
 

1 221/00 
EòÉ¨ÉiÉPÉ®ú 

Eò±ÉÉ¨ÉÖnùnùÒxÉ ºÉ¨ÉºÉÖnùnùÒxÉ 
¶ÉäJÉ ´É <iÉ®ú 

+É®ú.ºÉÒ.ºÉÒ.iÉ³ý̈ ÉVÉ±ÉÉ 
MÉÉ³ýÉ GÆò 1- 200 
SÉÉè.¡Öò]õõ MÉÉ³ýÉ GÆò 2  

 200 SÉÉè.¡Öò]õ  
 MÉÉ³ýÉ (nùÉäxÉ MÉÉ³äý) 

¯û.8,32044/-  
´É ½þÉähÉÉ®äú ´ªÉÉVÉ 

Ênù.17/11/2022 
MÉȪ û´ÉÉ®ú 
´Éä³ý -11.00 ´ÉÉVÉiÉÉ 

2 1301/0/+ 
xÉÊ´ÉxÉ EòhÉä®úÒ 

¸ÉÒEòÉÆiÉ VÉEÖò®ú Eò®úÉäÊxÉªÉÉ 25 X 70 {ÉCEäò Ê´É]ÆõÉSÉä 
¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ´É®ú {ÉjÉä 
 

¯û.47,748/- ´É 
½þÉähÉÉ®äú ´ªÉÉVÉ  

Ênù.17/11/2022 
MÉȪ û´ÉÉ®ú 
´Éä³ý -12.00 ´ÉÉVÉiÉÉ 

3 1650/0 
xÉÊ´ÉxÉ EòhÉä®úÒ 

xÉ®úºÉªªÉÉ ªÉä̈ ÉÖ±É +É®ú.ºÉÒ.ºÉÒ.iÉ³ý +ÊvÉEò 
nùÉäxÉ ¨ÉVÉ±Éä 8620 
SÉÉè.¡Öò]õ ´ÉÉÊhÉVªÉ ´É 
®úÊ½þ´ÉÉºÉ 
 

¯û.38,00,000/-´É 
½þÉähÉÉ®äú ´ªÉÉVÉ  

Ênù.17/11/2022 
MÉȪ û´ÉÉ®ú 
´Éä³ý -01.00 ´ÉÉVÉiÉÉ 

4 1140/1 
xÉÊ´ÉxÉ EòhÉä®úÒ 

|É¦ÉÉEò®ú xÉÉ®úÉªÉhÉ +Ébä÷{É  1800 SÉÉè.¡Öò]õ {ÉjÉÉ 
¶Éäb÷,±ÉÖ̈ É MÉÉ³ýÉ 

¯û.2,46,228/-´É 
½þÉähÉÉ®äú ´ªÉÉVÉ 

Ênù.17/11/2022 
MÉȪ û´ÉÉ®ú 
´Éä³ý -02.00 ´ÉÉVÉiÉÉ 

5 1140/2 
xÉÊ´ÉxÉ EòhÉä®úÒ 

®ú̈ Éä¶É xÉÉ®úÉªÉhÉ +Ébä÷{É . 1800 SÉÉè.¡Öò]õ, {ÉjÉÉ 
¶Éäb÷,±ÉÖ̈ É MÉÉ³ýÉ  

¯û.1,27,713/-´É 
½þÉähÉÉ®äú ´ªÉÉVÉ 

Ênù.17/11/2022 
MÉȪ û´ÉÉ®ú 
´Éä³ý -02.00 ´ÉÉVÉiÉÉ 

6 1546/00 
xÉÊ´ÉxÉ EòhÉä®úÒ 

¸ÉÒ¨É. ºÉÖ̈ ÉxÉ ´ÉºÉÆiÉ {ÉÉ]õÒ±É +É®ú.ºÉÒ.ºÉÒ.iÉ³ý̈ ÉVÉ±ÉÉ 
2000 SÉÉè.¡Öò]õ ±ÉÖ̈ É 
MÉÉ³ýÉ 
800 SÉÉè.¡Öò]õ ´ÉÉÊhÉVªÉ 
MÉÉ³ýÉ 2 MÉÉ³äý 

¯û.6,35,233/- ´É 
´ªÉÉVÉ 

Ênù.22/11/2022 
¨ÉÆMÉ³ý´ÉÉ®ú 
ºÉEòÉ³ýÒ 11.00  
´ÉÉVÉiÉÉ 

7 1019/38 
xÉÊ´ÉxÉ EòhÉä®úÒ 

ºÉÉªÉzÉÉ Ê{ÉEòªªÉÉ +ÆEò¨É iÉ³ý¨ÉVÉ±ÉÉ +É®ú.ºÉÒ.ºÉÒ. 
1400 SÉÉè.¡Öò]õ  

¯û. 1,21,714/-´É 
´ªÉÉVÉ 

Ênù.22/11/2022 
¨ÉÆMÉ³ý´ÉÉ®ú 
nÖù{ÉÉ®úÒ  12.00  
´ÉÉVÉiÉÉ 

8 218/103 
¶ÉÉºiÉÒ  
xÉÊ´ÉxÉ EòhÉä®úÒ 

¶Éè±Éä¶É ÊºÉiÉÉ®úÉ¨É ºÉÉ±ÉäEò®ú +É®ú.ºÉÒ.ºÉÒ {ÉÊ½þ±ÉÉ 
¨ÉVÉ±ÉÉ ´ÉÉÊhÉVªÉ MÉÉ³ýÉ 
1082 SÉÉè.¡Öò]õ. 

¯û. 1,77,476/-´É 
´ªÉÉVÉ 

Ênù.22/11/2022 
¨ÉÆMÉ³ý´ÉÉ®ú 
nÖù{ÉÉ®úÒ   01.00  
´ÉÉVÉiÉÉ 

 



      िभवंडी महानगरपािलकेने सन २०२१-२०२२ अखेर या थकीत मालम ा व इतर करापोटी ज त केले या थावर मालम ाचा 
जाहीर िललावा या अटी व शत   खालील माणे  

1. िभवंडी महानगरपािलकेने भाग सिमती . १ ते ५  काय लयामाफत उपरो त िमळकतीना अिधप  बजावूनही मालक/ 
भोगवटदाराने कराची र कम भर यास कसूर के याने महानगरपािलकेने सदरची िमळकत अटकावून/ज त केलेली होती. तरीही 
िमळकतधारकाने कराची र कम जमा केलेली नाही. हणून मनपास येणे असले या र कमेपोटी सदर या जाहीर िललावा ारे 
िमळकतीची िव ी क न ही र कम वसूल कर यात येत आहे.   

2. सदर िमळकत चा जाहीर िललाव नमूद िदनांक व वेळेत घेणेत येईल.  

3. या तारखेपयत मालम ेची मूळ कागदप े वर नमूद के या माणे थावर मालम े या मालका या ता यात आहेत. 

4. िललावाची बोली ही मनपास येणे असले या करापे ा जा त र कमेची बोली करावी लागेल. यापे ा कमी र कमेची बोली    

     लावता येणार नाही.  

5. मालम ा कर थकबाकीसाठी थकबाकीदार  आहे आिण . /- याज वगळून वा षक सन २०२१-२२  थकबाकी वसूल    
कर यायो य आहे.  

6.िव ी या घोषणेम ये नमूद केलेले तपशील यातील सव कृ ट मािहतीसाठी सांग यात आले आहेत, परंतु हे काय लय िव ी या 

घोषणेम ये कोण याही ुटी, चकुीचे िवधान कवा वगळ यासाठी जबाबदार राहणार नाही. 

7. या रकमेने अशी बोली वाढवली जाणार आहे ती र कम िललाव िव ी आयोिजत कर वसुली िनरी क/िनयु त िललावक य ारे 

िन चत केली जाईल. बोली या रकमेब ल कवा बोली लावणार ्याब ल कोणताही वाद उ भव यास, िललाव करणा या ािधकारी 

यांचा िनणय अंितम राहील. 

8.अ पवयीन कवा वेडे  वगळता कोणतीही िभवंडी मनपा ह ीतील थकबाकीदार नसलेली य ती िललावात भाग घेऊ शकते आिण 
बोली लावू शकते. 

9.सव बोलीदारांनी आधीच घोिषत करणे आव यक आहे की ते यां या वतः या वतीने कवा यां या मालका या  वतीने 

बंधनकारक आहेत. जे हा एखादा बोलीदार केवळ एजंट हणून काम करत असतो, ते हा याला िललावाचे पयवे ण करणा या 
अिधका याकडे िललावात बोली लाव यासाठी या या त वानुसार अनामत जमा करावा लागेल. 

10.  येक बोलीदाराने  वत:साठी/ती बोली लावत अस  यास  वत:चे नाव व प ा  प  टपणे नमूद करणे आव  यक आहे. तृतीय 
प ासाठी बोली लावता येणारनाही. 

11. यश वी बोली लावणा याने िबड शीटम ये खरेदी/खरेदीदारांची यो य नावे नमूद करावीत यां या नावावर/नावे, मालम ा 
ह तांतिरत करायची आहे. नाव/नावांम ये नंतरचे कोणतेही बदल/बदल कर याची परवानगी िदली जाणार नाही. 

12.िललावाम ये सहभागी हो यासाठी इ छुक बोलीदारांनी, आयु त BNCMC या नावे कोण याही शे ू ड बँके या ॉ ड बँकस 

पे ऑडर ारे कवा मनपात रोख र कम व पात  िललावक य कडे . /-(10000-) ची परत कर यायो य िललाव ठेव जमा करणे 

आव यक आहे. िललावा या समा तीनंतर बोलीदारांना हे परत केले जाईल. तथािप, जर यश वी बोलीदाराची इ छा असेल, तर ही 
र कम या याकडून देय असले या बयाणा रकमेम ये समायोिजत केली जाईल. िललावा या चतेची कारणे कवा िललावा या 
आचरणात बाणेदार य यय कवा अडथळे िनम ण कर याचा य न कवा हातोडा पड यावर बयाणा र कम भर यात अयश वी 
झा यास िललावाची ठेव ज त केली जाईल.  



13. यश वी बोली लावणा याला यश वी बोली या रकमेची संपूण कमत कर वसुली अिधका याला विरत ावी लागेल, 
िललावा या िठकाणी उप थत असले या, कोण याही शे ू ड बँके या ॉ ड बँकस पे ऑडर ारे बीएनसीएमसी देय आयु त यां या 
नावे काढ यात येईल. िभवंडी येथे/िललावात या या नावे ठोठावले या मालम ेवर रोख. बँ कग तास संप यानंतर िललाव पूण 

झा यास, यश वी बोलीदार ही र कम िभवंडी येथे बदलून देय असले या ॉस चेक ारे जमा करेल. 

14.कोण याही यायालया या िनदशानुसार, िललाव पुढील कोण याही सूचनेिशवाय पुढे ढकलला जाईल कवा र  केला जाईल आिण 
िललावात सहभागी होणारी य ती (ती) अशा थिगती कवा र  के याब ल कोण याही नुकसानीचा दावा क  शकत नाही. 

15. िललाव िव ी करणार् या कर वसुली अिधकार् याकडे िववेकबु ी असेल आिण MMC ACT 1949आिण याखालील कर 

आकारणी िनयमा या तरतुद या अधीन राहून, कोण याही कारणा तव िव ी र  करणे, पुढे ढकलणे कवा पुढे ढकल याचे अिधकार 

राखून ठेवतील. यासाठी कोणतीही आव यकता नाही. िव ीची नवीन घोषणा जारी केली जाईल, जर थिगती 30 िदवसांपे ा जा त 

कालावधीसाठी नसेल. 

16. िललाव आयोिजत करणारा कर वसुली िनरी क/िनयु त िललावकत , कोण याही य तीला बोलीम ये भाग घे यापासून 

ितबंिधत कर याचे अिधकार राखून ठेवतात, जर अशा य त ची उप थती िललावा या गतीम ये अडथळा आणू शकते असे 

समाधानी असेल. 

17. िललावा या िठकाणी बोलीतील सहभाग ही येथे नमूद केले या अटी व शत ची वीकृती मानली जाईल. 

18.सावजिनक िललावा ारे होणारी िव ी ही सव त जा त बोली लावणारी असेल आिण ती िव ी या अटी आिण शत या अधीन 

असेल आिण िदनांक  /    /2022 म ये िव ी या घोषणे या साम ी या अधीन असेल आिण ते पुढील पु टीकरण कर वसुली 

अिधकारी यां या अधीन असेल. परंतु, िद.     /    /2022 िव ी या घोषणेम ये नमूद के यानुसार सव च बोली लावणार् याने केलेली 
बोली राखीव कमतीपे ा कमी अस यास कोणतीही िव ी केली जाणार नाही .पुढील तर् हेने की बोलीदार बोली लाव यासाठी 
कायदेशीरिर या पा  आहे. 

19.िललाव िव ी, शीषक आहे.की मालम ेची िव ी िव ी या िठकाणी "जसे आहे तेथे आधार आहे आिण आधार काय आहे" या 
अटीवर ती खरेदी करावी लागेल या अटी या अधीन आहे .िललाव िव ी देखील ारे लाग ूकेले या िविवध काय ां या अधीन आहे. 

भारत सरकार, रा य सरकार, थािनक ािधकरणे आिण अशा इतर ािधकरणांना कायदे, िनयम-सह आिण असे कायदे, िनयम 

आिण कायदे आिण िनयमां या अधीन राह याचे अिधकार आहेत. 

20. िललाव िव ी MMC ACT 1949 अंतगत केले या िनयमां या तरतुदीनुसार आहे. संभा य बोलीदाराने यांना आिण 
यासंबंिधत कोणताही कायदा समजून घेणे आव यक आहे. 

21. मु ांक शु कासह खरेदी पैशा या िकमतीची संपूण र कम खरेदीदाराने कर वसुली अिधका याला भरावी.िललाव संप यावर 

लगेच मालम ेवर. डीफॉ टम ये, मालम ा विरत पुन व ी केली जाईल. 

22. पेमटम ये चूक झा यास या या/ित यािव  कायदा आिण िनयमानुसार यो य कारवाईसाठी तो जबाबदार असेल, पुन व ी 
झा यास तोटा झा यास तो/ती जबाबदार असेल. तो/ितने मालम ेवरील कवा नंतर िवक या जाणा या रकमे या कोण याही 
भागावरील सव ह क ज त करतील. 

23. िजथे िनयम(ने) आिण काय ांतगत िव ी बाजूला ठेव यासाठी कोणताही अज केला जात नाही कवा जेथे असे अज (ले) केले 

जातात/केले जातात आिण कर वसुली अिधकार् याने नाकारले आहेत, तेथे कर वसुली अिधकारी (संपूण र कम अस यास खरेदीचे 

पैसे िदले गेले आहेत) िव ीची पु टी करणारा ऑडर ा आिण यानंतर, िव ी िनरपे  होईल.जेथे असा अज केला जातो आिण 

परवानगी िदली जाते आिण जेथे र कम आिण दंड आिण शु क जमा के यावर िव ी बाजूला ठेव यासाठी अज केला जात असेल तर 

िव ी या तारखेपासून तीस िदवसां या आत ठेव जमा केली जाते, कर वसुली अिधकारी िव ी बाजूला ठेवून ऑडर देईल.. 



24.िव ी या पु टीनंतर, खरेदीदाराने मालम ा िवक यापासूनचे ह क, शीषक आिण याज या या/ित याकडे िनिहत आहे असे 
मानले जाईल आिण िव ी पूण झा यापासून नाही. 

25.कोण याही कारणा तव िव ीची पु टी न झा यास, परंतु बाजूला ठेव यास, खरेदीदाराने खरेदीदारा या खा यावर िदलेले कवा 
जमा केललेे कोणतेही पैसे काय ा या तरतुदीनुसार खरेदीसाठी परत केले जातील. 

26. संपूण कमत िव ी या वेळेपयत कवा यानंतर लगेच िललाव करणार् या िनरी काने िनदश िद यावर अदा केली जाईल. 

27. कमत िद यानंतर मालम ा सुपूद केली जाईल आिण िनरी का ारे िव ीचे माणप  जारी केले जाईल. 

28.िबडरने मालम ेची तपासणी केली आहे आिण यांनी य ात पाहणी केली आहे की नाही हे ते खरेदी करत आहेत हे यांना 

समजले आहे आिण गणुव ा, माण, आकार, मोजमाप, मोडतोड, सं या यािवषयी कोणतीही त ार नाही या गहृीतकावर माल 

िवकला जाईल. , वजन, इ., वजन कवा सं येनुसार खरेदीदारांकडून िवचार केला जाईल आिण खरेदीदार िवकले या माला या संपूण 

कवा काही भागाची िडिल हरी िमळव यात अयश वी झाला तर, याला माणा यितिर त कोणताही दावा कर याचा अिधकार 

नसेल. िवतिरत न केले या रकमे या मू याचा परतावा. याला कोण याही खा यावर कोणतेही नुकसान, तोटा कवा नफा, याज कवा 

भरपाईचा दावा कर याचा अिधकार असणार नाही. 

29. मालम ा,खरेदीदारा या िबड वीकार यापासून या या जोखमीवर येक बाबतीत राहतील आिण या तारखेपासून या या 
सुरि त क टडीसाठी कवा जतन कर यासाठी िवभाग कोण याही दािय वाखाली राहणार नाही. 

30 संपूण पैसे भरलेले परंतु खरेदीची पु टी होईपयत आयकर िवभागाकडे जमा केली जाणार नाही, परंतु कर वसुली अिधका याकडे 
वत: या या/ित या वैय तक ता यात ठेवली जाईल आिण हणून िव ीची र कम बाजूला ठेव यास संबंिधत ा तकर 

अिधकार ्याकडून िरफंड ऑडर जारी कर या या कोण याही गरजेिशवाय विरत परतावा िमळू शकतो. 

31.िललाव िव ी अंतगत/ कवा संबंिधत कोण याही करणावर िनणय घे याचे अिधकार फ त िभवंडीतील यायालयालाच 
असतील. 

32.िव ी पूण झा यावर या थतीत मालम ा आहेत याच थतीत िवक या जातील. या मालम ेचा ताबा घेत या या तारखेपासून 

खरेदीदारा या एकमेव जोखमीवर राहील. 

33.सव बोलीदार/खरेदीदारांनी या अट या अधीन राहून िव ीची अट वाचली आहे आिण वतःला पिरिचत केले आहे असे मानले 

जाईल. 

34. िललावात थावर मालम ेची िव ी थायी माने मांडले या प तीने केली जाईल. 

35. िड यु टर कर रकमे यितिर त िललावासाठी झालेला खच ही वसूल करायची र कम आहे. परंतु िललावाम ये वसूल केले या 
कोण याही अितिर त रकमेवर िडफॉ टरकडून दावा केला जाऊ शकतो फ त िललावा या तारखेपासून सहा मिह यां या आत आिण 

जर सहा मिह यां या आत दावा केला नाही तर िडफॉ टरकडून दावा केला जाऊ शकत नाही आिण ती BNCMCखा यात जमा केली 
जाईल. 

36.िव ीसाठी ठेवले या कोण याही थावर मालम े या बाबतीत नाममा  बोली लावणे मनपा या  वतीने आयु तांना कायदेशीर 

असेल, जर अशा इमारतीला थायी सिमतीची पूव ची मा यता ा त झाली असेल. 

37. या अटी व शत  फॉम . मधील िव ी या घोषणेसह वाच या जा यात.  

38.इ छत बोलीदारांना मालम ेची तपासणी/द तऐवजाची तपासणी/तपासणी अगोदर भेट या माग ने मालम े या िललाव िव ीशी 

करता येईल. िनयु तीबाबत वतमानप ात िस  झाले या जािहरातीनुसार. वृ प ात   िद. 11 /08/2022 रोजी कािशत झाले या 



जािहरातीनुसार, मालम ेची तपासणी आिण कागदप ांची तपासणी  िद.16 /11 /2022 रोजी सकाळी/ दपुारी.03..pm दर यान 
भाग सिमती काय लयात कर यात येईल. 

39. जे काही आधीच रेकॉडवर आहे या संदभ त कोणतेही प टीकरण िदले जाणार नाही. 

40. जाहीर िललाव िन न वा रीकार यां या उप थतीत पार पाड यात येईल. 

 

 

 

 

                     

 



 


