नािशक महानगरपािलका, नािशक
कर आकारणी िवभाग
जाहीर िललाव नोटीस
(महारा

महानगरपािलका अिधिनयामातील कलम 128/493 चे पिरिश ट 4(3) व अनुसुची “ड” करण 8
(कराधान िनयम) िनयम 42,45 व 47 अ ाये मालम ा करांची थकबाकी वसुलीसाठी.)

नािशक महानगरपािलका ह ीतील मालम ा धारक/वहीवाटदार/भोगवटरदार यांना जाहीर िललाव
नोटीसीने कळिव यात येतेकी, खलील नमुद केले या वहीवाटदार िमळकतधारक यांना कायदे िशर मुदत
दे ऊनही िदनांक 31/03/2019 अखेर मालम ा कराची थकबाकी भरले ली नाही अशा िमळकतधारकांची
थावर मालम ा ज त केली आहे . ज त केले या िमळकतीची जाहीर िललावा ारे िव ी क न थकबाकीची
र कम वसुल करणे साठी यांचा जाहीर िललाव दादासाहे ब गायकवाड सभागृह, भाभानगर,नािशक येथे
िवभागिनहाय िदनांक 23/08/2019 रोजी खालील िवभागां या नावासमोर नमुद केले या वेळेत घे णेत येईल
या कोणास सदरहू िललावात भाग यावयाचा असेल यांनी वेळेवर सम हजर रहावे. िललाव अटीशत ,
िललाव िडपॉिझट इ. संबंिध मािहती िललाव सु हो यापुव िदली जाईल िलवातील िमळकत ची मािहती
सु यांचे िदवस वगळता काय लयीन िदवशी दुपारी 3.00 ते 5.00 या वेळेत संबंिधत िवभागीय काय लयातील
कर आकारणी िवभागात पहावयास िमळे ल
सातपूर िवभाग वेळ सकाळी 11.00 वा.
अ
1

.

इंडे ा नं.
10101876

िमळकतधारकाचे नांव
ी. शपी शरद अंबादास
ीमती. धनगर िवमल
रामदास
ी. काळे नकुबाई िदनकर

िमळकतीचा प ा
एमएचबी कॉलनी सातपूर नािशक
7

िमळकतीवरील थकबाकी
(र. )
34727/- + शा ती

2

10200445

3

10201300

4

10201969

ी. पवार सुभाष डी.

5

10202116

ी. वाळके िकसन द ा य

6

10301671

ी.आधुटकर तुषार शंकर

7

10301672

8

10404472

9

10603071

10

10801241

11

10807107

12

42100336

ी. पुडलीक अनाजी
जाधव

गट.न.23/2 िशवपाक कॉलनी रोड
न. 24 अंबड

44525/- + शा ती

13

42100368

यंबक बळवंत दातीर

स हन.273 बोरीचा मळा अंबड

719180/- + शा ती

14

42200621

मे . टे नेा वीन
इिजिनअर ग

15

42200832

16

42201032 मे . मा ती से

17

42201472

लॉट.न.जी/6 एमआयडीसी अंबड
10
लॉट न.अे/20/2 ,11
एमआयडीसी अंबड 10
लॉट न.डी.-1/38 एमआयडीसी
अंबड 10
लॉट न.अे./17 शॉप न.2
एमआयडीसी अंबड 10

ी. आधुटकर आिद य
तुषार
ी. महाले नंदिकशोर
पोपटराव

वरचा कोळीवाडा सातपूर नािशक

71987/- + शा ती

राजवाडा सातपूर गावठाण

23810/- + शा ती

यंबक रोड भारत पे ोलीयम
सातपूर नािशक 7
हॉअेल टे टस पपया नसरी यंबक
रोड नािशक
नाईस संकुल एमआयडीसी सातपूर
नािशक 7
नाईस संकुल एमआयडीसी सातपूर
नािशक 7
वा तूिश प, समृ द नगर सातपूर

गुलमोहर नगर अपाटमट ुवनगर
कॅनॉलरोड गंगापूर िशवार
अ.406 काबननाका िशवाजीनगर
ी सतपाल मोटा पदम
सातपूर
ी.गायकवाड िहरामन
अ.197 काबननाका िशवाजीनगर
बाबुराव
सातपूर
निवन नािशक वेळ सकाळी 11.30 वा.
युनायटे ड

ी. मे . संिदप लॅ टीक

मे . नविनम ण टु
मुसळे डी.पी.

ा. िल.
ी.

24177/- + शा ती
282911/- + शा ती
23517/- + शा ती
23688/- + शा ती
34343/- + शा ती
50739/- + शा ती
45958/- + शा ती
30393/- + शा ती

94282/- + शा ती
52459/- + शा ती
46306/- + शा ती
32692/- + शा ती

नािशक रोड वेळ दुपारी 12.00 वा.
18

60400737 मुथा शांताबाई कांतीलाल

19

60500100 ध गडे बी बी

20

60502341 मद िवमलबाई जग ाथ

21

60504696 बेदमुथा सिचन सुरेश

शॉप नं.13 ीनाथ सो. ना.रोड

37361/- + शा ती

22

60504971 वा ं गसे गणेश एकनाथ

संदीप अप .थोरात नगर,ना.रोड

21161/- + शा ती

23

60505005

24

धा क अिनल
माधव(महादु)
पाटील िनतीन रामदास व
60505345
दीप आर

25

60506583 चावला िदपक िशतलदास

26

60506826 िपलई महाल मी

27

60507297 थेराणी रमे श रामसुमरमल

28

60508129 सांगळे मालती चं भान

29

60602043

30

60800658 हांडोरे सुरेश नारायण

31

60800669

32

िशरसाठ भाऊसाहे ब
मधुकर

लॅट नं.7 मानस सो िलगायत कॉ.
ध गडे मळा ना.रोड
लॅट नं.15 शुभकाय सो.ना.रोड

लॅट नं.1,डायने टी पाक,ना.रोड
घाडगेमळा ना.रोड
लॅट बी-10 भा आनंद
संकुल,ना,रोड
लॅट नं.14बी आनंदभ ती संकुल
ना.रोड
लॅट नं.3 बी वग ऍ वा लाईन
रे िसडं नसी ना.रोड
लॅट नं.17 जानकी अप ना.रोड

31816/- + शा ती
65204/- + शा ती
30777/- + शा ती

27623/- + शा ती
22439/- + शा ती
32106/- + शा ती
28129/- + शा ती
33545/- + शा ती
32337/- + शा ती

जे तवन नगर नािशक पुणा रोड

25247/- + शा ती

लॅट नं.10 अ सरासो नवलेचाळ,
ना.रोड

55079/- + शा ती

शांतीनगर जे लरोड

25728/- + शा ती

60800744 संकलेचा िदलीप के(मे ढे)

िसटीसटर मॉल शॉपनं.
नं.21,जे लरोड

32207/- + शा ती

33

60800776 संकलेचा िदलीप के

िसट सटर जुना कला नगर जे लरोड

30553/- + शा ती

34

60800966 जोशी काश गणेशदास

आनंद रे िसडं सी लॅटनं.7 जे लरोड

28927/- + शा ती

35

60801687

आनंद मॉल जे लरोड

31495/- + शा ती

36

60801975 गांगुड मिनष दे वराम

37

60802101

38

सै यद मोसीन सै यद
नजीर

माहे वरी अमीत िनरं जन

गोसावी अिनता सुरेश
(िशरसाठ शंकर पा)
अ रगळे शकुंतला
60802144
गजीराम व ईतर(बागवान

39

60802239 धा क बबन िवठोबा

40

61100571

41

ना.रोड िविवध कायकारी
सो.

शॉप नं.16 ेयस लाझा नवले
चाळ ना.रोड
साईनाथ नगर,सोनवणे
मळा,जे लरोड
साईनाथ नगर,सोनवणे
मळा,जे लरोड
ई थ पाक िचडे मळा,
नवलेकॉलनी,ना.रोड

34808/- + शा ती
43040/- + शा ती
26278/- + शा ती
25500/- + शा ती

िस र फाटा,ना.रोड

30826/- + शा ती

61100589 मोहं मद सादीक दादािमयॉ

मं गलुमत संकुल चेहडी िशव

45830/- + शा ती

42

61100643 एस.पी. इंिजिनअर

मं गलुमत संकुल चेहडी िशव

34852/- + शा ती

43

61100644 ध गडे अिमत पी

मं गलुमत संकुल चेहडी िशव

63864/- + शा ती

44

61100650 एस.पी. इंिजिनअर

मं गलुमत संकुल चेहडी िशव

33650/- + शा ती

45

61100652 के.एम सै यद

मं गलुमत संकुल चेहडी िशव

38638/- + शा ती

46

61300050 झवर एस एस

सुभाषरोड ना.रोड

45117/- + शा ती

47

61300056 झवर एस एस

सुभाषरोड ना.रोड

60421/- + शा ती

48

61300780 जाधव डी.एम

गोसावीवाडी ना.रोड

43712/- + शा ती

49

61300782

िवजय वट शेजारी गोसावीवाडी
ना.रोड

31245/- + शा ती

50

61301190 टल सरीता सुरेश

शकरा अप . िटळकपथ ना.रोड

33309/- + शा ती

51

61301249 डी.के.िब डस

े टीज पांईट ना.रोड

80990/- + शा ती

52

61301263 इनसुटेक इंडीया ा.ली

े टीज पांईट ना.रोड

37045/- + शा ती

53

61301965 िम ा भोले वर नाथ

े टीज पाईट ना.रोड

52155/- + शा ती

54

61302197 गोसावी िनमला एन

ीराम टॉवर शा ी पथ

29369/- + शा ती

55

61500369 भ ड सं या सोमनाथ

पॅरडाईज टॉवर ना.रोड

34051/- + शा ती

56

61500377 भ ड सं या सोमनाथ

शॉप नं.8 पॅरडाईज टॉवर ना.रोड

36819/- + शा ती

57

61500909 वष ले रमे श बाळकु ण

जयशंकर हौ.सो.ना.रोड

44099/- + शा ती

58

61501836 ओगािनया िजवन नरिसया

सोनवणे एरीया ना.रोड

31609/- + शा ती

59

61505631 छाजे ड काश बी

ि म केअर कॉ पले स ना.रोड

21073/- + शा ती

60

61505909

द मं दीर रोड ना.रोड

36541/- + शा ती

61

61506310 जाधव पोपट हरी

सोनवणे ऐरीया ना.रोड

26714/- + शा ती

62

62105699

सग िमना र व व आर.पी

ल मीवष , जे लरोड

47995/- + शा ती

63

62106625

सग र व

ल मीवष , जे लरोड

48211/- + शा ती

64

62106626

सग िमना र व

ल मीवष , जे लरोड

52306/- + शा ती

65

62200744 वाघ कमळाबाई ंवक

िवरसावरकर नगर जे लरोड

43203/- + शा ती

66

62202582 गायकवाड आर.एम

गजल मी सो.जे लरोड

36801/- + शा ती

67

62202757 लाहोटी रतन दे वीदास

नारायणबापु नगर,जे लरोड

40436/- + शा ती

68

62203608 ईलीयास अ दुल स ार

वसंतअप . जे लरोड

24673/- + शा ती

69

62204806 कुलकण वसंत िव णु

70

62204828

71

हसके अे.सी

पत ुंगी ए टर ईजे स
(कडभाने पी एस)

ताप

हनस आकड जे लरोड

33068/- + शा ती

नारायणबापु नगर,जे लरोड

40480/- + शा ती

62206034 साळवे गौतम नटराज

दे वी योत सो.जे लरोड

33859/- + शा ती

72

62206035 सोनवणे स बाई सुकदे व

दे वीयोग सो.जे लरोड

55941/- + शा ती

73

62206409 िदवे िवण िव ल

सुरसिवता रो-हाऊस जे लरोड

39789/- + शा ती

74

62207040 साई साद माकट ग ा.ली

िसटी आकड ईंगळे नगर जे लरोड

39668/- + शा ती

75

62208119 िशरपुरे भा कर िवनायक

िसटी आकड ईंगळे नगर जे लरोड

103501/- + शा ती

76

62208400

हरी िवहार बी समथ नगर

75647/- + शा ती

77

62208643 च हाण मह पु वीराज

दा िकरण सो.जे लरोड

32216/- + शा ती

78

62302896 गायकवाड राज

पपळकर अिनल कारभारी

टोलटीनो िलयोनाड
िडसुझा

हसुजी

1 रोहीत अप जे लरोड

52734/- + शा ती

79

63102180 चे.ह दक सोसा.

80

63105797

81

63105970 काळे सुिनता शंकर

आबुतालीम शामा
मोहं मद चौधरी

सैलानीबाबा दग जे लरोड

41304/- + शा ती

जन दन वामीनगर जे लरोड

32299/- + शा ती

ि मुत नगर जे लरोड

23398/- + शा ती

नािशक पुव वेळ दुपारी 1.00 वा.
चे. एनएमसी सफाई
कामगार को.ऑप.हौ.
चे. एनएमसी सफाई
कामगार को.ऑप.हौ.
चे. एनएमसी सफाई
कामगार को.ऑप.हौ.
चे. एनएमसी सफाई
कामगार को.ऑप.हौ.
चे. एनएमसी सफाई
कामगार को.ऑप.हौ.
चे. एनएमसी सफाई
कामगार को.ऑप.हौ.
चे. एनएमसी सफाई
कामगार को.ऑप.हौ.
चे. एनएमसी सफाई
कामगार
चे. एनएमसी सफाई
कामगार
चे. एनएमसी सफाई
कामगार
चे. एनएमसी सफाई
कामगार
चे. एनएमसी सफाई
कामगार
चे. एनएमसी सफाई
कामगार
चे. एनएमसी सफाई
कामगार
चे. एनएमसी सफाई
कामगार
चे. एनएमसी सफाई
कामगार
चे. एनएमसी सफाई
कामगार
चे. एनएमसी सफाई
कामगार

82

81107593

83

81107594

84

81107595

85

81107596

86

81107597

87

81107598

88

81107627

89

81107628

90

81107629

91

81107630

92

81107631

93

81107632

94

81107633

95

81107634

96

81107663

97

81107664

98

81107665

99

81107666

100

81406405

ी. वाघ संजीव नारड

101

81406429

ी. राठोड वेणू दगडू

102

81408335

103

81410557

104

81410566

105

82507916

106

82508250

107

82508263

108

82508265

ी. पाटील िवकास
बळीराम
ी. रमे श िरकमदास
छे लानी
ी. समाधान सोनजी पगारे
व इतर 1
अकरम शाह इ ाहीम
शाह
चेअरमन व राज को.
ऑप सोसा.

महाल मीचाळ, पूणारोड ारका
नािशक
महाल मीचाळ, पूणारोड ारका
नािशक
महाल मीचाळ, पूणारोड ारका
नािशक
महाल मीचाळ, पूणारोड ारका
नािशक
महाल मीचाळ, पूणारोड ारका
नािशक
महाल मीचाळ, पूणारोड ारका
नािशक
महाल मीचाळ, पूणारोड ारका
नािशक
महाल मीचाळ, पूणारोड ारका
नािशक
महाल मीचाळ, पूणारोड ारका
नािशक
महाल मीचाळ, पूणारोड ारका
नािशक
महाल मीचाळ, पूणारोड ारका
नािशक
महाल मीचाळ, पूणारोड ारका
नािशक
महाल मीचाळ, पूणारोड ारका
नािशक
महाल मीचाळ, पूणारोड ारका
नािशक
महाल मीचाळ, पूणारोड ारका
नािशक
महाल मीचाळ, पूणारोड ारका
नािशक
महाल मीचाळ, पूणारोड ारका
नािशक
महाल मीचाळ, पूणारोड ारका
नािशक
ल हडर कॉलनी पखाल रोड,
नािशक
त वीर सोसा. पखाल रोड नािशक
ल हडर कॉलनी पखाल रोड,
नािशक
महादे व पाक रिवशंकर माग
नािशक
महादे व पाक कुडक नगर,वडाळा
नािशक

35123/- + शा ती
57035/- + शा ती
57035/- + शा ती
35123/- + शा ती
35123/- + शा ती
45462/- + शा ती
45462/- + शा ती
35123/- + शा ती
35123/- + शा ती
57035/- + शा ती
57035/- + शा ती
35123/- + शा ती
35123/- + शा ती
45462/- + शा ती
45462/- + शा ती
35123/- + शा ती
35123/- + शा ती
57035/- + शा ती
43122/- + शा ती
41116/- + शा ती
31708/- + शा ती
31399/- + शा ती
31672/- + शा ती

िवनय नगर इंिदरानगर नािशक

44206/- + शा ती

सुिच ा नगर नािशक

32656/- + शा ती

ी. परमार अमर एम.

2,मा कपाले वर हौ.सोसा.
िवनयनगर नािशक

31389/- + शा ती

ी.डावर िवकास

सुिच ा नगर नािशक

31389/- + शा ती

ी.भोसले जयाजीराव
रामचं

109

82604257

परब नगर, इंिदरानगर, नािशक

32056/- + शा ती

110

82608884 मलीकाबेगम शेख हिसन

युमुन सोसायटी. नािशक

66494/- + शा ती

111

82609900 शेख सोहे ल उमर

10, समथ पाक, इंिदरानगर,
नािशक

30952/- + शा ती

112

83100110

बासुर हरिपत सग जे .

रािजवनगर इंिदरानगर, नािशक

45522/- + शा ती

113

83109503

सुमंगल ापट ज

पेठेनगर, मुंबई आ ा रोड, नािशक

49696/- + शा ती

114

83109511

सुमंगल ापट ज

पेठेनगर, मुंबई आ ा रोड, नािशक

52104/- + शा ती

िललावात कोणीही भाग घे तला नाही तर, नाममा बोली बोलुन थावर मालम ा खरे दी/क जा
घे याचा अगर तहकुब करणे चा अिधकार महानगरपािलकेने राखुन ठे वला आहे . तसेच तमाम जनतेस
कळिवणे त येते की, वर नमुद केले या थावर मालम ासंबंधी कोण याही ा तीने गहाण, दान, ताबे गहाण
अगर अ ा त-हे ने कोणतेही ावहार के यास ते बेकायदे िशर ठरतील. तसेच या िव ासं थांनी व अ ा
सं थांनी गहाण, दान, ताबेगहाण, ह तांतरण अगर ावहार केला अस यास मनपाचे कर भर याची
जबाबदारी संबंिधतांवर राहील. सदरची यादी मनपाचे www.nmc.gov.in या संकेत ाळावर उपल ा आहे .
तसेच सदर नोटीस खच र. .2000/- (अ री र. .दोन हजार मा ) संबंधीत िमळकतधारकांचे मालम ा
िडमांड रिज टरी घे ऊन वसुल करणे त येईल.
Sd/xxx
उपआयु ा (कर)
नािशक महानगरपािलका, नािशक

नािशक महानगरपािलका, नािशक
जा. .मका./कर आकारणी /क -1/
/2019

िदनं◌ाक

/08/2019

ित,
जनसंपक अिधकारी,
नािशक महानगरपािलका, नािशक
सदरची जाहीर िललाव नोटीस आपले िवभागा माफत िदनांक 09/08/2019 रोजीचे सव िधक
खपाचे थािनक दै िनक वृ प ातून िस द कर यात यावी.
उपआयु ा (कर)
नािशक महानगरपािलका, नािशक

नािशक महानगरपािलका,नािशक
कर आकारणी िवभाग
जािहर िललावाने करावया या मालम ा िव ी या अटी-शत
1. िललावात भाग घे यासाठी अनामत र कम

25000/- (अ री र कम

पये पंचवीस हजार

मा ) रोखीने भरतांना महापािलकेस पॅनकाड व आधार काड छायािकत त दे णे आव यक आहे .
2. िललावात भाग घे यासाठी या इसमाने अनामत र कम भरली असेल, यांनाच िललावाम ये
भाग घे ता येईल. अनामत र कम भरणा-या या वतीने इतरांना भाग घे ता येणार नाही.
3. िललावात नमुद केले या मालम ेची

य

पहाणी क नच िललावात भाग यावा. मालम ेची

पहाणी केली नाही, अशी त ार नंतर िवचारात घे तली जाणार नाही.
4.

याचे नांव तीन वार क न िललाव मंजूर कर यात येईल, याने ताबडतोब िललावा जागी 25
ट के र कम भरली पािहजे व नंतर उरले ली र कम पंधरा िदवसांत महानगरपािलके या
काय लयात भरली पािहजे .

5. वरील शत

मांक 4 नुसार िललाव बोलणा-याने र कमेचा भरणा न के यास महानगरपािलकेचे

होणारे सव नुकसान िललाव बोलणा-याकडू न वसूल कर यांत येईल.
6. िललावात बोलणी केले या बोली या र कमेपैकी िश लक राहीले ली र कम उ त मुदतीत भरणा
न के यास िललावाम ये भाग घे यासाठी भरलेली अनामत र कम व भरणा केले ली 25 ट के
र कम ज त कर यात येईल. बोलीधारकास ज त केले या र कमेवर अथवा िमळकतीचे िव ी
केले या र कमे या कोण याही भागावर ह क राहणार नाही. अशा िमळकती परत िव ीसाठी
काढ यात येवून ितची िव ी केली जाईल आिण पूव या बोलीधारकास पु हा िललावात भाग घे ता
येणार नाही.
7. महानगरपािलकेस येणे असले या र कमे या संबंधी व िललावात काढले या िमळकती संबंधीची
मािहती संबंिधत िवभागीय काय लय व कर आकारणी (मु यालय) िवभाग येथे रिववारी व सु ीचे
िदवसाखेरीज इतर कामाचे िदवशी दुपारी 3.00 ते 5.00 वाजे पयत िमळे ल.
8. िललाव घे णा-यावर महारा

महानगरपािलका अिधिनयम व याखाली तयार केले ले सव िनयम व

उपिवधी, आव यक या फेरबदलासह लागु राहतील.
9. िव ी या घे ाषणा प कात नमूद केले या येणे र कमे यितिर त अिधिनयमातील तरतूदीनुसार
िस दीचा खच वसूल केला जाईल.
10. जर ठरवून िदले या िदवशी व वेळी संबंिधत िमळकत िवकत घे यास अगर बोली बोल यास
कोणीही आले नाही, तर िनयम 47 (7) अ वये सदरची िमळकत नािशक महानगरपािलका थायी
सिमती या पूव मंजूरीने नाममा

कमतीस ता यात घे णेत येईल.

11. नागरी जमीन कमाल मय दा व िनयं ण अिधिनयम 1976 व या खालील िनयमां या सव तरतुदी
खरे दीदारांवर बंधनकारक राहतील. संबंधीत अिधिनयमानुसार िव ीस आव यक ती मंजुरी
िमळा यावर िव ी माणप दे यात येईल व तशी मंजुरी िमळणे साठी खरे दीदारास ज र ते सव
कागदप ,खा ीप के, कागदोप ी पुरावे व मािहती संबंधीत अिधका-यास सादर करावी लागेल.
12. िललाव करावया या मालम ेचे िन चत केले ली आधारभूत कमतीपे ा (अपसेट हॅ यु) कमी
र कमेची बोली लाग यास सदर मालम ा िव ी केली जाणार नाही. व फेर िव ी संबंधी निवन
जािहर िललाव नोटीस िस द करणे त येईल.
13. िललाव मंजूर झा यानंतर भरावयाची र कम व याबाबतचा आयकर,संप ीकर, रिज ेशन
चाजस, थािनक सं था कर, टॅ प डयूटी संबंधीत सव खच खरे दीदारास करावे लागतील याबाबत
नािशक महानगरपािलका जबाबदार राहणार नाही.
14. िललावाम ये भाग घे णा-यापैकी यां या बोलीस मा यता िदली जाईल याची अनामत र कम
वगळता इतरांची अनामत र कम याच िदवशी परतावा कर यांत येईल.
15. िललावाम ये मंजूर झाले ली बोलीची सव र कम भरणा के यानंतरच नमूद मालम ेचा ह कदार
हणून या इसमास मा यता िदली जाईल.

16. उ त मालम ेवर इतर काही बोजा अस यास कवा सरकारी द तरी काही वादिववाद अस यास
नािशक महापािलका यास जबाबदार राहणार नाही. याचे िनवारण िललावधारकाने करावयाचे
आहे .
17. िललावाम ये असले ली िमळकत, या कसूरदाराने कवा यां या वतीने कोणी दुस-या य तीने
थकबाकीची र कम िललावापुव के हाही अदा के यास, व सदरची थकबाकी भर याबाबतची
पावती वा माणप उपआयु त (कर)/ संबंिधत िवभागीय अिधकारी यां याकडे सादर के यास
सदर मालम ेची िव ी तहकूब करणे त येईल.
18. कसूरदाराना र कम उभी कर यासाठी गहाण वगैरे ठे वून संधी दे यासाठी िव ी लांबणीवर टाकणे
बाबत.
अ. थावर मालम ा िव ी काढ याचा िललाव काढ यानंतर जर कसूरदाराने ती कवा इतर मालम ा
गहाणवट टाकून भाडयाने दे वून कवा अशा मालम ेची कवा यातील काही भागाची िव ी क न
कवा इतर मालम ेची िव ी क न पैसा उभा करणार अस याबाबत मा. आयु तांची खा ी
पटवून िदली व तशा

कारे अज िद यास याची स यता/ पडताळणी क न मा. आयु त

कसूरदाराला पैसे उभे कर यासाठी अशा मालम ेची िव ी काही कालावधी करीता थिगत ठे वू
शकतील. यासाठी अटी व शत िवहीत कर यास मा. आयु त स म असतील.
ब. अशा करणात मा. आयु त कसूरदाराला िनयोिजत गहाणवट, भुईभाडे पोटी कवा मालम ेची
िव ी क न वगैरे बाबतीत ले खी परवानगी दे तील व येणे असले ली र कम िविहत मुदती या आत
भरणा कर यास परवानगी दे तील.
अशा कारे कर यात आले ली गहाणवट िव ी वा भाडयाने दे याचे कृ य या थायी आदे शा वये
जो पयत मा. आयु त यास परवानगी दे णार नाहीत तो पयत हा यवहार अंितम झाला असे
समज यास येणार नाही.
19. िललावाम ये भाग घे णा-या इसमाकडू न आव यक ती र कम बोली मधून उभी राहत नस यास,
अथवा इतर कोण याही कारणा तव सदर िललाव तहकूब करणे , पूढे ढकलणे , फेर िललाव करणे
याबाबत सव अिधकार व ह क िन न वा रीकारांकडे असतील.
20. िमळकतीचा जािहर िललाव पुण झा यानंतर मुळ मालकाने 15 िदवसांचे आंत िव ी केले या
िमळकतीची मालम ा कराचा, जािहर िललावा या िदनांकापयत असले ली थकबाकी एक रकमी
पुण भरणा के यास, सदर िमळकतीचा िललाव र होईल व िललावात भाग घे णा या इसमास
अनामत पोटी घे तले ली र
र

म परत केली जाईल. तसेच िललावातील बोली रकमे या 5 ट के

म िमळकतधारक/ भोगवटादार यांनी मनपा खिज यात भरणा करणे बंधनकारक राहील.

21. िललावात बोली बोलणा या इमाकडू न िललाव बोली र

म 15 िदवसचेमा मुळ मालकास भाग

घे णा-या इसमाकडू न आव यक ती र कम बोली मधून उभी राहत नस यास, अथवा इतर
कोण याही कारणा तव सदर िललाव तहकूब करणे, पूढे ढकलणे , फेर िललाव करणे याबाबत
सव अिधकार व ह क िन न वा रीकारांकडे असतील.
22. जे हा िललाव व िव ी पूण होईल ते हा अशा िव ीपासून िमळाले या र कमेतून थम िव ीसाठी
झाले ली खच ची र कम व यानंतर थकबाकीची र कम वळती क न उविरत थकबाकीदाराचे
नावे नािशक महानगरपािलके या फंडाम ये जमा कर यात येईल.
23. िव ी संबंधी या आदे शात वा इतर

उवधुत न केले या जाहीर िललावा या पुव कवा नंतर

वापर या या कायप दतीत संबंधी या अटी मा. आयु त िविहत क

शकतील, अशा अटी या

थायी आदे शाचाच भाग समज यात येतील.
24. कोणतेही कारण न दे ता सदरचा जािहर िललाव र करणे अथवा लांबणीवर टाकणे चे अिधकार
मा. आयु त अथवा िव ी कर यास ािधकृत केले ले अिधकारी यांना राखून ठे वणे त येत आहे .
िठकाण :- दादासाहे ब गायकवाड सभागृह, भाभानगर, मुंबई-आ ा रोड, नािशक.
Sd/xxx
उपआयु त (कर)
नािशक महानगरपािलका,नािशक

