
 
 

ी साईबाबा सं थान िव  व त यव था, िशड  
म.ुपो.िशड , ता.राहाता, िज.अहमदनगर िपन.४२३१०९ 

(फोन नं.०२४२३) २५८५००/२५८७८२/२५८७८३ फॅ स नं.२५८८७० 
(Website - www.sai.org.in, Email – record@sai.org.in,) 

 
जु  या वाहनांचा  व िन पयोगी/भंगार डेड  टॉक सािह  याचा जाहीर िललाव 

ी साईबाबा सं  थानचे मालक चे जुनी वाहनांची व िन पयोगी डेड  टॉक भगंार सािह  यांची बधुवार िद. ३१/०३/२०२१ रोजी 
सकाळी ११.०० वाजता, जाहीर िललावान ेिव  करावयाची आह.े तरी अशी वाहन ेतसचे िन पयोगी डेड  टॉक भंगार सािह  य खरेदी 
क  इि छणा-यांनी ी साईबाबा सं  थानचे वाहन िवभाग प रसरात िललावासाठी उपि थत रहावे.   

अ) जाहीर िललावाने िव  करावया  या वाहनांचा तपिशल- 
अ.न.ं वाहनाचा कार वाहन मांक वाहनाची रिज. 

िदनांक 
टॅ  स िवमा 

१ मिहं ा लोगान,सीडी 
 लेअरसह 

MH-17-Y-3636 10/12/2007 O.T.T. 31/03/2021 

२ टाटा समुो, कारटेपसह MH-17-V-1701 15/12/2006 O.T.T. 31/03/2021 
३  कुल बस MH-17-C-8851 22/02/2002 31/01/20

21पयत 
31/03/2021 

४ टाटा िवंगर  णवािहका MH-17-AG-2418 26/04/2011 टॅ  स माफ 31/03/2021 
 
ब) िन पयोगी भंगार सािह  याचे लॉटचा त पिशल- 

अ.न.ं िवभागाचे नांव सािह  याचे लॉटचा तपिशल 

१. सामा  य शासन िवभाग लॉट नं.१) - िन पयोगी झेरॉ  स मिशन- ०३ नग 

२. मािहती तं ान िवभाग लॉट नं.२) - िन पयोगी  लॅि टक खु  या व  Revolving Chair -१६ नग 

३. पाणीपुरवठा िवभाग लॉट नं.३) पाणीपरुवठा िवभागाकडील डेड  टॉक व  त.ु. 
उदा. र  हॉलिवंग चेअर, वॉटर िमटर,वॉटर मोटर इ. 

४. मेकॅिनकल िवभाग लॉट न.ं४) वातानकुुलीत यं ाणा,रे जरेशन,वॉटर कुलर,एअर 
कटन,सोलर यं णा,  टीम जॅक िवसल, वकशॉप मिशनरी इ. 

 
१) जाहीर िललावात भाग घणेा-या  य  त नी िकंवा सं  थानी िललावापवू  वाहनांसाठी व िन पयोगी सािह  यासाठी वेगवेगळी 

 हणजे चार चाक  वाहनासाठी अनामत र  कम .४०,०००/- (अ. - चाळीस हजार मा ), व िन पयोगी भगंार 
सािह  यासाठी अनामत र  कम .४०,०००/- (अ. - चा ळीस हजार मा  ) रोखीन ेसं  थानम  य ेजमा करण ेआव  यक आह.े 

२) जाहीर िललाव अटी व शत , सं  थानची वेबसाईट  www.sai.org.in वर पाहता येईल, वाहनाची तपिशलवार माहीती 
तसेच  य  वाहने कायालयीन वळेेत वाहन िवभागात पहावयास िमळतील.  

३) शासनाच ेिनयमा माण ेतसेच  यात वेळोवेळी होणा-या बदला माण ेGST Tax वगैरेबाबतची र  कम सं  थानमाफत आदा 
करणते येईल. 

 
                         मु  य कायकारी अिधकारी  
                             ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  

 
 

 

 


