ତହସିଲଦାର) କାଯ,-ାଳୟ, ଖ2ପଡା
ଜିଲ$ା- ନୟାଗଡ

ବି#ାପନ
ସଂଖ$ା 218 /!େସୖରାତ, ତା 15.01.2021

(ଲଘୁ ଖଣିଜ ପଦାଥ, ଦୀଘ, ମିଆଦି ଲି ଜ ନିଲାମ ନିମେ2)
ଏତ# $ାରା ସବ)ସାଧାରଣ, ଅବଗତି ନିମେ3 ଜଣାଇଦିଆଯାଉଅଛି େଯ, ଓଡିଶା ସରକାର, ରାଜ@ ଓ ବିପଯ)Bୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ
ଅGନH ଖJପଡା ତହସିଲ ଅ3ଗ)ତ ନିମM NଦO େସୖରାତଉQ ଗୁଡକ
ି (ଲଘୁ ଖଣିଜ ପଦାଥ) ଯଥା ପଥର ଓ ବାଲି) ୦୫ (ପାW) ବଷ) ପାଇଁ ଦୀଘ)
ମିଆଦି ସୂେ\ ଲି] Nଦାନ କରାଯିବା ନିମେ3 NେତBକ ଉQ ପାଇଁ ପୃଥକ ଭାେବ ଦରଖା_ ଆହ`ାନ କରାଯାଉଅଛି ।

ଇbୁକ ବBcି ବିେଶଷ / ଅନୁ dାନ OMMC Rules’ 2016 ର Form- M ପୂରଣ କରି ଏହାର ତିନକ
ି ତ
ି ା ସହ ଅପର ପାe)େର ଉfିgତ

ଦଲିଲ / ଦ_ାବିଜ ସଂଲi କରି ଜଉମୁଦ ଇଫାଫା (Sealed Cover) େର ଆେବଦନ କରିେବ , ଯାହାକି ନିମM @ାkରକାରୀ, କାଯ)B।ଳୟେର

lବା Drop Box େର ପକାଇେବ । ଲଫାଫା ଉପେର େସୖର।ତ ଉQର ନାମ ଓ େସୖରାତ େକm ସଂଖBା ଉେfଖ ରହିବା ଏକା3 ଆବଶBକ ।
େଗାଟିଏ ଲଫାଫାେର େକବଳ େଗାଟିଏ ଉQ ପାଇଁ ଆେବଦନ କରିେବ । ଏକାGକ ଉQ ପାଇଁ ଆେବଦନ କରୁlେଲ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେର

ଆେବଦନ କରି ଲଫାଫା ଉପେର େସୖରାତ ଉQର ନାମ ଓ େସୖରାତ େକm ସଂଖBା ଉେfଖ ରହିବା ଏକା3 ଆବଶBକ, ନେଚତ ବିଚାର କରାଯିବ
ନାହo । େକୗଣସି କାରଣ ବଶତଃ ଲି] କୁ Hଗିତ / ପରିବO)ନ ବା ରr କରିବାର kମତା ନିମM @ାkରକାରୀ,ର ଅଛି ।

ଧାଯ$% ତାରିଖ ଓ ସମୟ ପେର 0ା1 ଦରଖା3କୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ ନାହ; । ଅସଂପ?
ୂ $ ବା ଆବଶ%କ କାଗଜାତ

ନCବା ଦରଖା3 ନାକଚ କରାଯିବ। ଲି E ଆେବଦନ ପାଇଁ ଦରଖା3 (Sealed Tender) Hହଣର େଶଷ ତାରିଖ
୦ ୫.୦୨.୨୦୨୧ ରିଖ ଅପରାQ ୧ ଘଂଟିକା ଅେଟ ।

ଉc ଦରଖା_ ଗୁଡକ
ି େସହିଦନ
ି ଅପରାs ୩ ଘ. ୩୦ମି. ସମୟେର ଦରଖା_କାରୀ କିମ`ା ତା, kମତା Nାu NତିନG
ି , ଉପHିତେି ର
ସିଲv େଟJର େଖାଲାଯାଇ ସେବ)ାw ବା ସବ)ାGକ ଅତିରc
ି ମୂଲB (Additional Charge) ଦଶ)ାଉlବା ଦରଖା_କାରୀ, ଯଦି ଆନୁ ଷxି କ

କାଗଜାତ / ଦଲିଲ ଓ ଅନBାନB ସO)ାବଳୀ ଠିକ lବ େତେବ ତା,ୁ େଯାଗB ବିେବଚିତ କରାଯିବ । ଏକାGକ ବBcି ସzୃc ଖାଦାନ ପାଇଁ ସମାନ
ଅତିରc
ି ମୂଲB ଦଶ)ାଇlେଲ ଲେଟରୀ ମା{ମେର ସଫଳ ନିଲାମ ଧାରୀ ଚୟନ କରାଯିବ ।

ଯଦି Nଥମ ଧାଯ)B ତାରିଖ ମ{େର େକୗଣସି ଉQ ପାଇଁ ଦରଖା_ |ହଣ କରାଯାଇ ନଥାଏ ବା େକୗଣସି କାରଣ ବଶତଃ େକୗଣସି ଲି]
ଚୁଡା3 େହାଇନପାେର େତେବ ୨ୟ ଥର ପାଇଁ ତା. ୧୦.୦୨.୨୦୨୧ ରିଖ ଏବଂ ୩ୟ ଥର ପାଇଁ ତା. ୧୭.୦୨.୨୦୨୧ରିଖ ଅପରାs ୧
ଘଂଟିକା ମ{େର ଦରଖା_ |ହଣ କରାଯିବ । େସଗୁଡକ
ି େସହିଦନ
ି ଅପରାs!୩ଘ. ୩୦ମିନ~
ି ସମୟେର ସିଲv େଟJର େଖାଲାଯିବ ଏବଂ ନିଲାମ
ବିG |ହଣ କରାଯିବ ।

1

ଦରଖା% ସହ ଦାଖଲ କରିବାକୁ -ବା ଦଲି ଲ / କାଗଜାତ
ଦରଖା' ସହ (ଅଣ େଫର') ଟ. ୧,୦୦୦/- (ଏକ ହଜାର) 4। ତହସିଲଦାର, ଖ8ପଡା4 ନାେମ Treasury Challan େହବ ।

୧.

(Head of Account No-0853-Non-ferrous Mining & Metallurgical Industries-102-Mineral Concession
Fees, Rents & Royalties).

୨.

Odisha Minor Mineral Concession Rules, 2016 ଆଧାରେର, ଦରଖା'କାରୀ4 ଉପେର େକୗଣସି ବେକୟା ଅଥF ପଇଠ

୩.

ସM େଭନସି ସାଟOଫିେକଟ କିମPା ବKା4 ଗKାେରRି ଯାହାକି ୧୮ ମାସ ପଯFKU େବୖଧ ରହିJବ ଏବଂ ଯାହାର ମୂଲK ସବFନମ
ି Y Zିରୀକୃ ତ

କରିବାକୁ ନJବା ସତKପାଠ ।

ପରିମାଣ (MGQ) ର ଏକବଷFର ରୟାଲଟି ଯୁ] ଅପOତ ଅତିର]
ି ମୂଲK (Offered Additional Charge) ଠାରୁ କ^ େହାଇନJବ

(Solvency Certificate or Bank Guarantee valid for a period of 18 Months for an amount of not less than
the amount of Additional Charge offered plus the Royalty payable for the Minimum Guaranteed Quantity
(MGQ) for one whole year).
[ Minimum Solvency or Bank Guarantee Amount = MGQ x (Royalty + Offered Additional charge) ]

୪.

ରାଜ` ଅaକାରୀ4 ଠାରୁ bାc ସମ' Zାବର ସdeିର ଏକ ତାଲିକା ।

୫.

GST ଓ ଆୟକର ପରିେଶାଧ bମାଣପl ଏବଂ ଉ] ସଂdକFୀୟ ବକୟା ନJବା ସତKପାଠ ।

୬.

ନିଜର େଭାଟର ପରିଚୟ ପl (EPIC), Aadhaar Card ଓ PAN Card ନକଲ ।

୭.

Earnest Money Deposit ର bମାଣ ପl ଯାହାକି େନାଟିସ ଦଶOତ ସବFନମ
ି Y 'ି ରକ
ି ୃ ତ ପରିମାଣ (MGQ) ର ପୁରା ଏକ ବଷFର

ଅତିର]
ି ମୂଲK (Addl. Charge) ଯୁ] ଏକ ବଷFର ରୟାଲିଟ ମୂଲKର ଶତକଡା ୫ରୁ କ^ େହାଇନJବାର Demand Draft (in
favour of Tahasildar, Khandapada payble at UCO Bank, Khandapada Branch) ଦାଖଲ କରିେବ ।

Form-M ର Point No 5 େର $% ଭାେବ ଅ* ଓ ଅ,ରେର େକବଳ ଅପ0ତ ଅତିରି3 ମଲ
ୂ 7
(Offered Additional Charge) ଉେ9ଖ କରିେବ ।

§
§
§

ବିpାପନ bକାଶନ ଖqF େଯାଗK ବିେବଚିତ ଲିr ଧାରୀ ସମାନୁ ପାତେର ବହନ କରିେବ ।

ମାଇନିs tାନ ଓ ପରିେବଶ ମuୁରୀ ସମPଧୀୟ ଅନୁ ମତି b'ୁ ତ ି ଖqF ଲିr ଧାରୀ ପଇଠ କରିେବ ।

ସମ' ସeFାବଳୀ ପୂରଣ େହଲା ପେର କାଯFK।େଦଶ ଦିଆଯିବ I xମତା ସdyF ଅaକାରୀ4 ଠାରୁ ଅନୁ ମତି ନମିଳବ
ି ା ପଯFKU ଲିଜ

ଧାରୀ େସୖରାତ ଉzରୁ ଲଘୁ ଖଣିଜ ପଦାଥF ଉଠାଇପାରିେବ ନାହ| । ଏJେର }ଲାପ େହେଲ OMMC Rules ଓ ତ~ ସମPଧୀୟ ଆଇ
ଅନୁ ଯାୟୀ ଦ8ିତ େହେବ ।
§

ଲିr ଏÄି େମR ଏକାଥେର ପାÅ ବଷF ପାଇଁ କରାଯିବ ।

ଯଦି ଉ] ବିpାପନେର େକୗଣସି ତÑଟ ି ବିଚୁKତି ପରିଲxିତ ହୁ ଏ େତେବ ତାହା ସଂେଶାଧନ କରିବାର xମତା ସଂପÖ ଅaକାରୀ4ର ରହିଛ ି ।
ଅନିବାଯFK କାରଣ ବଶତଃ xମତା ସdyF ଅaକାରୀ ନିଲାମ bàିୟାକୁ Zଗିତ ର}ପାରିେବ କିମPା ବାତିM କରିପାରିେବ ।

2

େସୖରାତ ଉQ ଓ ନିଲାମ ସମ`ଧୀୟ ସମ_ ସO)ାବଳୀ ତହସିଲଦାର ଖJପଡା, କାଯ)B।ଳୟେର ସମ_ କାଯ)B ଦିବସେର ମିଳପ
ି ାରିବ ଓ ଏ
ସମ`ଧୀୟ ସzୂè) ସO)ାବଳୀ www.nayagarh.nic.in େର ଉପଲï େହବ ।

ବି: T - େସୖରାତ ଉQ ଗୁଡକ
ି ର ସବିେଶଷ ବିବରଣୀ ଓ ସO)ାବଳୀ ଏl ସହିତ ସଂଲi େହାଇଅଛି ।

ତହସିଲଦାର, ଖUପଡା
Wାପକ ସଂ. 219 ତା 15.01.2021
ଏହାର ଏକକିତା ନକଲ ଜିfାପାଳ, ନୟାଗଡ/ ଉପ-ଜିfାପାଳ, ନୟାଗଡ/ ଜିfାସୂଚନା ଓ େଲାକ ସzକ) ଅGକାରୀ, ନୟାଗଡ, ସଦୟ

ଅବଗତି ଏବଂ ବିହତ
ି ପଦେkପ ନିମେ3 େNରଣ କରାଗଲା ।

ତହସିଲଦାର, ଖUପଡା
Wାପକ ସଂ. 220 ତା 15.01.2021
ଏହାର ଏକକିତା ନକଲ ଜିfାସୂଚନା-ବିãାନ ଅGକାରୀ, (ରାñୀୟ ସୂଚନା ବିãାନ େକó) ଜିfା ୟୁ ନଟ
ି , ନୟାଗଡ,ୁ ଜିfା

େୱବସାଇଟେର ବBାପକ Nସାରଣ ନିମେ3 େNରଣ କରାଗଲା ।

ତହସିଲଦାର, ଖUପଡା
Wାପକ ସଂ. 221 ତା 15.01.2021
ଏହାର ଏକକିତା ନକଲ ନୟାଗଡ ଜିfାର ସମ_ ତହସିଲଦାର / େଗାdୀ ଉìୟନ ଅGକାରୀ / କାଯ)Bନିବାହୀ ଅGକାରୀ,
ବିãାପିତ ଅWଳ ପରିଷଦ, ଖJପଡା / ଖJପଡା ବôକର ସମ_ ସରପW / ଖJପଡା ତହସିଲ ଅ3ଗ)ତ ସମ_ ରାଜ@ ନିରୀkକ ,ୁ େନାଟିସ
େବାଡ)େର ବBାପକ Nସାରଣ ନିମେ3 Nଦଶ)ନ କରିବାକୁ ଅନୁ େରାଧ କରାଗଲା ।

ଏହାର ଏକକିତା ନକଲ ତହସିଲ କାଯ)B।ଳୟ, ଖJପଡା େନାଟିସ େବାଡ)େର ବBାପକ Nସାରଣ ନିମେ3 Nଦଶ)ନ କରାଗଲା ।

ତହସିଲଦାର, ଖUପଡା

3

ନିଲାମ ପାଇଁ *ବା େସୖରାତ ଉ2 ଗୁଡକ
ି ର ସବିେଶଷ ବିବରଣୀ
Name of
Sairat
Source

Sl.
No.

Sairat
Case
No &
Year

1

02 /
202021

Nanda
Parbat
Stone
Quarry

2

21 /
202021

Benagadia
Sand Quarry

3

09 /
202021

Kusumi
(Near
Bridge)
Sand Quarry

4

17 /
202021

Anlamada
Sand Quarry

5

27 /
202021

Sidhamala
Sand Quarry

Land Schedule
Mouza

Kotapokhari

Benagadia

Khandapada

Anlamada

Sidhamala

Khata

Plot

Area

941

93/1

Ac
3.50

567

1, 2,33
34/1

Ac
12.02

2097

4262

Ac
12.10

169

8, 90, 91,
100, 176,
177/1078,
738

Ac
12.05

543

37,
37/2274

Ac
12.10

Kissam

Pahad

Nadi

Nadi

Nadi

Nadi

Minimum
Guaranteed
Quantity
(MGQ)
per year

3

5005 m

3

1000 m

3

1700 m

3

2200 m

3

25002 m

Royalty

₹ 130

₹ 35

₹ 35

₹ 35

₹ 35

Minimum
additional
charges
payable
₹ 70

₹ 25

₹ 25

₹ 25

₹ 215

Earnest
Money
Deposit
(EMD)
₹ 50,050

₹ 3,000

₹ 5,100

₹ 6,600

₹ 3,12,525

Minimum Solvency
Certificate or Bank
Guarantee (in ₹)

(
(
(
(
(

Additional
Charge
Offered
+
130
Additional
Charge
Offered
+
35

Additional
Charge
Offered
+
35
Additional
Charge
Offered
+
35
Additional
Charge
Offered
+
35

!

ତହସିଲଦାର, ଖ+ପଡା

i

)
)
)
)
)

x 5005

x 1000

x 1700

x 2200

x 25002

ସ"#ାବଳୀ
(୧) ଆେବଦନ କାରି ଲଘୁ ଖଣିଜ 4ବ5 ରିହାତି ଆଇ9 ୨୦୧୬ ଓ ଅନ5 ସମA Amendment Rules ଓ ତL ସମMଧୀୟ ସମA ଆଇନର
ପରିସର ଭୁS ରହିେବ ।
(୨) ଲିU ଅବV Lease agreement େହବା ଦିନଠାରୁ ୫ ବଷZ ପଯZ5\ କାଯZ5କାରୀ େହବ । ଲିU!ପାଇଁ ଆେବଦନ କରିବା ପୂବZରୁ ଲଘୁ ଖଣିଜ
ଖାଦାନ ଗୁଡକ
ି ପରିଦଶZନ କରି େସୖରାତ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗମନା ଗମନର ସୁବଧ
ି ା, ଗfିତ gବା ଖଣିଜ ପଦାଥZ ଓ ଅନ5ାନ5 ଆନୁ ସiି କ ସୁବଧ
ି ା
ସjକZେର ପଯZ5େବkଣ କରି ଲିU େର ଅଂଶmହଣ କରିେବ । େଯଉଁ େସୖରାତ ଉo ଗୁଡକ
ି ୁ ସରକାରୀ ରାAା ନାହp େସgେର ଲିU େନଇgବା ବ5Sି
ବିେଶଷ େସୖରାତ ଉo କୁ ଗମନା ଗମନ ର ବ5ବqା ନିଜ ଖrZ ଓ ଦାୟୀsେର କରିେବ ।

(୩) uଚଳିତ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁ ଯାୟୀ Form-M ଉପେର ଦଶvତ ଅତିରS
ି ମୂଲ5 (Addl. Charge) କୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇ ସjୃS ଅତିରS
ି ମୂଲ5
ଉେxଖ କାରୀyୁ ଲିU uଦାନ ନିମେ\ ଚୟନ କରାଯିବ । ଯଦି ଏକ ରୁ ଅVକ ଦରଖାA କାରୀ ସମାନ ସେବZାr ମୂଲ5 ଉେxଖ କରିgେବ େତେବ

ଲେଟରୀ ମା|ମେର ଲିU ଧାରୀy ନାମ ଚୟନ କରାଯିବ । ଯଦି େକୗଣସି ଦରଖାAକାରୀ ସବZନମ
ି ~ ଧାଯZ5 ଅତିରS
ି ମୂଲ5 (Addl. Charge) ରୁ
କ ମୂଲ5 ଉେxଖ କରିଥା\ି େତେବ େସହି ଦରଖାA ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ ନାହp । Form-M ର point No5 େର 01 ଭାେବ ଅ6 ଓ
ଅ8ରେର େକବଳ ଅପ<ତ ଅତିରି? ମଲ
ୂ C (Offered Additional Charge) ଉେQଖ କରିେବ ।
(୪) ମାଇନିi Åାନ ଓ ପରିେବଶ ମÇୁରୀ ସମMଧୀୟ ଅନୁ ମତି uAୁ ତ ି ଖrZ ଲିU ଧାରୀ ପଇଠ କରିେବ ।
(୫) ଲିU େର େସୖରାତ ପରିଚାଳନା ସjକZେର ପରବÉZୀ ସମୟେର େକୗଣସି ଅଭିେଯାଗ mହଣ େହବ ନାହp କିମMା କÉZୃପk ଦାୟୀ ରହିେବ ନାହp,
ଲିU ଦିଆଯାଇgବା ଧାଯZ5 ସମୟ ଭିତେର କÉZୃପk େକୗଣସି uାକୃ ତକ
ି ବିପଯZ5ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିେବ ନାହp । ଓଡିଶା ଲଘୁ ଖଣିଜ 4ବ5 ରିହାତି
ଆଇ9 ୨୦୧୬ ଓ Modification thereof ଓ ଅନ5ାନ5 ଆନୁ ସiି କ ଆଇ9 ଆଧାରେର ଏହା ପରିଚାଳିତ େହବ ।
(୬) ଚୟନ େହାଇYବା ଲି Z ଧାରୀ6ୁ ୭ ଦିନ ମ`େର Form-F ଜରିଆେର ତା6 ଚୟନ ବିଷୟ ଓ ଲି Z ଜନିତ ସefାବଳୀ ଜଣାଇଦିଆଯିବ ।
ଜାଣିବାର ୧୫ ଦିନ ମ`େର ଚୟନ କାରୀ ଯଦି ଏହା ତା6ୁ lହଣୀୟ ହୁ ଏ େତେବ େସ ଲି mତ ଭାବେର ଜଣାଇେବ। ଏହା ସହିତ ଚୟନକାରୀ,
ସବfନମ
ି o pିରିକୃତ ଲଘୁ ଖଣିଜ sବCର ରୟାଲି ଟୀ ମଲ
ୂ C ଏବଂ ଅତିରି? ମଲ
ୂ C ଓ ଜିQା ଖଣିଜ vତିwାନ6ୁ େଦୟ vଭୃeିର ସବf େମାଟ ମଲ
ୂ Cର
ଏକ ଚତୁ ଥfାଂଶ ଯାହା େହବ େସYରୁ ପବ
ୂ fରୁ ଡ଼ିେପାଜିଟ କରିYବା EMD ବିେୟାଗ ପରର ମଲ
ୂ C କୁ ଏକ| ମିଶାଇେଲ େଯଉଁ ରାଶି େହବ ତାହା
ସୁଧବିହୀନ ଅମାନତ ଜମା ରାଶି େବାଲି ବିେବଚନା େହବ ।

(୭) ଯଦି ସଫଳ ନିଲାମ ଧାରୀ (Successful Bidder) ଉପର ଦଶvତ ଅନୁ େfଦ ପାରା ଆଧାରେର ଧାଯZ5 ରୟାଲିଟ ି ମୂଲ5 ଇତ5ାଦି ତଥା
ଅମାନତ ରାଶି ନିÜá
v ସମୟ ସୀମା ମ|େର ଦାଖଲ କରିବାେର àଲାପି କର\ି ତାହାେହେଲ ତାy âାରା ଦାଖଲ େହାଇgବା EMD କୁ ବାଜ5ାçି
କରାଯିବ ଓ ପରବÉZୀ ୨ୟ ସବZାVକ ଆେବଦନକାରୀy ଲିU uଦାନ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯିବ । ନିଲାମଧାରୀ ଚୟନ ପେର ଅକୃ ତ କାଯZ5
ନିଲାମଧାରୀyୁ େସମାନy EMD େଫରA କରାଯିବ । ଯଦି ୨ୟ ସବZାVକ ଆେବଦନ କାରୀy ମୂଲ5 େର େକୗଣସି ସେéହ ହୁ ଏ ବା ଅନ5
େକୗଣସି କାରଣ ଥାଏ େତେବ ଅନ5 କାହାକୁ ନିଲାମ ଦିଆନଯାଇ ପରବÉZୀ ନିଲାମ ଦିବସେର ନିଲାମ କରାଯିବ ।
(୮) ଲିU ଧାରୀ ପରିେବଶ ମ5ାେନU େମê Åାନ ସୁଚାରୁରୂେପ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିେବ ।

i

(୯) ସଫଳ ନିଲାମଧାରୀ ଭାେବ ବିେବଚିତ େହେଲ େବାଲି ଜଣାଇଦିଆଯିବା ଦିନଠାରୁ ୩ ମାସ ମ|େର ଲିU ଡିí ସjାଦନ କରିେବ । ନେଚL
ତାy ନିଲାମyୁ ଖାରଜ କରାଯାଇ ତାy ଅମାନତ ବାଜ5ାç କରାଯିବ । ତା ପୂବZରୁ େସ ପରିେବଶ ମÇୁରୀ ଓ consent to establish and
consent to operate ତଥା ଅନ5ାନ5 ମÇୁରି ହାସଲ କରିgେବ ।

(୧୦) ବିìାପନ ସjକZୀୟ ଆନୁ ଷiି କ ଖrZ ନିବZାଚିତ ନିଲାମ ଧାରୀ ବହନ କରିେବ ।
(୧୧) ସଫଳ ନୀଲାମଧାରୀ ଲିU ଏmି େମê ପୂବZରୁ ଟ.୧୦,୦୦୦/-

(ଦଶ ହଜାର ଟyା) ମାó ସିକୁ5ରିò ଡିେପାଜିò ଧାରା ୪୨ ଅନୁ ଯାୟୀ

ଦାଖଲ କରିେବ ।
(୧୨) Mining Plan େର ଦଶZଯାଇgବା ଲଘୁ ଖଣିଜ 4ବ5ର ଉେÉାଳନ ପରିମାଣ ଯାହାକି Minimum Guaranteed Quantity (MGQ)
ଠାରୁ କ େହାଇନgବ ଏହାର ଧାଯZ5 ରୟାଲିଟ,ି ଅତିରS
ି େଦୟ, DMF େଦୟ, EMF େଦୟ, Compensatory Afforestation େଦୟ,
Dead Rent ଏବଂ Surface Rent ଏକ ବଷZ ପାଇଁ ଅmୀମ ଲିU Deed ସjାଦନ ପୂବZରୁ ଏକକାଳୀନ ପଇଠ କରିେବ । ନିୟମ ମୁତବକ
ସଫଳ ନିଲାମଧାରୀ ରାଜ5 uଦୂ ଷଣ ନିୟ†ଣ ପରିଷଦ (State Pollution Control Board) ଠାରୁ Consent to Establish (CTE),
Consent to Operate (CTO) ଓ uଥମ ବଷZର ଧାଯZ5 ରାଶି ପଇଠ କଲାପେର ସଫଳ ନିଲାମଧାରୀ (Successful Bidder) େରଜିେ°ସନ

ଆକ¢ 1908 ଓ 1999 ଅନୁ ଯାଇ ଚୁSିପó (Execution of Lease Deed) ସjାଦନ କରିେବ ।
(୧୩) ଲି Z ଏlି େମ~ ଏକାଥେର ପା ବଷf ପାଇଁ କରାଯିବ ।
୧୪) ଲିU ଧାରୀ ଜମା ରୟାଲିଟ ି ର ୨% ଅଥZ ଆୟକର ବାବଦକୁ ଦାଖଲ କରିେବ ।
(୧୫) ଲିଜଧାରୀ ସରକାରy ଧାଯZ5 ଅଥZ Environment Management Fund ବାବଦକୁ ଦାଖଲ କରିେବ ।
(୧୬) uଚଳିତ ନିୟମ ଅନୁ ଯାଇ Schedule-I & II ର ଧାଯZ5 ଦର ଲାଗୁେହବ ଏବଂ ଏହା ସରକାରy âାରା ପରିବÉZନ େହବ ଓ ସjୃS ଲିଜଧାରୀ
ପରିବÉvତ ମୂଲ5େର ଯଦି ବ®vତ ରୟାଲଟି ଅନୁ େମାଦିତ ରୟାଲିଟ ି ଠାରୁ ଅVକ େହାଇଥାଏ େତେବ ତାହା େଦବାକୁ ବା| େହେବ ।
(୧୭) ଲିଜ ଧାରୀyୁ uତିବଷZ ସରକାରy âାରା ଧାଯZ5 Dead Rent ଏବଂ Surface Rent OMMC Rules, 2016 ଆଧାରେର େଦବାକୁ
ପଡିବ ।
(୧୮) ଲିଜଧାରୀ ଜଳସି©ନ ଓ ବନୀକରଣ କାଯZ5କରିବାକୁ ବା| େହେବ ।
(୧୯) ଲିଜଧରି ଲଘୁ ଖଣିଜ 4ବ5 ରିହାତି ଆଇନ, ୨୦୧୬ ର ସÉZାବଳୀ ଓ ତL ସମMଧୀୟ ଅନ5ାନ5 ଆନୁ ସiି କ ନିୟମ ମାନିବା ନିମେ\ ବା|
ରହିେବ । ଏgେର àଲାପ େହେଲ ଆଇ9 ଅନୁ ଯାୟୀକାଯZ5।ନୁ ™ାନ େହବ ।

(୨୦) ଲିଜଧାରୀ ଲଘୁ ଖଣିଜ 4ବ5 ଉେÉାଳନ ତଥା ଚାଲାଣ ସy´ ।\ିୟ ସଠିକ ବିବରଣୀ óୟ ମାସିକ Return Form-P, ଏବଂ ବାଷvକ Return
Form-K, େର ତହସିଲଦାର ଖ¨ପଡାy ଠାେର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ବା| ରହିେବ । Form-H େର ନି®Zାରିତ ଅVକାରୀyୁ ଜଣାଇେବ ।

(୨୧) ସରକାରy âାରା ବିଭି≠ ସମୟେର ଲଘୁ ଖଣିଜ 4ବ5 ପରିଚାଳନା ସମMଧୀୟ ଆେଦଶ ଗୁଡକ
ି ୁ ଲିଜଧାରୀ ମାନିବାକୁ ବା| । kମତା
ସjÆZ ଅVକାରୀ ଖଣି ପରିଦଶZନ ସମୟେର ଖାଦାନ ସମMଧୀୟ ସମA େରକଡZ ତନà କରିପାରିେବ ।

ii

(୨୨) ଲିଜଧାରୀ େସୖରାତ ଉo ସୀମା ନØା ଅନୁ ଯାୟୀ ଚାରି ଫୁ ଟ ର ଢେଳଇ ଖୁê (Concrete Pillar) âାରା ଚି±ଟ କରିେବ ଏବଂ ସମୁଖ
ଭାଗେର ଏକ Display Board ତିଆରି କରି େସgେର େସୖରାତ ଉoର ନØା ସହ ନାମ ଲିU ଧାରୀy ନାମ ତଥା ସjୂଣZ ବିବରଣୀ ସହ ଲିଜର
ଅବV ଉେxଖ କରିେବ । ଏହି ସବୁ କାଯZ5 ଲିU ଧାରୀ ନିଜ ଖrZେର ବହନ କରିେବ । ଲିU ଧାରୀ ନିଜ ଖrZ େର ଲିU ଅବV େଶଷ େହବା ପଯZ5\
ଉS Concrete Pillar & Display Board ର ରkଣା େବkଣ କରିେବ । ଲିଜ ଧାରୀ ଖଣି ପରିଚାଳନା ଜନିତ kୟ kତି ସବZସାଧାରଣy
ଜୀବନ ହାନି ବା kତାS ପାଇଁ ଅବଶ5କୀୟ kତି ସରକାରyୁ ଭରଣା କରିବାକୁ ଦାୟୀ ରହିେବ ।
(୨୩) ଉପେରାS ସମA ସÉZାବଳୀ ପୂରଣ େହଲା ପେର କାଯZ5। େଦଶ ଦିଆଯିବ, kମତା ସjÆZ ଅVକାରୀy ଠାରୁ ଅନୁ ମତି ନମିଳବ
ି ା ପଯZ5\
ଲିଜ ଧାରୀ େସୖରାତ ଉoରୁ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଉଠାଇପାରିେବ ନାହp । ଏgେର àଲାପ େହେଲ OMMC Rules ଓ ତL ସମMଧୀୟ ଆଇ9 ଅନୁ ଯାୟୀ
ଦ¨ିତ େହେବ ।
(୨୪) ଯଦି ଉS ଇAାହାରେର େକୗଣସି ତ≤ଟ ି ବିଚୁ5ତି ପରିଲkିତ ହୁ ଏ େତେବ ତାହା ସଂେଶାଧନ କରିବାର kମତା ସଂପ≠ ଅVକାରୀyର ରହିଛ ି
। ଅନିବାଯZ5 କାରଣ ବଶତଃ kମତା ସjÆZ ଅVକାରୀ ନିଲାମ uµିୟାକୁ qଗିତ ରàପାରିେବ କିମMା ବାତି∂ କରିପାରିେବ ।
(୨୫) ନିଲାମ ଧାରୀ ତାyୁ ଦିଆଯାଇgବା ପରିସର ବାହାେର ଖନନ କେଲ ତାହା ଅuାVକୃ ତ ଧରାଯିବ ଏବଂ MMDR Act- 1957 ଓ OMMC
Rules/ Regulation/ Circular ଇତ5ାଦି ଅନୁ ସାେର କାଯZ5।ନୁ ™ାନ େହବ ।

ତହସିଲଦାର, ଖ+ପଡା
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