िज हा धकार कायालय, अकोला
सन 2016-17 कर ता अकोला िज

यातील रे ती थळांचा जा#हर $ललाव

जा#हर $ललाव सच
ू ना (दस
ु रा ट+पा)
सन 2016-17 या वषाकर ता अकोला िज

यातील रे तीघाटांचे शासन !नणय #.

गौख!न 10/0512/*.#. 300/ख ,द. 12 माच 2013, शासन !नणय #. गौख!न-10/1014/*.#.
498 ख, ,दनांक 26.12.2014 मधील तरतद
ु व अट शत5नस
ु ार तसेच िज हा7तर य पयावरण
आघात मु यांकन *ा:धकरणाचे अनम
ु तीनस
ु ार अकोला िज

यातील दस
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वाळूघाटांचा ई ट< डर !न ई ऑ?शन प@दतीने वाळू !नगती जा,हर Cललाव सच
ू ना *Cस@द करDयांत
येत आहे .

वेळाप2क
,दनांक
22/12/2016

तपशील
सकाळी 10.00 वाजता पासून ऑनलाईन रिज7Eे शन (नGदणी) सुI होईल.

28/12/2016

सायंकाळी 6.00 वाजता !नJवदाधारकांचे ऑनलाईन रिज7Eे शन करणे बंद होईल.

23/12/2016

दप
ू ार 2.00

29/12/2016

राMी 8.00 वाजता ऑनलाईन ई - !नJवदा भरणे बंद होईल.

30/12/2016

ऑनलाईन *ाNत ई – !नJवदा सकाळी 11.00 वाजता िज हा:धकार कायालय, अकोला

वाजे पासून ऑनलाईन ई - !नJवदा भरणे सुI होईल.

येथे डाऊनलोड कIन उघडDयात येतील.
31/12/2016

ऑनलाईन ई-Cललाव सकाळी 8.00 वाजे पासून दप
ू ार 2.00 वाजे पयSत सI
ु
राह ल. दप
ु ार 2.00 वाजता ई-Cललाव *U#या बंद होDयाआधी बोल *ाNत झा यास 10
Cमनीटाकर ता तीन वेळा ई-Cललाव *U#येची वेळ वाढJवDयात येईल.

याबाबतची अ:धक मा,हती, अट शत5 आXण ई !नJवदा !न ई Cललाव सच
ू ना,
अ:धसच
ू ना इZयाद िज हा:धकार , अकोला यां[या akola.nic.in

या वेबसाईटवर *Cस@द करDयात

आले या आहे त. ई-!नJवदा व ई-Cललाव ि7वकारणे Uकं वा नाकारणे तांMीक अडथडा !नमाण झा यास सदर
कायवाह पढ
ु े चालु ठे वणे वाळू घाट कमी / जा7त करणे, वाळुघाटातील गट #मांक कमी/अ:धक करणे
यासंबंधीचा अ:धकार िज हा:धकार अकोला/अपर िज हा:धकार , अकोला यांनी राखून ठे वला आहे .
रे तीघाटांची मा,हती https://eauctioncollakl.abcprocure.com या वेबसाईटवर *Cस@द
करDयात आल आहे .

िज हा धकार , अकोला

