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

यातील रे ती थळांचा #ललाव रा%य पयावरण

(वभागा+या अनुमती+या अधीन राहून ई-ट1 डर ंग/ई-ऑ5शन 789ये:दारे कर<यात येत
आहे .

ई-?न(वदा-?न-ई-#ललाव सूचना
सन 2016-17 कर ता अकोला िज

यातील रे तीघाटांचे शासन

नणय !. गौख न

10/0512/(.!. 300/ख *द. 12 माच 2013 मधील तरतुद व अट शत0नस
ु ार तसेच िज हा2तर य
पयावरण 4वभागा6या पूव अनुमतीनस
ु ार ई- न4वदा व ई-9ललाव घे:यात येत अस याबाबत या<दारे जा*हर
सच
ू ना दे :यात येत आहे .
१) ई – न4वदा व ई- 9ललाव हे िज हा2तर य पयावरण 4वभागाचे अनुमतीनुसार कर:यात येत
आहे त.
२) 9ललावाची कायवाह करतांना 9ललावा6या बोल 6या अनुषंगाने भCन घे:यात येणार रDकम नेट
बॅकFग, !ेHडट काड, डेबीट काड, (एनईएफट / आरट जीएस ) पMदतीचा अवलंब कCन ऑनलाईन
(संगणकFय) पMदतीने िज हाOधकार अकोला यां6या खाPयात जमा करावी लागेल .
३) सवR6च ई -

न4वदा, ई – 9ललाव धारकाने सुरSा ठे व, पयावरण शु क, आयकर शु क, स<हU Sण

शु क, भूपWृ टभाडे, भाडेपXा शू क तसेच मोजणी नकाशा जमा के यानंतर करारनामा कर:यात
येईल.
४) शासन नणय !. गौख न 10/0512/(.!. 300/ख *द. 12 माच 2013 मMये नमूद सव तरतूद
आZण अट व शत[ न4वदाधारक/9ललावधारक यांना बंधनकारक राहतील.
(च9लत पMदतीनुसार (अ) अकोला िज हा एक घटक \हणून (ा]त सवR6च बोल (ब)
तालुका एक घटक \हणून (ा]त सवR66ा बोल यांची बेर ज यापैकF जे अOधक असेल Pयास मंजूर दे :यात
येईल. िज हा एक घटक \हणून बोल _कं वा न4वदा (ा]त न झा यास उपरोDत ‘’ब’’ आZण Pयाच
तालुDयातील रे ती2थळांचा समूहाकर ता समुह नहाय (ा]त सवR6च बोल ंची बेर ज यापैकF जे अOधक असेल
Pयास मंजूर दे :यात येईल.
अकोला िज
(_!ये<दारे

रे ती/वाळू

यातील 7 तालुDयातील एकूण 129 रे ती2थळाचे ई- न4वदा व ई-9ललाव
नगती

करणेसाठf

न4वदासह

आवgयक

मा*हती

https://eauctioncollakl.abcprocure.com या वेबसाईटवर (9सMद कर:यात आलेल आहे . सदर वेबसाईटची
ल ंक िज हाOधकार कायालय, अकोला यां6या akola.nic.in या वेबसाईटवर दे :यात आलेल आहे .
इ6छुक कंjाटदारांना ई- न4वदा व ई-9ललावात भाग घे:यासाठf रे ती धोरण 2013 चे
अनष
ू ंगाने 4वनंती कर:यात येत आहे . ई- न4वदा (_!येत भाग घे:याकर ता Hडिजटल 9सkनेचर स*ट_फकेट
असणे आवgयक आहे . https://eauctioncollakl.abcprocure.com या वेबसाईटवर नlदणी करणे आवgयक
आहे . सदर संकेत थळावर Aद. 27/09/2016 पासून Aद. 06/10/2016 सायंकाळी 6.00 वाजे पयBत
ऑनलाईन रिज Cे शन करता येईल. न4वदे चा नमूना, ( तmापj, रे ती घाटाची मा*हती, अट व शत0, ईटn डoरंग व ई-ऑDशनचा कालबMद काय!म इPयाद मा*हती िज हाOधकार , अकोला यां6या akola.nic.in
या वेबसाईटवर उपलpध कCन दे :यात आलेल आहे .

न4वदा शु क C. 5000/- (ना-परतावा), अनामत

रDकम नधाoरत _कं मती6या 25% रDकमांचा ऑनलाईन भरणा कCन तसे च आवgयक कागदपjांची 2कॅन
कॉपी अपलोड कCन Aद. 28/09/2016 पासून Aद. 07/10/2016 रोजी राDी 8.00 वाजे पयBत उपरो5त

संकेत थळावGन ऑन लाईन ई-?न(वदा भरता येईल. रे ती घाटासंबंधीची 4व2तत
ृ मा*हती उपरोDत
वेबसाईटवरह उपलpध कCन दे :यात आल आहे .
न4वदे सोबत, उवoरत रDकम 15 *दवसात भरणा कर:याबाबत तसे च अट शत0 माrय
अस याबाबत C. 100/- 6या मुsांकावर 4व*हत शपथपj, पॅ न !मांक व 4व!Fकर 4वभागाचा TIN !मांक
इPयाद कागदपjांची 2कॅन कॉपी जोडणे आवgयक आहे .
ई-?न(वदा Aद. 08/10/2016 रोजी सकाळी 11.00 वाजता िज हाOधकार

कायालय,

अकोला िज. अकोला येथे उघड<यात येतील. tया न4वदाधारकांनी ई- न4वदा भरल असेल तेच न4वदाधारक
https://www.eauctioncollakl.a bcprocure.com

या संकेत2थळावर ई-9ललावात सहभाग घेवू शकतील. ई-

न4वदा उघड यानंतर ई- न4वदे तील सवR6च बोल ह ई-ऑDशनकर ता बेस (ाईज धCन ई-9ललावास
सुCवात कर:यात येईल. ई-#ललाव 789या Aद. 09/10/2016 रोजी सकाळी 8.00 वाजे पासून दप
ू ार 2.00
वाजे पयBत या कालावधीत घे<यात येईल.
ई-9ललावामMये (ा]त सवR6य बोल अं तम कर:यात येईल, सवR6य बोल धारकाने आZण
आप या न4वदे सोबत 2कॅन कCन जोडले या सव कागदपjां6या मुळ (ती ख नकम 4वभाग, िज हाOधकार
कायालय, अकोला िज. अकोला येथे *द. 09/10/2016 रोजी दप
ु ार 3.00 वाजता सादर करणे अ नवाय
रा*हल .
ई न4वदा व ई-ऑDशन पMदतीने रे ती/ वाळू नगती करणेसाठf खाल ल(माणे
वेळापjक निgचत कर:यात आले आहे .
*दनांक

तपशील

26/09/2016

ई6छुक 9ललावधारकांचे नlदणी व अनुषंगीक (9शSण वग सकाळी 11 ते दप
ू ार 2.00
वाजे पयvत ला◌ेकशार सभागह
ृ िज हाOधकार कायालय अकोला

27/09/2016

सकाळी 10.00 वाजता पासून ऑनलाईन रिज2xे शन (नlदणी) सुC होईल.

06/10/2016

सायंकाळी 6.00 वाजता न4वदाधारकांचे ऑनलाईन रिज2xे शन करणे बंद होईल.

28/09/2016

दप
ू ार 2.00 वाजे पासून ऑनलाईन ई - न4वदा भरणे सुC होईल.

07/10/2016

राjी 8.00 वाजता ऑनलाईन ई - न4वदा भरणे बंद होईल.

08/10/2016

ऑनलाईन (ा]त ई – न4वदा सकाळी 11.00 वाजता िज हाOधकार कायालय,
अकोला येथे डाऊनलोड कCन उघड:यात येतील.

09/10/2016

ऑनलाईन ई-9ललाव सकाळी 8.00 वाजे पासून दप
ू ार 2.00 वाजे पयvत सुC
राह ल. दप
ु ार 2.00 वाजता ई-9ललाव (_!या बंद हो:याआधी बोल (ा]त झा यास
10 9मनीटाकर ता तीन वेळा ई-9ललाव (_!येची वेळ वाढ4व:यात येईल.
ई- न4वदा व ई-9ललाव ि2वकारणे _कं वा नाकारणे तांjीक अडथळा नमाण झा यास

सदर कायवाह

पुढे चालु ठे वणे वाळू घाट कमी / जा2त करणे यासंबंधीचा अOधकार िज हाOधकार

अकोला/अपर िज हाOधकार , अकोला यांनी राखून ठे वला आहे .
*टप : गट नहाय रे तीघाटांची मा*हती https://eauctioncollakl.abcprocure.com या वेबसाईटवर (9सMद
कर:यात आल आहे . ई-टn डर _कं वा ई-ऑDशन बाबत कोणPयाह अडचणीकर ता खाल ल ~मणMवनी _कं वा
ई-मेल वर संपक साधावा – +91 7940016879/ 883/ 886/ 823/ 835/ 867/ 891/ 837/ 885/ 868/ 880/ 824/
802/ 865/ Fax +91 7940016879 , Email : Sales@abcprocure.com.support@abcprocure.com

िज हा धकार अकोला

