�ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્, ગાંધીનગર
� ર� પ�ક
વાહનની હરા�ના િનયમો તથા બાંહધ
1. �ુજરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્, ગાંધીનગરની
કચેર��ુ ં વાહન સેવરોલેટ ટવેરા ડ�ઝલ કાર

GJ 06 G 1792 તા.૨૪/૬/૨૦૨૧ના રોજ

બપોર� .૧૨.૦૦કલાક� હરા�થી િનકાલ કરવાનો છે .
2. વાહનની હરા�માં ભાગ લેવા માટ�

સેવરોલેટ ટાવેરા ડ�ઝલ

કાર GJ 06 G 1792 માટ�

�.૬૦૦૦/- ડ�પો�ઝટની રકમ રોકડા ભરવાના રહ�શે.
3. સેવરોલેટ ટવેરા કાર GJ 06 G 1792�ુ ં મોડ�લ નંબર – ૨૭/૦૯/૨૦૧૨�ુ ં છે તથા આ વાહન
ડ�ઝલ છે .
4. હરા�માં ભાગ લેનાર� �ડપો�ઝટ જમા કરાવેલ હશે તો અપસેટ �ક�મત માટ� ની તેની બોલી
ગણાશે અને હરા�ના �દવસે જો અપસેટ �ક�મત ન બોલે તો �ડપો�ઝટ જપ્ત કરવામાં
આવશે.
5. વાહન માટ� તા.૫/૬/૨૦૨૧ થી તા.૨૪/૬/૨૦૨૧ �ુધી ૧૧.૦૦કલાક �ુધી િનયત
સમયમયાર્દા �ુધીમાં ડ�પો�ઝટ ભરનાર ઇસમ જ હરા�માં ભાગ લઇ શકશે. તે િસવાયની
કોઇ વ્ય�ક્ત હરા�માં ભાગ લેવા હ�દાર રહ�શે નહ�. ડ�પો�ઝટ ભયાર્ની પહ�ચ હરા� સમયે
સાથે રાખવાની રહ�શે. હરા�ની શ�આત ત�ળયાની �ક�મત (અપસેટ �ાઇઝ) કરવામાં
આવશે. સેવરોલેટ ટવેરા ડ�ઝલ કારની અપસેટ �ક�મત �.૬૦,૦૦૦/- છે અને �યાં �ુધી
કોઇપણ ભાગ લેનાર બોલવા�ુ ં ચા�ુ રાખે ત્યાં �ુધી ચા�ુ રહ�શે. �યાર� બોલી બોલવા�ુ ં
બીલ�ુલ બંધ અટક� �ય ત્યાર� �ણ વાર તક આપ્યા પછ� છે લ્લે સૌથી વ�ુ બોલી બોલનાર
વ્ય�ક્તને સદર�ુ ં ગાડ� વેચાણ આપવા �ગે િવચારણા કરવામાં આવશે.
6. હરા�માં ભાગ લેવા પહ�લાં મોબાઇલ ફોન જમા કરાવવાનો રહ�શે.
7. સૌથી વ�ુ બોલી બોલનાર વ્ય�ક્તને સદર�ુ ં વાહન વેચાણ આપ�ુ ં ક� ક�મ? તેનો આખર�
િનણર્ય કરવાની સ�ા માન.અધ્યક્ષ�ીને રહ�શે.
8. સૌથી વ�ુ બોલી બોલનાર� �ુરંત જ પોતે બોલેલ રકમના ઓછામાં ઓછા ૫૦% �ટલી રકમ
સ્થળ ઉપર જમા કરાવવાની રહ�શે અને બાક�ની રકમ હરા� મં�ુર થયેથી વ�ુમાં વ�ુ ૩
�દવસમાં જમા કરવવાની રહ�શે. જો રકમ જમા કરવામાં ન�હ આવે તો �ડપો�ઝટની રકમ
જપ્ત કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ મહ�મ ભાવ ભરનાર H2 ને બોડર્ તરફથી ઓફર કરવામાં
આવશે અને જો H2 પણ િનષ્ફરળ િનવડશે તો H3ને બોડર્ તરફથી િવિધવત ઓફર કરવામાં
આવશે. � બાબત હરા�માં ભાગ લેનાર દર� ક ઇ�રદાર� ધ્યા3ને રાખવાની રહ�શે.
9. હરા�ની બોલી �.૧૦૦૦ના �ુણાંકમાં બોલવાની રહ�શે.
10. સૌથી વ�ુ બોલી બોલનાર વ્ય�ક્ત િસવાયની અન્ય વ્ય�ક્તઓને સ્થળ ઉપર તેઓની
ડ�પો�ઝટ અસલ પહ�ચ ર�ુ કરતાં પરત કરવામાં આવશે.
11. વાહનની સં� ૂણર્ રકમ જમા કરાવ્યા પછ� સદર�ુ ં વાહન પોતાના નામે કરવા માટ� જ�ર�
ટ�ક્ષ ભરવા તેમજ નવા ર�સ્�� શન નંબર મેળવવા આર.ટ�.ઓ / ઇન્સ્યોરન્સની સઘળ�
કાયર્વાહ� કરાવાની રહ�શે. � માટ� જ�ર� કાગળો અ�ેથી આપવામાં આવશે. તે અન્વયે જ�ર�
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કાયર્વાહ� � ૂણર્ કર�ને તે �ગેના કાગળો અ�ેની કચેર�માં ર�ુ કય�થી વાહનનો કબ્જો
વેચાણના �માણપ� સાથે આપવામાં આવશે. વાહનની હરા�ની મં�ુર થયેલ �ક�મત
ઉપરાંત િનયમો�ુસાર GST ની રકમ Tલગથી ભરવાની રહ�શે.
12. વાહનનો કબ્જો � તે �સ્થિતમાં સૌથી વ�ુ બોલી બોલનાર વ્ય�ક્તએ ઉપર �માંક:૮ ની
કાયર્વાહ� � ૂણર્ થયા પછ� �ણ (૩) �દવસમાં લઇ જવાનો રહ�શે. અન્યથા સમ� જવાબદાર�
� તે વ્ય�ક્તની રહ�શે.
13. ઉક્ત વાહન તા.૫/૬/૨૦૨૧ થી તા.૨૩/૬/૨૦૨૧ (ર� િસવાય) કચેર� કામકાજ દરમ્યાન
બોડર્ની કચેર�એ જોઇ શકાશે.
14. આ બાબતમાં કોઇ િવવાદને અવકાશ રહ�શે ન�હ. કોઇપણ બાબતમાં માન.

અધ્યક્ષ�ીનો

િનણર્ય આખર� ગણાશે.
� ર� પ�ક
બાંહધ
ઉપરોક્ત હરા�માં ભાગ લેવા માટ� મ� જ�ર� �ડપો�ઝટ પહ�ચ નં ............... અને
તા............ થી ભર� લ છે અને હરા�માં ઉપરોક્ત િનયમ સાથે સહમત થાઉ �ં.

સ્થળ : ગાંધીનગર
તાર�ખ : .......................

(હરા�માં ભાગ લેનારની સહ�)
નામ :
સરના�ુ ં :
મોબાઇલ નંબર :
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