जिल्हाधिकारा करायााय,याअोर ,ा
सन2019-20र कताोर ,ाजिल््यााते, ् ते  ळााचााि,,ा  ाज्यापयााय

णव भागाच्याा

ोनुमतेनुसा ई-टें ड कचग/ई-ऑक्शन्रक्रियया्व्दा ् र 
याातया्तेह् 

ई-ननव दा-नन-ई-ि,,ा सा
ू ना

सन 2019-20 करीता अकोला जिल््यातील शासन ननर्णय क्र गौखनी-100219/प्र.क्र.9/ ख-1, महसूल

व वन ववभाग, मुंबई 32, दिनाुंक 3 सप्टें बर, 2019 मधील तरतिी व अटी शतीनसार तसेच राज्यस्तरीय पयाणवरर्
ववभागाच्या पूवण अनमतीने ई-ननवविा व ई-लललाव घेण्यात येत असल्याबाबत यािारे िादहर सूचना िे ण्यात येत ेहे .

१) ई – ननवविा व ई- लललाव हे राज्यस्तरीय पयाणवरर् ेघात मूल्यननधाणरर् प्रािधकरर्ाने मुंिरू केलेल्या पयाणवरर्
अनमतीनसार करण्यात येत ेहे त.

२) लललावाच्या ननवविा भरु इजच्िर्ा-या यक्ती /सुंस् ा याुंना ननवविा अिाणचे शल्क वाूूगटाची हातची िंकुं मत
रु.10.00 लाखापेक्षा कमी असल्यास रु.

2000/- व रु. 10.00 लाखापेक्षा िास्त

असल्यास रु.

5000/-

जिल्हािधकारी याुंचे नावाने ेरटीिी स करावी लागेल.
३) लललावाची कायणवाही करताुंना लललावाच्या बोलीच्या अनगुंगाने भरुन घेण्यात येर्ारी रक्कम नेट बककगग, क्रेडिट
कािण, िेबीट कािण, ( नई फटी / ेरटीिी स ) पध्ितीचा अवलुंब करुन ननलाईन (सुंगर्कगय) पध्ितीने
जिल्हािधकारी अकोला याुंच्या खायात िमा करावी लागेल.
४) सवोच्च ई - ननवविा, ई – लललाव धारकाने सरक्षा ठे व, पयाणवरर् शल्क, सहे क्षर् शल्क, भूप्ष टभािे, भािेप्ा
शूल्क तसेच मोिर्ी नकाशा िमा केल्यानुंतर करारनामा करण्यात येईल.

५) शासन ननर्णय क्र गौखनी-100219/प्र.क्र.9/ ख-1, महसल
ू व वन ववभाग, मुंबई 32, दिनाुंक 3 सप्टें बर, 2019
मध्ये नमूि सवण तरतूिी े र् अटी व शतन ननवविाधारक/लललावधारक याुंना बुंधनकारक राहतील. याच
प्रमार्े पयाणवरर् अनमतीतील अटी व शतनचे पालन करण्याची िवाबिारी यशस्वी लललावधारकाची राहील.

६) राज्यस्तरीय पयाणवरर् ेघात मूल्यननधाणरर् प्रािधकरर्ाने घालून दिलेल्या सवणसाधारर् अटी मधील क्र. 3
नसार वाूूघाटाचा कालावधी दिनाुंक 30 सप्टें बर, 2021 पयंत राहील.

ि,,ा ाा रयााचच्याासाठीे श्यारपा्रतता(अ) कोर्तीही यक्ती
1. वयाने

िंकुं वा कुंपनी/सुंस् ा लललावात भाग

घेण्यास

खालील कारर्ास्तव

अपा्र  असतील -

अज्ञान, दिवाूखोर िंकुं वा मनतमुंि यक्ती िंकुं वा

2. केंद्र अ वा राज्य शासनामध्ये लाभाचे पि

धारर् केलेल्या यक्ती िंकुं वा

3. गौर्खननिाच्या स्वालमवधनाची कबाकगिंकुं वामत
ष भाटकाची रक्क्म

कववण्याुंत ेली असर्ारी यक्ती/सुंस् ा

िंकुं वा

4. नैनतक अध पतन केल्याबदल ल िंकुं वा गौर् खननिाची अवैध ्खनन
असेल अशी यक्ती

िंकुं वा वाहतूक केल्याबाबत लशक्षा लाली

5. लगतपूवीच्या ेि क
ण वगाणतील ्लाढाल ववदहत मयाणिेपेक्षा कमी असल्यास – (यक्तीसाठर रे तीगट मूल्याच्या
िंकमान 5 टक्के व सुंस् ा
ेवश्यक राहील)

व कुंपनीसाठर रे तीगट मूल्याच्या िंकमान 10

टक्के

वढी ्लाढाल असर्े

(ब) लललावात भाग
वस्तू

घेर्ा-या यक्ती/सुंस् ा याुंच्याकिे ननयलमतेयकर भरत

असल्याचा परावा,पकन

क्रमाुंक व

व सेवाकर ववभागाचा टीन क्रमाुंक असर्े ेवश्यक राहील.

(क) लललावात

भाग घेर्ा-या यक्ती /सुंस् ेला

प्राईसच्या रकमेच्या

ननवविे सोबत

इसारा

25 टक्के रक्कम भरावी लागेल.

रक्कम ्हर्ून

लललावाच्या

अपसेट

ई-ननवविा व ई-लललाव पध्ितीने वाूू/रे ती ननगणती करर्ेकिरता खालील प्रमार्े वेूाप्र क ननजश्चत करण्याुंत येत
ेहे .अकोला जिल््यातील

कूर् 1 रे तीस् ूाचे ई-ननवविा व ई-लललाव प्रिंक्रयेिारे रे ती/वाूू ननगणती करर्ेसाठर

ननवविासह ेवश्यक मादहती https://akolaco.abcprocure.com या वेबसाईटवर प्रलसध्ि करण्यात ेलेली ेहे .

सिर वेबसाईटची लीुंक जिल्हािधकारी कायाणलय, अकोला याुंच्या akola.nic.in या वेबसाईटवर िे ण्यात ेलेली ेहे .
इच्िक कुं्र ाटिाराुंना ई-ननवविा व ई-लललावात भाग घेण्यासाठर रे ती धोरर् दिनाुंक 3 सप्टें बर, 2019 चे
अनग
ू ुंगाने कूववण्याुंत येते कग, ई-ननवविा प्रिंक्रयेत भाग घेण्याकरीता डिजिटल लसनेचर सदटण िंफकेट असर्े ेवश्यक
ेहे . https://akolaco.abcprocure.com ्या वेबसाईटवर नोंिर्ी करर्े ेवश्यक ेहे . सिर सचर्त  ळाा

 िद 

30/04/2021पासूनिद 7/05/2021सायाचराळाे6 00 ाि्पयांतऑन,ाईन जि 
र्शनर ताया्ई, ननवविे चा नमूना,
प्रनतज्ञाप्र , रे ती घाटाची मादहती, अटी व शती, ई-टें ििरुंग व ई-नक्शनचा कालबध्ि कायणक्रम इयािी मादहती

जिल्हािधकारी, अकोला याुंच्या akola.nic.in या वेबसाईटवर ्पलब्ध करुन िे ण्यात ेलेली ेहे . ननवविा अिण शल्क रु.
5000/- (ना-परतावा), अनामत रक्कम ननधाणिरत िंकुं मतीच्या 25% रक्कमाुंचा ननलाईन भरर्ा करुन तसेच ेवश्यक
कागिप्र ाुंची स्ककन कीपी अपलोि करुन िद 1/05/2021पासूनिद 10/05/2021 िे ा्रते8 00 ाि्पयांतउप क्त
सचर्त  ळाा ुननऑन,ाईनई-ननव दाभ ताया्ई,. रे ती घाटासुंबुंधीची ववस्तत
ष मादहती ्परोक्त वेबसाईटवरही ्पलब्ध
करुन िे ण्यात ेली ेहे .

ननवविे सोबत, ्वणिरत रक्कम 15 दिवसात भरर्ा करण्याबाबत तसेच अटी शती माय असल्याबाबत
रु. 100/- च्या मद्राुंकावर ववदहत शप प्र , पकन क्रमाुंक व ववक्रगकर ववभागाचा TIN क्रमाुंक इयािी कागिप्र ाुंची स्ककन
कीपी िोिर्े ेवश्यक ेहे .

ई-ि,,ा ्रक्रिययाािद 10/05/2021 िेसराळाे10 00 ाि्पासूनदप
ू ा क11 00याारा,ा ाेत

घ्या
 ातया्ई, ई-ननव दािद  10/05/2021
ये े

उघड
याात

या्ते, 

ज्या

https://www.akolaco.abcprocure.com

िे दप
ु ा क2 00 वािता जिल्हािधकारी कायाणलय, अकोला जि. अकोला

ननवविाधारकाुंनी

ई-ननवविा

भरली

असेल

तेच

ननवविाधारक

्या सुंकेतस् ूावर ई-लललावात सहभाग घेवू शकतील. ई टें िर े र्

नक्शन यामध्ये िी िंकुं मत िास्त असेल यास

ई

लललाव मुंिरू करण्याुंत येईल.

ई-लललावामध्ये प्राप्त सवोच्य बोली अुंनतम करण्यात येईल, सवोच्च बोलीधारकाने े र् ेपल्या
ननवविे सोबत स्ककन करुन िोिलेल्या सवण कागिप्र ाुंच्या मू प्रती खननकमण ववभाग, जिल्हािधकारी कायाणलय, अकोला
जि. अकोला ये े दि. 10/05/2021 रोिी िपारी 4.00 वािता सािर करर्े अननवायण रादहल .

ई ननवविा व ई-नक्शन पध्ितीने रे ती/ वाूू ननगणती करर्ेसाठर खालीलप्रमार्े वेूाप्र क ननजश्चत

करण्यात ेले ेहे .

िदनाचर
30.04.2021
7.05.2021
1.05.2021
8.05.2021
10.05.2021

तपशे,
सकाूी 10.00 वािता पासून ननलाईन रजिस्रे शन (नोंिर्ी) सरु होईल.

सायुंकाूी 6.00 वािता ननवविाधारकाुंचे ननलाईन रजिस्रे शन करर्े बुंि होईल.
सकाूी 8.00 वािता पासून ननलाईन ई - ननवविा भरर्े सरु होईल.
रा्र ी 8.00 वािता ननलाईन ई - ननवविा भरर्े बुंि होईल.

ननलाईन लललाव सकाूी 10.00 ते 11.00 पयंत सरु राहील सकाूी 11.00 वािता ईलललाव प्रिंक्रया बुंि होण्याेधी बोली प्राप्त लाल्यास 10 लमनीटाकरीता तीन वेूा ईलललाव प्रिंक्रयेची वेू वाढववण्यात येईल.

10.05.2021

ननलाईन प्राप्त ई-ननवविा िपारी 2.00 वािता जिल्हािधकारी कायाणलय, अकोला ये े
िाऊनलोि करुन ्घिण्याुंत येतील. ईननव दाेणणऑक्
शनयााम्
या्िे्रच मतिा 
त
ोस्,त्याासि,,ा मचिू र 
याातया्ई,.
ई-ननवविा व ई-लललाव जस्वकारर्े िंकुं वा नाकारर्े ताुं्र ीक अि ूा ननमाणर् लाल्यास सिर कायणवाही

पढे चाल ठे वर्े वाूू घाट कमी / िास्त करर्े यासुंबुंधीचा अिधकार जिल्हािधकारी अकोला/अपर जिल्हािधकारी, अकोला
याुंनी राखून ठे वला ेहे .

दटप : रे तीघाटाुंची मादहती https://akolaco.abcprocure.com या वेबसाईटवर प्रलसध्ि करण्यात ेली ेहे . ई-टें िर
िंकुं वा ई-नक्शन बाबत कोर्याही अिचर्ीकरीता खालील रमणमर्ध्वनी िंकुं वा ई-मेल वर सुंपकण साधावा – +91
9081000427/ 9510812971/9374519729/07935022180/07935022167/6353217080 Email : support@abcprocure.com ,
sonu@abcprocure.com, satabdi@abcprocure.com

जिल्हाधिकारा कोर ,ा

जिल्हाधिकारी कार्ाालर्, अकोला

रे ती घाट ई-टें डरीींग व ऑक्शनककिरता सींक्षिप्त अटी व शती
सन 2019-20 करीता अकोला जिल््यातील शासन ननर्णय क्र गौखनी/100219-प्र.क्र.9/ ख1-,

महसूल व वन ववभाग, मुंबई 22, दिनाुंक बरसटप्स 2, 2019 मधील तरतिी, अप्ी व शतीनसार तसेच जिल्हा

पयाणवरर् ववभागाच्या पवण अनमतीने ई-ननवविा व ई-लललाव घेण्यात येत आहे त.
अ)

1. ई – ननवविा व ई- लललाव हे राज्यस्तरीय पयाणवरर् ववभागाचे अनमतीस अधधन राहन घेण्याुंत येत आहे त.
2. राज्यस्तरीय पयाणवरर् ववभागाने पयाणवरर् अनमतीस दिनाुंक 30 सटप्स बर, 2021 पयंत मुंिरू ात दिली असल्याने
तीच लललावाची अुंनतम मित राहील.

3. लललावाची कायणवाही करताुंना लललावाच्या बोलीच्या अनगुंगाने भन न घेण्यात येर्ारी 1/4 रक्कम नेप्
बॅकीग,क्रेडिप् कािण, िेबीप् कािण, (एनईएफप्ी/आरप्ीिीएस) पध्ितीचा अवलुंब कन न ननलाईल (सुंगर्कीय)
पध्ितीने जिल्हाधधकारी अकोला याुंच्या खायात िमा करावी लागेल.
4. जिल्हा पयाणवरर् ववभागाची अनमती प्राटत होताच 1/4 रक्कम लललाव अुंतीम केल्यानुंतर ताकाळ श शासनाच्या
खायात िमा करण्यात येईल.
5. जिल्हा पयाणवरर् ववभागाची अनमती प्राटत ााल्यानुंतर लललावाच्या बोलीप्रमार्े 3/4 रक्कम लललावधारकाने
िमा केल्यानुंतर व ननयमानसार करारनामा केल्यानुंतर लललावधारकास वाळ शू / रे तीघाप्ाचा ववहीत कालावधीत
ताबा िे ण्यात येईल.
6. सवोच्च ई -

ननवविा, ई – लललाव धारकाने सरक्षा ठे व, पयाणवरर् शल्क, आयकर शल्क, सर्व्हे क्षर् शल्क,

भूपष्ृ प्भािे, भािेप्ा शूल्क तसेच मोिर्ी नकाशा िमा केल्यानुंतर करारनामा करण्यात येईल.

7. क्र. गौखनन 10/0219/प्र.क्र. 9/ख-1 दि. 2 सटप्स बर, 2019 मधील नमूि सवण तरति
ू ी आणर् अप्ी व
शतीं ननवविाधारक/लललावधारक याुंना बुंधनकारक राहील.

8. लललावधारकाने वाहतकी िरम्यान सावणिननक अावा खािगी पाण्याच्या पाईप लाईनचे कोर्तेही नकसान
होर्ार नाही याची िक्षता घ्यावी तवतवतच अनावधानाने कोर्तेही नकसान ााल्यास याची भरपाई कन न िे र्े
बुंधनकारक राहील.
9. लललावाची मित सुंपल्यानुंतर लललावधारकाने अनञेयेय मयाणिेत ्खनन केल्याबाबतचे प्रमार्पर स सािर करावे
लागेल.
10. वाळ शूच्या वाहतकीकररता वापरण्याुंत येर्ा-या वाहनाुंची नोंि जिल्हाधधकारी कायाणलय (खननकमण शाखा) येाे
करर्े बुंधनकारक राहील.

11. वाळ शूच्या वाहतकीकररता वापरण्याुंत येर्ा-या वाहनाुंवर स्वखचाणने िीपीएस लसस्प्ीम बसववर्े बुंधनकारक राहील.
1.

अटी व शती

रे ती/वाळ शू स्ाळ शाुंच्या एकरितर सत समूहाकरीता ई-ननवविा जस्वकारण्यात येतील. ज्या ननवविाधारकाुंनी सुंकेतस्ाळ शावर

दिलेल्या ई-ननवविा भरल्या नाहीत अशा ननवविा धारकाुंच्या ननवविा अवैध ठरववण्यात येतील तसेच याबाबत
या कायाणलयात िाि मागण्याचा अधधकार राहर्ार नाही.
2.

वाळ शू गप्ासाठी ननजचचत करण्यात आलेल्या अपसेप् प्राईस (हातची ककुं मती) पेक्षा सवोच्च
ननवविाधारकाुंस रे ती घाप्ाुंची ननगणती करण्यास ननयमानसार प्राधधकृत

करण्यात ये ल.

ककुं मतीच्या ई-

3.
4.

ई-ननवविावतवारे प्राटत ाालेले िे कार हातच्या ककुं मतीपेक्षा िास्त नसल्यास ववभागीय आयक्ताुंच्या ननिे शास
अनसन न या वाळ शू गप्ाच्या फेर ई-ननवविा/लललाव बोलववण्यात येईल.

ई-ननवविे वतवारे घ्यावयाच्या रे ती/वाळ शू स्ाळ शात अपेक्षक्षत वाळ शूसाठा आहे ककुं वा नाही, वाहतकीसाठी आवचयक
रस्ते ्पलब्ध आहे त ककुं वा नाहीत याची खाञी कन न घेण्याची िबाबिारी सुंबुंधीत ननवीिाधारकाची राहील.

5.

ननवविे तील प्राटत सवोच्च बोलीचा िे कार स्वीकारर्े ककुं वा नाकारर्े याबाबतचा अुंनतम

ननर्णय जिल्हाधधकारी

घेतील व सिर ननर्णय सुंबुंधधतास ननवविा ्घिण्याचे दिवशीच कळ शववण्यात येईल.
6.

सवोच्च ई-ननवविा स्वीकारल्यानुंतर व 1/4 रक्कम भरल्यानुंतर 15 दिवसाुंत ई-ननवविे तील नमूि केलेल्या
्वणररत रक्कमेचा भरर्ा करर्े बुंधनकारक आहे , अशा हमीचे िायीव स्वीकारर्ा-या िोन र्व्यक्तीुंसह
ननवविाधारक स्वखचाणने खरे िी केलेल्या न पये 100/-

तक्या रकमेच्या मद्ाुंकीत (स्प्ॅ म्प पेपर) कागिावर

करारनामा कन न िे ईल. असे करारपर स कन न न दिल्यास याने भरलेली 1/4 रक्कम िटत करण्यात येईल व
ननवविा रद्द कन न सुंबुंधीत रे ती घाप्ाच्या फेर ननवविा बोलववण्यात ये तील. तसेच ववदहत कालावधीत वरील
प्रमार्े करारपर स न केल्याच्या पररर्ामी ननवविाधारकास होर्ा-या कोर्याही नकसानीची िबाबिारी शासनावर
राहर्ार नाही. ननवविे मधील नमूि रकमेपैकी भरलेली रक्कम विा िाता लशल्लक राहीलेली 75 % (3/4)

रक्कम सवोच्च ई ननवविा जस्वकारल्यापासून अावा अुंनतम केल्यापासून 15 दिवसात एक रकमी भरावी
लागेल.

अन्याा ननवविा रद्द करण्यात येईल व 1/4 रक्कम िटत करण्यात येईल व सुंबुंधधत रे ती घाप्ाच्या

फेर ननवविा बोलववण्यात येतील.

ननवीिाधारकाने लशल्लक राहीलेली 75 % (3/4)

रक्कम ववदहत मितीत

भरल्यानुंतर व ननयमानसार ववदहत करारनामा केल्याुंनतर, याला वाळ शू स्ाळ शाचा प्रयक्षात ताबा ्लशरात
्लशरा सात दिवसात िे ण्यात येईल.
7.

रे ती/वाळ शू (ठे का) ई ननवविा, ननवविाधारकाच्या कारर्ास्तव,

ज्यावेळ शी रद्द करण्यात येईल अशा वेळ शेस या

रे ती/वाळ शू घाप्ाचा नर्व्याने िाहीरनामा काढून फेर ननवविा/लललाव बोलववण्यात येईल.

फेरननवविे त पवीच्या

ननवविा ककुं मती पेक्षा कमी ककुं मत आल्यास फरकाची रक्कम पवीच्या ननवविाधारकाकिून िमीन महसलाची
ाकबाकी म्हर्ून वसूल करण्यात येईल.

ताावप फेरननवविे त पवीच्या ककुं मतीपेक्षा अधधक (िािा) ककुं मत

आल्यास यावर पवीच्या ननवविाधारकास कोर्ताही हक्क राहर्ार
8.

नाही.

ननवविाधारक, याुंच्या ई ननवविा क्षेर सातील ज्या दठकार्ातून रे ती/वाळ शू काढण्याने धूप होऊ शकेल व यामळ शे
ननवासी

मारतीुंना, घरे अावा

्खनन करर्ार नाही अावा

तर बाुंधकामे याुंना धोका ननमाणर् होईल अशा दठकार्ातन वाळ शूचे स्वतः

तराुंना तसे करण्यास परवानगी िे र्ार नाही. अशा प्रकरर्ी ्खनन करण्यास

प्रनतबुंध करर्ारे जिल्हाधधका-याुंचे ननर्णय अुंनतम असतील.
9.

ववदहत केलेल्या मयाणिेच्या पललकिे असले ल्या क्षेञातून रे ती/वाळ शूचे ्खनन करता येर्ार नाही.

तसेच

तर

र्व्यक्तीच्या खािगी मालकीच्या िलमनीतून, अशा िलमनी लललावाने िे ण्यात आलेल्या क्षेञात समाववष्प् असल्या

तरी, रे ती/वाळ शू काढता येर्ार नाही तसेच रस्ते/पायवाप् म्हर्ून वापरण्यात येर्ा-या िलमनीतून रे ती/वाळ शू काढता
येर्ार नाही.
10.
11.

वाळ शूच्या ्पस्याकरीता सक्शन पुंम्पसारख्या व

तर याुंरितर सक साधनाुंचा वापर करता येर्ार नाही.

कोर्याही रे ल्वेच्या पलाच्या कोर्याही बािूने 600 मीप्सण (2000 फप्) अुंतराच्या आत रे तीचे ्खनन
करता येर्ार नाही.

तसेच िेाे निी-नाल्याुंवर पूल आहे त, याच्या स्तुंभापासन 100 मीप्सण पयंत ्खनन

करता येर्ार नाही. तसेच अजस्तवात असलेल्या सावणिननक पार्ी परवठा /स्ञोतचे 500 मी. पररसरात रे ती
्खनन करता येर्ार नाही.

12.

िेाे वाळ शू ्खनन चालू आहे , या दठकार्ी फलक लावन
ू ्खनन क्षेञाची सीमा ननजचचत कन न िशणववण्यात
यावी.

13.

वाळ शूच/े रे तीचे ्खनन करताुंना ककुं वा ती काढताुंना खािगी मालमतेस कोर्ातीही हानी/नकसान पोहचल्यास

याची भरपाई करण्याचे िानयव ननवविाधारकावर राहील. अशा हानीची/नकसानीची पररगर्ना सक्षम अधधकायाकिून करण्यात येईल व या बाबतचा ननर्णय अुंनतम राहील व अशी रक्कम ाकीत िमीन महसूलाच्या
14.

वसल
ू ीप्रमार्े सुंबुंधीत ननवविाधारकाकिून वसल
ू करण्यात येईल.

ई-ननवविे वतवारे दिलेल्या ठे क्याच्या कालावधीत शासनाने तो ठे का रिि केल्यास ककुं वा याला मुंिूर केलेल्या
क्षेञाचे ्खनन करण्यास ककुं वा रे ती/वाळ शू काढण्यास बुंिी घातल्यास ननवविाधारकास शासनावर खप्ला भरता
येर्ार नाही.

15.

्खनन केलेल्या ककुं वा काढलेल्या वाळ शूच/े रे तीची साठवर्क फेर ववक्रीसाठी करता येर्ार नाही. वाळ श/रे ती ठे क्याची
मित सुंपण्यापव
ू ीच रे ती धोरर् 12 माचण, 2012 नसार ज्या वाळ शूच/े रे तीचे ्खनन केलेले आहे या वाळ शूचा/रे तीचा
साठा मित सुंपन्यापूवीच ्खननाच्या िागेवन न हलववण्यात आला नाही तर तो शासनाच्या मालकीचा होईल

व अशा वाळ शूचा/रे तीच्या ककुं मतीबाबत अावा मालकीबाबत लललावधारकास अावा याुंच्या ठे केिारास कोर्ताही
हक्क साुंगता येर्ार नाही ककुं वा याबाबत शासनाववन ध्ि िावा करता येर्ार नाही.
16.

लललावाने दिलेल्या क्षेर सातील वाळ शूच्या रे तीच्या वाहतूकीसाठी आवचयक परवाने/पासेस पस्तके ननवविाधारकाला
जिल्हाधधकारी कायाणलयाकिून ्पलब्ध कन न िे ण्यात येतील. असे पासेस ्पलब्ध कन न िे ताुंना ननवविाधारकास

वाळ शू गप्ात ्पलब्ध असलेला मुंिूर वाळ शूसाठा व ्खनन ववचारात घेऊन आवचयक तेवढे च पासेस पस्तके
17.

ननवविाधारकास िे ण्याुंत येतील. असे वैध परवाने/पासेस धारर् करर्ा-याुंनाच वाळ शू/रे तीची वाहतक करता येईल.
प्रयेक वाहतूक पावतीवर जिल्हा खननकमण अधधकारी याुंची सही व लशक्का आवचयक राहील.

सवण जिल्हयात

याच पध्ितीने वाहतक पावती िे र्े बुंधनकारक राहील. लललावाची पूर्ण रक्कम भरल्यानुंतर वाळ शूसाठया
्खनन करण्याचा कायिे शीर अधधकार ननवविाधारकास प्राटत होईल व यानसार अुंिाजित वाळ शूसाठया
18.

तकेच

्खनन/वाहतूक परवाने ननवविाधारकास िे ण्यात येईल.

शासनाचे ननिे शानसार वाहतक पावतीवर बारकोडिुंग ककुं वा तसम ्पाय योिना करण्याचे ननजचचत करण्यात
आल्यास बारकोि ररिर तसेच याकरीता आवचयक सुंगर्क
लागेल.

19.

तके

तर बाबीची पूतत
ण ा स्वखचाणने लललावधारकास करावी

ननवविाधारकाने याला वाप्प केलेल्या/ मुंिरू केलेल्या क्षेर साच्या सीमा िशणववर्ारे खाुंब ्भारावे.

तसेच

लललावधारकाचे नाुंव, पता व िागेचा तपलशल िशणववर्ारा फलक योग्य दठकार्ी लावर्े आवचयक आहे .
20.

ई-ननवविा घेण्याची तारीख काहीही असली तरी ई-ननवविा वगाणच्या 20 सटप्स बर रोिीच सुंपष्प्ात येईल.

ई-

ननवविे वतवारे दिलेल्या क्षेर सातून करारात नमूि केलेल्या कालावधीत, परवानगी दिलेल्या साधनाच्या सहाय्यानेच
वाळ शूच/े रे तीचे ्खनन करण्याची िबाबिारी ननवविाधारकाची राहील.

वाळ शू स्ाळ शात अपेक्षक्षत साठा नाही, रस्ते

्पलब्ध नाहीत, वाळ शू स्ाळ शात पार्ी आहे अशा तसेच मानीव वा नैसधगणक आपतीच्या कारर्ास्तव सिर
21.

कालावधी कोर्याही पररजस्ातीत वाढवून दिला िार्ार नाही व वाळ शूगप् बिलन दिला िार्ार नाही.

्खनन केलेल्या वाळ शूच्या/रे तीच्या वाहतूकीसाठी अजस्तवात असलेले रस्तेच ननवविाधारकाने वापरावायाचे आहे त.
तसेच वाहतकीसाठी वेगळ शे रस्ते ्पलब्ध कन न दिले िार्ार नाहीत.
लमळ शववण्याची िबाबिारी ननवविाधारकाची राहील.

तसेच वाहतकीसाठी नवीन

रस्ता

रस्ते ्पलब्ध नाहीत ककुं वा वाहतकीसाठी बुंि आहे त या

कारर्ास्तव कोर्याही पररजस्ातीत रे ती/वाळ शूम ्खननाचा कालावधी वाढवन
ू दिला िार्ार नाही अावा रे ती/वाळ शू
22.

घाप् बिलून दिला िार्ार नाही.

वापरात असलेल्या रस्याुंची िागििी लललावधारकास करावी लागेल.

निीपाञातन/नाल्यातून अावा याला रे ती/वाळ शू ्खनन करण्यासाठी ज्या क्षेञाचे वाप्प केले असेल या क्षेर सातून
रे ती/वाळ शू ्खनन करताना नैसधगणक सुंपतीस व पयाणवरर्ास धोका होर्ार नाही याची सवण खबरिारी
ननवविाधारकाने घ्यावयाची आहे .

23.

रे तीचे/वाळ शूचे निीपाञातून/नाल्यातन
ू शासन ननर्णय दि. 25/10/2010 पासन
ू वाळ शूचा ककमान 6 फप् साठा लशल्लक
ठे वूनच रे तीच्या प्रस्तरातून भूिल सवेक्षर् व ववकास युंञर्ेच्या सवेक्षर्ानुंतर ववदहत केलेल्या खोलीपेक्षा िास्त
्खनन करण्यात येऊ नये.

तसेच निीपाञ/नाला याुंचे पाञ बिलून अावा याुंस हानी पोहोचवून पयाणवरर्ाचे

नकसान होर्ार नाही याचीही खबरिारी ननवविाधारकाने घ्यावयाची आहे . भूिल सर्व्हे क्षर् शल्क न . 5000/- प्रती
घाप् याप्रमार्ेचा धनाकगण ्पसुंचालक, महाराष्र भूिल सवेक्षर् व ववकास युंञर्ा, अमरावती याुंचे नावाने िमा
करावा लागेल.
24.

ननवविाधारकाने गावक-याुंच्या ननस्तार हक्कास बाधा पोहोचववता कामा

25.

रे ती/वाळ शू ्खनन करताुंना अावा हलववताना अपघात ााल्यास ननवविाधारकाने अपघाताची मादहती ताकाळ श

26.

नये.

िवळ शच्या पोलीस ठाण्यात वतयावी. व याची सुंपूर्ण िबाबिारी वैयक्तीक ननवविाधारकाची राहील.

ननवविाधारकाने रे तीच्या/वाळ शूच्या वाहतकीसाठी सक्षम प्राधधका-याुंनी प्रमाणर्त व स्वाक्षररत केलेली वाहतक
पावती ववदहत नमन्
ू यात वाळ शू/रे तीची वाहतक करर्ा-या प्रयेक वाहनासोबत िरवेळ शी िे र्े आवचयक आहे .

ननवविाधारकाने याच्या ई-ननवविे तील नमूि स्ाळ शातील रे ती/वाळ शूची वाहतूक करर्ा-या वाहनास याच्या वहन

क्षमते तक्याच पररमार्ाची वाहतूक पावती वतयावी. कोर्तेही वाहनाुंना यापेक्षा अधधक पररमार्ाची रे ती/वाळ शू
वाहून नेत असल्याचे आढळ शून आल्यास या वाहनातील सुंपर्
ू ण गौर्खननि अवैध आहे असे समिून यावर
ननयमानसार िुं िामक कारवाई तसेच क्षमतेपेक्षा िास्त वाहतूकीबाबत मोप्र वाहना कायवतयानसार कारवाई
करण्यात येईल.

्क्त कारवाईबरोबर िटत केलेल्या रे तीचा फेर ई-ननवविा ककुं वा लललाव बोलववण्यात येईल.

आणर् रे ती घाप् धारकावरही कायणवाही करण्यात येईल.

याचप्रमार्े ननवविाधारकाने रे ती. वाळ शूचे केलेले

्खनन, ववक्री व वाहतक केलेल्या रे तीबाबतची िै नुंदिनी दहशोब नोंिवही ठे वर्े आवचयक आहे .

ही नोंिवही

व तर दहशोब कागिपञे जिल्हा खननकमण अधधकारी, खननकमण ननररक्षक, महसूल अधधकारी तसेच जिल्हाधधकारी

व भूववञेयान व खननकमण सुंचालनालयातील ननररक्षर् करर्ा-या अधधका-याुंसाठी ्खननाच्या िागेवर ्पलब्ध
कन न वतयावीत.
27.

गौर् खननिाच्या ्खननाचे, ववक्रीचे व वाहतूकीच्या सुंबुंधातील सवण दहशोब व कागिपञे, लललावधारकाने

दिलेल्या िागेवर ठे वली पादहिे आणर् सिरह दहशोब व कागिपञे सुंबुंधधत महसूल अधधकारी, खननकमण
अधधकारी तसेच भववञेयान व खननकमण सुंचालनालय, महाराष्र राज्य, नागपूर याुंच्या अधधपयाखालील अधधकायाुंच्या ननररक्षर्ाकररता ्पलब्ध कन न वतयावीत व कायाणलयात प्रयेक पढचे मदहन्याची 10 तारखेपयंत सािर
करावे.
28.

ननवविाधारकाने करारनामा करतेवेळ शी ई-ननवविा अप्ी व शतीचे याोधचत पालनााण रक्कम न . 300000/- (न पये
तीन लक्ष फक्त) ककुं वा अपसेप् प्राईसच्या 20 % यापैकी अधधक असेल तेवढी रक्कम अनामत रक्कम म्हर्ून

जिल्हाधधकारी याुंच्याकिे ठे वर्े आवचयक आहे . परुं तू ज्या वाळ शू गप्ाची हातची ककुं मत न . 10 लाखापेक्षा कमी
असेल तर हातची ककुं मतीच्या 20% रक्कम अनामत रक्कम म्हर्ून घ्यावी, ही रक्कम ननवविाधारकाने ई-

ननवविे च्या मितीत सवण अप्ी व शतीचे योग्यररया पालन केल्यास ई-ननवविे ची मित सुंपल्यावर परत करण्यात
येईल.
29.

ननवविाधारकाने ननयमात नमि केल्याप्रमार्े अप्ी व शतीचे तसेच गौर् खननि ्खनन ननयमातील
तरतूिीनसार असलेले ननयम (सुंबुंधीत ववभागास लागू असलेले ननयम) आणर् तसेच महाराष्र िमीन महसूल
अधधननयमातील तरतूिीनसार लागू असलेल्या ननयमाचे पालन करर्े बुंधनकारक राहील. याचप्रमार्े

30.

ननवविाधारकाने रे तीचा/वाळ शूचा पर्
ू ण ्पयोग गौर् खुंननि म्हर्न
ू च केला पादहिे.

रे तीचे/वाळ शूचे ्खनन करतेवेळ शी िर काही प्रमख खननि आढळ शून आल्यास ननवविाधारकाने/ठे केिाराने मा.
ववभागीय आयक्त/मा. जिल्हाधधकारी याुंच्याकिे सात दिवसात कळ शववले पादहिे.

31.

कोल्हापूरी पध्ितीचे बुंधारे असलेल्या दठकार्ी पाप्बुंधारे ववभाग/मा. ववभागीय आयक्त/मा. जिल्हाधधकारी याुंनी

ननजचचत केलेल्या अुंतराच्या मयाणिेचे बुंधन पाळ शर्े आवचयक असेल. सावणिननक पार्वठा/पार्ी परवठा र्व्यवस्ाा
असलेल्या दठकार्ापासन 100 मीप्र अावा भि
ू ल सवेक्षर् व ववकास युंञर्ा ननजचचत करे ल तेवढया
अुंतरापललकिेच ्खनन करर्े बुंधनकारक आहे .
32.

वाळ शूची वाहतूक करताुंना वाहनातील वाळ शू टलास्प्ीक पेपरने/तािपञीने आच्छादित कन नच वाळ शूची वाहतूक
करर्े बुंधनकारक आहे .

33.

मुंिूर क्षेञातनच मुंिूर रे ती साठा पेक्षा अधधक रे तीची ्खनन व वाहतक करता येर्ार नाही. मुंिूर
पररमार्ापेक्षा अधधक वाळ शूसाठा रे तीगप्ात असल्यास यावर ननवविाधारकास कोर्ताही अधधकार राहर्ार नाही

व मुंिूर पररमार्ापेक्षा अधधक ्खनन व वाहतक केल्याचे आढळ शल्यास म.ि.म. 1966 च्या तरतूिीनसार
िुं िास पाञ राहील.
34.

अवैध वाळ शू/रे ती साठा पकिल्यानुंतर महाराष्र िमीन महसूल अधधननयम 1966 मधील 48 (7) व (8) नसार
कारवाई करण्यात येईल.

लललावधारकाुंनी याुंनी दिलेल्या करारनाम्यातील कठलीही अप्ीचे भुंग केल्यास

सक्षम प्राधधकारास लललाव रद्द करण्या र्व्यनतररक्त योग्य शास्ती लािता येईल.
35.

िर मदहन्याचे िस-या व चौथ्या रवववार रोिी मुंिूर केलेल्या रे ती घाप्ातून रे ती ्पसा करण्याचे काम बुंि
ठे वावे लागेल.

36.

पयाणवरर्ाचे सुंतूलन राखर्ेसाठी ननकामी वाळ शूचे साचलेले दढग निीपाञातील वाळ शू ्पसल्यामळ शे ाालेले खििे
बिववण्यासाठी ्पयोगात आर्ावे. याची िबाबिारी ननवविाधारकाची राहील.

37.

ववक्रीकर भरण्याची िबाबिारी ननवविाधारकाची राहील.

तसेच आयकर व मद्ाुंक शल्क रक्कम शासन िमा

कन नच करारनामा करण्याची िबाबिारी ननवविाधारकाची राहील.

या लशवाय जिल्हापररगि कर/ग्रामपुंचायत

कर ई. ववहीत केलेल्या प्रमार्े सुंबुंधधत तहलसलिाराुंकिे अिा करावे लागेल.
38.

लललावधारकाने याला वाप्प केलेल्या/मुंिूर केलेल्या क्षेञाची सक्षम ववभागाकिून स्वखचेने मोिनी कन न घेवून
लसमा िशणववर्ारा फलक योग्य िशणनीय दठकार्ी लावर्े आवचयक आहे . मुंिूर क्षेञाचा ताबा ननवविाधारकाुंनी

सुंबुंधधत तहलसलिाराकिून प्राटत कन न घ्यावी. मुंिर केलेल्या रे ती घाप्ाचे स्वःखचांनी तालका ननररक्षक भम
ू ी
अलभलेखचे मोिर्ी व लसमाुंकर् केलेला नकाशाचे िोन प्रती सािर करण्याची िबाबिारी ननवविाधारकाची
राहील.
39.

रे ती घाप्ाचा ताबा लमळ शल्याची प्रत सािर केल्यानुंतर मुंिूर केलेला रे ती साठा
पावया िे ण्यात येतील.

तक्याच प्रमार्ात रे ती वाहतक

40.

वाळ शू ्खनन व वाहतक वाहनाची यािी वाळ शू ्पासा पव
ू ी तहलसल कायाणलयास सािर करावी लागेल. रे ती/वाळ शू
्खननाची वेळ श सकाळ शी 6.00 ते सुंध्याकाळ शी 6.00 वािे पयंतच (सयोिय ते सयाणस्त) राहील.

यानुंतर

्खनन आढळ शल्यास अवैध समिण्यात येईल.
41.

रे ती लललावाच्या रकमेच्या 2.00 प्क्के आयकर (TCS) भरर्ा करर्े बुंधनकारक आहे . Under Section
206 C(IC).

42.

ज्या र्व्यक्तीचा ्च्चतम िे कार जस्वकारण्यात येईल. याने पयाणवरर् शल्काचा (ई-ननवविे तील बोलीच्या
रक्कमेच्या 2 प्क्के) रक्कमेचा भरर्ा करावा लागेल.

43.

रे ती/वाळ शू घाप्ातील रे ती/वाळ शूची वाहतूक करर्ा-या वाहनास याच्या वाहन क्षमते तक्याच पररमार्ाची वाहतूक

पावती वतयावी व जिल्हाधधकारी कायाणलयास लललावधारकाकिून सािर करण्यात येर्ा-या दहशेबात याच
पररमार्ाची

नोंि घेण्यात यावी.

याची सवण िबाबिारी लललावधारकाची राहील. यापेक्षा कमी पररमार्ाची

नोंि दहशोबात घेतल्याचे आढळ शून आल्यास लललावधारकाववन ध्ि ननयमानसार िुं िामक कारवाई करण्याुंत
येईल.
44.
45.

ई-ननवविाुंचे अप्ी व शतीमध्ये बिल करण्याचे तसेच पूवण सच
ू ना न िे ता ई-ननवविा तहकब करर्े रद्द करर्े
तसेच ई-ननवविा नामुंिूर करर्े

यािी सवण अधधकार जिल्हाधधकारी अकोला याुंनी राखून ठे वले आहे त.

लसलप्े शन (Siltation) स्प्िी बाबतचा अहवाल वाळ श ्खननापूवी अावा वाळ श ्खननाचा कालावधी

सुंपण्यापव
ू ी, तञेय युंर सर्ा िसे NIO/CWPRS किून कन न याचा अहवाल पयाणवरर् ववभाग, जिल्हाधधकारी
कायाणलय व महाराष्र प्रिगर् ननयुंञक मुंिळ श याुंचक
े िे सािर करावा लागेल.
46.

ज्या दठकार्ी कासवाुंची घरप्ी (Turtle Nesting) असेल या दठकार्ाहून वाळ श ्खनन करण्यास ननबंध
राहील.

47.

मुंिर क्षेञापैकी कमीतकमी 20 प्क्के क्षेञामध्ये निी नतरावर तसेच गावातील वाहतक रयावर ाािे लावून

48.

्खननाच्या वेळ शी Soil Erosion व Silt Management च्या बाबत आवचयक या िक्षता घेण्याुंत यार्व्यात.

49.

्खननाच्या िागेवर वैवतयकीय प्राालमक ्पचार सववधा ्पलब्ध कन न ियावी लागेल.

50.

्खननाच्या िागेवर मिराुंना िेवर् बनववर्े, शध्िपार्ी, वैवतयकीय ्पचार व

हरीयाली (Green Belt) करावी लागेल.

तर आवचयक सववधा

(कामगार कायवतयानसार) ्पलब्ध कन न वतयावी लागेल.
51.

वावगणक पयाणवरर्ीय अुंकेक्षर् अहवाल पयाणवरर् ववभागास सािर करावा लागेल.

52.

ई-प्स िर धारकाने वाळ श ्खननाबाबतचा मालसक व सहामाही अहवाल ाेरॉक्स प्रत व लस.िी./पेनड्रार्व्हय मध्ये
जिल्हाधधकारी कायाणलय व पयाणवरर् ववभागास सािर करावा लागेल.

53.

अकोला जिल््यात ई-ननवविा प्रर्ालीचा वापर होत असल्यामळ शे कोर्तीही ताुंर सीक चक होर्ार नाही याची
ननवविाधारकाने िक्षता घ्यावी.

54.

पयाणवरर् ववभागाने मुंिरू ी प्रिान करताुंना घालन
ू दिलेल्या सवण अप्ी व शती ननवविा धारकास बुंधनकारक

राहतील. पयाणवरर् ववभागाने दिलेली पयाणवरर् ववगयक मुंिूरी 20 सटप्स बर, 2021 पयंतच असून यानुंतर
पयाणवरर्ावर होर्ा-या पररर्ामाुंची मादहती घेवून पढील कालावधीकरीता पयाणवरर् ववगयक मुंिूरीबाबत ननर्णय

घेण्यात येईल. पयाणवरर् ववभागाने पयाणवरर् ववगयक मुंिूरी कोर्याही क्षर्ी नाकारल्यास हा हराणस/ननवविा

रद्द करण्यात येईल व रे ती ्खनन ताकाळ श ााुंबववण्यात येईल व यामळ शे होर्ा-या कोर्याही नकसार्ीबाबत
िाि मागण्याचा ननवविाधारकास अधधकार राहर्ार नाही.

55.
56.

बार कोि पावया, बारकोिीुंग प्रर्ाली करीता येर्ारा सवण खचण ननवविाधाकाुंकिून वसल
ू केला िाईल.

लललावधारकास ननयमात नमि केल्याप्रमार्े अप्ी व शतीचे व गौर् खननि ्खनन ननयमातील तरतिी
नसार असलेले सवण ननयम, वाळ शू/रे ती ननगणत सुंबुंधधत शासन ननर्णय दि. 2 सटप्स बर, 2019 व

शासन/जिल्हाधधकारी याुंचे किील वेळ शोवेळ शी ननगणत आिे श/पररपञक/सूचना ई. (सुंबुंधीत ववभागास लाग असलेले
ननयम) आणर् तसेच महाराष्र िमीन महसूल अधधननयमातील तरतिी नसार लाग असलेल्या ननयमाचे पालन
करर्े बुंधनकारक राहील.
57.

शासनास आवचयकता भासल्यास रे ती घाप् रिि करण्याचे अधधकार राखन ठे वले आहे त तसेच जिल्हाधधकारी
याुंचा ननर्णय अुंनतम राहील.

58.

महाराष्र शासन, ्वतयोग, ्िाण व कामगार ववभाग, याुंचे पर स डिएमएफ-0916/प्र.क्र. 68/्-9, दिनाुंक
20/09/2016 नसार गौर्खननिाच्या

सुंिभाणत स्वालमवधनाच्या 10 प्क्के िराने (न . 40/- प्रनतब्रास प्रमार्े)

जिल्हा खननि प्रनतष्ठानकररता ना परतावा रक्कम डिमाुंि ड्रा्प्चे स्वन पात िमा करावी लागेल.

जिल्हाधिकारी अकोला

शपथपञ

(100 रु. स्टॅ म्प पेपरवर)

(ई टें डर ींग निविदा धारकाकडूि हराासाची 1/4 रक्कम भरुि घेतल्यािींतर भराियाचे)
मी,--------------------------------------------------------(पर्
ू ा िाींि) रा.____________________

ता.----------------जि.------------------ रे ती घाट हराास घेर्ार शपथेिर लिहुि दे तो की, मी मौिा-----------------------ता.----------------जि. अकोिा येथीि सर्व्हे िीं./ग.क्र.----------------

क्षेञ--------------------हे .आ./चौ.मी. या रे तीघाटाचा सि 2019-20 या िर्ााकर ता (30.09.2021
पयंत) रु.--------------------(अक्षर
आहे .

रु.---------------------------------) ककीं मतीस हराास घेतिेिा

सदर रे ती घाट जिल्हाधधकार अकोिा याींिी मींिरु केल्यास करारिाम्याच्या तारखेपासि
ू

दद. 30.09.2021 पयंत मींिूर रे ती साठयाचे उत्खिि ि िाहतक
ू करण्यात येईि.

उक्त रे तीघाटाची ई-निविदा भरण्यापि
ू ी सदर रे ती घाटाची मी, मोक्यािर िाऊि

पाहर्ी केि असि
ू रे ती घाटाची जथथती, रे ती साठा र्व्यिजथथत ददसि
ू आल्यािरच मी माझ्या
मिी िस
ु ार हराास घेतिा आहें . भविष्यात िैसधगाकररत्या अथिा अन्य कारर्ामळ
ू े आणर् डॅमचे
तसेच तिािाचे पाण्यामळ
ु े घाटाचे जथथतीत बिघाड होऊि ककीं िा शासककय रथता उपिब्ध

िसल्यामळ
ू े /इतर कारर्ा मळ
ु े रे ती उत्खिि/िाहतक
ू कराियास अडचर्ी आल्यास शासिा विरुध्द
माझी कोर्तीह तक्रार राहर्ार िाह ि अशी जथथती निमाार् झाल्यास रे तीघाटाच्या हराासाची
रक्कम मी परत मागर्ार िाह .

रे तीघाट हराासािाितच्या अट ि शती मी थितः िाचल्या/

िाचूि घेतल्या असि
ू त्यासाठी मी याद्िारे िींधिकारक आहे .

सदर रे तीघाटाचे ई-टें डर/ हराासाच्या रक्कमेच्या 1/4 रक्कम रु.---------------

(अक्षींर रु.------------------------------------) ईट िीएस/चिाि क्र. -------------दद.------------ िस
ु ार
शासककय खजिर् ्यात/डड.डड.भरर्ा केि आहे .

सदर रे तीघाटास जिल्हाधधकार अकोिा याींिी

मींिूर प्रदाि केल्यािींतर जिल्हाधधकार अकोिा याींचे सिाात िाथत ई-टें डर ींगच्या रकमेिस
ू ार
मींिूर, आदे शािस
ू ार माझ्या द्िारे 3/4 रकमेचा भरर्ा ि करारिामा करतेिेळी ई-निविदा अट ि
शतीचे यथोधचत पाििाथा रक्कम रु. 300000/- (रुपये तीि िक्ष फक्त) ककीं िा अपसेट प्राईसच्या
20 % यापैकी अधधक असेि तेिढ रक्कम ककीं िा ज्या िाळू गटाची हातची ककीं मत रु. 10
िाखापेक्षा कमी असेि तर हातची ककीं मतीच्या 20% रक्कम अिामत म्हर्ूि जिल्हाधधकार

याींचेकडे ती रक्कम 15 ददिसाींच्या आत शासि िमा करे ि. विदहत कािािधीत असे ि केल्यास

मी भरिेि हराासाची रक्कम शासि िमा होऊि ि सदर घाट माझ्या िािािे रद्द होऊि पन्
ु हा
हराास केल्यास यात माझी काह ह हरकत राहर्ार

िाह .

सदर घाट हा पन्
ु हा हराास झाल्यास

त्या घाटाचे हराासाचे फरकाची रक्कम ककीं िा हराास ि झाल्यास यापि
ु ी घेण्यात आिेल्या हराासाची
3/4 रक्कमेचा भरर्ा करण्यास सहमत आहे आणर् असे िर ि केल्यास िलमि महसि
ू ाची

थकिाकी म्हर्ूि सदर रक्कम माझेकडूि भरर्ा करण्यात येईि ि माझे सदर रे ती घाटािर
कोर्ताह मािकी हक्क राहर्ार िाह याची मिा िार्ीि आहे . सदर िक
ू साि भरपाई िाित
शासिाकडे कोर्तीच कफयााद करर्ार िाह , ककीं िा न्यायाियात धाि घेर्ार िाह .

रे ती उत्खिि ि िाहतक
ा ः पािि कर ि,
ू ी िाितच्या सिा अट /शथींचे मी पर्
ू त

याचे उल्िींघि केियास मी दीं डनिय कायािाह स पात्र राह ि.
1)

िमातदाराचे पर्
ू ा िाींि ि पत्ता

सह ----------------

2)

िमातदाराचे पर्
ू ा िाींि ि पत्ता

सह ----------------

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

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

हराासधारकाची सह ----------------------

जिल्
हाधिकारी कार्ाालर्, अकोला (खनिकर्ा विभाग)
रे ती लललाि 2019-20
लललािाकररता उपलब्
ि रे तीस्
थळाांची र्ादी
सन 2019-20

अ.क्र.

2

गावाचे नाांव

वडद खु.

तालु ा

अकोला

नदी/नाला

पुर्ाा

रे तीघाट लगतचे

नदी ाठावरील गट

क्रमाां /स.नां.

92 ते 94, 103, 105 ते 107, 116, 117,
126, 127,

उत्खननास

वाळू साठ्याचे क्षेत्र व पररमाि (ब्रासमध्ये)

आराजी

योग्य/
अयोग्य

लाांबी

रां दी

खोली

साठा

लाांबीxरां दी/10000

सन 2018-19

रीता पररगणित

मध्ये प्राप्त झालेली

रणयाांत आलेली

प्रततब्रास क ां मत

प्रतत ब्रास हातची

1280

1357

वाळू घाटाची हातची
रक् म

क ां मत

योग्य

750

25

0.8

5300

5300

1.87

7192100
7192100

