
 

 

 

 

 
 

  સધુારો (તા. ૦૮/૦૫/૨૦૨૦) 

વાહન સવુવધા (હકંારનારની સેવા સાથે) પરુા પાડવા અંગે 
 

પરિશિષ્ટ-૨ 

(૨) કામવાિ ભિેલ ભાવપત્રકના ટેન્ડિ ફોમમ અલગ અલગ કવિવાળા 
સપંરૂ્મ શવગતો સાથે તા.૩૦-૦૫-૨૦૨૦ સધુીમા ંશનગમની કચેિીમા ં 

સાજંે ૧૮.૦૦ વાગ્યા સધુીમા ંસીલબધં કવિમા ંઆિ.પી.એડી/ 
કુિીયિથી મળી જાય તે િીતે મકુલી આપવામા ંિહિેે. રૂબરૂમા ંકોઈ  

ટેન્ડિ સ્વીકાિવામા ંઆવિે નહી. 
(૩) શનયત સમયમયામદામા ંમળેલા ટેન્ડિો તા. ૦૧-૦૬-૨૦૨૦ ના િોજ 

૧૨.૦૦ કલાકે જે તે શવભાગીય કચેિી ખાતે ખોલવામા ંઆવિ.ે જેમા ં 

ટેન્ડિ ભિનાિ હાજિ િહી િકિે.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

 

ગજુરાત રાજય પોલીસ આવાસ વનગમ લલ. 
લોકાયકુત ભવનની પાછળ, ‘’છ’’ રોડ, 

સેકટર-૧૦/બી, ગાધંીનગર 

ફોન ન-ં૦૭૯-૨૩૨૫૬૮૦૧ થી ૮૦૬                         ફેકસ ન-ં૦૭૯-૨૩૨૫૬૨૨૦ 
 

જાહિે શનશવદા 
વાહન સશુવધા (હંકાિનાિની સેવા સાથે) પિુા પાડવા અંગે. 

 શનગમની શવશવધ શવભાગીય કચેિીઓ ખાતે વર્મ.૨૦૨૦-૨૦૨૨ (બે વર્મ) 
માટે કચેિીમા ં વાહન સશુવધા વાહન (હંકાિનાિની સેવા સાથે) પિૂી પાડવા માટે 
અનભુવી અને પ્રશતષ્ષ્િત એજન્સીઓ પાસેથી િિાવેલા ટેન્ડિો, સીલબઘં કવિમા ં
િજી.પો.એ.ડી.થી/કુિીયિથી મગંાવવામા ંઆવે છે. વાહન મોડલ ન-ં૨૦૧૭ કે તે વ્હીકલ 
(LMV) પાચં સીટિનુ ં તેમજ ટેક્ષી પાશસિંગ, નોન એ.સી. હોવુ ંજરૂિી છે.  
        ભિેલા ટેન્ડિ ફોમમ જે તે શવભાગીય કચેિીને રૂા.૩૦૦/- નોન િીફન્ડેબલ 
તા.૩૦/૦૫/૨૦૨૦ના િોજ ૧૮.૦૦કલાક સધુીમા ંમળી જાય તે િીતે મોકલવાના િહિેે. 
આ અંગેની વધ ુમારહતી શનગમની વેબસાઇટ ઉપિ (પરિશિષ્ટ-૧ થી પ મા)ં ઉપલબ્ધ 
છે.  

સ્થળઃ ગાધંીનગિ. 
તાિીખઃ૦૯/૦૩/૨૦૨૦                   મેનેજજિંગ રડિેકટિ 
 

E-mail ID: gsphcltd@gmail.com                              CIN : U45201GJ1988SGC011453                                 

 

  



 

ગજુિાત િાજય પોલીસ આવાસ શનગમ લલ. 

પરિશિષ્ટ-૧ 

વાહનની જરૂરિયાત દિામવત ુ ંપત્રક. 

ક્રમ કચેિી વાહનની 
સખં્યા 

(૧) અમદાવાદ વવભાગીય કચરેી ર 

(ર) ગાધંીનગર વવભાગીય કચેરી ૧ 
 લણુાવાડા પેટા વવભાગીય કચેરી ૧ 

(૩) મહસેાણા વવભાગીય કચેરી ૨ 
 પાલનપરુ પેટા વવભાગીય કચેરી ૧ 
 મોડાસા પેટા વવભાગીય કચેરી ૧ 

(૪) વડોદરા વવભાગીય કચેરી ૩ 
 ગોધરા પેટા વવભાગીય કચેરી ૧ 

(૫) સરુત વવભાગીય કચેરી ૨ 
 નવસારી પેટા વવભાગીય કચેરી ૧ 

(૬) રાજકોટ વવભાગીય કચેરી ૨ 

 જામનગર પેટા વવભાગીય કચેરી ૧ 

 મોરબી પેટા વવભાગીય કચેરી ૧ 

 ગાધંીધામ પેટા વવભાગીય કચેરી ૧ 

(૭) જુનાગઢ વવભાગીય કચેરી ૧ 

 બોટાદ પેટા વવભાગીય કચેરી ૧ 

 ભાવનગર પેટા વવભાગીય કચેરી ૧ 

 કુલઃ- િ૩ 

 
  



ગજુિાત િાજય પોલીસ આવાસ શનગમ લલ. 
 

પરિશિષ્ટ – િ 

વાહન સશુવધા વાહન (હંકાિનાિની સેવા સાથે) પિૂી પાડવા અંગેના ટેન્ડિ 
અંગેની અગત્યની સચૂનાઓ 

(૧) ટેન્ડર ભરનાર એજન્સીએ સબંવંધત કચેરીમાથંી મેળવેલ ટેન્ડર જ 
ભરીને પરત કરવાનુ ંરહશેે. બહારથી મળેવેલ કે ઝેરોક્ષ કરાવેલ ટેન્ડર 
માન્ય ગણાશે નહી. કચેરીના વસકકા તથા નબંર સાથેનુ ંજ ટેન્ડર ફોમમ 
રા.૩૦૦/- નોન રીફન્ડેબલ ભરીને પરત કરવાનુ ંરહશેે. 

(૨) કામવાર ભરેલ ભાવપત્રકના ટેન્ડર ફોમમ અલગ અલગ કવરવાળા 
સપંણૂમ વવગતો સાથ ે તા.૩૦-૦૫-૨૦૨૦ સધુીમા ં શનગમની કચેિીમા ં
બપોિે ૧૮.૦૦વાગ્યા સધુીમા ં સીલબઘં કવિમા ં આિ.પી.એડી/ 
કુિીયિથી મળી જાય ત ેરીત ેમોકલી આપવાના રહશેે. રબરમા ંકોઇ 
ટેન્ડર સ્વવકારવામા ંઆવશે નહીં.  

(૩) વનયત સમયમયામદામા ં મળેલા ટેન્ડરો તા.૧-૦૬-૨૦૨૦ ના િોજ 
૧૨.૦૦ કલાકે જે તે શવભાગીય કચેિી ખાતે ખોલવામા ંઆવિ.ે જેમા ં
ટેન્ડર ભરનાર હાજર રહી શકશે. 

(૪) વનયત તારીખ સમય બાદ મળેલા ટેન્ડરો રદબાતલ ગણાશે. 
(૫) ટેન્ડર ભરનારે કોઇ નાણાકંીય સવંથા/બેંકના ડડફોલ્ટર નથી ત ે

બાબતનુ ંએકરારનામ ુરજૂ કરવાનુ ંરહશે.ે 
(૬) ટેન્ડર ભરનાર એજન્સી તેમજ તેના વાહન પર કોઇ પોલીસ કેસ 

થયેલ નથી ત ેબાબતનુ ંપણ એકરારનામ ુરજૂ કરવાનુ ંરહશે.ે 
(૭) એક કરતા ં વધ ુ કચેરી માટે જો ટેન્ડરો ભરવામા ં આવે તો દરેક 

કચેરીવાર અલગ કવર કરવાનુ ં રહશેે. કવર ઉપર જે ત ે “ વાહન 



સવુવધા (હકંારનારની સેવા સાથે) સેવા પરુી પાડવા માટેનુ ંટેન્ડર” તવેુ ં
લખવાનુ ંરહશેે. 

(૮) જે તે કચેરી માટે ભરેલ ટેન્ડરના ભાવપત્રકના ટેન્ડર ફોમમ આ સાથે 
સામેલ પડરવશષ્ટ-૪ મા ંભરવાના રહશેે. 

(૯) સી.એન.જી. વાહન માટેનુ ંભરેલુ ંટેન્ડર અમાન્ય ગણાશે. 
(૧૦) ભરેલા ટેન્ડરો વવીકારવા/ ન વવીકારવાનો વનણમય લેવાનો વનગમને 

અબાવધત અવધકાર રહશેે. 
  



ગજુિાત િાજય પોલીસ આવાસ શનગમ લલ. 
 

પરિશિષ્ટ – ૩ 

એજન્સી પાસનેા વાહનોની માડહતી દશામવત ુ ંપત્રક 
 

(૧) રજીવરેશન નબંર તમેજ તારીખ - 

(ર) કંપનીનુ ંનામ    - 

(૩) મોડેલ      - 

(૪) વાહનના માલીકનુ ંનામ   - 

(પ) માલલકના પાનકાડમનો નબંર  - 

(૬) વાહનનો ટેક્ષ ભયામની વવગત  - 

(૭) અકવમાત વવમા કંપની/પોલીસી નબંર/ વેલીડીટી  - 

(૮) ટેક્ષી  પાવસિંગનુ ંવર્મ - 

(૯) પી.ય.ુસી.- 

નોંઘઃ- 

(૧) ઉપરોકત જણાવેલ (૧) થી (૯) મદુ્દાની માડહતી પ્રત્યેક વાહન માટે 
અલગ શીટમા ંઆપવાની રહશેે. 

(ર) વાહનની રજીવરેશન બકુ, ટેક્ષી પાવસિંગ સડટિડફકેટ, વવમાની પોલીસી 
તેમજ ટેક્ષી પાવસિંગની નકલ ટેન્ડર પાસ થયા બાદ ડદન-૧૦મા ં રજુ 
કરવાની રહશેે. જો તેમ કરવામા ંકસરૂ કરશે તો ટેન્ડર રદ થશે. 

 

વાહન માલલકના સહી-વસક્કા 



ગજુિાત િાજય પોલીસ આવાસ શનગમ લલ. 
પરિશિષ્ટ – ૪ 

વાહન સવુવધા (હકંારનારની સેવા સાથે) પરૂી પાડવા અંગેનુ ંનમનુારપ ભાવપત્રકનુ ંટેન્ડર ફોમમ 
વાહન સવુવધા (હકંારનારની સેવા સાથે) પરૂી પાડવા માટેનુ ંભાવપત્રક 

 

અ.ન.ં વવગત કામની પદ્ધવત વવગતમા ંદશામવેલ 
સમગ્ર કામગીરી માટે 

ભાવપત્રક 

૧ વાહન સવુવધા 
હકંારનારની સેવા 
સાથે 

• ૨૫૦૦ 
ડક.મી/પ્રવતમાસ 

માટે 

• પરુા પાડવામા ં
આવનાર વાહનની 
(વાહન હકંારનાર 
સાથેની) સખં્યા........ 

 

(૧) એકંદર ભાવ 

રા..........પ્રવતમાસ 

૨૫૦૦ લધતુમ ડક.મી. 
માટે 

(ર) ઉપર ક્રમ(૧)મા ં
દશામવેલ લઘતુમ ડક.મી 
કરતા ંવધારાના ડક.મી. 
માટે પ્રવત ડક.મી.નો 
ભાવ ર.................. 

અનેવટ મની ડડપોઝીટની રકમ રા.૧૦,૦૦૦/- પ્રવત વાહન દીઠ. 
ભયામની રસીદની વવગત 

ડ્રાફટ/પે ઓડમર નબંર-      

તારીખ         

બેંકની વવગત        

 કરાર નામાની ઉલ્લેલખત તમામ બોલીઓ અને કામગીરીની શરતો મેં/ અમે વાચંી છે 
અને તે હુ/ંઅમે બરાબર સમજયા છીએ. ઉપર ભાવપત્રકમા ંવનડદિષ્ટ કામનો પ્રકાર અને પદ્ધવત 
પણ વાચંી સમજીને વવીકારીએ છીએ. આ સવે બોલીઓ, શરતો અને કામગીરીની વવગતો અન ે
પદ્ધવતનો કોઇપણ વાધંો, વવરોધ કે તકરાર વસવાય સપંણૂમપણે સ્વવકાર કર ંછં/ કરીએ છીએ અન ે
ભાવપત્રક ભયુું છે.  

વથળઃ 
તારીખઃ 
ટેન્ડર ભરનારન ુનામઃ 

ટેન્ડર ભરનારની સહી................... 
સીકકો 
એજન્સીનુ ંનામ. 

(* જરરી વવગત રાખવી, લાગ ુન પડતી કાઢી નાખવી) 



ગજુિાત િાજય પોલીસ આવાસ શનગમ લલ. 
પરિશિષ્ટ – પ  

વાહન સવુવધા(હકંારનારની સેવા સાથે)ની સેવા પરુી પાડવા અંગે નમનુારપ 
કરારનામુ.ં 

 

 આ કરારનામુ ંઆજે તા.    ના રોજ     મકુામે 
અમો       અવધકારી     કચેરી 
  (હવે પછી જેમને સક્ષમ સત્તા/કચેરી તરીકે સબંોધવામા ં આવશે) 
તથા        (હવે પછી જેમને એજન્સી તરીકે 
સબંોધવામા ંઆવશે) તેમની વચ્ચે આથી કરવામા ંઆવે છે.  

 આ કરાર એજન્સી દ્વારા    કચેરીમા ં વાહન સવુવધા 
(હકંારનારની સવેા સાથે) સેવાઓ આપવા માટે કરવામા ંઆવે છે.  

 

વાહન સવુવધા (હકંારનારની સવેા સાથે)ની સેવા એજન્સીએ નીચે દશામવેલ 
શરતોને આધીન પરુી પાડવાની રહશેે. 
(૧) વાહન હકંારનાર વ્યડકત, વાહન ચલાવવાની ઠરાવેલ સવ ે લાયકાતો 

ધરાવતો હોય તે એજન્સીએ જોવાનુ ં રહશેે. ખાસ તો જરરી લાયસન્સ 
ધરાવતો હોય, કલર બ્લાઇન્ડ ન હોય, પચંાવન વર્મથી વધ ુવયનો ન હોવો 
જોઇએ. જે અંગેના પરુાવાઓ જે તે કચરેીના સબંવંધત અવધકારી સમક્ષ રજુ 
કરવાન રહશેે. 

(ર) વાહન ચાલકે વાહન સાફ-સફાઇ કરી ચોખ્્ુ ં રાખવાનુ ં રહશેે અને દરેક 
સમયે મસુાફરી માટે તૈયાર રાખવાનુ ંરહશેે. 

(૩) વાહન ચાલકે વાહન હકંારતી વખતે રાડફકના વનયમોનુ ંચવુતપણે પાલન 
થાય તે જોવાનુ ંરહશે ેતેમજ વાહનને કોઇ નકુશાન ન થાય તે રીતે વાહન 
હકંારવાનુ ંરહશેે. 

(૪) વાહન ચાલકોનો ગપૃ/પસમનલ એકસીડન્ટ પોલીસી હઠેળ જરરી વવમો 
ઉતારવાની જવાબદારી એજન્સીની રહશેે. 



(પ) દરેક વાહન હકંારનારો ઇવતહાસ (ચાલચલગત) અંગત વવગતો, વ્યડકતગત 
પોલીસી તપાસનો અહવેાલ તમેજ સલંગ્ન તમામ બાબતો એજન્સી દ્વારા 
સપંણૂમપણે ખરાઇ કયામ બાદ જ એજન્સીએ વાહન હકંારનાર પરુા પાડવાના 
રહશેે. સદરહુ બાબત ેજરર પડે ચકાસણી બાદ યોગ્ય જણાય ત ેવ્યડકતન ે
વાહન હકંારનાર તરીકે કચેરી હાજર કરશે. 

(૬) એજન્સીએ લેબર કોન્રાકટ અને પી.એફ.ના વનયમોનો અમલ કરવાનો 
રહશેે. 

(૭) કચેરી અને વાહન હકંારનાર વચ્ચે નોકરી અને તેની આનસુલંગક કોઇપણ 
બાબત જેવી કે માલલક અને નોકરના સબંઘં અથવા તો અન્ય કોઇ 
કાયદાકીય જવાબદારી રહશેે નહીં. વાહન હકંારનાર ધ્વારા તેઓની સેવા 
બાબતે કોઇપણ પ્રશ્નો ઉપસ્વથત થાય તેમા ંકચેરીને કોઇપણ વવરપમા ંલેવા 
દેવા રહશેે નહીં. 

(૮) એજન્સીએ શકય હોય ત્યા ંસધુી નવા વાહનો અથવા કરારની તારીખથી 
વધમુા ં વધ ુ ત્રણ વર્મ પહલેાના સમય સધુીના મોડલના વાહનો પરુા 
પાડવાના રહશેે, તેનાથી જુના મોડલના વાહનો પરુા પાડી શકાશ ેનહીં. 

(૯) કરાર શર કરતા ંઅગાઉ એજન્સીએ પરુા પાડવામા ંઆવનાર વાહનો જે ત ે
કચેરી ખાતે ચકાસણી અથે હાજર કરવાના રહશેે. આ ચકાસણી બાદ જે 
વાહનોની મજુંરી અપાશે, તેમા ંબદલાવ કરી શકાશે નહીં. 

(૧૦) એજન્સીએ તેની માલલકીના વાહન ઉપરાતં અન્યની માલલકીના વાહનો પરુા 
પાડવામા ંઆવે તો મળુ માલલક દ્વારા વાહન ચલાવવા માટે પાવર ઓફ 
એટની આપતો પત્ર રજુ કરવાનો રહશેે. 

(૧૧) દરેક વાહન સારી સ્વથવતમા ંચાલી શકે તે માટે જરરી સમારકામ કરાવવાની 
તેમજ વાહનમા ં દાગીના નાખવાની તમામ જવાબદારી એજન્સીની રહશેે, 
તેમજ વાહન હમંેશા સારી કન્ડીશનમા ં રહ,ે તનેુ ં ખાસ ધ્યાન  રાખવાનુ ં
રહશેે. 

(૧ર) તમામ વાહનોના વેરાઓ જેવા કે, સવવિસ ટેક્ષ, રોડ ટેક્ષ તમેજ અન્ય તમામ 
વેરાઓ એજન્સીએ ભરવાના રહશેે. 



 
 
 

(૧૩) કચેરી ખાતે પરુા પાડવામા ંઆવેલ તમામ વાહનોનો કોમ્પ્પ્રીહને્સીવ પેસેન્જર 
સડહતનો અકવમાત વીમો ઉતરાવેલ હોવો જોઇએ. તેમજ તે અંગે ભરેલ 
વપ્રવમયમની વવગત પરુાવા સડહત જે તે કચેરી ખાતે રજૂ કરવાની રહશે.ે 
તેમજ સદરહુ ંપોલીસી પરુી થાય તે પહલેા સમયમયામદમા ંતે પનુઃજીવીત 
(રીન્ય)ુ કરાવી લેવાની રહશેે અને તે અંગેની સપંણૂમ જવાબદારી એજન્સીની 
રહશેે. અકવમાતના સજંોગોમા ં તમામ પ્રકારના વળતરની જવાબદારી 
એજન્સીની રહશેે તથા તેને સલંગ્ન કોટમ/કચરેી ખચમ પણ એજન્સીએ 
ભોગવવાનો રહશેે. 

(૧૪) રાત્રી રોકાણ દરમ્પ્યાન હકંારનાર અન ે વાહનના આનરુ્લંગક ખચમની 
જવાબદારી એજન્સીની રહશેે. 

(૧૫) ફાળવેલ વાહન અન ે/ અથવા હકંારનારની અનપુલબ્બ્ધમા ંઅન્ય વાહન 
અને / અથવા હકંારનારની તાત્કાલલક તે જ ડદવસે અને કચેરી સમય ે
વૈકબ્લ્પક વ્યવવથા ગોઠવવા એજન્સી બધંાયેલ રહશેે. 

(૧૬) આમ છતા ં જો એજન્સી વાહન હકંારનાર કે વાહનો પરુા પાડવામા ંવનષ્ફળ 
જાય તો તેને સોપાયલે ુકામ અન્ય એજન્સી પાસેથી કરાવી લવેામા ંઆવશ ે
અને તેનો ખચમ મળુ એજન્સી પાસેથી વસલુ લેવામા ંઆવશ.ે   

(૧૭) એજન્સી દ્વારા પરૂા પડાયેલ વાહનનુ ં“વપીડો મીટર” ચાલુ ંહાલતમા ંસારી 
સ્વથવતમા ંખામી વગરનુ ંહોવુ ંજોઇએ. જો મીટરમા ંખામી જણાય તો સદર હુ ં
વપીડો મીટર ડદન-રમા ંચાલુ ંકરાવવાનુ ંરહશેે. જે એજન્સી બઘંનકતામ રહશે ે
અને મીટર બઘં હાલતમા ં હોય તે સમયગાળા દરમ્પ્યાન કચેરીના 
અવધકારીશ્રી દ્વારા પ્રમાલણત કરેલ અંતર એટલે કે ડકલોમીટર આખરી 
ગણાશે. 

(૧૮) એજન્સી દ્વારા પરુા પડાયેલ વાહનનુ ં “પ્રાથવમક ઉપચાર બોક્ષ” સસુજજ 
કંડીશનમા ંરાખવાનુ ંરહશેે. વાહનમા ંપાણીનો જગ, ગ્લાસ વવગરેે રાખવાના 
રહશેે. વાહન હકંારનારે યવુનફોમમ પહરેવાનો રહશેે. 



 
 
 

(૧૯) એજન્સીએ પ્રત્યકે માસના પ્રથમ અઠવાડડયે કચરેીમા ં લબલ રજૂ કરવાનુ ં
રહશેે. આ અંગનેા બીલની સાથે ડકલોમીટરની ચકાસણી અથે લોગબકુની 
નકલ સક્ષમ અવધકારીના સહી વસકકા કરાવીને રજુ કરવાની રહશે.ે 

(૨૦) આ કરાર લબન તબદીલીપાત્ર છે. એજન્સી પેટા એજન્સી રોકી શકશે નહીં 
અને સક્ષમ સત્તા/ કચેરીની પવૂમ મજુંરી વસવાય એજન્સી અન્ય કોઇ 
એજન્સીને આ કામ તબદીલ કરી શકશે નહીં. અથવા આ કરારની અન્ય 
કોઇ બાબત અન્ય એજન્સીને તબદીલ કરી શકશે નહીં. 

(ર૧) આ કરારનામ ુકરાર થયાની તારીખથી બે વર્મ માટે અમલમા ંરહશેે અન ે
ત્યારબાદ પરવપર સહમવતથી વધ ુએક વર્મ માટે કરાર લબંાવી શકાશે. 

(૨૨) જો એજન્સી આ સેવા સતંષુ્ઠ રીતે પરૂી પાડવામા ં વનષ્ફળ નીવડે અન ે
કચેરીને તેની સેવાઓથી અસતંોર્ થાય તો એજન્સીની સીકયોરીટી 
ડડપોઝીટ જપ્ત કરવામા ંઆવશે અને સેવાઓ સમાપ્ત કરાશે, જે માટે તને ે
એક માસની લેલખત નોડટસ આપવામા ંઆવશે અને તેની સવેાઓ સમાપ્ત 
કરાશ,ે જે માટે તેને એક માસની લેલખત નોડટસ આપવામા ંઆવશે. કચેરી 
આ કારણે થયલે ખચમ, નકુસાન કે અન્ય કોઇપણ મશુ્કેલી માટે જવાબદાર 
રહશેે નહીં. 

(ર૩) આ ઉપરાતં આ કરારમા ંકોઇપણ જોગવાઇ હોય તેમ છતા,ં કોઇપણ કારણ 
દશામવ્યા વસવાય સક્ષમ સત્તા/કચેરી એજન્સીને એક માસની નોડટસ આપીન ે
કરારનો અંત લાવી શકાશે. આ રીત ે રદ થયેલ કરારના બાકીના 
સમયગાળાનુ ંકોઇ વળતર આપવામા ંઆવશે નહીં. 

(ર૪) જો એજન્સી કરાર ચાલ ુરાખવા ઇચ્છતી ન હોય તો તેણે ૧ માસની નોડટસ 
આપવી પડશે, તે પડરસ્વથતમા ંતેની વસકયોરીટી ડડપોઝીટ જપ્ત કરવામા ં
આવશે. 

 



(ર૫) આ કરાર બનંે પક્ષકારોને કબલુ-મજૂંર અને બઘંનકતા ં છે અને તેની 
સાલબતીરપે નીચે જણાવેલ સાક્ષીઓ રબર સહીઓ કરી છે.  

 

વથળઃ-      (૧)      

તારીખઃ-         અવધકારીની સહી, નામ અને હોદ્દો 
       (ર)      

          એજન્સીનુ ંનામ/અવધકૃત  
          પ્રવતવનવધનુ ંનામ, હોદ્દો અને સહી. 

સાક્ષીઓની સહીઃ-  
(૧)       (ર)      

 

(*જરૂિી શવગત િાખવી, લાગુ ંન પડતી કાઢી નાખવી.) 


