
 
BANK OF MAHARASHTRA, JALGAON ZONAL OFFICE, KHANDESH COMPLEX, 

NEHRU CHAUK, JALGAON 425 001 

Email: gad_jag@mahabank.co.in Phone: 0257 2225030 

 

SALE OF OFFICE VEHICLE 

 

Bank of Maharashtra intends to sell the following vehicle on “AS IS WHERE IS BASIS”.  

Details are as under: 
 

S.No. Make of the 

Vehicle 

Registration Number Registration 

Date 

Model Base Price 

01 Maruti 

Suzuki 

MH19 BU 5224 10.12.2014 Swift VXI 

BS4 

Rs.2,75,000.00 

 

Above mentioned vehicle is available for inspection at the above-mentioned address on 

any Bank working day from 22.12.2020 to 02.01.2021 between 10.00 AM to 4.00 PM. 

Last date for submission of offers is 02.01.2021 by 3.00 PM. 

 

Application forms with other terms and conditions are available at above mentioned 

address and can also be downloaded from our website www.bankofmaharashtra.in/tender. 

Cost of the application form is Rs.1,000.00 (Nil for Staff/Retired Staff) which is non-

refundable & to be paid by way of Pay Order / Demand Draft favoring Bank of 

Maharashtra payable at Jalgaon. 

 

Interested buyers are requested to pay the Earnest Money Deposit of Rs.10,000/- (Rupees 

Ten Thousand Only) (for staff and retired staff Rs.5000/- only) per vehicle along with the 

application form by way of Pay Order /demand draft in favor of Bank of Maharashtra 

payable at Jalgaon. 

 

Bank hereby reserves the right to reject any or all offers without assigning any reason 

thereof. Please note that it is responsibility of purchaser to transfer the vehicle in his/her 

name. Brokers please excuse. 

 

 

Place:   Jalgaon       Zonal Manager 

Date: 22.12.2020      Jalgaon Zone 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bankofmaharashtra.in/tender


     

 बँक ऑफ महाराष्ट्र, जळगाव अंचल कार्ाालर्, खान्देश कॉम्प्लेक्स, नेहरू चौक, जळगाव ४२५ ००१   

ई मले : gad_jag@mahabank.co.in फोन : ०२५७ २२२ ५०३०  

वाहनाची ववक्री  

बँक ऑफ महाराष्ट्र खाली नमदू केलेल्या वाहनाची “जसे आह ेजेथे आह”े तत्वावर  ववक्री करू इवछिते. संबवित 

तपशील खालीलप्रमाण:े 

अन.ु 

क्र. 

मेक  रवजस्ट्रेशन नं. रवजस्ट्रेशन तारीख  मॉडेल  राखीव वकंमत (रु.) 

०१  Maruti 

Suzuki 
MH१९  BU ५२२४  १०.१२.२०१४  Swift VXI 

BS४  
२,७५,०००.००  

 
वर नमदू केलेले वाहन पाहणीसाठी वरील पत्त्यावर उपलब्ि आह.े सदर वाहन कामाछया वदवशी वद. २२.१२.२०२० 

त े ०२.०१.२०२१ पयंत स. १०.०० ते  द.ु ०४.०० या दरम्यान पाहता येतील. 

 
प्रस्ताव सादर  करावयची अंततम तारीख तद. ०२.०१.२०२१ दु. ०३.०० पयंत आहे. 

 
अटी  व शती : 

१. इछिूक खरेदीदारांनी  त्यांचा प्रस्ट्ताव मोहोरबंद वलफाफ्यामध्ये त्यावर” वाहन खरेदीसाठी प्रस्ट्ताव” असे 

वलहून बँक ऑफ महाराष्ट्र, जळगाव अंचल कार्ाालर्, खान्देश कॉम्प्लेक्स, नेहरू चौक, जळगाव ४२५ 
००१  या पत्यावर सादर  करावा.  

२. प्रस्ट्ताव नेमका आवण वाहनाचा नं. टाकून द्यावा. 

३. प्रस्ट्तावासोबत रु. १०,०००  /- बयाणा  रक्कम (स्टाफ/ररटा. स्टाफ साठी रु. ५ ,००० /- )   बँक ऑफ 

महाराष्ट्र यांछया नावे  काढलेल्या जळगाव येथे पे ऑडडर  वकंवा वडमांड  ड्राफ्ट द्वारा जमा करावी 

४. प्रस्ट्तावासोबत अजड खचड रु. १,०००  /- (परत न वमळणारे) (स्टाफ/ररटा. स्टाफ साठी तिल )   बँक ऑफ 

महाराष्ट्र यांछया नावे  काढलेल्या जळगाव येथे पे ऑडडर  वकंवा वडमांड  ड्राफ्ट द्वारा जमा करावी. 

५. वाहन हस्ट्तांतररत करावयाची जबाबदारी खारेवददाराचीच राहील. 

६. खरेदीदार त्यांचा प्रस्ट्ताव मान्य झाल्यानंतर ७ वदवसांछया आत उदितृ केलेली रक्कम भरण्यास असफल 

ठरल्यास त्याने भरलेली बयाणा  रक्कम जप्त करण्यात येईल. 

७. खरेदीदाराने वाहन हस्ट्तांतररत करण्याची प्रवक्रया पणूड केल्यानंतर, म्हणजेच सदर वाहन हस्ट्तांतररत केल्याचा 

कागदोपत्री  परुावा सादर  केल्यानंतर त्याची बयाणा  रक्कम परत करण्यात येईल. 

८. आरटीओ कडून कोणतीही रक्कम परत आल्यास त्यावर बँकेचा एकट्याचा अविकार राहील. 

९. कोणतेही  कारण न दतेा कोणताही  अथवा सवड प्रस्ट्ताव नाकारण्याचा अविकार बँकेने राखनू ठेवलेला 

आह.े 

१०. आरटीओ कडून संबंवित वाहन खरेदीदाराछया नावे नोंदणी होऊन त्याचप्रमाण ेकागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतरच 

खरेदीदाराला वाहनाचा ताबा दणे्यात येईल. 

११. राखीव वकमतीछया आत वाहनाची ववक्री केली जाणार नाही. 

 
वद. २२.१२.२०२०         अचंल प्रबंिक 

वदकन: जळगाव             जळगाव अचंल  


