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મા#િત SX4 ગાડ, ન.ં 01-૧-0-૫૧૪૪ અને 01-૧-0-૫૧૪૫ ની હરા0 ના િનયમો અને શરતો 

 

૧. મા#િત SX4 ગાડ, ન.ં 01-૧-0-૫૧૪૪ અને 01-૧-0-૫૧૪૫ ની હરાO *ગ,ટસીટ6, ગાધંીનગર ખાતે 

તા.:.૧૫/૦૯/૨૦૨૨ સમય ૩.૩૦ સવારD વાગે રાખવામા ંઆવેલ છે.  
 

૨. હરાO મા ંભાગ લેનાર ઇસમે/પાટWએ પોતાYુ ંZ[ંુુ નામ/Z[ંુુ સરના\ુ ંમોબાઇલ નબંર, ફોટો/એ D̂સ આઇડ6ની 

નકલ  લેખીતમા ંZરુાવા સ`હત આપવાYુ ંરહDશે. 
 

૩. રસ ધરાવતી ઇસમ/પાટWએ વાહન વેચાણની ̀ ડપો*ઝટ નીચે દશાeવેલ કોઠા \જુબ તા.:૦૯/૦૯/૨૦૨૨ fધુીમા ં

કચેર6 સમય દરિમયાન ભરવાની રહDશે.  
 

વાહન નબંર અપસેટ Vક�મત @. મોડEલ Vડપોઝીટ @. 

FL-૧-F-૫૧૪૪ ૭૦૦૦૦  મા@િત SX4-૨૦૧૩  ૧૦૦૦0 

FL-૧-F-૫૧૪૫ ૬૫૦૦૦ મા@િત SX4-૨૦૧૩  ૧૦૦૦0 

 
 
રાhi6યjૃત બlક નો `ડમાmડ ^ા,ટ/NEFT : <જુરાત ઇલેકi6િસટ6 રDnoલેુટર6 કિમશન, ગાધંીનગર ના નામથી 

qકુવવાના રહDશે.  આ રકમ ભરપાઈ કરDલ હશે તે જ હરાO મા ંભાગ લઈ શકશે. (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 હરાO હાલ rમ છે તે stથિતમા ંજ કરવામા ંઆવશે. આ uગે કોઇ વાધંા/દાવો માmય રાખવામા ં

આવશે ન`હv. r રકમની ઓફર મxૂંર થાય તેમણે zકુમની તાર6ખથી `દન-૭ મા ંવાહન r stથિતમા ંહશે તે જ 

stથિતમા ંr તે tથળે થી વાહન ખર6દનાર ના ખચ{ અને જોખમે લઈ જવાYુ ંરહDશે. 

 

૫. એકવાર હરાO નો ભાવ નકક6 થયા પછ6, સૌથી વ~ ુરકમ �માણે હરાO મxુંર થઈ ગયા બાદ તે રકમમા ં

ફDરફાર થઈ શકશે ન`હ, તેવા સજંોગોમા ં`ડપોઝીટ ની રકમ પરત કરવામા ંઆવશે ન`હ. 
 

૬. વાહનોની ZરુDZરુ6 રકમ અ�ેની કચેર6ની `હસાબી શાખામા ંજમા થયા બાદ જ અસલ રOtiDશન �કૂમા ંવાહન 

મા*લક6Yુ ં નામફDર કરવા યોnય કાયeવાહ6 માટDના આરટ6ઓમા ં રxૂ કરવા uગેના જ�ર6 પેપસe સ�મ 

અિધકાર6ની મxૂંર6 મ�યા બાદ સ`હv િસ�ા/મ�ા કર6 આપવામા ંઆવશે. આરટ6ઓની કાયeવાહ6 Zરૂ6 થયા 

પછ6 વાહનનો કબજો સ�પવામા ંઆપવામા ંઆવશે. આ ઉપરાતં વાહન ખર6દનારD વાહનનો લાઇફટાઇમ ટD�, 

નામ iાmસફર ફ6, વાહન વીમો આ િસવાય અmય લા< ુપડતા કર ભરવાની સઘળ6 જવાબદાર6 ખર6દનારની 

રહDશે.   

 



૭. અસાધારણ/અિનવાયe સજંોગોમા ંહરાO મxૂંર કરવાની કD નામxુંર કરવાની સ�ા િનયામક�ી (વહ6વટ અને 

`હસાબ)ની રહDશે. 

 

૮. ન�6 કરવામા ંઆવેલ અપસેટ `કvમત કરતા ંઓછ6 `કvમતના ભાવપ�ક *બલjુલ લ� મા ંલેવામા ંઆવશે નહ�, 

તે આપોઆપ રદ થયેલ ગણાશે.  

 

૯. �હDર હરાO/ અગર ઓફર થી rના ભાવો સૌથી વ~ ુહશે તેઓએ તરત જ tથળ ઉપર ૨૫ ટકા રકમ હરાO 

ના `દવસે જમા કરાવવાની રહDશે. બાક6ની રકમ હરાO મxૂંર થયેથી `દન-૭ મા ંભરવાની રહDશે. સદર રકમ 

ન�6 કરDલ સમય મયાeદામા ંભરપાઈ ન થયે તમામ રકમ જ�ત કરવામા ંઆવશે. r પાટW/ઇસમ ના ંભાવ 

tવીકારવા પા� બનેલ ન હોય, તેઓએ `ડપો*ઝટની રકમ �રુત જ ચેકથી પરત મેળવી લેવાની રહDશે. 

 

૧૦. હરાO મા ંરાખેલ વાહનો ની `ડ*લવર6 લેતી વખતે સરકાર6, અmય માલ િમલકતને Yકુસાન થશે તો તે uગે 

ખર6દનાર ઇસમ જવાબદાર રહDશે. Yકુસાન થયેલ uદાOત ખચeની રકમ r તે ખર6દનાર ઇસમે સબંિંધત 

અિધકાર6�ીને રોકડD થી qકુવવાના રહDશે. 
 
 

સ@હ/- 

િનયામક (વહ,વટ અને @હસાબ) 

Gજુરાત ઇલેકL,િસટ, રMNOલેુટર, કિમશન, 

ગાધંીનગર. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


