िजहािधकारी कायालय, नांदडे
सन 2018-19 साठी रेती/वाळू िललावाक!रता ई-िनिवदा व ई-ऑ$शन सचू ना
(पिहली फे री)
जा.,.2019/महसूल/गौ.ख./टे-1/2.,.06
िजहािधकारी कायालय,नांदेड
िदनांकः- 20/02/2019
महारा गौण खिनज उखनन(िवकास व िविनयमन) िनयम,2013 मधील िनयम 70 व शासन, महसूल व
वन िवभाग िनण# य $.गौखिन 10/0615/).$.289/ख,िद.03 जानेवारी,2018 मधील तरतदु ीनस
ु ार दरवष1
िज23ातील शासक4य रेती गटांची िनग# ती िललावा8ारे करावयाची आहे.
2. यानस
ठकCमDये 29
ु ार, रा5य6तरीय पयावरण आघात :यव6थापन 2ािधकरण (SEIAA) यांनी 156 :या बै
रेतीगटांना रा5य6तरीय पयावरण आघात :यव6थापन 2ािधकरण (SEIAA) Eया िद.19/02/2019 पFाGवये
पयावरण अनमु ती 2दान के ली आहे. सदरील पयावरण अनमु ती व रा5य शासनाEया पढु ील िनदKशाEया
अधीन राहLन 29 वाळू गटांचे िनिवदेतील अट $. 37 म;ये नमदु के ले2या कालावधीक<रता पिहया फे रीसाठी ई
िनिवदा व ई ऑ?शन8ारे िललाव कर@यात येत आहेत. वाळू िललावाBया अटी/ शत1, वाळू गटाची हातची िकं मत व
ईतर सव# मािहती गौण खिनज शाखा,िज2हािधकारी काया# लय, नांदेड,िज23ातील सव# तहिसलदार/उपिवभागीय
अिधकारी यांचे काया# लयात तसेच https://co.maharashtra. nextprocure.in आिण www.nanded.nic.in
या वेबसाईट/संकेतWथळावर पहावयास िमळतील.
3. सदर िनिवदेसंबधं ी Pre Bid Conference िद.22/02/2019 रोजी सकाळी 11.00 वाजता िज2हािधकारी
यांचे अ;य]तेखाली बचत भवन, िज2हािधकारी काया# लय, नांदेड येथे घे@यात येईल.
3. ई िनिवदा व ई ऑ?शन प;दतीने रेती/वाळू िललाव करणेसाठी खालील)माणे वेळाप`क िनaचीत कर@यात
आले आहे.
Sand E-Tender and E-Auction Schedule for Nanded Collector Office
Sr.No. Department Stage
Start Date
Time
End Time
Time
1
Tender Download
21-02-2019
17.00
26-02-2019
23.00
3
Bid Submission
21-02-2019
17.00
26-02-2019
23.00
4
Technical Bid Opening
27-02-2019
11:00
27-02-2019
17.00
5
e-Auction
01-03-2019
11:00
till end of auction
6
Price Bid Opening
after Completion of E-Auction Process
िजहािधकारी, नांदेड करीता

िजहािधकारी कायालय, नांदडे
रेती/वाळू िललावाक!रता ई-िनिवदा व ई-ऑ$शन सचू ना
(पिहली फे री)
--------------------------------------------------------------------महारा गौण खिनज उखनन(िवकास व िविनयमन) िनयम,2013 मधील िनयम 70 व शासन, महसूल व
वन िवभाग िनण# य $.गौखिन 10/0615/).$.289/ख, िद.03 जानेवारी, 2018 मधील तरतदु ीनस
ु ार दरवष1
िज23ातील शासक4य रेती गटांची िनग# ती िललावा8ारे करावयाची आहे.
2. यानस
ठकCमDये 29
ु ार, रा5य6तरीय पयावरण आघात :यव6थापन 2ािधकरण (SEIAA) यांनी 156 :या बै
रेतीगटांना रा5य6तरीय पयावरण आघात :यव6थापन 2ािधकरण (SEIAA) Eया िद.19/02/2019 पFाGवये
पयावरण अनमु ती 2दान के ली आहे. सदरील पयावरण अनमु ती व रा5य शासनाEया पढु ील िनदKशाEया
अधीन राहLन 29 वाळू गटांचे िनिवदेतील अट $. 37 म;ये नमदु के ले2या कालावधीक<रता पिहया फे रीसाठी ई
िनिवदा व ई ऑ?शन8ारे िललाव कर@यात येत आहेत. वाळू िललावाBया अटी/शत1,वाळू गटाची हातची िकं मत व
ईतर सव# मािहती गौण खिनज शाखा, िज2हािधकारी काया# लय, नांदेड, िज23ातील सव# तहिसलदार/उपिवभागीय
अिधकारी यांचे काया# लयात तसेच https://co. maharashtra.nextprocure.in आिण www.nanded.nic.in
या वेबसाईट / संकेतWथळावर पहावयास िमळे ल.
3. ई-िनिवदा(e-tendering) व ई िललाव(e-auction) )ि$येत भाग घेणा-यांना वैध िडिजटल िसnनेचर आवaयक
राहील. नoयाने िडिजटल िसnनेचर िमळिव@याक<रता पॅनकाड# , वाहन परवाना, पासपोट# साईजचा फोटो यांBया हाड#
कॉपीज स]म )माणीकरण )ािधकरणास(Certifying Authority)सादर कuन िडिजटल िसnनेचर िमळिवता येईल.
4. वाळु िललाव )ि$या ही ई-िनिवदा(e-tendering) व ई ऑ?शन(e-auction) या दोvही )ि$यां8ारे राबिवली
जाईल.ई-िनिवदा(e-tendering) )$4येत भाग घेत असताना संबंिधताने https://co.maharashtra.
nextprocure.in या वेबसाईटवर ई-िनिवदा खरेदी करावी. ई-िनवीदा/ई-ऑ$शनमDये भाग घेणा-यांनी
Technical Bid मDये पाF ठरgयासाठी आयकर िनयिमत भरत असयाचा पुरावा (मागील वषाचे आयकर
िववरणपF), पॅनकॉड, GST िवभागात नlदणी के लेला नlदणी ,मांक/िव,Cकर िवभागाचा TIN ,मांक इ.
कागदपFे व रेतीघाटाEया हातची िकं मतीEया 25% र$कम EMD 6वpपात भरणे बंधनकारक आहे. 5या
:य$ती सदरची कागदपFे जोडणार नाहीत qयांना ई-िनवीदा अथवा ई-ऑ$शनमDये भाग घेgयाकरीता अवै
ध
ठरिवgयात येईल. तसेच यासोबत ई-िनिवदा(e-tendering) )ि$येत भाग घेणा-यांनी यांची वैय?तीक मािहती
(जसे, नाव, पता, वैध ई-मेल आयडी, वैध मोबाईल नंबर) रिहवाशी दाखला, कं पनी/फम# अस2यास रिजWेशन
)माणप`, रेतीघाट ई िनिवदा/ई ऑ?शन धारकाने Wवखचा# ने िवकत घेतले2या u.100/- चे मwु ांिकत Wटॅम पेपरवर
दोन सा]ीदारांBया Wवा]रीसह इयािद कागदप`े Wकॅ न कuन अपलोड करणे आवaयक आहे.
5. yया वाळू गटाची हातची िकं मत uपये 10,00,000/-(अ]री uपये दहा लाख) व यापे]ा जाWत असेल अशा
वाळू गटासाठी अज# फ4 u.5,000/-(uपये पाच हजार फ?त) ऑनलाईन भरावी लागेल. yया वाळू गटासाठी हातची
िकं मत uपये 10,00,000/-(अ]री uपये दहा लाख) पे]ा कमी असेल अaया वाळू गटासाठी अज# फ4 uपये
2,000/-(uपये दोन हजार फ?त) ऑनलाईन भरावी लागेल.
6. िललावासाठी )िस;द के ले2या वाळूगटाBया हातBया िकं मतीवर भरावयाची अनामत र?कम िनिzत के ली आहे
व ती )िस;द के लेली आहे. अनामत र?कम Debit Card/Credit Card/Net Banking/ NEFT/RTGS या
मा;यमातनु च िज2हािधकारी,नांदेड यांचे ICICI बँक खायावर जमा करणे आवaयक आहे.
7. E-tendring Bया बोलीBया कालावधीत संबंिधतास यांची बोली अपलोड करता येईल. ऑनलाईन
वेळाप`कानस
ु ार Bid Submission व Service Provider fee u.750+GST+applicable payment
gateway charges Debit Card/Credit Card/ Net Banking 8ारे Nextenders India Pvt.Ltd. यांचे
खायाम;ये जमा करावी व Online Bid Submission Stage पूण# के 2यानंतरच यांची ई-िनिवदा (etendering) िज2हािधकारी काया# लयापयत सादर होईल.

8. E-tendering Bया )$4येम;ये टे?नीकल बीड ओपिनंग (Technical Bid Opening) चा िदनांक व वेळ नमदु
के लेली आहे. Technical Bid उघड2यानंतर िनयोिजत वेळाप`कानस
ु ार ई-ऑ?शन (e-auction))ि$या सuु
होईल. yयांना ई-ऑ?शनम;ये भाग यावयाचा आहे यांना https://co.maharashtra.nextprocure.in या
Website वर जाऊन ऑनलाईन बोली टाकता येईल. यापवु 1 यांना Service Provider fee u.1000/+GST+applicable payment gateway charges ()ित रेतीगट) Debit Card/ Credit Card/Net
Banking 8ारे भरणा करावी लागेल.
9. टे?नीकल बीड ओपनग(Technical Bid Opening) नंतर yया oय?तीची कागदप`े प<रपूण# असतील तेच ईिनिवदाधारक पढु ील )ि$येसाठी पा` राहतील. जे ई-िनिवदाधारक टे?लीकल बीड ओपनगम;ये पा` राहतील
अशाच ई-िनिवदाधारकांना ई-ऑ?शन(e-auction) म;ये भाग घेता येईल. ई-ऑ?शननंतर िदनांक व वेळ नमदु
के 2या)माणे )ाईस बीड ओपन(Price Beed Open) कर@यात येईल.
10. yयांना एकापे]ा जाWत गटासाठी ई-िनिवदा व ई-ऑ?शनम;ये भाग यावयाचा आहे यांनी )येक गटिनहाय
Wवतं`पणे अज# फ4 व अनामत र?कम, Service Provider fee जमा करणे आवaयक राहील. या र?कमा
Wवतं`पणे वर नमदु के ले2या प;दतीने जमा कराoयात. एकि`त र?कम जमा कu नये. तसेच )येक गटासाठी
आवaयक कागदप`े Wवतं`पणे अपलोड करावीत.
11. तसेच yयांना एकाच वाळू गटासाठी ई-िनिवदा तसेच ई-ऑ?शन या दोvही )ि$यांम;ये भाग यावयाचा आहे
यांना याच वाळू गटासाठी ई-टडरग नंतर ई-ऑ?शनसाठी अनामत व अज# फ4 पvु हा भर@याची आवaयकता
नाही. परंत,ु यांना Service Provider fee गटिनहाय र?कम uपये 1000/-+GST+applicable payment
gateway charges Debit Card/Credit Card/Net Banking 8ारेच Nextenders India Pvt.Ltd. यांचे
खायाम;ये लॉग इन करताना जमा करावी लागेल.
12. ई-टsडर व ई-ऑ$शन आता एकाच पोटलवर असयामळ
ु े स:हuस 2ो:हायडर कडुन Alies Name,
User ID, Password उपल{ध कpन देgयात येणार नाही. ई-टsडर मDये सहभाग घेतला आहे अशा
सहभागीने 5या User ID ने ई-टsडर मDये सहभाग घेतला आहे. qयाच User ID ने लॉिगन कpन पाF
असयास रेतीघाटाEया ई-ऑ$शन मDये बोली लावता येईल.
13. ई-टsडर मDये सहभाग घेतलेया 2ितभागीची सं|या जा6त असयास ई-ऑ$शन दहा िकं वा पंधरा
रेतीघाट एका गटामDये ठेवुन वेगवेगळे ऑ$शन घेgयात येईल. अशा 2कारे ऑ$शन एका पे}ा अिधक असु
शकतात. जर एक 2ितभागी एकाच वेळी दोन िकं वा qयापे}ा जा6त वेगवेगळया ऑ$शनसाठी पाF असला
तर तो Simultaneously बोली लावु शकतो. तांिFक अडचण िकं वा 2ि,ये संबधं ीत सहायता करीता
दुरDवनी ,.020-25315555, 8879656081 व ईमेल आयडी helpdesk@nextenders.com यांचश
े ी
संपक साधावा
14. ई-ऑ?शनसाठी िकमान बोली ही रेती घाटाBया हातBया िकं मतीBया अिधक र?कमेसाठी संबंिधतास लावावी
लागेल. )थम बोलीक<रता 90 िमिनटांचा अवधी दे@यात येईल. िदले2या 90 िमिनटांपैक4 शेवटBया 15 िमिनटात
कोणी बोली वाढिव2यास िललावधारकास Auto Extention प;दतीने 15 िमिनटांचा अवधी वाढून िमळे ल. वाढीव
15 िमिनटांपैक4 शेवटBया 05 िमिनटात कोणी बोली लाव2यास Auto Extention System नस
ु ार
िललावधारकास आणखी 15 िमिनटांचा अवधी िमळून सदरची )ि$या अिवरत (continue) सuु राहील.
सuु वातीBया 90 िमिनटात तसेच वाढीव 15 िमिनटांBया अवधीत कोणतीही बोली )ात न झा2यास E Auction
System Block होईल. यानंतर E Tender उघडून सवBच बोलीधारक िनिzत कर@यात येईल.
15. ई-ऑ?शनम;ये िकमान uपये 20,000/-व याBया पटीतच बोली लावता येईल. संगणक4य )णालीम;ये एक
बॉ?स िदसेल याम;ये 1 ते 100 आकडे असतील. तेथे संबधं ीत आकड् याBया दहा पटीने बोली वाढिवता येईल.
उदा. 20 आकडा िनवड2यास uपये 4,00,000/-ची बोली लावता येईल. ई-ऑ?शन )ि$या
थांबिव2यानंतर/सपं2यानंतर दस
ु -या िदवशी सदर वाळुघाट ई-ऑ?शनमधील सवBच िकं मत जाहीर के ली जाईल.

16. वाळू िललावासंबधं ीचा तारीखिनहाय तपिशल https://co.maharashtra.nextprocure.in आिण
www.nanded.nic.in या वेबसाईटवर उपलध आहे.
17. सवBच ई-िनिवदा व ई-िललावधारकाने िविहत मwु ांक श2ु क, सरु ]ा ठेव, पया# वरण श2ु क, जमा के 2यानंतर
करारनामा कर@यात येईल. तसेच वWतु व सेवाकर िवभागाने िनaचीत के लेले GST श2ु क अदा करावे लागेल.
18. ई-िनिवदा व ई-िललावधारकास गौण खिनजाबाबत शासन िनण# य, िदनांक 03.01.2018 मधील सव# तरतदु ी,
महारा गौण खिनज उखनन (िवकास व िविनयमन) िनयम,2013 तसेच पया# वरण िवषयक अनमु तीम;ये नमदु व
वेळोवेळी शासनाने िनग# िमत के ले2या सव# अटी व शत1 बंधनकारक राहतील.
19. ई-िनिवदा(e-tendering) अथवा ई-ऑ?शन(e-auction) िWवकार@याचे वा नाकार@याचे तसेच तांि`क
अडथळा िनमा# ण झा2यास सदर काय# वाही पढु े ठेव@यासंबधं ीचे अिधकार िज2हािधकारी, नांदेड यांनी राखून ठेवले
आहेत.
20. ई िनिवदा/ई ऑ?शनBया तां`ीक बाबीसाठी सहायता करीता दरु ;वनी $.020-25315555, 8879656081
व ईमेल आयडी helpdesk@nextenders.com यांचशे ी संपक# साधावा. तसेच काया# लयीन बाबीिवषयी िज2हा
खिनकम# अिधकारी, ी.अरिवंद नरसीकर (मोबाईल $मांक 9403689487) व अवल कारकून ी.िवजय
महाजन,(मोबाईल $मांक 9881493377) वर संपक# साधावा.
21. ई िनिवदा व ई ऑ?शन प;दतीने रेती/वाळू िललाव करणेसाठी खालील)माणे वेळाप`क िनaचीत कर@यात
आले आहे.
Sand E-Tender and E-Auction Schedule for Nanded Collector Office
Sr.No. Department Stage
Start Date
Time
End Time
Time
1
Tender Download
21-02-2019
17.00
26-02-2019
23.00
3
Bid Submission
21-02-2019
17.00
26-02-2019
23.00
4
Technical Bid Opening
27-02-2019
11:00
27-02-2019
17.00
5
e-Auction
01-03-2019
11:00
till end of auction
6
Price Bid Opening
after Completion of E-Auction Process

िद. 20 फे ुवारी, 2019

िजहािधकारी, नांदेड करीता

नांदेड िजहयातील वाळु िललाव सन 2018-19 अटी व शतu
1. ई-िनवीदा व ई-ऑ?शनम;ये भाग घेणा-यास संबधं ीत कं पनीकडून िडजीटल िसnनेचर )ात कuन घेणे
आवaयक आहे.
2. Digital Signature माvयता)ात संWथेकडून )ात कuन यावी, यासाठी पॅनकाड# , वाहन परवाना,
मोबाईल नंबर, इले?शन काड# िकं वा बँकेचे फोटो असलेले पासबक
ु तसेच रिहवासी पूराoयासाठी लाईट बील,
टेलीफोन बील इयादी सा]ांक4त कागदप`े आवaयक आहेत.
3. ई-िनवीदा/ई-ऑक्शनमDये भाग घेणा-यांनी Technical Bid मDये पाF ठरgयासाठी आयकर िनयिमत
भरत असयाचा पुरावा (मागील वषाचे आयकर िववरणपF), पॅनकॉड, GST िवभागात नlदणी के लेला
नlदणी ,मांक/िव,Cकर िवभागाचा TIN ,मांक इ. कागदपFे व रेतीघाटाEया हातची िकं मतीEया 25%
र$कम EMD 6वpपात भरणे बंधनकारक आहे. 5या :य$ती सदरची कागदपFे जोडणार नाहीत qयांना
ई-िनवीदा अथवा ई-ऑ$शनमDये भाग घेgयाकरीता अवै
ध ठरिवgयात येईल. तसेच यासोबत ईिनिवदा(e-tendering) )ि$येत भाग घेणा-यांनी यांची वैय?तीक मािहती (जसे, नाव, पता, वैध ई-मेल
आयडी, वैध मोबाईल नंबर) रिहवाशी दाखला, कं पनी/फम# अस2यास रिजWेशन )माणप`, रेतीघाट ई
िनिवदा/ई ऑ?शन धारकाने Wवखचा# ने िवकत घेतले2या uपये 100/- चे मwु ांिकत Wटॅम पेपरवर दोन
सा]ीदारांBया Wवा]रीसह ावयाचे )िताप` इयािद कागदप`े Wकॅ न कuन अपलोड करणे आवaयक आहे.
4. ई-िनवीदा व ई-ऑ?शनम;ये भाग घेऊ इिBछणा-या oय?तना yया वाळूगटाची हातची िकं मत uपये
10,00,000/-(uपये दहा लाख) पे]ा जाWत असेल अशा वाळू गटांसाठी अज# फ4 uपये 5,000/- (uपये पाच
हजार) तसेच yया वाळूगटाची हातची िकं मत uपये 10,00,000/-(uपये दहा लाख) पे]ा कमी असेल अशा
वाळू गटासाठी अज# फ4 uपये 2,000/- (u. दोन हजार) ऑनलाईन भरावी लागेल.
5. ई-टडर/ई-ऑ?शनम;ये भाग घेऊ इिBछणा-याने संबधं ीत कं पनीस ई-िनवीदेसाठी u.750/-+GST+
applicable payment gateway charges()ित रेतीगट) व ई-ऑ?शनसाठी u.1000/-+GST+
applicable payment gateway charges ()ित रेतीगट) असे नापरतावा श2ु क ई-पमट8ारे,जसे ई नेट
बँकग/डेबीट काड# प;दतीने भरणा कuन संबिं धत वेबसाईटवuन डाऊनलोड कuन खरेदी करावी लागेल.
6. )येक oय?ती/संWथा यांना )येक वाळुगटासाठी Wवतं`पणे ऑनलाईन चाजसचा भरणा करावा लागेल.
7. ई-िनवीदा/ई-ऑ?शन8ारे िललावात भाग घेणा-या oय?तीला/संWथेला िनिवदेसोबत इसारा र?कम हणनु
अपसेट )ाईसBया 25% र?कम नेट बँकग8ारे District Collector,Nanded यांचे ICICI बँक खाया;ये
उपरो?त नमदु प;दतीचा अवलंब कuन ऑनलाईन जमा करावी लागेल.
8. )Wतावीत वाळूगटाBया िललावासंदभा# त अvय काही त$ारी/आ]ेप/सचु ना )ात झा2यास याची तपासणी/
चौकशी के 2यानंतर व िललाव न कर@याची सबळ कारणे अस2याची िज2हािधकारी यांची खा`ी झा2यास
िललावाची )$4या Wथगीत कर@यात येईल.
9. ई-िनवीदा सचु नेम;ये नमदु के ले2या वेळाप`कानस
ु ार ई-िनवीदा/ई-ऑ?शन/फॉम# खरेदी/डाऊनलोड /िबड
भरणे/िबड समािवट करणे/अनामत र?कम जमा करणे ही सव# )$4या िविहत वेळेत पणु # करणे अयावaयक
आहे यांची नोद यावी.
10. वाळु गटासाठी िनिzत कर@यात आले2या ऑफसेट )ाईस( हातची िकं मत) पे]ा अिधक रकमेची ई-िनवीदा/
ई-ऑ?शन ऑनलाईन दाखल करणे आवaयक आहे.
11. yया बोलीदारांची िनिवदा िWवकार@यात येणार नाही यांBया अनामत रकमा िललाव संप2यानंतर ऑन लाईन
प;दतीने "ई" िनिवदा भरतांना िदले2या बँक खायाम;ये परWपर ऑनलाईन (Online) जमा के ली जाईल.
12. संबधं ीत रेती/वाळू Wथळात अपे]ीत वाळूसाठा आहे िकं वा नाही, वाहतक
ु 4साठी आवaयक रWते उपलध आहेत
िकं वा नाहीत, वाळुगटात पाणी आहे िकं वा नाही,याची खा`ी कuन घे@याची जबाबदारी िललावात भाग घेणायाची राहील. याबाबत कोणयाही त$ारीचा िवचार के ला जाणार नाही.

13. ई िनवीदा/ई ऑ?शनमधील संबधं ीत वाळुगटाची सवBच िकं मत िWवकार2यानंतर सवBच बोलीची व हातची
िकं मतीची 25% र?कमेमधील फरकाची र?कम District Collector,Nanded यांचे ICICI बँक खायाम;ये
याच िदवशी ऑनलाईन जमा करावी लागेल.
14. सवBच बोलीचा देकार/िनिवदा िWवकार@यात आले2या िललावधारकाला िललावाBया बोलीBया र?कमेBया
1/4 इतक4 र?कम िललावाBया िदवशी )करणपरवे िज2हािधकारी काया# लय, नांदेड येथे भरावी लागेल.
िललावापवु 1 शासनजमा के लेली इसारा र?कम ही सदर िललावाBया बोलीBया 1/4 र?कमेत समायोिजत
कर@यात येईल. तसेच, उव# <रत 3/4 र?कम िललावाBया िदनांकापासनु 15 िदवसाBया आत )करणपरवे
िज2हािधकारी काया# लय, नांदेड येथे भरणा करावी लागेल. िललावधारकाने िललावाBया बोलीBया 3/4 र?कम
िललावाBया िदनांकापासनु 15 िदवसात भरणार अस2याचे हमीप` u.100/- Bया मwु ाकं नावर सादर करणे
आवaयक राहील .
15. िललावधारकाने देकाराची उव# रीत 3/4 र?कम िवहीत कालावधीत न भर2यास तसेच िवहीत कालावधीत
करारनामा कuन न िद2यास याला वाळु/रेती गटाचा ताबा दे@यात येणार नाही. अशा िललावधारकाने
शासनजमा के लेली 1/4 र?कम जत कuन अशा रेतीगटाचा फे रिललाव घे@यात येईल.
16. िद.01 जल
ु ै 2017 रोजीपासून वWतु व सेवा कर (Goods and Service Tax) लागू झालेला आहे. यामळ
ु े
वWतु व सेवाकर काया# लयाकडून (पवु 1चे िव$4कर काया# लयाकडून)िव$4कराचे डी.डी. Wवीकार2या जात
नस2यामळ
ु े तसेच गौण खिनजावर वWतु व सेवा कर (G.S.T.)आकारणी बाबत या काया# लयास अिधकृतरीया
कोणतेही शासनाचे आदेश/शासन िनण# य/प`/प<रप`क )ात झालेले नाही. यामळ
ु े शासनाकडून वWतु व सेवा
कर (Goods and Service Tax) िकं वा तसम इतर करपा` देय र?कम भरणा करणेबाबतचे शासनाकडून,
िज2हािधकारी काया# लयाकडून िकं वा संबंिधत िवभागाकडून नोटीस )ात झा2यास वWतु व सेवाकराची
आकारणी के लेली िविहत र?कम (Goods and Service Tax) िकं वा तसम इतर करपा` देय र?कम
शासनास भरणा कर@याची हमीप` देणे बंधनकारक राहील.
17. िललावधारकास uपये 5000/- (uपये पाच हजार) इत?या रकमेचा उपसंचालक महारा भूजल सव]ण व
िवकास यं`णा, औरंगाबाद यांBया नावे काढ@यात आलेला राीयकृत बँकेचा धनाकष# (डी,डी,) सव]ण
श2ु कापोटी जमा करावा लागेल.
18. िललावधारकाने करारनामा करतेवेळी िललावाBया अटी व शत1चे यथोिचत पालनाथ# हातBया िकं मतीBया
20% एवढी अनामत र?कम )करणपरवे िज2हािधकारी काया# लय, नांदेड येथे भरणा करावी लागेल. ही
र?कम िललावधारकाने िललावाचे मदु तीत सव# अटी व शत1चे योnय<रया पालन के 2यास िललावाची मदु त
संप2यावर परत कर@यात येईल. अटी व शत1चे पालन न के 2यास अनामत र?कम अंशतः अथवा पणु # तः जत
कर@यात येईल.
19. िललावधारकास पया# वरण श2ु कापोटी, सवBच िकं मतीBया 2% र?कम ही बँक गॅरटं ीBया Wवuपात पया# वरण
श2ु क हणून दयावी लागेल. याने िललावातील अटी/शत1चं ा भंग के 2यास सदरची र?कम जत कuन
यांचेवर िनयमानस
ु ार गvु हा दाखल कर@यात येईल.
20. महारा शासन, उोग, उजा# व कामगार िवभाग, यांची अिधसचु ना $.एमडीएफ-0615/िसआर34 /
आयएनडी-9.िद.01/09/2016 अvवये िद.27 माच# , 2015 रोजी अिधसिु चत झाले2या खाण व खिनजे
(िवकान व िविनयमन) संशोिधत अिधिनयम-2015 नस
ु ार राyय शासनाने कलम 9 (ब) व(1) नस
ु ार िज2हा
खिनज )ितठानांची Wथापना कर@याचे िनदिशत िदले आहे. यानस
ु ार नांदेड िज2हयात िज2हा खिजन
िवकास )ितठान Wथापन कर@यात आले आहे. राyयातील अिWतवात असले2या गौण खिनजांBया
खाणपाधारकांकडुन देखील िज2हा खिनज )ितठान अंतग# त गौण खिनज Wवािमवधनाचे 10 ट?के र?कम
जमा कर@याचे शासनाoदारे िनदिशत के लेले आहे. सदर गोळा होणारा िनधी )धानमं`ी खिनज ]े` क2याण
योजनेतंग#त क w शासनाने सटबर, 2015 म;ये िनग# िमत के ले2या माग# दश# क तवानस
ु ार खाणतील
खाणकामामळ
ु े बािधत ]े`ांBया पायाभतु सिु वधांकरीता िवतरीत कर@याचे िनदिशत के ले आहे. यानस
ु ार

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

आपणास रेती िललावातील सवेा#Bच बोलीBया oयित<र?त एकुण सवBच बोलीBया 10 ट?के र?कम िज2हा
खिनज )ितठान या खायावर धनाकषा# oदारे जमा करावी लागेल.
यशWवी िललावधारकासोबत वाळु/रेतीBया िललावाBया अनषु ंगाने कर@यात येणा-या करारनायावर महारा
मwु ांक अिधिनयमाBया तरतदु ी)माणे िललावाची र?कम u.10 लाखापयत अस2यास िललावाBया 0.1 ट?का
िकं वा u.100/- यापैक4 जे अिधक असेल तेवढे मwु ांक श2ु क व िललावाची र?कम u.10 लाखापे]ा जाWत
अस2यास िललावाBया र?कमेवर 0.2 ट?के मwु ांक श2ु काची र?कम संबंधीत िललावधारकाने भरणे
आवaयक राहील.
yयावेळी िललाव र कर@यात येईल,यावेळी या वाळू ]े`ाचा नoयाने िललाव कर@यात येईल. फे रिललावात
पूव1Bया िकं मतीपे]ा कमी िकं मत आ2यास, फरकाची र?कम पूव1Bया िललावधारकाकडून जमीन महसल
ु ाची
थकबाक4 हणून वसूल कर@यात येईल. तथािप, फे रिललावात पूव1Bया िकं मतीपे]ा अिधक (जादा) िकं मत
आ2यास यावर पूव1Bया िललावधारकाचा कोणताही ह?क राहणार नाही.
िललाव मंजरु ीचे आदेश िनग# िमत के 2यानंतर िललावधारकाने वाळुगटाचा ताबा सात िदवसांBया आत घेतला
पाहीजे व वाळुगटाचा ताबा घेत2याBया िदनांकापासून एक आठवडयाBया आत उखनन सuु करणे आवaयक
राहील.
मा.उBच vयायालय,मंबु ई येथे दाखल <रट यािचका $.4830/2010 मधील िद.26.10.2010 Bया िनण# याvवये
ठरवून िदले2या िनकषानस
ु ार,वाळू गटाशी संबंिधत तहिसलदार यांनी उखननाचा अहवाल )येक
आठवड् याला िज2हािधकारी यांना सादर करणे आवaयक आहे. तसेच मिह@याBया दस
ु −या व चौ¢या रिववारी
उखनन बंद ठेवावे. व उखनन बंद असले2या िदवशी तहिसलदार यांनी वाळू गटाचे िनरी]ण करावे व यांचा
अहवाल िज2हािधकारी यांना सादर करणे आवaयक आहे. सबब, िललावधारकांनी सदर बाबीची न£द यावी.
िललावधारकास, यांBया मंजरु ]े`ातील yया िठकाणातून वाळू काढ@याने जिमनीची धूप होऊ शके ल व
यामळ
ु े िनवासी इमारतना, घरे अथवा इतर बांधकामे यांना धोका िनमा# ण होईल अशा िठकाणातून वाळूचे
Wवत: उखनन करणार नाही अथवा इतरांना तसे कर@यास परवानगी देणार नाही. अशा )करणी उखनन
कर@यास )ितबंध करणारा िज2हािधकारी यांचा िनण# य अंतीम असेल.
भज
ु ल सव]ण आिण िवकास यं`णा िवभागाने िविहत के ले2या मया# देBया पिलकडे असले2या ]े`ातून वाळूचे
उखनन करता येणार नाही. तसेच इतर oय?तBया खाजगी मालक4Bया जमीनीतून, अशा जिमनी
िललावधारकास दे@यात आले2या ]े`ालगत अस2या तरी या िठकाणाह¤न वाळू काढता येणार नाही. तसेच
रWते पायवाट हणनु वापर@यात येणा-या जमीनीतून वाळू काढता येणार नाही.
कोणयाही रे2वेBया पल
ु ाBया कोणयाही बाजूने 600 मीटस# (2000 फुट) अंतराBया आत वाळूचे उखनन
करता येणार नाही. को2हापूर प;दतीचे बंधारे व परु ातव खायाने )ितबंिधत के ले2या ]े`ाम;ये रेती/वाळूचे
उखनन करता येणार नाही.
वाळूचे उखनन करतांना िकं वा ती काढतांना खाजगी मालमतेस कोणतीही हानी/नक
ु सान पोहच2यास याची
भरपाई कर@याचे दायीव िललावधारकावर राहील.अशा हानी/नक
ु सानीची प<रगणना स]म अिधका-याकडून
कर@यात येईल व याबाबतचा याचा िनण# य अंितम राहील व अशी र?कम थक4त जमीन महसल
ु ाBया
वसूली)माणे संबधं ीत िललावधारकाकडून वसूल कर@यात येईल.
िललावाने िदले2या ठे?याBया कालावधीत शासनाने तो ठेका र के 2यास िकं वा याला मंजरु के ले2या ]े`ाचे
उखनन कर@यास िकं वा वाळू काढ@यास बंदी घात2यास िललावधारकास शासनावर खटला भरता येणार
नाही. परंत,ु िललावधारकास िदले2या अटी व शत1चा
ं तसेच शासनाBया िनयमांचा भंग न करताही जर
शासनाने िललावाची मदु त संप@यापूव1 काही कालावधीसाठी ठेका र के ला, तर या कालावधीसाठी, याने
yया िकं मतीला िललाव घेतला असेल या रकमेBया )माणात याला परतावा दे@यात येईल. अशी र?कम परत
करतांना िललावातील देकाराची र?कम, िललावातील अंदाजीत वाळूसाठा व )य] उखनन के लेला
वाळूसाठा िवचारात घेऊन यानूसार परताoयाBया रकमेची परीगणना कर@यात येईल.

30. उखनन के ले2या िकं वा काढले2या वाळू/रेतीची साठवणूक, yया िज2हािधकारी/अपर िज2हािधकारी यांनी
िललाव के ला असेल याच िज23ात करावी लागेल व यासाठी अकृिषक परवाvयासह आवaयक जमीन
उपलध कuन घे@याची जबाबदारी िललाव धारकाची असेल. सदर वाळू साठिव@यासाठी एकच सलग जागा
ठरिवता येईल. ते िठकाण नदीपा`ापासून 200 मीटरपे]ा अिधक अंतरावर नसावे. सदरBया ]े`ात
नदीपा`ातून जा@यासाठी एकच आिण नदी]े`ातून बाहेर रWयावर पड@यासाठी एकच माग# असेल आिण
उव# <रत सव# ]े` अशा)कारे बंद करावे लागेल क4 yयामळ
ु े तेथे एकही वाहन आत िकं वा बाहेर जाऊ शकणार
नाही. यासाठी लाकडी/तारेच/े लोखंडी/ िभंतीचे/दगडाचे कंु पण िकं वा मोठमोठी दगडे जी हलिवता येणे अश?य
आहे ती ठेवणे िकं वा खंदके /चर खोदणे आवaयक असेल. वाळू/रेती ठे?याची मदु त संप@यापूव1 yया
वाळू/रेतीचे उखनन के लेले आहे या वाळू/रेतीचा साठा मदु त संप2यानंतर 10 िदवसात उखननाBया
जागेवuन हलिव@यात आला नाही तर तो शासनाBया मालक4चा होईल व अशा वाळू/रेतीBया िकं मतीबाबत
अथवा मालक4बाबत िललावधारकास कोणताही ह?क सांगता येणार नाही िकं वा याबाबत शासनािवu;द दावा
करता येणार नाही. तसेच िललावाचा कालावधी संप2यानंतर तसेच 10 िदवसाची मदु त संप2यानंतर
कोणयाही प<रिWथतीत वाळू रेती साठा कर@यास परवाना िदला जाणार नाही.
31. महसल
ु व वन िवभाग, शासन िनण# य $.गौखिन-10/0216/).$.158.िद.22/03/2016 नस
ु ार वाळु वाहतक
ु 4
बारकोडय?ु त पावयाचा वापर कर@याबाबत िनदश िदले आहेत. यानस
ु ार नांदेड िज2हयात बारकोड य?ु त
वाहतक
ु पास दे@यात येणार आहे. सदरील बारकोडय?ु त )येक4 एका पावतीवर 02 ¥ास व 01 ¥ास
वाळुसाठयाBया वाहतक
ु 4करीता िनग# िमत कर@यात येतील. सदरील मंजरु के ले2या रेती साठयानस
ु ार बारकोड
वाहतक
ु पावयासाठी येणारा जो काही खच# होईल तो िललावधारकास अदा करावा लागेल. िनग# त के ले2या
बारकोडय?ु त पावयाचा िहशोब दरमहा 05 तारखेस सादर करणे बंधनकारक असेल.
32. वाळू/रेतीची वाहतूक करणा-या वाहन चालकाकडे वैध बारकोडय?ु त पावती आहे िकं वा नाही, याबाबतचे
िनरी]ण संबंिधत महसूल यं`णेकडून िनय?ु त भरारी पथकाकडून अथवा िज2हािधकारी नामिनदश करतील
अशा oय?तकडून के ली जाईल. अशा िनरी]णाBया वेळी संबंिधत वाहनचालकाकडे वैध बारकोडय?ु त पावती
आढळला नाही िकं वा िनिद# ट कालावधी संपलेला असेल तर सदर वाळूचे उखनन/वाहतूक अवैध समजून
यािवu;द महारा जमीन महसूल संिहता,1966 मधील कलम 48(7) व (8), महारा गौण खिनज उखनन
(िवकास व िविनयमन) िनयम, 2013 आिण शासन िनण# य, िदनांक 03.01.2018 मधील िनधा# <रत
तरतदु ीनस
ु ार यािवu;द कारवाई कर@यात येईल.
33. प<रमाणापे]ा अिधक प<रमाणाची रेती/वाळू वाह¤न नेत अस2याचे आढळून आ2यास या वाहनातील संपूण# गौण
खिनज अवैध आहे असे समजून यावर िनयमानस
ु ार दंडामक कारवाई तसेच ]मतेपे]ा जाWत वाहतक
ु 4बाबत
मोटार वाहन कायानस
ु ार कारवाई कर@यात येईल. दंडनीय कारवाई बरोबर जत के ले2या रेतीचा िललाव
कर@यात येईल. याच)माणे िललावधारकाने रेती/वाळूचे के लेले उखनन, िव$4 व वाहतूक के ले2या रेती
बाबतची दैनंिदन िहशोब न£दवही ठेवणे आवaयक आहे. ही न£दवही व इतर िहशोब कागदप`े खिनकम#
अिधकारी, खिनकम# िनरी]क, महसूल अिधकारी अवल कारकून, मंडळ अिधकारी, तलाठी तसेच
िज2हािधकारी व भूिवान व खिनकम# संचालनालयातील िन<र]ण करणा-या अिधका-यासाठी उखननाBया
जागेवर उपलध कuन ावीत.
34. अंदाजीत प<रमाणापे]ा अिधक वाळुसाठा रेतीगटात अस2यास, यावर िललावधारकाचा कोणताही अिधकार
राहणार नाही व अंदाजीत परीमाणापे]ा िललावधारकास अिधक उखनन करता येणार नाही. प<रमाणापे]ा
जाWत उखनन के 2यास दंडामक कारवाई कर@यात येईल. तर नमदु अंदाजीत वाळुसाठयापैक4 वाळु कमी
भर2यास याची जबाबदारी िललावधारकाची राहील.
35. िललावधारकाने िज2हा प<रषद कर/पंचायत कर िविहत के 2या)माणे अदा करावा
36. जेथे वाळू उखनन चालू आहे या िठकाणी फलक लावून उखनन ]े`ाची सीमा िनaचीत कuन दश# िव@यात
यावी. िललावधारकाने याला मंजरु के ले2या ]े`ाBया सीमा दश# िवणारे खांब उभारणे अिनवाय# आहे. Wवत:चे
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तसेच स]म )ाधीका-यांBया पवु # परवानगीने नेमलेलया
् याBया उपठेकेदाराचे नाव, पता व जागेचा तपशील
दश# िवणारा फलक योnय िठकाणी लावणे आवaयक आहे.
वाळु /रेती िललावाचा कमाल कालावधी एक वषाचा राहील व तो सवसाधारणपणे िदनांक 01 ऑ$टोबर ते
पुढील वषाEया 30 स टsबर पयत असेल. िललाव घेgयाची तारीख काहीही असली तरी िललावाचा
कालावधी वषाEया 30 स टsबर रोजी संपुटात येईल. िललावाची मदु त 30 स टsबर रोजी संपुटात येणार
असला तरीही िललावाचा कालावधी काहीही असला तरीही रेतीघाटाचा 2qय} ताबा िदयानंतर
खालील2माणे रेती उqखननाचा कालावधी देणयात
् येईल
अ) 3000 ासपयतEया प!रणामाचे वाळु गटाचे िललाव, 3 मिहने िकं वा 30 स टsबर,2019 यापै
कC जो
कमी असेल qया कालावधीसाठी देgयात येईल.
आ)3000 ते 4500 ासपयतEया प!रमाणाEया वाळु गटाचे िललाव, 4½ मिहने िकं वा 30 स टsबर,
2019 यापै
कC जो कमी असेल qया कालावधीसाठी देgयात येईल.
इ) 4501 ते 6000 ासपयतEया प!रमाणाEया वाळु गटाचे िललाव, 6 मिहने िकं वा 30 स टsबर, 2019
यापै
कC जो कमी असेल qया कालावधीसाठी देgयात येईल
ई) 6001 ास व qयावरील प!रमाणाEया वाळु गटाचे िललाव िद. 30 स टsबर, 2019 पयतEया
कालावधीकरीता करgयात येतील.
तथािप अशा पDदतीने िललावाचा कालावधी िनचीत करत असताना पाgयाखालील वाळु गटामDये
िदनांक 10 जुन ते 30 स टsबर या कालावधीमDये वाळु उqखनन करता येणार नाही.
नदीपा`ातील वाळु थराची जाडी सातयाने राह@यासाठी बच माक# िनaचीत कuन बच माक#Bया खाली
कोणयाही प<रिWथतीत वाळुचे उखनन करता येणार नाही. िनaचीत के लेले बच माक# पडणार नाहीत. तसेच
नदीपा`ातील वाळुBया थराBया आधारे आजबु ाजBु या िवहीरीतील पा@याची पातळी कमी होणार नाही याबाबत
योnय ती द]ता घेणे आवaयक राहील.
िललावात िदले2या ]े`ातून करारात नमदु के ल2या कालावधीत, परवानगी िदले2या साधनांBया सहायानेच
वाळूचे उखनन कर@याची जबाबदारी िललावधारकाची राहील. वाळू Wथळात अपे]ीत साठा नाही, रWते
उपलध नाहीत, वाळु Wथळात पाणी आहे, अशा तसेच मानवी वा नैसग1क आपतीBया कारणाWतव सदर
कालावधी कोणयाही परीWथीतीत वाढवून िदला जाणार नाही व वाळूगट बदलून िदला जाणार नाही. तसेच
कोणयाही प<रिWथतीत शासन जमा के लेली वाळूगटाची र?कम परत के ली जाणार नाही.
उखनन के ले2या गौण खिनजाचे वाहतूक4साठी अिWतवात असलेले रWतेच िललावधारकाने वापरावयाचे
आहेत. वाहतक
ु 4साठी वेगळे रWते शासनाकडून उपलध कuन िदले जाणार नाहीत. तसेच आवaयकता
अस2यास वाहतक
ु 4साठी नवीन रWता िमळिव@याची जबाबदारी िललावधारकाची राहील. रWते उपलध नाहीत
िकं वा वाहतक
ु 4साठी बंद आहेत या कारणाWतव कोणयाही प<रिWथतीत वाळु उखननाचा कालावधी वाढवून
िदला जाणार नाही अथवा वाळुगट बदलनु िदला जाणार नाही. तसेच कोणयाही प<रिWथतीत शासन जमा
के लेली वाळूगटाची र?कम परत के ली जाणार नाही. वाहतूक4साठी खाजगी जमीनीतून रWता िमळिव@याची
जबाबदारी ही िललावधारकाची राहील.
िललावधारकास नदीपा`ाम;ये वाळु वाहतक
ु 4साठी मोठी वाहने नेता येणार नाहीत. िललावधारकाने
वाळूगटाBया नजीकBया म¦ु य रWयावर डेपो तयार कuन वाळुगटामधनु उखनन के लेली वाळू सदर डेपोम;ये
साठवणु िव$4 करावी. डेपोपयतBया वाळू वाहतक
ु 4साठी ॅ?टर, ॉलीचा वापर करावा. वाळु डेपोम;ये
सीसीिटoही लावणे अिनवाय# असून, याचे फुटेज दर आठवडयात तहिसलदार यांना सादर करावे लागेल.
शासन िनदशानस
ु ार डेपो परवानगीसाठी लागणारी आवaयक कागदप`ाची पतु # ता करणे बंधनकारक राहील.
वाळू उखनन कर@यासाठी yया ]े`ाचे वाटप के लेले असेल या ]े`ातून वाळु उखनन करतांना नैसग1क
संपती व पया# वरणास धोका होणार नाही याची खबरदारी िललावधारकाने यावयाची आहे.

44. पया# वरणाचे संतल
ु न राख@यासाठी िनकामी वाळूचे साचलेले िढग नदीपा`ातील वाळू उपस2यामळ
ु े झालेले
खड् डे बज
ु िव@यासाठी उपयोगात आणावे. याची जबाबदारी िललावधारकाची राहील.
45. िललावधारकाने िसलटेशन (Siltation) अ§यासाबाबतचा अहवाल वाळू उखननाचा कालावधी संप@यापूव1
त एजvसी, जसे NIO/CWPRS माफ#त कuन याचा अहवाल पया# वरण िवभाग, िज2हािधकारी काया# लय व
महारा )दषु ण िनयं`ण मंडळ, औरंगाबाद यांBयाकडे सादर करावा लागेल.
46. िललावधारकाने मंजूर ]े`ापैक4 कमीत कमी 20 ट?के ]े`ाम;ये नदीतीरावर तसेच गावातील वाहतूक
रWयावर CPCB Guideline नस
ु ार Wथानीक वन अिधकारी व फलोपादन अिधकारी यांचे मदतीने झाडे
लावून हरीयाली (Greenbelt) करावी लागेल.
47. िललावधारकाने कासव )जनन ]े`ात वाळुचे उखनन कu नये.
48. िललावधारकाने उखननाBया वेळी Soil Erosion व Silt Management बाबत आवaयक या द]ता
घे@यात याoयात.
49. िललावधारकाने उखननाBया जागेवर तापरु ते िनवास व वैक4य )ाथमीक उपचार सिु वधा उपलध कuन
दयावी. तसेच मजरु ांBया िप@याचे पा@याची व िफरते शौचालयाची oयवWथा करावी.
50. िललावधारकाने वािष# क पया# वरणीय अंके]ण अहवाल पया# वरण िवभागास सादर करावा.
51. िललावधारकाने वाळूचे भूजल सव]ण आिण िवकास यं`णेने सव]णात िविहत के ले2या िकं वा पया# वरण
अनमु तीम;ये परवानगी िदले2या खोलीपे]ा जाWत खोलीत उखनन कu नये. तसेच नदीपा`/नाला यांचे पा`
बदलून अथवा यांना हानी पोहचवून पया# वरणाचे नक
ु सान होणार नाही याचीही खबरदारी यावी. तसेच भूजल
सव]ण आिण िवकास यं`णा िवभागाने िदले2या )माणप`ातील नकाशा)माणे दश# िवले2या ह ीतूनच वाळूचे
उखनन करणे बंधनकारक राहील. िदले2या ह ीबाहेर उखनन के 2यास ते अवैध उखनन समजून
िनयमानस
ु ार कारवाई कर@यात येईल.
52. िललावधारकाने गावक-यांBया िनWतार ह?कास बाधा पोहचिवता कामा नये.
53. वाळू उखनन करतांना अथवा हलिवतांना अपघात झा2यास िललावधारकाने अपघाताची मािहती ताकाळ
जवळBया पोलील ठा@यात तसेच िज2हािधकारी काया# लयास दयावी.
54. िललावधारकांनी यांना मंजूर के ले2या वाळुगटातून के ले2या वाळूचे उखनन, िव$4 व साठा के 2याबाबत
दैनंिदन िहशोब ठेवावा. तसेच दर मिहvयाBया 05 तारखेपयत, अगोदरBया मिहvयाचा मािसक अहवाल,
िज2हािधकारी काया# लय,तहिसल काया# लय यांना सादर करावा.
55. िललावधारकाने िललावाच्या अटी व शत1 ं तसेच क w शासनाBया वन व पयावरण िवभागाकडील िदनांक
24.12.2013 मधील ऑफ4स मेमोरँडम तसेच महारा गौणखिनज उखनन (िवकास व िविनयमन) िनयम
2013 व वाळू िनग# ती धोरण, शासन िनण# य िद.03.01.2018 तसेच महारा जमीन महसूल अिधिनयम 1966
मधील तरतदु ीनस
ु ार लागू असले2या िनयमांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. याच )माणे वाळुचा पणु #
उपयोग गौणखिनज हणूनच के ला पािहजे. अवैध वाळु उखनन/साठा/वाहतक
ु )करणात महारा जमीन
महसल
ु अिधिनयम 1966 मधील 48(7) व (8) नस
ु ार कारवाई कर@यात येईल.
56. वाळुचे उखनन करतेवेळी जर काही )मख
ु खिनज आढळून आ2यास िललावधारकाने संबधं ीत तहिसलदार,
उपिवभागीय अिधकारी तसेच िज2हािधकारी, नांदेड यांना ताकाळ कळिवले पाहीजे.
57. साव# जिनक पाणवठा/पाणीपरु वठा oयवWथा असले2या िठकाणापासून 100 मीटर अथवा भूजल सव]ण आिण
िवकास यं`ाणा िनिzत करेल तेवढया अंतरापिलकडे उखनन करणे आवaयक आहे.
58. वाळूची वाहतूक करतांना वाहनातील वाळू लाWटीक पेपरने/ताडप`ीने आBछादीत कuनच वाळूची वाहतक
ु
करणे बंधनकारक आहे. अशी वाहतक
ु न के 2यास दंडामक कारवाई कर@यात येईल.
59. िललावधारकाने वाळु उखनन करतांना होणारे )दषु णासंबधं ी, )दषु ण िनयं`ण मंडळाने िदले2या िनदशानस
ु ार
काय# वाही करावी.

60. मा.vयायालयाने कोणयाही वाळुघाटाबाबत काही आदेश/िनण# य िद2यास,सदर आदेश/िनण# य िललावधारकावर
बंधनकारक राहतील व मा.vयायालयाचे आदेश/िनण# यानस
ु ार पढु ील काय# वाही कर@यात येईल.
61. नदीपा`ात िनaचीत के ले2या वाळुगटातनु वाळुचे उखनन हाताने (Manually) करावे लागेल. नदीपा`ातील
वाळु/रेती उखननासाठी तसेच नदीपा`ातील वाळु वाहनात भर@यासाठी पोकलेन, जेसीबी अशा )कारBया
कोणयाही यांि`क साधनांचा वापर अन
ु ेय नाही.
62. वाळू उखननासाठी स?शन पंपाचा वापर अन
ु ेय नाही. तसेच नदीBया )वाहातनु सuु असेल वाळु उखनन
करता येणार नाही.
63. शासनाBया पवु # परवानगीिशवाय िललावधारकास ठेका दस
ु -या कोणाकडेही हWतांतरीत करता येणार नाही
िकं वा दस
ु -या कोणालाही चालिव@यास देता येणार नाही िकं वा िनिवदा उघडुन मंजूर के 2यानंतर भागीदारही
घेता येणार नाही.
64. वाळुचे उखनन व वाहतक
ु के वळ सकाळी 06.00 ते सायंकाळी 06.00 या कालावधीतच करता येईल. या
कालावधीनंतर के लेले उखनन व वाहतक
ु अवैध समजनु कारवाई कर@यात येईल.
65. (अ) शासनाने िविहत के ले2या काय# प;दतीनस
ु ार िललाव कर@यात आले2या वाळुघाटाबाबत कालांतराने
िललावाBया अटी व शत1चं े उ2लंघन कuन वाळूचे उखनन होते. अवैध व िनयमबाहय वाळु उखननामळ
ु े
नदीकाठBया गावातील िप@याBया व शेतीBया पा@यावर िवपरीत परीणाम होतो. वाळूBया वाहतक
ु 4मळ
ु े
नदीकाठBया शेतीBया रWयांची हानी होते. अशा WवuपाBया त$ारी िविवध oय©4 व संWथांकडून कर@यात
येतात. अशा त$ारीची दखल घेऊन या संदभा# त चौकशी कuन चौकशीBया िनकषा# नस
ु ार काय# वाही
कर@यासाठी िज2हािधकारी/ अपर िज2हािधकारी यांBया अ;य]तेखाली पढु ील अिधका-यांचा समावेश
असलेली सिमती राहील
(1) िज2हािधकारी/अपर िज2हािधकारी
- अ;य].
(2) म¦ु य काय# कारी अिधकारी िज2हा प<रषद
- सदWय
(3) साव# जिनक बांधकाम िवभागाचे काय# कारी अिभयंता
- सदWय
(4) भूजल सव]ण व िवकास यं`णा यांचे िज2हयातील
िकं वा यथािWथती िवभागातील वरीª अिधकारी
- सदWय
(5) महारा )दषु ण िनयं`ण मंडळाचा अिधकारी
- सदWय
(6) िज2हा खिनकम# अिधकारी, नांदेड
- सदWय सिचव
(ब) िललावात घेतले2या वाळू गटातनु िललाव धारकास उखनन कर@यास िवरोध झा2यास िकं वा नैसग1क
िकं वा िललावधारकाBया िनयं`णाबाहेरील सबळ कारणामळ
ु े उखनन होऊ शकले नाही तर
िललावधारकाने िज2हाWतरीय सिमतीसमोर त$ार अज# कuन ती बाब िनदश# नास आणावी. िज2हािधकारी
/अपर िज2हािधकारी यांनी याब ल चौकशी कuन याब लची वWतिु Wथती शासनाBया िनदश# नास आणनु
देतील.
(क) िज23ातील एखाा वाळुगट संदभा# त वरील WवuपाBया लेखी त$ारी )ा« झा2यास उपरो© सिमती अशा
वाळूगटांना )य] भेट देऊन या वाळू गटाचे पनु :z सव]ण करेल. तसेच त$ारीतील अvय मदु यांबाबत
Wथािनक चौकशी करील व सिमतीBया बैठक4त यावर िवचार िविनमय कuन याबाबतBया िनकषा# चा
अहवाल अ;य]ांना सादर करेल. सिमतीचा अहवाल )ा« झा2यांनतर संबधं ीत वाळू गटातून वाळूचे
उखनन चालु ठेव@यािवषयी िकं वा ते बंद कर@याबाबत अ;य] 10 िदवसांत उिचत िनण# य घेतील व तो
िनण# स संबधं ीत िललावधारक, त$ारदार व ]े`ीय महसूल अिधकारी यांना कळिवल.
(ड) yया त$ारदारास सिमतीBया अ;य]ांचा िनण# य माvय नसेल अशा त$ारदाराला याबाबत मा.िवभागीय
आय©
ु , औरंगाबाद यांचेकडे अपील करता येईल. ते सिमतीचा अहवाल व अ;य]ांचा िनण# य याचा
फे रिवचार कuन कोणयाही परीिWथतीत 10 िदवसांत िनण# य घेतील. सदर िनण# य संबधं ीत त$ारदार व
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िज2हािधकारी यांना कळिव@यात येईल.मा.िवभागीय आय©
ु यांनी घेतलेला िनण# य माvय नस2यास
शासनाकडे अपील करता येईल.
नदीपा`ातील काही वाळू गटांचा िललाव कर@यास oयापक िवरोध झा2यास अशा वाळू WथळांBया संदभा# त
अंतीम िनण# य घे@यासाठी महसल
ु व वन िवभाग, शासन िनण# य $.गौखनी-10/ 0610 /).$.281/ख,
िद.26.05.2011 अvवये गठीत के लेली मं`ी मंडळाची उपसिमती िनण# य घेईल.
अवैध उखनन/वाहतक
ु 4ची )करणे उघडक4स आ2यास अशा )करणी संबधं ीत ठेकेदार/िललावधारक/
वाहनमालक-वाहनचालक दोषी आढळ2यास यांBयािवu;द )चिलत िनयमानस
ु ार कारवाई कर@यात येईल.
)चिलत िनयमानस
ु ार कारवाई करतांना संबधं ीतांिवu;द भारतीय दंड िवधी संिहता कलम 379 )माणे गvु हा
दाखल करणे, वाहन जत करणे, दंडामक कारवाई करणे, फौजदारी Wवuपाची कारवाई करणे इयादी
Wवuपाची कारवाई कर@यात येईल.
िललावधारकाने यांना मंजूर के ले2या ]े`ामधील/]े`ालगतBया वvय )ा@यांच/े प]ांचे अWतीवास तसेच
यांBया िनवासास इजा पोहचणार नाही याची द]ता यावी.
िललावधारकाने वाळु उखनन करतांना मा.सवBच vयायालय तसेच नॅशनल ¬ीन ीयनु ल यांनी वेळोवेळी
िदले2या िनदशांचे पालन करणे आवaयक आहे.
िललावधारकाने नदीचा )वाह,गती,गढूळता यांBया Wवuपात बदल होणार नाही याची द]ता यावी तसेच
वाळुचे उखनन करतांना नदीतील मातीBया गणु धमावर परीणाम होणार नाही याची द]ता यावी.
वाळु वाहतक
ु करणारी वाहने रिहवासी भागात उभी कu नयेत.
वाळुची वाहतक
ु करणा-या वाहनांना एकाच )कारचा रंग दे@यात यावा. यामळ
ु े वाळु वाहतक
ु 4साठी एकाच
)कारचा रंग िदलेले क वापर@यात येईल याबाबत द]ता घे@यात यावी.
रेती िललावधारक यांनी Wवखचा# तनु रेतीची वाहतक
ु करणा-या वाहनांना GPS (जीपीएस) यं`णा बसवावी
लागेल. याची संिनय`णाची सिु वधा िज2हािधकारी काया# लयात उपलध कuन ावी लागेल.
वाळुची वाहतक
ु करणा-या वाहनांचे स]म )ाधीकरणाने िदलेले Pollution Under Controll )माणप`
वाहनासोबत बाळगणे आवaयक आहे.
िललावधारकाने वाळु उखनन करीत असतांना पा@याचा उपसा करणे आवaयक अस2यास यासाठी संबधं ीत
िवभागाची परवानगी घेणे आवaयक आहे.
िललावधारकाने वाळु उखननामळ
ु े खराब झाले2या पा@यावर Moef/ MPCB Bया तरतदु ीनस
ु ार )$4या
करावी.
िललावधारकाने मंजरु ]े`ातील Ambient Air Quality Monitoring माहे जानेवारी, एि)ल, नोoहबर,
मिहvयात करावी. तसेच वाहनाBया धळ
ु ीमळ
ु े )दषु ण होऊ नये हणनु Water Sprinkling करणे बंधनकारक
आहे.
िललावधारकाने CPCB Bया िनयमानस
ु ार Noise Level Controling करावे.
िललावधारकाने )येक वाळुगटाBया िठकाणी 24/7 छायािच`ण हो@यासाठी CCTV बसिव@यात यावेत.
यापैक4 िकमान एक CCTV कॅ मेरा वाहतक
ु 4Bया साधनात yया िठकाणी वाळु भर@यात येते या िठकाणी
बसिव@यात यावा व वाळुगटातील वाळुची वाहतक
ु करणारी सव# वाहने yया िठकाणावuन ये-जा करतात या
िठकाणBया छायािच`णासाठी वापर@यात यावा. वाळुगटाBया िठकणी बसिवले2या CCTV ची िकं मत
िललावधारकांना सोसणे आवaयक राहील.िललावधारकाने बसिवले2या CCTV चा Adress िज2हािधकारी
काया# लयाकडे देणे आवaयक राहील. िललावधारकाने वाळु उखनन व वाहतक
ु 4चे छायािच`ण असलेली सीडी
दर 15 िदवसानी तहिसलदार काया# लयात जमा करणे आवaयक राहील व सदरील सीडी एक )त मािसक
अहवालासोबत संबधं ीत तहिसलदार यांचेमाफ#त िज2हािधकारी काया# लयात जमा करणे आवaयक राहील.
िललावधारकाने वvयजीव आवास ]े`ासंबधं ीBया िनयमांचे उ2लंघन कu नये.

81. िललावधारकाने यांना मंजरु ]े`ात जा@या ये@यासाठी एकच माग# /रWता ठेऊन इतर सव# माग# /छोटे रWते इ.
बॅरीके डसने बंद करावेत.
82. िललावधारकाने यांBया िललाव ]े`ात येणा-या )येक वाहनांची न£दणी संबधं ीत तहिसलदार यांचेकडे करावी.
83. वाळुचे अनािधकृत उखनन व वाहतक
ु टाळणेसाठी िज2हा )शासनामाफ#त वेळोवेळी दे@यात येणारे िनदशाचे
पालन िललावधारकास करणे बंधनकारक राहील.
84. वाळुचे उखनन करत असताना िकं वा रेतीघाटावर जा@यासाठी वाहनांना रWता तयार कर@यासाठी झाडे
तोडता येणार नाही. असे िनदश# नास आ2यास संबधं ीतािवu;द िनयमानस
ु ार काय# वाही कर@यात येईल.
85. नैसिग# क / मानविनिम# त परु ाति°वक WथळांBया प<रसरात कोणतेही वाळुचे उखनन के ले जाणार नाही याची
द]ता घे@यात यावी.
86. नदीची uं दी 3 मीटर िकं वा uं दीBया 10 ट?के यापैक4 जे जाWत अंतर असेल ते ¬ाहय धuन वाळु उखनन कu
नये.
87. िललावधारक यांना मा.राीय ह<रत लवाद, मा.सिु )म कोट# , मा.उBच vयायालयांनी वेळोवेळी िदले2या
आदेशाचे उ2लघंन होणार नाही याची द]ता घेणे आवaयक राहील( उदा. Particularly, the directions
given by Hon’ble Supreme Court of India vide order dated.27.02.2017 in Deepak Kumar
case[SLP(C)] Nos.19628-19629 of 2009] and order dated 05.08.2013 of the Hon’ble
National Green Tribunal in application no.171/2013 be strictly followed.)
88. िललावधारक यांनी राyयWतरीय पया# वरण आघात oयवWथापन )ािधकरण (SEIAA) यांनी 156 oया
बैठक4म;ये 29 रेतीगटांना राyयWतरीय पया# वरण आघात oयवWथापन )ािधकरण (SEIAA) Bया
िद.19/02/2019 प`ाvवये पया# वरण अनमु ती )दान के ली आहे. सदरील पया# वरण अनमु तीम;ये नमदु
अटी/शत1चे पालन करणे बंधनकारक असेल.
89. क w शासनाBया MOEF & CC यांचेकडील वाळु उखननासंदभा# तील मागद# शक तवे, तसेच महारा गौण
खिनज उत्खनन (िवकास व िनयमन) िनयम 2013 मधील तरतदु ी व शासन िनण# य िद.03/01/2018 मधील
सचु नाचे पालन करणे बंधनकारक राहील.
90. ई-िनवीदा/ई-ऑ$शन मधील अटी व शतuमं Dये बदल करgयाचे, ई-िनवीदा/ई-ऑ$शन 2,Cयेत वेळेवर
िनणय घेgयाचे, र करgयाचे तसेच ई-िनवीदा/ई-ऑ$शन मधील सवEच िकं मत 6वीकारgयाचा अथवा
नाकारgयाचा, तसेच Technical Bid मDये नमदु के लेया कागदपFाEया तपासणीचे अधीन राहLन पाF
िकं वा अपाF करgयाचे संपुण अिधकार िजहािधकारी,नांदेड यांचेकडे राखून ठेवgयात येत आहे.
िदलेया ठे$याचे व उqखनन परवाGयाचे कोणतेही कारण न देता िनलंबन करणे, र करणे अथवा माघार
घेgयाचे अिधकार िजहािधकारी यांना असतील. शासन वेळोवेळी जे िनदKश देईल qयाचे पालन करणे
बंधनकारक असेल.
91. "ई"िनिवदा, "ई"ऑ?शनम;ये भाग घेणा-या सव# oय?ती/संWथेस राyयWतरीय पया# वरण आघात oयवWथापन
)ािधकरण (SEIAA) यांनी िनग# मीत के ले2या पया# वरण अनमु तीत नमदु सव# अटी/शत1 बंधनकारक राहतील.
सदरील अनमु तीची )त www.nanded.nic.in या संकेतWथळावर उपलध आहे.
92. वरील पैक4 कोणयाही अटी शत1चा भंग के 2यास सव# अनामत र?कम तसेच िललावधारकाने शासनास अदा
के लेली सव# र?कम जत कuन िललाव र कर@यात येईल आिण आवaयकतेनस
ु ार इतरही कायदेशीर कारवाई
कर@यात येईल.
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िजहािधकारी, नांदेड करीता

रेतीघाट ई िनिवदा/ई ऑ$शन धारकाने 6वखचाने िवकत घेतलेया pपये 100/- चे मु ांिकत 6टॅम पेपरवर
दोन सा}ीदारांसह ावयाचे 2ितापF
शपथपF
मी, (पूण# नाव) -----------------------------------------------------------------------राहणार(पोWटाचा पूण# पता ावा) ----------------------------------------------------------ता. ---------------------------------------- िज2हा ----------------------------------------माझे/मा·या संWथेचे पॅन $मांक------------------ GST नं. ----------------मी )ितापूव#क घोिषत करतो क4, मी मौजे . . . . . . . . . ता. . . . . . . . येथील वष# 2018-19 साठीBया
रेती िललावाBया अनषु ंगाने Wथािनक वत# मानप`ात . . . . . . . . . वेबसाईटवर )िस;द झाले2या ई िनिवदेतील सव#
अटी व शत1चं ी मािहती कuन घेतली आहे व मी िनिवदेत )Wतािवत के ले2या िकं मतीत उ?त रेती घाट घे@यास
इBछूक असून याची सदरील रेतीघाटाBया हातBया िकं मतीBया 25% र?कम u.............................. शासन
जमा करीत आहे.
मला सदर रेती घाट मंजूर झा2यास, लगेच भरणे आवaयक असले2या िललावातील सवBच बोलीBया
25% र?कमेपैक4 वर नमदु EMD वजा जाता िश2लक राहणारी र?कम िललाव िमळताच मी भरेल. िललावात
मंजूर कर@यात आले2या िकं मतीBया उव# <रत र?कम मी 15 िदवसांBया आत चालान8ारे शासन जमा कuन मंजूर
रेती घाटाचे िनपादन कuन घे@याची हमी देत आहे. सदरची र?कम मदु तीत भर@यास मी कसूरदार ठर2यास मी
जमा के लेली 25% (EMD) र?कम शासन जमा कर@यास माझी हरकत नाही.
तसेच िनयमानस
ु ार फे र िनिवदे8ारे दस
ु -या िनिवदा धारकास सदरचा रेती घाट मंजूर के 2यास माझी काही
हरकत राहणार नाही. फे र िनिवदे8ारे शासनाBया महसल
ु ाचे काही नक
ु सान झा2यास, सदर नक
ु सानीची भरपाई
जमीन महसल
ु ाची थकबाक4 हणून वसूल कर@यास मी संमती देत आहे.
फे र िनिवदेत पूव1 मंजूर कर@यात आले2या िललावाBया र?कमेप]े ा अिधकची र?कम आ2यास
आधीकBया र?कमेवर माझा काहीही अिधकार राहणार नाही.
मी असेही घोिषत करतो क4, सदरह¤ रेती घाट आिण रेती घाटास जाणारे पोच/गाव रWते इयािदची मी
पाहणी के ली आहे,याBया प<रिWथतीबाबत अथवा रेती वाहतक
ु 4साBया योnयतेबाबत मी भिवयात कोणताही
आ]ेप/वाद उपिWथत करणार नाही.
िठकाण ----------------िदनांक -----------------(

)
अज# दाराचे नाव व Wवा]री

1. पूण# नाव ------------------------------------------------ Wवा]री ----------------पता ----------------------------------------------------------------------------2. पूण# नाव ------------------------------------------------ Wवा]री ----------------पता -----------------------------------------------------------------------------

सन 2018-19 मDये होणा-या रेती ई टsडरग घाटांचा तपिशल (पिहली फे री)
अ.
,.

तालक
ु ा

गावाचे नाव

Name of
Spot

नदी

लगतचे गट नं.

1.

हदगाव

बेलमंडल

Belmandal

पैनगंगा

1, 5, 9
5,6,7,11,12,13,14,15,
16,17,18,19, 26,27, 28,29,
31,33,34,35, 36

2.

हदगाव

गरु फळी

Gurfali

पैनगंगा

3.

हदगाव

बनिचंचोली

Banchinchol
i

पैनगंगा

4.
5.

हदगाव
िह.नगर

मनल
ु ा (ब)ु
घारापूर

Manula
(Bu.)
Gharapur

पैनगंगा
पैनगंगा

6.

िह.नगर

िदघी-2

Dighi-2

पैनगंगा

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

िह.नगर
िह.नगर
देगलरु
देगलरु
देगलरु
देगलरु
देगलरु
देगलरु

िदघी-1
रेणापूर(बे.)
शेवाळा
मेदनक2लूर
शेळगाव-1
शेळगाव-2
शेकापूर
सांगवी उमर

Dighi-1

पैनगंगा
पैनगंगा
मांजरा
लडी
मांजरा
मांजरा
मांजरा
लडी

15.

देगलरु

तमलरु

Renapur Be
Shewala
Medan
Kallur
Shelgaon-1
Shelgaon-2
Shekhapur
Sangavi
Umar
Tamloor

लडी

139/1/A, 139/B, 139/3,
140/A, 140/A/1, 144
308, 310, 311, 312, 313
72, 73, 76
3/1,3/2,4/1,5/1,5/5,11/1,12/
4,13/3,54/1/बी, 55/2
27/4, 27/6, 26/6
80, 81
90, 92, 352
225, 39, 82, 83, 84, 85
134, 135, 136
178, 179, 180, 181
144, 145, 146
142, 143, 144, 145, 29, 32
257, 226, 222, 303, 263,
264, 265

सन 2018-19 िललावात भाग
}ेF िललावासाठी
अंदाजे िनचीत हातची घेgयाक!रता Tender
(sand
हे$टर उपल{ध
रेती साठा
deposition
Fee
िकं मत (Offset भरावयाची
मD
ये
(ास
मDये
)
in meter)
अनामत र$कम
Price)
2.60
200x30x0.60 0.60
1272
2938320
734580
5000
रेती साठा

}ेFफळ
मीटरमDये
(लांबी×pं दी×
खोली)

2.60

400x40x0.60

1.60

3392

7835520

1958880

5000

2.50

250x50x0.50

1.25

2208

5100480

1275120

5000

2.50
2.50

180x40x0.50
180x40x0.50

0.72
0.72

1272
1272

2938320
2938320

734580
734580

5000
5000

2.50

200x50x0.50

1.00

1767

4081770

1020443

5000

2.50
2.50
2.70
2.50
2.70
2.70
2.50
2.50

200x50x0.50
140x40x0.50
325x75x0.70
150x50x0.50
200x70x0.70
180x85x0.70
425x90x0.50
190x45x0.50

1.00
0.56
2.44
0.75
1.40
1.53
3.83
0.86

1767
989
6029
1325
3463
3784
6758
1511

4081770
2284590
24429508
5293375
12536060
6232248
20301032
3490410

1020443
571148
6107377
1323344
3134015
1558062
5075258
872603

5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000

2.50

200x75x0.50

1.50

2650

6121500

1530375

5000

16. िबलोली

गंजगाव-2

Ganjgaon-2

मांजरा

17. िबलोली

ह¸णगंदु ा

Hungunda

मांजरा

नागणी
कारला(बू.)
बोळे गाव
माचनूर
सगरोळी
येसगी-1
येसगी-2
महाटी
कौडगाव
इरंडल
मेळगांव

Nagani

Melgaon

गोदावरी
मांजरा
मांजरा
मांजरा
मांजरा
मांजरा
मांजरा
गोदावरी
गोदावरी
गोदावरी
गोदावरी

Dhanaj

गोदावरी

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

िबलोली
िबलोली
िबलोली
िबलोली
िबलोली
िबलोली
िबलोली
उमरी
उमरी
उमरी
नायगाव

29. नायगाव

धनज

Karla Bk
Bolegaon
Machnoor
Sagroli
Yesagi-1
Yesagi-2
Mahati
Kaudgaon
Irandal

िद. 20 फे ुवारी, 2019

354, 355, 356, 357, 358
210, 211, 242, 243, 254,
255, 256
118,117,120,140,141,142
147, 161
288, 289
14, 15
305, 306, 308,
231
233
37, 38,
46, 37, 39
18
5,7,140,141,142
195, 196, 198, 199, 207,
208, 209

2.80

220x100x0.80 2.20

6219

14365890

3591473

5000

2.80

300x80x0.80

2.40

6784

15671040

3917760

5000

2.50
2.50
2.50
2.70
2.50
2.90
2.75
2.50
2.50
2.60
2.50

250x80x0.50
190x60x0.50
240x90x0.50
350x80x0.70
220x80x0.50
200x90x0.90
200x90x0.75
250x65x0.50
250x70x0.50
180x75x0.60
800x60x0.50

2.00
1.14
2.16
2.80
1.76
1.80
1.80
1.63
1.75
1.35
3.69

3534
2014
3816
6926
3110
5724
4770
2871
3092
2862
8481

8163540
5522388
7590024
13547256
7153000
13222440
11018700
19367766
2686948
6611220
13603524

2040885
1380597
1897506
3386814
1788250
3305610
2754675
4841942
671737
1652805
3400881

5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000

2.80

400x60x0.80

2.40

6784

15671040

3917760

5000

िजहािधकारी नांदेड करीता
िजहािधकारी नांदेड

