મળવા પાd નથી.  

4. રસ ધરાવનાર ઠ(ક(દાર આ સાથે સામેલ પdક “અ” મા ંપોતાના ભાવો ભરવાના રહ(શે. અf|ંુુ ક( 
છેકછાક વા} ટ()ડર =વીકારવા મા ંઆવશે નQહR અને પdક “બ” ની તમામ nચૂનાઓ વાચંી અને 
સમ2 છે તે બાબતના સQહR-િસ~ા કર< ટ()ડર સાથે પરત આપવાIુ ંરહ(શે.  

5. ટ()ડર સીલબધં કવરમા ંમાd =પીડ પો=ટ અથવા ર2=ટડ] પો=ટ એડ<. થી જ =વીકારવા મા ંઆવશે. 
6. ટ()ડર ફ< રોકડ મા ંઅdેની કચેર<એ જમા કરવાથી ટ()ડરની નકલ આપવામા ંઆવશે. પાન કાડ] અને 

2એસટ< ર2=b(શન નબંર િવના ટ()ડર આપવામા ંઆવશે નહ�. 
7. તમાર( ૨૪ કલાક માટ( કચેર<ની જયાર( અને �યાર( જ�Qરયાત tજુબ વાહનો pરૂા પાડવાના રહ(શે અને 

ન~< કર(લ $લૂ Qકલોમીટરની મયા]દામા ંp|ંુુ પાડવાIુ ંરહ(શે.  

8. કોઇપણ શરતવા}ં ક( અf|ંુુ ભર(�ુ ંટ()ડર =વીકારવામા ંઆવશે નQહR. 
9. ટ()ડરના કવર ઉપર “ભાડા પર વાહનો આપવા બાબત” લખ�ુ,ં 
10. કોઇપણ કારણ આ�યા િસવાય બધાજ ટ()ડર =વીકારવા ક( ન =વીકારવા તે બાબતનો અિધકાર 

આયોગને અબાિધત રહ(શે તથા ઠ(ક(દાર અ)ય જwયાએથી �લેક Bલ=ટ થયેલ હોય અથવા તેના kારા 
આપવામા ંઆવેલ સેવાઓ સતંોષકારક હોવા PગેIુ ં,માણપd ટ()ડર ડો�મેુ)ટમા ંરlૂ કર(લ અથવા 
સામેલ નહ� હોય તો તે ટ()ડર અf|ંુુ છે એમ માની ને તે ટ()ડર ગણતર<મા ંલેવામા ંઆવશે નહ� અને 
તે ટ()ડર રદ ગણવામા ંઆવશે તેની નYધ ઠ(ક(દાર kારા લેવાની રહ(શે.   

11. ટ()ડર ડૉ�મેુ)ટ રસ ધરાવનાર પાટgઓના માd અ�યાસ અથz 2.ઇ.આર.સી વેબસાઇટ 
www.gercin.org પર tકૂ(લ છે. વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કર(લ ટ()ડરમા ંભર(લા ભાવો =વીકારવા 
પાd નથી. 

 
 

Sd/- 
િનયામક (વહ<વટ અને Qહસાબ) 

2.ઇ.આર.સી, ગાધંીનગર 
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પdક: “અ” 

 
કામનો &કાર: 

(ઇઆરસી, ગાધંીનગર ખાતે કચેર4 5ટાફ માટ8 અમદાવાદ થી =ગ>ટ સીટ4 
ગાધંીનગર તેમજ ગાધંીનગર થી =ગ>ટ સીટ4 જવા-આવવા માટ8 તેમજ કચેર4 
સમય દરAયાન કચેર4 ઉપયોગ માટ8 વાતાDુFું=લત, (પીઆરએસની સેવાઓ 
સાથે E-Vehicle	અથવા CNG	Vehicle	(GoG	-RTO	Approved)	અથવા Diesel	કાર 
ભાડાની ગાડ4 બાબત. 

અD.ુ ન.ં Mદા(ત 5ટાફ Nટ ચાટO  (Fુલ ૮ વાહન)  
૧. ઇસનSરુ Ð બાSનુગર Ð નરોડા Ð =ગફટ સીટ4 (૩)  
૨. Wલુબાઇ ટ8કરા Ð પાલડ4 Ð XરવરYZટ Ð =ગ>ટ સીટ4 (૩)  
૩. એસ( હાઇવે Ð વ[ાSરુ Ð ગોતા Ð =ગ>ટસીટ4 (૩) 
૪. શા[ીનગર Ð રાણીપ Ð સાબરમતી Ð =ગ>ટસીટ4  (૩)  
૫. ગોદર8જ સીટ4 Ð ડ4Õક8બીન Ð મોટ8રા Ð =ગફટસીટ4 (૪)  
૬. થમOલ પાવર 5ટ8શન Ð સેકટર-૨૭ Ð સેકટર-૧૪ Ð સેકટર-૨ડ4 Ð =ગફટસીટ4 (૪) 
૭. સરગાસણ Ð =ગ>ટ સીટ4 (૪) 
૮. સેકટર-૨૨ આનદં વાXટકા -ગાધંીનગર -=ગ>ટસીટ4 (૧)  

વાહનનો &કાર:   b5વ>ટ Xડઝાયર ક8 તેના dવી જ ૩ + ૧ = ૪ બેઠક fયવ5થા 
ધરાવgુ ંવાહન (એક સરખા hધણનો &કાર)  

ઉપયોગ ની સીમા: માિસક ૨૪૦૦ Xક.મી તથા Fુલ ૩૦૦ કલાક (દરરોજના Mદા(ત ૧૧ 
કલાક) (Fૂલ ૧૯૨૦૦ Xકલોમીટરની મયાOદામા)ં  

hધણનો &કાર વધારાના Xક.મી. માટ8નો ભાવ: વધારાના સમયનો ભાવ: 
ડ4ઝલ N. ......../- &િત Xક.મી N. ૧૫૦/- &િત કલાક 

સીએન( N. ......../- &િત Xક.મી N. ૧૫૦/- &િત કલાક 
ઇલેmnoક N. ......../- &િત Xક.મી N. ૧૫૦/- &િત કલાક 

વાહનનો દર માિસક ભાવ N. 
(ટ8p અલગ)   

N...................................... (&િત વાહન દ4ઠ)  
શqદમા ંN. 

 

આ પdકમા ંભાવો લા_ ુપડતા ટ(� વગરના ભરવાના રહ(શે. ટ(� સમયા�ંર( લા_ ુપડ( એ tજુબ oકુવવામા ં
આવશે. તેમજ ઉપરોqત ભાવ ડ<ઝલ/પેbોલ/સીએન2/ઇલે�qbક, ઓઇલ, વાહન મરામત, sાઇવર ખચ], 
sાઇવર ભ�થા, આર.ટ<.ઓ ટ(�, પરમીટ ચા� િવગેર( સાથેનો રહ(શે.  
 

ટ"#ડર ફ' (. ૫૦૦૦/- રસીદ ન.ં...........................તા......................(ઝેરો5 નકલ સામેલ કરવી)  
ઇ.એમ.ડ' (. ૬૫૦૦૦/-રસીદ ન.ં..........................તા..................... (ઝેરો5 નકલ સામેલ કરવી)   
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પ"ક- “બ” 
2ઇઆરસી, ગાધંીનગર ખાતે કચેર< =ટાફ માટ( અમદાવાદથી BગCટ સીટ< ગાધંીનગર તેમજ ગાધંીનગર 
લોકલ થી BગCટ સીટ< જવા-આવવા માટ( ઉપરાતં કચેર< સમય દરFયાન ઉપયોગ માટ( વાતાIુ$ુંBલત, 
2પીએસ b(ક�ગની સેવાઓ સાથે E-Vehicle	અથવા CNG	Vehicle	(GoG	-RTO	Approved)	અથવા 
Diesel	કાર ભાડાની આઠ વાહનો pરૂા પાડવા માટ(ના િનયમો અને શરતો:- 
 

૧. પસદં પામેલ ઠ(ક(દાર( સેવાઓ આપવા Pગેનો કરાર કરવાનો રહ(શે. આ નોટોર<યલ સમlૂતી 
કરાર �.૩૦૦/- ના =ટ(Fપ પેપર ઉપર ઓડ]રનો અમલ થયા પહ(લા કરવાનો રહ(શે.  
 

૨. પસદં પામેલ ઠ(ક(દાર( �.૩,૨૫,૦૦૦/- અનામત રકમ તર<ક( ભરવાની રહ(શે. ઠ(ક(દાર kારા 
અપાયેલ �.૬૫,૦૦૦/- ઇએમડ<ને સરભર કરતા ંબાક<ની રકમ �.૨,૬૦,૦૦૦/- Qડમા)ડ sાCટ 
અથવા એનઇએફટ< અથવા આરટ<2એસ kારા ભરવાની રહ(શે. આ અનામત રકમ/િસ�Qુરટ< 
Qડપોઝીટ ઉપર કોઇ જ ,કારIુ ં{યાજ મળવાપાd રહ(શે નQહR. 
 

1. Qડમા)ડ sાCટ કોઇપણ િશડuલુ બvકનો _જુરાત ઇલેકb<સીટ< ર(wxલેુટર< કિમશન, 
ગાધંીનગરના નામનો અમાર< Qહસાબી શાખામા ંભરવાનો રહ(શે, �યારબાદ જ આ કામનો 
વક] ઓડ]ર ઇyx ુકરવામા ંઆવશે. જો ઠ(ક(દાર કામ અf|ંુુ છોડશે અગર દશા]વેલ શરતોનો 
ભગં કરશે તો ભર(લ Qડપોઝીટ જ�ત થવાને પાd છે.  

 
2. અનામતની રકમ/િસ�Qુરટ< Qડપોઝીટ કો)bાકટ સમયગાળો સતંોષકારક ર<તે pણૂ] થયા 

બાદ વહ<વટ< શાખા તરફથી ના-વાધંા ,માણપd મ�યા બાદ પરત કરવામા ંઆવશે.  

 
3. Qડમા)ડ sાCટ, આરટ<2એસ, એનઇએફટ< કરવા માટ( બvકની િવગત નીચે tજુબ છે. 

Beneficiary Name: Gujarat Electricity Regulatory Commission 
Bank Name: CANARA Bank, Gift City Branch, Gandhinagar 382355 
Saving Bank Account No.: 70102150000041 

             IFSC Code: CNRB0017083  
  

3. ઠ(ક(દાર kારા ભાડા પર tકૂવાના વાહનો ઠ(ક(દાર ના તાબા હ(ઠળના જ હોવા જોઇએ, ભાડ( tકુવામા ં
આવનાર વાહનો QડસેFબર-૨૦૨૧ થી lુના ન હોવા જોઇએ. સેવાના કરારના સમયગાળા 
દરFયાન વાહનો અ)ય કોઇ જwયાએ વાપરવામા ંઆવે નQહR તે બાહ�ધર< આપવાની રહ(શે.   
 
વાહન સબંિધત દ=તાવેજો:: વાહન મરામત ખચ]ની તમામ જવાબદાર< ઠ(ક(દારના શીર( રહ(શે. 
ટ(�ી/મે�ી પાસ�ગ ઓછામા ંઓ� ંઆર.ટ<.ઓ ના િનયમ tજુબIુ ંહો�ુ ંજોઇશે. તથા આર.સી 
�કુ, રોડ પરમીટ, વાહનનો વીમો, ટ(qસની પાવતી, ટ(�ી/મે�ી પાસ�ગ, પીxસુી સટg, તથા 
ભાડાના વાહનના જ�ર< તમામ દ=તાવે2 pરૂાવાઓ રlૂ કરવાના રહ(શે. _મુા=તા ધારા હ(ઠળIુ ં



 !જુરાત િવ)તુ િનય-ંક આયોગ 
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ર2=b(શન, MSME	Registration	(dણ વષ]થી વf)ુ,		,ાઇવેટ લીમીટ(ડ ક( લીમીટ(ડ કંપની જો 
હોય તો મેમોર()ડમ એ)ડ આટgકhસ ઓફ એસોિસએશન, 2એસટ< ર2=b(શન, પાન કાડ], છેhલા 
dણ વષ]ના Qહસાબી સરવૈયા, નફા Iકુશાન સાથે તેના Bબડાણો ચાટ]ડ] એકાઉ)ટ)ટ kારા 
,માBણત કર(લ હોય તે સાથે રlૂ કરવાના રહ(શે, તેમજ સમયગાળો આવર< લેતો વીમા 
,માણપd/પોલીસી,  આજ તાર<ખ nધુી oકૂવેલ કર સાથે નYધણી ,માણપd p=ુતક, રોડ 
પરિમટ,  કો)bાqટ ક(ર(જ પરિમટ,  માવજત ,માણપd, ટ(qસી પરિમટ, વાહન ભાડ( સબંિંધત અ)ય 
કોઈપણ સબંિંધત દ=તાવેજો, [મ ક( sાઈવર લાઈસ)સ, માBલક< વગેર( માટ( સોગદંનાtુ.ં 
 
સરકાર kારા રBચત િનયમ નો ભગં, ઉhલઘંન અથવા વૈધાિનક િનયમો, િનયમો વગેર(Iુ ંપાલન 
ન કરવા માટ( કોઈપણ =થાિનક સ=ંથા સQહત કોઈપણ સ�ા, રા�ય અથવા ક()�ીય સ�ાવાળાઓ 
kારા લાદવામા ંઆવે તો કોઈ પણ દંડ અથવા દંડ માટ( ઠ(ક(દાર પોતે જવાબદાર રહ(શે. પોલીસ 
ખાતા મારફત થી [ કંઇ કાIનૂી કાય]વાહ< થાય તેની બધીજ જવાબદાર< ઠ(ક(દારને શીર( રહ(શે. 
ટ(�ી પરમીટ અને સpંણૂ] (કોF,ીહ()સીવ) વીમો અ�યતં જ�ર< છે. 
 
�મ કાયદા સબંિધત:  ઉપર જણાવેલ કચેર< કામ દરિમયાન તમારા kારા રોકાયેલ sાઇવરો માટ( 
તમાર( �મ કાયદાઓ, લાઈસ)સ, oકુવણીઓ, વીમા, જવાબદાર<ઓ, પે)શન યોજના, ભિવ�ય 
િનિધ, ર� nિુવધાઓ, અક=માત ના કારણે વળતર વગેર(Iુ ંo=ુત પણે પાલન ઠ(ક(દાર kારા કર�ુ ં
પડશે. 
 

૪. સરકાર �ી kારા નકક< કર(લ આરટ<ઓના િનયમો અIસુાર ગાડ< “ઓન રોડ” હોવી જ�ર< છે 
તથા તેને લગતા તમામ ટ(� અને ગાડ< સબંિધત તમામ વીમા ની રકમ વગેર( ભર(લા હોવા 
જોઇએ તે ભરવા Pગેની સઘળ< જવાબદાર< ઠ(ક(દારની રહ(શે. 
 

૫. ઠ(ક(દાર( કોF,ીહ()સીવ સQહત dાQહત {ય�qતનો સpંણૂ] વીમો લેવાનો રહ(શે અને વીમા લીધાની 
નકલ કરાર કરતી વખતે રlૂ કરવાની રહ(શે. વખતો વખત વીમા પોલીસી pણૂ] થયેથી નવી 
પોલીસીની નકલ કચેર<મા ંરlૂ કરવાની જવાબદાર< ઠ(ક(દારની રહ(શે. િવમાને લગતા તમામ 
ખચા]ઓની જવાબદાર< ઠ(ક(દારની રહ(શે. 
 

૬. વાહન માટ( જ�ર< ડ<ઝલ/સીએન2/ચાજ�ગ =ટ(શન, ઓઇલ, =પેરપાટ] ક( મરામત માટ(ના ં
સઘળા ંખચ]ની જવાબદાર< ઠ(ક(દારની રહ(શે. 
 

૭. રોડ ઉપર વાહન ચલાવવાનો રોડ ટ(� વાહન માBલક( જ ભરવાનો રહ(શે.  
 

૮. કચેર<ના કામકાજના ,વાસ દરFયાન જ�ર પડ( થી ટોલ ટ(�/B�જ ટ(� વાહન માBલક( જ 
ભરવાનો રહ(શે અને તેની ઓર<જનલ પાવતી Bબલ સાથે રlુ કરવાથી મજર( આપવામા ંઆવશે. 
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૯. ગાડ<નો sાઇવર અIભુવી તથા જ�ર< લાઈસ)સ અને ભાડાની ગાડ< ચલાવવા માટ(નો બેઝ  
ધરાવતો હોવો જોઇએ. sાઇવર [ તે િવ=તારના ર=તાઓનો �ણકાર હોવો જોઇએ, તેની  મર 
૪૫ વષ] થી વf ુન હોવી જોઇએ તથા તે િવન¡, =વ¢છ, nઘુડ, સારા ફર£જયાત ગણવેશના  
પોષાકમા,ં િશ=તIુ ંપાલન કરવાવાળા,	ન¡ અને ન¡તાથી સદભાવ pણૂ] {યવહાર રાખનાર, 
નશાxqુત પદાથ], પાન-મસાલા, f¡ુપાનIુ ંસેવન ના કરતો, મેQડકલ Qફટનેસ ધરાવતો તેમજ 
કોઇપણ �તનો _નુાQહત	ર(કડ] ધરાવતો ના હોવો જોઇએ. વાહન માBલક kારા ગાડ< sાઇવરને 
ઓછામા ંઓ� ંઇ)કમ�ગ સેવા ચા� ુહોય તેવો મોબાઇલ ફોન આપવાનો રહ(શે, સદર નબંર 
બદલવો પડ( તેમ હોય તો વાહન માBલક kારા ¤રુત જ નવો નબંર જણાવવાનો રહ(શે. ઉપરાતં 
sાઇવરની ફ(રબદલ થાય તો sાઇવર સબંિધત જ�ર< લાઈસ)સ કચેર<ની વહ<વટ< શાખાને િવના-
િવલબેં રlૂ કરવાIુ ં રહ(શે. કો)bાqટર( sાઇવરIુ ં નામ/હો¥ો/સરનાtુ/ંમોબાઇલ નબંર અને 
અિધકાર<ના ર(કોડ] માટ( લાઈસ)સની િવગતો ફ(રબદલ થયેથી �વરાએ વહ<વટ< શાખાને રlૂ 
કરવાની રહ(શે. sાઇવરના પગાર, ભ�થા તેમજ તેના રહ(વા જમવાની {યવ=થા ઠ(ક(દારની જ 
રહ(શે. sાઇવરને tસુાફર< દરિમયાન ડ<ઝલ/સીએન2/ઇલે�qbક વાહન ચાજ�ગ ની QકRમત, 

સમારકામ અને આક�=મક ખચ]ને આવર< લેવા માટ( pરૂતા પૈસા pરૂા પાડવાની જવાબદાર< 
ઠ(ક(દારની રહ(શે. 
 

૧૦. ઠ(ક(દારની ગાડ< અિધ$ૃત અિધકાર<ની nચુના મળે �યાર( ગાડ< માગેં �યાર( અને તેટલા સમય 
માટ( આપવાની રહ(શે, તેમજ કચેર< કામકાજ માટ( મોડ(થી રોકાવાIુ ંથાય તેમજ �હ(ર ર�, 

તહ(વારના Qદવસે પણ જ�ર પડશે તો તે Qદવસે પણ ગાડ< આપવાની રહ(શે. વાહનના શ�આતના 
Qક.મી. ,થમ અિધકાર</કમ]ચાર< ક( કચેર< kારા nચુવેલ જwયાએથી ગણવાના રહ(શે અને એ 
,માણે સફરના Pતના Qક.મી. વાહનને છોડયા �યારના ગણવાના રહ(શે.   
  

૧૧. ઠ(ક(દાર( વાહન ઉપર “ઓન ડuટુ< વીથ 2ઇઆરસી” વચંાય તે ર<તે લખવાIુ ંરહ(શે. ગાડ< સાથે 
=પેર �{હલ તથા બી2 મરામત માટ(ના સાધનો રાખવાના રહ(શે. 
 

૧૨. વાહન અિધકાર<ની nચૂના tજુબ કચેર<ના માણસો તથા જ�ર< માલ-સામાન લાવવા લઈ જવા 
દ(વા માટ( ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવશે તથા માલ-સામાન વહન કરવા માટ( વાહનના ઉપરના 
ભાગે ક(ર<યરની {યવ=થા કરવાની રહ(શે. જો વાહનના ઉપરના ભાગે ક(ર<યરની {યવ=થા ના 
હોય તો આ વક] ઓડ]ર મળેથી Qદવસ-૧૫મા ંજ લગાવવાના રહ(શે. [ની જવાબદાર< ઠ(ક(દારની 
પોતાની રહ(શે.  
2પીએસ b¦QકRગ િસ=ટમના જ�ર< xઝુર નેમ/પાસવડ] ઉપયોગકતા]ને b(ક�ગ માટ( આપવાના 
રહ(શે.  

૧૩. ઠ(ક(દાર( તેIુ ંગાડ<ભાડાIુ ંપા$ંુ Bબલ (પાન, 2એસટ< નબંર સાથે) દર મQહનાની તાર<ખ ૧૦ 
પહ(લા જ�ર< લોગ�કુની અસલ કોપી સાઇન કરાવેલ/પQરpણૂ] કરાવી, ,ાઇસ વેQરયેશન 
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ગણતર< પdક, અસલ ટોલ ટ(qસ Qરિસ�ટ સાથે (જો હોય તો) 2એસટ< ભર(લ પાવતી/Qરટન] 
ની કોપી માિસક Bબલ સાથે કચેર<ના Qહસાબી અિધકાર<ને આપવાIુ ંરહ(શે. [Iુ ંoકુવ§ુ ંBબલ 
મ�યા પછ<થી QદનÐ૧૫મા ં¨ોસ ચેક/એનઇએફટ</આરટ<2એસ થી કરવામા ંઆવશે. 
 

૧૪. ડ<ઝલ/સીએન2 ગેસ pરુો થયેથી/ઇલે�qbક વાહનIુ ં ચાજ�ગ p�ુ થયેથી તેમજ ટાયર / 

આક�=મક મરામત / સિવ©સીસ અક=માત ક( અ)ય કારણસર આપIુ ંવાહન રોકાયે�ુ ંરહ(શે તો 
તેની અવે2મા ંબી2 ગાડ<ની {યવ=થા ઠ(ક(દાર( ત�કાલ કરવાની રહ(શે. ઠ(ક(દાર kારા બી2 
ગાડ<ની {યવ=થા િનયત સમય ન થઇ શક( તો ,ાઇવેટ ક(બ/Qર�ા ભાªુ ંઅ)ય bા)સપોટ] kારા 
અિધકાર</કમ]ચાર< એ કર(લ tસુાફર< ભાડાના QરએFબસ]મે)ટ	ઠ(ક(દાર( કરવાIુ ંરહ(શે.    
 

૧૮. માસના Pતે વધારાના Qક.મી. ક( વધારાના કલાક બે માથંી [ની રકમ વf ુ હશે તે રકમ 
વધારાની રકમ તર<ક( કલેઇમ કર< શકશે. 
 

૧૯. વાહન pરૂા પાડવાના સમયગાળા દરFયાન ડ<ઝલ/સીએન2/ઇલે�qbક ના ભાવમા ં
વધારો/ઘટાડો થશે તો નીચેની બતાવેલ ફૉFxુ]લા tજુબ QકRમતમા ંવધારો/ઘટાડો મlૂંર કરવામા ં
આવશે. 
 

Mાઇસ વેJરયેશન Ð Jડઝલ 
 

Qડઝલના ભાવમા ંદર ૧૦ પૈસા ,િત Bલટરના ભાવ વધારા/ઘટાડા સામે એક પૈસા ,િત Qક.મી 
ની QકRમતનો વધારો/ઘટાડો [ તે સમયગાળા દરFયાન વા=તિવક bાવેલ કર(લા Qક.મી પર લા_ ુ
પડશે Qડઝલની QકRમતમા ં૧૦ પૈસાથી ઓછો વધારો/ઘટાડો «યાને લેવામા ંઆવશે નQહR.  
 

Qડઝલના પાયાના ભાવ �. ૯૦/- ,િત Bલટર રહ(શે. (Date	06/12/2021)	   
 

Qડઝલના ભાવમા ંથયેલ વધારો/ઘટાડો જ ગણdીમા ંલેવામા ંઆવશે. ઓઇલ, ટાયર, ટ¬બૂ ક( 
અ)ય કોઇ ચીજ વ=¤,ુ સેવામા ંથયેલ ભાવ વધારો/ઘટાડો ગણdીમા ં લેવામા ંઆવશે નQહR. 
ડ<ઝલના ભાવો વધે/ઘટ( તેવા Qક=સામા ં ઠ(ક(દાર( સરકાર< ઓઇલ કંપનીના 
અમદાવાદ/ગાધંીનગર ખાતેના ડ<ઝલના ભાવ અને તે અમલી થયા તાર<ખ દશા]વ¤ ુ ંસQહR-
િસકકાવા}ં સQટQફક(ટ રlૂ કરવાIુ ંરહ(શે. 
 

Mાઇસ વેJરયેશન Ð સીએનU 
 

સીએન2ના ભાવમા ંદર 0.03 પૈસા ,િત Qકલો ના ભાવ વધારા/ઘટાડા સામે એક પૈસા ,િત 
Qક.મી ની QકRમતનો વધારો/ઘટાડો [ તે સમયગાળા દરFયાન વા=તિવક bાવેલ કર(લા Qક.મી 
પર લા_ ુપડશે સીએન2ની QકRમતમા ં0.03 પૈસાથી ઓછો વધારો/ઘટાડો «યાને લેવામા ંઆવશે 
નQહR.  



 !જુરાત િવ)તુ િનય-ંક આયોગ 

છ3ો માળ, 6ગ7ટ વન, રોડ ૫-સી, 6ગ7ટ સીટ=,  
ગાધંીનગર -૩૮૨૩૫૫ !જુરાત, ફોન : ૦૭૯-૨૩૬૦૨૦૦૦  
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સીએન2ના પાયાના ભાવ �.૬૬/- ,િત Qકલો રહ(શે. (Dated	06/12/2021)  
 

સીએન2ના ભાવમા ંથયેલ વધારો/ઘટાડો જ ગણdીમા ંલેવામા ંઆવશે. ઓઇલ, ટાયર, ટ¬બૂ 
ક( અ)ય કોઇ ચીજ વ=¤,ુ સેવામા ંથયેલ ભાવ વધારો/ઘટાડો ગણdીમા ંલેવામા ંઆવશે નQહR. 
સીએન2ના ભાવો વધે/ઘટ( તેવા Qક=સામા ં ઠ(ક(દાર( સરકાર< ઓઇલ કંપનીના 
અમદાવાદ/ગાધંીનગર ખાતેના સીએન2ના ભાવ અને તે અમલી થયા તાર<ખ દશા]વ¤ ુ ંસQહR-
િસકકાવા}ં સQટQફક(ટ રlૂ કરવાIુ ંરહ(શે. 
 

Mાઇસ વેJરયેશન Ð ઇલેVWXક વાહન 
 

ઇલે�qbક વાહન ચાજ�ગ ના હાલના ભાવ નીચે tજુબ દશા]વેલ છે  
િવગત   ટોર()ટ પાવર લી- 

અમદાવાદ-
ગાધંીનગર  

x2ુવીસીએલ 
અમદાવાદ-
ગાધંીનગર 

Qફqસ ચા� માિસક ,િત ઇ)=ટોલેશન  �.૨૫/- ,િત માસ �.૨૫/- ,િત માસ 
એનજ® ચા� ,િત xિુનટ  �.૪.૦૦  ,િત xિુનટ �.૪.૧૦  ,િત xિુનટ 
FPPPA ચા� ,િત xિુનટ �.૨.૧૧ ,િત xિુનટ �.૨.૦૦ ,િત xિુનટ 
ઇલેકb<સીટ< ડuટુ<  _જુરાત સરકાર kારા તા:૦૧/૦૭/૨૦૨૧ થી 

ઇલેકQbકલ �{હકલમા ંt�ુqત આપેલ છે  
 

ઇલે�qbક વાહન Unit	ચાજ�ગના ભાવમા ંથયેલ વધારો/ઘટાડો જ ગણdીમા ંલેવામા ંઆવશે. 
ઓઇલ, ટાયર, ટ¬બૂ ક( અ)ય કોઇ ચીજ વ=¤,ુ સેવામા ંથયેલ ભાવ વધારો/ઘટાડો ગણdીમા ં
લેવામા ંઆવશે નQહR. ચાજ�ગ =ટ(શન બનાવવાની તથા �{હકલ ચા£�ગ કરાવાની જવાબદાર< 
[ તે ઠ(ક(દારની રહ(શે, ભિવ�યમા ંઉપર tજુબના કો�ટક પdકમા ંફ(રફાર થયેથી ભાવ વધારા 
માટ( લેટ(=ટ ઇલેકb<સીટ< Bબલ રlુ કર(થી «યાનમા ંલેવામા ંઆવશે અને તે અમલી થયા તાર<ખ 
દશા]વ¤ ુ ંઠ(ક(દારના સQહR-િસકકાવા}ં સQટQફક(ટ રlૂ કરવાIુ ંરહ(શે. 
 

લા_ ુ પડતા સરકાર< કર : દર(ક Bબલ ઉપર GST નYધણી નબંર,  PAN નબંર ફર£જયાત 
દશા]વવાનો રહ(શે, ઉપરાતં Bબલ સાથે તમો ઠ(ક(દાર kારા Bબલ વાઇઝ ભર(લ 2એસટ< ચલન 
પdક સાથે રlુ કરવાIુ ંરહ(શે.     
 

=ટ(ટ¬ટુર< કપાત :: TDS - આવકવેરા અિધિનયમ હ(ઠળ વખતો-વખત લા_ ુદર tજુબ કાપવામા ં
આવશે 
 

અ)ય : િવિવધ માપદંડો, �મ કાયદાઓ, કાયદાઓ વગેર( અIસુાર તમામ સબંિંધત ફોમ], ર£જ=ટર 
અથવા ર(કોડ] �ળવવા ની સઘળ< જવાબદાર< ઠ(ક(દાર/કો)bાqટરની રહ(શે 
 



 !જુરાત િવ)તુ િનય-ંક આયોગ 

છ3ો માળ, 6ગ7ટ વન, રોડ ૫-સી, 6ગ7ટ સીટ=,  
ગાધંીનગર -૩૮૨૩૫૫ !જુરાત, ફોન : ૦૭૯-૨૩૬૦૨૦૦૦  
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૨૦. ઠ(ક(દારને તેમIુ ં Bબલ માઇલો મીટર tજુબના ંક<.મી.ના ¯ક ,માણે oકુવવામા ંઆવશે, જો 
માઇલો મીટર બધં હશે અથવા આયોwય ર<તે ફર¤ ુ ંજણાશે તો તે માટ( ક<.મી.ના યોwય ગણતર< 
કરવાની સ�ા િનયામક(વહ<વટ અને Qહસાબ)�ી ને રહ(શે અને તે સજંોગોમા ંઠ(ક(દારને િવવાદ 
કરવાનો કોઇ અિધકાર રહ(શે નQહR. 
 

૨૧. દંડનીય િનયમો :: વાહન [ Qદવસે કામ પર ન આવે અથવા અવે2મા ંબીlુ ંવાહન p�ુ ન 
પાડવામા ંઆવે તો �.૨૫૦૦/- ,િત Qદવસ લેખે કાપી લેવામા ંઆવશે. 2ઇઆરસીને બીlુ ં
વાહન ભાડ( રાખવા માટ( [ ખચ] કરવો પડશે તે �.૨૫૦૦/- ઉપરાતં Bબલમાથંી વnલૂ કરવામા ં
આવશે. આવા Qદવસો ના Qક.મી. મહ�મ મયા]દા માથંી મજર( આપવામા ંઆવશે નહ� તથા જો 
વાહન સતત સાત Qદવસ nધુી ગેરહાજર રહ(શે અને કો)bાqટર/ઠ(ક(દાર kારા અ)ય વાહન 
ઉપલ�ધ નહ� થાય તો આપનો ઓડ]ર કોઇપણ �તની �ણ કયા] િસવાય રદ કર< શકાશે અને 
તે સજંોગોમા ંિસ�Qુરટ< Qડપોઝીટ જ�ત કરવામા ંઆવશે.    
 

ઠ(ક(દાર( ભાડા પર વાતાI$ુBૂલત વાહન p�ૂ પાડવાIુ ંરહ(શે. વાતાI$ુBૂલત {યવ=થા બધં હાલત 
મા ંઆવશે તે Qદવસ તે માટ(ના �.૧૨૫૦/- ,િત Qદવસ કપાત કરવામા ંઆવશે. આવી કપાત 
મીનીમમ એક Qદવસની રહ(શે અને આવી કપાત pણૂ] Qદવસો ના _ણુાકંમા ંજ રહ(શે.  
 

કચેર<ના જવાબદાર અિધકાર<ને જો ઠ(ક(દારની સેવા િનિ°ત ધોરણ અIસુાર ની ,ા�ત થતી ન 
લાગે તો [ તે Qદવસની સ,માણ oકુવણી દરના બે ટકાની કપાત ,થમ તબ~ે કરાવાની રહ(શે 
તે માટ( એજ)સી ને �ણ કરાશે, જો સેવા ખામી િવશેષ દ(ખાય તો બે ટકા લેખે કપાત દરરોજ 
વધારતા જવાની રહ(શે. જ�ર જણાયે કચેર< kારા 3 માસની નોQટસ આપી કરાર રદ કર< શકાશે. 
 

ઠ(ક(દાર અ)ય જwયાએથી �લેક Bલ=ટ થયેલ હોય અથવા તેના kારા આપવામા ંઆવેલ અ)ય 
જwયાએથી સેવાઓ સતંોષકારક હોવા PગેIુ ં,માણપd ટ()ડર ડો�મેુ)ટમા ંરlૂ કર(લ નહ� હોય 
અથવા તેની સાથે સામેલ કર(લ નહ� હોય તો તે ટ()ડર અf|ંુુ છે એમ માની ને તે ટ()ડર 
ગણતર<મા ંલેવામા ંઆવશે નહ� અને તે ટ()ડર રદ ગણવામા ંઆવશે તેની નYધ ઠ(ક(દાર kારા 
લેવાની રહ(શે. 
 

૨૨. ઠ(ક(દાર ક( તેના કમ]ચાર< kારા તેની અણ-આવડત, બેદરકાર< ક( હ(¤pુવૂ]ક તથા અ)ય કોઇપણ 
કારણસર ,�ય� ક( પરો� ર<તે કચેર<ની િમલકત ક( કોઇપણ સાધન સામ±ી ને, સેવાને કોઇપણ 
ર(કડ] ક( અિધકાર</કમ]ચાર<ઓની વ=¤નેુ, થયેલ Iકુશાન ક( અ)ય કોઇપણ ,કારIુ ંIકુશાન  
ભરપાઇ કરવા બધંાયેલ છે. 
 

૨૩. કચેર< kારા કરવામા ં આવેલ નોટોર<યલ કરાર ની સમય મયા]દા/કામગીર< દરિમયાન 
કો)bાqટરની િમલકતને કોઈપણ Iકુસાન અથવા તેના 	kારા રોકવામા ંકોઈપણ એજ)ટ અથવા 



 !જુરાત િવ)તુ િનય-ંક આયોગ 

છ3ો માળ, 6ગ7ટ વન, રોડ ૫-સી, 6ગ7ટ સીટ=,  
ગાધંીનગર -૩૮૨૩૫૫ !જુરાત, ફોન : ૦૭૯-૨૩૬૦૨૦૦૦  
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sાઇવર અથવા તેના નોકરોને કોઈ ઈ� ક( t�ૃx ુમાટ( અdેની કચેર< ની કોઇ જ જવાબદાર< 
રહ(શે નહ�. 
 

૨૪. આ કરાર Bબન-તબદ<લી પાd છે. ઠ(ક(દાર પેટા ઠ(ક(દારને રોક< શકશે નહ�. ઠ(ક(દાર અ)ય કોઇપણ 
પેટા ઠ(ક(દારને આ કામ તબદ<લ કર< શકશે નહ< અથવા આ કરારની અ)ય કોઇ બાબત અ)ય 
ઠ(ક(દારને તબદ<લ કર< શકશે નહ�. 
 

૨૫. જો ઠ(ક(દાર કરાર ચા� ુરાખવા ઇ¢છતા ન હોય તો તેણે ૩ માસની નોQટસ આપવી પડશે અને  
તે પQર�=થિતમા ંઠ(ક(દાર kારા ભરવામા ંઆવેલ િસ�Qુરટ< Qડપોઝીટ જ�ત કરવામા ંઆવશે. 
 

૨૬. ઠ(ક(દાર ના {હ<કલને કોઇપણ �તનો અક=માત થશે તો તેને લગતા તમામ વળતરની સઘળ< 
જવાબદાર< વાહન ધરાવનાર ઠ(ક(દારની રહ(શે. 
 

૨૭. ઉપરોqત શરતો Pગે જો કોઇ વાધંો અગર મતભેદ ઉભો થશે તો તે Pગેનો િનણ]ય લેવાની 
સ�ા નીચે સહ< કરનાર અિધકાર<ની રહ(શે. આ બાબતમા ંકોઇપણ �તની કાIનૂી _ ૂચં ક( િવવાદ 
Pગે 2ઈઆરસીની હ$મૂત મા)ય ગણાશે. 
 

૨૮. ડ(ઇલી લોગ�કુ અપડ(ટ : કચેર< kારા િનયત કર(લ ફોમzટમા ંજ વાહન દ<ઠ રો[-રોજની, દર(ક 
મQહના ,માણે લોગ�કુ મા ં$લૂ દશા]વેલ Qકલોમીટર ની �ળવણી કરવાની સઘળ< જવાબદાર< 
[ તે ઠ(ક(દારની રહ(શે.  
 

કચેર< kારા કરવામા ંઆવેલ કરાર હ(ઠળ ભાડ( થી ચાલતા તમામ વાહનો ના સદંભ]મા ંકોઈપણ 
,વાસ pણૂ] થાય અને વપરાશકતા] તેમજ sાઈવર kારા હ=તા�ર કરવામા ંઆવે ક( તરત જ 
તમામ િવગતો યોwય ર<તે ભર(લી/pણૂ] કરવી આવyયક છે. લોગ-�કુ યોwય ર<તે pણૂ] અને સહ< 
થયેલ છે તેની ખાતર< કરવાની જવાબદાર< ઠ(ક(દારની રહ(શે.   

 
મQહનાની સમા²�ત પર, ઠ(ક(દાર kારા તમામ ભાડ( આપેલા વાહનની લોગ શીટની અસલ નકલ, 

અસલ Bબલ, IOC/HPCL/Adani	અથવા અ)ય અિધ³ત પપં kારા	ડ<ઝલ અથવા સીએન2 	Iુ ં
ડ(ઇલી ,ાઇસ વેQરએશનની શીટ Bબલ સાથે રlૂ કરવાની રહ(શે, ઠ(ક(દાર kારા રlૂ કર(લ અfરુા 
Bબલ પરત કરવામા ંઆવશે.  
 

૨૯. અિધ$ૃત અિધકાર<ની nચુના અIસુાર કાચા ક( પાકા ર=તા ઉપર વાહન ચલાવવાની તથા લઇ 
જવાની રહ(શે. આ કચેર< િસવાય બહારની જwયાએ પણ િનxqુત કર(લ અિધકાર<ની nચુના 
tજુબ જવાIુ ંરહ(શે. કચેર< kારા નકક< કર(લ ઠ(ક(દારને સમયા�ંર( આપવામા ંઆપેલ �ટ ચાટ] 
,માણે જ નકક< કર(લ િનયમ ,માણે sાઇવર kારા ગાડ< હકંારવાની રહ(શે. આ બાબતે કોઇ 



 !જુરાત િવ)તુ િનય-ંક આયોગ 

છ3ો માળ, 6ગ7ટ વન, રોડ ૫-સી, 6ગ7ટ સીટ=,  
ગાધંીનગર -૩૮૨૩૫૫ !જુરાત, ફોન : ૦૭૯-૨૩૬૦૨૦૦૦  
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ફ(રફાર કરવાનો થાય તો ઠ(ક(દાર( કચેર<ના િનયામક (વહ<વટ અને Qહસાબ)ને લેBખત �ણ 
કરવાની રહ(શે. nBૂચત કરાર સબંિંધત તમામ િવવાદો ગાધંીનગર અિધકાર�ેd ને આધીન રહ(શે  
  

૩૦. sાઇવરની કામગીર< Pગે અસતંોષ અથવા કોઇપણ �તની ફQરયાદના અIસુધંાનમા ં
અિધકાર<�ીની nચૂના મ�યેથી sાઇવર તા�કાBલક બદલવાની {યવ=થા ઠ(ક(દાર( કરવાની રહ(શે 
અને sાઇવર ફ(રબદલ કયા] Pગેની �ણ તેમજ sાઇવરની જ�ર< િવગતો સાથે વહ<વટ< શાખાને 
¤રંુત જણાવવાIુ ંરહ(શે. 
 

૩૧. કચેર< અને વાહન હકંારનાર વ¢ચે નોકર< અને તેની આIષુાBંગક કોઇપણ બાબત [વી ક( માBલક 
અને sાઇવરના સબંધં અથવા તો કોઇ પણ અ)ય કાયદાક<ય જવાબદાર< રહ(શે નહ�. વાહન 
હકંારનાર kારા તેઓની સેવા બાબતે કોઇપણ ,´ો ઉપ�=થત થાય તેમા ં કચેર<ને કોઇપણ 
=વ�પમા ંલેવાદ(વા રહ(શે નહ�. 
 

૩૨. કોિવડ-૧૯ ની વૈિµક મહામાર<ને જોતા સરકાર�ી kારા વખતો-વખત �હ(ર કરવામા ંઆવતા	
સાવચેતીના પગલા ંઅI�ુપ, ,�યેક વાહનમા ંસેનેટાઇઝરની બોટલની nિુવધા તેમજ હર એક 
અઠવાQડયે તથા જ�ર પડ¶ ે�યાર( વાહનને Pદર-બહાર થી સેનેટાઇઝ કરાવવાની જવાબદાર< 
ઠ(ક(દારની રહ(શે.        
 

૩૨. ઉપરોqત કો)bાકટ માટ(ની સમય મયા]દા બે વષ]ની રહ(શે. ઠ(ક(દાર/એજ)સી ની સેવાઓ 
સતંોષકારક લાwયે આયોગ વf ુએક વષ] કામગીર<ની tદુત વધાર< શકશે. નકક< કર(લ ટ()ડરના 
અ)ય િનયમો અને શરતો આ ઓડ]રને લા_ ુપડ( છે. 
 

 
Sd/- 

િનયામક (વહ<વટ અને Qહસાબ) 

2ઇઆરસી, ગાધંીનગર 

 
ઠ(ક(દાર Iુ ંનામ : ____________________________________________________________________  

 
p|ંુુ સરનાtુ ં : ____________________________________________________________________ 

 
  ____________________________________________________________________ 

 
સપંક]  :(મોબાઇલ)________________(ઓQફસ) ________________(ઘર) _______________ 

 
ઇ મેઇલ  : ____________________________________________________________________  


