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पयGत)

.--------------------------------------------------------------------------------) Hकं मतीस

सदर रे ती घाट िज*हाIधकार अकोला यांनी मंजुर के*यास करारना याJया तारखेपासून Lद.

30.09.2017 पयGत Hकं वा पयावरण वभागाची परवानगी Mया तारखेपयGत 4मळे ल यापैक8 जी तार ख अगोदरची असेल
Pया तारखेपयGत मंजरू रे ती साठयाचे उPखनन व वाहतक
ू करSयात येईल.
उ%त रे तीघाटाची ई- न वदा भरSयापूवT सदर रे ती घाटाची मी, मो%यावर जाऊन पाहणी केल असून
रे ती घाटाची ि थती, रे ती साठा ;यवि थत Lदसून आ*यावरच मी माVया मजT नुसार हरास घेतला आह.

भ वWयात

नैसIगकXरPया अथवा अYय कारणामूळे आZण डॅमचे तसेच तलावाचे पाSयामुळे घाटाचे ि थतीत [बघाड होऊन Hकं वा
शासHकय र ता उपल]ध नस*यामूळे/इतर कारणा मुळे रे ती उPखनन/वाहतूक करावयास अडचणी आ*यास

शासना

व _द माझी कोणतीह त=ार राहणार नाह व अशी ि थती नमाण झा*यास रे तीघाटाJया हरासाची र%कम मी परत
मागणार नाह .

रे तीघाट हरासाबाबतJया अट व शतT मी

वतः वाच*या/ वाचून घेत*या असून Pयासाठb मी याcवारे

बंधनकारक आहे .
सदर रे तीघाटाचे ई-टडर/ हरासाJया र%कमेJया 1/4 र%कम
--------------------------------)

ईट जीएस/चलान

=.

.-------------------- (अ>ंर

.-------------------------------

-------------------Lद.--------------------

नुसार

शासHकय

खिजण ्यात/fड.fड.भरणा केल आहे . सदर रे तीघाटास िज*हाIधकार अकोला यांनी मंजरू gदान के*यानंतर िज*हाIधकार
अकोला यांचे सवात जा त ई-टडर ंगJया रकमेनूसार मंजूर, आदे शानूसार माVया cवारे 3/4 रकमेचा भरणा व करारनामा
करतेवेळी ई- न वदा अट व शतTचे यथोIचत पालनाथ र%कम

. 300000/- ( पये तीन ल> फ%त) Hकं वा अपसेट

gाईसJया 20 % यापैक8 अIधक असेल तेवढ र%कम Hकं वा Mया वाळू गटाची हातची Hकं मत
असेल तर हातची Hकं मतीJया 20% र%कम अनामत

. 10 लाखापे>ा कमी

हणून िज*हाIधकार यांचक
े डे ती र%कम 15 LदवसांJया आत

शासन जमा करे ल. वLहत कालावधीत असे न के*यास मी भरलेल हरासाची र%कम शासन जमा होऊन व सदर घाट
माVया नावाने रl होऊन पुYहा हरास के*यास यात माझी काह ह हरकत राहणार नाह . सदर घाट हा पुYहा हरास
झा*यास Pया घाटाचे हरासाचे फरकाची र%कम Hकं वा हरास न झा*यास यापुवT घेSयात आले*या हरासाची 3/4
र%कमेचा भरणा करSयास सहमत आहे आZण असे जर न के*यास ज4मन महसूलाची थकबाक8

हणून सदर र%कम

माझेकडून भरणा करSयात येईल व माझे सदर रे ती घाटावर कोणताह मालक8 ह%क राहणार नाह याची मला जाणीव
आहे . सदर

नक
ू सान भरपाई बाबत शासनाकडे कोणतीच Hफयाद करणार नाह , Hकं वा Yयायालयात धाव घेणार नाह .
रे ती उPखनन व वाहतूक8 बाबतJया सव अट /शथmचे मी पूणतः पालन कर न, याचे उ*लंघन के*यास

मी दं ड नय कायवाह स पाn राह ल.
1)

जमातदाराचे पूण नांव व पPता

सह ----------------

----------------------------2)

जमातदाराचे पूण नांव व पPता

सह ----------------

----------------------------हरासधारकाचे पूण नांव -------------------------------------सह ----------------------

