


परिरिष्ट-१ 
प्ररि, 
 

मा. िाज्यपालाांचे अवि सरचव (प्रिासन), 
राज्यपालाांचे सचचव कायालय, 
वाळकेश्वर मार्ग,मलबार चिल,  
राज भवन, म ांबई ४०००३५. 
 

 

रवषय :  
 

िाज्यपाल सरचव कायालयाद्वािे रललावाने रवक्री किण्याि येणाऱ्या दोन मोटाि 
सायकलींच्या खिेदीकरििा रनरवदा सादि किणे बाबि... 

सांदर्भ : जाचिरात क्र. रा.स.का./२०२१/चनलेखन/प्र.क्र.३७४/२४११      चि.     ५ सप्टेंबर २०२२ 
 

महोदय,  
    माझी / आमची मचिती खालील प्रमाणे असून, मी / आम्िी जाचिरात क्र. 
रा.स.का./२०२१/चनलेखन/प्र.क्र.३७४/२४११  चि. ५ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या चललावाच्या जाचिरातीस 
अनुसरून राज्यपाल सचचव कायालयातरे्फ चललावाद्वारे चवक्री करण्यात येणाऱ्या िोन मोटार सायकलींच्या 
एकचित खरेिीकचरता, कायालयाच्या सवग अटी व शतींच्या अचिन रािून जाचिरातीत नमूि िचुाकी वािने 
खरेिी करण्याकरीता माझी चनचविा सािर करीत आिे. 

चनचविािारकाचे नाव :   

सांस्थेचे नाव :   
                

GST क्र. :(असल्यास)                

सांपकासाठी पत्ता :   

  
  

भ्रमणध्वनी क्र.:  

िनािेश क्र.:  

बँकेचे नाव :  

शाखा :  
  

अ. क्र. वाहनाचा क्रमाांक कां पनी /मॉडेल इांधन रनरवदेची िक्कम (रु.) 

१ MH-01-AN-0026 िोंडा अॅक्टीवा पेट्रोल  

२ MH-01-AN-0027 िोंडा अॅक्टीवा पेट्रोल 

रनरवदेची िक्कम अक्षिाि................................................................................................ 
.................................................................................................................................. 

चिनाांक :      सप्टेंबर २०२२ 
चठकाण :      राज भवन, मुांबई  रनरवदाकािाची स्वाक्षिी / सांस्थेचा रिक्का 
 
  



रललाव रवक्रीच्या अटी व ििी खालीलप्रमाणे 

1) वािन जेथे आिे. ज्या अवस्थेत आिे त्याच अवस्थेत घ्यावे लारे्ल.  

2) ज्या सांस्थेचा / व्यक्तीचा िेकार मांजूर करण्यात येईल अशा सांस्थाांनी / व्यक्तींनी वािन कायालयाच्या 
आवारातून बािेर नेताना वाितुकीचा, िमालीचा व इतर िाताळणीचा खचग स्वतः सोसावयाचा आिे.  

3) चनलेचखत वािन कायालयीन इमारत / आवारातून बािेर नेताना कायालयीन मालमते्तचे / वस्तूांचे 
नुकसान झाल्यास मालमते्तच्या नुकसानीची भरपाई सांबांचित िरपििारकाकडून रोखीच्या स्वरूपात 
त्याच चठकाणी वसूल करण्यात येईल. 

4) ज्या सांस्थेने / व्यक्तीने सािर केलेले चललावाचे िर सवात जास्त असतील अशा पक्षकाराने 
चललावाची सांपूणग रक्कम िरपिके उघडल्यानांतर त्याच चिवशी ककवा िसुऱ्या चिवशी रोखीने अथवा 
NEFT व्िारे कायालयात भरणा करणे बांिनकारक रािील.  

5) िरपिकासोबत इसारा ठेव (EMD) रूपये १,०००/- (अक्षरी रुपये एक िजार माि) रोखीने अथवा 
(मुांबई येथे िेय) िनािेशाद्वारे (ACCOUNTS OFFICER, RAJ BHAVAN MUMBAI) या 
नावाने सािर करणे अचनवायग आिे. 

6) कोणतेिी कारण न िेता िरपिक स्वीकृत करणे अथवा नाकारण्याचा अचिकार राज्यपालाांचे अवर 
सचचव (प्रशासन) याांनी राखून ठेवला आिे.  

7) सिर िरपिकाच्या अटी व शती चशथीलक्षम करण्यास राज्यपालाांचे अवर सचचव (प्रशासन) सक्षम 
आिेत. िरपिकाच्या अटी व शती चशथीलक्षम करण्यास राज्यपालाांचे अवर सचचव (प्रशासन) याांचा 
चनणगय अांचतम राचिल व तो िरपिक िारकावर बांिनकारक रािील.  

8) सशतग िरपिके चवचारात घेतली जाणार नािीत. 

9) िरपिके उघडल्यानांतर कायालयाने अांचतम केलेल्या िातच्या ककमतीपेक्षा (अपसेटप्राईस) जास्तीत 
जास्त िर नमुि केलेले िेकार स्वीकृत केले जाईल.  

10) िरपिकिारकाांची ईसारा ठेव (EMD) खालीलपैकी कोणत्यािी प्रकरणी जप्त केली जाईल. 
(अ) िरपिक स्स्वकारण्याच्या अांचतम चिनाांकानांतर िरपिक मारे् घेतल्यास. 
(ब ) िरपिक स्स्वकारण्यात आल्यानांतर (मांजूर झाल्यानांतर) आवश्यक खरेिी ककमत   

स्वीकृतीच्या िसुऱ्या चिवसापयंत न भरल्यास.  
(क) रक्कम भरल्यानांतर यशस्वी िरपिक िारकाने वािन ताब्यात घेण्यास नकार चिल्यास. 

11) चवचित मुितीत रक्कम भरून वािन ताब्यात न घेतल्यास सांबांचिताांचा िेकार रद्द ठरवून चवक्री अन्य 
पाि सांस्थेस / व्यक्तीस करण्याचे अचिकार राज्यपालाांचे अवर सचचव (प्रशासन) याांनी राखून ठेवलेले 
आिेत. 

12) वस्तु व सेवा कर अचिचनयमानुसार, यशस्वी िरपिकिारकास आवश्यक तो वस्तु व सेवा कर 
(GST) भरल्याचा पुरावा शासनास सािर करावा लारे्ल. 

13) िरामध्ये तसेच िरपिक कार्िपिात कोठेिी खाडाखोड, Overwriting पाांढरी शाई लावणे टाळावे. 
चुकून तसे करावे लार्ल्यास पुणग स्वाक्षरी करावी. तसे न केल्यास िरपिक रद्द करण्याचे अचिकार 
राज्यपालाांचे अवर सचचव (प्रशासन) याांनी राखून ठेवला आिे. 



14) शासकीय वािनाच्या िस्ताांतरण नोंिणीबाबत सवग प्रचक्रया यशस्वी िरपिकिारकास स्वखचाने करावी 
लारे्ल. 

15) दिपत्रक सादि किण्याची पध्दि:- िरपिक िोन चलर्फार्फा पध्ितीने सािर करावे.  

१५.१  (िाांरत्रक रलफाफा) : - (१) िरपिक िारक फमभ ककवा सांस्था असल्यास (अ) सांबांिीत 
शासकीय चवभार्ाचे नोंिणी प्रमाणपि (उिा. शॉप ऍक्ट रचजस्ट्रेशन (रु्मास्ता)ककवा तत्सम 
रचजस्ट्रेशन) (ब) िरपिक िारकाचे चिनाांक १९ सप्टेंबर २०२२ रोजी वैि असलेल्या जीएसटी नोंिणी 
प्रमाणपिाची प्रत (२) िरपिक िारकाचे पॅन काडग (३) इसारा ठेव (EMD) रोख रक्कम रूपये 
१,०००/- 

१५.२  रलफाफा क्रमाांक - २ (आर्थथक देकाि)  िरपिक िारकाने सोबतच्या चवचित प्रपिात 
(पचरचशष्ट- १) जास्तीत जास्त ककमतीचे िेकार अांकी व अक्षरी नमुि करावेत तसेच स्वाक्षरी करून 
चलर्फार्फा क्रमाांक २ मध्ये सीलबांि करावा. 

16) वरील िोन्िी चलर्फारे्फ (ताांचिक व आर्थथक) एका स्वतांि चलर्फार्फयामध्ये (मुख्य चलर्फार्फा) सीलबांि 
करून चलर्फाफ्यावर “द चाकी वाहने खिेदी किीिा देकाि” असे ठळकपणे नमुि करावे. तसेच 
सिर मुख्य चलर्फार्फा मा. राज्यपालाांचे अवर सचचव (प्रशासन), राज्यपाल सचचव कायालय, मलबार 
चिल, वाळकेश्वर मार्ग, राज भवन, मुांबई - ४०० ०३५ याांना स्पीड पोस्टाने अगे्रचित करावा अथवा 
प्रत्यक्ष कायालयात आणून द्यावा. मुख्य चलर्फाफ्यावर िरपिक सािर करणाऱ्या सांस्थेचे नाव, पत्ता,  
ई-मेल व सांपकासाठी िरुध्वनी/भ्रमणध्वनी क्रमाांक चलिावा.  

17) दिपत्रक उघडण्याची पध्दि :- िरपिक उघडते वेळी प्रथम िरपिकाचा चलर्फार्फा क्रमाांक १ 
(ताांचिक) उघडण्यात येईल. सिर चलर्फाफ्या मिून चवचित कार्िपिाांची पूतगता केलेली नसल्यास 
िरपिक िारकाचा चलर्फार्फा क्रमाांक २ उघडला जाणार नािी.  

18) कोणतेिी िर मांजुर वा रद्द करणे तसेच चललावाची कायगवािी कोणत्यािी स्तरावर थाांबचवणे िे 
कायालयाचे िक्क अबाचित राितील तसेच याबाबत कोणतीिी कारणमीमाांसा केली जाणार नािी. 

19) ज्या सांस्था / व्यक्ती याांना चललावाच्या अटी व शती मांजूर असतील अशा सांस्था / व्यक्तींनी 
चललावात सिभार्ी िोण्यासाठी आपले िर बांि चलर्फाफ्यातून राज्यपाल सचचव कायालयाच्या पत्यावर 
कोणत्यािी पचरस्थीतीत  चिनाांक १६/०९/२०२२ रोजी सांध्याकाळी ५.०० वाजेपयंत प्राप्त िोतील अशा 
चरतीने स्वतः उपस्स्थत रािून ककवा रचजस्टर / स्पीड पोस्टाने पाठवावे. 

20) बांद रलफाफे उघडण्याची वेळ व रदनाांक :-  बांि चलर्फारे्फ चि. १९/०९/२०२२ िोजी सायांकाळी 
४.०० वाजिा राज्यपालाांचे अवर सचचव (प्रशासन) याांच्या समक्ष उघडण्यात येतील. (सिर वेळ व 
चिनाांकात बिल करण्याचे अचिकार राज्यपालाांचे अवर सचचव (प्रशासन) राखून ठेवले आिेत. बांि 
चलर्फारे्फ उघडण्याची वेळ व चिनाांक यात कायालयाच्या सोईस्तव बिल केला रे्ल्यास त्याबाबत 
सांबांचिताना त्याांच्या िरुध्वनी/भ्रमणध्वनी क्रमाांकावर कळचवण्यात येईल. 

21) चललाव चवक्रीची सूचना, अटी व शती राज्यपाल सचचव कायालयाच्या  
https://rajbhavan-maharashtra.gov.in/ मुख्यपृष्ठ=>कार्िपिे=>जाचिरात या सांकेतस्थळावर 
आणि  महाराष्ट्र शासनाच्या https://www.maharashtra.gov.in/1146/Tenders मुख्य 
पृष्ठ=>चनचविा  या सांकेतस्थळावर सामान्य प्रशासन चवभार् अांतर्गत उपलब्ि आिे. 

 

https://rajbhavan-maharashtra.gov.in/
https://rajbhavan-maharashtra.gov.in/%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%a6%e0%a4%aa%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%87/
https://www.maharashtra.gov.in/1146/Tenders
https://www.maharashtra.gov.in/Site/Home/Index.aspx
https://www.maharashtra.gov.in/Site/Home/Index.aspx

