महाराष्ट्र शासन
क्रमाांक: सीएआर-2019/प्र.क्र.162/का.10
विवि ि न्याय विभाग,
मादाम कामा मागग,
हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई 400 032.
वदनाांक :- 07 एवप्रल, 2021
िाहन विक्री सांदभात वनयम, अटी ि शती
अ.क्र.

वनयम ि अटी

१

मोहोरबांद पाकीटात िाहन खरेदी वनविदा समक्ष वदनाांक08.04.2021 ते 23.04.2021 या
कालाििीत सकाळी 11.00 ते सायांकाळी 5.00 िाजेपयंत कायालयीन कामकाजाच्या
वदिशी कक्ष अविकारी/का.10 (नोंदणी शाखा), दालन क्रमाांक 345 (विस्तार), वतसरा
मजला, विवि ि न्याय विभाग, मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरु चौक, मांत्रालय, मुांबई
400 032 येथे सादर करािी. त्यािर “क्रमाांक एमएच-01-झेडए-0091 ( िॅगन आर ) या
िाहनाच्या खरेदीसाठी वनविदा” असा स्पष्ट्ट उल्लेख असािा.

२

“जशा आहेत तशा स्स्थतीत” विक्रीकवरता असलेले क्रमाांक एमएच-01-झेडए-0091
(िॅगन आर ) हे िाहन तपासणीसाठी मांत्रालय इमारतीच्या समोरील निीन प्रशासकीय भिन
आिारात ठे िण्यात आले आहे.

३

जयाांना रवजस्टर पोस्टाने वनविदा पाठिाियाची आहे , त्याांनी वनविदा कोणत्याही
पवरस्स्थतीत वदनाांक 23.04.2021 रोजी सायांकाळी 5.00 िाजेपयंत या कायालयास
कायालयीन कामकाजाच्या वदिशी कायालयीन िेळेत प्राप्त होईल याची दक्षता घ्यािी.
अथिा िरील कालाििीत समक्ष सादर करािी. िाहन खरेदी वनविदे सोबत कोणतेही एक
ओळखपत्र जोडणे आिश्यक आहे.

४

इसाऱ्याची रक्कम रु.5000/- (प्रत्येक वनविदे स ) कक्ष अविकारी/का.10 (नाेेेांदणी
शाखा), दालन क्रमाांक 345 (विस्तार), वतसरा मजला, विवि ि न्याय विभाग, मादाम कामा
मागग, हु तात्मा राजगुरु चौक, मांत्रालय, मुांबई 400 032 याांच्याकडे रोख जमा करािी.

५

इसाऱ्याची रक्कम रोख भरल्यानांतर कक्ष अविकारी, रोखशाखा, विवि ि न्याय विभाग
याांच्याकडू न प्राप्त झालेली पािती, िाहन खरे दी वनविदा अजासोबत जोडणे आिश्यक
आहे. इसाऱ्याची रक्कम भरल्याबाबतचा पुरािा सोबत सादर केलेला नसल्यास वनविदा
ग्राह्य िरली जाणार नाही.

६

वनविदा उघडण्याच्या िेळी वनविदािारकास हजर रहाता येईल.

७

िाहन खरेदीची अविकतम ककमतीची वनविदा रोख रक्कम भरुन दोन आठिड्यात
िाहनाचा प्रत्यक्ष ताबा घेणे आिश्यक आहे. अन्यथा त्याांची वनविदा रद्दबातल ठरविली
जाईल ि इसाऱ्याची रक्कम जप्त करण्यात येईल.

८

िस्तु ि सेिाकर अविवनयमानुसार, यशस्िी वनविदािारकास आिश्यक तो िस्तु ि सेिा कर
(GST) भरािा लागेल. तसेच, िस्तु ि सेिा कर (GST) भरल्याचा पुरािा शासनास सादर
करािा लागेल.

९

यशस्िी वनविदािारक वनयम ि अटीनुसार करार पूणग करु शकत नसल्याचे वदसून
आल्यास त्याने भरलेल्या इसाऱ्याची रक्कम जप्त करण्यात येईल.

10

दरामध्ये तसेच वनविदा कागदपत्रात कोठे ही खाडाखोड, overwriting,पाांढरी शाई लािणे
टाळािे. चुकून तसेच करािे लागल्यास पूणग स्िाक्षरी करािी. तसे न केल्यास वनविदा रद्द
करण्याचे अविकार शासनाने राखून ठे िले आहेत.

11

कोणतेही कारण न दे ता कोणतीही वनविदा ककिा सिग वनविदा फेटाळण्याचा अविकार
सवचि ि िवरष्ट्ठ विवि सल्लागार, विवि ि न्याय विभाग, मांत्रालय, मुांबई-400 032 याांना
राहतील.

12

शासकीय िाहन क्रमाांक एमएच-01-झेडए-0091 ( िॅगन आर )च्या हस्ताांतरण
नोंदणीबाबत सिग प्रवक्रया यशस्िी वनविदािारकास स्िखचाने करािी लागेल.

१३

उप प्रादे वशक पवरिहन अविकारी, मुांबई (मध्य ताडदे ि) याांनी कळविल्यानुसार िाहनाची
विक्री खाजगी व्यक्तीला करण्यात आल्यास रु. 27,814/- इतका तर सांस्थेला िाहनाची
विक्री केल्यास रु.50,572/- इतका एक रकमी िाहन कर भरािा लागणार आहे. सदर
खचग िाहन खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीने कराियाचा आहे. त्यावशिाय िाहन हस्ताांतरण
खचगही खरेदीदाराने कराियाचा आहे.

१४

िाहन खरेदीची वनविदा सादर करण्यापूिी अजगदाराने निीन प्रशासकीय भिन पवरसरात
ठे िण्यात आलेल्या िाहनाची पहाणी करािी. िाहन जया स्स्थतीत आहे त्याच स्स्थतीत
त्याची विक्री करण्यात येणार आहे.
Mahendra
Shantaram Pujari
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प्रत,
कक्ष अविकारी, रोखशाखा, वित्त विभाग,मांत्रालय, मुांबई.

वनविदा क्रमाांक

1

1

वनविदािारकाचे सांपूणग नाि

:

2

वनविदािारकाचा सांपूणग पत्ता,

:

मोबाईल क्रमाांक / दू रध्िनी क्रमाांक ि
ई-मेल आय डी
3

वनविदािारक कांपनी असेल तर

:

कांपनीचा सांपूणग पत्ता, दू रध्िनी
क्रमाांक ि ई-मेल आय डी
4

िस्तु ि सेिा कर (GST) नोंदणी

:

क्रमाांक (लागू असल्यास)
5

इसाऱ्याची रक्कम भरलेली पािती

:

क्रमाांक ि वदनाांक
6

वनविदा सादर कराियाचा वदनाांक

:

वद.08.04.2021 ते वद.23.04.2021 रोजी
सायांकाळी 5.00 िाजेपयंत

7

वनविदा उघडण्याची तारीख

:

----

प्रवत,
कक्ष अविकारी/का.10 (नोंदणी शाखा),
दालन क्रमाांक 345 (विस्तार), वतसरा मजला,
विवि ि न्याय विभाग,
मांत्रालय, मुांबई - 400032.
विषय :- शासकीय िाहन क्रमाांक एमएच-01-झेडए-0091 ( िॅगन आर ) च्या खरेदीबाबत.
महोदय,
आपली वनविदा सूचना क्र. सीएआर-2019/प्र.क्र.162/का.10 च्या सांदभात कक्ष
अविकारी/का.10 (नोंदणी शाखा), दालन क्रमाांक 345 (विस्तार), वतसरा मजला, विवि ि न्याय
विभाग,

मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरु चौक, मांत्रालय, मुांबई 400 032 याांनी प्रवसध्द

केलेल्या िाहन विक्री जावहरात पत्रकासोबत ककिा वनविदा नमुन्यासोबत जोडलेल्या वनयम ि
अटीनुसार मी / आम्ही िाहन क्रमाांक एमएच-01-झेडए-0091 ( िॅगन आर ) हे रुपये -------------------/-(अक्षरी रु. ------------------------------------------------- फक्त) एिढी
ककमत दे ऊन खरेदी करु इस्च्ितो.
मी / आम्ही वनविदे बाबतच्या सिग वनयम ि अटी मान्य करतो.
आपला विश्वासू,

(वनविदािारकाची सही )
सांपूणग पत्ता ि दू रध्िनी क्रमाांक
वटप :- कांपनीच्या ितीने िाहन खरे दी केल्यास कांपनीचा सांपूणग पत्ता ि दू रध्िनी क्रमाांक प्रामुख्याने दे ण्यात यािा.

महाराष्ट्र शासन
क्रमाांक : सीएआर-2019/प्र.क्र.162/का.10
विवि ि न्याय विभाग,
मादाम कामा मागग,
हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई 400 032.
वदनाांक:- 07 एवप्रल, 2021
वनविदा सूचना
सवचि ि िवरष्ट्ठ विवि सल्लागार, विवि ि न्याय विभाग, मांत्रालय, मुांबई-400 032 हे त्याांच्या
विभागातील शासकीय िाहन क्रमाांक एमएच-01-झेडए-00091 (िॅगन आर) या जुन्या (lu 2009 चे
मॉडे ल) िाहनाच्या विक्रीकवरता मोहोरबांद वनविदा मागवित आहे त.
2.

सदर वनविदा वद.08.04.2021 ते वद.23.04.2021 रोजी सांध्याकाळी 5.00 िाजेपयंत

पोहोचतील अशा पध्दतीने मोहोरबांद पावकटात पाठिाव्यात. विवहत कालामयादे त प्राप्त वनविदा
उघडण्याचा वदनाांक ि िेळ कळविण्यात येईल. वनविदा उघडतेिळ
े ी वनविदािारकास उपस्स्थत
राहण्यास परिानगी आहे.
3.

कोणतेही कारण न दे ता कोणतीही वनविदा स्स्िकारण्याचे िा नाकारण्याचे अविकार सवचि

ि िवरष्ट्ठ विवि सल्लागार, विवि ि न्याय विभाग मांत्रालय, मुांबई-400 032 याांचेकडे राखून ठे िले
आहेत, याची कृपया नोंद घ्यािी.

Mahendra
Shantaram Pujari
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