दूर वनी

.02362 /228713

महारा शासन
विर ठ भू वै ािनक यांचे काय लय,
भू जल सव ण आिण िवकास यं णा,
सधु दुग - ४१६८१२
email-srgeologistoros@gmail.com

जा .वभूव/ै भूसिवयं/ सधुद ु ग/भांडार/ 559 /2018.

िदनांक – 28.5.2018

जािहर सु चना

विर ठ भूवै ािनक, भूजल सव ण आिण िवकास यं णा, महारा रा य, सधुद ु ग कडील िन पयोगी सािह य ( जेथे
आहे तेथून व जशी आहे तशी या माणे ) िव ी करावायाचे असून इचछू क खरे दीदाराकडू न खालील नमू द अटी व शत
नुसार अिधकतम दराचे दरप क बंद पाकीटात मागिव यात येत आहे त. तपिशल खालील माणे .

लॉट

साही याचा तपशील

S- 1

×Ö†¸ü ¾Æüß»Ö- 01, ÆüÖŸÖ¯ÖÓ¯Ö
†ÃÖë²»Öß †ÖµÖ.‹´Ö. 3- 05, •Öß
†ÖµÖ ¯ÖÖ‡Ô¯Ö -65 ´Öß.´Öß. ¾µÖÖÃÖ 90, úÖêŒ™üàÖ ¸üÖò›ü 12 ´Öß. ´Öß.
¾µÖÖÃÖ-10, ×ÃÖ»Öë›üÃÖÔ
(
†ÖµÖ.‹´Ö. 3)-01, ŸÖÖ¸üÖ¯ÖÓ¯Ö ÃÖê™ü03, 150 mm ¾µÖÖÃÖ ‹´Ö. ‹ÃÖ.
ÃÖÖòêú™ü-32, 32 ×´Ö.´Öß.¾µÖÖÃÖ •Öß.
†ÖµÖ. ÃÖÖòêú™ü-132, ×±ú—Öê×´Ö™ü¸ü
±ú´ÖÖÔ-01, ÆüÖµÖ›ÒüÖê»Ößú ¯ÖÓ¯Ö-01,
ÃÖ´Ö¯ÖÓ¯Ö-01, ¯ÖÖ‡Ô¯Ö ¾ÆüÖ‡ÔÃÖ-01,
¯ÖÖ‡Ô¯Ö ¸ëü•Ö -24 ''-01,

S-2

6X16 •Öß¯Ö ™üÖµÖÃÖÔ -20.

S-3

•Öß¯Ö ²Öò™ü¸üß 12 ¾Æüß 12 ¯Öß-02.

S-4

•Öß¯Ö ²ÖÖòÖê™ü ¯Ö¡ÖÖ 2 ÖÖ, »ÖÖêÖÓ›üß
²Öò¸ü»Ö 7 ÖÖ, Œ»Ö“Ö ¯»Öê™ü 3 ÖÖ,
•ÖÖò‡Õ™ü 1 ÖÖ, ¯ÖÖ™üÖ ŸÖãú›êü 10 ÖÖ
, ¯ÖßÃ™üÖ »ÖÖ‡ÔÖ¸ü, †Ö´Öá“Ö¸ü,
²Öê†¸üàÖ ‡.•Öß¯Ö“Öê ÃÖã™êü ³ÖÖÖ†Ó¤üÖ•Öê 150 ×ú»ÖÖê, ×›Òü»Ö ¸üÖò›üÃÖË
- 10 ±æú™ü »ÖÖÓ²Öß“Öê-†Ó¤üÖ•Öê 420
×ú»ÖÖê, ÆüÖŸÖ¯ÖÓ¯Ö ±úÖ´ÖÖÔ- -†Ó¤üÖ•Öê
200 ×ú»ÖÖê. †ÖµÖ.‹´Ö.II ÆüÖŸÖ¯ÖÓ¯Ö

िठकाण

विर ठ भूवै ािनक
भूजल सव ण
आिण िवकास
यं णा, र नािगरी
यांचे वकशॉप,
झरे वाडी हातखंबा
मुब
ं ई-गोवा हाईवे
( तालु का फळ
रोपवाटीका
झरे वाडी यांचे
आवारात)

विर ठ भूवै ािनक
भूजल सव ण
आिण िवकास
यं णा, र नािगरी
यांचे वकशॉप,
झरे वाडी हातखंबा
मुंबई-गोवा हाईवे
( तालु का फळ
रोपवाटीका

सािह य
पहावयाचा
कालावधी

दरप क वकृ ती
िदनांक व वेळ

दरप क
उघड याचा
िदनांक व वेळ

िद.14/6/2018 ते
िद.22/6/2018
वेळ- सकाळी
10.00 ते
सं याकाळी 17.00
पयत

िद.14/6/2018 ते
िद.25/6/2018 वेळसकाळी 10.00 ते
सं याकाळी 17.00
पयत

िद.26/6/2018
रोजी 12.30
वाजता

शेरा

ÃÖÖ×ÆüŸµÖ - Æòü›ü»Ö 4 ÖÖ, ŸÖÖê™üß 2
ÖÖ, ¯ÖÖ‡Ô¯ÃÖ 48 ÖÖ, úÖêÜŒ™üÖ
¸üÖò›ü 48 ÖÖ, ×ÃÖ»Öë›ü¸ü 4 ÖÖIR
III “Öê ×Ö¹ý¯ÖµÖÖêÖß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ-†)
ÆüÖµÖ›ÒüÖò»Ößú ¯ÖÓ¯ÖÖ“Öß †ÃÖê´²»Öß01, ²Ö) †Ö‰ú™ü´Öêú ÆüÖµÖ›ÒüÖò»Ößú
¯ÖÓ¯Ö
†ÃÖê´²»Öß-01,
ú)
ÆüÖµÖ›ÒüÖò»Ößú ¾ÆüÖò»¾Ö (¸üÖê™êü¿ÖÖ
†ÃÖê´²»Öß )-01, ›ü) ¯ÖÏê¿Ö¸ü
Óú™ÒüÖê»Ö ¾ÆüÖò»¾Ö-01, ‡) ´ÖÖµÖÎúÖê
²Öß™ü-01,

झरे वाडी यांचे
आवारात)

S-5

¯ÖßÛ¾ÆüÃÖß / µÖã¯ÖßÛ¾ÆüÃÖß êúÃÖàÖ
¯ÖÖ‡Ô¯Ö I)
¯ÖßÛ¾ÆüÃÖß
ÃÖÖòêú™ü 160 ×´Ö.´Öß. ¾µÖÖÃÖ-24,
II)
¯ÖßÛ¾ÆüÃÖß ¯ÖÖ‡Ô¯Ö 140
×´Ö.´Öß. ¾µÖÖÃÖ-03, III)
¯ÖßÛ¾ÆüÃÖß òú¯Ö 140 ×´Ö.´Öß. ¾µÖÖÃÖ18, ÖÏÖˆ™üàÖ úÖ´ÖÖÃÖÖšüß
¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê»Öê ¯Öß¾ÆüßÃÖß ¯ÖÖ‡Ô¯ÃÖ 140
´Öß.´Öß. Ø ¾Ö 150 ´Öß.´Öß. Ø ŸÖÃÖê“Ö
òú¯ÃÖ, ÃÖÖòêú™üÃÖË ‡. ×Ö¹ý¯ÖµÖÖêÖß
ÃÖÖ×ÆüŸµÖ-†Ó¤üÖ•Öê 100 ×ú»ÖÖê ,
‡ŸÖ¸ü ÃÖÖ×ÆüŸµÖ - ÖêÃÖêÃÖ¸üß ŸÖÓ²Öæ - 1
ÖÖ, úÖ²Öæ»Öß¯ÖÖ»Ö ŸÖÓ²Öæ 3 - ÖÖ ,
“ÖÖî»Ö¬Öã¸üß ŸÖÓ²Öæ - 2 ÖÖ.

विर ठ भूवै ािनक
भूजल सव ण
आिण िवकास
यं णा, र नािगरी
यांचे वकशॉप,
झरे वाडी हातखंबा
मुंबई-गोवा हाईवे
( तालु का फळ
रोपवाटीका
झरे वाडी यांचे
आवारात)

S-6

²Öò™ü¸üß ( 3 ÃÖê»Ö“µÖÖ 2 ¾Ö 2
ÃÖê»Ö“µÖÖ 3 )-05, Ã™Ñü´¯Ö ¯Öò›ü-01,
»ÖÖêÖÓ›üß úÖò™ü-06, ¯Öê™ÒüÖê ´ÖòŒÃÖ
ÖòÃÖ²Ö¢Öß-02, Óú×¤ü»Ö (4 ÖÖÖÓÖÖ
úÖ“ÖÖ ÖÖÆüßŸÖ)-05, ¯Ö¡ÖÖ úôû¿Öß01, ×¯ÖŸÖôûß Ã™üÖê¾Æü-01, »ÖÖêÖÓ›üß
ŸÖ¾ÖÖ-01, ú“Ö¸üÖ ÃÖæ¯Ö»Öß-01,
»ÖÖêÖÓ›üß ÃÖã¸üß-01,

विर ठ भूवै ािनक
भूजल सव ण
आिण िवकास
यं णा, र नािगरी
यांचे वकशॉप,
झरे वाडी हातखंबा
मुंबई-गोवा हाईवे
( तालु का फळ
रोपवाटीका
झरे वाडी यांचे
आवारात)

S-7

»ÖÖ‡Ô™ü ÆüÖê»›ü¸ü-01, ¯»ÖÖÛÃ™üú
´ÖÃÖÖ»ÖÖ ›ü²ÖÖ-01, ¯»ÖÖÛÃ™üú
²Ö¸üµÖÖ (´ÖÖêšëü 4 ¾Ö »ÖÆüÖÖ 3 )07, “ÖÆüÖ ÖÖôûÖß-01, ¯»ÖÖÛÃ™üú
•ÖÖ-01, ¾ÖÖµÖ¸ü 2 ²Ö™üÖÃÖÆü-01,
¯»ÖÖÛÃ™üú Ö¸üÃÖÖôêû-01, Ã™üß»Ö
™üÖúß (Ø¯Ö¯Ö)-01, Ã™üß»Ö ˆ»Ö£ÖÖß01,
´ÖÖêšêü
“Ö´Ö“Öê-02,
†ò»µÖã×´Ö×ÖµÖ´Ö
²ÖÖ¤ü»Öß-03,
†ò»µÖã×´Ö×ÖµÖ´Ö ŸÖÖÓ²Öê-03, —ÖÖúÖß
†ò»µÖ×´Ö×ÖµÖ´Ö-01, †ò»µÖã×´Ö×ÖµÖ´Ö
¯ÖÖŸÖê»Öß ( ´ÖÖêšüß 2 ¾Ö »ÖÆüÖÖ 3 )05, †ò»µÖã×´Ö×ÖµÖ´Ö úôû¿Öß-01.

विर ठ भूवै ािनक
भूजल सव ण
आिण िवकास
यं णा, र नािगरी
यांचे वकशॉप,
झरे वाडी हातखंबा
मुंबई-गोवा हाईवे
( तालु का फळ
रोपवाटीका
झरे वाडी यांचे
आवारात)

S-8

Tubular Øú¾ÖÖ Ã™üÖ‡Ô¯Ö Öã“µÖÖÔ14, ±úÖê»›üàÖ “Öê†¸ü (¯Ö¡ÖÖ)-07,
×ÃÖ»ÖàÖ ±òúÖ-07, ™êü²Ö»Ö ±òúÖ-01,
ÃÖÖµÖú»Ö-01, ™üµÖã²Ö ÃÖê™ü-16,
Ã™üß»Ö úÖò™ü (ÖÖµÖ»ÖÖòÖ ×¸ü²ÖÖ )01, ›ãü¯»Ößêú™ü ´Ö¿ÖßÖ-02,
×¸ü¾ÆüÖò»ÖØ¾ÖÖ
Öã“µÖÖÔ-02,
ÃÖÖ´ÖÖµÖúÖ ±úÖê»›üàÖ ™êü²Ö»Ö-02,
Öã“Öá »ÖÖú›üß-04, ‘Ö›üµÖÖôû
Ø³ÖŸÖß¾Ö¸ü“Öê-01, ™üß ¯ÖÖòµÖ-02,
¾ÖÖò™ü¸ü ×±ú»™ü¸ü-02, ×´Ö»™üÖ
×¸ü¾Æêü¿Ö-01, ãú»Ö £ÖÓ›ü¸ü 3.5
×»Ö™ü¸ü-01.

विर ठ भूवै ािनक
भूजल सव ण
आिण िवकास
यं णा, र नािगरी
यांचे वकशॉप,
झरे वाडी हातखंबा
मुंबई-गोवा हाईवे
( तालु का फळ
रोपवाटीका
झरे वाडी यांचे
आवारात)

िन पयोगी सािह या या िव ी बाबत िनयम व अटी1) िन पयोगी सािह य जेथे व या थतीत पडु न आहे तेथून व या थतीत ता यात दे यात येईल.
2) िव ीसाठीचे िन पयोगी सािह य विर ठ भूवै ािनक भूजल सव ण आिण िवकास यं णा, सधुद ु ग यांचे
वकशॉप, झरे वाडी हातखं बा मुंबई-गोवा हाईवे ( तालुका फळ रोपवाटीका झरे वाडी यांचे आवारात) र नािगरी
येथे िद. िद.14/6/2018 ते िद.22/6/2018 या कालावधीत सु टीचे िदवस वगळु न सकाळी 10.00 ते सं याकाळी
17.00 वाजेपयत पाह यासाठी उपल ध आहे .
3) दरप क िद. िद.14/6/2018 ते िद.25/6/2018 या कालावधीत सु टीचे िदवस वगळु न सकाळी 10.00 ते
सं याकाळी 17.00 वाजेपयत विर ठ भूवै ािनक भूजल सव ण आिण िवकास यं णा, र नािगरी यांचे
वकशॉप, झरे वाडी हातखं बा मुंबई-गोवा हाईवे (तालुका फळ रोपवाटीका झरे वाडी यांचे आवारात) येथे सादर
करावी. यानंतर ा त दरप के वकारली जाणार नाहीत.
4) दरप क फ त बंद पाकीटात वकार यात येतील.
5) मूळ दरप कातील दर अंकात व अ रात िलहीले ले असावे.

6) दरप क मा य करणे अथवा अमा य करणे चे, पुण पणे रदद कर याचे सव अिधकार राखू न ठे व यात आलेले
आहे त.
7) अिधकतम दर असणा-या खरे दीदारास थम ाधा य दे यात येईल.
8) अटी यु त दरप के ा धरले जाणार नाहीत.
9) अिधकतम दर असणा-या खरे दीदारास कळिवणे त आ या नंतर, शासकीय िनयमानुसार र कम चलनाने
संबंधीत खा यावर काय लयास जमा क न याची त विर ठ भूवै ािनक भूजल सव ण आिण िवकास यं णा,
सधुद ु ग या काय लयात सादर के यानंतर सािह य घे ऊन जा यास परवानगी दे यात येईल.
10) अिधकतम दर असणा-या खरे दीदारास कळिवणे त आ यापासु न 05 िदवसाचे आत(सु टीचे िदवस वगळु न)
दरप कात नमूद रकमा भरणा करणे आव यक आहे . मुदतीत रकमा न भर यास दे यात आलेले आदे श र
कर यात येतील.
11) अिधकतम दर असणा-या खरे दीदारास कळिवणे त आ या नंतर पुण रकमेचा भरणा के यानंतर िन पयोगी
सािह य 07 िदवसाचे आत काय लयीन वेळेत व काय लयीन िदवशी ता यात यावे तदनंतर ती िदन .100/(शंभर पये) दं ड आकार यात येईल. 10 िदवसाचे आत सािह य ता यात न घे त यास मा य दर प क र
कर यात येईल व भरलेली र कम परत कर यात येणार नाही.
12) िन पयोगी सिह य ता यात घे तांना कायशाळे या /भां डारा या ईमारतीचे /मालम ेचे नुकसान झा यास
खरे दी दारास नुकसानी बाबत जबाबदार धर यात येईल.
13) खरे दीदारास खरे दी रकमेवर िनयमा माने सव कारचे कर व शु क भरणे आव यक राहील.यातुन
कोणतीही सु ट िमळ याचे माणप खरे दीदारास िमळणार नाही.
14) खरे दी ि येबाबत यायालयीन करण उ व यास याचे े सधुद ु ग राहील.
15) िव ी मु यावर िनयमानुसार सेवा व व तु कर (G.S.T) भर याची जबाबदारी खरे दी दाराची राहील.
16) दरप का सोबत सु र ा अमानत रककम .2000/- िडमां ड ा ट विर ठ भूवै ािनक भूजल सव ण आिण
िवकास यं णा, सधुद ु ग यांचे नावे दे यात यावा व धनादे श दरप कासोबत जोड यात यावा.
17) खरे दी दाराने दरप कासोबत आधार काड व पॅ न काड या छायांकीत ती जोडणे बंधनकारक आहे .
18) िन पयोगी सािह य वतः या जबाबदारीवर घे ऊन जावे लागेल. या करीता कोणतेही वाहतुक व अ य
रककम दे य राहणार नाही.
19) सव िन पयोगी सािह य खरे दीदाराचे अिधकतम दर वकारले जातील.
विर ठ भूवै ािनक,
भूजल सव ण आिण िवकास यं णा,
खरे दीदाराची वा री/नाव

िसंधुदग
ु

दरप क
दरप काचा मांक -________

िदनांक-__________

विर ठ भूवै ािनक भूजल सव ण आिण िवकास यं णा, सधुद ु ग यांचे कडील जाहीर सु चना मांक
जा .वभूव/ै भूसिवयं/ सधू /भां डार/जाहीर सु चना/५५९/२०१८. िदनांक २८/०५/२०१८ मधील अटी व शत मला
मा य आहे . या माणे जुने िन पयोगी सािह य खरे दीचे दर खालील माणे सादर करीत आहे .
लॉट

साही याचा तपशील

S- 1

×Ö†¸ü ¾Æüß»Ö- 01, ÆüÖŸÖ¯ÖÓ¯Ö †ÃÖë²»Öß †ÖµÖ.‹´Ö. 3- 05, •Öß †ÖµÖ ¯ÖÖ‡Ô¯Ö
-65 ´Öß.´Öß. ¾µÖÖÃÖ -90, úÖêŒ™üàÖ ¸üÖò›ü 12 ´Öß. ´Öß. ¾µÖÖÃÖ-10,
×ÃÖ»Öë›üÃÖÔ
( †ÖµÖ.‹´Ö. 3)-01, ŸÖÖ¸üÖ¯ÖÓ¯Ö ÃÖê™ü-03, 150 mm
¾µÖÖÃÖ ‹´Ö. ‹ÃÖ. ÃÖÖòêú™ü-32, 32 ×´Ö.´Öß.¾µÖÖÃÖ •Öß. †ÖµÖ. ÃÖÖòêú™ü-132,
×±ú—Öê×´Ö™ü¸ü ±ú´ÖÖÔ-01, ÆüÖµÖ›ÒüÖê»Ößú ¯ÖÓ¯Ö-01, ÃÖ´Ö¯ÖÓ¯Ö-01, ¯ÖÖ‡Ô¯Ö ¾ÆüÖ‡ÔÃÖ01, ¯ÖÖ‡Ô¯Ö ¸ëü•Ö -24 ''-01,

S-2 2

6X16 •Öß¯Ö ™üÖµÖÃÖÔ ü-20.

S-3

•Öß¯Ö ²Öò™ü¸üß 12 ¾Æüß 12 ¯Öß-02.

S-4

•Öß¯Ö ²ÖÖòÖê™ü ¯Ö¡ÖÖ 2 ÖÖ, »ÖÖêÖÓ›üß ²Öò¸ü»Ö 7 ÖÖ, Œ»Ö“Ö ¯»Öê™ü 3 ÖÖ, •ÖÖò‡Õ™ü
1 ÖÖ, ¯ÖÖ™üÖ ŸÖãú›êü 10 ÖÖ , ¯ÖßÃ™üÖ »ÖÖ‡ÔÖ¸ü, †Ö´Öá“Ö¸ü, ²Öê†¸üàÖ
‡.•Öß¯Ö“Öê ÃÖã™êü ³ÖÖÖ- †Ó¤üÖ•Öê 150 ×ú»ÖÖê, ×›Òü»Ö ¸üÖò›üÃÖË - 10 ±æú™ü
»ÖÖÓ²Öß“Öê-†Ó¤üÖ•Öê 420 ×ú»ÖÖê, ÆüÖŸÖ¯ÖÓ¯Ö ±úÖ´ÖÖÔ- -†Ó¤üÖ•Öê 200 ×ú»ÖÖê.
†ÖµÖ.‹´Ö.II ÆüÖŸÖ¯ÖÓ¯Ö ÃÖÖ×ÆüŸµÖ - Æòü›ü»Ö 4 ÖÖ, ŸÖÖê™üß 2 ÖÖ, ¯ÖÖ‡Ô¯ÃÖ 48
ÖÖ, úÖêÜŒ™üÖ ¸üÖò›ü 48 ÖÖ, ×ÃÖ»Öë›ü¸ü 4 ÖÖIR III “Öê ×Ö¹ý¯ÖµÖÖêÖß
ÃÖÖ×ÆüŸµÖ-†) ÆüÖµÖ›ÒüÖò»Ößú ¯ÖÓ¯ÖÖ“Öß †ÃÖê´²»Öß-01, ²Ö) †Ö‰ú™ü´Öêú
ÆüÖµÖ›ÒüÖò»Ößú ¯ÖÓ¯Ö †ÃÖê´²»Öß-01, ú) ÆüÖµÖ›ÒüÖò»Ößú ¾ÆüÖò»¾Ö (¸üÖê™êü¿ÖÖ
†ÃÖê´²»Öß )-01, ›ü) ¯ÖÏê¿Ö¸ü Óú™ÒüÖê»Ö ¾ÆüÖò»¾Ö-01, ‡) ´ÖÖµÖÎúÖê ²Öß™ü-01,

S-5

¯ÖßÛ¾ÆüÃÖß / µÖã¯ÖßÛ¾ÆüÃÖß êúÃÖàÖ ¯ÖÖ‡Ô¯Ö I)
¯ÖßÛ¾ÆüÃÖß ÃÖÖòêú™ü 160
×´Ö.´Öß. ¾µÖÖÃÖ-24, II)
¯ÖßÛ¾ÆüÃÖß ¯ÖÖ‡Ô¯Ö 140 ×´Ö.´Öß. ¾µÖÖÃÖ03, III)
¯ÖßÛ¾ÆüÃÖß òú¯Ö 140 ×´Ö.´Öß. ¾µÖÖÃÖ-18, ÖÏÖˆ™üàÖ
úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê»Öê ¯Öß¾ÆüßÃÖß ¯ÖÖ‡Ô¯ÃÖ 140 ´Öß.´Öß. Ø ¾Ö 150 ´Öß.´Öß. Ø
ŸÖÃÖê“Ö òú¯ÃÖ, ÃÖÖòêú™üÃÖË ‡. ×Ö¹ý¯ÖµÖÖêÖß ÃÖÖ×ÆüŸµÖ-†Ó¤üÖ•Öê 100 ×ú»ÖÖê ,
‡ŸÖ¸ü ÃÖÖ×ÆüŸµÖ - ÖêÃÖêÃÖ¸üß ŸÖÓ²Öæ - 1 ÖÖ, úÖ²Öæ»Öß¯ÖÖ»Ö ŸÖÓ²Öæ 3 - ÖÖ ,
“ÖÖî»Ö¬Öã¸üß ŸÖÓ²Öæ - 2 ÖÖ.

S-6

²Öò™ü¸üß ( 3 ÃÖê»Ö“µÖÖ 2 ¾Ö 2 ÃÖê»Ö“µÖÖ 3 )-05, Ã™Ñü´¯Ö ¯Öò›ü-01, »ÖÖêÖÓ›üß
úÖò™ü-06, ¯Öê™ÒüÖê ´ÖòŒÃÖ ÖòÃÖ²Ö¢Öß-02, Óú×¤ü»Ö (4 ÖÖÖÓÖÖ úÖ“ÖÖ ÖÖÆüßŸÖ)05, ¯Ö¡ÖÖ úôû¿Öß-01, ×¯ÖŸÖôûß Ã™üÖê¾Æü-01, »ÖÖêÖÓ›üß ŸÖ¾ÖÖ-01, ú“Ö¸üÖ
ÃÖæ¯Ö»Öß-01, »ÖÖêÖÓ›üß ÃÖã¸üß-01,

दर अंकात

दर अ रात

S-7

»ÖÖ‡Ô™ü ÆüÖê»›ü¸ü-01, ¯»ÖÖÛÃ™üú ´ÖÃÖÖ»ÖÖ ›ü²ÖÖ-01, ¯»ÖÖÛÃ™üú ²Ö¸üµÖÖ (´ÖÖêšëü
4 ¾Ö »ÖÆüÖÖ 3 )-07, “ÖÆüÖ ÖÖôûÖß-01, ¯»ÖÖÛÃ™üú •ÖÖ-01, ¾ÖÖµÖ¸ü 2
²Ö™üÖÃÖÆü-01, ¯»ÖÖÛÃ™üú Ö¸üÃÖÖôêû-01, Ã™üß»Ö ™üÖúß (Ø¯Ö¯Ö)-01, Ã™üß»Ö
ˆ»Ö£ÖÖß-01, ´ÖÖêšêü “Ö´Ö“Öê-02, †ò»µÖã×´Ö×ÖµÖ´Ö ²ÖÖ¤ü»Öß-03,
†ò»µÖã×´Ö×ÖµÖ´Ö ŸÖÖÓ²Öê-03, —ÖÖúÖß †ò»µÖ×´Ö×ÖµÖ´Ö-01, †ò»µÖã×´Ö×ÖµÖ´Ö
¯ÖÖŸÖê»Öß ( ´ÖÖêšüß 2 ¾Ö »ÖÆüÖÖ 3 )-05, †ò»µÖã×´Ö×ÖµÖ´Ö úôû¿Öß-01.

S-8

Tubular Øú¾ÖÖ Ã™üÖ‡Ô¯Ö Öã“µÖÖÔ-14, ±úÖê»›üàÖ “Öê†¸ü (¯Ö¡ÖÖ)-07,
×ÃÖ»ÖàÖ ±òúÖ-07, ™êü²Ö»Ö ±òúÖ-01, ÃÖÖµÖú»Ö-01, ™üµÖã²Ö ÃÖê™ü-16, Ã™üß»Ö
úÖò™ü (ÖÖµÖ»ÖÖòÖ ×¸ü²ÖÖ )-01, ›ãü¯»Ößêú™ü ´Ö¿ÖßÖ-02, ×¸ü¾ÆüÖò»ÖØ¾ÖÖ Öã“µÖÖÔ02, ÃÖÖ´ÖÖµÖúÖ ±úÖê»›üàÖ ™êü²Ö»Ö-02, Öã“Öá »ÖÖú›üß-04, ‘Ö›üµÖÖôû
Ø³ÖŸÖß¾Ö¸ü“Öê-01, ™üß ¯ÖÖòµÖ-02, ¾ÖÖò™ü¸ü ×±ú»™ü¸ü-02, ×´Ö»™üÖ ×¸ü¾Æêü¿Ö-01,
ãú»Ö £ÖÓ›ü¸ü 3.5 ×»Ö™ü¸ü-01.

वरील माणे िन पयोगी सािह या या एकूण रकमेवर चिलत दरानुसार दे य असलेले सव कारचे
दर (G.S.T. सह) वैय तीक तरावर भर यास मी तयार आहे . तसेच दरप कासोबत सु र ा अमानत र कम
पये 2000/- धनादे श मांक________________ िदनांक ____________
विर ठ भूवै ािनक भूजल सव ण आिण िवकास यं णा, सधुद ु ग यांचे नावे सोबत जोडला आहे .
ित,
विर ठ भूवै ािनक
भूजल सव ण आिण िवकास यं णा,
सधुद ु ग.दालन .३११ ,दु सरा मजला
म यवत

शासक य इमारत िसंधुदग
ु नगर

ज हा िसंधुदग
ु ,महारा
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खातेदाराचे फमचे नाव व वा री
टपाल प ा -मण वनी मांक--दु र वनी मांक ----

