सक्षम प्राधिकारी, महाराष्ट्र ठे वीदाराच्या धहतसंबंिीचे संरक्षण अधिधियम, 1999 तथा उप धवभागीय
अधिकारी मं बई पश्चचम उपिगर यांचे कायालय
प्रशासकीय इमारत, 9 वा मजला, शासकीय वसाहत, बांद्रा (पू), मं बई 400 051 . दरध्विी क्र. 022-26510136

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

क्र. /उविअ/का-5/वि.यु.मा./वििाि/जा.नो/18
विनाांक :10/01/2018
महाराष्ट्र ठे िीिाराांच्या (वित्तीय िांस्थामधीि) वहतिांबांधीचे िांरक्षण अवधवनयम, 1999 अन्िये जप्त केिे ल्या मािमत्तेच्या वििाि
विक्रीची जाहीर नोटीि
ज्याअथी श्री.उिय मोहनिाि आचायय, याांच्या मािकीच्या िी.यु.माकेटटग कांपनीच्या महाराष्ट्र ठे िीिाराांच्या (वित्तीय िांस्थामधीि) वहतिांबांधीचे िांरक्षण
अवधवनयम, 1999 अन्िये जप्त केिेल्या मािमत्ता िांबांधी मा. विशेष न्यायाियातीि प्रकरण क्र. 36/2000 मध्ये जे आरोपी आहे त आवण तयाांची खािीि
तक्ततयात (मा. ििोच्च न्यायािया कडू न गुन्हे गारी िांवकणय िािा क्र. 752/2010 मधीि मांजरू पवरवशष्ट्ट-2 च्या मान्यतेनि
ु ार) नमूि मािमत्ता जप्त करण्यात आिी
आहे ि तयाची वििािाद्वारे विक्री करण्याचे मा. विशेष न्यायाियाने आिे श वििे आहे त.
तयाअथी या द्वारे अशी नोटीि िे ण्यात येते की, उक्तत मािमत्ता जशी आहे जेथे आहे तयास्स्थतीत िर नमूि केिेल्या पत्त्यािरीि िक्षम प्रावधकारी तथा
उपविभागीय अवधकारी, मुांबई पस्चचम उपनगर याांचे मार्यत खािीि अटी ि शती िर वििािाद्वारे विकण्यात येणार आहे . ज्या व्यस्क्तति ििर मािमत्ते पैकी एक
टकिा अवधक मािमत्ता विकत घ्याियाच्या अितीि तयाांनी प्रतयेक मािमत्तेिाठी रू. 100/- टकमतीचा स्ितांत्र अजय प्राप्त करून या अजामध्ये प्रतयेक मािमत्तेच्या
न्युनतम टकमतीच्या (शािकीय मुल्याांकन कतयांनी िािर किेल्या मुल्याांकनाच्या रक्तकमेच्या) 10% रकमेचा वड.वड./पे-ऑडय र (र्क्तत राष्ट्टीयकृत बँके कडीि)
बयाणा रक्तकम िोबत जोडू न वििािात भाग घे ऊ शकतीि. वड.वड. /पे-ऑडय र िक्षम प्रावधकारी तथा उपविभागीय अवधकारी, मुांबई पस्चचम उपनगर, प्रशािकीय
इमारत, 9 िा मजिा, शािकीय ििाहत, बाांद्रा (पू), मुांबई -400 051 याांचे कायाियात वि.20/01/2018 रोजी िायां-5.00 िा पयंत टकिा तयापूिी पोहोचतीि
अशा बेताने पाठिािा. ििर मािमत्ते िांबांधी विस्तृत मावहती अजाचा नमुना ि वििािाच्या अटी ि शती बाबतची मावहती कायाियीन िेळेत अजयिाराि उपिब्ध
करून िे ण्यात येईि. तयाांनतर आिेल्या अजाचा विचार करण्याचे अवधकार मा. विशेष न्यायाियाि राहतीि. पात्र अजयिाराांना वििािाची तारीख स्ितांत्रपणे
कळविण्यात येईि.
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वमळकतीचा तपवशि

मािमत्तेची िगयिारी

स्व्ह.आय.पी.प ॅिेि हॉटे ि (हॉटे ि िामजीि) न.भू.क्र. 1903,
1903, 1 ते 7 प्िॉट नां. 456 अ, (जुना), अांवतम भुखांड क्र.
509 (नविन) आझाि रोड, वििेपािे (पू), मुांबई-57
फ्िॅट नांबर- ई-204 ि ईÔ-304, झरना इन्किेि
को.ऑप.हौ.िो, िाईधाम मांिीराजिळ, आशा नगर,ठाकुर
कॉम्पिेक्ति पस्चचम द्रुतगती मागय, काांविििी पूि,य मुांबई-101
फ्िॅट नांबर-ई-406 ि ई -506, झरना इन्किेि
को.ऑप.हौ.िो, िाईधाम मांिीराजिळ, आशा नगर,ठाकुर
कॉम्पिेक्ति पस्चचम द्रुतगती मागय, काांविििी पूि,य मुांबई- 101
फ्िॅट नां. ई-203 ि ई-303, झरना इन्किेि को. ऑप. हौ.
िो., िाईधाम मांिीराजिळ, आशा नगर, ठाकुर कॉम्पिेक्ति
पस्चचम द्रुतगती मागय, काांविििी पूिय, मुांबई-101
फ्िॅट नां. ई-405 ि ई-505, झरना इन्किेि को. ऑप. हौ.
िो., िाईधाम मांिीराजिळ, आशा नगर,ठाकुर कॉम्पिेक्ति
पस्चचम द्रुतगती मागय, काांविििी पूिय, मुांबई-101
ए-29 (A, B), ए-31 (A, B) ि ए-32 (A, B) ऑवर्ि
वप्रमायिेि ऑर्/उिय ऑर्िेट (मुांबई िांध्या) गोकुळ
आकेड, िुभाष रोड, गरिारे िमोर, वििेपािे (पूिय), मुांबई57
हॉटे ि जाि न.भु.क्र. 1752 अ, एर्.पी. नां.203, हॉटे ि
एव्हीयन जिळ, इांटरन ॅशनि एअरपोटय ि हॉटे ि िहारा स्टार,
िेस्टनय एक्तयप्रेि हायिे. मुांबई-57.
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िावणज्य

क्षेत्रर्ळ

शािकीय मान्यता प्राप्त
मुल्याांकना कतया नुिार
मुल्य रू.

909.20 चौ.मी.

27,43,05,640/-

10% बयाणा रक्तकम रू.

2,74,30,564/-

95.82 चौ. मी.
वनिािी
फ्िॅट नां. ई-204 ि ई304
95.82 चौ. मी.
वनिािी
फ्िॅट नां. ई-406 ि ई506
वनिािी
ई- 95.82 चौ. मी.
203 ि ई-303

1,19,58,336/-

11,95,834/-

1,19,58,336/-

11,95,834/-

1,19,58,336/-

11,95,834/-

वनिािी
ई-405 ि ई-505

95.82 चौ. मी.

1,19,58,336/-

11,95,834/-

ए-29 (A) ि ए-29 (B)

25.08 चौ.वम.

47,80,248/-

4,78,025/-

ए-31 (A) ि ए-31 (B)

25.08 चौ.वम.

47,80,248/-

4,78,025/

ए-32 (A) ि ए-32 (B)

25.08 चौ.वम.

47,80,248/-

4,78,025/

1296.00
चौ.वम.

39,87,14,400

िावणज्य

3,98,71,440

धललावाच्या अटी व शती
1) वििािात भाग घे णाऱयाांनी अनामत रकमेचा वि.वड./पे-ऑडय र (र्क्तत राष्ट्टीयकृ त बँके कडीि) अजा िमिेत COMPETANT AUTHORITY & SUB
DIVISIONAL OFFICER, MUMBAI WESTERN SUBURBAN याांचे नािे जमा करािा िागेि.
2) प्रतयक्ष वििािाच्या िेळी वकमान 3 खरे िीिाराांनी बोिी िािणे बांधनकारक आहे . तीन पेक्षा कमी खरे िीिार उपस्स्थत अिल्याि वििाि तया वििशी रद्द करण्यात येईि
ि वििािाची पुढीि तारीख मा. न्यायाियाच्या वनिे शानुिार ठरविण्यात येईि.
3) यशस्िी खरे िीिार म्हणून जाहीर करण्यात आिेल्या पक्षकाराने अांवतम बोिीची उियवरत रक्तकम वििािाच्या तारखेपािून 60 विििाचे आत COMPETANT
AUTHORITY & SUB DIVISIONAL OFFICER, MUMBAI WESTERN SUBURBAN याांच्या नाांिे वडमाांड ड्राफ्ट/ पे ऑडय र भरणे बांधनकारक अिेि.
ििर पूणय रक्तकम खरे िीिाराांनी जमा केल्यानांतरच मािमत्ता विक्री िांिभात मा. न्यायाियाच्या आिे शानुिार विक्री प्रमाणपत्र िे णेत येईि. तिेच मा. न्यायाियाच्या
आिे शा नांतरच यशस्िी बोिी िािणाऱयाांचे उियरीत रक्तकमेचे वडमाांड ड्राफ्ट/ पे ऑडय र िटविण्यात येईि.
4) जप्त मािमत्ता विक्री िांिभात िस्तऐिज करण्यापूिी/केिेनांतर मािमत्तेचे मुद्राांक शुल्क ि िस्तऐिज नोंिणी शुल्क हस्ताांतरण र्ी, र्ेरर्ार र्ी तिेच अन्य कोणतयाही
प्रकाराची शािकीय शुल्क भरण्याची जबाबिारी खरे िीिाराची राहीि.
5) जप्तीच्या विनाांपािून ते यशस्िी बोिी िाराांना ताबा द्याियाच्या तारखेपयंतचा तया जागेचा महापाविकेकडीि मािमत्ता कर, पाण्याचे िे यक तिेच विद्युत िे यक, िूरध्िनी
िे यक, िोिायटीची थकबाकी, तिेच जप्त मािमत्तेिर अििेल्या अन्य कोणतयाही प्रकारच्या थकबाकीची रक्तकम मा. ििोच्च न्यायाियाच्या वि.11/5/2010 रोजीच्या
वनणययानुिार यशस्िी बोिीच्या रक्तकमेतन
ू भरणेत येईि. जप्तीच्या विनाांकापूिी म्हणजेच विनाांक 17/5/2000 पूिी िे य अििेिी थकबाकी ि ताबा विल्या नांतर प्रस्तुत
मािमत्तेची उपरोक्तत नमुि केल्या प्रमाणे िे य अििेिी रक्तकम यशस्िी बोिीिाराने भरणे क्रमप्राप्त अिेि.
6) ज्या मािमत्ताांच्या खरे िी टकमती 50 िाखापयंत आहे त अशा मािमत्ताांच्या िोन बोिीमधीि र्रक 10 हजारापेक्षा कमी निेि अशा पटीत बोिी िािणे बांधनकारक
अिेि.
7) ज्या मािमत्ताांच्या खरे िी टकमती 50 िाखापेक्षा जास्त आहे त अशा मािमत्ताांच्या िोन बोिीमधीि र्रक 1 िाखापेक्षा कमी निेि अशा पटीत बोिी िािणे
बांधनकारक अिेि.
8) वििाि प्रवक्रयेिाठी होणारा एकूण खचय प्राप्त विक्रीतून टकिा जमा रक्तकमेतन
ू िजा केिा जाईि.
9) खरे िीिार म्हणून जाहीर करण्यात आिेल्या पक्षकाराने उरिेिी िांपण
ु य रक्तकम िरीि विवहत 60 विििाांच्या मुितीत न भरल्याि स्थािर जप्त मािमत्ता घे ण्याि तो
इच्छु क नाही अिे गृहीत धरून जमा अििेिी बयाणा रक्तकम जप्त करण्यात येईि ि ती मािमत्ता पुन्हा वििािाद्वारे विक्रीि काढणेत येईि.
10) िरीि जप्त मािमत्ते पैकी कोणतीही मािमत्ता जर कोणतयाही इच्छु क खरे िीिाराि पहाियाची अिेि तर ििर वििाि प्रवक्रयेत भाग घे णाऱया खरे िीिाराि मा.ििोच्च
न्यायािय याांच्या िरीि आिे शानुिार या कायाियातीि प्रवतवनधंच्या उपस्स्थतीत िाखविण्यात येईि.
11) िरीि वमळकतीचे या कायाियात उपिब्ध अििेिे कागिपत्र तपािाियाचे टकिा ते हिे अिल्याि शािकीय वनयमानुिार शुल्क आकारिे जाईि.
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12) ििर वििािात अजयिाराांना भाग घे णे पूिी शािकीय मुल्यांााकनानुिार 10% बयाणा रक्तकम भरणे आिचयक आहे . वह जावहरात
http://mumbaisuburban.gov.in या िांकेतस्थळािर तिेच या कायाियािह मा.वजल्हावधकारी, मुांबई उपनगर वजल्हा, मा. वजल्हावधकारी पािघर, ि मा. नगर
वििाणी न्यायािय मुांबई, कोटय रूम नां. 36 यांचे नोटीि बोर्डावर प्रविध्ि करण्यात आिी आहे .
13) िरीि अटी ि शतीमध्ये र्ेरबद्दि करणेचे ि अवतवरक्तत अटी शती ठरविणेचे ििय हक्तक या कायाियाने राखून ठे ििे आहे त.
वटप :- 1) उपरोक्तत मािमत्तें पैकी मुांबई उपनगर वजल्यातीि मािमत्ता पहाणीिाठी ििय कायाियीन कामाकाजाच्या वििशी िकाळी
वनयोवजत िेळ घे ऊन उपिब्ध करून िे ण्यात येईि.

10.00 ते िुपारी 1.00 यािेळेत पूिय

सक्षम प्राधिकारी
एम.पी.आय.र्डी.कायदा 1999
तथा
उप धवभागीय अधिकारी
मंबई पश्चचम उपिगर
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