िज

ािधकारी कायालय,यवतमाळ

सन २०१८-१९ या वषाक रता
रे तीघाटांचा ई-िनिवदा,ई-िललाव

जाहीर सूचना
सन २०१८-२०१९ या वषाक रता िज
ावां ना रा
मंजुरी
ट

ातील पिह

ाट

रीय पयावरण आघात िनधारण ािधकरण (SEIAA) यां नी िदनां क १८.२.२०१९ रोजी पयावरण

दान केले ली आहे . क रता,सन २०१८-२०१९ या वषाक रता यवतमाळ िज

ातील ४ रे तीघाटांचा िललाव िदनां क ३० स ेबर,२०१९ पयत

कर

ातील (ितसरा िललाव) ४ रे ती/वाळू घाटां चे
ातील सदर पिह

ा

ा मु दतीक रता ई-िनिवदा,ई-िललाव प तीने

ाचे िनि त केले ले आहे .
रे तीिललावात भाग घेणा या

ीस

थम न ाने https://yavatmalco.abcprocure.com या

संकेत थळावर OnLine रिज े शन करणे बंधनकारक आहे . On Line रिज े शनक रता िडिजटल िसि चर
सिटिफकेट अिनवाय आहे . तसेच ई-मेल आयडी,पँन काड,जीएसटीएन नंबर,शपथप , मागील दोन वष चे
आयकर िववरणप , रिहवाशी पु रावा अपलोड क न रिज े शन करता ये ईल.
रे तीघाटासंबंधी िव

ृत मािहती जसे, करारप

यादी,रे तीिललाव व पयावरण िवभागा

त,रे तीघाटिनहाय अपसेट ाईसची (सरकारी िकंमत)

ा अटी व शत https://yavatmalco.abcprocure.com आिण

www.yavatmal.nic.in या संकेत थळावर तसेच खिनकम शाखा, िज
संबंिधत उपिवभागीय अिधकारी व तहसील कायालयात उपल

क न दे

ािधकारी कायालय,यवतमाळ,

ात आले

ा आहेत.

रे तीघाट ई-िनिवदा/ई-िललावाचे वे ळाप क
िदनां क २७ माच,२०१९
िदनां क ३० माच,२०१९
िदनां क २८ माच,२०१९
िदनां क २ एि ल,२०१९
िदनां क ३ एि ल,२०१९
िदनां क ३ एि ल,२०१९

सकाळी १०.०० वाजतापासून बीडर रिज े शन On Line प तीने (संगणकीय नोंदणी) सु
होईल.
सायंकाळी ०६.०० वाजतानंतर बीडर रिज े शन On Line प तीने (सं गणकीय नोंदणी) बंद
होईल.
सकाळी १०.०० वाजतापासू न ई-िनिवदा On Line प तीने (संगणकीय) भरणे सु होईल.
रा ी ०८.०० वाजतानंतर ई-िनिवदा On Line प तीने (संगणकीय) भरणे बंद होईल.
ई-िनिवदा डाऊनलोड क न िज ािधकारी कायालय,यवतमाळ ये थे उघड ात येतील.
आिण ाचिदवशी ई-िललाव कर ात येईल.
१) लाँ ट .१ : रे तीघाट . १ ते ४ वेळ दु पारी १ ते २ वाजेपयत

ई–िनिवदाधारक/ई-िललावधारकास सव

बोली

ा २५ ट

े र

म िदनांक ४ एि ल,२०१९

रोजी सायं काळी ५.०० वाजेपयत On Line प तीने जमा करणे बंधनकारक आहे.

( सु िनल मिहं कर )
अपर िज ािधकारी,
यवतमाळ

सन २०१८-१९ या वषाक रता िदनां क ३० स टे बर २०१९ पयत मुदतीसाठी वाळु /रे ती
िनगती सु धारीत धोरण शासन महसूल व वन िवभाग,मं ालय, मुंबई यां चे िनणय
.गौखिन -१०/०६१५/ . .२८९/ख,िदनां क ३.१.२०१८
ा तरतुदीनुसार िज ातील
रे तीघाटाक रता ई-िनिवदा,ई-िललावासाठी अटी व शत .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

१. रे तीघाटासाठी िन चीत कर यांत आले या अपसे ट ाईस (हातची िकंमत) पे ा अिधक र

ई-िनिवदा भ न सव

ई- िनिवदे तील र

मे पासू न ई-िललावाला सु वात कर

मेने

ात ये ईल.

२. ई-िनिवदा/ई-िललाव ारे ा त झालेले दे कार हात या िकंमतीपे ा जा त नस यास िवभागीय
आयु तां ा िनदशास अनु स न या वाळु गटाची १० िदवसा या आत फेर ई-िनिवदा बोलिव यात
येईल.
३. ई-िनिवदा/ई-िललाव ारे िललावात भाग घे णा या
णून रे तीघाटा ा अपसे ट ाईस ा २५ % र
(ईएनईएफटी/ आरटीजीएस) भरावी लागेल.

ीला िनिवदे सोबत इसारा र म (EMD)
म नेट बँिकंग/ े डीट काड/डे िबट काड

४. ई-िनिवदांम े भाग घे णा या िललावधारकास ई-िललावम े भाग घे ता ये ईल. ई-िनिवदा व ईिललावम े भाग घे ासाठी कं ाटदारास https://yavatmalco.abcprocure.com या वेबसाईटवर
न ाने नोंदणी (Registration) करणे बंधनकारक आहे . On Line रिज े शनक रता िडिजटल
िसि चर सिटिफकेट अिनवाय आहे.जीएसटी मां क (GST Number),शपथप , मागील दोन
वषाचा आयकर िववरणप ,कंपनी/फम अस ास रिज े शनची त सादर करणे अिनवाय आहे.
रिहवाशी पुरावा अपलोड क न रिज े शन करता ये ईल.ई-िनिवदा नमुना फाम,रे तीघाटाची
यादी,अटी व शत ई-िनिवदा भ इ ीणा यां ना ई-िनिवदा अजाचे शु
पये ६,५९३/- (ईिनिवदा फाम व ोसे िसं ग फी) आिण
ा वाळू घाटाची अपसे ट िकंमत पये १० लाख व ापे ा
कमी असे ल अशा वाळू घाटासाठी ई-िनिवदा अजाचे शु
पये ३,५९३/- (ई-िनिवदा फाम व
ोसे िसंग फी) ना परतावा ई-पेमट जसे :-ने ट बँ िकंग/ े डीट काड/डे िबट काड (ईएनईएफटी/
आरटीजीएस) प तीने क न https://yavatmalco.abcprocure.com या वेबसाईट/ संकेत थळा
व न डाऊनलोड क न खरे दी करावा लागेल.
५. ई-िनिवदा ारे ,ई-िललावा ारे

यावया या रे ती/वाळु

थळात अपेि त वाळु साठा आहे िकंवा

नाही, रे तीघाटात पाणी आहे िकंवा कसे तसे च वाहतु कीसाठी आव यक र ते उपल ध आहे त िकंवा
नाहीत याची खा ी क न घे याची जबाबदारी सं बंधीत िनिवदा/िललावधारकाची राहील. यानंतर
याब ल कोण याही त ारीची िवचार केला जाणार नाही. खाजगी जिमनीम े र ा उपल क न
घे ाची जबाबदारी िनिवदा/िललावधारकाची राहील.
६.
ा िललावधारकाची बोली/िनिवदा
ीकार ात येईल ांनी िदले ा बोली ा/िनिवदे
र मे ा १/४ इतकी र म िललाव सं पताच िविहत मु दतीत आँ नलाईन जमा करावी लागेल.

ा

७. ई-िनिवदा ई-िललावमधील सव य बोलीचा दे कार ीकारणे िकंवा नाकारणे तसेच तांि क
अडथळा िनमाण झा ास सदर कायवाही पुढे चालू ठे वणे यासंबधीचा अंितम िनणय
िज हािधकारी,यवतमाळ यां नी राखून ठे वला आहे .
८. ई-िनिवदा/ई-िललावांतील सव च बोली
ीकार यानं तर व १/४ र कम भर यानंतर १५
िदवसात बोलीची उवरीत र कम भर यास तयार अस याबाबत या हमीचे दायी व ीकारणा या

दोन य तीसह,िनिवदा/िललावाधारक वखचाने खरे दी केले या पये १००/- इत या र कमे ा
मु ांकावर (Stamp paper) करारनामा क न दे ईल.अपवादा क प र थतीत िललावा ा
बोली ा ३/४ र म भर ाची मु दत १५ िदवसापयत वाढिव ाचे अिधकार, ासं बंधीचे कारणे
नोंदवू न,िज ािधकारी यांना राहतील.मा अशा प र थतीत िललावधारकास िवलंबाने भरले ा
सदर र मे वर १५ ट े वािषक दराने ाज भरावे लागेल. असे करारप क न न िद यास यांनी
भरलेली १/४ र कम ज त कर यां त ये ईल व संबंधीत रे ती/वाळू गटाचा फेरिललाव घे यां त येईल.
तसेच िवहीत कालावधीत वरील माणे करारप न के या या प रणामी संबंिधत ई-िनिवदाधारक /
ई-िललावधारकास होणा-या कोण याही नु कसानीची जबाबदारी शासनावर राहणार नाही. ईिललावां या बोलीतील र कमे तील अट .३ माणे भरलेली र म वजा जाता िश लक राहले ली
७५ ट के र कम सव च ई-िनिवदा/ई-िललाव ीकार यापासू न १५ िदवसांत एक रकमी भरावी
लागेल. िललावधारकाने िश लक राहलेली ७५ ट के र कम भर यानंतर व इतर कर भर ानं तर व
करारप के यानं तर अपरिज हािधकारी यां चेकडून ताबा दे यां चे आदे श वरीत िनगमीत केले
जातील. िललावधारकाने र कम भर यांनतर व करारप के या या िदनांकापासू न उिशरांत उशीरा
७ िदवसा या आं त तहिसलदार यां चेकडून िललावधारकाने अटी व शत मधील सव बाबी ंची पु तता
केली अस याची खा ी के यानं तर िललावधारकास वाळु थळां चा ताबा दे यां त येईल.
९. ावेळी रे ती/वाळु (ठे का) ई-िनिवदा/ई-िललाव र कर यां त ये ईल, अशा वेळेस या रे ती/वाळु
े ाचा न याने ई-िनिवदा/ई-िललाव प तीने फेरिनिवदा कर ात ये ईल. फेरिललावात पुव या ईिनिवदा/ई-िललावा ा िकंमतीपे ा कमी िकंमत आ यास फरकाची र कम पुव या िललाव
धारकाकडून जिमन महसु लाची थकबाकी हणू न वसु ल कर यांत ये ईल. तथापी,फेरिनिवदा/
िललावात पुव या िकंमतीपे ा अिधक (जादा) िकंमत आ यास यावर पुव या िललावधारकाचा
कोणताही ह क् राहणार नाही.
१०.िनिवदा/िललावधारकास यां या ई-िललाव े ातील या िठकाणातून रे ती/वाळु काढ याने धुप
होऊ शकेल व यामुळे िनवासी इमारतींना, घरे अथवा इतर बांधकामे यां ना धोका िनमाण होईल
अशा िठकाणातून वाळु चे त: उ खनन करणार नाही अथवा इतरांना तसे कर यां स परवानगी
दे णार नाही. अशा करणी उ खनन कर यां स ितबं ध करणारे अपर िज हािधकारी,यवतमाळ यांचे
िनणय अंतीम राहील.
११. िवहीत केले या मयादे या पलीकडे असलेले े ातू न रे ती/वाळु चे उ खनन करता येणार नाही.
तसेच इतर य ती ं या खाजगीमालकी या जिमनीतू न अशा जिमनी िललावाने िदले या े ात
समािव ट अस या तरी रे ती/वाळु काढता ये णार नाही.तसे च र ते /पायवाटा हणू न वापर यांत
येणा-या जिमनीतून रे ती/वाळु काढता येणार नाही.
१२. कोण याही रे वे/र े पुला या कोण याही बाजुने ६०० िमटस (२०००फुट) तसेच पाणी पुरवठा
करणा या िविहरीपासू न ५०० मीटर अंतरा या आत रे तीचे उ खनन करता ये णार नाही.
१३. िनिवदाधारकाने याला वाटप केले या/मंजुर केले या े ा या सीमा दशिवणारे खां ब उभारावे .
जेथे वाळु उ खनन चालु आहे यािठकाणी फलक लावून उ खनन े ाची िसमा िनि त क न
दशिव यां त यावी.िललावधारकाने िज ािधकारी यां चे पू व परवानगीने सदर वाळू गटाचे कामकाज
पाह ासाठी िनयु
केले ा उपठे केदार, व थापक,कमचारी यां ची नवे,प ा व जागेचा तपशील
दशिवणारा फलक यो िठकाणी लावणे आव क राहील.
१४. वाळु /रे तीचे उ खनन करतांना िकंवा ती काढतांना खाजगी मालम तेस कोणतीही हानी/
नुकसान पोहच यास याची भरपाई कर यां ची दािय िललावधारकावर राहील. अशा हानी/

नुकसानीची प रगणना स म अिधका-याकडून कर यां त ये ईल व याबाबतचा यांचा िनणय अं तीम
राहील.व अशी रक म थकीत जिमन महसुला या वसु ली माणे संबंधीत िललावधारकांकडून वसुल
कर यात ये ईल.
१५. ई-िनिवदा/ई-िललावाने िदले या ठे या या कालावधीत शासनाने तो ठे का र के यास िकंवा
याला मं जुर केले या े ात उ खनन कर यास वाळु /रे ती काढ यास बंदी घात यास िललाव
धारकास शासनावर खटला भरता येणार नाही. िललावधारकास कोण याही वैध कारणामुळे
ाम थां चा िवरोध, यायालयीन िनणय,नै सिगक अडीअडचणी, शासकीय यं णांचा िवरोध यामुळे
उ खननास िकंवा वाहतु कीस बाधा आ यास िकंवा वाळु गटाचा ताबा न िद यास, िललावाची मुदत
संप यापु व या कालावधीसाठी ठे का र केला जाईल. याकालावधीसाठी, याने या िकंमतीला
िललाव घे तला या रकमे या माणात याला परतावा दे यांत येईल.अशी र कम परत करतांना
िललावाची दे काराची र कम ई-िनिवदा/िललावातील अं दािजत वाळु साठा व य उ खनन केलेला
वाळु साठा िवचारां त घे वून यानु सार परता या या रकमे ची प रगणना कर यां त येईल. शासन िनणय
िद. ३.१.२०१८ रोजीचे धोरणातील मु ा . २१ मधील १,२,३ व ४ माणे कायवाही कर ात ये ईल.
१६. उ खनन केले या िकंवा काढले या वाळु ची/रे तीची साठवणू क,िललाव या िज हािधकारी/अपर
िज हािधकारी यां नी केला असेल याच िज हयात करावी लागे ल व यासाठी अकृषक
परवा यासह आव यक जमीन उपल ध क न घे याची जबाबदारी ई-िनिवदा/ई-िललावधारकाची
असे ल.वाळु /रे ती ठे याची मु दत सं प यापूव या वाळु /रे तीचे उ खनन केलेले आहे . या वाळु /
रे तीचासाठा मु दत सं प यानं तर १० िदवसात उ खनना या जागेव न हलिव ात आला नाही. तर तो
शासना या मालकीचा होईल. अशा वाळु /रे ती या िकंमतीबाबत अथवा मालकीबाबत ई-िनिवदा/ईिललावधारकास कोणताही ह क सांगता येणार नाही िकंवा याबाबत शासनािव द दावा करता
येणार नाही.तसेच िललावाचा कालावधी सं प यानं तर तसे च १० िदवसाची मुदत संप यानं तर
कोण याही प र थतीत वाळु /रे ती साठा कर यां स परवानगी दे ता येणार नाही. िकंवा ा ा
वाहतुकीसाठी दु म वाहतूक पासे स दे ात ये णार नाहीत.उपरो
माणे िललावधारकास
िज ात रे तीचासाठा कर ासाठी अपर िज ािधकारी,यवतमाळ यांचेकडे अज क न रतसर
पूवपरवानगी घे णे बंधनकारक राहील.िवनापरवानगी रे तीचा साठा आढळू न आ ास तो साठा
अवै ध समजून शासना ा चिलत िनयमानु सार कायवाही कर ात येईल.
१७. ई-िनिवदाधारकास वाळु /रे तीची वाहतुक कर यासाठी परवाना दयावयाचे अस यास याने
सहकारी सं था/ सं थां ना ाधा य िदले पाहीजे .
१८. िललाव घे याची तारीख कोणतीही असली तरी िललावाचा कालावधी ३० स टे बर,२०१९
रोजीच संपु ात ये ईल. मा , अ) ३००० ासपयत ा प रमाणा ा वाळू गटाचे िललाव,ताबा
िद ापासू न ३ मिहने िकंवा ३० स ेबर यापैकी जो कमी असे ल ा कालावधीसाठी कर ात ये ईल.
ब) ३००० ते ४५०० ासपयत ा प रमाणा ा वाळू गटाचे िललाव, ताबा िद ापासून ४ १/२मिहने
िकंवा ३० स ेबर यापैकी जो कमी असे ल ा कालावधीसाठी कर ात येईल. क) ४५०१ ते ६०००
ासपयत ा प रमाणा ा वाळू गटाचे िललाव, ताबा िद ापासू न ६ मिहने िकंवा ३० स ेबर यापैकी
जो कमी असेल ा कालावधीसाठी कर ात ये ईल. ड) ६००१ ास व ावरील प रमाणा ा
वाळू गटाचे िललाव ताबा िद ापासून िदनां क ३० स ेबर पयत ा कालावधीसाठी कर ात ये ईल.
तसेच,िललावाने िदले या
े ातू न करारात नमु द केले या कालावधीत,परवानगी िदलेल्या
साधनां या सहायाने वाळु /रे तीचे उ खनन कर याची जबाबदारी िललावधारकाची राहील
वाळु थळात अपे त साठा नाही, र ते उपल ध नाही,वाळु थळात पाणी आहे तसे च मानवी वा
नैसिगक आप ती या कारणा तव सदर कालावधी कोण याही प र थतीत वाढवून िदला जाणार नाही
व वाळु गट बदलून िदला जाणार नाही.िललावात भरले ली र म परत िमळणार नाही.

१९. उ खनन केले या वाळु या/रे ती या वाहतु कीसाठी अ
वात असलेले र ते च िललावधारकाने
वापरावयाचे आहे त.तसे च वाहतुकीसाठी वे गळे र ते उपल ध क न िदले जाणार नाही तसे च
वाहतुकीसाठी निवन र ता िमळिव याची जबाबदारी ई-िनिवदा/ई-िललावधारकाची राहील,र ते
उपल ध नाहीत िकंवा वाहतुकीसाठी बंद आहे त. या कारणा तव सदर कालावधी कोण याही
प र थीतीत वाढवून िदला जाणार नाही. अथवा रे ती/वाळु घाट बदलून िदला जाणार नाही.
२०. नदीपा ातू न/ ना यातून अथवा रे ती/वाळु उ खनन कर यासाठी या े ाचे वाटप केले असेल
ा े ातू न रे ती/वाळु उ खनन करताना नैसिगक सं प तीस व पयावरणास धोका होणार नाही याची
सव जबाबदारी ई-िनिवदा/िललावधारकाने यावयाची आहे .
२१. िविहत केले या मयादे ा पलीकडे असले ा े ातू न रे तीचे/वाळु चे नदीपा ातू न / ना यातून
उ नन करता ये णार नाही. तसे च भु जल सव ण व िवकास यं णेने सव णानं तर िविहत केले या
खोलीपे ा जा त उ खनन कर यात येऊ नये . तसेच नदीपा /नाला यांचे पा बदलून अथवा यांन ा
हानी पोहोचवू न पयावरणाचे नु कसान होणार नाही याचही खबरदारी ई-िनिवदा/िललावधारकाने
ावयाची आहे .
२२. िललावधारकाने गावक-या या िन तार ह कास बाधा पोहोचिवता कामा नये .
२३. रे ती/वाळु उ खनन करतांना अथवा हलिवतांना अपघात झा यास ई-िनिवदा/िललावधारकाने
अपघाताची मािहती ता काळ जवळ या पोलीस ठा यां त दयावी.
२४. सुलभ (SMATS) Sand Mining Approval and Tracking System णाली रा यात सन
२०१८-१९ या वषाक रता अिनवाय व पात लागू कर यांत ये त अस याने वाळु /रे ती
िललावधारकांना या णालीचा वापर अिनवाय राहील.
२५. सदर
राहील.

णालीनु सार िललावधारकास यां ची तीन मोबाईल नं बर रिज टर करणे बं धनकारक

२६. िललावधारकाने िनधारीत वाळु गटातून वाळु चे उ खनन क न येक वाहनामधील वाळु चे
प रमाण,वाहन
मांक,वाळु गटाचे नाव/ मां क,वाहन कोठून कोठे जाणार आहे, या दोन
िठकाणांमधील अं तर इ यादी तपिशल नोंदणीकृत मोबाईलव न एसएमएस ारे िनिद ट मांकावर
कळिवल. णालीकडून ई-िनिवदा/िललावधारकास नोंदणीकृत मोबाईलवर याने केले या िवनंती
नुसार यास एसएमएस ारे इन ाईस नंबर ा त होईल. असा इन ाईस नंबर बारकोड वाहतूक
पावतीवर नमू द के ािशवाय िललावधारकास वाळू /रे तीची वाहतूक करता ये णार नाही. बारकोड
वाहतूक पावतीवर इन ाईस नं बरिशवाय वाहतूक के ास ती अवै ध ठ न ावर चिलत कायदे
व धोरणानु सार दं डा क कारवाई केली जाईल.
२७. वाळु / रे ती वाहतु क करणा-या चालकाकडे बारकोड वाहतूक पावतीवर इन ाईस नंबर नसेल
िकंवा इन ाईस नं बरचा कालावधी संपलेला असे ल तर अशी वाहतू क अवैध ठरे ल.
२८. वाळु /रे तीची वाहतुक करणा-या वाहनचालकाकडे बारकोड वाहतूक पावतीवर वै ध इन ाईस
नंबर आहे िकंवा नाही.याबाबतचे िनरी ण सं बंधीत महसू ल, पोिलस व प रवहन िवभागाचे
यं णे कडून तथा िनयु त भरारी पथकाकडून केले जाईल.अशा िनरी णा या वे ळी सं बंधीत
वाहनचालकाकडे बारकोड वाहतू क पावतीवर वै ध इन ाईस नं बर आढळला नाही िकंवा िनिद ट
कालावधी संपलेला असेल तर सदर वाळु चे उ खनन/वाहतुक अवैध समजून यािव द महारा ट

जिमन महसू ल संिहता १९६६ मधील कलम ४८(७) व (८), महारा ट गौण खिनज उ खनन (िवकास
व िवनीयमन) िनयम,२०१३, भा.दं .िव.३७९ अ ये फौजदारी कायवाही तसेच मोटार वाहन कायदा
१९८८ आिण संदभाधीन िदनां क ३.१.२०१८ ा शासन िनणयातील तरतुदीनुसार ािव द कारवाई
कर ात ये ईल.
२९. वाळु /रे ती िललावधारकाने नोंदणीकृत मोबाईलव न एसएमएस ारे णालीस कळिवले या
प रमाणापे ा अिधक प रमाणाची रे ती/वाळु बारकोड वाहतू क पावतीवर वा न नेत अस याचे
आढळू न आ यास या वाहनातील सं पुण गौण खिनज अवै ध आहे असे समजून यावर िनयमानुसार
दं डा मक कायवाही तसेच मतेपे ा जा त वाहतुकीबाबत मोटार वाहन कायदयानु सार कायवाही
कर यात ये ईल.दं डिनय कायवाहीबरोबर ज केले या रे तीचा िललाव कर यात ये ईल, याच माणे
िललावधारकाने रे ती/वाळु चे केले ले उ खनन, िव ी व वाहतु क केले या रे तीबाबतची दै नंदीन
िहशोब नोंदवही ठे वणे आव यक आहे .ही नोंदवही व इतर कागदप े िज ा खिनकम अिधकारी,
अिधकार शु
िनरी क, महसूल अिधकारी, अ वल कारकून,मंडळ अिधकारी, तलाठी तसेच
िज हािधकारी व भु िव ान व खिनकम सं चालनालयातील िनरी ण करणा-या अिधका-यासाठी
उ खनना या जागे वर उपल ध क न दयावीत.
३०. गौण खिनजा या उ खननाचे ,िव ीचे व वाहतु कीचे यासंबंधातील सव िहशोब व कागदप े
िललावाने/परवाने िदले या जागे वर ठे वले पािहजे व सदर िहशोब व कागदप े संबंधीत महसू ल
अिधकारी,खिनकम अिधकारी तसे च भु िव ान व खिनकम सं चालनालय महारा ट रा य नागपूर
यांचे अिधप याखालील अिधका-यां या िनरी णाकरीता उपल ध क न दयावेत.
३१. िललावधारकाने करारनामा करतेवेळी ई-िनिवदा/ई-िललावा या अटी व शत चे यथोिचत
पालनाथ अपसे ट ाईस या २० ट के एवढी र कम अनामत र म हणून िज हािधकारी यांचे
कडे चालान ारे जमा करणे आव यक आहे . िह र म िललावधारकाने िललावां या मुदतीत सव
अटी व शत चे यो य र या पालन के यास, िललावां ची मु दत सं प यानंतर परत कर यां त येईल. अटी
व शत चे पालन न के यास अनामत र म ज त कर यात ये ईल.
३२. िललावधारकाने सन २०१८-१९ या वषाक रता िनि त केले ा अटी शत चे तसेच महारा गौण
खिनज उ खनन िनयम २०१३ आिण महारा ट जिमन महसू ल अिधिनयम १९६६ मधील तरतुदीनु सार
लागू असले या िनयमाचे पालन करणे बं धनकारक राहील. याच माणे ई-िनिवदा/िललावधारकाने
रे तीचा/वाळु चा पुण उपयोग गौण खिनज हणू न च केला पािहजे.
३३. रे तीचे उ नन करतेवेळी जर काही मु ख खिनज आढळू न आ
िज ािधकारी यांचेकडे सात िदवसात कळिवले पािहजे.

ास िललावधारकाने

३४. िललावधारक/ परवानाधारक यांना पयावरण िवषयक व तटीय िविनयमन िनयमा या तरतुदीचे
पालन करणे बंधनकारक आहे .
३५. को हापूर प दतीचे बंधारे िकंवा इतर बंधारे /बां ध असले या िठकाणी पाटबं धारे िवभाग/
िवभागीय आयु त/ िज हािधकारी यां नी िनि त केले या अंतरा या मयादे चे बंधन पाळणे आव यक
असे ल.
३६. सावजिनक पाणवठा/पाणीपुरवठा यव था असले या िठकाणापासून भुजल स ह ण व
िवकास यं णा िनि त करे ल तेवढया अंतरापलीकडे उ खनन करणे आव यक आहे.

३७. वाळु ची वाहतू क करतांना वाहनातील वाळु
ा क पेपरने /ताडप ीने आ छादीत क नच
वाळु ची वाहतूक करणे बं धनकारक आहे .अशी वाहतु क न के यास दं डा मक कारवाई कर यांत
येईल.
३८. अंदाजीत प रमाणापे ा अिधक वाळु साठा रे तीगटात अस यास यावर िललावधारकाचा
कोणताही अिधकार राहणार नाही व अं दािजत प रमाणापे ा अिधक उ खनन कर यांस
िललावधारकास मुभा राहणार नाही.
३९. अवैध वाळु /रे तीसाठा पकड यानंतर महारा ट जिमन महसूल अिधिनयम १९६६ मधील ४८
(७) व (८) नुसार तसे च इतर लागू होणा या सव कायदे व िनयमानु सार कारवाई कर यां त ये ईल.
४०. िनिवदाधारकाने पँ न
राहील.

मां क,व जीएसटी

मांकाची छायािकत त सादर करणे बंधनकारक

४१. ई-िनिवदा/िललावधारकाने मं जुर रे तीघाटा ा िच हांकीत केले या एकुण े ाबाहेर वाळु /
रे तीचे उ खनन के यास तसेच भुजल स ह ण व िवकास यं णे ने िनि त केले या खोलीपे ा,
े ापे ा जा त उ खनन के यास सदर उ खनन अवैध उ खनन समजून या यािव द चिलत
िनयमानु सार कारवाई कर यांत ये ईल. तसे च रे तीघाट परवाना र क न भरलेली सव र म ज त
क न शासन जमा कर ात ये ईल.
४२. नदीपा ात िनि त केले ा वाळू गटातून वाळू चे उ नन मजुरा ारे करावे लागेल. नदीपा ा
तील वाळू /रे ती उ ननासाठी तसेच नदीपा ातील वाळू वाहनात भर ासाठी पोकलेन, जेसीबी,
स न पंप अशा कार ा कोण ाही यांि क साधनाचा वापर अनु े य नाही.
४३. ई-िनिवदा,ई-िललावाम े भाग घे णा या सव
ी/सं थे स पयावरणाचे सव िनयम (अटी व
शत ) बंधनकारक राहतील. सदर अटी व शत पयावरण िवभागाची वेबसाईट https://ec.
maharashtra.gov.in व िज ािधकारी कायालयातील खिनकम शाखेत उपल आहे.
४४. सव
बोलीधारक/िनिवदाधारकास िललावाची संपूण र म शासन जमा के ानं तर
पयावरण िवभागाची मा ता सव
बोलीधारक/िनिवदाधारकास ह ां रण कर ाबाबत िज ा
खिनकम अिधकारी,यवतमाळ रा
रीय पयावरण ािधकरण यांचेकडे
ािवत करतील.
सव
बोलीधारक/ िनिवदाधारक यांचे नावाने पयावरण मा ता ह ांत रत के ा जाईल.
४५. ई-िनिवदा/ई-िललावधारकाने िनिवदा अिधसूचना, सवसाधारण िनदश, िवशेष िनदश यातील
अटी,शत पालन के यानं तर िललावधारकाशी िवहीत करारनामा क न घेत यानंतर पा
िललावधारकास वाळु गटाचा ताबा दे यात ये ईल.
४६. िदले या ठे याचे व उ खनन परवा याचे जनिहता व कोणतेही कारण न दे ता िनलंबन करणे,
र करणे अथवा माघार घे याचे अिधकार अपर िज हािधकारी,यवतमाळ यांना असतील.
४७. मा. ायालय,शासन वे ळोवे ळी जे िनदश दे ईल याचे पालन करणे बंधनकारक असे ल.
४८. दर मिह याचे दु स-या व चौथा रिववार रोजी मंजुर केले या रे तीघाटातून रे ती उपसा कर याचे
काम बंद ठे वावे लागेल.

४९. ई-िनिवदा/िललावधारकास वाळु /रे तीगटाचा सव
बोली ा/िनिवदे
शु क हणून रा ीय बँकेची बँक गँ रंटी ा
पात ावी.लागे ल.
५०. रे तीघाटा ा सं बंिधत ामपंचायतने ामसभेम े िदले
िललावधारकास पालन करणे बंधनकारक राहील.

ा २% र कम पयावरण

ा अटी व शत चे ई-िनिवदा/

५१. शासना या पुवपरवागनीिशवाय िललावधारकास िललाव ठे का दु स-या कोणाकडे ही ह तांतरीत
करता येणार नाही. िकंवा दु स-या कोणालाही चालिवता ये णार नाही. िकंवा िललावानं तर भागीदारही
घे ता ये णार नाही.
५२. रे ती/वाळु उ खननाची व वाहतुकीची वे ळ सकाळी ६.०० ते सं याकाळी ६.०० वाजेपयतच
राहील. यानंतर रे तीचे उ खनन व वाहतू क के ाचे आढळ यास सदर उ नन व वाहतूक अवैध
समज ात ये ईल व कारवाई कर ात ये ईल.
५३. ई-िनिवदा/िललावधारकाने िदले ा उ तम बोली
(TCS) भरणा करणे बं धनकारक आहे.

ा/िनवे देतील दे कारा

ा २% आयकर

५४. वाळू चे /रे तीचे उ खनन करताना िकंवा ती काढतां ना खाजगी मालम तेस कोणतीही हानी/
नुकसान पोहच यास याची भरपाई कर याचे दािय व िललावधारकावर राहील. अशा हानीची /
नुकसानीची प रगणना स म अिधका-याकडून कर यां त ये ईल व या बाबतचा याचा िनणयअंितम
रािहल व अशी र कम जमीन महसु ला या थकबाकी माणे संबंधीत िललावधारकांकडून वसूल
कर यांत ये ईल.
५५. या य तीचा उ च तम दे कार
भाटकाचा भरणा करावा लागे ल.

कार यां त येईल. यांना रे ती थळांचा

े ावर भु प ठ

५६. ई-िनिवदाचे अटी व शत म ये बदल कर याचे सव अिधकार िज हािधकारी,यवतमाळ यांनी
राखुन ठे वले आहे .
५७. मा.उ
ायालय,मुं बई,खंडपीठ नागपूर यांचे आदे शानु सार बारकोड वाहतू क जावक
पु के/ मोबाईल सायं काळी ६.०० नं तर निजक ा पोलीस े शन म े जमा करावे लागे ल.
५८. ई-िनिवदा/िललावधारकामाफत रे तीघाटावर 24X7 छायािच ण हो ासाठी सी.सी.टी. ी.
कँमे रा लावणे बं धनकारक आहे. ाचे फुटे ज दर आठव ाला तहसीलदार यांना सादर करावे .
५९. भू जल स
ण शु
.५,०००/- (अ री- .पाच हजार) चा डी.डी. उपसंचालक,भू जल
स
ण व िवकास यं णा,अमरावती यांचे नावाने जमा करावा लागे ल.
६०. रे ती उ नना ा संदभात मा.सव /उ
नाही याची द ता ई-िनिवदा/िललावधारक यांनी

ायालया
ावी.

ा कोण ाही िनणयाचे उ

ंघन होणार

६१. रा
रीय पयावरण आघात िनधारण ािधकरण (State Level Environment Impact
Assessment Authority)
ा संपूण अटी व शत िनिवदा/िललावधारकास पालन कर ास
बं धनकारक राहतील. सदर अटी व शत खालील माणे आहे .
1

Highest Bider to ensure no stream is diverted due to sand mining activity.

2
3
4

5

6
7
8

9

10
11
12
13
14
15

16
17
18

19

20

HIGHEST BIDER shall carry out sand mining by manual method only. No
mechanical/electrical/power driven devices shall be used for sand mining.
HIGHEST BIDER to ensure that mining/ loading activity shall be restricted to day hours’
time only. No mining activity shall be carried out after sunset and before sun rise.
HIGHEST BIDER to adhere to the provisions stipulated in the Sustainable Sand Mining
Guidelines issued by MoEF&CC, Maharashtra Minor Mineral Extraction (Development and
Regulation) Rules, 2013 and Sand Extraction Policy issued by Maharashtra Government in
Revenue and Forest Department.
HIGHEST BIDER to ensure strict compliance of all conditions stipulated in the
Environmental Clearance. The highest bider shall be held responsible for the
noncompliance of the conditions.
HIGHEST BIDER to ensure that there is no damage to any fauna and its nesting close to
the sand mining.
HIGHEST BIDER to ensure that adequate measures like maintenance of roads, sprinkling
of water and plantation is carried out to reduce the dust particulate matter pollution.
The highest bider shall ensure that there is no violation of any order with respect to the
sand mining passed by the Competent Court. (Particularly, the directions given by Hon’ble
Supreme Court of India vide order dated 27.02.2012 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 aHighest Biderlication No. 171/2013 be strictly followed.
HIGHEST BIDER to provide movable toilets to the workers working in the area and the
sewage generated shall be properly collected and treated so as to confirm to the
standards prescribed by MoEF&CC and CPCB.
HIGHEST BIDER to ensure that no wild life habitat is infringed.
HIGHEST BIDER to ensure that parking shall not be made on Public roads or in the river
bed.
The sand transportation shall be carried out through the covered trucks only and the
vehicles carrying the mineral shall not be overloaded.
HIGHEST BIDER to provide First Aid facility at the proposed mining site.
The digital processing of the entire lease area in the district using remote sensing
technique including GPS shall be monitored regularly.
Highest Bider to ensure the directions given by Hon'ble National GreenTribunal, Pune in
Appeal No 10/2013 (WZ) dated 1st October 2013 as bellow- However, we direct that
when further auctioning process is required to be conducted, ordinarily, the sand beds
falling between the sand beds which are now already auctioned shall be avoided unless
there is special certification issued by the competent authority which would indicate
absence of any environmental damage, having regard to precautionary principle which is
required to be adopted. We mean to say, it should not happen that presently the sand
beds are auctioned by keeping distance of 1 k.m. from each other and gap is filled up
subsequently under one or another pretext.
Highest Bider to follow the standard environmental conditions for sand mining of
sustainable sand mining management guidelines 2016, issued by MoEF & CC
Highest Bider to ensure the strictly implementation of Environment management plan.
Highest Bider to ensure that conditions stipulated in the Government Resolution (G.R.)
dated 03.01.2018 issued by Revenue and Forest Department, Government of Maharashtra
(GoM) is implemented in letter and spirit.
The instructions of MoEF & CC in the Sustainable sand mining guidelines 2016 [regarding
sand mining approval and tracking system and transport of excavated sand] should be
followed.
Highest Bider to ensure that every receipt given is serially scanned and registration
number so generated must be written on such receipt to avoid duplication and
unauthorized transportation of the sand.

21 Highest Bider to ensure that vehicles transporting sand should not be overloaded beyond
stated capacity.
22 The Highest Bider should ensure that mining will be done strictly up to the depth
recommended by GSDA.
23 The green belt development /tree plantation will be made either on river bank or along
road side.
24 Measures for prevention & control of soil erosion and management of silt shall be
undertaken.
25 Highest Bider to ensure that there is no violation of the Supreme Court order and orders
of the National Green Tribunal given in the related matters.
26 Highest Bider will be held individually responsible for non compliance of the conditions
stipulated in the Environmental clearance and shall be liable for legal action under
Environment (Protection) Act of 1986.
27 Transport of sand should be through vehicle which is properly covered with Tarpaulin and
it should not be overloaded.
28 Highest Bider to ensure that the mining plan is approved by Director of Geology and
Mining comprising study to show that annual replenishment of sand in the mining lease
area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan
and that the transport infrastructure is adequate to transport the mined material.
29 Provisions stipulated in Maharashtra Minor Minerals Extraction (development and
Regulation) Rules 2013 and Government Resolution of Revenue and Forest Department
dated 03.01.2018 shall be strictly fallowed by Highest Bider.
30 Highest Bider will submitte bank guarantee up to 2% of the total auction cost for the
given auction period from the Lessee to ensure the compliance of the conditions
stipulated. In case of violation of stipulated conditions by the Lessee, bank guarantee so
obtained shall be forfeited and legal action under the law should initiated against such
Lessee.
31 The distance 3 m or 10 % of the width of river whichever is more will be kept intact as a
no mining zone.
32 No cutting of the trees shall be done while excavating the sand or while constructing the
access road to sand ghat.
33 All mining shall be carried out manually.
34 Underwater mining shall not be permitted without the specific expert sanction of the
State Government only for prevention of flood and increasing the capacity of reservoir if
any It shall be ensured that excavation of minor mineral does not disturb or change the
underlying soil characteristics of the river bed /basin, where mining is carried out.
35 It shall be ensured that mining does not in any way disturb the turbidity, velocity and
flow pattern of the river water.
36 It shall be ensured that there is no fauna dependent on the river bed or areas close to
mining for its nesting is disturbed.
37 Turtle nesting units conservation is very important. Therefore sand mining in such areas is
to be prohibited.
38 Precise mining area will be jointly demarcated at site by officials of Mining/Revenue
department prior to mining operations for all proposals under consideration. Such site
plan, duly verified by competent authority shall be submitted to Environment Department.
39 All necessary statutory clearances shall be obtained before start of mining operations.
40 No mining shall be carried out in the live streams.
41 Mining shall be limited to day hours time only.
42 No mining shall be carried out in the safety zone of any bridge and/or embankment.
43 No mining shall be carried out in the vicinity of natural/ manmade archaeological sites.
44 The lease holder shall obtain necessary prior permission of the competent authorities for
drawal of requisite quantity of water (surface water and groundwater), if required for the
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project. Waste water, if any, shall be properly collected and treated so as to conform to
the standards prescribed by MoEF/CPCB.
No wildlife habitat will be infringed.
Environmental clearance is subject to obtaining clearance under the Wildlife (Protection)
Act, 1972 from the competent authority, if applicable to this project.
Green belt development shall be carried out considering CPCB guidelines including
selection of plant species and in consultation with the local DFO/Horticulture Officer.
Parking of vehicles should not be made on public places.
It shall be ensured that there is no leakage of oil and grease from the vehicles used for
transportation.
Special Measures shall be adopted to prevent the nearby settlements from the impacts of
mining activities.Maintenance of roads through which transportation of minor minerals is
to be undertaken, shall be carriedout regularly.
Provision for first-aid, medical health care safe drinking water, and sanitation etc. shall be
provided at site.
Ambient air quality will be monitored at the site and the nearest habitation regularly.
Ambient air quality atthe boundary of the precise mining area shall conform to the norms
prescribed by MoEF & CC, GOI.
Measures shall be taken for control of noise level to the limits prescribed by CPCB
Any change in mining area, khasra /Gat numbers, entailing capacity addition with change
in process and or mining technology, modernization and scope of working shall again
require prior Environmental Clearance as per provisions of EIA Notification, 2006 (as
amended).
The environmental clearance is being issued without prejudice to the action initiated
under EP Act or anycourt case pending in the court of law and it does not mean that
project proponent has not violated anyenvironmental laws in the past and whatever
decision under EP Act or of the Honï¿½ble court will be bindingon the project proponent.
Hence this clearance does not give immunity to the project proponent in the casefiled
against him, if any or action initiated under EP Act.
In case of submission of false document and non-compliance of stipulated conditions,
Authority/ Environment Department will revoke or suspend the Environmental Clearance
without any intimation and initiate appropriate legal action under Environmental
Protection Act, 1986.
The Environment department and District Administration reserves the right to add any
stringent condition or to revoke the clearance ifconditions stipulated are not
implemented to the satisfaction of the department or for that matter, for anyother
administrative reason after consultation with SEIAA.
In case of any deviation or alteration in the project proposal from the one submitted to
this department forclearance, a fresh reference should be made to the department to
assess the adequacy of the condition(s)imposed and to incorporate additional
environmental protection measures required, if any.
The above stipulations would be enforced among others under the Water (Prevention and
Control ofPollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution ) Act, 1981, the
Environment (Protection)Act, 1986 and rules there under, Hazardous Wastes
(Management and Handling ) Rules, 1989 and itsamendments, the public Liability
Insurance Act, 1991 and its amendments.

६२. रे ती वाहतुकीमु ळे िज ातील र े नादु
होत अस ामु ळे ई-िनिवदा/िललावधारक यां नी
टँ रम े १ ास व टकम े २ ास रे तीची िव ी करणे बंधनकारक राहील.वाहनाचे मतेपे ा जा

प रमाणाची िव ी/वाहतूक के ास ई-िनिवदा/िललावधारक यांचेिव द ांनी अटी व शत चा भं ग
के ामुळे रे तीघाट र करणे व इतर सव कायदे शीर कायवाही कर ात येईल.

६३. ई-िनिवदा/िललावधारकाने ां ना मं जूर केले ा रे तीघाटातू न उ नन व िव ी केले ा रे तीचे
मािसक िववरणप
े क मिह ा ा १० तारखेपयत या कायालयास सादर करणे स ीचे आहे .
जे ई-िनिवदा/ िललावधारक मािसक िववरणप सादर करणार नाहीत ांचेवर शासनाचे चिलत
िनयमानु सार कायवाही कर ात ये ईल.
६४. रे तीघाटात मं जूर अं दािजत प रमाणापे ा अिधक रे तीसाठा अस ास ावर ई-िनिवदा/
िललावधारक यां चा कोणताही अिधकार राहणार नाही.तसे च मं जूर अंदािजत परीमाणापे ा अधीक
रे तीचे उ नन कर ास परवानगी दे ता ये णार नाही.
६५. शासन िनणय उ ोग उजा व कामगार िवभाग,मं ालय,मुं बई

. एमडीएफ ०६१५/ . .३४/

उ ोग-९,िदनां क १.९.२०१६ अ ये खाण व खिनजे िवकसन िविनयमन (सुधारणा) अिधिनयम२०१५ नु सार िललावधारकास मं जूर असले
ािम धना

ा १० ट

े र

म िज

शाखा,यवतमाळ या रा ीयकृत बँके
िवशेष बचत खाते

ा रे तीघाटामधील रे तीसा

ा

ा प रमाणानुसार

ा खिनज ित ानअंतगत यु िनयन बँक आँ फ इं िडया,मु

ा िज

ा खिनज ित ाण‘अं तगत जमा कर

मां क ३४३००२०१००१९४६० म े जमा कर

ासाठी संयु

ात यावी.

६६. शासन िनणय गौखिन-१०/ ०३१६/ . . २४८/ख,िदनांक १८ माच,२०१७ अ ये वाळू /रे ती
िललावा ा करारना ावर मु ां क शु
आकारणे : अ) िललावाची र म .१० लाखापयत
अस ास िललावा ा रकमे ा ०.१ ट ा िकंवा .१००/- यापैकी जे अिधक असेल तेवढे मु ांक
शु . ब) िललावाची र म . १० लाखापे ा जा अस ास िललावा ा रकमेवर ०.२ ट े
मु ांक शु . ानु सार करारना ावरील मु ांक शु ाची र म संबंिधत िललावधारक यांनी
भरावयाची आहे.
६७. मा.सव
ायालयाचे िवशेष अनु मती यािचका (सी) .१९६२८ -१६२९/२००९ म े िदनांक
२७.२.२०१२ रोजी िदलेले आदे श तसे च नदी व पा ातील पाणी
व शु द राह ासाठी व
नैसिगकरी ा पा ाचे नदी पा ात वहन हो ासाठीवाळू /रे ती गटातून जा ीत जा
३ मीटर
िकंवा पा ाची पातळी यापै की जे कमी असे ल ितत ा खोलीपयत िकंवा पयावरण अनुमतीम े
परवानगी िदले ा खोलीपयत यापैकी जे कमी असे ल ते व ा खोलीपयतच िललावधारक/परवाना
धारकाला वाळू /रे तीचे उ नन करता ये ईल.
६८. िललावाचा कालावधी िनि त करीत असतांना पा ाखालील वाळू गटाम े िदनांक १० जून ते
३० स ेबर या कालावधीम े वाळू उ नन करता ये णार नाही.
६९. िललावधारकास रे तीची वाहतूक करणा या वाहनांवर GPS यं बसिवणे बंधनकारक आहे.
रे तीची वाहतूक िह GPS यं लावले ा वाहना ारे करणे बंधनकारक राहील.
७०. िललावधारकास नदीपा ाम े वाळू वाहतुकीसाठी मोठी वाहने ने ता ये णार नाहीत.िललाव
धारकाने वाळू गटा ा नजीक ा मु
र ावर डे पो तयार क न वाळू गटातून उ नन केलेली
वाळू सदर डे पोम े साठवू न िव ी करावी.डे पो पयत ा वाळू वाहतुकीसाठी टँ र,टाँलीचा वापर
करावा.वाळू डे पोम े सीसीटी ी लावणे अिनवाय असू न, ाचे फुटे ज दर आठव ाला तहसीलदार
यांना सादर करावे.

७१. िललावधारकाने मंजूर खाणकाम आराख
बंधनकारक राहील.

ानु सार (Mining Plan) रे तीचे उ

नन करणे

७२. पयावरण
व थापन आराख ाम े नमू द के ा माणे हवा,पाणी, नी दू षण,आरो
सुिवधा,वृ ारोपण,िफरते शौचालय या बाबीवर केले ा तरतुदीनु सार िललावधारकास खच करणे
बंधनकारक राहील.
७३. वरीलपै की कोण ाही अटी व शत चा भंग के ास अनामत र म तसे च िललावधारकाने
शासनास अदा केलेली सव र म ज क न ई-िनिवदा/िललावाचा आदे श व करारनामा र
कर ात ये ईल तसे च फौजदारी/दं डा क कायवाहीसार ा इतरही कायदे शीर कारवाई कर ात
येईल.

( अजय गु ाने )
िज ािधकारी,यवतमाळ

सन २०१८-१९ या वषाकरीता िललाव न झाले

ा रे तीघाटां ची यादी

रे ती उ खनन े ाबाबतचा तपशील
तालु याचे
नां व

गावाचे नां व/
रे तीघाटाचे
नां व

नदी/
ना याचे
नां व

सव नं/ गट नं

१
१

२
बाभू ळगाव

३
नागरगाव

४
बबळा

५
२७,२८.

२

िद स

सावं गा खू

३
४

उमरखेड
उमरखेड

ख स
कोपरा बु .

अ

मं जूर
रे तीसाठा
( ासम े)

१२
२३७४६

सन २०१८-१९ ची
िनि त केलेली
सरकारी िकंमत
( पयाम े)

पयावरण
व थापन
आराख ा
तील तरतूद
( .लाखात)

१३
१०१९

१४
₹ 50,41,000.00

१५

₹ 2.20

मंजूर
ती ास
रे तीसाठा
सरासरी
(मे.टनम े) िकंमत ( .)

लां बी (मी.)

ं दी (मी.)

खोली (मी.)

६
३५०

७
४०

८
१.००

९

१०

१. ४०

शासकीय

११
४९४७

१०००

१०

०.५

१. ००

शासकीय

१७६७

८४८२

१०१९

₹ 18,01,000.00

₹ 1.45

३४०
३५०

३०
४०

०.७
०.४

१. ०२

शासकीय

१. ४०

शासकीय

२५२३
१९७९

१२११०
९४९९

१०१९
१०१९

₹ 25,71,000.00
₹ 20,17,000.00

११२१६

५३८३७

₹ 1.45
₹ 1.45

अ णावती ३६,३७,३८,४०,४१.
पैनगं गा
पैनगं गा

े फळ
हे .आर

र ता
शासकीय
/खाजगी

३,४,७,ला लागू न
४३ ते ४५.

एकूण

₹ 114,30,000.00

शपथप /करारप
(Agreement to be Notary/sworn before Ex. magistrate not below the rank of Tahsildar)

मी नामे (पूण नाव) -:..............................................................................................................................................................
राहणार(पो ाचा पूण प ा) -:..............................................................................................................................................
मी

त:

ित ा पूवक घोिषत करतो िक,मी रे तीघाटा

जाणीव क न घेतली आहे.मी

ािवत केले

ा िकंमतीत रे तीघाट घे

शासन जमा करीत आहे.मला सदर रे तीघाट मंजूर झा
े र

म शासन जमा कर

फेरिललावा ारे िव

ेवाट के

ास इ ु क असून

ास उव रत संपूण ७५ ट

चलान ारे भरणा क न मंजूर रे तीघाटाचे िन ादन क न घे
२५ ट

ा ई-िनिवदे तील,िललावातील सव अटी व शत ची
ाची २५ ट

े र

े र

म मी

म १५ िदवसाचे आत

ाची हमी दे त आहे . तसे न के

ास मी जमा केलेली

ात यावी व िनयमानुसार दु स या िनिवदाधारकास रे तीघाट मं जूर के

ास तसेच शासनास झालेले नुकसान जमीन महसु लाची थकबाकी

ास अथवा

णून वसूल के

ास

माझी काहीच उजर राहणार नाही,याची मला जाणीव आहे.
१. सन २०१८-१९ या वषाम े रे तीघाट ई-िनिवदा/ई-िललावासाठी िनि त केले

ा सव अटी व शत मला मा

असून

सदर अटी व शत चे मला बं धनकारक राहतील.
२. मी असेही घोिषत करतो िक,सदर
नस

रे तीघाट,वाळू साठा आिण अनुमोिदत पोच र

ाची व रे तीघाटात पाणी

ाची मी पाहणी केली आहे. ाचा प र थतीबाबत अथवा रे ती वाहतुकीसाठी यो तेबाबत मी इतर कोणताही

आ ेप उप थत क न वाद िनमाण करणार नाही.
३. मी असेही घोिषत करतो िक,माझे नाव रे तीघाट ि येबाबत िकंवा रे तीघाट चालिव
तसे िनदशनास आ

ास मी फौजदारी कायवाहीस पा राहील.

४. त तच रे ती उ

नन/वाहतूक के

िज

ाबाबत का

ा यादीत नाही.

ाबाबतचे मािसक अहवाल िनयिमतपणे व िविहत वेळेत तहसील कायालय व

ािधकारी कायालय,यवतमाळ (खिनकम शाखा) ये थे सादर कर

ास बंधनकारक राहीन.

िठकाण :िदनां क :-

.................................................
(

दािय

ीकारणारे दोन

ा री व पूण नाव )

ी

१. पूण नाव:- .........................................................................................................

ा री ......................................................

प ा :- ..............................................................................................................

२. पूण नाव:- .........................................................................................................
प ा :- ............................................................................................................

ा री ......................................................

