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ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ , ગોધરા 
 ( જુરાત એ ટ ન.ં ૨૪/૨૦૧૫ ારા થાિપત) 

ન.ં એસ /ુવહ વટ/૨૦૨૧/ તા.૨૭/૦૯/૨૦૨૧ 

ઈ-ટ ડર નોટ સ ન.ં ૦૪/૨૦૨૧ 

આથી ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ , ગોધરા ારા લેવાનાર ુદ  – ુદ  પ ર ાઓની ઉતરવહ ુ ં

છાપકામ કર  રુ  પાડવા રસ ધરાવતી પાટ ઓ પાસેથી નીચે જુબની િવગતે ઓનલાઇન 

ટ ડરો મગંાવવામા ંઆવે છે. 

દા ત રકમ . ૬૦,૦૦૦,૦૦/- 

કામની સમય મયાદા બ ેવષ (વ  ુએક વષ માટ લબંાવવામા ં

આવી શક છે.) 

ઈ.એમ.ડ . (ડ .ડ .) . ૧,૫૦,૦૦૦/- 

ટ ડર ફ  (ડ .ડ .) . ૫૦૦૦/- 

વેબસાઈટ ુ ંનામ https;//www.nprocure.com 

િુનવિસટ ની વેબસાઈટ ુ ંનામ https;//www.sggu.ac.in 

ટ ડર ડાઉનલોડ તથા અપલોડ માટની તાર ખ 

અને સમય 

તા.૨૮/૦૯/૨૦૨૧ થી 

તા.૧૧/૧૦/૨૦૨૧ 

૧૫:૦૦ કલાક ધુી 

ઈ.એમ.ડ . (ડ .ડ .), ટ ડર ફ  (ડ .ડ .) તથા જ ર  

ડો મુે ટ િુનવિસટ  ખાતે પહોચતા કરવાની 

િતમ તાર ખ તથા સરના ુ ં

તા.૧૨/૧૦/૨૦૨૧ ૧૬:૦૦ કલાક ધુી 

ર ાર, ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ , 

સરકાર  પોલીટકનીક ક પસ, આર.ટ .ઓ. 

રોડ, ગ ુક રુ, ગોધરા, પચંમહાલ-

૩૮૯૦૦૧ (ફ ત ર ટર પો ટ/ પીડ 

પો ટ મારફત) 

ટ ડર ગેની વ  ુમા હતી માટ ઉપરો ત વેબસાઈટ જોવા િવનતંી. ટ ડર વીકારવા ક નહ  

વીકારવા ગનેા તમામ અબાિધત અિધકાર િુનવિસટ નો રહશ ે

                                                                                      કા. ુલસ ચવ 
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Price to be submitted online only 

Financial Bid  

Sr. 
Answer Book Price-list                          
Paper B - grade as per 

Specification 

Requirement 
(Approximately)  

Price (Rs.)      
(1000 
Nos.) 

GST 
(Rs.) 

Total        
Amount 

(Rs.) 

1 
  
  
  
  

Main Answer Book - 24 Pages  

20,00,000 
 

 
  
  
  
  
  

(With Stitching & Numbering) 

B - grade Paper 

Size 210M.M. × 297 M.M. 

Paper 60 GSM 

2 
  
  
  
  

Supplementary Answer Book 

40,00,000 

  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  

4 Pages (With Numbering) 

B - grade Paper 

Size 210M.M. × 297 M.M. 

Paper 60 GSM 
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CHECK LIST 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. Requirement 
Mark Tick 
& Page No. 

Details If 
No. 

1 
Bidder Details as per  
(Annexure –A) 

  

2 Copy of GST Registration No.   
3 Copy of Income Tax PAN No.   
4 Copy of IBA Certificate   

5 
Copy of Challan / Return of Last Paid 
Commercial Tax 

  
 

6 Copy of Income Tax Return Last 3 Years   

7 
Non Default Certificate / Declaration on 
Non Judicial Stamp Paper of Rs.100/-  
(AS Per Annexure –B) 

  

8 
Turnover Certificate  
(Annexure- C) 

  

9 
Experience Certificate or Work order 
from Government, semi Government office 
/ organization 
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ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ  – ગોધરા ઉતરવહ ઓના ં પેસીફ કશન 
 

(૧)     ૨૪ પેઈજ ુ ય ઉતરવહ   
  

          ઉતરવહ ઓ ૬૦ .એસ.એમ.ના ંબી- ેડ કાગળમાથંી બનાવવાની રહશ.ે અમારા ન નુા જુબ 

પહલા પાને િુનવસ ટ ુ ંનામ, જ ર  િવગતો, બી  પાને ચૂનાઓ તથા દરક પેઈજ પર 

પાના નબંર અને  નબંર, દરના ંકાગળ ઉપર અમારા ન નુા જુબ લ ગ( લ ગ માટ 

લોક ુ ં લ ગ નહ  કરતા મશીન લ ગ તથા એ લેમ કરવા ુ ં રહશ.ેઆ માટ કાળ  શાહ  

વાપરવાની રહશે નહ . ઉતરવહ ની ફ નીશ સાઇઝ ૨૧૦ એમ.એમ. X ૨૯૭ એમ.એમ. 

રહશ.ેપાટ એ મં ુર થયેલ ન નુા જુબનો કાગળ વાપરવાનો રહશ.ે દરક ઉતરવહ ઓને 

સળંગ દર  િસલાઈ કર  કોડ નબંર કર  આપવાની રહશ.ેઉતરવહ ઓ િુનવિસટ  કાયાલયની 

ચુના જુબ છાપી આપવાની રહશ ેદરક ઉતરવહ ઓ ઉપર િુનવિસટ ુ ંએ બલમે છાપવા ુ ં

રહશ.ેએ લેમ લોક પાટ એ પોતાના ખચ તૈયાર કરવાના રહશ.ે કામ ૂ ું થયે આ લોકનો 

નાશ કર  તે ુ ં માણપ  િુનવિસટ એ આપવા ુ ં રહશ.ેઉતરવહ ના ં દરક પેજ પર પર ા 

િવભાગની ચુના સુાર વોટરમાક ગ તથા સં ા છાપવાની રહશ.ે 
 

(૨)     ૪ પેઈજ રુક ઉતરવહ    

           ૪ પેઈજ રુક ઉતરવહ ની ફ નીશ સાઇઝ ૨૧૦ એમ.એમ. X ૨૯૭ એમ.એમ.ની રહશે તથા 

બી- ેડ કાગળ ૬૦ .એસ.એમ.નો વાપરવાનો રહશ.ેદરક ઉતરવહ ઓને કોડ નબંર કર  

આપવાની રહશ.ે 
 

 નીચે દશાવેલ બી ેડ પેપર મીલ પૈક  કોઈપણ મીલનો કાગળ વાપરવો. 

          (૧) નૈની પેપર મીલ  

          (૨) ક.આર.પ પ પેપર લી. 

          (૩) ેયાસં પેપર મીલ  

          (૪) અ ભષેક પેપર મીલ 

 

(ન ધ - ઉતરવહ ઓ માટ કાગળ "બી" ેડ ઉ ચ ક ાનો એસ.એસ.કવો લટ નો ૮૫ ટકા ાઈટનેસ 

ધરાવતો હાઈટ લોસી પેપર વાપરવાનો રહશ.ે ઉતરવહ ની ફ નીશ સાઇઝ બરાબર એ-૪ 

રાખવાની રહશ.ે) 
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Requirement 
 

Sr.No. Answer Book Specification 
Requirement 

(Approximately)  

1 

Main Answer Book - 24 Pages  
(With Stiching & Numbering) 
B - grade Paper 
Size 210M.M. × 297 M.M. 
Paper 60 GSM 

20,00,000 

2 

Suplimentary Answer Book 
4 Pages (With Numbering) 
B - grade Paper 
Size 210M.M. × 297 M.M. 
Paper 60 GSM 

40,00,000 
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ટકનીકલબીડ 

 

૧ િવ તા ુ ંનામ  

૨ ર ટર ઓફ સ 

 
 
 
 

 

૩ ેસ ુ ંકાય થળ 

 
 
 

 
 

૪ થાપના ુ ંવષ  

૫ 
પેઢ નો કાર 

(પોતાની મા લક ,ભાગીદાર , ા.લી. ક ુા.) 
 

૬ 
જવાબદાર ય ત ુ ંનામ,સરના ુ ંઅને 

ટલીફોન નબંર 

 
 
 
 
 

 

૭ 

ફોન STD code સાથે  (ધર) 

(ઓ.) 

(મો.) 

 

૮ ફકસ નબંર  

૯ 

ુલ બ ડ ગ એર યા 

( ેસ,ઓફ સ અને ટોરજ પેસ) 

(મા લક ુ ં ફુ/લીઝ એ ીમે ટ સાથે બીડવો) 

 

૧૦ Total no. of Workers 
 

(1) Skill Workers  ...................... 

(2) Administrative Workers 

..................... 
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ન ધ     -  ઉપરની િવગત માટ જ ર જણાય તો અલગ પ કમા ંિવગત આપવી. 

થળ     -  

તાર ખ   -  

 

        અિધ ૃત ય તની સહ  અને િસ ો                           
Annexure – A 

 
 
 
 
 

(3) Semi skill Workers ..................... 

(4) Security staffs...................... 

૧૧ 
ેસમાં પોતાની જ િસ ોર ટ  યવ થાની 

િવગત 
 

૧૨ ફ ટર  એ ટ ર શન નબંર  

૧૩ 
પાનકાડ નબંર ( મા ણત પાનકાડની નકલ 

સામેલ રાખવી) 
 

૧૪ 
.એસ.ટ .નબંર ( .એસ.ટ  નબંરની 

મા ણત નકલ સામેલ રાખવી) 
 

૧૫ 
છે ુ ંવેટ ર ટન ફાઈલ કયાની નકલ 

( મા ણત નકલ સામેલ રાખવી) 
 

૧૬ 

છાપકામ કરનાર ગવમ ટ ક સેમી ગવમ ટ  

ક સં થા ારા ક કોઈ શે ણક સં થા ારા 

લેક લી ટમા ં કુાયેલ છે? 

હા:-  ..................    ના:- ................ 

(જો ના તો એને ર "બી"ના ંન નુા 

માણે ા. ૧૦૦/- ના ં ટ પ પેપર 

ઉપર સે ફ ડ લેરશન ર ુ કરો.) 

૧૭ 
એજ સીની જુરાતમાં ઓ ફસ હોવી  

આવ યક છે. (સરનામાં સાથે રુાવા જોડવા) 
સરનામા ંસાથ ે રુાવા જોડવાના રહશ.ે 
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List of Offset Machines 
 

Details of Machine Name of 
Machine  

Nos. Production 
Capacity per 

day 

Any Special 
Details 

Single Colour 
Sheet Offset 

    

Two Colour Sheet 
Offset 

    

Four Colour Sheet 
Offset 

    

Web Offset     

   
List of Binding Machineries 

 
Cutting Machines     
Wire Stitching 
Machines 

    

Folding Machines     
Perfect Binding 
Machines 

    

Strapping 
Machines 

    

Numbering 
Machines 

    

Sewing Machines     
Perforating/Slitting 
Machines 

    

 
No. of Persons working in offset Section : ________________ 
No. of Persons working in Binding Section : ________________ 
 
Note :- Attach separate sheet if requires  
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 On Rs. 100/- Stamp Paper                                                          Annexure – B 
 
 

Declaration 
 

I ………………………………………… do hereby declare that our firm is not black 

listed and no enquiries/cases are pending against us by Govt. of India / Govt. of 

Gujarat or any State Board/Universities, since inception of the firm/company. 

 

I further undertake that if above declaration proves to be wrong /incorrect or 

misleading our tender/contract stands to be cancelled /terminated. 

 
 
 
 

Signature of authorized person 
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Annexure – C 

Particulars of Turnover 
 

Name of the Bidder 
 
Particulars of Turnover in the following years as per audited accounts 
 
 
Financial Year Total Turnover Turnover form Similar Job as 

Tendered 

2018-2019 
  

 
 

2019-2020 
  

 
 

2020-2021 
  

 
 

 
 
It is certified that above details are correct / fair and audited. 
 
Signature of Chartered Accountant with Stamp   
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ટ ડરની સામા ય શરતો 
 

1) સીલબધં ટ ડર ઓનલાઈન ભર  ટકનીકલ બીડ ર ુ કરવાની છે લી તા.૧૨-૧૦-૨૦૨૧ 

ધુીની રહશ.ે ફાઈના સીયલ બીડ ઓનલાઈન ભરવાની રહશ.ે બ  ક પો ટ ારા 

મોકલાવેલ ફાઈના સીયલ બીડ કોઈપણ સજંોગોમાં વીકાર કરવામા ંઆવશે નહ . 

2) ટ ડર ફોમ સાથે EMDની રકમ ટ ડરની રકમ લેખે ા. ૧,૫૦,૦૦૦/- "ર ાર, ી 

ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ , ગોધરા" નાં નામનો ડ .ડ . જોડવાનો રહશે તથા ટ ડર ફ ના ં

ા. ૫૦૦૦/- નો ડ .ડ ." ર ાર, ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ , ગોધરા" નાં નામનો 

જોડવાનો રહશ.ે ટ ડર ડપોઝીટ વગર ટ ડર વીકારવામા ંઆવશે નહ .  પાટ ના ંભાવ 

મં ુર થશે તેમણે ટ ડર કમતનાં ૧૦% િસ ો રટ  ડપોઝીટ પેટ જમા કરાવવાનાં 

રહશ.ેિસ ો રટ  ડપોઝીટ  જમા કરા યા બાદ EMD પરત કરવામા ંઆવશે. 

3) ટ ડર માણે બધા જ છાપકામનાં કાગળના ં ન નુા મીલના ં નામ અને 

.એસ.એમ.સાથે ર ુ કરવાના ંરહશ.ે 

4) ટ ડરમાં જોડલ ડો મેુ ટમા ં સીર યલ નબંર આપવા તેમજ ડો મેુ ટમા ં આપેલ 

સીર યલ નબંર ચેકલી ટમા ંદશાવવા તેમજ ડો મેુ ટ બાઈ ડ ગ ફોમમા ંર ુ કરવા. 

5) માલનો ઓડર આ યા બાદ એક વષની સમય મયાદામા ંજો વ  ુઉતરવહ ની જ ર પડ 

તો ટ ડરમાં મં ુર થયેલ ભાવથી માલનો જ થો ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ , ગોધરાના ં

આદશા સુાર પર ા િવભાગને -તે સમયે રુો પાડવાનો રહશે. 

6) ઉતરવહ ની ફ નીશ સાઇઝ ૨૧૦ X ૨૯૭ એમ.એમ.એ-૪ની જ હોવી જોઈએ. 

7) ઉતરવહ નો પેપર ૬૦ .એસ.એમ.'બી' ેડનો ,એસ.એસ. વોલોટ નો પેપર ૮૫ ટકા 

ાઈટનેશ ધરાવતો વાપરવાનો રહશ.ે 

8) દરક ઉતરવહ  ઉપર સીર યલ નબંર દશાવવાનો રહશ.ે સીર યલ નબંર મશીન ારા 

દશાવવાનો રહશ.ેમે અુલ ક હ ડ નબંર ગ ચાલશે નહ . 

9) િ ટસ IBA િસ ો રટ  િ ટસ હોવો જોઈએ કોઈપણ સી ટર ક સ ટ અથવા 

ઓથોરાઇઝેશન ચાલશે નહ . 

10) િ ટસ પોતાનાં િ ટ ગ હાઉસમા ંઉતરવહ  મે ફુ ચસ કરતો હોવો જોઈએ.કામ સબ 

કો ા ટર ારા થયે ુ ંહો ુ ંન જોઈએ. 
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11) િ ટસ પાસે ઓછામાં ઓછ  ૭૨૦૦ વેર ફ ટ જ યા હોવી જોઈએ મા ં ટોરજ 

એ રયાનો સમાવેશ થતો હોય. 

12) િ ટસ ુ ં છે લા ણ વષ ુ ં સરરાશ ટન વર નુ મ ૧ કરોડ ુ ં હો ુ ં જોઈએ. માં 

પચાસ લાખ ુ ં ટન ઓવર ઉતરવહ  વા પેિસફાઇડ જોબ ુ ં હો ુ ંજોઈએ.  ગે ુ ં

આ સાથેનાં િનયત ન નુા ુ ંચાટડ એકાઉટ ટ ુ ં માણપ  સામેલ રાખવા ુ ંરહશ.ે 

13) માલનો ભાવ ટ ડર ફોમમા ંજણાવેલા માલના એકમમાં જ દશાવવાનો રહશ.ે 

14) ટ ડર ર ુ કયા બાદ શરત કૂ, લૂ ક ગેરસમજ ક એવા અ ય કોઈપણ કારણે ટ ડરમા ં

ફરફાર ક ધુારા-વધારા કરવા દવામા ંઆવશે નહ . 

15) માલના ભાવમા ં કાગળની કમત, િ ટ ગ, લ ગ, પે કગ, રુ, વેટ, વીમો, જકાત, 

એ સાઇઝ અને શહર  િવ તારમાં લા  ુ પડતા અ ય કરવેરાઓનો સમાવેશ કરવાનો 

રહશ.ે 

16) ુલસ ચવ ી, ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ ને સમયસર નહ  પહો યા હોય તેવા અને 

ટ ડર ફ  તથા EMDની રકમના ં ડ .ડ .વગરના અને સહ  કયા વગરના ટ ડર ફોમ 

વીકારવામા ંઆવશે નહ . 

17) ટકનીકલ બીડમાં કોઈપણ તના ધુારા-વધારા કરવામા ંઆ યા હોય તો એવા દરક 

ધુારા-વધારાની બા ુમા ં ટ ડર ર ુ કરનાર ય તએ પોતાની ૂંક  સહ  કરવી 

અિનવાય રહશ.ે 

18) િુનવિસટ  તરફથી મોકલવામા ં આવેલ ટ ડર ફોમમા ં જ ટ ડર ભર ને મોકલવા ુ ં

રહશ.ેઆવા કવર સીલબધં હોવા જોઈએ અને કવર પર 'ઉતરવહ  માટ ુ ં ટકનીકલ 

બીડ' એમ અ કૂ લખવા ુ ંરહશ.ે 

19) શરતી ઓફર યાને લેવામા ંઆવશે નહ . 

20) ટ ડરની શરતો િસવાયની બી  કોઈ નવી શરતો ટ ડર વીકારાયા બાદ પાટ  ારા ર ુ 

કર  શકાશે નહ . 

21) કોઈપણ ટ ડરને સમ  અથવા તો શતઃ ર તે વીકારવા અથવા ન વીકારવા માટ 

િુનવિસટ  વતં  રહશ.ે તેમજ પે કગ કરલ ઉતરવહ ની સં યા અગર સં યાનાં 

બડંલમા ંધટ જણાશે તો બીલ ુ ંપેમે ટ કરતી વખતે તે બાબત યાનમા ંરાખીને સં ણૂ 
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હસાબ પેટ સરભર કરવામા ંઆવશ.ે િુનવિસટ  પાસે મં ુર કરા યા િવના જો કોઈપણ 

માલ આપવામા ંઆવશે તો ટ ડર ર ુ કરનાર ય તને ણ કયા િસવાય અને તેના 

હસાબે અને જોખમે તે બધો માલ અગર તેમાંનો અ કુ ભાગ ખર દવા માટ િુનવિસટ  

વતં  રહશે અને િુનવિસટ  તે બદલ ભાવમાં ફરફાર કર  શકશે અને તે ગે 

િુનવિસટ ને  કાઈ ખચ થશે તે વ લુ કરવામાં આવશ.ે 

22) ટ ડર ર ુ કરનારના કુ યા વગરના ં બીલો તેની અનામત ક અ ય કોઈ કાર 

િુનવિસટ મા ંજમા રહલા તેના નાણામાંથી, ટ ડરની શરતોનાં ભગં વ પે િુનવિસટ ને 

કુશાન થાય તે રકમ વ લુાત કરવા માટ િુનવિસટ ને હ  રહશે તેમજ શરતોના ં

ભગં પે િુનવિસટ ને ભાવ ફર સહ ત  કઈ કુશાની થાય તે ટ ડર ભરનાર 

ભોગવવાની રહશે અને તે િુનવિસટ  વ લુ લઇ શકશ.ે 

23) ઓડર પર વે કોઈપણ રકમ એડવા સ પે કુવવામા ંઆવશે ન હ.પરં  ુ ટલો માલ 

રુો પાડવામાં આવશે તે ુ ં બલ ર ુ કરવામાં આવશે તો ુલ ઓડર માણેનો સાર  

થિતમા ં માલ મ યાની ખાતર  કયા બાદ લગભગ ીસ દવસમા ં તે ુ ં કુવ ુ ં

કરવામા ંઆવશ.ે િુનવિસટ એ આપેલ માપ સાઇઝ તથા અ ય ર તના ન નુા જુબ 

જ ઉતરવહ ઓ છાપવાની અને તૈયાર કરવાની રહશે આ માટ િુનવિસટ    તના 

ન નૂાઓ માટ   સં યાની ઉતરવહ ઓ છાપવા ુ ંસોપે તે માણે છાપકામ કરવા ુ ં

રહશ.ે 

24) ઓડરમા ં દશાવેલ તાર ખ ધુીમાં કામ ુ ુ કર  આપવા ુ ં રહશ.ે કુરર કરલ દુત 

જુબ કામ ુ ુ કરવા ુ ંઆવ યક ગણાશે. જો સમય મયાદામાં કામ ુ ુ નહ  કરવામાં 

આવે તો માલ મોડો આપવા બદલ મળેલ ઓડરની ુલ કમતના ૦.૫% લેખેની રકમ 

િત ૭ દવસ, કપાત દંડ પેટ વ લુ લેવામા ંઆવશ.ે અ ૂ ું  રહ ુ ં કામ િુનવિસટ  

પોતાની ર તે કરાવી શકશે અને આ ગે  કઈ વધારાનો ખચ થશે તે કામ રાખનાર 

પાટ એ ભોગવવાનો રહશ.ે આ માટ મળેલ ઓડરની ુલ કમતના ૫% લેખેની રકમ 

િસ ો રટ  ડપોઝીટનો ડ .ડ ."ર ાર, ર ાર, ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ , ગોધરા 

"ના ંનામનો ર ુ  કરવાનો રહશ.ે ુ ંટ ડર પાસ થશે અને પછ  તે ઓડર માણે કામ 

કરવાની અસમંતી દશાવશે તો તેની િસ ોર ટ  ડપોઝીટ જ ત કરવાનો િુનવિસટ ને 

અબાિધત હ  રહશે ની ન ધ લેવી. 
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25) ઓડર મ યા બાદ છાપકામના ં ફુ િુનવિસટ ના ંપ ર ા િવભાગ પાસે મં ુર કરાવી 

છાપવાની મં ૂર  પર ા િવભાગના સબિંધત અિધકાર  પાસેથી મ યે જ છાપકામ 

કરવા ુ ંરહશે અને તે જુબ છાપકામ કરવાની જવાબદાર  પાટ ની રહશ.ે 

26) ૨૪ પેઈજ ઉતરવહ  ૧૦૦ નગં, ૧ િસ કજ પોલીથીન બેગમા ં યો ય નબંર ગ અને 

માક ગ કર  કુવી. આવી ૧૦ િસ કજ પોલીથીન બેગ (૧૦ X ૧૦૦) = ૧૦૦૦ નગં 

ઉતરવહ ઓ ૭ લાઈ કો ગેટડ બો મા ંનબંર ગ લીપ સાથે અને ઉતરવહ  દશા યા 

જુબ ચેક થયેલ છે તેવા માણપ ની લીપ બો  ઉપર ચોટાડવી તેમજ બો  

લા ટકની પે કગ પથી પેક કરવા ુ ં રહશ.ેતેમજ ૪ પેઈજ રુક ઉતરવહ  ૨૦૦ 

નગં,૧ િસ કજ પોલીથીન બેગમા ં પેક કુવી.આવી ૧૦ િસ કજ પોલીથીન બેગ 

(૨૦૦X૫)=૧૦૦૦ નગં ઉતરવહ ઓ પે કગ ૭ લાઈ કો ગેટડ બો મા ંઉપર નબંર ગ 

લીપ અને ઉતરવહ  દશા યા જુબ ચેક થયેલ છે તે ગેની લીપ ચોટાડ  માલ ચેક 

કય  છે તે ુ ં માણપ  આપવા ુ ં રહશ.ે તેમજ બો  લા ટકની પે કગ પથી પેક 

કરવા ુ ં રહશ.ે તેમજ બો  લા ટકની પે કગ પથી પેક કરવા ુ ં રહશ.ેઆ ગે 

સં ણૂ જવાબદાર  પાટ ની રહશ.ે પે કગ કરલી ઉતરવહ ની સં યામા ં અગર તેના 

બડંલમાં ધટ જણાય તો બીલ ુ ંપેમે ટ કરતી વખતે તે બાબત યાનમા ંરાખીને સં ણૂ 

હસાબ પેટ સરભર કરવામા ંઆવશે. 

27) ટ ડરની કોઈપણ શરતના ં ભગંને કારણે ઉપ થત થતી પ ર થિતને કારણે 

િુનવિસટ ને થનાર કુસાન પેટ િુનવિસટ મા ં જમા રહલ બધી રકમ િુનવિસટ  

કાયદસર વ લુ કર  શકશે તેમજ ડપોઝીટની ભરલ રકમ પણ જ ત કરવાને પા  

ઠરશ.ે 

28) ઉતરવહ ઓનાં ન નુા િુનવિસટ  કાયાલયના ં કામકાજનાં દવસો (બીજો/ચોથો 

શિનવાર,રિવવાર તથા હર ર ના ં દવસો િસવાય) તથા કામકાજના ંસમય દર યાન 

જોવા મળ  શકશે. 

29) ઉતરવહ  ી ગોિવદ ુ ુ િુનવિસટ ની જ છે તેવી ખાતર  કરવા માટ િુનવિસટ એ 

જણાવેલ હોય તેવી ુ ત સં ા છાપવાની રહશ.ે 

30) પર ાની ગભંીરતાનાં અ સુધંાનમાં કોઈપણ શરત કૂ અથવા જવાબદાર  રુ  ન 

કરવાના ં પ રણામે િુનવિસટ ને થયેલ કુશાન તેમજ અ ય બાબતની સં ણૂ 
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જવાબદાર  પાટ ની રહશે અને તે બાબતે િુનવિસટ ને થયેલ કુશાનની રકમ પાટ  

પાસેથી વ લુ કરાશે. આ ગે િુનવિસટ નો િનણય િતમ ગણાશે. 

31) ટ ડર વીકારવા સબધંમાં અથવા ા ંભાવ વીકારવા તે ગેનો િનણય િુનવિસટ નો 

રહશે અને તે આખર  ગણાશે. 

32) િુનવિસટ  ચૂવે તે સીર યલ નબંર ઉતરવહ ઓ ઉપર દશાવવાનો રહશ.ે 

33) ઉપરો ત શરતો અમે વાંચી છે અને સં ણૂ પણે ક લુ મં ુર છે તે જુબ સમય 

મયાદામાં કામ સતંોષકારક ર તે ૂ  કરવાની બાહધર  અલગથી લે ખતમા ંઆપવાની 

રહશ.ે 

34) ટ ડરમાં દશાવેલ ઉતરવહ નો ઓડર જ રયાત માણે શતઃ અથવા ણૂત: 

આપવામા ંઆવશ.ે તે માણે માલ તૈયાર કર  ઓડરમા ંદશાવેલ સમયમયાદા માણે 

માલ પહોચાડવાનો રહશ.ે 

35) ઉતરવહ ઓનાં છાપકામ ગે સતંોષકારક કામગીર  ણૂ થયા બાદ, જો િુનવસ ટ  

ઈ છે તો ટ ડરમાં મં ુર થયેલ ભાવથી વ  ુ બે વષ ધુી ઉતરવહ  રુ  પાડવાની 

રહશ.ે 

36) એજ સીની જુરાતમાં તેમની ઓ ફસ હોવી આવ યક છે. (સરનામા ં સાથે રુાવા 

જોડવા) 

37) કોઈપણ િવવાદ ગે યાય ે  ગોધરા રહશ.ે      

 

 

 


