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PUBLIC NOTICE FOR AUCTION CUM SALE (APPENDIX – IV A) (Rule 8(6))

Pursuant to taking possession of the secured asset mentioned hereunder by the Authorized Officer of IIFL Home Finance Limited (Formerly known as
India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL HFL) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest
Act, 2002 for the recovery of amount due from borrower/s, offers are invited by the undersigned in sealed covers for purchase of immovable property, as
described hereunder, which is in the possession, on “AS IS WHERE IS”, “AS IS WHAT IS” and “WHATEVER THERE IS” BASIS particulars of which are
given below:Date of Physical
Borrower(s)/Guarantor(s)
Demand Notice
Description of the Immovable property
Date and Amount
Possession
1.Shri Anuj Anant Mhatre 15-Nov-2018
All that part and parcel of the properties bearing Flat No.402,
21-Jan-2019

2.Smt Vaishnavi Anuj
Mhatre,
(Prospect No.
IL10016954)

Rs.27,80,948/- (Rupees
Twenty Seven Lakh
Eighty Thousand Nine
Hundred and Forty
Eight Only)

Total Outstanding Fourth Floor, Old Building No.09, New Building No.20,” Colours
as on On 30-Oct-2020
City”, Katkarpada, Survey No. 44/3, Boisar West, District Thane,
Rs. 33,82,064/Taluka Palghar-401501 ( Area:-43.90 sq Mtr )
(Rupees Thirty Three Lakh
Earnest Money Deposit (EMD)
Eighty Two Thousand and Reserve Price(Rs.)
Rs.1,40,000/- (Rupees One Lakh
Rs.14,00,000/Sixty Four Only)
Forty Thousand Only)
(Rupees Fourteen Lakh Only)

Date of Inspection of EMD Last Date Date/ Time of Auction Concerned Branch:- IIIFL Home Finance Ltd.,Shop No. 6,7,8, Above
Property 13-Nov-2020 18-Nov-2020
20-Nov-2020
Janta Sweet & Dryfruits, Near Big Bazar. Ostwal Empire, Boisar,
till 5 pm.
1100 hrs-1300 hrs
1100 hrs-1400 hrs
Maharashtra 401501 (Authorized officer: Viral Gala @7303021217 )

1.Date of inspection of the immovable property is 13-Nov-2020 between 1100 hrs - 1400 hrs.
2.Last date of submission of sealed offers in the prescribed tender forms along with EMD is 18-Nov-2020 till 5 pm at the branch office address.
3.Date of opening of the offers for the Property is 20-Nov -2020 at the above mentioned branch office address at 1100 hrs - 1300 hrs the tender will be
opened in the presence of the Authorised Officer.
4.Further interest will be charged as applicable, as per the Loan Agreement on the amount outstanding in the notice and incidental expenses, costs, etc., is due
and payable till its realization.
5.The notice is hereby given to the Borrower and Guarantor, to remain present personally at the time of sale and they can bring the intending buyers/purchasers
for purchasing the immovable property as described herein above, as per the particulars of Terms and Conditions of Sale.
6.The Borrower(s)/Guarantor(s) are hereby given 15 DAYS SALE NOTICE UNDER THE SARFAESI ACT, 2002 to pay the sum mentioned as above before
the date of Auction failing which the immovable property will be auctioned and balance, if any, will be recovered with interest and costs. If the Borrower pays
the amount due to IIFL Home Finance Limited in full before the date of sale, auction is liable to be stopped.
7.The EMD shall be payable through DD in favour of “ IIFL Home Finance Limited” payable at GURGAON and shall be submitted at the concerned branch/
Corporate Office.
8.The detail terms and conditions of the auction sale are incorporated in the prescribed tender form. Tender forms are available at the above branch office.
9.The immovable property will be sold to the highest tenderer.However, the undersigned reserves the absolute discretion to allow inter se bidding, if deemed
necessary.
10.Tenders that are not filled up or tenders received beyond last date will be considered as invalid tender and shall accordingly be rejected. No interest shall be
paid on the EMD.
11.Company is not responsible for any liabilities upon the property which is not in the knowledge of the company.
For further details, contact Mr. Sanjay Jha @ 9560908318, Email:-sanjay.jha@iifl.com, Corporate Office : Plot No. 98, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon,
Haryana-122015.
Place: Palgahr Date: 31-10-2020
Sd/- Authorised Officer For IIFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL)
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मुंबई, शनिवार,
३१ ऑक्टोबर २०२०

राज्यात १५ लाख रुग्ण बरे

अवतीभवती

दिवसभरात ६१९० नवीन रुग्ण; १२७ जणांचा मृत्यू
सकाळ वृत्तसेवा

अभिनेत्री काजल अगरवाल शुक्रवारी विवाहबंधनात अडकली.

अभिनेत्री काजल अगरवाल विवाहबद्ध

मुंबई : हिंदी, तमीळ आणि तेलुगू चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री काजल
अगरवाल आज विवाहबंधनात अडकली. येथील एका पंचतारांकित
हॉटेलमध्ये तिने व्यावसायिक गौतम किचलू शी लग्नगाठ बांधली.
सोहळ्याला नातेवाईक आणि मित्र परिवार उपस्थित होता.
गौतम आणि काजलची शाले य जीवनापासूनच मैत्री होती. त्याचे रूपांतर
आता लग्नात झाले आहे . काजलने दाक्षिणात्य इंडस्ट् रीतून करिअरला
सुरुवात केली. ‘मगधीरा’ हा तिचा चित्रपट गाजला. हिंदीमध्ये अजय
देवगणबरोबरचा ‘सिंघम’ आणि अक्षय कुमारबरोबरचा ‘स्पेशल’ चित्रपट तिने
केला. दोन्ही चित्रपटांना प्रेक्षकांनी पसंती दिली. काजलने या महिन्याच्या
सुरुवातीला लग्नाची घोषणा केली होती. मेंदी तसेच हळदी समारं भाचे फोटो
तिने सोशल मीडियावर टाकले होते.

निविदेच्या नावाखाली अडीच कोटींची फसवणूक

अंधरे ी (बातमीदार) ः रेल्स
वे ाठी साधनसामग्री पुरविण्याची निविदा मिळवून
देण्याच्या नावाखाली पाच जणांनी मोठ्या नफ्याचे आमिष दाखवून तब्बल
दोन कोटी ७३ लाख ३६ हजार ५४० रुपये उकळल्याचे उघड झाले . यासाठी
त्यांनी भारतीय रेल्च
वे े बनावट पर्चेस ऑर्डर बनविण्याकरिता रेल्च
वे ा लोगो,
वॉटरमार्क , रबरी शिक्केही बनविले . याप्रकरणी पोलिसांनी पाचही संशयितांना
अटक केली. ही घटना बुधवारी (ता. २८) घडली. पाचही जणांविरोधात दहिसर
पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.तक्रारदार ३१ वर्षीय असून, त्यांना
अटक संशयितांनी रेल्स
वे ाठीचे साहित्य पुरवठा करण्याची निविदा मिळवून
देतो, अशी बतावणी करून मे २०१९ पासून वेळोवेळी दोन कोटी ७३ लाख ३६
हजार ५४० रुपये घेतले ; मात्र निविदा मिळत नसल्याने तक्रारदाराने दहिसर
पोलिस ठाण्यात फसवणुकीची तक्रार दाखल केली. गुन्ह्यातील प्रमुख
संशयिताला पोलिसांनी नाशिक येथनू अटक केली. अटक पाचही संशयितांना
न्यायालयात हजर केले असता, ६ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत ठे वणायचे
आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. अधिक तपास प्रभारी निरीक्षक सुनील माने
यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक शरद झिने करीत आहेत.

अनेकांना प्रवेशाची प्रतीक्षा...

मुंबई, ता. ३० : राज्यात आज
दिवसभरात ६१९० नवीन कोरोना
रुग्णांचे निदान झाले. त्यामुळे
आतापर्यंतची एकूण रुग्णसंख्या
१६,७२,८५८ झाली आहे. आज १२७
रुग्णांचा मृत्यू झाला असून, मृत्युदर
२.६२ टक्के झाला आहे. आजपर्यंत
१,२५,४१८ सक्रिय रुग्ण आहेत.
दिवसभरात ८२४१ जण बरे
झाले, तर आतापर्यंत १५,०३,०५०
रुग्णांनी कोरोनावर मात केली. रुग्ण

माहीम ते मुंबई सेंट्रल
दरम्यान रात्रकालीन
जम्बोब्लॉक

मुबं ई, ता. ३० : पश्चिम
रेल्वे मार्गावरील माहीम ते मुबं ई
सेंटल्र दरम्यान ३१ ऑक्टोबर ते १
नोव्हेंबरच्या मध्यरात्री रात्रकालीन पाच
तासांचा जम्बोब्लॉक घेण्यात येणार
आहे. यादरम्यान रेल्वे रूळ, सिग्नल
यंत्रणा, ओव्हर हेड वायर यासह विविध
देखभाल दुरुस्तीची काम केली जाणार
आहेत. त्यासाठी माहीम आणि मुबं ई
सेंटल्र दरम्यान अप जलद मार्ग आणि
पाचव्या रेल्वे मार्गावर शनिवारी ते
रविवारी रात्री ११ ते पहाटे ४ वाजेपर्यंत
हा जम्बोब्लॉक घेण्यात येणार आहे.
या जम्बोब्लॉक दरम्यान सांताक्रूज
आणि मुबं ई सेंटल्र , चर्चगेट दरम्यान
अप मार्गावरील सर्व जलद ट्रेन धीम्या
मार्गावर चालवण्यात येणार आहे.

बरे होण्याचा दर ८९.८५ टक्के
आहे. गेल्या महिनाभरात राज्यात
नवीन निदान झालेल्या रुग्णांसह बरे
झालेल्या रुग्णांची संख्या वाढली
असून, सक्रिय रुग्णांची संख्या कमी
झाली आहे. आतापर्यंतचा मृतांचा
आकडा ४३,८३७ वर पोहोचला आहे.
आजच्या मृत्यूंमध्ये ठाणे परिमंडळ
५१, पुणे २१, नाशिक आठ, कोल्हापूर
सात, औरंगाबाद १३, लातूर मंडळ
नऊ, अकोला मंडळ सहा, नागपूर ११
समावेश आहे.
दरम्यान, आजपर्यंत तपासलेल्या

जी उत्तरमध्ये ३६ नवीन रुग्ण

जी उत्तरमध्ये आज ३६ नवीन बाधितांची भर पडली असून, एकूण रुग्णसंख्या
११,९१६ वर पोहोचली आहे. सध्या विभागात ७२५ सक्रिय रुग्ण असून,
त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. जी उत्तरमध्ये आतापर्यंत ६०४ रुग्णांचा मृत्यू
झाला आहे. विभागाचा रुग्ण दुपटीचा कालावधी ही तब्बल १९८ दिवसांवर
गेला आहे. धारावीमध्ये आज दिवसभरात केवळ ७ नवीन रुग्ण सापडले
असून, एकूण बाधितांची संख्या ३,५४३ झाली आहे; तर १३३ सक्रिय रुग्ण
असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. धारावीमध्ये ३,१०१, दादरमध्ये ३,९४२,
तर माहीममध्ये ३,५४० असे एकूण १०,५८३ रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत.

८९,०६,८२६
नमुन्यांपैकी
१६,७२,८५८ (१८.७८ टक्के) नमुने
पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात

मध्य, हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक
सीएसएमटी ते वाशी दरम्यान विशेष गाड्या सुटणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुबं ई, ता. ३० : मध्य रेल्वेच्या
हार्बर व मध्य उपनगरीय मार्गावर उद्या
(ता.१) अभियांत्रिकी व देखभालदुरुस्तीच्या
कामांसाठी
मेगाब्लॉक घेण्यात येणार
आहे. या ब्लॉक कालावधीत
हार्बर मार्गावर सीएसएमटी
ते वाशीदरम्यान विशेष गाड्या
चालवल्या जातील. या कालावधीत
ठाणे ते वाशी दरम्यान ट्रान्सहार्बर
मार्गावरील सेवा सुरू असेल.
कुठे : ठाणे ते कल्याण अप व डाऊन
जलद मार्गावर
कधी : सकाळी १०.३० ते दुपारी

३.३० दरम्यान
परिणाम : सीएसएमटी येथनू
सकाळी ९.३३ ते दुपारी २.४८ दरम्यान
सुटणाऱ्या जलद सेवा मुलडुं ते
कल्याण स्थानकादरम्यान
डाऊन धिम्या मार्गावर
वळविण्यात
येणार
असून, त्या निर्धारित
थांब्यांवर थांबतील; तर
सकाळी १०.२६ ते दुपारी
३.१९ दरम्यान कल्याण येथनू
सुटणाऱ्या जलद मार्गावरील सेवा कल्याण
व मुलडुं स्थानकांदरम्यान अप धिम्या
मार्गावर वळविण्यात येणार असून, त्या
निर्धारित थांब्यांवर थांबतील.
कुठे : पनवेल ते वाशी अप व डाऊन

दोन वर्षांत १० टक्क्यांनी वाढली विद्यार्थी संख्या; ‘असर’च्या अहवालातील निष्कर्ष

‘सरकारी शाळांत जाणार आम्ही...’
मुंबई, ता. ३० : कोरोनाच्या
पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या
लॉकडाउनमध्ये अनेकांना रोजगार
गमवावा लागला. काहींना स्थलांतर
करावे लागले. त्यामुळे राज्यात २०१८
च्या तुलनेत २०२० मध्ये सरकारी
शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण
सुमारे दहा टक्क्यांनी वाढले आहे.
शिक्षण क्षेत्राची चिकित्सा करणारा
‘असर’ अहवाल प्रथम संस्थेतर्फे
प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्या
अहवालातून हा निष्कर्ष काढला
आहे.
राज्यात
२०१८ मध्ये
सरकारी
शाळांमध्ये
५३.२ टक्के
मुले शिक्षण

उच्च प्राथमिक गटात
प्रमाण जास्त

उच्च प्राथमिक गटात सरकारी
शाळांकडे प्रवेश घेण्याचा कल
सर्वाधिक दिसून येत आहे . २०१८
मध्ये सहावी ते आठवीमध्ये
सरकारी शाळांत ४१ टक्के मुलगे
होते. २०२० मध्ये हे प्रमाण ६४
टक्के इतके झाले . म्हणजे ही वाढ
२३ टक्क्यांनी नोंदवली गेली आहे .

घेत होती. २०२० मध्ये हे
प्रमाण ६३.८ टक्क्यांवर
गेल.े मुलींचे २०१८ चे
प्रमाण ५७.३ टक्के होते.
ते २०२० मध्ये ६५ टक्के
झाले आहे. सरकारी
शाळांकडे विद्यार्थ्यांचा

राज्यातील सरकारी
शाळांमधील पटसंख्या
(टक्केवारी)

५३.२

६३.८

५७.३

६५

२०१८ मध्ये

मुलींचे २०१८
मधील प्रमाण

२०२० मध्ये हे

मुलींचे २०२०
मधील प्रमाण

कल काही दिवसांपासून वाढत आहे.
लॉकडाउनमुळे झालेल्या स्थलांतरामुळे
सरकारी शाळांमध्ये प्रवेशाचे प्रमाण
वाढल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. यंदा
विद्यार्थ्यांपर्यंत ऑनलाइन शिक्षण पोचत
आहे की नाही यापासून ते त्यांना पायाभूत
सुविधा मिळत आहेत की नाही याचा
आढावा ‘असर’ अहवालात घेतला

२५,२९,४६२ लोक होमक्वारंटाईन
आहेत, तर १२,४११ लोक संस्थात्मक
क्वारंटाईन आहेत.

शिक्षकांचे कौतुक

राज्यात काही विद्यार्थी असे आहेत की ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन नाहीत.
लॉकडाउनमध्ये त्यांच्यापर्यंत शिक्षण पोचवण्यासाठी काही उपायायोजना
करणे आवश्यक आहे . सरकारी शाळांतील शिक्षकांनी ऑनलाइन सुविधा
नसले ल्या सुमारे ३१.८ टक्के विद्यार्थ्यांपर्यंत वैयक्तिक भेटीतून शैक्षणिक साहित्य
पोचवण्याचे कौतुकास्पद काम केल्याचेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे .

आहे. त्यामध्ये सरकारी शाळांमधील
विद्यार्थीसखं ्या वाढत असल्याचे दिसून
आले आहे.
शाळे त न जाणाऱ्यांमध्ये वाढ

देशपातळीवर २०१८ मध्ये ६२.८
टक्के मुलगे सरकारी शाळांमध्ये
शिक्षण घेत होते. हे प्रमाण २०२०
मध्ये ६६.४ टक्के इतके झाले आहे.

सरकारी शाळांत शिक्षण घेणाऱ्या
मुलींचे २०१८ चे प्रमाण ७० टक्के होते.
ते २०२० मध्ये ७३ टक्के झाले आहे.
अद्याप पहिलीच्या अनेक विद्यार्थ्यांना
प्रवेशाची प्रतीक्षा असल्याचेही या
अहवालात दिसून आले. त्यामुळे यंदा
शाळेत न जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण
काहीसे वाढल्याचे दिसून आले आहे.

हार्बर मार्गावर
कधी : सकाळी ११.५ ते दुपारी ४.५
दरम्यान
परिणाम : पनवेल, बेलापूर येथनू
सकाळी १०.३३ ते दुपारी ४.१ दरम्यान
सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या हार्बर
मार्गावरील सेवा रद्द राहतील; तर
सीएसएमटी येथनू सकाळी ९.४४ ते
दुपारी ३.१६ दरम्यान बेलापूर, पनवेलला
सुटणाऱ्या डाऊन हार्बर मार्गावरील सेवा
रद्द राहतील; तर
पनवेलहून दुपारी २.२४ वाजता
ठाण्याकडे जाणारी ट्रान्स हार्बर मार्गावरील
अप सेवा व ट्रान्स हार्बर मार्गावरील ठाणे
येथनू दुपारी १.२४ वाजता पनवेलला
जाणारी सेवा रद्द राहील.

दिवाळीची सुट्टी जाहीर
करण्याची मागणी!
सकाळ वृत्तसेवा
मुबं ई, ता. ३० : कोरोनाच्या
पार्श्वभमू ीवर शाळा प्रत्यक्षात बंद
असल्या, तरी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन
शिक्षण देण्यात येत आहे. एप्रिल,
मे महिन्यापासून ऑनलाईन शिक्षण
सुरू असून विद्यार्थी आणि शिक्षकांना
गणेशोत्सवाचीही सुट्टी देण्यात आली
नाही. विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक
तणावाखाली असल्याने शिक्षण
विभागाने दिवाळी सुट्टी १ नोव्हेंबर ते
२० किंवा २१ पर्यंत जाहीर करावी,
अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक
परिषदेने (मुबं ई) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
यांच्याकडे केली आहे. याशिवाय ५०
टक्के शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना
शाळेत हजर राहण्याचा आदेश रद्द
करावा. असेही परिषदेने म्हटले आहे.

ऐतिहासिक क्षणापर्यंत
आम्ही आपल्यासोबत!
शिंदे, भुजबळ यांची सीमावर्तीयांना साद
सकाळ न्यूज नेटवर्क
मुबं ई, ता. ३० : ‘‘ज्या दिवशी
हा भाग महाराष्ट्रात येईल, त्या दिवशी
सीमाभागातील जनतेचचे नव्हे; तर
महाराष्ट्रातील बारा कोटी जनतेचे स्वप्न पूर्ण
होईल. तो ऐतिहासिक क्षण येईपर्यंत आम्ही
आपल्यासोबत आहोत,’’ अशी भावनिक
साद सीमाभाग समन्वयक मंत्री एकनाथ
शिंदे व छगन भुजबळ यांनी सीमाभागातील
नागरिकांना पत्राद्वारे घातली आहे.
भाषावार प्रांत रचनेमळ
ु े बेळगाव हा
महाराष्ट्राचा भाग कर्नाटकमध्ये गेल्याने १

नोव्हेंबर हा काळा दिवस पाळला जातो.
त्या पार्श्वभमू ीवर सीमाभाग समन्वयक
मंत्री एकनाथ शिंदे व छगन भुजबळ
यांनी सीमाभागातल्या जनतेसाठी पत्र
लिहिले आहे. संयक्त
ु महाराष्ट्राच्या
लढ्यात बेळगाव, कारवार, निपाणी,
बिदर, भालकीसह संयक्त
ु महाराष्ट्र
झालाच पाहिजे, या घोषणेने महाराष्ट्र
दणाणून सोडला. राज्यातील राजकीय,
सामाजिक जीवनातील अनेकांनी
सीमालढ्याची धग कायम राहावी,
म्हणून प्रयत्न केले आहेत. असे पत्रात
म्हटले आहे.

कायदेशीर बाबींची पूर्तता सुरू

सरकारने हा भाग राज्यात यावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल
केला आहे . हा दावा यशस्वी व्हावा यासाठी लागणाऱ्या सर्व प्रशासकीय
आणि कायदेशीर बाबींची पूर्तता युद्ध पातळीवर करत आहोत. सीमाप्रश्न
आणि सीमाभागातील लोकांच्या इतर प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी यंदा
रौप्यमहोत्सवी वर्ष साजरे करणारा सीमाकक्ष नव्या जोमाने प्रयत्न करत
आहोत, असेही शिंदे आणि भुजबळ यांनी पत्रात म्हटले आहे .

श्रीमंत मराठे पदोन्नती आरक्षणाचे
विरोधक : ॲड. प्रकाश आंबडे कर
मुबं ई, ता. ३० : राज्यातील श्रीमतं
मराठे पदोन्नती आरक्षणाच्या विरोधात
असून, त्यांना मागासवर्गीय अधिकारीकर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळू द्यायचीच
नाही, असा गंभीर आरोप वंचित
बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश
आंबडे कर यांनी केला आहे.
मविआ सरकारने या प्रश्नी १२
मंत्र्यांची समिती स्थापन केली आहे. मात्र
ती नावालाच आहे. ही समिती पदोन्नती

आरक्षणासंदर्भात काहीही करणार
नाही. ज्या अधिकारी व कर्मचारी यांचे
पदोन्नती आरक्षण रखडले आहे. त्यांनी
कुटुंबासह आंदोलन करावे, अशी
सूचनाही ॲड. आंबडे कर यांनी यावेळी
केली आहे. पदोन्नती आरक्षणाचा
विषय काँग्सरे ने लावून धरला आहे, पण
सत्तते ील शिवसेना व राष्ट्रवादी पक्षांचा
या मुद्यास विशेष पाठिंबा नाही, असेही
आंबडे कर यावेळी म्हणाले.

नगरपरषद भोकर, िज. नांदडे
शासकय इमारत, नांदडे रोड,
ता. भोकर, िज. नांदडे

ई-मेल ः cobhokar1@gmail.com
जा.. २०२०/नपभो/बां.िव./न.अ./
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जाहीर ई-िनिवदा सूचना
मुख्यािधकारी, नगरपरषद भोकर, िज. नांदेड यांच्या वतीने महारा शासनाच्या
सावर्जिनक बांधकाम िवभागातील/ महारा जीवन ािधकरणाकडील योग्य
त्या वगार्तील नोंदणीकृत काटदारांकडन भोकर नगरपरषद हीतील सन
२०२०-२१ वैिशष्ट्यपूणर् योजनाअंतगर्त कामांकरता ई-िनिवदा महारा
शासनाच्या http://mahatenders.gov.in या संकतस्थळावर कायार्लयीन
वेळते दनांक ११.११.२०२० रोजीपयर्ंत मागिवण्यात येत आहेत. सिवस्तर
जािहरात अटी/शतीर् इत्यादी मािहती महारा शासनाच्या संकत स्थळ
http://mahatenders.gov.in वर उपलब्ध आहे. ई-िनिवदेच्या अटी/
शतीर् बदल करणे, ा§ िनिवदा कोणतेही कारण न देता स्वीकारण्याचा अथवा
नाकारण्याचा अिधकार मुख्यािधकारी, नगरपरषद भोकर यांनी राखून ठेवला
आहे.
सही

मुख्यािधकारी

नगरपरषद, भोकर, िज. नांदडे

