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�જુરાત પ્ર�ૂષણ િનયત્રણ બોડર્  
પયાર્વરણ ભવન, સેકટર-૧૦-એ, ગાધંીનગર. 

�હ�ર િનિવદા 
 

બોડર્ના રદબાતલ થયેલ સરકાર� વાહનોની હરા� તા.૧3/૦૮/૨૦૨૧ના રોજ સવારના 
૧૧.૩૦ કલાક� થી ૧૨.૩૦ કલાક� થનાર છે. હરા�મા ં ભાગ લેવા માગંતા વ્ય�કતઓ/પેઢ�ઓએ 
તા.૧૭/૦૭/૨૦૨૧ થી તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૧ �ધુીમા ંકચેર� સમય દરિમયાન �જુરાત પ્ર�ૂષણ િનયતં્રણ 
બોડર્ની વડ� કચેર� ખાતે આવીને વાહનોની પ્રત્યક્ષ ચકાસણી કર�ને તે�ુ ંટ�ન્ડર ફોમર્ ફ� �.૧,૫૦૦/- 
(�. પદંરસો �રૂા) નો “�જુરાત પ્ર�ૂષણ િનયતં્રણ બોડર્” ગાધંીનગર ના નામનો રાષ્ટ્ર�ય�ૃત બ�કનો 
નોન ર�ફંડ�બલ ડ�માન્ડ ડ્રાફ્ટ બનાવી, બોડર્ની �હસાબી શાખામા ં �બ� જમા કરાવી ટ�ન્ડર ફોમર્ 
મેળવી લેવા�ુ ંરહ�શે. આ ટ�ન્ડર ફોમર્ તા.૦૯/૦૮/૨૦૨૧ સા�ં ૫-૦૦ કલાક �ધુીમા ંઅતે્રની કચેર� 
ખાતે બધં કવરમા ં�બ� અથવા ટપાલ દ્વારા સમયમયાર્દામા ંમોકલી આપવા�ુ ંરહ�શે તથા આ ટ�ન્ડર 
ફોમર્ સાથે હરા�મા ંભાગ લેનાર ઇસમોએ એડવાન્સ ડ�પોઝીટ પેટ� �. ૫,૦૦૦/- (�ક� �િપયા પાચં 
હ�ર �રૂા) નો “�જુરાત પ્ર�ૂષણ િનયતં્રણ બોડર્” ગાધંીનગર ના નામનો રાષ્ટ્ર�ય�ૃત બ�કનો ડ�માન્ડ 
ડ્રાફ્ટ બનાવી બધં કવર સાથે મોકલી આપવાનો રહ�શે. 

વાહનોની િવગત નીચે �જુબ છે તેમજ હરા�ની શરતો ટ�ન્ડર ફોમર્ સાથે દશાર્વવામા ં
આવેલ છે. 

ક્રમ વાહનનો પ્રકાર ઓફસેટ �ક�મત (બેઝ 
પ્રાઇસ) 

૧ ટાવેરા – GJ 18 AB 1601 �. ૭૦,૦૦૦/- 
૨ ટાવેરા – GJ 18 AB 1602 �. ૬૦,૦૦૦/- 
૩ ટાવેરા – GJ 18 AB 1603 �. ૬૦,૦૦૦/- 
૪ આઇસર પેસેન્જર બસ – GJ 18 T 8045 �. ૧,૦૦,૦૦૦/-  
 �ુલ �.૨,૯૦,૦૦૦૦/- 

 
વ� ુમા�હતી https://gpcb.gujarat.gov.in/webcontroller/allnews/Latest-News ઉપર મળશે. 

 
તા. ૧૪/૦૭/૨૦૨૧                                                                 (એ. વી. શાહ)  
સ્થળ: ગાધંીનગર.                                                                      સભ્ય સ�ચવ   
 

 

 

 

 

 

 

 

https://gpcb.gujarat.gov.in/webcontroller/allnews/Latest-News
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�બડાણ-૧ 

TENDER FORM 

રદબાતલ (Condemned) થયેલ વાહનોની હરા� માટ� મગંાવેલ ભાવપત્રક  

ટ�ન્ડર ફ� રકમ �.૧,૫૦૦/- (�.પદંરસો �રૂા) 

ટ�ન્ડર ફ� ડ્રાફ્ટની િવગતઃ 

(�હસાબી શાખામા ં�બ� જમા કરાવી રસીદ 

સાથે ર�ૂ કરવી) 

DD ન.ં 

તાર�ખઃ 

બેન્કઃ 

બ્રાન્ચઃ 

એડવાન્સ ડ�પોઝીટની રકમ (EMD) �઼.૫૦૦૦/- 

(�ક� �િપયા પાચં હ�ર �રૂા) 

EMD ડ�માન્ડ ડ્રાફ્ટની િવગતઃ 

(બધં કવર સાથે રાખવો) 

DD ન.ં 

તાર�ખઃ 

બેન્કઃ 

બ્રાન્ચઃ 

�બડર�ુ ંનામઃ  
 
 

સરના�ુ*ં  
 
 
 
 
 

ટ��લફોન નબંરઃ  

મોબાઈલ નબંરઃ (1) 
 
(2) 
 

ઈ-મેલ એડ્ર�સઃ  

(* �બડર� સરનામાના �રુાવા તર�ક� આધાર કાડર્/ડ્રાઈવ�ગ લાઈસન્સ/�ુટંણી કાડર્/પાસપોટર્ની કોઈ 

પણ એકની નકલ તથા પાન કાડર્ની નકલ ર�ૂ કરવી.)  

�ુ/ંઅમો �જૂરાત પ્ર�ૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, ગાધંીનગરના નીચે જણાવેલ રદબાતલ વાહનો માટ�ના 

સવ�ચ્ચ ભાવ નીચે �જુબ ર�ૂ કર�એ છ�એઃ 
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ક્રમ મોડલ/ર�. 

નબંર 

 વષર્ ઓફસેટ �ક�મત 

(બેઝ પ્રાઇસ) 

સવ�ચ્ચ ભાવ/�ક�મત 

૧ ટાવેરા-GJ 18 

AB 1601 

૨૦૦૪ �.૭૦,૦૦૦/- �................................................................. 

�ક� �િપયા................................................... 

૨ ટાવેરા-GJ 18 

AB 1602 

૨૦૦૪ �.૬૦,૦૦૦/- �................................................................. 

�ક� �િપયા................................................... 
3 ટાવેરા-GJ 18 

AB 1603 

૨૦૦૪ �.૬૦,૦૦૦/- �................................................................. 

�ક� �િપયા................................................... 

૪ આઈસર 

પેસેન્જર બસ-
GJ 18 T 8045 

૧૯૯૮ �.૧,૦૦,૦૦૦/- �................................................................. 

�ક� �િપયા................................................... 

�ુલ ઓફસેટ �ક�મત �.૨,૯૦,૦૦૦/- �................................................................. 

�ક� �િપયા................................................... 

૨. �ુ/ંઅમો એ હરા�ની શરતો/બોલીઓ ખાસ કર�ને એડવાન્સ ડ�પોઝીટ(EMD) તથા અન્ય 

શરતો/બોલીઓ વાચંી/સમ� છે તથા સદર� ુ શરતો/બોલીઓ અમોને ક�લૂ મ�ૂંર છે. સદર�ુ 

દરખાસ્ત �ગે જો કોઈ તકરાર થશે �જુરાત પ્ર�ૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, ગાધંીનગરનો િનણર્ય અમોને 

બધંનકતાર્ રહ�શે. 

૩. �ુ/ંઅમો હરા�મા ં સફળ રહ�એ તો આ �હ�રાતમા ં દશાર્વેલ શરતો/બોલીઓ ખાસ કર�ને 

એડવાન્સ ડ�પોઝીટ તથા અન્ય શરતો/બોલીઓ અમોને બધંનકતાર્ રહ�શે તેને અ�સુરવાની અમો 

બાયંધર�/ખાતર� આપીએ છ�એ. જો સદર� ુશરતો/બોલીઓનો ક�રૂ/ભગં થશે તો અમોએ ર�ૂ 

કર�લ એડવાન્સ ડ�પોઝીટ જપ્ત કરવાનો બોડર્ને અિધકાર રહ�શે. સદર� ુહરા�ની નોટ�સ/ટ�ન્ડર ફોમર્ 

સાથે દશાર્વેલ શરતો/બોલીઓ �જુરાત પ્ર�ૂષણ િનયતં્રણ બોડર્,ગાધંીનગર તથા અમો વચ્ચે કરાર 

સ્વ�પે રહ�શે. 

સ્થળઃ-       પાટ�ની સહ�ઃ- 

તાર�ખઃ-      પાટ��ુ ંનામઃ-      

       પાટ�નો િસ�ોઃ- 
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�બડાણ-૨ 

હરા�ની શરતો 

 �જુરાત પ્ર�ૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ “ પયાર્વરણ ભવન”, સેક્ટર-૧૦ એ, ગાધંીનગર હસ્તકના 

રદબાતલ થયેલ વાહનોની હરા� (ટ�ન્ડર ખોલવાની કામગીર�) તા.૧૩/૦૮/૨૦૨૧ ના રોજ 

સવારના ૧૧.૩૦ કલાક થી ૧૨.૩૦ કલાક �ધુી થનાર છે. ટ�ન્ડર ભરનાર એજન્સીના 

પ્રિતિનિધઓને ટ�ન્ડર ખોલવાની તાર�ખે અને જણાવેલ સમયે અ�કુપણે હાજર રહ�વા જણાવવામા ં

આવે છે. 
 
હરા�ની શરતો: 

1. �જુરાત પ્ર�ૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ની વડ� કચેર�, ગાધંીનગર ખાતે રદબાતલ વાહનોની 

હરા�(ટ�ન્ડર)થી વેચાણ કર� િનકાલ કરવાનો છે. હરા� દરિમયાન હાઈએસ્ટ �બડસર્ દ્વારા 

બોલવામા ંઆવેલ સવ�ચ્ચ રકમની બોલી/ભાવ માન્ય રાખવામા ંઆવશે. 

2. હરા�મા ંભાગ લેવા માગંતા દર�ક વ્ય�ક્ત/વેપાર�એ હરા�મા ંભાગ લેવા માટ� ટ�ન્ડર ફોમર્ 

ફ� �.૧,૫૦૦/- (�ક� �િપયા પદંરસો �રૂા)-(નોન-ર�ફંડ�બલ)નો રાષ્ટ્ર�ય�ૃત બેન્કનો ડ�માન્ડ 

ડ્રાફટ �હસાબી શાખામા ં �બ�મા ં જમા કરાવી તેની રસીદ ટ�ન્ડર ફોમર્ સાથે ર�ૂ કરવાની 

રહ�શે. ઉપરાતં એડવાન્સ ડ�પોઝીટ(EMD) પેટ� �.૫,૦૦૦/- (�ક� �િપયા પાચં હ�ર �રુા)નો 

રાષ્ટ્ર�ય�ૃત બેન્કનો ડ�માન્ડ ડ્રાફટ ટ�ન્ડર ફોમર્ સાથે બધં કવરમા ંરાખવો. સદર ડ�માન્ડ ડાફ્ટ 

�જુરાત પ્ર�ૂષણ િનયતં્રણ બોડર્, ગાધંીનગરના નામે બનાવવાના રહ�શે. �ના વગર ભર�લ 

ફોમર્ માન્ય રહ�શે ન�હ. આ ટ�ન્ડર ફોમર્ તા.૦૯/૦૮/૨૦૨૧ સા�ં ૫.૦૦ કલાક �ધુીમા ં�જુરાત 

પ્ર�ૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ “ પયાર્વરણ ભવન”, સેક્ટર-૧૦ એ, ગાધંીનગર ખાતે જમા કરાવવા�ુ ં

રહ�શે. િનયત સમયમયાર્દા બાદ મળેલ ભાવપત્રકો સ્વીકારવામા ંઆવશે નહ�. 

3. હરા� અન્વયે સરકાર� વાહનો � કોઇ વ્ય�ક્ત/વેપાર� જોવાની ઈચ્છા ધરાવતા હોય તેઓ 

તા.૧૭/૦૭/૨૦૨૧ થી તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૧ �ધુી કચેર� સમય દરિમયાન �જુરાત પ્ર�ૂષણ 

િનયતં્રણ બોડર્ “પયાર્વરણ ભવન”, સેક્ટર-૧૦ એ, ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૦ ખાતે આવી �તે 

િનર�ક્ષણ કર� શક� છે.  

4. બોડર્ના િનિવદામા ં દશાર્વેલ રદબાતલ વાહનોની �સ્થત/હાલત જોઈ, ચકાસી, િનર�ક્ષણ 

કર�ને � તે વ્ય�ક્ત/વેપાર�એ ભાવ ભરવાના રહ�શે. � વ્ય�ક્ત/વેપાર�ની ઓફર મ�ૂંર થયે 

તથા �રૂ��રુ� રકમ જમા થયે તે વ્ય�ક્ત/વેપાર�ને વાહનોની સ�પણી કરવામા ં આવશે. 

પાછળથી વાહનો �ગે કોઈ પણ પ્રકારનો વાધંો ક� તકરાર માન્ય રાખવામા ંઆવશે નહ�. 

5. શરતી દરખાસ્ત સ્વીકારવામા ંઆવશે ન�હ તથા ધ્યાને લેવામા ંઆવશે ન�હ. 

6. હરા�મા ંભાગ લેવા માગતા વ્ય�ક્ત/વેપાર�એ તમામ લોટ માટ� ભાગ લેવાનો રહ�શે તથા તે 

પ્રમાણે ભાવ આપવાના રહ�શે તેમજ સદર ભાવો �હ�ર િનિવદામા ં દશાર્વેલ બેઝ/ઓફસેટ 

ભાવો કરતા નીચા ભાવો માન્ય ગણાશે ન�હ. 
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7. હરા�મા ં ભાગ લેવા માગંતા વ્ય�ક્તઓ ક� પેઢ�ઓએ જ�ર� ટ�ન્ડર ફોમર્, ડ�ડ�, 

સરનામા/ઓળખના �રુાવા વગેર� દસ્તાવેજો સાથે�ુ ં “QUOTATION FOR PURCHASE OF 

CONDEMNED VEHICLES” લખે�ુ ંબધં કવર  તા.૦૯/૦૮/૨૦૨૧, સા�ં પ-૦૦ કલાક �ધુીમા ં

�બ� અથવા ટપાલ દ્વારા �જુરાત પ્ર�ૂષણ િનયતં્રણ બોડર્ “પયાર્વરણ ભવન”, સેક્ટર-૧૦ એ, 

ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૦ ખાતે મોકલી આપવા�ુ ંરહ�શે.  

8. પોતાના સરનામા અને ઓળખના �રુાવા સા� ફર�યાતપણે આધારકાડર્/ડ્રાઇવ�ગ 

લાઇસન્સ/પાસપોટર્/� ૂટંણી કાડર્ પૈક� કોઈ એક તથા પાન કાડર્ની નકલ ર�ૂ કરવાની રહ�શે. 

9. કોઈપણ ભાવો માન્ય રાખવા ક� ન રાખવા તે �ગે બોડર્ને અબાિધત અિધકાર રહ�શે. આ �ગે 

કોઈપણ �તનો પત્રવ્યવહાર  કરવામા ંઆવશે નહ�. 

10. હરા� કરનાર બોડર્ના સ�ાિધકાર�, હરા�ની બોલીનો સમય વધાર� શકશે. તેમજ �િતમ 

બોલી સ્વીકારવાનો, ના-મ�ુંર કરવાનો ક� રદ કરવાનો અિધકાર હરા� કરનાર બોડર્ના 

સા�ાિધકાર�ને રહ�શે. 

11. હરા�ની પ્ર�ક્રયા �ણુર્ થયા બાદ હાઇએસ્ટ બીડસર્ દ્વારા બોલવામા ંઆવેલ સવ�ચ્ચ રકમની 

બોલી માન્ય રાખવા �ગેની મ�ૂંર� મળ્યા બાદ હરા�મા ં સફળ રહ�લ વ્ય�ક્ત/વેપાર�એ 

હરા�મા ંબોલેલ સવ�ચ્ચ રકમમાથંી એડવાન્સ ડ�પોઝીટની રકમ બાદ કયાર્ પછ�ની રકમનો 

“�જુરાત પ્ર�ૂષણ િનયતં્રણ બોડર્” ગાધંીનગરના નામનો ડ�માન્ડ ડ્રાફ્ટ હરા�ના �દન-૭મા ં

કચેર� સમય દરિમયાન �હસાબી શાખા ખાતે જમા કરાવવાનો રહ�શે. ત્યારબાદ રકમ ભયાર્ની 

પહ�ચ ર�ૂ કર� �દન-૧૦મા ં માલની ડ�લીવર� મેળવી લેવાની રહ�શે. હરા�મા ં સફળ ના 

રહ�લ હોય તેવા વ્ય�ક્ત/ વેપાર�ને એડવાન્સ ડ�પોઝીટ (EMD)ની રકમનો ડ�.ડ�. પરત 

કરવામા ંઆવશે. 

12. હરા�મા ંભાગ લેનાર વ્ય�ક્ત/વેપાર� હરા�મા ંસફળ થયેલ હોવા છતા ં િનયત �દન-૭મા ં

હરા�/બીડની રકમનો ડ�માન્ડ ડ્રાફ્ટ જમા નહ� કરાવે અથવા રકમ ભયાર્ના �દન-૧૦મા ં

વાહનો ન�હ લઈ �ય તો તેઓએ ભર�લ એડવાન્સ ડ�પોઝીટ (EMD)ની રકમ જપ્ત કરવામા ં

આવશે તથા સદર� ુવાહનો ત્યાર પછ�ના સવ�ચ્ચ બીડ કરનાર વ્ય�ક્ત/વેપાર�ને આપવાની 

કાયર્વાહ� કરવામા ંઆવશે. 

13. �.એસ.ટ�. સબંિંધત �કૂવણાની જવાબદાર� હરા�/બીડમા ં સફળ થનાર � તે 

વ્ય�ક્ત/વેપાર�ના િશર� રહ�શે. 

14. વાહનો/એન્�ન � �સ્થિતમા ંછે અને � જગ્યાએ છે (As is Where is) ત્યાથંી સ્વખચ� � તે 

બીડર� લઇ જવાના  રહ�શે. 

15. હરા�મા ં સફળ થનાર પાટ�એ સદર� ુ વાહનો પોતાના નામે કરવાની RTO સબંિંધત 

આ�ષુ�ંગક કાયર્વાહ� સ્વખચ� કરવાની રહ�શે, સદર� ુબાબતે બોડર્ની કોઈ જવાબદાર� રહ�શે 

ન�હ. તેમજ વાહન પોતાના નામે કયાર્ બાદ અતે્રની કચેર�ને તેની �ણ કરવાની રહ�શે. 

16. હરા�મા ં ભાગ લેનાર ઈસમોએ સામા�જક �તર (Social Distance) તથા COVID-19  

અન્વયેની માગર્દિશ�કા (Guidelines)�ુ ં�સુ્ત પાલન કરવા�ુ ંરહ�શે. 

17. િવવાદના સજંોગોમા ંન્યાય�ુ ંકે્ષત્ર ગાધંીનગર રહ�શે. 



6 
 

18. ઉપરોક્ત તમામ શરતો/બોલીઓને આધીન રદબાદતલ વાહનોની ડ�લીવર� આપવામા ં

આવશે. 

 

સ્થળઃ-         

તાર�ખઃ-   

        પાટ�ની સહ�ઃ-    

પાટ��ુ ંનામઃ-      

        પાટ�નો િસ�ોઃ- 

 

 

 

 

 

 

  


