
 
 

महारा  शासन 
यवसाय िश ण व िश ण ादेिशक काय लय नािशक 
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                                       Section -1(अ )                            (पृ ठ -1 अ) 
                                        महारा  शासन   
                  यवसाय िश ण व िश ण ादेिशक काय लय नािशक  
                                       ई – िललाव सूचना मांक -1 
महारा  शासन, यवसाय िश ण व िश ण ादेिशक काय लय नािशक  अंतगत असले या संबिधत औ ोिगक 

िश ण सं था आिण शासिकय तांि क िव ालय येथील िनलिखत कर यात आले या िन पयोगी, 
िवनावापर,यं सामु ी व उपकरणे  ई-िललाव प दतीने िव ी करणे किरता इ छुक िललावदारांचे सहभागाकिरता 
सदर सुचना िस द कर यात येत असून याबाबतचा तपिशल खालील माणे आहे.ई-िललाव ि या लॉट माणे 
होईल.  
 

1) यवसाय िश ण व िश ण ादेिशक काय लय नािशक  अंतगत असले या संबिधत औ ोिगक िश ण 
सं था आिण शासिकय तांि क िव ालय येथील िन पयोगी, िवनावापर,यं सामु ी व उपकरणे  ई-
िललावा ारे िव ी करावयाची असून िव ी करावया या सािह या या संि त तपिशल 
www.eauction.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहे. 

2) ई-िललाव ि येम ये सहभागी होऊ इ छत असले या िललावदारांना www.eauction.gov.in या 
संकेत थळावर जाऊन पा ता िमळणेसाठी आव यक द तऐवजाची ऑन लाईन पुतता करावी लागेल.तसेच 
याबाबत आव यक इसारा र कम ई याद ची पुतता करावी लागेल. 

3) इ छुक िललावदारांची  द तऐवज व अ य बाबतची पडताळणी क न  यानंा य  लाई ह ई-िललाव 
ि येम ये सहभागी होणेसाठी पा  कर यात येईल.केवळ पा  व एनआयसीकडील 

www.eauction.gov.in या वेबसाईट वरील न दणीकृत िललावदारांना या लाई ह ई ऑ शनम ये सहभागी 
होता येईल. 

4) सदर बाबत अिधक तपिशला करीता िन न नमूद काय लयाकडे ई छुक िललावदांराना चौकशी करता 
येईल. यवसाय िश ण व िशा ण ादेिशक काय लय,नािशक, जूना आ ारोड, बक नाका, आिदवासी 
िवकास भवन जवळ  नािशक 422002. 

5) ई छुक िललावदारांना िद. 08/02/2021  ( वेळ 1.00 pm)  ते िद. 22/02/2021 (वेळ 5.00 pm) या 
कालावधीत www.eauction.gov.in या संकेत थळावर आव यक बाब ची ऑनलाईन प दतीने पुतता 
करता येईल. 

6) सदर ई-िललाव बाबत अिधकचा तपिशल www.eauction.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहे. 
7) उ त नमुद कालावधी या काय लयीन कामकाजा या िदवशी ई – िललावा ारे िव ी करावयाची यं सामु ी  

संबंिधत सं थेत िललावदार यांना पाह यासाठी मुभा आहे.   
  
                                                                                                           सहसंचालक, 
                                                                                                   यवसाय िश ण व िश ण, 
                                                                                                   ादेिशक काय लय,नािशक 

 
 
 



 
 

                                                           Section -1(ब )                            (पृ ठ -1 ब) 
Government of Maharashtra 

Vocation Education & Training Regional Office Nashik 
E-Auction Notice No.01 

 
This Auction Sale notice is published for intending bidders who intend to participate in E-Auction for 
the sale of written off unserviceable,broken, Non-repairable workshop machinery, instruments, 
Equipment’s belonging to ITI & G.T.H.S.C. under the Joint Director, Vocational Education and 
Training Regional Office Nashik in the State of Maharashtra. The details of notice are as under E-
Auction process will be held as per lot. 

1. Unserviceable Broken, Non-repairable workshop machinery, Instruments, Equipment’s  
belonging to ITI & G.T.H.S.C. Under the Joint Director Vocational Education & Training 
Regional Office Nashik location within the jurisdiction of Division are to be sold through E-
Auction. The details of matrial kept for E-Auction is Available on website 
www.eauction.gov.in 
 

2. The Bidder who wants to participate in the E-Auction process have to enroll their names 
online the website www.eauction.gov.inThe bidder has to upload the scan copy of duty filled 
form along with required document & should remit the necessary EMD amount. 
 

3. After scrutiny of documents submitted by intending bidder and if the documents are found 
correct the bidder will be declared qualified to participate in E-Auction process. Only 
qualified & Registered at www.eauction.gov.inwebsite bidder can participate in E-Auction 
process. 
 

4. For any additional informational regarding E-Auction the intending bidder can contact 
following offices. JOINT DIRECTOR, Vocational Education & Training Regional Office Old 
Agra Road , Near Adhivasi Bhavan-Nashik-2 Cont.0253-2579410. 
 

5. The intending bidder can upload the necessary documents online by visiting the website 
www.eauction.gov.induring the period Date:08/02/2021 (Time: 1.00 am) To Date: 22/02/2021 

(Time: 5.00pm). 

 
6. For Additional information regarding E-Auction please visit the website 

www.eauction.gov.in. 
 

7. Auction machinery will be available in respective Industrial Training Institute& Govt. 
technical school centre for Observation / Visiting to see within working hours. 

 

 
Joint Director, 

Vocational Education & Training 
Regional Office, Nashik 

 
 

 
 
 



 
 

                                                   Section – 2                                           (पृ ठ .2) 
िललावा बाबतची लॉट िनहाय मािहती 

Notice Inviting E - Auction 
Sr. 
No. 

 

Item/Lot 
Description 

 

Lot Code 

 
Auction 
Start 
Price INR 

 

Increme
nt/ 
Decrem
ent 
Price 
INR 

Auct
ion 
Fee 
In 
INR 

 

EMD 
Fee in 
INR 

 

Institute Address 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Workshop 
Machinery  

Lot-1 ITI 
Bhusawal 

36000 500 500 5000 

Govt.ITI Bhusawal Tal-
Bhusawal Dist-Jalgaon                 
Principal Name- Shri. 
Jahagirdar.K .A  
 Mobile No   9890396780 

2 Electrical & 
Electronics   
Equipment       

Lot-2 ITI 
Bhusawal 

27000 500 500 5000 

Govt.ITI Bhusawal Tal-
Bhusawal Dist-Jalgaon             
Principal Name- Shri. 
Mobile No 9890396780   

3 
Workshop 
Machinery  

Lot-3 ITI 
Bodwad 

45000 500 500 5000 

Govt.ITI Bodwad Tal-Bodwad 
Dist-Jalgaon Principal Name- 
Shri. More.M.B 
Mobile No  9096391647  

4 
Workshop 
Machinery  

Lot-4 ITI Yawal 6000 500 500 600 

Govt.ITI Yawal Tal-Yawal Dist-
Jalgaon           Principal Name- 
Shri. More.M.B 
Mobile No   9096391647 

5 Electrical & 
Electronics   
Equipment       Lot-5 ITI Yawal 5000 500 500 500 

Govt.ITI Yawal Tal-Yawal Dist-
Jalgaon           Principal Name- 
Shri. More.M.B  
Mobile No  9096391647   

6 
Workshop 
Machinery  

Lot-6 ITI 
Chopda 

2000 200 200 200 

Govt.ITI Chopda Tal-Chopda 
Dist-Jalgaon Principal Name- 
Shri. Chaudhari.A.R  
Mobile No  9881382871   

7 Electrical & 
Electronics   
Equipment       

Lot-7 ITI 
Chopda 

1000 100 500 100 

Govt.ITI Chopda Tal-Chopda 
Dist-Jalgaon Principal Name- 
Shri. Chaudhari.A.R 
Mobile No 9881382871    

8 
Workshop 
Machinery  

Lot-8 ITI 
Shirpur 

10000 500 500 1000 

Govt.ITI Shirpur Tal-Shirpur 
Dist-Jalgaon Principal Name- 
Shri. Deo.A.B 
Mobile No   9422945640 

9 Electrical & 
Electronics   
Equipment       

Lot-9 ITI 
Shirpur 

10000 500 500 1000 

Govt.ITI Shirpur Tal-Shirpur 
Dist-Jalgaon Principal Name- 
Shri.  Deo.A.B 
Mobile No   9422945640 

10 
Workshop 
Machinery  

Lot-10 
ITIShindkheda 

15000 500 500 1500 

Govt.ITI Shindkheda Tal-
Shindkheda Dist-Jalgaon 
Principal Name- Shri. Deo.A.B 
Mobile No  9422945640  

11 
Workshop 
Machinery  

Lot-11 
ITISinnar 

110000 500 500 10000 

Govt.ITI Sinnar Tal-Sinnar 
Dist-Nashik           Principal 
Name-Thakur .N.B 
Mobile No  9823631156 

12 
 Automobile 

Lot-12 
ITISinnar 

4000 500 500 400 

Govt.ITI Sinnar Tal-Sinnar 
Dist-Nashik            Principal 
Name- Shri.  Thakur .N.B 
Mobile No  9823631156   

13 Electrical & 
Electronics   
Equipment       

Lot-13 
ITISinnar 

50000 500 500 5000 

Govt.ITI Sinnar Tal-Sinnar 
Dist-Nashik                     
Principal Name- Shri.  Thakur 
.N.B Mobile No  9823631156    

14 
Workshop 
Machinery  

Lot-14 ITI 
Niphad 

25000 500 500 2500 

Govt.ITI Niphad Tal-Niphad 
Dist-Nashik           Principal 
Name- Shri. Tidame.S.D 
Mobile No  7588553921 
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15 Electrical & 
Electronics   
Equipment       

Lot-15 ITI 
Niphad 

2000 200 200 200 

Govt.ITI Niphad Tal-Niphad 
Dist-Nashik               Principal 
Name- Shri. Tidame.S.D 
Mobile No   7588553921 

16 
Workshop 
Machinery  

Lot-16 ITI 
Chandwad 

110000 500 500 10000 

Govt.ITI Chandwad Tal-
Chandwad Dist-Nashik 
Principal Name- Shri. 
Bagde.R.D 
Mobile No 9834432511   

17 
 Automobile 
Engine 

Lot-17 ITI 
Chandwad 

42000 500 500 5000 

Govt.ITI Chandwad Tal-
Chandwad Dist-Nashik 
Principal Name- Shri. 
Bagde.R.D 
Mobile No 9834432511    

18 
Workshop 
Machinery  

Lot-18 ITI 
Dindori 

22000 500 500 3000 

Govt.ITI Dindori  Tal-Dindori 
Dist-Nashik Principal Name- 
Shri. Baviskar.D.B 
Mobile No  8275270548  

19 Electrical & 
Electronics   
Equipment       

Lot-19 ITI 
Dindori  

30000 500 500 3000 

Govt.ITI Dindori  Tal-Dindori 
Dist-Nashik Principal Name- 
Shri. Baviskar.D.B 
Mobile No   8275270548 

20 
Workshop 
Machinery  

Lot-20 ITI 
Rajur 

36000 500 500 4000 

Govt.ITI Rajur  Tal-Akole Dist-
Ahmednagar  Principal Name- 
Shri. Kute.S.S 
Mobile No  7588016764  

21 
Workshop 
Machinery  

Lot-21 ITI 
Kalwan 

135000 500 500 10000 

Govt.ITI Kalwan Tal-Kalwan 
Dist-Nashik Principal Name- 
Shri. Jadhav.B.G 
Mobile No 9403708537   

22 Electrical & 
Electronics   
Equipment       

Lot-22  ITI 
Kalwan   

42000 500 500 5000 

Govt.ITI Kalwan   Tal-Kalwan 
Dist-Nashik Principal Name- 
Shri. Jadhav.B.G 
Mobile No   9403708537   

23 
 Automobile 
Engine 

Lot-23 ITI 
Kalwan 

50000 500 500 5000 

Govt.ITI Kalwan   Tal-Kalwan 
Dist-Nashik Principal Name- 
Shri. Jadhav.B.G 
Mobile No 9403708537     

24 
Welding 
Machinery 

Lot-24 ITI 
Nashik 

160000 500 500 10000 

Govt.ITI Nashik    Tal-Nashik  
Dist-Nashik Principal Name- 
Shri. Mankar.R.S 
Mobile No  7387147313  

25 
General  
Machinery 

Lot-25 ITI 
Nashik 

190000 500 500 10000 

Govt.ITI Nashik    Tal-Nashik  
Dist-Nashik Principal Name- 
Shri. Mankar.R.S 
Mobile No  7387147313   

26 
Workshop 
Machinery  

Lot-26 ITI 
Nashik 

390000 500 500 10000 

Govt.ITI Nashik    Tal-Nashik  
Dist-Nashik Principal Name- 
Shri. Mankar.R.S 
Mobile No 7387147313    

27 Electrical & 
Electronics   
Equipment       

Lot-27 ITI 
Nashik 

75000 500 500 5000 

Govt.ITI Nashik    Tal-Nashik  
Dist-Nashik Principal Name- 
Shri. Mankar.R.S 
Mobile No  7387147313   

28 
 Automobile 
Engine 

Lot-28 ITI 
Nashik 

8000 500 500 800 

Govt.ITI Nashik    Tal-Nashik  
Dist-Nashik Principal Name- 
Shri. Mankar.R.S 
Mobile No  7387147313   

29 
Workshop 
Machinery  

Lot-29 ITI 
Jalgaon 

610000 500 500 10000 

Govt.ITI Jalgaon  Tal-Jalgaon 
Dist-Jalgaon Principal Name- 
Shri. Chaudhari.A.R 
Mobile No 9881382871    

30 

General  
Machinery 

Lot-30 ITI 
Jalgaon 

510000 500 500 10000 

Govt.ITI Jalgaon  Tal-Jalgaon 
Dist-Jalgaon Principal Name- 
Shri. Chaudhari.A.R 
Mobile No  9881382871    
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31 Electrical & 
Electronics   
Equipment       

Lot-31 ITI 
Jalgaon 

95000 500 500 5000 

Govt.ITI Jalgaon  Tal-Jalgaon 
Dist-Jalgaon Principal Name- 
Shri. Chaudhari.A.R 
Mobile No 9881382871     

32 
 Automobile 
Engine 

Lot-32 ITI 
Jalgaon 

13000 500 500 150 

Govt.ITI Jalgaon  Tal-Jalgaon Dist
Jalgaon Principal Name- Shri. 
Chaudhari.A.R 
Mobile No    

33 
Workshop 
Machinery  

Lot-33 GTHS 
Malegaon 

175000 500 500 10000 

Govt.GTHS Malegaon  Tal-
MalegaonDist-Nashik Principal 
Name- Shri. Chavan.N.V 
Mobile No 8888477852   

34 
 Automobile 
Engine 

Lot-34 GTHS 
Malegaon 

1000 200 200 100 

Govt.GTHS Malegaon  Tal-
MalegaonDist-Nashik Principal 
Name- Shri. Chavan.N.V 
Mobile No 8888477852     

35 
Workshop 
Machinery  

Lot-35 GTHS 
Jalgaon 

230000 500 500 10000 

Govt.GTHS Jalgaon  Tal-
Jalgaon Dist-Jalgaon Principal 
Name- Shri.  Chavan.N.V 
Mobile No   8888477852   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Section – 3 
 

िललावा या मह वा या तारखा  (e-Auction) 
                     

Sr.No. Title DD/MM/YYYY             Hrs/Min 

 
         िटप-उपरो त तारखा  सुधारीत  झा यास याची मािहती केवळ संकेत थळावर उपल ध होईल   

A) िललावदारानी www.eauction.gov.in  या संकेत थळावर िबड अपलोड करणे आव यक आहे. िललावदाराकडे 
वत:ची  Digital Signature  Certificate   तसेच याची न दणी िवहीत पोटलवर केलेली असणे आव यक आहे. 

B) िललावा या अटी व शत  व अपलोड करावया या कागदपप ाचा तपिशल ई- िललावा या ऑ शन डॉ युमटस 
फाईनल म ये उपल धआहे. 

1 Publish date 08/02/2021 13.00 

2 Document Submission /Payment Start date 08/02/2021 13.00 

3 Document Submission/Payment end date 22/02/2021 17.00 

4 Document/Payment Approval Start date 23/02/2021 10.00 

5 Document/Payment Approval End  date 24/02/2021 18.00 

6 Auction Start Date – for lots 01 to 35 25/02/2021 11.00 

7 Auction End Date – for lots 01 to 35 27/02 /2021 17.00 



 
 

                                                                   Section – 4                                                        (पृ ठ .6) 
आव यक कागदप ाचंा तपिशल 

 
अ) संकेत थळावर अपलोड करावया या आव यक कागदप ांचा तपिशल  

1) सोब िदलेलया पृ ट मांक 11 वरील ANEXTURE -1 माणे िललावदाराची मािहती 
2) सोबत िदलेलया पृ ट मांक 12 वरील ANEXTURE -2 माणे व-घोषणाप   
3) पॅनकाडची छायांिकत त (फम/मालक/िललावदार) 
4) फमचे GST न दणी माणप  छायांिकत त  
5) फम न दणी माणप  छायांिकत त  
6) बयाना र कम धनाकष  
7) िललाव शु क धनाकष  

   उपरो त सव कागदप ां या छायांिकत ती िदनांकासह सा ांिकत क न www.eauction.gov.in या 
संकेत थळावरअपलोड करावे  
ब) काय लयात येऊन सादर करावया या कागदप ांचा तपिशल 
          पृ ट मांक 2ते 5 वरील Section -2 म ये नमुद के या माणे  १) लॉटचे िललाव शु क  २) लॉटची बयाना  
          र कम रा ीयकृत बँके या वेगवेगळया धनाकष व पात  यां या नावे काढावा.   
  to Dy.Director,Vocational Education & Training, Regional Office, Nashik-2 

 

उपरो त लॉटचे िललाव शु क व लॉटची बयाना रकमेचा मुळ धनाकष वेगवेगळे ( या या पाठीमागील 
बाजुस लॉट मांक व फमचे /िललावदाराचे  नावं नमुद करणे आव यक आहे) सहसंचालक, यवसाय िश ण व 

िशा ण ादेिशक काय लय,नािशक, जूना आ ारोड, बक नाका, आिदवासी िवकास भवन जवळ  नािशक 
422002   येथे काय लयात िदनांक 22/02/2021 वेळ सायं. 5.00 वाजेपयत सादर करावेत,जे िललावदार िवहीत 
मुदतीत िललाव शु क व बयाना रकमेचे मुळ धनाकष सादर करणार नाही, अशा िललावदाराचंा  ई-िललाव ि येत 
समावेश केला जाणार नाही.     
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                           Section -5                             (पृ ठ -7 ) 
                               ई-िललावा या अटी  व शत   

1)  सहसंचालक, यवसाय िश ण व िश ण ादेिशक काय लय,नािशक यां या अिधप याखालील नािशक   
िवभागातील औ ोिगक िश ण सं था,तसेच शासिकय तांि क िव ालय येथील िव ी करावया या 
सािह याची िव ीची ि या ई-िललाव प दतीने www.eauction.gov.in या संकेत थळावर कर यात 
येईल. याबाबतची सव मािहती,पुढील सव सूचना व शु दीप के www.eauction.gov.in या 
संकेत थळावर िस द कर यात येईल. 

2)  सदरील सािह याची जेथे आहे तेथे व जसे आहे तसे या त वावर िव ी करावयाची आहे. िललावधारक 
सदरील सािह याची पाहणी काय लयीन कामकाजाची िदवशी सकाळी 10.00 ते दपुारी 5.00 वाजेपयत 
संबिधत सं था/क ाम ये जावून य  क  शकतात. 

3)  सहसंचालक, यवसाय िश ण व िश ण ादेिशक काय लय,नािशक यां या काय लयात िललावा या 
कायवाहीसाठी सिमती नेमलेली आहे. सदर सिमतीने घेतलेला िनणय अंितम असेल. 

4) www.eauction.gov.in या संकेत थळावर  Section -4  माणे आव यक कागदप े अपलोड करणे 
आव यक आहे. 

5) ई-िललाव ि येत भाग घेणे किरता िललावदाराकडे वत:ची  Digital Signature Certificate  तसेच 
यांनी िवहीत पोटलवर न दणी केलेली असणे आव यक आहे. 

6) िललावधारकांनी िवहीत प दतीत िबड संकेत थळावर सादर करणे बंधनकारक आहे.संबिधत 
िललावधारक तसे न क  शक यास बोली ि येतुन आपोआप बाद होईल. 

7) िललावा या वेळाप कात व अटी व शत त बदल झा यास तो बदल संकेत थळावर अपलोड कर यात 
येईल.िललावधारका या िन काळजीपणामुळे जर िललाव ि येत झालेला बदल जर संबिधत 
िललावधारकास न कळ यास हे काय लय जबाबदार राहणार नाही. 

8) आव यक कागदप ांचे Online मु यमापन के यानंतर केवळ पा  िललावधारकानंा या ि येत भाग 
घे याची परवानगी दे यात येईल. 

9) वत: या अटी टाकून सादर केलेले िललावप क मा य कर यात येणार नाही. असे के यास संबिधत 
िललावधारकास बोली ि येगतुन अपा  ठरव यात येईल. 

10) िललावधारकांनी लॉटनुसार बोली सादर करावी. या िललावधारकाची बोलीची र कम लॉटिनहाय या 
काय लया या सिमतीने िनध िरत केले या हात या कमतीपे ा (Upset Price) जा तीत जा त असेल 
या िललावधारकास सदर लॉटमधील संपुण सािह याची िव ी कर यात येईल. 

11) सव िललाव धारकांना समान संधी िमळ याकरीता िललावाची बोली सादर कर याची अंितम वेळ 
संप यापूव  १० िमनीट अगोदर एखादी  िललाव बोली ा त झा यास िललावाची अंितम वेळ अपोआप 
१० िमनीट पुढे जाईल. ई-िललाव िवहीत कालावधीत व अंितम बोली नंतर पुढील १० िमनीटात जे यापैकी 
उिशरा घडेल यावेळेस िललावाची बोली संपु टात येईल. ( e –Auction Software नुसार)  

12)िललाव शु क व बयाना रकमेत कोण याही व पाची सुट लागु नाही. िललाव शु क व बयाणा र कम 
न भरता ई-िललाव  ि येत सहभागी होता येणार नाही. िललाव शु क व बयाणा भरणे बंधनकारक 
आहे. 

 



 
 

13) जे िललावधारक ठरवून िदले या मुदतीत बयाना र कम (EMD) व िललाव शु क (Auction Fees)  
याचा मुळ धनाकष सहसंचालक, यवसाय िश ण व िश ण ादेिशक काय लय,नािशक यां या 
काय लयात जमा करणार नाहीत यांना अपा  समज यात येईल. 

14) ई-िललावात सादर केलेले दर 90 िदवसाकंिरता वैध ठेवणे बंधनकारक आहे. 
15)संकेत थळावर अपलोउ केले या कागदप ांपैकी काही मूळ कागदप ांची मागणी के यास ते ता काळ 

सादर करणे बंधनकारक रािहल. 
16)ई-िललाव ि येतील दर वकारणे अथवा नाकारणे या बाबत चे सव अिधकार सिमतीने राखून ठेवले 

आहेत. याबाबत कोणताही प यवहार केला जाणार नाही. 
17)ई-िललाव िकयेतील ा त कमाल दर संकेत थळावर उपल ध नाहीत. 
18)िललावदाराने सादर केलेले दर हे या व तु या हातची कमत (Upset Price)िकमान अपेि त दरापे ा 

कमी अस यास ते दर नामंजूर कर यात येतील. या िललावदाराचे दर सव त जा त असतील याचें दर 
या लॉटसाठी अंितमत: मा य कर यात येतील. या िललावदारांचे दर मंजुर होतील यांनी दर 
वकारले अस याचे (A.O.C) प  िमळा यापासून  पुढील 10 िदवसातं बोली रकमे या 100% 

र कम भरणा धनाकष (DD) व पात संबंिधत सं थेस जमा करणे बंधनकारक रािहल.सदर र कम 
िवहीत कालावधीत न भर यास िललावदाराची बयाना र कम ज त क न आव यक ती पुढील 
कायवाही कर यात येईल. 

19) सादर केलेले दर हे िन पयोगी सािह या या िव ीचे मू य असेल. िन पयोगी सािह या या िव ी 
मुळे/सािह यां या ह तांतरणामुळे लागू होणा-या अितिर त करांचा शासन भरणा िललावदारास करणे 
बंधनकारक रािहल. 

20) यश वी िललावदारानंा बोलीनुसार िव ी या कमतीवरील GST व इतर आव यक या कराचा शासन 
भरणा िललावानंतर िललावदाराने वतं पणे भरणे बंधनकारक रािहल, याची जबाबदारी संबंिधत 
िललावधारकाची रािहल तसेच आयकार कायदयामधील तरतूदीचे पालन करणे बंधनकारक रािहल. 

21) या िललावदाराचे या- या लॉटसाठी दर मंजुर होतील यानंी या लॉटसाठी मंजुर झाले या दराची सव 
र कम भर यािशवाय संबंिधत सं थेतुन सािह य नेता येणार नाही.सदर र कम भर यानंतर संबंिधत 
िललावदाराने A.O.C प ा या िदनाकंापासून 30 िदवसां या आत सािह याचा ताबा यावा अ यथा 
यापुढील येक िदवसासाठी .100/- दंड व .10/- पािकग चाजस या माणे र कम आकार यात 

येईल. सदरचा कालावधी हा फ त 30 िदवसांचा असेल यानंतर कोणतीही मािहती न देता भरलेली 
बयाना र कम ज त क न िनयमानुसार कायवाही कर यात येईल. या बाबतचे सव अिधकार 
सहसंचालक, यवसाय िश ण व िश ण, ादेिशक काय लय,नािशक यांचे रािहल. 

22)िललाव धारकाला एक कवा जा त लॉट मंजुर झाले असतील  व नंतर यांनी काही लॉट खरेदी 
कर यास नकार िद यास अशा वेळी याला मंजुर झाले या लॉटपैकी जो लॉट खरेदी करावयाचा आहे 
याची 100% र कम भरणा क न घेवून ते सािह य यास दे यात येईल. परंत ु याला मंजुर झाले या 

इतर लॉटमधील सािह य खरेदी कर यास नकार िद यामुळे बोली ि येतील याची सव लॉटची बयाना 
र कम EMD ज त केली जाईल. 

23) बोली ि येतील सािह याचा ताबा दे याची ि या ही संबंिधत सं था/क  करेल. कोणतेही सािह य 
सं थेतुन नेतांना सं थेचे कोण याही कारचे नुकसान झा यास याची वसुली संबिधत 
िललावदाराकडून कर यात येईल.  



 
 

24) िललावदारास कोण याही कारचे कर उदा.जकात कर व इतर कर या बाबत माणप  दे यात येणार 
नाही .  

25) सदरहू िललाव ि या फ त यवसाय िश ण व िश ण ादेिशक काय लय,नािशक  काय े ापुरती 
मय िदत आहे. यामुळे सदर िललावा या संबंधी याय िव ठ करणे फ त नािशक यायालया या 
क ेत राहतील. 

26) एखादे सािह य िललावात असूनही िव ी करावयाची कवा नाही अथवा संपुण िललाव  ि या रदद     
      कर याबाबतचे सव अिधकार सहसंचालक, यवसाय िश ण व िश ण ादेिशक काय लय,नािशक  
      यांनी राखुन ठेवले आहे.   

 
 
                                                                                                                      सहसंचालक 
                                                                                                           यवसाय िश ण व िश ण  
                                                                                                           ादेिशक काय लय,नािशक .    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

                                             Section -6                             (पृ ठ -10 ) 
                                             ANEXTURE - 1   
          ई–िललाव संकेत थळावर अपलोड करावया या िललावदारासाठीचा मािहतीचा नमुना  
अ. .    आव यक मािहती                                    तपिशल  

1 िललावदाराचे नावं   

2 प ा  

3 फम/ थापनेचा िदनांक   

4 िललावदाराचा/फम या यापाराचे व प   

5 Pancard मांक   

6 GST मांक   

7 िललावदाराचा ई मेल   

8 िललावदाराचा काय लयाचा प ा  

9 िललावदारा या बँकेचे नांव  

10 िललावदाराचे बँक खाते मांक  

11 िललावदाराचे बँकेचे IFSC कोड  

12 िललावदाराचे अिधकृत ितिनधीचे पदनाम   

13 िललावदाराचे अिधकृत ितिनधीचे नांव  

14 िललावदाराचा मोबाईल माकं   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

                                             Section -7                          (पृ ठ -11 ) 
                                             ANEXTURE - 2   
 ई–िललाव संकेत थळावर अपलोड करावया या िललावदारासाठीचा वघोषणा प ाचा नमुना  
                                                 वघोषणा प  
 
                 मी घोषणा करतो की, यवसाय िश ण िश ण ादेिशक काय लय,नािशक िवभागातील िन पयोगी, िवनावापर 

यं सामु ी व उपकरणे ई-िललावा या अटी व शत  मला समज या असून, या मला मानय आहेत. 

                 सदर ई-िललाव ि येतील सव िन पयोगी,िवनावापर यं सामु ी व उपकरणे  मी य  पािहले असून सदर या 

व तुबाबत स थती बाबत/सं येबाबत मी समाधानी आहे. या बाबत कोणतीही त ार/शंका नाही. 

                सदर या ई-िललाव ि येस मी पा  झा यानंतर ही ऑडर मला िमळा यास हे सव सािह य मी वखच ने संबंिधत 

सं थेतनु घेऊन जाईल. 

              सदर ई- िललाव ि ये संबंिधत सव अटी व शत  मला मा य आहे. 

मी या िठकाणी घोषणा करतो की, मी सादर केलेले िबड सव कारे िवनशत आहे. 

 
 
 
 
                                                                                                                  िललावदाराची सही  
 
        
िठकाण -                                                                                                       िललावदाराचे नांव    
                  
 
                                                                                                                   फमचा िश का      
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

                                             Section -8                          (पृ ठ -12 ) 
 

         

1) सािह या या नावाची यादी 

2) लॉटिनहाय यादी XLS व पात 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


