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इमारत
5
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सदर सऱऱाळाच्या ऴती ळ अटीबाबत तहससऱदार सेऱू जज ळधाव याांचे ऴी सांऩकव साधाळा. ककांळा
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वळनीत

डॉ. रवळांद्र होली

तहससऱदार सेऱ.ू

दरु ध्ळनी क्रमाांक 07155-220259

Email- roselu001@gmail.com

को्ट विदमान तहसिलदार िल,ू जि्हा ि्ाट यांच कायाटलय
कसल/र्तत
ु कार-4/कावि-

/2016

तहिील कायाटलय िल,ू जि. ि्ाट
ददनांक 08/03/2016

िाहीरनामा
(महारा्र िमीन महिुल अध्ननयम 1966 च कलम 192 नुिार )
या्दार ििट लोकांना िधू चत कर्यात यत. की, रीकृ्ण ् जिननंग रसिंग िलू च रो. िनु नल
रभाकर ्ाला्ुल ि अतल
ु रभाकर ्ाला्ुल ि इतर राहणार िलू यांचकड शतक-यांची कापि
ू चुका-याची
थकीत र्कम

ुपय 6,23,32,446/- ि िप
ु रज्हिन फी, माके् फी, तोलाई फी ुपय 40,98,263/-

इ्यादी र्कम थकीत अि्यामळ
ु मा. जि्हाध्कारी ि्ाट यांचकडुन िदर र्कम ििल
ु कर्याबाबत
महिल
ु ििल
ु ी रमाणपर रा्त ् झाल आह.
िदर र्कम ििल
ु कर्याकररता तहिीलदार िलू यांचकडुन ननयमानि
ु ार थकीत र्कम ििल
ु
करणबाबत िधु चत कुन ि्
ू दा किरू दार यांनी र्कम िमा कली नि्यामळ
ु किरू दार यांची खालील
िणटनाची मालम्ता ि्ता कर्यात आली आह.
मालम्तच िणटन
अ.रं.

गािाच नाि

ि्हे नं.

आरािी

भ.ु ह्क

अंदाि बािार

1

्ानोली (मघ)

149

1.15 ह.आर

िगट-1

1,23,33,750/-

2
3
4

्ानोली (मघ)
्ानोली (मघ)

150
151

्ानोली (मघ)यधथल

0.84 ह.आर
0.84 ह.आर

िगट-1
िगट-1

म्
ु य

90,09,000/90,09,000/1,91,83,900/

कारखा्याची इमारत ि
यंर िामर
ु ी

5

सिंदी (र्ि)

68

5.22 ह.आर

िगट-1

3,19,15,000/-

आता िरील िणटना्या मालम्तचा सललाि खालील नमद
ु कल्या दिकाणी कर्यात यणार आह.
अ.रं.

सललािाच ््ळ
्ानोली मघ

1

ि.नं.149,150,151

सललािाचा ददनांक

सललािाची िळ

ददनांक 12/04/2016

िकाळी 11.00 िा.

ददनांक 11/04/2016

िकाळी 11.00 िा.

रीकृ्ण ् जिननंग रसिंग

िलू त िक
ु ळी ््.
रोडिर

सिंदी र्ि शत ि.नं.

2

68 र्ि ््शन्या
बािुला

या सललाि रकीय्या शती ि अ्ी पढ
ु ील रमाण आहत.
1. सललािाची बोली बोलणा-यांनी अगोदर 2 तािापि
ू ी नंदणी कुन नंदणी श्
ु क ु. 10000/- िमा
कराि.
2. सललािाची बोली बोल्याकररता कमीत कमी दंन बोली्ारक हिर अिाि.
3. सललािाची कायटिाही पण
ू ट झा्यानतंर ििो्च बोली बोलणार खरदीदारान ्यां्या बोली्या 25
््क र्कम ताबडतोब डी.डी./ रोख ्िुपात ददल पाहीि, न दद्याि सललािाची ररीया पढ
ू
चालू िि्यात यईल. सललाि कायम झा्याच िमि्यापािन
ु 15 ददििाच आत अगर सललािाच
तारखपािन
ू 1 मही्याच आत यापकी िी मद
ु त अगोदर िंपल ्यापि
ू ी 75 ््क र्कम
खरदीदारान ददली पाहीि. अ्यथा 25 ््क अनामत र्कम शािन िमा होईल ि समळकतीची
फरसललाि कर्यात यईल.
4. िंगम ि ्थािर मालम्तचा सललाि हा बोली प्दतीन कर्यात यईल. ििो्च बोली बोलणायांना सललािा्दार मालम्ता विक्यात यईल.
5. सललािाम्य ििो्च बोलीचा द-कार ज्िकार्याचा ककं िा नाकार्याचा ननणटय तहसिलदार यांना
राहील.
6. सललािात दािया्या मालम्तबाबत अंनतम ननणटय घ्याचा / फरबदल कर्याचा अध्कार
तहसिलदार (शािन) याचा अिन
ु यािर कोणताही दािा ककं िा ख्ला करता यणार नाही.
7. सललािाम्य अ्ी ि शती म्ील ििट बाबीची पत
ट ा क्याची खारी क्यानतंर सललाि्ारकाला
ु त
मालम्तचा ताबा द्यात यईल.

तहसिलदार, िलू
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