
िद अकोला अबन कोिद अकोला अबन को
शासकीय कायालय

                                                              
 (िद िस ुरीटायझेशन अँ  रक
इंटरे  (ए ोसमट)  2002 चे िनयम 
 

 ा अथ , खालील ह ा रकता िद अकोला अबन को
08.01.2016 रोजी िद िस ुरीटायझेशन अँ  रक
13(2) अ ये बँकेचे थकीत कज वसुली करीता 

ीमती छाया मोहन काळे, ब)  सागरीका मोहन काळे
कामोठे, नवी मंुबई,  यांना नोिटस पाठवली
अनुस न गहाणदार यां ा खालील थावर मालम ेचा  ताबा 
र मेची परतफेड िविहत मुदतीत न के ाने 
व “ ा थतीत आहे ा थतीत” (As is Where is and As is What is basis)
िसलबंद िलफा ात ाव मागिव ात येत आहेत
 

कजदाराचे नाव              : मे. ोजे  डे लपस मयत ी मोहन सदािशव काळे तफ कायदेशीर वारस अ
                                            ब) सागरीका मोहन काळे
                                            ॉट नं
गहाणदार/जामीनदाराचे : ीमती छाया 
नाव                                       ीमती ेह भा कंकाळे
जामीनदाराचे नाव        : ी शेषराव भगवान भटकर
                                             शा ी नगर
                                             भटकर
                                              नं. 13
                                              मु. देशमुख पेठ
कजदाराकडे थकीत        : से ुयड कॅश े िडट कज मयादा खाते 
असलेली देय र म               अ री 
मालम ेची राखीव िकंमत : . 25,0
थावर मालम ेचे वणन    :     ीमती छाया काळे व ीमती ेह भा कंकाळे यांचे समान अिवभाजीत िह ासह

                                            डी ए डी अकोला महानगर पालीका अकोला
                                            ाचा नझुल ॉट नं
                                             1357.
   पुवस 
                                          उ रेस 
अटी व िनयम :  

1) थावर िव ीचे टडर फॉम, आमचे 
येथे िद.17.08.2022 ते 01.09.2022
(अ री . पाचशे फ  +जी.एस.

2) इ ु क ावकांनी आपले ाव एका वेग ा िलफा ात ािवत र मे ा 
अकोला अकोला अबन कोअबन को--ऑपरेिट  बँक िलऑपरेिट  बँक िल
“ थावर खरेदीचा ाव” असे नमुद क न 
शाखेत िद. 01.09.2022 रोजी दुपारी 

3) िवना अनामत र मे ा िकंवा ाव र मे ा माणात इ
येणार नाही.  

4) ा  झालेले ाव िद.02.09.2022
उघड ात येईल. ावेळी सभागृहात ावक 

5) ा ावाला मंजूरी दे ात येईल ा ावक ास 
बँकेत जमा करावी लागेल. ावाची उवरीत 
केले ा मुदतीत जमा करावी लागेल
मागिव ाचा अिधकार बँकेला राहील

6) थािनक/शासकीय/िनमशासकीय लंबीत व 
िनधारीत केले ा ह ांतरण व ईतर
होईल ा ावक/खरेदीदार यांना 

7) सवात जा  िकंमतीचा ाव िकंवा कोणतेही िकंवा सव ाव कृत कर ाचे बंधन अिधकृत अिधका  यां
ाव नांमजुर कर ाचा अिधकार अिधकृत अिधका  या

8) सेल सिटिफकेट नोदंिवणे पुव  व नंतर काय ानुसार लागणारी ॅ  ुटी
9) थावर मालम े ा िनिवदेम े भाग घे ापुव  शत  व अटी

िनिवदेम े भाग घेणा  यावर बंधनकारक राहतील
10) जाहीर िनिवदे ारे भाग घेणा  या ा इसमा ा नावावे बोली मंजुर होणार नाही िकंवा िनिवदा ीया र झा ास जमा केलेली अनामत र म

पे-ऑडर/िडमांड डा  पात िनिवदा उघड ा ा ता
ाज िमळणार नाही. 

11) सदर जाहीर िनिवदे दारे िव ीची ि या ही सरफेसी कायदा
12) वरील जाहीरात ही आमचे बँके ा वेब साइट 
 
िठकाण : मंुबई                                                                 
िदनांक :    3300..0077..22002222                                                                                                                                                
                                                                                                          

िद अकोला अबन कोिद अकोला अबन को--ऑपरेटी  बँक िलऑपरेटी  बँक िल
{म ी ेट शे ु  बँक} 

शासकीय कायालय : “जनक ाण”, 58/59 तो ीवाल ले-आऊट, दुध डेअरीजवळ

थावर मालम ेची िव ीची जाहीर िनिवदा 
                                                                                     

न ऑफ फायनांिशयल असेट्स अँ  ए ोसमट ऑफ िस ुरीटी इंटरे  अॅ  
चे िनयम 6,7,8 व 9 सह वाचावे.)  

ता िद अकोला अबन को-ऑपरेटी  बँक िल., अकोला, 
िद िस ुरीटायझेशन अँ  रक न ऑफ फायनांिशयल असेट्स अँ  

अ ये बँकेचे थकीत कज वसुली करीता कजदार / थकबाकीदार मे. ोजे  डे लपस मयत ी मोहन सदािशव काळे तफ कायदेशीर वारस अ
सागरीका मोहन काळे, क) मोनीका मोहन काळे, ड)   आिशष मोहन काळे सव रा

पाठवली होती, या उपरो  उ ेखीत कजदाराने ा नोटीस माणे देय र मेची परतफेड िविहत 
खालील थावर मालम ेचा  ताबा  िद. 21.04.2016 

र मेची परतफेड िविहत मुदतीत न के ाने सदर ा कजास गहाण व  ता ात असले ा खालील थावर मालम ेची 
(As is Where is and As is What is basis) या त ावर िव ी 

िसलबंद िलफा ात ाव मागिव ात येत आहेत.  

ोजे  डे लपस मयत ी मोहन सदािशव काळे तफ कायदेशीर वारस अ
सागरीका मोहन काळे, क) मोनीका मोहन काळे, ड)   आिशष मोहन काळे सव रा
ॉट नं. 13, से र 10, कामोठे, नवी मंुबई, 

ीमती छाया मोहन काळे रा. सी.बी.01, “स ा ी” ॉट नं. 13
ीमती ेह भा कंकाळे, रा. एम.आय.जी. िसडको 6 ीम, 

ी शेषराव भगवान भटकर, मयत तफ कायदेशीर वारस अ)  
शा ी नगर, अकोला ब) सौ. प जा जयंतराव मानकर,  क) सौ
भटकर, आसरा ोअर मील जवळ, शा ी नगर, अकोला, ड

13, से र 10, कामोठे, नवी मंुबई, इ)   ीमती ेह भा कंकाळे
देशमुख पेठ, अकोला, 

से ुयड कॅश े िडट कज मयादा खाते ं . 1020031000084 
अ री .एक कोटी ाह र ल  सतारा हजार न द फ  

00,000/- ( . पंचवीस ल  फ  ) 
ीमती छाया काळे व ीमती ेह भा कंकाळे यांचे समान अिवभाजीत िह ासह

डी ए डी अकोला महानगर पालीका अकोला, ांचे ह ीतील, देशमुख फैल
ाचा नझुल ॉट नं. 10/2 शीत नंबर 36-सी यातील दि ण उ र वाटणीचा पि मेकडील जागा ाचे े फळ 

.00 चौरस फुट जागा ास चतु:िसमा खालील माणे- 
 -  ी पाटील यांचे ॉट व घर,  

उ रेस  - ी संतोषिसंग यांचे घर,                      

आमचे िद अकोला अबन कोिद अकोला अबन को--ऑपरेिट  बँक िलऑपरेिट  बँक िल..,,  अकोलाअकोला,
2022 रोजी सकाळी 11.00 वा. पासून दुपारी 2.00 वा.
.टी.)चा रोख भरणा क न (परत न िमळणारी र म

ाव एका वेग ा िलफा ात ािवत र मे ा 10% 
ऑपरेिट  बँक िलऑपरेिट  बँक िल..,,  अकोलाअकोला””  या नावाने अकोला येथे देय असलेला व तसेच दुस  या

असे नमुद क न िद अकोला अबन कोिद अकोला अबन को--ऑपरेिट  बँक िलऑपरेिट  बँक िल
रोजी दुपारी 3.00 वाजेपयत दो ी िलफाफे सादर करावेत. 

िवना अनामत र मे ा िकंवा ाव र मे ा माणात इ.एम.डी. नसले ा ावावर व राखीव 

2022 रोजी सकाळी 11.30 वाजता िद अकोला अबन को
सभागृहात ावक  उप थीत रा  शकतात व इ ु क ावक ाव र मेत वाढ 

ावाला मंजूरी दे ात येईल ा ावक ास 25% र म (अनामत र मेसह
ावाची उवरीत 75% र म + ॅ  ूटी ची र म ही 

केले ा मुदतीत जमा करावी लागेल. िदले ा मुदतीत पुण र म न आ ास जमा असलेली संपुण र म ज  
मागिव ाचा अिधकार बँकेला राहील.  

िनमशासकीय लंबीत व चालु कर, लंबीत व चालु चाजस, इले क 
तर संबंधीत सव कार ा आव क सव कार ा आव क मंजुराती
ना त: करावा लागेल. 

सवात जा  िकंमतीचा ाव िकंवा कोणतेही िकंवा सव ाव कृत कर ाचे बंधन अिधकृत अिधका  यां
ाव नांमजुर कर ाचा अिधकार अिधकृत अिधका  यास राहील. 

व नंतर काय ानुसार लागणारी ॅ  ुटी, रिज.शु , आकार
थावर मालम े ा िनिवदेम े भाग घे ापुव  शत  व अटी/िनयम मु  शाखा, अकोला व काळबादेवी शाखा

वर बंधनकारक राहतील.  
 ा इसमा ा नावावे बोली मंजुर होणार नाही िकंवा िनिवदा ीया र झा ास जमा केलेली अनामत र म

िडमांड डा  पात िनिवदा उघड ा ा तारखेपासुन 30 िदवसांत बँकेचे वहार सु  अस ाचे िदवशी परत कर ात येईल व या र मेवर 

सदर जाहीर िनिवदे दारे िव ीची ि या ही सरफेसी कायदा/िनयम नुसार कर ात येईल
वरील जाहीरात ही आमचे बँके ा वेब साइट “ www.aucbakola.com“ वर उपल  राहील

                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                            

ऑपरेटी  बँक िलऑपरेटी  बँक िल..,,  अकोलाअकोला    
दुध डेअरीजवळ, मुत जापूर रोड, अकोला-444001{महा.} 

मालम ेची िव ीची जाहीर िनिवदा सुचना  

न ऑफ फायनांिशयल असेट्स अँ  ए ोसमट ऑफ िस ुरीटी इंटरे  अॅ  2002 आिण िद 

 काळबादेवी शाखा, मंुबई चा अिधकृत अिधकारी असुन िदनांक 
न ऑफ फायनांिशयल असेट्स अँ  ए ोसमट ऑफ िस ुरीटी इंटरे  अॅ  2002 

ोजे  डे लपस मयत ी मोहन सदािशव काळे तफ कायदेशीर वारस अ
आिशष मोहन काळे सव रा. सी.बी.01, “स ा ी” ॉट नं. 13, 

या उपरो  उ ेखीत कजदाराने ा नोटीस माणे देय र मेची परतफेड िविहत मुदतीत न के ा
2016 रोजी घेतला आहे. उपरो  कजदाराने सदर नोिटसनुसार देय 

सदर ा कजास गहाण व  ता ात असले ा खालील थावर मालम ेची “ ा िठकाणी आहे ा िठकाणी
या त ावर िव ी कर ाकरीता खालील उ ेखीत िनयम व अटीवर 

ोजे  डे लपस मयत ी मोहन सदािशव काळे तफ कायदेशीर वारस अ) ीमती छाया मोहन काळे,   
आिशष मोहन काळे सव रा. सी.बी.01, “स ा ी”  

13, से र 10, कामोठे, नवी मंुबई, व  
 नािशक, ह ी मु. देशमुख पेठ, अकोला, 
  ी सितष शेषाराव भटकर, रा. आसरा ोअर मील जवळ
सौ. शारदा राम बगेरे, वरील ं  2ब) व क) रा. दारा एस
 ड)   ीमती छाया मोहन काळे, रा. सी.बी.01, “स ा ी” 

ीमती ेह भा कंकाळे, रा. एम.आय.जी. िसडको 6 ीम, नािशक, ह ी 

1020031000084 म े एकूण . 1,76,17,090/-  
न द फ  )  

ीमती छाया काळे व ीमती ेह भा कंकाळे यांचे समान अिवभाजीत िह ासह, कसबे अकोला  ता िज. अकोला र स 
देशमुख फैल, िशवाजी कॉलेज समोर, अकोला येथील जागा

सी यातील दि ण उ र वाटणीचा पि मेकडील जागा ाचे े फळ  

 पि मेस     - रोड, 
 दि णेस       - रोड, 

अकोलाअकोला, मु  शाखा, रयत हवेली, अकोला िकंवा काळबादेवी शाखा
.पयत कायालयीन कामकाजाचे िदवशी . 500/-+ 

परत न िमळणारी र म)अिधकृत अिधका  याकडून ा  करता येईल. 
 अनामत, ाज देय नसले ा र मेचा िडमांड डा

येथे देय असलेला व तसेच दुस  या िलफा ात िनिवदा पुणपणे भ न 
ऑपरेिट  बँक िलऑपरेिट  बँक िल..,,  अकोलाअकोला, मु  शाखा, अकोला िकंवा काळबादेवी शाखा

नसले ा ावावर व राखीव िकमती पे ा कमी िकमतीचे ावावर िवचार कर ात 

वाजता िद अकोला अबन को-ऑपरेटी  बँक ली.,अकोला चे शासकीय कायालय येथे 
इ ु क ावक ाव र मेत वाढ सु ा क  शकतात.  

अनामत र मेसह) ाच िदवशी िद. 02.09.2022 ा दुपारी 4
ूटी ची र म ही 15 िदवस िकंवा ाआधी िकंवा अिधकृत अिधका  यां

िदले ा मुदतीत पुण र म न आ ास जमा असलेली संपुण र म ज  (फॉरफीट) होवून 

इले क बील, पानी प ी, ामपंचायत, थािनक व रा
संबंधीत सव कार ा आव क सव कार ा आव क मंजुराती/ माणप े आिण इतर सव खच ांचा ाव मंजुर 

सवात जा  िकंमतीचा ाव िकंवा कोणतेही िकंवा सव ाव कृत कर ाचे बंधन अिधकृत अिधका  यांवर राहणार नाही व कोणतेही कारण न देता ते 

आकार, टा फर चाजस, इ. खच खरेदीदारास करावे लागतील
अकोला व काळबादेवी शाखा, मंुबई येथे पाहावयास िमळतील व ा 

 ा इसमा ा नावावे बोली मंजुर होणार नाही िकंवा िनिवदा ीया र झा ास जमा केलेली अनामत र म
िदवसांत बँकेचे वहार सु  अस ाचे िदवशी परत कर ात येईल व या र मेवर 

िनयम नुसार कर ात येईल. 
वर उपल  राहील/आहे.  

                                      अिधकृत अिधकारी, 
                        िद अकोला अबन कोिद अकोला अबन को--ऑपरेिट  बँक िलऑपरेिट  बँक िल..,,  अकोलाअकोला

                           शाखा काळबादेवी, मंुबई   

 

आिण िद िस ुरीटी 

मंुबई चा अिधकृत अिधकारी असुन िदनांक 
2002 ा कलम 

ोजे  डे लपस मयत ी मोहन सदािशव काळे तफ कायदेशीर वारस अ) 
 से र 10, 

न के ाने ास 
उपरो  कजदाराने सदर नोिटसनुसार देय 

ा िठकाणी आहे ा िठकाणी” 
कर ाकरीता खालील उ ेखीत िनयम व अटीवर 

आसरा ोअर मील जवळ,  
दारा एस.एस. 

” ॉट  
ह ी  

अकोला र स  
अकोला येथील जागा,  

िकंवा काळबादेवी शाखा, मंुबई 

+ जी.एस.टी. 

ाज देय नसले ा र मेचा िडमांड डा /पे ऑडर “िद िद 
 िलफा ात िनिवदा पुणपणे भ न िलफा ावर 

अकोला िकंवा काळबादेवी शाखा, मंुबई 

ावावर िवचार कर ात 

चे शासकीय कायालय येथे 

4.30 वाजेपयत 
अिधका  यांनी लेखी मंजुर 

होवून निवन ाव 

थािनक व रा /क  शासनाने 
इतर सव खच ांचा ाव मंजुर 

वर राहणार नाही व कोणतेही कारण न देता ते 

खच खरेदीदारास करावे लागतील. 
मंुबई येथे पाहावयास िमळतील व ा 

 ा इसमा ा नावावे बोली मंजुर होणार नाही िकंवा िनिवदा ीया र झा ास जमा केलेली अनामत र म                      
िदवसांत बँकेचे वहार सु  अस ाचे िदवशी परत कर ात येईल व या र मेवर 

अकोलाअकोला,           


