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फर्मच ेनाांव : 
पत्ता  : 
पॅन कार्म क्रर्ाांक : 
जीएसटी क्रर्ाांक : 
 
          बोलीदारची स्वाक्षरी 
 
                 अटी व शिी  

१) बोलीदाराने तनतवदा सादर करिाना तनतवदे सोबि रु. ५०००/- चा र्ी. र्ी. र्हाराष्ट्र प्रदुषण तनयांत्रण 
र्ांर्ळ याांच ेनाव ेअनार्ि रक्कर् म्हणनु जोर्णे आवश्यक आहे. त्या तशवाय आलेल्या तनतवदाांचा 
तवचार केला जाणार आहे. 

२) यशस्वी बोलीदाराने ४ तदवसाच्या आि पणुम रक्कर् भरणा न केल्यास सदर अनार्ि रक्कर् जप्ि 
करण्याि येईल. 

३) खरेतददारने वाहने घेिाना रु. १००/- च्या स्टॅप पेपरवर हर्ीपत्र सादर करणे बांधनकारक राहील. 
४) सदर वाहने आहेि त्या स्स्ििीि आहे त्या तिकाणी तवक्री करावयाची आहे. 
५) वाहने खरेदी केल्यावर खरेदी रक्कर् ४ तदवसाच्या आि जर्ा करणे बांधनकारक आहे. 
६) सदर वाहने उच्चिर् बोलीदाराने तवकि घेिल्यावर या वाहनाांवरील र्हाराष्ट्र शासन तलहीले 

खोर्ाव ेिसचे वाहनाांचा भतवष्ट्याि गैरउपयोग / अपघाि वगैरे झाल्यास र्हाराष्ट्र प्रदुषण तनयांत्रण 
र्ांर्ळ यास जबाबदार राहणार नाही. याची सांपणुम जबाबदारी वाहने खरेदी दारकरे् राहील. 

७) या बाबि प्रादेतशक पतरवहन कायालयाने केलेल्या तवहीि दरापेक्षा कर्ी दर हे कायालय 
स्वीकारनार नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी. 

८) जुनी वाहने खरेदी रक्कर् र्हाराष्ट्र प्रदुषण तनयांत्रण र्ांर्ळाकरे् पणुम जर्ा झाल्यानांिरच वाहने व 
सांबधीि कागदपत्र ेदेण्याि येिील. 

९) र्ोहरबांद तलफाप्यािुन बोलीनुसार तनतिि केलेल्या वाहनाांची उच्चिांर् रक्करे्ची ककर्ि र्ी. र्ी. 
स्वरुपाि र्हाराष्ट्र प्रदुषण तनयांत्रण र्ांर्ळ याांना जर्ा करावी लागनार आहे, याची कृपया नोंद 
घ्यावी. 

१०) वरील र्ोहरबांद तलफाप्यािनु नर्ुद केलेली उच्चिांर् बोली स्वीकारण्याचा व रदद करण्याचा 
अतधकार र्हाराष्ट्र प्रदुषण तनयांत्रण र्ांर्ळने राखुन िेवला आहे. 



११) यशस्वी झालेल्या उच्चिांर् बोलीदारने  र्ांर्ळािील वाहने खरेदी केल्यानांिर जी काय वाहनाांची 
िोर्फोर् करुन तवल्हेवाट लावावयाची असल्यास स्व:िाहा प्रादेतशक पतरवहन कायालयाशी सांपकम  
साधुन करण्याि यावा. र्ांर्ळािील जुनी वाहने एकदा खरेदी केल्यानांिर र्ांर्ळ त्यास कोणत्याही 
कायमवाहीसािी जबाबदार राहणार नाही. 

१२) उपरोक्ि सवम अटी शिी बोलीदारास र्ान्य राहिील. 
 
 

                                                           बोलीदाराची स्वाक्षरी 
 
 
 

                                                     तनलतेखि करण्याि येणाऱ्या वाहनाांचा िपतशल 
 

अनु क्र. वाहनाचा प्रकार वाहन क्र. वाहन खरेदी वषे  
1 ॲम्बसेेर्र MH-01-MA-6618 2004 

2 ॲम्बसेेर्र MH-01-MA-6511 2004 

3 ॲम्बसेेर्र MH-01-MA-8488 2005 

4 इस्टीर् MH-01-CA-9530 2001 

5 ओर्नी MH-01-NA-9667 2004 

6 ओर्नी MH-01-NA-1433 2004 

7 इांर्ीगो MH-0४-CA-7276 2005 

8 आयकॉन फोर्म MH-0१-NA-4313 2004 

9 आयकॉन फोर्म MH-0१-NA-4015 2004 

10 बलेनो MH-43-A-6500 2005 

11 असेंट  MH-4-BW-8269 2004 

12 ओर्नी MH-4३-L-892 2005 

 
 
 
 
 
 
 


