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ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળના વાહન નં.જીજે-૧૮- જી.-૨૭૩૮ની હરાજીની શરતો.
૧.

હરાજી માટે ની ગાડી નં.જીજે-૧૮- જી-૨૭૩૮ની તળીયાની ક િંમત રૂ.૨,૩૦,૦૦૦/- નક્કી રવામાં
આવેલ છે .

૨.

હરાજીની ાયયવાહી માટે મંડળના સચિવશ્રી, નાયબ સચિવશ્રી (મહે મ) અને મંડળના કહસાબી
અધિ ારીશ્રી અને સે શન અધિ ારીશ્રી – શાખા ના સંબધં િત અધિ ારી/ મિ
ય ારી હાજર રહેશે.

૩.

હરાજીમાં ભાગ લેનારે બાનાની ર મ પેટે રૂ. ૭,૦૦૦/- અગાઉથી સચિવશ્રી, ગુજરાત ગૌણ સેવા
પસંદગી મંડળના નામના કડમાન્ડ ડ્રાફટથી જમા રાવવાના રહેશે.

૪.

હરાજીમાં ગાડીની ક િંમત રૂ.૨,૩૦,૦૦૦/- થી શરૂ થશે અને હજાર હજારના ગુણાં માં બોલવાની
રહેશે.

૫.

હરાજીમાં ગાડીની સૌથી વધુ ક િંમત બોલાયા પછી જે વ્યક તને ગાડી વેિાણ આપવાનુ ં નક્કી
રવામાં આવશે તેમણે ૨૫ ટ ા ર મ તાત્ ાચલ

સ્થળ પર ભરવાની રહેશે અને બા ીની ર મ

હરાજીના કદવસ સકહત કદન-૩માં ભરવાની રહેશે. જો તેમ રવામાં ધનષ્ફળ જશે તો ભરે લી તમામ
ર મ જપ્ત રવામાં આવશે.
૬.

હરાજીમાં વેિાણ લીિેલ ગાડીની ક િંમત રો ડમાં લેવામાં આવશે િે અથવા કડમાન્ડ ડ્રાફટ
સ્સ્વ ારવામાં આવશે નહીં.

૭.

હરાજીમાં લીિેલ ગાડીની કડલીવરી હરાજી બાદ તમામ ર મની ચુ વણી બાદ રજીસ્રે શન બુ માં
નામ તબદીલ રાવ્યા બાદ સોંપવામાં આવશે.

૮.

હરાજીમાં ગાડી વેિાણ રાખનારને ગાડી હાલ જે સ્સ્થધતમાં છે તેવી હાલતમાં સોંપવામાં આવશે.
તથા સ્વખિે તે વાહન ખસેડવાનુ ં રહેશે.

૯.

હરાજીમાં ગાડીની ક િંમત વધુમાં વધુ બોલાયા પછી પણ સદર હરાજી રદ બાતલ રવાની સત્તા
મંડળના સચિવશ્રીની રહેશે.

૧૦.

ગાડી હરાજીમાં વેિાણ લેનાર વ્યક તએ ગાડીના નંબર આર.ટી.ઓ.માં તાત્ ાચલ બદલાવી લેવાના
રહેશે. જે અંગે સવે હરાજીમાં બોલનાર શખ્સોએ નોંિ લેવી અને હરાજીમાં મેળવેલ વાહનની
તબદીલી /ધન ાલ અંગેના આર.ટી.ઓ.ના સિળા ધનયમોનુ ં પાલન રવાનુ ં રહેશે.

૧૧.

વાહન ખરીદ યાય બાદ વાહનના દરે

જાતના આર.ટી.ઓ. સકહતના વેરા તથા તમામ પ્ર ારના

ખિય વાહન ખરીદનારે ભોગવવાના રહેશે.
૧૨.

હરાજી અંગે બોલી સ્વી ારવી ે નહીં જેવા અન્ય ોઇ પણ મુદા ઉપસ્સ્થત થશે તો તેનો ધનણયય
લેવાની સત્તા મંડળના સચિવશ્રીની રહેશે.

૧૩.

ંડમપાત્ર વાહનના ધનરીક્ષણ માટે નાયબ સચિવશ્રી (મહે મ) , સે શન અધિ ારીશ્રી (મહે મ) ,
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મડળનો િેરીના ટે લીફોન અનુક્રમે ૨૩૨૫૩૬૨૧ અને ૨૩૨૫૩3૬૮
પર તા. ૧૬/૪/૨૦૧૮ થી તા. ૨૧/૪/૨૦૧૮ સુિીમાં િેરી સમય દરમ્યાન (જાહેર રજા ધસવાય)
મેળવી શ ાશે.

૧૪.
૧૫.

તા.૨૭/૪/૨૦૧૮ના લા ૧૫-૦૦ થી હરાજી શરૂ થશે અને ૧૭-૦૦ લા સુિીમાં પ ૂણય થશે.
ંડમપાત્ર વાહન રાખનારે લાગુ પડતા ક સ્સામાં એસ.ટી.નંબર /ટીન નંબર/પાન નંબર ધવ...
જણાવવાના રહેશે.

૧૬.

હરાજીમાં વાહન વેિાણ રાખનાર ઇસમે હરાજીમાં નક્કી થયેલ ( ફાઇનલ) બોલી અથવા ગુજરાત
ગૌણ સેવા પસંદગી મડળ દ્રારા નક્કી થાય તે મુજબ ૧૦૦ ટ ા ર મ + બીજા ોઇ રવેરા ભરવાના
થાય તે આ િેરીના ેશીયર પાસે તા.૧/૫/૨૦૧૮ના રોજ રૂબરૂ રો ડેથી ભરપાઇ યાય બાદ
ં ીત વાહનનો બજો સોંપવામાં આવશે.
જ સંબિ

૧૭.

ંડમપાત્ર વાહન વેિાણ લેનાર ઇસમે બોલીની ર મ (ક િંમત) ઉપરાંત સર ારશ્રીના િારા-િોરણ
મુજબ વેટ તથા અન્ય ટે ક્ષની ર મ અલગથી ભરપાઇ રવાની રહેશે. તેમજ જે શખ્સને વાહન
વેિાણ રવામાં આવે તેમણે તેમના નામે વાહન િડાવવા / રાન્સફર રવા માટે ધનયમોનુસારની
ાયયવાહી પોતાના ખિે રવાની રહેશે.

૧૮.
૧૯.

હરાજીની તારીખમાં /સ્થળ/ સમયમાં સંજોગવશાત ફેરફાર થવા પાત્ર રહેશે.
ંડમપાત્ર વાહન જે ઇસમને ફાળવવામાં આવે તેણે વાહનની હરાજી બાદ વાહન મંડળની

િેરી

ામ ાજના કદન-(૧૫) માં વાહન ખસેડી લેવાનુ ં રહેશે. જો ઉ ત (૧૫) કદવસ ની મયાયદામાં વાહન
ખસેડવામાં આવશે નહીં તો વાહન ખરીદનારે ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મડળને દર હજારની
ર મ (હરાજી/બોલીની) પર ૦.૧ % ના દરે , દૈ ધન

િોરણે દં ડની ર મ ચ ૂ વવાની રહેશે. આ

દંડની ર મ સંબધં િત વાહનની કુલ હરાજીની ર મના ૧૦% સુિી મયાયદીત રહેશે. ગુજરાત ગૌણ
સેવા પસંદગી મંડળ દ્રારા વિારાની (૧૫) કદવસની મુદત વિારી આપવાના ક સ્સામાં એટલે
હરાજીની તારીખ બાદના ૩૦

ે

ામ ાજના કદવસમાં જો વાહન ખસેડી લેવામાં આવશે નકહ તો

હરાજી/બોલી/અનેસ્ટ મનીની કુલ ર મ આ િેરી દ્રારા જપ્ત રવામાં આવશે અને વાહન વેિાણ
રાખનાર ઇસમનો હરાજીની કુલ બોલીની ર મ બાબતે અથવા તેના ભાગરૂપ જે તે ર મ અંગે ોઇ
હ
૨૦.

દાવો રહેશે નકહ.

ંડમપાત્ર વાહનના ધન ાલ બાદ તેના રખરખાવ, સ્થળાંતર, સલામધત, જાળવણી ધવગેરે

ોઇપણ

જવાબદારી ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મ\ડળના શીરે રહેશે નકહ.

સ્થળઃ- ગાંઘીનગર
તારીખઃ- ૦૬/૦૪/૨૦૧૮

(એિ.એન.પટે લ)
સચિવ
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ,
ગાંઘીનગર

