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“'બન ઉપયોગી વાહન-સેવરોલેટ ઓપNાની OહAર હરાP થી વેચાણ”
9ુજરાત િવUુત િનયંVક આયોગ, ગાંધીનગર Yારા તેની મા'લક3ના વાહન-સેવરોલેટ ઓપNાની
OહAર હરાP થી વેચાણ કરવાની છે , [માંથી ગાડ3 નં. P[-૧-P-૪૪૭૧ હાલ ગાંધીનગર ખાતે [
તે હાલત માં રાખવામાં આવેલ છે અને તે જ હાલત માં OહAર હરાP થી વેચવાની છે . OહAર હરાP
ને લગતી મા_હતી િનયમો તથા શરતો કચેર3ની વેબસાઇટ www.gercin.org ઉપર aુકવામાં આવેલ
છે , હરાP માં ભાગ લેવા માટA રસ ધરાવતી cયdBતઓ એ વાહનની _ડપો'ઝટની રકમ _ડમાfડ
gા)ટ/NEFT થી

9ુજરાત

ઇલેકN3સીટ3

રA hiુલેટર3

કિમશન,

ગાંધીનગરના

નામ

થી

તા.:૩૦/૦૩/૨૦૨૧ jુધીમાં kુકવવાની રહAશ.ે _ડપો'ઝટની રકમ જમા કરાcયા વગરની કોઇપણ
cયdBત હરાP માં ભાગ લઇ શકશે ન_હ. OહAર હરાP તા.:૦૬/૦૪/૨૦૨૧, સવારA ૧૧:૩૦ વાગે
ગાંધીનગર dlથત કચેર3 ખાતે રાખવામાં આવેલ છે . હરાP મંmુર કરવાની આખર3 સnા િનયામકoી
(વહ3વટ અને _હસાબ) ને અબાિધત રહAશ.ે
વાહન નંબર

અપસેટ _કpમત q.

મોડAલ

_ડપોઝીટ

P[-૧-P-૪૪૭૧

૪૦૦૦૦

સેવરોલેટ ઓપNા-૨૦૦૬

૬૦૦૦

અપસેટ _કpમતથી નીચે _કpમત lવીકારવા માં આવશે નહr. વાહનો કચેર3ના સમય દરtયાન
ગાંધીનગર 'ગ)ટ સીટ3 ખાતે જોવા મળશે.
તા.:૧૩/૦૩/૨૦૨૧

!ુજરાત િવ)ુત િનયં-ક આયોગ
૬-ઠો માળ, 6ગ7ટ વન, રોડ ૫-સી, ઝોન -૫, 6ગ7ટસીટ> , ગાંધીનગર,-૩૮૨૩૫૫, !ુજરાત,
૦૭૯-૨૩૬૦૨૦૦૦, ફGHસ : ૦૭૯-૨૩૬૦૨૦૫૪-૫૫, ઈ-મેઇલ- gerc@gercin.org, Web-site : www.gercin.org
સેવરોલેટ ઓપPા ગાડ> નં. QR-૧-Q-૪૪૭૧ની હરાQ ના િનયમો અને શરતો

૧.

સેવરોલેટ ઓપPા ગાડ> નં. QR-૧-Q-૪૪૭૧ ની હરાQ 6ગ7ટસીટ>, ગાંધીનગર ખાતે તા.:૦૬.૦૪.૨૦૨૧ સમય
૧૧.૩૦ સવારG વાગે રાખવામાં આવેલ છે .

૨.

હરાQ માં ભાગ લેનાર ઇસમે/પાટZએ પોતા\ુ ં ]ુ^ંુ નામ/]ુ^ંુ સરના_ું મોબાઇલ નંબર, આધાર કાડaની નકલ
લેખીતમાં ]ુરાવા સbહત આપવા\ુ ં રહGશ.ે

૩.

ે કોઠા _ુજબ તા.:૩૦/૦૩/૨૦૨૧ fુધીમાં
રસ ધરાવતી ઇસમ/પાટZએ વાહન વેચાણની bડપો6ઝટ નીચે દશાaવલ
કચેર> સમય દરિમયાન ભરવાની રહGશ.ે
વાહન નંબર

અપસેટ bકgમત h.

મોડGલ

bડપોઝીટ

QR-૧-Q-૪૪૭૧

૪૦૦૦૦

સેવરોલેટ ઓપPા-૨૦૦૬

૬૦૦૦

રાiP>યjૃત બlક નો bડમાmડ nા7ટ/NEFT : !ુજરાત ઇલેકP>સીટ> રG opુલેટર> કિમશન, ગાંધીનગરના નામથી
rુકવવાના રહGશ.ે આ રકમ ભરપાઈ કરG લ હશે તે જ હરાQ માં ભાગ લઈ શકશે. લાગતા વળગતાની bડપો6ઝટની
રકમ પરત કરવામાં આવશે. (Bank Details: Gujarat Electricity Regulatory Commission, Saving
Account No.:70102150000041, IFSC Code: CNRB0017083 Canara Bank, Gift City, Gift One,
Gandhinagar, MICR Code :380015075.)
૪.

વાહનની હરાQ હાલ Rમ છે તે stથિતમાં જ કરવામાં આવશે. આ uગે કોઇ વાંધા/દાવો માmય રાખવામાં
આવશે નbહg. R રકમની ઓફર મંvૂર થાય તેમણે xક
ુ મની તાર>ખથી bદન-૭ માં વાહન R stથિતમાં હશે તે જ
stથિતમાં R તે tથળે થી વાહન ખર>દનાર ના ખચy અને જોખમે લઈ જવા\ુ ં રહGશ.ે

૫.

એકવાર હરાQ નો ભાવ નકક> થયા પછ>, સૌથી વ)ુ રકમ {માણે હરાQ મંvુર થઈ ગયા બાદ તે રકમમાં
ફGરફાર થઈ શકશે નbહ, તેવા સંજોગોમાં bડપોઝીટ ની રકમ પરત કરવામાં આવશે નbહ.

૬.

વાહનોની ]ુરG]રુ > રકમ અ-ેની કચેર>ની bહસાબી શાખામાં જમા થયા બાદ જ અસલ રQtPG શન | ૂકમાં વાહન
મા6લક>\ુ ં નામફGર કરવા યોoય કાયaવાહ> માટG ના આરટ>ઓમાં રvૂ કરવા uગેના જhર> પેપસa સ}મ અિધકાર>ની
મંvૂર> મ~યા બાદ સbહg િસ•ા/મ€ા કર> આપવામાં આવશે. આરટ>ઓની કાયaવાહ> ] ૂર> થયા પછ> વાહનનો
કબજો સ•પવામાં આપવામાં આવશે. આ ઉપરાંત વાહન ખર>દનારG વાહનનો લાઇફટાઇમ ટG }, નામ Pાmસફર
ફ>, વાહન વીમો આ િસવાય અmય લા!ુ પડતા કર ભરવાની સઘળ> જવાબદાર> ખર>દનારની રહGશ.ે

૭.

અસાધારણ/અિનવાયa સંજોગોમાં હરાQ મંvૂર કરવાની કG નામંvુર કરવાની સ€ા િનયામક„ી (વહ>વટ અને
bહસાબ)ની રહGશ.ે

૮.

ન•> કરવામાં આવેલ અપસેટ bકgમત કરતાં ઓછ> bકgમતના ભાવપ-ક 6બલjુલ લ} માં લેવામાં આવશે નહ…,
તે આપોઆપ રદ થયેલ ગણાશે.

૯.

†હGર હરાQ/ અગર ઓફર થી Rના ભાવો સૌથી વ)ુ હશે તેઓએ તરત જ tથળ ઉપર ૨૫ ટકા રકમ હરાQ
ના bદવસે જમા કરાવવાની રહGશ.ે બાક>ની રકમ હરાQ મંvૂર થયેથી bદન-૭ માં ભરવાની રહGશ.ે સદર રકમ
ન•> કરG લ સમય મયાaદામાં ભરપાઇ ન થયે તમામ રકમ જ‡ત કરવામાં આવશે. R પાટZ/ઇસમ નાં ભાવ
tવીકારવા પા- બનેલ ન હોય, તેઓએ bડપો6ઝટની રકમ ˆુરત જ ચેકથી પરત મેળવી લેવાની રહGશ.ે

૧૦.

હરાQ માં રાખેલ વાહનો ની bડ6લવર> લેતી વખતે સરકાર>, અmય માલ િમલકતને \ુકસાન થશે તો તે uગે
ખર>દનાર ઇસમ જવાબદાર રહGશ.ે \ુકસાન થયેલ uદાQત ખચaની રકમ R તે ખર>દનાર ઇસમે સંબિં ધત
અિધકાર>„ીને રોકડG થી rુકવવાના રહGશ.ે
Sd/િનયામક (વહ>વટ અને bહસાબ)
!ુજરાત ઇલેકP>સીટ> રG opુલેટર> કિમશન,
ગાંધીનગર.

