
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voo 8[g0Z GM8L; oov 

VFYL Z; WZFJTF TDFD .;DMG[ H6FJJFG]\ S[4 VFRFI"zL4 S'lQF DCFlJnF,I4 GJ;FZL 

S'lQF  I]lGJl;"8L4 J3.s0F\Uf BFT[GL lAG J5ZFXL V[dA[;[0Z HL5G\PHLH[vZ!v&&*Z sDM0, 

Z__5v_&fGM 8[g0Z 5wWlTYL lGSF, SZJFGM CF[I4 Z; WZFJTF .;DF[V[ lJUTJFZ HFC[ZFT VG[ SF[ZL 

8[g0Z SF[5L www.nau.in  J[A ;F.8 p5ZYL 0FpG,F[0 SZL4 VF 8[g0ZGL AF[,LVF[ VG[ XZTF[ D]HAGL 

DFlCTL EZL  T[GF 8[g0Z OL4 AFGFGL ZSDGF[[ R[S VFRFI"zL4 S'lQF DCFlJnF,I4GJ;FZL S'lQF  I]lGJl;"8L4 

J3.s0F\UfGF GFDGF[ AGFJL 5F[TFGF[ EFJ 8[g0Z OF[D"DF\ EZL ;L,A\W SJZDF\ TFP!!q!_qZ_Z! ;F\HGF 

!*o__ S,FS ;]WLDF\ V+[GL SR[ZLG[ ~A~ q S]ZLIZq 5F[:8q :5L0 5F[:8q ZHLP5F[:8PV[P0LP YL EFJF[ DF[S,L 

VF5JFGF ZC[X[P K[<,L TFZLB 5KL VFJ[, SF[.56 8[g0ZG[ BF[,JFDF\ VFJX[ GCL\4 8[g0Z OL VG[ AFGFGL 

ZSD JUZGL VF[OZF[  DFgI ZFBJFDF\ VFJX[ GCL\ H[GL GF[\W ,[XF[P  
 

:Y/ovJ3. 
 

TFPZ# q_)qZ_Z!                                                                                  ;CLqv VFRFI" 
 



કામનુ ંનામ:- VFRFI"4 S'lQF DCFlJnF,I4નવસારી કિૃષ યિુનવ સટી, J3. s0F\UfGF  વાહનનો ટે ડર પ ધિતથી  િનકાલ કરવા  બાબત... 
વાહન હરા ની શરતો 

!P JFCG VtIFZ[ H[ CF,TDF\ VG[ H[ :Y/[ H[ 5lZl:YlTDF\ K[P T[ ZLT[ 8[1F TYF lJDFGL SF[.56 HJFANFZL l;JFI J[RF6 SZJFG] K[P 

ZP એ બેસડર જે-૨૧-૬૬૭૨ હેરાતમા ંદશાવેલ થળે હેર ર ના દવસો િસવાય સવારે ૧૦.૩૦ થી ૧૭.૦૦ કલાક સુધીમાં જોવા મળશે. જેથી જે યિ ત / ઇસમન ે આ વાહનો 
ખરીદવામાં રસ હોય તેમણે ભાવ ભરતા પહેલા આ વાહનોનું િનરી ણ અને જે તે વાહનની જ રી માિહતી મેળવી લેવા જણાવવામાં આવે છે. 

#P ટે ડર ફોમ તથા ટે ડરની શરતો અને બોલીઓ યુિનવ સટીની વેબ સાઇટ www.nau.in પરથી ડાઉનલોડ કરી તા.૧૧.૧૦.Z_Z! સુધીમાં VFRFI" S'lQF DCFlJnF,I4 GPSPI] 4 

J3.s0F\Uf ની કચેરીને ટપાલ/કુ રયરથી પહોચતા કરવાના રહેશે. કવરમા ંટે ડર ફોમ, શરતો અન ેબોલીઓની સહીવાળી કોપી તથા ટે ડર ફી અન ેબાનાની રકમનો R[S મોકલવાનો રહશે.ે 

ટે ડર ફી ~FP 5__qv તથા બાનાની  રકમનો  R[S ~FP 5___qv " Principal College of Agriculture, NAU, Waghai (Dang)"ના નામનો કાઢવાનો રહશે.ે ટે ડર ફી અન ે
બાનાની રકમનો R[S રા ીયકતૃ બક/સી યલુ બે કનો હોવો જોઈએ.  

$P ટે ડર ફોમ સાથે આવેલ ટે ડર ફી નોન રફંડેબલ છે જેથી તે પરત મળવા પા  નથી, તથા બાનાની રકમનો ડી ડી પાછળથી ટે ડરની કાયવાહી પૂણ થયા બાદ યુિનવ સટીના િનયમો 
અનુસાર પરત કરવામા ંઆવશે. બાનાની રકમ અને ટે ડર ફી વગરની ઓફર ા  રાખવામાં આવશે નિહ.  

5P વાહન ખરીદ કરવાના ભાવો યુિનવ સટીની વેબ સાઈટ પર િસ ધ થયેલ હેરાત મારફત જ ટે ડર ફોમમા ંજ ભરવાના રહેશે. 
&P ટે ડર ખોલવાની તારીખ અને સમયની ણ ટેલીફોન વારા કરવામા ં આવશે. ઇ રદારો અથવા તેના િતિનિધએ S'lQF DCFlJnF,I4 J3. BFT[ હાજર રહેવું. જેમનુ ંટે ડર મજૂંર થશ ે

તેમણે ઇ રની રકમ નીચેની િવગતે ભરવાની રહેશે.  
*P ટે ડર ફોમમા ંભરેલ ભાવના ૫૦% રકમ ટે ડર મંજૂર થયેથી તુરંતજ ભરપાઈ કરવાના રહેશે. બાકીની ૫૦% રકમ દન ૦૫માં જમા કરાવવાની રહેશે. આર.ટી.ઓ. પેપસ તૈયાર કરીને 

વાહનને અ ેથી લઈ જવાનું રહેશે અને તમેાં િન ફળ જનારને તેમની ઇએમડી કોઈપણ કારણ જણા યા િસવાય જ ત કરવામા ંઆવશે. તેમજ ભિવ યમાં તેમને યુિનવ સટીની કોઈ પણ 
હરા  માટે લેક િલ ટ કરવામાં આવશે.  

(P ટે ડરના કવર ઉપર " વાહન હરા નુ ંટે ડર ફોમ  "  અવ ય લખવાનું રહેશે. પાટ નુ ંનામ, સરનામુ ંઅન ેમોબાઈલ નબંર મોટા અ ર ેલખવું.  
)P sVfP ટે ડર વારા આવેલ ભાવો કિમટીને અપસેટ વે યૂ કરતાં નીચા જણાય તો તે થળે કિમટીના અિભ ાય મુજબ ટે ડર ભરનાર પાટ ઓ વ ચે હેર હરા થી િનકાલ કરવામાં 

આવશે. હેર હરા મા ંપણ ભાવો કિમટીને અપસેટ વે યૂ કરતા ંઓછા જણાય તો હરા  રદ કરવામાં આવશે.  
(બ). ટે ડર ભરનાર ઇસમોને કોઈપણ સંજોગોમા ંટે ડર ફી ની રકમ પરત કરવામાં આવશે નહ  જેની ન ધ લેવી.  

!_P લાગેલ ટે ડરની રકમ ઉપરની મુ તમા ંજમા કરવામા ંનહ  આવશે તો ઇ રો રદ કરવામા ંઆવશે. અને બાનાની રકમ જ ત કરવામા ંઆવશે, કોઈ પણ સંજોગોમાં ઇ રાની રકમ 
ભરવાની મુ ત વધારી આપવામાં આવશે નહ  જેની ન ધ લેશો. 

!!P વાહન વેચાણ થયા બાદ તેના આર.ટી.ઓ. પેપસ (વીમો, ર ેશન, ટૅ સ વગેર)ે તેમજ વાહન ા સફર કરવાની સઘળી જવાબદારી જે તે ટે ડર ભરનારની રહેશે. અ ેથી જ રી 
દ તાવેજ પેપરમા ંસબંિધત િવભાગ તરફથી સહી કરી આપવામાં આવશે. આર.ટી.ઓ. પેપસની કાયવાહી સંપૂણપણે પૂરી થયા બાદ બાનાની રકમ પરત કરવામા ંઆવશ.ે તમેજ વાહનનો 
ક જો મેળ યાથી તમામ જવાબદારી ખરીદ કરનારની રહેશે.  

!ZP  વાહન જે તે ઇ રદારે જ તેમના માણસો સાથે હાજર રહી લઈ જવાનું રહેશે. તેમની ગેરહાજરીમાં કોઈ પણ ઇસમને લઈ જવા દેવામા ંઆવશે નહ . તેમજ હરા  સમયે જેણ ેઇ રો 
રા યો હશે તે બી  ઇસમને ઇ રો આપી શકશે નહ .  

!#P  હરા  બાબતે કોઈ પણ તની તકરાર મુ કેલી કે મુ ો ઊભો થાય તો નવસારી કૃિષ યુિનવ સટી, J3. s0F\Uf નો િનણય આખરી ગણાશ.ે જે ખરીદનારને બંધન કતા રહેશે અને 
કાયદાકીય યુ ર ડકેશન નવસારી રહેશે.  

!$P સંજોગોવશાત ઉપરો ત શરતોમા ંકોઈ પણ ફેરફાર યુિનવ સટીના સ ાધીશો તરફથી કરવામા ંઆવે તો તે મા ય રાખવા પડશે અને તે અંગે કોઈ તકરાર વીકારવામાં આવશે નિહ. તેમજ 
યુિનવ સટી વારા રચેલ કિમટીનો િનણય આખરી ગણાશે. જે ખરીદ કરનારને બંધનકતા રહેશે.  

!5P કોઈપણ ટે ડરોને વીકારવંુ અથવા આવેલ તમામ ટે ડરોને કોઈપણ કારણો દશા યા િસવાય રદ કરવાના તથા ઇ રો મંજૂર રાખવો કે નહ  તેની સ ા યુિનવ સટી વારા રચલે કિમટીની 
રહેશ.ે  

!&P જે તે વાહનનું ર ેશન ર યુ કરાવવાની જવાબદારી મંજુર થયેલ ઇ રદાર કે પાટ ની રહેશ.ે  

!*P  સદર વાહનની આર.ટી.ઓ ટે , વીમો, સરકારી ટે  તથા અ ય તમામ કારના ભરણાની જવાબદારી વાહન લેનારની રહેશે 
!(P ભાવ ભરનાર યિ ત /ઈસમ ભારતનો નાગ રક હોવો જોઈએ, તેમજ તે કોઈ ગુનાિહત વૃિ મા ંસંડોવાયેલ ન હોવો જોઈએ.  

!)P ભાવ ભરનાર યિ ત /ઈસમ આધાર કાડ તથા પાન કાડ ધરાવતો હોવો જોઈએ. ( વ માિણત નકલ િબડવી)આધાર કાડ તથા પાન કાડ વગરની ઓફર ા  રાખવામાં નિહ આવે. 
જેની ખાસ ન ધ લેવી. 

Z_P આ હરા મા ંવાહનની િવગત અન ેફોટાઓની માિહતી આપી છે. આ હરા મા ંભાગ લેનાર કોઈ પણ યિ ત / ઇસમે વાહનની હરા ના ભાવો ભરવાના હોય  T[D6[ ફોમ ડાઉનલોડ 
કરી તેમની સાથે તેમની ભરવાની થતી ટે ડર ફી તથા અલગ બાનાની રકમ િબનચૂક ભરવાની રહેશે 

 

p5ZGL TDFD XZTF[ DG[ DFgI q SA], q A\WG STF" K[P 
 

TFZLBov                                                                     8[g0Z EZનારG]\ GFDov 

 :Y/ov                                                                      ;ZGFD]\ov         
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                                                                                                            DF[AF., G\AZov 
 
 



VFRFI"4  
S'lQF DCFlJnF, , 

 નવસારી કિૃષ યિુનવ સટી, J3. s0F\Uf 

 
-::  વાહન વચેવા માટનેુ ંભાવપ ક  ::- 

                ટે ડર ફી  :- .............................. 
         રસીદ નબંર :- ........................... 

 

૧. વાહનની િવગત  :: એ બેસડર 
જે-૨૧-૬૬૭૨ 

મોડેલ વષ :- ૨૦૦૫-૦૬ 
ચાલેલ કમી:-૧૮૯૮૬૪.૦૦ 

હાલમાં વાહન બ  જોવા માટેનું થળ :: કોલેજ ઓફ એિ ક ચર, ન.ક.ૃયુ.,વઘઇ, . ડાંગ 
મો.ન.ં ૯૮૭૯૦૩૮૫૩૯ 

૨. ટે ડર ફીની િવગત  :: R[S  ન.ં ............................... 

બકનું નામ:- ......................................... 

તારીખ :- .................................... 
 અનામત ભયાની િવગત :: R[S  ન.ં ............................... 

બકનું નામ:- ......................................... 

તારીખ :- .................................... 

૩. ખરીદી કરવા માટેની કરેલી ઓફર િપયા (આકડામાં) ::  

 ખરીદી કરવા માટેની કરેલી ઓફર િપયા (શ દમાં) ::  

૪. લેનાર પાટ નું નામ તથા પૂરેપુ ં સરનામું  ::  
 
 
 
 
 

૫. આધાર કાડ નંબર ( વ માિણત નકલ િબડવી)  ::  

૬. પાન કાડ નંબર ( વ માિણત નકલ િબડવી) ::  

  
આપની હેરાતની શરતો અને બોલીઓ હું/અમોએ વાંચી છે/સમ  છે અને જે મુજબ આ વાહન હું/અમોએ ઉપરો ત થળે 

બ માં જોઈ તપાસી ત ે મુજબ હું/અમોએ આ વાહનની /. ...........................(આકડામાં) અંકે િપયા (શ દમાં) 

................................................................. ............................................................. ટે ડરની શરતો અને બોલીઓ મુજબ ખરીદ કરવા મારી 
ઓફર/બોલી આપું છંુ. આ સાથ ેઆ ટે ડરની શરતો અને બોલીઓ મુજબ હું/અમો ઉપરો ત િવગતો મુજબ ટે ડર ફી અને બાનાની રકમ R[S 

વ પમાં જમા કરવું છંુ.  

તારીખ :- ................................. 

થળ:- ....................................    વાહન ખરીદ માટ ેઓફર કરનારની સહી  
            તથા પરૂપેુ  ંનામ અન ેસરનામું 
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


