
GOVERNMENT OF PUDUCHERRY 
TRANSPORT DEPARTMENT 

GOVERNMENT AUTOMOBILE WORKSHOP 
SARAM, PUDUCHERRY 

# # # 
 

No.734/GAW/C2/2022-23           Puducherry, Date:           03.2023 
 

RE AUCTION NOTICE 
(E-auction system) 

 
Condemned / Old Vehicles of various Departments of Government of Puducherry 

(Two Wheelers, Four Wheelers) in “As is where is condition” will be auctioned through e-

auction system on https://eauction.gov.in on 30.03.2023 10.00 a.m. to 4.00 p.m. or till 

bid continued.  

 

Total number of old auctioning vehicles- 3 

 

Old Two Wheelers (Total Numbers -1) 
 

1. Bullet (1) 
 
Old Four Wheelers (Total Numbers - 2) 
 

1. Mahindra Bolero - (1) 
2. M. Benz (1) 

 
(Note: Every make of total number of the vehicles are mentioned within bracket).  
 

 

           Application form, e-auction notice, Terms and Condition, list of department vehicles 

of Annexure - I & Annexure - II may be downloaded from the website 

https://eauction.gov.in, https://transport.py.gov.in with effect from 23.03.2023. 

 

 

                                                                                 (S. SATHIYAMOORTHY) 
                                                                      DEPUTY TRANSPORT COMMISSIONER- 
                                                                           CUM-EXECUTIVE ENGINEER (I/C) 

                                                      GOVERNMENT AUTOMOBILE WORKSHOP,  
                                                                               PUDUCHERRY 

 

 

https://eauction.gov.in/
https://eauction.gov.in/
https://transport.py.gov.in/


புதுவைஅரசுப ோக்குைரத்துத்துவை 

அரசு ைோகன ணிமவன 

சோரம், புதுசப்சரி 

--- 
 

No.734/GAW/C2/2022-23       தேதி:  
 

மறு ஏல அறிவி ்பு 

(மின்னனு இவணயதள ஏலமுவை) 
 

புதுவை அரசின் பல்தைறு துவைகளுக்குச ்சசொந்ேமொன பயன்பொட்டில் இல்லொே 

கீழ்கண்ட பவழய நொன்கு மை்றும் இருசக்கரைொகனங்கள் “உள்ளது உள்ளபடி நிவலயில்” 

(As is where is condition) இவணயேளம் மூலம் (https://eauction.gov.in) 30.03.2023 கொவல 10.00 

மணி முேல்  மொவல 4.00 மணி ைவரயில் ஏலம் தசவையகே்தின் ேொனொக நீட்டிப்பு 

சேொடரும் ைவர ஏலம் விடப்பட இருக்கிைது. ைொகன விபரங்கள் பின்ைருமொறு: 

 

 யனை்ை அரசு ைோகனங்களின் மமோத்த எண்ணிக்வக - 3 
 

1. புல்லட்-(1) 

 

 வைய நோன்குசக்கர ைோகனங்கள் (மமோத்த எண்ணிக்வக - 2) 
 

1. மதகந்திரொ தபொலிதரொ(1) 

2. சபொன்ஸ் (1) 

 
(குறிப்பு:  ஒை்சைொரு ைவக ைொகனங்களின் எண்ணிக்வகயும் அவடப்புக்குறியீட்டினுள் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது) 
 

விண்ணப்பம், மின்ஏலஅறிவிப்பு, விதிமுவைகள், நிபந்ேவனகள் மை்றும் 

ைொகனங்களின் விபரம் அடங்கிய படிைங்கவள 23.03.2023 தேதி முேல் (https://eauction.gov.in) 

மை்றும் (https://transport.py.gov.in) என்ை இவணயேள முகைரியில் பதிவிைக்கம் சசய்து 

சகொள்ளலொம். 

 
 
 
 

                                                                                                      (S. சத்தியமூரத்்தி) 

                                                       துவண ப ோக்குைரத்து ஆவணயர் மை்றும் 

                        மசயை்ம ோறியோளர் (ம ோறு ்பு) 

 

https://eauction.gov.in/
https://eauction.gov.in/
https://transport.py.gov.in/


 
 
 
 

GOVERNMENT OF PUDUCHERRY 
GOVERNMENT AUTOMOBILE WORKSHOP 

TRANSPORT DEPARTMENT 
TERMS AND CONDITIONS 

(For E- Auction of Condemned Vehicles) 
 

1.   On behalf of  President of India e-Auction for condemned old vehicles of various 
departments shall be conducted through online at https://eauction.gov.in on 30.03.2023 
from 10.00 a.m to 4.00 p.m or till bid continued. 
 
2.     The details of proposed auction vehicles and related documents  shall be 
downloaded by bidders through https://eauction.gov.in,  https://transport.py.gov.in from 
23.03.2023 10.00 a.m. onwards. 
 
3.      The intending bidders should enclose a Demand Draft from any Nationalized Bank 
for an amount of Rs.315/- (inclusive of GST) drawn in favour of “Drawing and 
Disbursing officer, Government Automobile Workshop, Puducherry” payable at 
Puducherry, towards the cost of application fees and GST for each vehicle. The 
application cost is non-refundable. 
 
4.      The Bidders are required to pay the EMD in the form of DD drawn in favour of the 
Drawing and Disbursing Officer, GAW, Puducherry, payable at Puducherry, from any 
one of the nationalised Bank, for Heavy vehicle, Four wheeler, Two wheeler etc. for the 
amount shown in the Annexure-I.  
 
5.    The bidders shall furnish the Application fee, E.M.D., address proof, on or before 
29.03.2023 4.00 P.M. in Government Automobile Workshop, Puducherry directly. The 
same may be uploaded in the auction site https://eauction.gov.in also.  
 

6.       Those who have submitted the documents (directly as well as online) before the 
stipulated date and time only will be permitted to participate in the auction. The 
intending bidders should mention the address and phone numbers legibly for 
correspondence. The above details are filled in the application format published in the 
websites. 
 
7.       The bidders can participate in the e-auction process only after verification of 
required documents and enrolments as bidders by this office. 
 
8.     All the intending bidders are compulsorily required to possess a Digital Signature. 
A free training classes for the participating bidders shall be imparted at e-procurement 
cell at the Chief Secretariat, Puducherry, if need for technical clarification, contact e-
procurement Held Desk No.0413-2220225/18002337315 (Toll Free). 
 
9.     The auction will be conducted through online. The intending bidders shall offer 
their bids only through online. 
 
10.   The intending bidders can enter his/her bid from any place at the time and date 
notified above by having auction to access site in the internet through his/her digital 
signature, username and password. The identity of the bidder will be kept confidential 
and bid amount alone will be displayed. 
           
 

11.   The intending bidders should quote the bid amount above the starting price (Bid) 
mentioned in Annexure-I as stated above. 
 
12.     Each bid will be in multiples of Rs. 500/- (Rupees Five hundred only) above the 
starting price for LMV- four wheeler and Rs.100/- (Rupees one hundred only) above the 
starting price for two wheeler vehicles. 
 
 
 
 

                                                                                                                                    
Con....2 
 

 
 
 
 
 
 

https://eauction.gov.in/
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http://www.auctionindia.com/


 
 
          -2- 
 

 
13.      The Deputy Transport Commissioner cum Executive Engineer (i/c), Government  
Automobile Workshop, Transport Department, Puducherry may accept the highest 
amount quoted. Award of e-auction will be intimated to the successful bidder after 
finalization of the auction process. 
           
14.     The Earnest Money Deposit of the unsuccessful bidders, will be refunded on the 
next working day, the EMD for successful bidders will be adjusted at the time of award 
of bid. 
 
15.   The successful bidder should pay the balance amount after deducting the EMD 
amount within 3 working days, failing which the Earnest Money Deposit amount will be 
forfeited and communication will be sent to the 2nd highest bidder giving opportunity to 
pay the accepted auctioned amount after deducting EMD amount within 3 days from the 
date of receipt of our communication. 
 
16.    The successful bidder has no right to authorize or to transfer the right of buying 
the vehicle to another person. He should be present at the time of taking delivery of 
vehicle and sign all the relevant documents and also the gate pass. This 
department/office will not take any responsibility for the safe custody or any loss of the 
sold vehicle. 
 
17.   The vehicles shall be removed immediately within 24 hours at their cost once the 
payment of auctioned amount is made. 
 
18.    No claim about the condition and value of the vehicle will be entertained once the 
auction is confirmed. 
 
19.    The successful bidder should pay the auction amount and applicable GST and 
other taxes. If the Government introduces any fresh or increases the present rate of 
taxes, the same has to be paid by successful bidder.  
 
20.   The intending bidders can inspect the above said vehicles during office hours at 
concerned departments as mentioned in the Annexure- I from 23.03.2023 to 
30.03.2023. 
 
21.  Bidders should take into account corrigendum published, if any on the e-auction 
document before submitting their bids. 
 
22.   In case of any dispute, the decision of the Deputy Transport Commissioner-cum-
Executive Engineer i/c, Government Automobile Workshop, Transport Department, 
Puducherry will be final. 
 
23. The Deputy Transport Commissioner-cum-Executive Engineer i/c, Government 
Automobile Workshop, Transport Department, Puducherry reserves the right to accept 
or reject any bids or cancel the e-auction without assigning any reason thereof. 
 
24.  All the cases of dispute, if any, will be settled subject to jurisdiction of Puducherry 
region. 
 
 
 
 
                                                                       DEPUTY TRANSPORT COMMISSIONER 
                                                                               -cum-EXECUTIVE ENGINEER i/c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



புதுவை அரசு ப ோக்குைரத்துத் துவை 
அரசு ைோகன  ணிமவன 

சோரம், புதுச்பசரி 

 

 யன் ோட்டில் இல்லோத  வைய அரசு ைோகனங்கவை ஏலம் பகோருைதற்கோன 
நி ந்தவனகள் 

 

1. இந்திய குடியரசு தவலைர் சோர் ோக,  வைய  யன் ோட்டில் இல்லோத புதுவை அரசின் 
 ல துவைகளுக்கு சசோந்தமோன கண்டம் சசய்யப் ட்ட ைோகனங்கள் மின் அனு ஏலம் 

நிகர்நிவல இவையதைம் https://eauction.gov.in மூலமோக 30.03.2023 

கோவல 10.00 மணி முதல் மோவல 4.00 மணி ைவர பசவையகத்தின் தோனோக 

நீட்டிப்பு ைசதியுடன் ஏலம் நடத்தப் டுகிைது. 

 

2. விண்ைப்   டிைம், ைோகனங்களின் வி ரம், விண்ைப்  கட்டை விைரம் மற்றும் 

ஏல நி ந்தவனகள் ைரும் 23.03.2023 பததி 10.00 மணி முதல் 

https://eauction.gov.in   மற்றும் https://transport.py.gov.in 

என்ை இவையதை முகைரியிலிருந்து  திவிைக்கம் சசய்து சகோள்ைலோம். 

 

3. ஏலம் பகட்க விருப் முவடயைர்கள் விண்ைப்  கட்டைமோக ரூ.315/- (GST 

உள்ைடங்கியது) பதசியமயமோக்கப் ட்ட ஏதோைது ஒரு ைங்கியின் மூலமோக Drawing 

and Disbursing Officer, Government Automobile Workshop, Puducherry 
என்று குறிப்பிட்டு புதுச்பசரியில் சசலுத்தத்தக்க பகட்பு ைவரவு ஓவல ஒன்று 

(Demand Draft) சமர்பித்து விண்ைப் ப் டிைத்வதப் ச ை பைண்டும். விண்ைப் ப் 

 டிைத் சதோவக திரும் ப் ச ைத் தக்கதல்ல. 

 

4. ஏலம் பகட்க விருப் முவடயைர்கள், பமற்கண்ட துவையோல் ைவரயறுக்கப் ட்ட 

கட்டோய முன் வைப்புத்சதோவக (EMD) ஒவ்சைோரு நோன்கு சக்கர ைோகனத்திற்கும், 
இரண்டூ சக்கர ைோகனத்திற்கும் (புல்லட்) மற்றும் இதர இரண்டு சக்கர ைோகனத்திற்கும் 

இவைப்பு - Iல் (Annexure I) கண்டூள்ை டி தனித்தனியோக பகட்பு ைவரவு 

ஓவலவய புதுச்பசரியில் சசலுத்தத்தக்க ைவகயில் பதசியமயமோகக்  ட்ட ஏதோைது ஒரு 

ைங்கியின் மூலமோக (Demand Draft) Drawing and Disbursing 

Officer, Government Automobile workshop, Puducherry – 

13 என்று குறிப்பிட்டு எடுத்து ஏல விண்ைப் த்துடன் இவைத்து சமோப்பிக்க 

பைண்டும். 

 

5. ஏலம் பகட்க விருப் ம் உள்ைைர்கள், ைரும் 29.03.2023 மோவல 4.00 

மணிக்குள்ைோகபைோ அல்லது அதற்கு முன் ோகபைோ துவையோல் ைவரயறுக்கப் ட்டத் 

சதோவகயுடன் கூடிய பூர்த்தி சசய்த விண்ைப் ப் டிைத்வதயும் மற்றும் கட்டோய முன் 

வைப்புத் சதோவகக்கோன ைவரவு பகட்பு ஓவலயும் (Earnest Money Deposit) மற்றும் 
முகைரி அத்தோட்சிபுடன் https://eauction.gov.in  இவையதைத்தின் ைழியோக 

 திபைற்ைம் சசய்த பின் அதன் அசவல அரசு  ணிமவன அலுைலகம்,ப ோக்குைரத்து 

துவை,சோரம், புதுவையில் சசலுத்திய பின் ஏலம் பகட் ைருக்கு மின்னனு ஏலத்தில் 

கலந்து சகோள்ைதற்கோன அனுமதி ைைங்கப் டும். 

 

6. ைவரயறுக்கப் ட்ட பததி மற்றும் பநரத்திற்குள் எந்த ஏலதோரர் ஆைைங்கவை பநரிலும் 
இவையத்திலும்  திபைற்ைம் சசய்கிைோபரோ அைருக்கு மட்டும் மின்னனு ஏலத்தில் 

 ங்கு சகோள்ை அனுமதி அளிக்கப் டும்.  ங்கு சகோள்ளும் ஏலதோரர் சதளிைோன 

முகைரி மற்றும் தகைல் சதோடர்பு எண்வை சகோடுக்கப் ட்டுள்ை  டிைத்தில் 

இவையத்தின் ைழியோக சமர்ப்பிக்க பைண்டும். 

 

7. சமர்ப்பிக்கப் ட்ட ஆைைங்கள் சரி  ோர்ப்புக்கு பின்னபர ஏலதோரர் அலுைலகம் 

அனுமதித்தபின் மின்னனு ஏலத்தில்  ங்கு சகோள்ை இயலும். 

 

8. ஏலத்தில் கலந்து சகோள்ை விருப் ம் உள்ைைர்கள் அைசியம் ஒரு டிஜிட்டல் 

https://eauction.gov.in/
https://eauction.gov.in/
https://transport.py.gov.in/
https://eauction.gov.in/


வகசயோப் ம் ச ற்று இருக்க பைண்டும். டிஜிட்டல் வகசயோப் ம் ச ற்று ஏலத்தில் 

கலந்து சகோள்ை விருப் ம் உள்ைைர்களுக்கு அதற்குண்டோன கணிணி ைழிபய 

 ங்குசகோள்ைதற்கோன சிைப்பு  யிற்சிவய புதுச்பசரி தவலவம சசயலகத்தில் உள்ை 

மின்சகோள்முதல் பிரிவு (e-procurement Cell) மூலம்  யிற்சி 

எடுத்துக்சகோள்ைலோம். பமலும், அந்த அலுைலகத்வத சதோடர்பு சகோள்ைதற்கோன 

சதோவலப சி எண்: 0413 2220225/1800 233 7315 (கட்டைம் இல்லோ 

பசவை) 

 

9. கணிணி ைழியோகபை (online) மூலம் ஏலம் நடத்தப் டும். ஏலத்தில் கலந்து 

சகோள் ைர்கள் ஏலத் சதோவகவய பமற்கூறிய இவைய தைத்தின் (online௦) 

ைழியோகபை குறிப்பிட பைண்டும். 

 
10. ஏலம் பகட் ைர்கள், எந்த இடத்தில் இருந்தும் பமற்கண்ட ஏலத் பததிகளில் 

குறிப்பிட்ட பநரத்தில் பமற்கூறிய இவைய தைத்தின் ைழியோக அைர்களுவடய 

டிஜிட்டல் வகசயோப் த்தின் உதவியுடன் கூடிய  யன் டுத்துபைோருவடய ச யோா் மற்றும் 

கடவுச்சசோல் ைழிபய ஏலத்சதோவகவய குறிப்பிடலோம். ஏலத் சதோவகவய குறிப்பிடும் 

ந ரின் அவடயோைம் ரகசியமோக வைக்கப் டும். ஏலத்சதோவக மட்டூபம கோட்டப் டும். 

 

11. ஏலம் பகட் ைர், இவைப்பு I ல் (Annexure - I)  சகோடுக்கப் ட்டுள்ை ஆரம்  

விவலக்கு பமல் தன்னுவடய ஏலத்சதோவகவய குறிப்பிட பைண்டும். 

 

12. ஒவ்சைோரு பகட்பு ஏலமும் இலகுரக ைோகனத்திற்கு ஆரம்  சதோவகயின் பமல் 

ரூ.500/- மடங்கிலும், இருசக்கர ைோகனத்திற்கு ஆரம்  சதோவகயின் பமல் 

ரூ.100/- மடங்கிலும் இருக்கபைண்டும். 

 

13. அதிக ட்ச பகட்புத்சதோவகவய துவை ப ோக்குைரத்து ஆவையர் மற்றும் 

சசயற்ச ோறியோைர் (ச ோறுப்பு), ப ோக்குைரத்துத்துவை, புதுச்பசரி அைர்கள் 

ஏற்றுக்சகோள்ைோர். மின்னனு ஏலம் முடிவில் சைற்றிப்ச ற்ை ஏலதோரருக்குத் தகைல் 

சதரிவிக்கப் டும். 

 

14. சைற்றி ச ைோத ஏலதோரர்களுக்கு கட்டோய வைப்புத்சதோவகவகக்கோன அைர்களுவடய 

ைவரவு கோபசோவலவய மறுநோள் திருப்பித்தரப் டும். ஏலத்தில் சைற்றி ச றும் 

 ட்சத்தில் அைர்கள் சசலுத்த பைண்டிய முழுத் சதோவகயில் கட்டோய முன் வைப்பு 

சதோவகவய (EMD) சரி சசய்து மீதித் சதோவகவய சசலுத்த பைண்டும். 

 

15. சைற்றி ச ற்ை ஏலதோரர் ஏலத்சதோவக முழுைவதயும் மூன்று நோட்களுக்குள் சசலுத்த 

பைண்டும். அப் டி சசலுத்தத் தைறும்  ட்சத்தில் அைருவடய கட்டோய முன் வைப்பு 

சதோவகக்கோன (EMD) ைவரவு ஓவலவய இைக்க பநரிடூம். பமலும், அைருக்கு 

அடுத்தப் டியோக உள்ை ஏலதோரருக்குத் தகைல் சகோடுக்கப் ட்டு அைருக்கு ைோய்ப்பு 

அளிக்கப் டும். தகைல் சகோடுக்கப் ட்ட ஏலதோரர், மூன்று நோட்களுக்குள் அந்த முதல் 

ஏலதோரர் சைற்றி ச ற்ை ஏலத்சதோவகவய, முன் வைப்புத் சதோவகவய (EMD) சரி 

சசய்து மீதித் சதோவக முழுைவதயும் சசலுத்தக் கடவமப் ட்டூள்ைோர். 

 

16. ஏலத்தில் சைற்றி ச ற்ை ஏலதோரர் பைறு ஒருைவர அங்கீகரிக்கபைோ அல்லது ைோங்கும் 
ைோகனத்வத பைறு ஒருைருக்பகோ மோற்ை உரிவம கிவடயோது. கனத்வத சகோண்டு 

சசல்லும் ப ோது, ஏலதோரர் முன்னின்று சம் ந்தப்ட்ட எல்லோ  டிைங்கவையும் 

வகசயழுத்திட்டு துவையின் ைோயில் அனுமதிச் சீட்டு ச ை  பைண்டும். ஏலம் முடிவு 

சசய்யப் ட்ட பின், அந்த ைோகனங்களின்  ோதுகோப்பிற்பகோ (அ) மற்ை இைப்பிற்பகோ 

துவை / அலுைலகம் ச ோறுப்ப ற்கோது. 

 

17. சைற்றி ச ற்ை ஏலதோரர் அந்த ைோகனங்கவை ஏலம் முடிந்த 24 மணி பநரத்திற்குள் 

தன் சசோந்த சசலவில் எடுத்துச் சசல்ல பைண்டும். 

 

18. ைோகனங்களின் நிவல மற்றும் மதிப்பீடு குறித்த பகோரிக்வக ஏதும் ஏலம் முடிவுற்ைபின் 
ஏற்க டமோட்டோது. 

 



19. ஏலத்தில் எடுக்கப் டும் சதோவகயுடன் பசர்த்து நிர்ையிக்கப் ட்ட சரக்கு மற்றும் 

பசவை ைரியும் ைண்டிகளின் தன்வமக்கு ஏற்  பசர்த்து ைசூலிக்கப் டும். பமலும், 

அரசோல் புதிதோக பைறு ஏபதனும் ைரி விதிக்கப் ட்டோலும் அல்லது இருக்கும் ைரியில் 

பமலும் கூடுதலோக உயோா்த்தப் ட்டோலும் ஏலத்தில் சைற்றி ச ற்ைைர்கள் அந்த 

சதோவகயிவன சசலுத்த பைண்டும். 

 

20. ஏலம் பகட்க விருப் முவடயைர்கள் இவைப்பு- I ல் (Annexure - I) 

குறிப்பிட்டுள்ை டி ைோகனங்கவை அரசு அலுைலக பநரத்தில் அந்தந்த துவையின் 

அனுமதியுடன் 23.03.2023 முதல் 30.03.2023 ைவர  ோர்வையிடலோம். 

 

21. ஏலம் சம்மந்தமோக ஏதோைது பதவைப் டும் திருத்தம் சம்மந்தப் ட்ட துவையோல் 

சசய்யப் ட்டோல், ஏலதோரோா் தங்கைது ஆைனங்கவை சமர்ப்பிக்குமுன் சரி ோர்த்துக் 

சகோள்ை பைண்டும். 

 

22. பமற்கண்டைற்றில் சர்ச்வச ஏபதனும் ஏற் ட்டோல், துவை ப ோக்குைரத்து ஆவையர் 

மற்றும் சசயற்ச ோறியோைர் (ச ோறுப்பு) அரசு   ணிமவன, ப ோக்குைரத்துத் துவை 

புதுச்பசரி அைர்களின் முடிபை இறுதியோனது. 

 

23. எவ்வித கோரைமின்றி ஏலத்வத ஏற்கபைோ அல்லது மறுக்கபைோ அல்லது மோற்ைம் 

சசய்யபைோ துவை ப ோக்குைரத்து ஆவையர் மற்றும் சசயற்ச ோறியோைர் (ச ோறுப்பு), 

ப ோக்குைரத்துத் துவை, அைர்களுக்கு உரிவம உள்ைது. 

 

24. பமற்கண்ட ஏலம் சம்மந்தமோன எந்த ஒரு பிரச்சவனக்குண்டோன ைைக்கும்  புதுவை 

மோநில நீதி மன்ைத்திற்கு மட்டுபம உட் ட்டதோகும். 

 

 

 

  துவை ப ோக்குைரத்து ஆவையர் 

மற்றும் சசயற்ச ோறியோைர் (ச ோறுப்பு) 



Sl. 
No. Vehicle No. Make

Model & 
Type of Fuel 
Petrol/Diesel

Starting 
price of 

vehicle for 
bidding

EMD Name of the Department Contact Person No. Place of Parking Vehicle
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 PYZ 8846 Bullet MC 1986 (P) 10000 2000

The Director of School 

Education, Puducherry

Mrs. Valli Storekeeper GR-

II Cell No: 9486829807

Education  Department 

Campus, Near Indira 

Gandhi statue, Puducherry

2 PY01BV1111
Mercedez Benz GL 

350 CDI (D)
2012 (D) 800000 160000

Lt. Governor’s  Secretariat, 

Puducherry

Thiru Shirikanth Supdt. 

Cell No: 9042409582

GAW Campus  Kamarajar 

salai, Saram, Puducherry

3 PY01G9947 Mahindra Bolero 2006 (D) 25000 5000

The M.T.O. Police 

Department, Gorimedu, 

Puducherry

A.Balasubramaniam ASI. 

Gr.I Cell No: 9367789895 

S.Kuppusamy ASI. Cell 

No. 9894847993

PAP Complex, Gorimedu, 

Puducherry

ANNEXURE - I
GOVERNMENT OF PUDUCHERRY

TRANSPORT DEPARTMENT
GOVERNMENTAUTOMOBILE WORKSHOP

DETAILS OF CONDEMNED GOVERNMENT VEHICLES THROUGH E-AUCTION



 

 

 

GOVERNMENT OF PUDUCHERRY 
TRANSPORT DEPARTMENT 

GOVERNMENT AUTOMOBILE WORKSHOP 
                                                                  ***** 

                                                                                                         Puducherry, dt.     02.2023 
 
From 
 
 
 
 
 
To 

   The Executive Engineer 
   Government Automobile Workshop, Saram, 
   Puducherry. 
 
Sir, 
                           
                               Sub: Purchase of condemned Govt. vehicles- Remittance of EMD-  

    - to participate in the auction- Requested- Reg. 
       **** 
 

With reference to the above, I have enclosed Earnest Money by Demand Draft drawn at 

............................................................................................ No. ................................................... 

Dt. ...................................... for Rs. ...................................... for the ....................Nos of vehicles 

mentioned in the annexure. 

 

I agree to purchase the condemned Govt. vehicles at the rates quoted in the auction and 

accept all the conditions set forth in the tender schedule. 

 

             The rates quoted in the auction are exclusive of GST liable on those vehicles. I agree to pay 

the GST as prescribed by the Government of Puducherry at the time of billing.  

 

             Kindly to allow to participate in the e-auction through the website  https://eauction.gov.in.  

 

                                                                                                                      Yours faithfully, 

 

 

         
 
 
Encl: 1. Demand Draft for Rs. 
         2. Annexure-II 
 
 
 
 



                                                               ANNEXURE-II 
 
Details of vehicles for proposed for e-auction and EMD remitted. 
 
 
S.l.No. Vehicle Regn.No. Make Option 

(Yes/No) 
EMD amount 

Remitted in Rs. 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
Total Nos.......................................... Total EMD amount remitted Rs. 
 
 
 
                                                                                                                            Signature 
 
 
 
 


