महारा

शासन

िज हा धकार कायालय हंगोल
ख नकम वभाग
वाळु ललाव सन 2020-21

( हंगोल िज हा वाळु घाट ललाव सुचना-प हला ट पा)

1

िज हा धकार कायालय, हंगोल
जाह र सच
ु ना-वाळु ललाव 2020-2021
रे ती/वाळू ललावा थम ई- न वदा व ई-ऑ शन सच
ू ना

-------------------------------------------------------------------------------------------जा. .2020/महसूल/गौ.ख./कावी-

दनांकः- 31/12/2020

1. भारत राजप , पयावरण वन और जलवायु प रवतन मं ालय, अ धसूचना, द.14 स टबर 2006
तसेच शासन नणय, महसल
ू व वन वभाग

.गौख न 10/0219/ . .9/ख-1, दनांक 03 स टबर

2019, Sustainable Sand Mining Guaidlines 2016, Enfrocement and Monitoriong
Guidelines for Sand Mining January 2020 व महारा

गौण ख नज उ खनन ( वकास व

व नयमन) नयम,2013 मधील नयम 70 मधील तरतुद नुसार हंगोल िज

यातील शासक य रे ती

गटांची नगती ललावा वारे करावयाची आहे.

2. हंगोल िज हा तर य वाळु सं नय ण स मती यांची द.17/03/2020 रोजी या बैठक म ये हंगोल
िज हयातील

ललावयो य रे ती

रा य तर य त

थळाचे अपसेट

ाईस

तावास मा यता

दल

आहे .

मु यांकन स मती (SEAC) व रा य तर य पयावरण आघात

ा धकरण (SEIAA) यांचे मा यतेने 31 वाळु गटा साठ

कर यात येत आहे त. सदरचे ललाव मा.राष ् य हर त

यानुसार,

यव थापन

ई- न वदा व ई-ऑ शन वारे

ललाव

याया धकरण येथे दाखल केले या मळ
ु अज

363 / 2014 व 366 / 2015 ते 368 / 2015 मधील अं तम आदे शा या / नणया या तसेच रा य

शासना या पुढ ल नदशा या अ धन राहून कर यात येत आहे त. वाळू ललावा या अट /शत , वाळू
गटाची हातची कंमत व ईतर सव मा हती ख नकम वभाग, िज हा धकार कायालय, हंगोल ,
िज

यातील

सव

तह सलदार/उप वभागीय

अ धकार

यांचे

कायालयात

तसेच

https://mahatenders.gov.in आ ण www.hingoli.nic.in या वेबसाईट/ संकेत थळावर पहावयास
मळतील.

3. ई- न वदा(e-tendering) व ई
स नेचर आव यक राह ल. न याने
पासपोट

साईजचा

फोटो यांचया
्

ललाव(e-auction)
डिजटल
हाड

स नेचर

कॉपीज

येत भाग घेणा-यांना वैध

डिजटल

मळ व याक रता पॅनकाड, वाहन परवाना,

स म

माणीकरण

ा धकरणास

(Certifying

या ह ई- न वदा(e-tendering) व ई ऑ शन(e-auction) या दो ह

यां वारे

Authority) सादर क न डिजटल स नेचर मळ वता येईल.
4. वाळु

ललावाची

राब वल

जाईल. ई- न वदा(e-tendering) तां ीक

लफाफा म ये पा

ऑ शन(e-auction) म ये भाग घेता येईल. ई- न वदा (e-tendering)
https://mahatenders.gov.in

या

वेबसाईटवर

ई- न वदा

ठरले या

नवीदाधारकालाच ई

येत भाग घेत असताना संबं धताने
खरेद

करावी.

ई- न वदा

कर यासाठ 1. वैध ई-मेल आयडी, 2. वैध मोबाईल नंबर, 3. पॅनकाड, 4. करारप / त ा प
या बँडवर

येक वाळु घाटाकर ता

(स ट फकेट) 9. िज.एस.ट . नं., इ या द कागद प े
पैक कोणतेह कागदप

100

वतं (सोबत जोडले या नमु याम ये), 5. मागील वषाचे आयकर

भर याचे ववरणप , 6. र हवाशी पुरावा, 7. कंपनी/फम अस यास रिज
1 ते 9

खरेद

े शन

माणप , 8. टन नंबर

कॅन क न अपलोड करणे आव यक आहे . वर ल

अपुण अस यास नवीदा ि वकृत/अि वकृत कर याचे अ धकार

िज हा धकार / अपर िज हा धकार यांनी राखुन ठे वले आहे त. तसेच ई- न वदा भरत असताना अज
2

फ

आ ण अनामत र कम Online Bankinig या मा यमातुनच ई- ललाव या पोटलवर जमा करणे

5.

या वाळू गटाची हातची कं मत

आव यक आहे .

असेल अशा वाळू गटासाठ अज फ
या वाळू गटासाठ हातची कं मत

अ या वाळू गटासाठ अज फ

पये 10,00,000/-(अ र

पये दहा लाख) व

.5,000/-( पये पाच हजार फ त) ऑनलाईन भरावी लागेल.
पये 10,00,000/- (अ र

पये दहा लाख) पे ा कमी असेल

पये 2,000/-( पये दोन हजार फ त) ऑनलाईन भरावी लागेल.

स द केले या वाळूगटा या हात या कंमतीवर 25 % भरावयाची अनामत (इसारा)

6. ललावासाठ

र कम नि चत केल आहे व ती

स द केलेल आहे . इसारा र कम Online Banking या मा यमातुनच

जमा करणे आव यक आहे.

7. ई- न वदा (e-tendring) या

येम ये टे नीकल बीड ओप नंग (Technical Bid Opening) चा दनांक व

वेळ नमुद केलेल आहे . टे नीकल बीड (Technical Bid) उघड यानंतर
ऑ शन

यापे ा जा त

(e-auction)

या

https://eauction.gov.in/

सु

होईल.

यांना ई-ऑ शनम ये

नयोिजत वेळाप कानुसार ईभाग

यावयाचा

आहे

यांना

या Website वर ह कागदप े अपलोड करणे आव यक आहे तदनंतर

ऑनलाईन बोल लावता येईल.

8. टे नीकल बीड ओपनींग(Technical Bid Opening) नंतर
तेच ई- न वदाधारक पुढ ल
पा

येसाठ पा

राहतील. जे ई- न वदाधारक टे ल कल बीड ओपनींगम ये

राहतील अशाच ई- न वदाधारकांना ई-ऑ शन (e-auction) म ये भाग घेता येईल. टे ल कल बीड

ओपनींगम ये अपा

होणा या ई- न वदाधारक पुढ ल ललाव

नंतर दनांक व वेळ नमद
ु के या माणे
9.

या य तीची कागदप े प रपूण असतील

येकर ता अपा

यावयाचा आहे

यांनी

वतं पणे अज फ व अनामत र कम जमा करणे आव यक राह ल. या र कमा

वर नमुद केले या प दतीने जमा करा यात. एक त र कम जमा क
आव यक कागदप े

10. ई-ऑ शनसाठ

नये. तसेच

येक

वतं पणे

येक गटासाठ

वतं पणे अपलोड करावीत.
कमान बोल

संबं धतास लावावी लागेल.
म नटांपैक

ई-ऑ शन

ाईस बीड ओपन (Price Bid Open) कर यात येईल.

यांना एकापे ा जा त गटासाठ ई- न वदा व ई-ऑ शनम ये भाग

गट नहाय

होतील.

शेवट या 05

ह

रे ती घाटा या हात या

थम बोल क रता 45
म नटात कोणी बोल

कं मती या अ धक र कमेसाठ

म नटांचा अवधी दे यात येई ल.
वाढ व यास

दले या 45

ललावधारकास Auto Extention

प दतीने 20 म नटांचा अवधी वाढून मळे ल. वाढ व 20 म नटांपैक शेवट या 05 म नटात कोणी
बोल

लाव यास Auto Extention System नुसार

मळून सदरची

या अ वरत (continue) सु

म नटां या अवधीत कोणतीह बोल

ललावधारकास आणखी 20

म नटांचा अवधी

राह ल. सु वाती या 45 म नटात तसेच वाढ व 20

ा त न झा यास E Auction System Block होईल. यानंतर E

Tender उघडून सव च बोल धारक नि चत कर यात येईल.
11. ई-ऑ शनम ये

कमान

णाल म ये एक बॉ स दसेल

पये 10,000/- व

या या पट तच बोल लावता येईल. संगणक य

याम ये 1 ते 100 आकडे असतील. तेथे संबंधीत आक या या दहा

पट ने बोल वाढ वता येईल. उदा.20 आकडा नवड यास
ई-ऑ शन
3

पये 2,00,000/- ची बोल लावता येईल.

या थांब व यानंतर/सपं यानंतर सदर वाळुघाट ई-ऑ शनमधील सव च कंमत जाह र

केल जाईल.
12.

वाळू

ललावासंबंधीचा

तार ख नहाय

तप शल

https://mahatenders.gov.in

व

https://eauction.gov.in/ आ ण www.hingoli.nic.in या वेबसाईटवर उपल ध आहे .
13. सव च ई- न वदा व ई- ललावधारकाने

व हत मु ांक शु क, सुर ा ठे व, पयावरण शु क,

आयकर शु क, व तु व सेवा कर (GST), सव ण शु क तसेच 27 माच 2015 रोजी अ धसच
ू ीत

झाले या खाण व ख नजे ( वकास व नयमन) संशो धत अ ध नयम-2015 नुसार सव च बोल या
10 % र कम ना परतावा िज हा ख नज

त ठान हंगोल , या नावाने रा

जमा करणे तसेच भभ
ू ाडे / ठोकबंद भाडे, व

20 % अनामत र कम जमा करणे बंधनकारक असुन

तदनंतरच

यकृत बैकेचा ड. ड.

करारनामा व आदे श कर यात येईल.

14. ई- न वदा व ई- ललावधारकास गौण ख नजाबाबत शासन नणय, दनांक 03.09.2019 मधील
सव तरतुद , महारा

गौण ख नज उ खनन ( वकास व व नयमन) नयम,2013 तसेच पयावरण

वषयक अनुमतीम ये नमुद व वेळोवेळी शासनाने नग मत केले या सव अट व शत तसेच मा.
यायालयाचे आदे श बंधनकारक राहतील.

15. ई न वदा/ई ऑ शन या तां ीक बाबीसाठ mahhin@nic.in व hingolimining@gmail.com या
ई-मेल आयडी व दरु वनी
िज हा ख नकम अ धकार

मांक 02456-224401 वर संपक करावा. तसेच कायालयीन बाबी वषयी
ी र वं

मारबते मो. .9960464857 व महसूल सहायक, शेख ए. यु.

मो. .8806228786 यांना कंवा िज हा धकार कायालया या 02456-221450 या

मांकावर

संपक

साधावा.
16.ई- न वदा(e-tendering) अथवा ई-ऑ शन(e-auction) ि वकार याचे वा नाकार याचे तसेच तां क
अडथळा नमाण झा यास सदर कायवाह पुढे ठे व यासंबंधीचे तसेच कोण याह
न दे ता न वदा

या र

राखन
ू ठे वले आहे त.

कर याचे अ धकार िज हा धकार / अपर िज हा धकार , हंगोल यांनी

17. रा य तर य पयावरण आघात मु यांकन

ाधीकरण (SEIAA) यां या दनांक 07.12.2020 रोजी

झाले या अ. . 211 या बैठक तील व दनांक 14.12.2020 रोजी या
सव अट

ा त झाले या मा यतेमधील

व शत चे पालन करणे आव यक रा हल तसेच पयावरण संतल
ु न राखणे कर ता

Environmental Management Plan Budget Allocation के या
5.00 ल

तरावर पुव सुचना

ते 13.81 ल

पयत संबंधीत ललावधार यांनी

माणे येणारा

वत: करणे बंधनकारक रा हल.

य

खच

18. ई- न वदा व ई-ऑ शन प दतीने रेती/वाळू ललाव करणे साठ खाल ल माणे वेळाप क न चीत
कर यात आले आहे .

वा र त/( चेश जयवंशी)
िज हा धकार हंगोल

4

सन
अ. .

1
2
3
4
4

कायालयीन

2020-21 नवीदे चे वेळाप क

तर

क ाटदार

तर

दनांक व वेळ

02/01/2021सकाळी11.00 वा.

िनवीदा काशीत करणे
ऑनलाईन िनवीदा खरे दी करणे /
डाऊनलोड करणे व भरणे तां ीक
व यापारीक सु वात
ऑनलाईन िनवीदा भरणे/सादर
करणे तां ीक व यापारीक अंतीम
िदनांक व वेळ
िललाव पुव बैठ क, िज हािधकारी काय लय बैठक सभागृह येथे
घे यात येईल.
ई-िनवीदे तील
तां ीक
िलफाफा ऑनलाईन उघडणे
(*ई- ललावात

5

ई-िललाव

6

ई-िनवीदे तील
यापारी
िलफाफा ऑनलाईन उघडणे

खाल ल

माणे

भाग

दले या

नुस ार कायवाह करावी.)

घे यासाठ

वेळाप का

ई- ललाव प

02/01/2021सकाळी11.00 वा.
14/01/2021 दपु ार

01.00 वा.

05/01/2021 दपु ार

01.00 वा.

15/01/2021 दपु ार 01.01 वा
18/01/2021 दपु ार .12.00 वा.

या पुण झा यावर.

सन 2020-21 , ई- ललावाचे(e-auction)वेळाप क
अणु मा णका

†.ÛÎú.
1
2

कागदप अपलोड करणे
सु वात

कागदप अपलोड करणे
अंतीम दनांक

×¤®ÖÖÓÛúü ¾Ö ¾Öêôû

02/01/2021
14/01/2021

सकाळी. 11.00 वा.
दप
ु ार 01:00 वा.

3

कागदप पडताळणी

15/01/2021

दप
ु ार .01.01 वा.

4

ई- ललाव

18/01/2021

दप
ु ार 12:00 वा.

* टप- ई-ऑक् शनसाठ
लावावी लागेल.

कमान बोल ह रे ती घाटा या हात या कंमती या अ धक रकमेसाठ संबं धतास

थम बोल क रता 45 म नटांचा अवधी दे णयात
येईल ई- ललावा या अंतीम 5 म नटात
्

कोण याह बोल धारकाने बोल लावल अस यास ई- ललावाचा कालावधी 20 मनीटांनी वाढे ल परत या 20
मनीटा या शेवट या 5 मनीटात जर बोल लाव यास परत 20 मनीटांनी वेळ वाढे ल असे जो पयत शेवट या
5 मनीटात बोल लाव यात येईल तो पयत ई- ललाव पुढे चालत राह ल.

5

ई- ललावासाठ (e-auction)अपलोड करावयाची कागदप े तसेच अट व शत
1
2
3

ई- ललाव धारकाची संपुण मा हती (नाव, प ता , मोबाईल नंबर, ई-मेल आयडी)
नवीदे मधील अनामत र कम व नवीदा शु क भर याची पावती अपलोड करणे बांधनकारक आहे .
ई- ललावाची संपुण मा हती महारा
पहावयास मळे ल.

या ललाव धारकांनी ई- नवीदा

4

घेता येईल.

5

ई- नवीदे साठ

6

शासना या www.eauction.gov.in या संकेत थळावर
येत भाग घेतलेला आहे केवळ यांनांच ई- ललाव

येत भाग

स द केले या नवीदे मधील सव अट व शत धारकास लागु राहतील.
येत बदल कर याचे कंवा ललाव

वर ल अट व शत म ये तसेच ई- ललावा या

या र

कर याचे सव अ धकार िज हा धकार हंगोल यांनी राखन
ु ठे वले आहे त.

नोटः- e-Auction

या संप यानंतर Tender Price Bid उघडून सव च बोल धारक नि चत कर यात

येईल
1. पयावरण

हंगोल िज हयातील वाळु ललाव सन 2020-2021 अट व शत
वभाग, मुंबई SEIAA या स मती या

ं .211 म ये
नाहरकत

दान केले या

द.14

दनांक 07.12.2020 रोजी झाले या बैठक

मा यतेनूसार तसेच पयावरण

डसबर 2020 मधील सव अट

वभाग यांचे कडील पयावरण

व शत चे पालन करणे

ललावधारकास

बंधनकारक असतील. पयावरण नाहरकत मधील अट व शत चे उ लंघन के यास रे ती घाटा र
कर याबरोबरच रे ती घाटाची अनामत र कम व बॅक गॅरं ट ज त करणे तसेच पयावरण संर ण
कायदा 1986 मधील तरतद
ु नूसार कारवाई कर यात येईल.
2. वाळु/रे ती गटासाठ

नि चत कर यात आले या हाताची

कंमतीपे ा (Upset price) अ धक

रकमेने ललावा या बोल ची सु वात कर यात यावी.
3. ललावातील /

न वदे तील सव च बोल चा दे कार

करणपर वे अपर िज हा धकार

/ िज हा धकार

वीकारवयाचा

कंवा नाकारावयाचा

कं वा यथाि थती

नणय

वभागीय आयु त यांनी

यावयाचा आहे.
4. ई- नवीदा/ई-ऑ शन वारे

ललावात भाग घेणा-या

य तीला,

कंमती या 25% र कम अनामत र कम [EMD]

या वाळू गटाची हात या

हणुन उपरो त नमुद प दतीचा अवलंब

क न ऑनलाईन जमा करावी लागेल.
5. ललावा या जा हरातीम ये नमद
ू वाळू / रे ती

थळात अपे ीत वाळूसाठा आहे

कं वा नाह ,

वाहतूक साठ आव यक र ते उपल ध आहे त कं वा नाह त, वाळूगटामधील वाळू माती म त आहे
कंवा कसे याची ललावापव
खा ी क न घे याची जबाबदार संबंधीत ललावधारकाची राह ल.
ू
वाळू / रे ती गटाचा ताबा के यानंतर यासंबंधीची कोणतीह त ार वचारात घेतल जाणार नाह
6

तसेच वाळूगट बदलून दे याची

कंवा वाळू

ललावापोट

शासन जमा केले या रकमेपैक

माणशीर र कम परत कर याचा वनंतीचा वचार केला जाणार नाह .
6. ललावधारकाने/परवानाधारकाने
पालनाथ हात या

करारनामा

कंमती या 20% एवढ

करतेवेळी

ललावा या

अट

र कम अनामत र कम

व शत चे
हणून

यथो चत

करण पर वे

िज हा धकार /अपर िज हा धकार यांचकडे भरावी लागेल. ह र कम ललावधारकाने ललावाचे
मुदतीत सव अट

व शत चे यो य र या पालन के यास

ललावाची मुदत संप यावर परत

कर यात येईल. अट व शत चे पालन न के यास अनामत र कम ज त कर यात येईल.
7. ई नवीदा/ई ऑ शनमधील संबंधीत वाळुगटाची सव च कंमत ि वकार यानंतर
(25%) र कम शासन खा याम ये

ललावा या

यापैक 1/4

दवसानंतर कायालयीन कामकाजा या 48

तासा या आत या कायालयात भरावी लागेल.
8. सव च कं मतीपैक उवर त 3/4 (75%) र कम ललावा या दनांकापासन
ु 15 दवसां या आत
एक रकमी भरावी लागेल. सदरची र कम जमा कर या या हमीचे दायी व सवीकारणा-या
दोन
्
य तीसह

ललावधारकास

वखचाने खरे द

( टँ प पेपर) कागदावर शपथप

केले या

पये 100/- इत या रकमे या मु ांक त

ललावात भाग घेताना व रत क न दयावे लागेल. असे शपथप

क न न द यास याने भरलेल इसारा र कम कंवा 1/4 (25%) र कम ज त कर यात येईल
व संबंधीत वाळुगटाचा फेर
शपथप

ललाव कर यात येईल. तसेच

व हत कालावधीत वर ल

माणे

दाखल न के या या प रणामी नवीदा/ ललावधारकास होणा-या कोण याह नुकसानीची

जबाबदार शासनावर राहणार नाह . अपवादा मक प रि थतीत ललावा या बोल या ¾ र कम
भर याची मुदत आणखी 15

दवसापयत वाढ व याचे अ धकार,

िज हा धकार यांना राहतील. मा

अशा प रि थतीत

रकमेवर 15 ट के वा षक दराने

याज भरावे लागेल.

वलंब होत अस यास

यासंबंधीची कारणे न दवून,

ललावधारकास

वलंबाने भरले या सदर

यापल कडे अपवादा मक प रि थतीमुळे

ललावाची ¾ ट के र कम भर याची मद
ु त वाढ व याचे अ धकार

शासनास राहतील.
9. ललावात भाग घेऊ इि छणा-या व न वदा भ

इि छणा-या

येक

य ती / सं थेला न वदा

सादर करताना इसारा र कम ऑनलाईन बँक ंग दारे भरावी लागेल.
10. आयकर अ ध नयमातील तरतूद नुसार ललावातील सव च कं मती या अनुषंगाने ट डीएस दे णे
ललावधारकास बंधनकारक राह ल. तसेच यांना व तू व सेवा कर खा याकडे नयमानस
ु ार व तू
व सेवा कर शासन जमा करणे बंधनकारक राह ल.
11. ललावधारकास

सव ण

उपसंचालक महारा
रा
7

शु कापोट

पये

5000/-

( पये

पाच

हजार)

इत या

रकमेचा

भूजल सव ण व वकास यं णा, औरं गाबाद यां या नावे काढ यात आलेला

यकृत बँकेचा धनाकष (डी,डी,) सव ण शु कापोट जमा करावा लागेल.

12. उ योग उजा व कामगार

वभाग शासन

नणय

द.01 स टबर 2016 व मा. धान स चव,

उ योग उजा व कामगार वभाग यांचे द.20 ए ील 2017 चे अधशासक य प
बोल या 10% र कम ना परतावा िज हा ख नज

त ठान

नुसार सव च

हंगोल , या नावाने रा

यकृत

बैकेचा ड. ड. जमा करावा लागेल.
कंमती या 2% र कम ह

13. ललावधारकास पयावरण शु कापोट , सव च
व पात पयावरण शु क

बँक गॅरंट या

हणून दयावी लागेल. पयावरण अट /शत चा भंग के यास सदरची

र कम ज त क न यांचेवर नयमानुसार गु हा दाखल कर यात येईल.
14. यश वी

ललावधारकासोबत वाळु/रेती या ललावा या अनुषंगाने कर यात येण ा-या करारना यावर

महारा

अ ध नयमा या

तरतद
ु माणे

ललावा या र कमे या 0.1% कं वा
ललावाची र कम

ललावाची

र कम

.10

लाखापयत

अस यास

.100/- यापैक जे अ धक असेल तेवढे मु ांक शु क व

.10 लाखापे ा जा त अस यास ललावा या र कमेवर 0.2% मु ांक शु काची

र कम ललावधारकाने भरणे आव यक राह ल.
15. ललावधारक यां यासाठ आव यक पा ता :-

(अ) कोणतीह
अपा

य ती कं वा कंपनी / सं था ललावात भाग घे यास खाल ल कारणा तव

असतील :-

1. वयाने अ ान, दवाळखोर कं वा म तमंद य ती कं वा
2. क

अथवा रा य शासनाम ये लाभाचे पद धारण केले या य ती कं वा

3. गौणख नजा या

वा म वधनाची थकबाक

थक व यात आल असणार

कं वा मत
ृ भाटकाची र कम (Dead Rent)

य ती / सं था या

कायालयामाफत गौण ख नजाचे

योजनाथ िज हा धकार

वामी वधन, मत
ृ भाटक र कम, कं वा शासना या

महसूलाची थकबाक दारांची याद वेळोवेळी तयार कर यात येई ल व

स द कर यात

येई ल.
4. नै तक अध:पतन के याब ल कं वा गौण ख नजाची अवैध उ खनन कं वा वाहतक
ू
के याबाबत श ा झाल असेल अशी य ती
5. लगतपव
ू या आ थक वषातील उलाढाल व हत मयादे पे ा कमी अस यास ( य तीसाठ
रे तीगट मू या या कमान 5 ट के व सं था व कंपनीसाठ रे तीगट मू या या कमान
10 ट के एवढ उलाढाल असणे आव यक राह ल)
(ब) ललावात भाग घेणा-या य ती / सं था यां याकडे नय मत आयकर भरत अस याचा
पुरावा, पॅन

मांक व व तू व सेवाकर वभागाचा TIN

(क) ललावा या न वदा भ

मांक असणे आव यक राह ल.

इि छणा-या य ती / सं था यांना न वदा अजाचे शु क

वाळूगटाची हातची कं मत
लाखापे ा जा त अस यास

.10.00 लाखापे ा कमी अस यास

.2,000/- व

.10

.5000/- संब धत िज हया या िज हा धका-या या नावाने

ऑनलाईन प दतीने कं वा िज हा धकार सु चत करतील या प दतीने भरावी लागेल.
(ड) ललावात भाग घेणा-या य ती / सं थेला न वदे सोबत इसारा र कम

8

हणुन ललावा या

अपसेट

ाईस या रकमे या 25 ट के र कम भरावी लागेल.

16. ललाव धारकास

यां या नावाने

ललाव अंतीम झा यास 100

ललावाबाबत या अट व शत पालन करणे बाबत शपथप

.

या

दे णे बंधनकारक राह ल.

17. ललावधारकांने संबंधीत गावाकर ता मुलभूत सु वधा जसे क , म हला/पु ष
पॅनल,िज हा प रषद शाळे म ये

व छ

टँ प पेपर वर वाळु

व छता सु वधा, सोलर

प या या पा या या सु वधा इ याद वर पयावरण

यव थापन

आराखडा (EMP) म ये नमद
ु र कमे नुसार सु वधा उपल ध क न दे णे अ नवाय राह ल. याक रता सरु ा
ठे व नधी

हणन
ु बँक गॅर ट या

व पात या कायालयात जमा करावी लागेल. सदर सु वधा संबंधीत

गावाला उपल ध क न न द यास सदरची सरु ा ठे व नधी (EMP COST)ज त कर यात येई ल.
18. ललावधारकांने

नवीदा अ धसच
ू ना, सवसाधारण

के यानंतर ललावधारकाशी

नदश,

वशेष

नदश यातील अट , शत

वह त करारनामा क न घेत या नंतर पा

पालन

ललावधारकास वाळू गटाचा

ताबा दे यात येईल.
19. रे ती
म ये

थळातून उ खनन करते वेळी पयावरण वभाग, मब
ुं ई SEIAA या स मतीची बैठक

दान केले या मा यतेनस
ू ार तसेच पयावरण

ं .211

वभाग यांचे कडील पयावरण नाहरकत

दनांक

14.12.2020 मधील सव अट व शत चे पालन करणे बंधनकारक असतील. पयावरण नाहरकत मधील
अट व शत चे उ लंघन के यास रेत ी घाटा र

कर याबरोबरच रे ती घाटाची अनामत र कम व बॅक

गॅरं ट ज त करणे तसेच पयावरण संर ण कायदा 1986 मधील तरतुद नूसार कारवाई कर यात येईल.

20. ललावा या जा हरातीम ये नमद
वाळू / रे ती
ू

थळात अपे ीत वाळूसाठा आहे

कं वा नाह ,

वाहतूक साठ आव यक र ते उपल ध आहे त कं वा नाह त, वाळू गटामधील वाळू माती म त आहे
कं वा कसे याची ललावापूव खा ी क न घे याची जबाबदार संबंधीत ललावधारकाची राह ल. वाळू /
रे ती गटाचा ताबा घेत यास कं वा ललावधारकाने वाळूचे उ खनन केलयानं
् तर यासंबंधीची कोणतीह
त ार वचारात घेत ल जाणार नाह तसेच वाळूगट बदलन
ू दे याची कं वा वाळू ललावापोट शासन
जमा केले या रकमेपैक
21. फेर ललाव

माणशीर र कम परत कर याचा वनंतीचा वचार केला जाणार नाह .

कं वा न याने

ललाव के यास पुव या

फरकाची र कम पुव या

ललावा या

कं मतीपे ा कमी

ललावधारकाकडून जमीन महसूलाची थकबाक

येईल. तथापी, फेर ललावात

पुव या

कं मतीपे ा अ धक

कं मत

कं मत आ यास

हणन
ू वसूल कर यात

आ यास

यावर पुवी या

ललावधारकाचा कोणताह ह क राहणार नाह .
22. ललावधारकाने ललावाची उवर त र कम 30 दवसात न भर यास याला संपुण रा यासाठ काळया
याद त टाकुन कोण याह िज हयात ललावात भाग घे यासाठ अपा

ठर व यात येई ल.

23. ललावधारकाला नद पा ातुन / ना यातुन / वाळु उ खनन कर यासाठ

या

े ाचे वाटप केले असेल

या े ातन
ु रे ती/वाळु उ खनन करताना नैस गक संप तीस व पयावरणास धोका होणार नाह याची
सव खबरदार

ललावधारकाने

यावयाची आहे .

24. ललावधारकाने गावक-यां या न तार ह कांस बाधा पोहोच वता कामा नये.
25. ललावधारकाने रे ती / वाळूचे केलेले उ खनन, व
न दवह

ठे वणे

अ धकार ,ख नकम

आव यक

आहे .

ह

न दवह

न र क, महसल
अ धकार
ु

व वाहतक
ु केले या रे तीबाबतची दै नं दन हशोब
व

इतर

हशोब

तसेच िज हा धकार

कागदप े

िज हा

व भु व ान व ख नकम

संचालनालयातील न र ण करणा-या अ धका-यांसाठ उ खनना या जागेवर उपल ध क न
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ख नकम
यावीत.

26. वाळुची वाहतुक करतांना वाहनातील वाळु

ला ट क पेपरने / ताडप ीने आ छा दत क नच वाळुची

वाहतुक करणे बंधनकारक आहे . अशी वाहतुक न के यास दंड ा मक कारवाई कर यात यावी.
27. ललावधारक रे ती / वाळूची वाहतूक करताना वाहनासोबत स म

केलेल वाहतूक पास ठे वील. वाहतूक पास तीन
पासम ये

व न द ठ केले या

कर यात येई ल. आ ण

ा धका-याने यथो चत र या

तीत असेल वाहतूक पासची मळ
ू

मा णत

त अशा वाहतूक

ठकाणी असे गौण ख नज उत न घेत यानंतर खरे द दाराकडे सप
ु ुद

ललावधारक एक

त 1 वषापयत

वतःजवळ ठे व ील. तसेच एक

त

िज हा धकार कायालयाकडे जमा करे ल. वाहतूक पास वाहनासोबत नस यास या वाहनातून आणलेले
गौण ख नज बेकायदे शीर व अना धकृत अस याचे समजले जाईल आ ण
कायदया या

28. ललावधारकाने

च लत तरतुद नुसार कारवाई कर यात येईल.

याबाबत लागू असले या

या या ललाव थळातील रे ती / वाळुची वाहतुक करणा-या वाहनास

मते इत याच प रमाणाची वाहतुक करावी. वाहन
नेत अस याचे आढळू न आ यास

या या वाहन

मतेपे ा अ धक प रमाणाची रेत ी / वाळु वाहुन

या वाहनातील संपुण वाळु अवैध आहे असे समजुन

नयमानुसार दं ड ा मक कारवाई तसेच

यावर

मतेपे ा जा त वाहतक
ु बाबत मोटर वाहन काय यानुसार

कारवाई करावी. दंड नय कारवाईबरोबर ज त केले या रेत ीचा ललाव कर यात येई ल.
29. रे ती/वाळु चे उ खनन करताना अथवा वाहतुक करतांना अपघात झा यास ललावधारकाने अपघाताची
मा हती ता काळ जवळ या पोल स ठा यात

यावी.

30. ललावधारकाने नयमात नमद
ु के या माणे अट व शत चे तसेच गौण ख नज उ खनन नयमातील
तरतुद

नुसार असलेले

नयम (संबंधीत

वभागास लागु असलेले

महसल
ु अ ध नयमातील तरतुद नुसार लागु असेले या

नयम) आ ण महारा

नयमाचे पालन करणे बंधनकारक राह ल.

याच माणे ललावधारकाने रे तीचा/वाळुचा पुण उपयोग गौण ख नज
31. रे तीचे

/

वाळुचे

उ खनन

ललावधारकाने/ठे केदाराने

करतेवेळी

जर

जमीन

काह

हणन
ु च केला पाह जे.

मख
ु

ख नज

वभागीय आयु त औरं गाबाद/िज हा धकार

आढळुन

आ यास

हंगोल /अपर िज हा धकार

हंगोल यां याकडे सात दवसात कळ वले पाह जे.
32. अंदािजत प रमाणापै ा अ धक वाळुसाठा रे तीगटात अस यास

यावर

ललावधारकाचा कोणताह

अ धकार राहणार नाह व अंदािजत प रमाणापे ा अ धक उ खनन कर यास ललावधारकास परवानगी
देत ा येणार नाह .
33. उ खनन

केले या

कं वा

काढले या

िज हा धकार /िज हा धका-याने केला असेल

वाळू/रे तीची

साठवणक
ु

याच िज हयात करावी लागेल व

परवा यासह आव यक जमीन उपल ध क न घे याची जबाबदार
घाटाची मद
ु त संप यापूव

ललाव

या
यासाठ

अपर
अकृषक

ललाव धारकाची राह ल. वाळू/रे ती

या वाळु/ रे तीचे उ खनन केलेले आहे

या वाळुचा/रे तीचा साठा मद
ु त

संप यानंतर १० दवसात उ खनना या जागेव न हल व यात आला नाह तर शासना या मालक चा
होईल, अशा वाळु या / रे ती या कं मतीबाबत अथवा मालक बाबत शासना व
नाह
34. तसेच

कं वा याबाबत शासना व
ललावाचा

कालावधी

द दावा करता येणार नाह .
संप यानंतर

तसेच

१०

दवसाची

प रि थतीत वाळु / रे तीसाठा कर यास परवानगी दे ता येणार नाह
वाहतुक पासेस दे यात येणार नाह त.
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द दावा करता येणार

मद
ु त

संप यानंतर

कोण याह

कं वा या या वाहतक
ु साठ द ु यम

35. शासना या पुवपरवानगी शवाय ललावधारकास ललाव/ ठे का दस
ु -या कोणाकडेह ह तांत र त करता
येणार नाह

कं वा दस
ु -या कोणालाह चाल व यास दे ता येणार नाह

कं वा ललावानंतर भागीदारह

घेता येणार नाह .
36. ललावधारकाने

यांना मंजुर केले या वाळुघाटातन
ु उ खनन केले आहे ,

याबाबचे

मह या या १० तारखेला िज हा धकार यांना सादर करणे स तीचे आहे .

ववरणप

दर

य ात अशी ववरणप े

ललावधारकांकडु न सादर केल जात नाह त, असे आढळु न येत आहे . यामुळे जे ललावधारक मा सक
ववरणप

व हत वेळेत सादर करणार नाह त,

यां या व

यां या व

द ठे का र

द दं ड ा मक कारवाई कर याचे अ धकार िज हा धकार

कर याबाबत तसेच

/ अपर िज हा धकार

हंगोल

यांना असतील.
37. ललावधारक,

यां या ललाव

े ातील

या ठकाणातन
ु रे ती / वाळु काढ याचे धप
ु होऊ शकेल व

यामळ
ु े नवासी इमारतींना, घरे अथवा इतर बांधकामे यांना धोका नमाण होईल अशा ठकाणातुन
वाळुचे

वतः उ खनन करणार नाह

अथवा इतरांना तसे कर यास परवानगी दे णार नाह . अशा

करणी िज हा धकार / अपर िज हा धकार यांचा उ खनन कर यास

तबंध कर याचा

नणय

अं तम राह ल.
38. एकदा अ यू च बोल ि वका न अं तम कर यात आले या ललावात कोण याह प रि थतीत रे ती /
वाळु उ खननाचा कालावधी वाढवन
ु दे याचा अथवा कोण याह
बदलन
ु दे याची मागणी
वाहतक
ु साठ

ललावधारकास करता येणार नाह . उ खनन केले या वाळु या / रे ती या

अि त वात असलेले र तेच

वेगळे र ते उपल ध क न
जबाबदार

ललावधारकाने वापरावयाचे आहे त . तसेच वाहतक
ु साठ

दले जाणार नाह त. तसेच वाहतुक साठ

ललावधारकाची राह ल. र ते उपल ध नाह त

कारणा तव कोण याह

कराणा तव रे तीचा / वाळुचा गट

नवीन र ता

कं वा वाहतक
ु साठ

प रि थतीत रे ती/ वाळु उ खननाचा कालावधी वाढवन
ु

मळ व याची

बंद आहे त या
दला जाणार नाह

अथवा रे ती/वाळु घाट बदलुन दला जाणार नाह .
39. अवैध वाळु/रे ती साठा पकड यानंत र महारा

जमीन महसल
ु अ ध नयम १९६६ मधील नयम ४८ (७)

व (८) नस
ु ार कारवाई कर यात येई ल.
40. ललावधारकाने/परवानाधारकाने वाळू वाहतूक साठ वापर यात येणा-या वाहनांची मा हती तह सलदार /
िज हा धकार यांना दे यात यावी.कोण याह प रि थतीत वाहना या वहन

मतेपे ा जा त वाहतक
ू

होणार नाह याची द ता घे यात यावी.
41. अपर िज हा धकार / िज हा धकार यांनी वाळूची वाहतक
ू करणा-या

कना एकाच

श य आहे का याबाबतची श यता तपासन
ू पाहू न वाळू वाहतक
ु साठ एकाच

कारचा रंग दे णे

कारचा रंग दलेले

क

वापर यात येई ल या बाबत ललावधारकांशी चचा क न नणय घे यात येई ल.
42. तसेच वाळु वाहतक
ु कर याकर ता वापर यात येणा-या वाहनांना िजपीएस लावणे अ नवाय राह ल.
43. वाळूचे /रे तीचे उ खनन करताना कं वा ती काढताना खाजगी मालम तेस कोणतीह हानी / नक
ु सान
पोहचव यास

याची भरपाई कर याचे दा य व ललावधारकावर राह ल. अशा हानीची / नुकसानीची

प रगणना स म अ धका-याकडून कर यात येई ल व याबबतचा याचा नणय अंतीम राह ल व अशी
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र कम जमीन महसल
माणे संबंधीत
ू ा या थकबाक या वसल
ू

ललावधारकाकडून वसल
ू कर यात

येई ल.
44. ललावधारकाने/परवानाधारकाने

याला मंजूर केले या वाळूगटा या ठकाणी फलक लावून , उ खनन

े ाची सीमा नि चत क न सीमादश वणारे खांब उभारणे अ नवाय राह ल. वह त केले या
बाहे र वाळु/रे तीचे उ खनन करता येणार नाह . तसेच
परवानगीने सदर वाळू गटाचे कामकाज पाह यासाठ

ललावधारकाने िज हा धकार

नयु त केले या उपठे केदार,

कमचार यांची नावे,प ता व जागेचा तपशील दश वणारा फलक यो य

े ा या
यां या पव
ु

यव थापक व

ठकाणी लावणे आव यक

राह ल.
45. माननीय

सव च

यायालयाने

वशेष

अनुमती

द.२७/०२/२०१२ रोजी दलेले तसेच नद पा ातील पाणी

या चका(सी)

ं .१९६२८-१६२८/२००९

म ये

व छ व शु द राह यासाठ व नैस गक र या

पा याचेनद पा ात वहन हो यासाठ वाळू / रे ती गटातून जा तीत जा त ३ मीटर कं वा पा याची
पातळी यापैक जे कमी असेल तत या खोल पयत कं वा पयावरण अनम
ु तीम ये परवानगी दले या
खोल पयत यापैक जे कमी असेल तेवढया खोल पयतच ललावधारक/ परवानाधारकाला वाळु/रे तीचे
उ खनन करता येई ल.
46. नद पा ातील वाळू थराची जाडी सात याने राह यासाठ बच माक नि चत क न बच माक या खाल
कोण याह प रि थतीत वाळूचे उ खननकरता येण ार नाह . नि चत केलेले बच माक पडणार नाह त,
तसेच नद पा ातील वाळू या थरा या आधारे आजब
ू ाजू या व हर तील पा याची पातळी कमी होणार
नाह या बाबत यो य ती द ता ललावधारकाने घेणे आव यक राह ल.
47. वाळु/रेत ीची उ खनन व वाहतूक सकाळी ६.०० ते सायंकाळी ६.०० या कालावधीतच करता येईल. या
कालावधी य त र त या काळात केलेले उ खनन व वाहतक
ू अवैध समजन
ू कारवाई कर यात येईल.
48. सावज नक पाणवठा / पाणी पुरवठा

यव था असले या

ठकाणापासन
ू ५०० मीटर अथवा भज
ू ल

सव ण व वकास यं णा नि चत करे ल तेवढया अंतराप लकडे उ खनन करणे आव यक राह ल.
49. खाजगी मालक या ज मनीतन
ू ,अशा जमीनी ललावाने दे यात आले या
तर , वाळू / रे ती काढता येणार नाह तसेच र ते / पायवाट

े ात समा व ट अस या

हणन
ू वापर यत येणा-या ज मनीतून

वाळू / रे ती काढता येणार नाह .
50. ललावधारकास नद पा ाम ये वाळू वाहतक
ु साठ
वाळूगटा या नजीका या मु य र
डेपोम ये साठवूण व

मोठ

वाहने नेता येणार नाह त.

ललावधारकाने

यावर डेपो तयार क न वाळूगटामधन
ू उ खनन केलेल वाळू सदर

करावी. डेपोपयत या वाळू वाहतक
ू साठ

डेपोम ये सीसीट ह लावणे अ नवाय असन
ू ,

ॅ टर,

ॉल चा वापर करावा. वाळू

याचे फुटे ज दर आठव याला तह सलदार यांना सादर

करणे अ नवाय असेल.
51. वाळु उ खननासाठ
उ ेश नसन
ू ,

ललाव कं वा परवाना दे यामागे वा णि यक कं वा महसल
मळ वणे हा एकमेव
ू

वकास कामासाठ

आव यक वाळू उपल ध

नद पा ातील वाळू साठ याने आजुबाजु या प रसरात पुरस
उ खनन
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केले

जाते.

ललावधारकास

ललाव

मंजरू

हावी हा

मख
उ ेश आहे . तसेच
ु

य प रि थती उ भव नये
के यानंतर

कं वा

परवाना

हणन
ू वाळु चे
द यानंतर

ललावधारकाने/ परवानाधारकाने वाळूगटाचा ताबा द या या दनांकापासन
ू एका आठवडया या आत
वाळू/ रे ती उ खनन सु

करणे ललावधारकांवर बंधनकारक आहे .

52. वाळु घाटाचे ताबा घेत यानंत र या संबंधीची कोणतेह त ार वचारात घेतल जाणार नाह . तसेच
वाळु गट बदलन
ु दे याची कं वा वाळु ललावापोट शासन जमा केले या रकमे पैक

माणशीर र कम

परत कर या या वनंतीचा वचार केला जाणार नाह .
53. नद पा ात

नि चत केले या वाळू गटातून वाळू चे उ खनन हाताने (Manually) करावे लागेल.

नद पा ातील वाळू/ रेत ी उ खननासाठ
जेसीबी, सं शन बोट इ याद
54. वाळुगट पा याखाल आहे

तसेच नद पा ातील वाळू वाहनात भर यासाठ

पोकलेन,

कार या कोण याह यां क साधनांचा वापर अनु ेय नाह .
कं वा कसे याबाबत शहा नशा क न वाळु घाट

ललावात

यावा. तसेच

पा याखाल ल गटाम ये वाळुचे उ खननाकर ता सं शन बोट अथवा इतर यं ाने वाळु उ खनन
कर याची परवानगी दे यात येणार नाह . अशा प र थतीम ये ललाव घेत यास सव वी जबाबदार ह
ललावधारकाची असेल याकर ता शासनास ललावा या रकमेचा परता याची मागणी करता येणार नाह
कं वा वाळुगट बदलन
ु दे ता येणार नाह .
55. ामपंचायतीने वाळू या अवैध उ खननास आळा घाल यासाठ
व शत माणे उ खनन होत आहे

ललावधारकामाफत ललावा या

अट

कं वा कसे, याची पाहणी करणे व अट व शत चे उ लंघन होत

अस याचे नदशनास आ यास तह सलदार व िज हा धकार यांना यासंबंधीची मा हती दे णे आव यक
राह ल.
56. ललावधारकाकडून वाहतक
कर यात येणा-या वाळू या वाहनासोबत या वाहतक
पासची तपासणी
ू
ू
संबं धत गाव या

ामसेवक व सरपंच यांना करता येई ल. वाहनासोबत पास नसेल कं वा वाहतूक

पासम ये खाडाखोड असेल

दनांक व वेळ चक
ू चा असेल अशा

ट
आढळून आ यास
ु

याबाबची

मा हती यांनी तह सलदार यांना दे णे आव यक राह ल.
57. ललावधारकास वाळूगटाचा ताबा दे त ाना तसेच ताबा परत घेताना तह सलदार
अ धकार

यां या

सम

पंचनामा

कर यात

यावा.

वाळूगटाचे

खडडे

पंचना याम ये कर यात येईल.याबाबतचे ह डीओ च ीकरणह कर यात येईल.

कं वा िज हा ख नकम

अस यास

याचा

उ लेख

58. ललावधारकांनी आपापसात संगनमत के यास, ठरा वक वाळू घाटांचा ललाव पु हा पु हा लावून सु दा
कोणीह
अशा

ललावधारक बोल बोल यास पुढे येत नाह त. व यामळ
ु े वाळु घाटाचा ललाव होऊ शकत नाह .

कारे

संगनमत क न शासना या महसल
ू ाचे नक
ु सान

करणा-या तसेच अवैध उ खनन व

वाहतुक सारखे गु हे करणा-या ललावधारकास संपुण रा यासाठ काळया याद त (Black List) टाक यात
येईल.

59. पयावरण अनुमतीम ये परवानगी दले या खोल पे ा जा त खोल उ खनन के याचे नदशनास आ यास

ललावधारक परवानाधारकांकडून घे यात आलेल अनामत र कम ज त कर यात येवून ललाव / परवाना

र

कर यात येईल. तसेच असे उ खनन अवैध ठरवन
ू महारा

कलम ४८ (७) व

60. अवैध

उ खनन

यां या व
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द

(८)

व

जमीन महसल
ू सं हता १९६६ मधील

मधील तरतुद नुसार कायवाह कर यात येईल.

वाहतुक या

करणाम ये

संबं धत

च लत नयमानुसार कारवाई कर यात येईल.

ठे केदार/

ललावधारक

दोषी

आढळ यास

61. च लत

नयमानुसार

कारवाई

करताना

संबं धता व

द

भारतीय

दं ड

३४,११४,३७९,३९२,३९३,३९४,३९६ इ याद कलमांतगत गु हा दाखल करणे, महारा

वध

सं हता

कलम

जमीन महसूल सं हता

१९६६ मधील कलम ४८ (७) मधील तरत ुद नुसार दं डा मक कारवाई करणे व कलम ४८ (८) मधील

तरत ुद नुसार वाळू उ खननासाठ वापरलेल यं सामु ीव वाहतूक साठ वापरलेल वाहने ज त करणे, अवैध
उ खनन केलेल वाळू ज त करणे इ याद कारवाई कर यात येईल.

62. वाळू या अवैध उ खनन व वाहतूक या
आकार यात येई ल.

करणात वाळू या बाजारभावा या आधारे दंड ाची र कम

63. वाळूचे अवैध उ खनन / वाहतुक या अनष
ु ंगाने कारवाई करतांना महसल
ू अ धकार / कमचार यां यावर
ह ले होत अस याचे

नदशनास आ यास

आ यास अशा संघ टत गु हे गार व
गु हे गार, धोकादायक

द महारा

य ती व यां या

अ धनयमा वये कारवाई कर यात येईल.

कं वा अशा

ठकाणी संघ टत गु हे गार चे

झोपडप ट

गुड
ं हातभ ीवाले औषध

कार आढळून
ये

वषयक

व शत चे तसेच पयावरण

वषयक

वघातक कृ यांना आळा घाल याबाबत अ ध नयम १९८१

64. ललावधारक / परवानाधारक यांनी पयावरण अनुमतीमधील अट

नयमातील तरतुद ंचे पालन करणे बंधनकारक असले, सदर तरतुद चे उ लंघन झा यास ते पयावरण

65.

(संर ण) अ ध नयम १९८६ मधील तरत ुद नुसार कारवाईस पा
येक वाळुगटा या ठकाणी २४/७ छाया च ण हो यासाठ

यापैक

कमान एक CCTV कॅमेरा वाहतुक या साधनात

राह ल.

ललावधारकामाफत CCTV बस व यात यावेत.
या ठकाणी वाळू भर यात येत े

बस व यात यावा व वाळू गटातील वाळू ची वाहतूक करणार सव वाहने गावातील
करतात

या ठकाणी

या ठकाणाव न ये-जा

या ठकाण या छाया च णासाठ वापर यात यावा. वाळूगटा या ठकाणी बस वले या CCTV ची

कं मत ललावधारकांना सोसणे आव यक राह ल.

66. ललावधारकांनी बस वले या CCTV चा Address िज हा धकार / वभागीय आयु त

व शासना या

महसल
ू व वन वभागाकडे दे णे आव यक राह ल. ललावधारकाने वाळू उ खनन व वाहत ुक चे छाया च ण
असलेल सीडी दर 15 दवसांनी तह सलदार कायालयात जमा करणे अ नवाय राह ल.

67. तह सलदार व उप वभागीय अ धकार अशा सीडीची तपासणी करतील अशा तपासणीत CCTV कॅमेरा काह

काळासाठ बंद अस याचे नदशनास आ यास, मंजरू साठा व वाळू उ खननासाठ उपल ध दवस यानुसार
दर दवशी करावयाचे उ खनन वचारात घेवून, जेवढे दवस CCTV कॅमेरा बंद होता, तेवढे दवस सरासर
उ खनन केले असे गह
ु ार
ृ त ध न ललावा या र कमेनस
कॅमेरा

बंद

असले या

कालावधीत

उ खनन

केले या

त

ास र कम प रग णत क न

वाळू या

र कमेएवढ

दंड ा मक

या दराने

र कम

ललावधारकांकडू न वसल
ु कर यात येईल. एखादया दवशी कतीह कालावधीसाठ CCTV बंद अस या

तर ह पण
दवसासाठ CCTV बंद अस याचे समजून वर ल
ु
वसूल कर यात येई ल.

माणे दं डा मक र कमेची आकारणी व

68. ललावधारकाने तह सलदारांनी

मा णत क न दलेल भेट वह ठे वणे बंधनकारक असेल. सदर भेटवह

69. संबं धत मंडळ अ धकार यांनी

यां या काय े ातील वाळूगटाची पाहणी क न,

महसल
ू अ धकार / कमचार यांना तपासणी वेळी दाखवणे बंधनकारक रह ल.
वह म ये क न दनांक त

वा र करावी. अशी न दवह

उपल ध क न दे णे बंधनकारक राह ल.

याची न द दै न दन भेट

ललावधारक यांनी संबंधीत मंडळ अ धकार यांना

70. संबं धत तह सलदार, उप वभागीय अ धकार व अपर िज हा धकार यांनी

वेळोवेळी आकि मक भेट दे ऊन याची दै न दन भेटवह त न द कर यात येई ल.

यां या

े ातील वाळूगटाला

71. नद पा ात पुल अस यास या पुला या आजूबाजूस तसेच बच माक या खाल वाळू उ खनन केले जाणार
नाह .
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72. यावेळी

ललाव र

फेर ललावात पूव या

कर यात येईल,

यावेळी

कं मतीपे ा कमी

कं मत आ यास, फरकाची र कम पूव या

जमीन महसल
ु ाची थकबाक

या वाळू

े ाचा न याने

ललाव कर यात येई ल.
ललावधारकाकडू न

हणन
ू वसल
ू कर यात येई ल. तथा प, फेर ललावात पूव या

अ धक (जादा) कं मत आ यास यावर पूव या ललावधारकाचा कोणताह ह क राहणार नाह .

73. ललाव मंजुर चे आदे श

नग मत के यानंतर

ललावधारकाने वाळुगटाचा ताबा सात

घेतला पाह जे, वाळूघाटाचा ताबा घेतांना ि हडीओ च करण कर यात यावे व
माफत िज हा धकार

यांचक
े डे ताबा

द या या अहवाल सोबत जमा करावी.

घेत या या दनांकापासून एक आठवडया या आत उ खनन सु

74. मा.उ च

यायालय,मब
ुं ई येथे दाखल रट या चका

नणया वये ठरवून

दले या

दवसां या

नर

व वाळुगटाचा ताबा

करणे आव यक राह ल.

.4830/2010 मधील दनांक 26.10.2010

या

नकषानुसार,वाळू गटाशी संबं धत तह सलदार यांनी उ खननाचा अहवाल

उ खननबंद ठे वावे. व उ खनन बंद असले या

ण करावे व

आत

याची सी.डी.तह सलदार

येक आठव याला अपर िज हा धकार यांना सादर करणे आव यक आहे . तसेच म ह या या

चौ या र ववार

कं मतीपे ा

यांचा अहवाल अपर िज हा धकार

ललावधारकांनी सदर बाबीची न द

यावी.

दस
ु −या व

दवशी तह सलदार यांनी वाळू गटाचे

यांना सादर करणे आव यक आहे. सबब,

75. भुजल सव ण आ ण वकास यं णा वभागाने व हत केले या मयादे या प लकडे असले या

े ातून

वाळूचे उ खनन करता येणार नाह . तसेच इतर य तीं या खाजगी मालक या जमीनीतून, अशा ज मनी
ललावधारकास दे यात आले या

तसेच र ते पायवाट

े ात समा व ट अस या तर

या ठकाणाहून वाळू काढता येणार नाह .
हणुन वापर यात येणा-या जमीनीतून वाळू काढता येणार नाह .

76. कोण याह रे वे या पुला या कोण याह बाजूने 600 मीटस (2000 फुट) अंतरा या आत वाळूच े उ खनन
करता येणार नाह . तसेच जेथे नद ना यांवर पूल आहे त , यां या

तंभापासन
ू 600 मीटसपयत रेती/वाळूचे

उ खनन करता येण ार नाह . को हापरू प दतीचे बंधारे व पुरात व खा याने
गोदावर नद वर ल बंधारे

तबं धत केले या

े ाम ये,

ठकाणी वभागीय आयु त/िज हा धकार यांनी नि चत केलेलया
् अंतरा या

मयादे म ये रेत ी/वाळूचे उ खनन करता येणार नाह .

77. वाळूचे उ खनन करतांना

कं वा ती काढतांना खाजगी मालम तेस कोणतीह हानी/नक
ु सान पोहच यास

याची भरपाई कर याचे दायी व ललावधारकावर राह ल. अशा हानी/नुकसानीची प रगणना स म अ धका-

याकडू न कर यात येई ल व

याबाबतचा

याचा

नणय अं तम राह ल व अशी र कम थक त जमीन

महसल
माणे संबंधीत ललावधारकाकडून वसल
ु ा या वसल
ू
ू कर यात येई ल.

78. (1). ललावाची र कम परत कर यासंबंधीची कारणे व अ धकार :-

(अ) वाळूगटाचा यश वी र या ललाव झा यानंतर ललावधारकाने ललावाची र कम तसेच इतर
संबं धत रकमा शासनजमा के यानंत र संबं धत

ललावधारक यांना काह

वाळूगटाचा ताबा दे णे श य झाला नसेल/होत नसेल अशा
अस यास

अप रहाय कारणा तव

करणात िज हा तर य स मतीने गरत

थळ पहाणी क न, वाळूगटाचा ताबा दे णे श य नाह , असा अहवाल शफारशीसह सादर

के यास ललावाची संपण
ू र कम परत कर याबाबत वचार करता येई ल.

(ब) ललावधारक यांनी ललावाची र कम तसेच इतर संबं धत रकमा शासनजमा के या असतील
आ ण कोण याह

यायालयीन आदे शाने कं वा शासना या तसेच वर ठ

आदे शाने वाळू उ खननास

थ गती दे यात आल असेल, अशा

थ गती दे यात आल आहे , या कालावधी या

कर याबाबत वचार करता येईल.

करणात

माणात ललावाची

ा धकरणा या

या कालावधीसाठ

माणशीर र कम परत

(क) अ य कोण याह कारणा तव वाळू उतखनन
करणे श य झाले नसेल/होत नसेल
्
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(उदा. ाम थांचा वरोध,

शासक य यं णाचा वरोध) अशा

थळ पहाणी क न, ललावधारक तसेच

करणात िज हा तर य स मतीने

य

ाम थांनी दले या कारणांची खातरजमा क न, संबं धत

वाळूगटातून वाळूचे उ खनन करणे श य आहे कं वा कसे, याबाबत सु प ट

शफारशीसह अ भ ाय

िज हा धकार यांना सादर करावेत . िज हा धकार यांनी िज हा तर य स मतीने वाळू उ खनन न
करता

ये याबाबत

दलेलया

ललाव थळाचा ताबा परत

र कम परत कर यासंबंधीचा

कारणांची

तपासणी

वयं प ट

ताव

यावा व संबं धत

क न,

सदर

ललावधारक यांना
शफारशीसह

समपक

अस यास

ललावाची र कम/ माणशीर

वभागीय आयु त यां यामाफत

शासनास सादर करावा.

(2). ललावाची

कारणे

माणशीर र कम परत कर याकामी प रगणना :-

(अ) ललावाची दे काराची र कम व ललावातील अंदाजीत वाळू साठा यानुसार वाळू ची
कं वा यथाि थती

त ास

तमे क टन कं मत प रगणीत कर यात यावी.

(ब) ललावातील अंदाजीत वाळूसाठा व वाळू उ खननासाठ उपल ध कालावधी यानुसार दर दवशी
उ खनन करावया या वाळूचे सरासर प रमाण नि चत कर यात यावे. ललावधारकास
कालावधीसाठ वाळू उ खनन

थ गत/बंद ठे वावे लागले तो कालावधी व दर दवशी उ खनन

करावया या वाळूचे सरासर प रमाण यानुसार

थ गत/बंद कालावधीम ये उ खनन करता

येऊ न शकलेला वाळूसाठा नि चत कर यात यावा.

(क) वर ल

मांक (ब) नुसार नि चत केलेला वाळूसाठा व

य ात उ खनन न करता आलेला

वाळू साठा यापैक जो कमी असेल, तेवढया वाळू साठ वर ल
यथाि थती

या

मांक (अ) येथील

त ास

कं वा

तमे क टन दरानुसार ललावधारकास दे य रकमेची प रगणना कर यात यावी.

(3). खाल ल कारणा तव ललावाची र कम परत कर यात येणार नाह :-

वाळू/रे ती नगती धोरणातील अट व शत तसेच न वदा सच
ू नेतील अट व शत नस
ु ार ललावधारकाने

ललावात भाग घे यापुव , वाळू थळात अपे

उपल ध आहेत

त वाळूसाठा आहे कं वा नाह , वाहतक
ू साठ आव यक र ते

कं वा नाह त याची खा ी करणे आव यक आहे. तसेच, परवानगी दले या साधनां या

सहा याने वाळूचे उ खनन कर याची जबाबदार

ललावधारकाची आहे .

यामळ
ु े वाळू थळात अपे

त

वाळूसाठा नाह , वाहतक
ू साठ आव यक र ते उपल ध नाह त, वाळूगटात पाणी आहे , माती म ीत वाळू
आहे , वाळू उ खननासाठ स शन पंपाची परवानगी मळल नाह अशा कारणा तव ललावा या रकमेचा
परतावा अनु ेय असणार नाह .
79. उ खनन

केले या

कं वा

काढले या

िज हा धकार यांनी केला असेल
आव यक

जमीन

उपल ध

वाळू/रेत ीची

याच िज

क न

घे याची

साठवणक
ू ,

यात करावी लागेल व
जबाबदार

ललाव

नद पा ापासन
ू 200 मीटरपे ा अ धक अंत रावर नसावे. सदर या
एकच आ ण नद

ललाव

या

िज हा धकार /अपर

यासाठ अकृ षक परवा यासह
धारकाची

असेल.सदर

ठकाण

े ात नद पा ातून जा यासाठ

े ातून बाहे र रस ् यावर पड यासाठ एकच माग असेल आ ण उव रत सव

अशा कारे बंद करावे लागेल क

े

यामळ
ु े तेथे एकह वाहन आत कं वा बाहे र जाऊ शकणार नाह .

यासाठ लाकडी/तारे च/े लोखंड ी/ भंतीचे/दगडाचे कुंपण कं वा मोठमोठ दगडे जी हल वता येणे अश य
आहे ती ठे वणे कं वा खंदके/चर खोदणे आव यक असेल.

वाळू/रेती ठे याची मद
ु त संप यापव
ू

या

वाळू/रेत ीचे उ खनन केलेले आहे या वाळू/रेतीचा साठा मद
ु त संप यानंतर 10 दवसात उ खनना या
जागेव न हल व यात आला नाह

तर तो शासना या मालक चा होईल व अशा वाळू /रेती या

कं मतीबाबत अथवा मालक बाबत ललावधारकास कोणताह ह क सांगता येणार नाह
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कं वा याबाबत

शासना व

द दावा करता येणार नाह . तसेच ललावाचा कालावधी संप यानंत र तसेच 10 दवसाची

मद
ु त संप यानंतर कोण याह

प रि थतीत वाळू रे ती साठा कर यास परवाना

तसेच संबंधीत ज मनी मालकाशी डेप ो कर याकर ता झाले या करारना याची

दला जाणार नाह .
त या कायालयाकडे

सादर करणे आव यक राह ल.
80. ललावधारकाने
वाहन

नधा रत वाळूगटातून वाळूचे उ खनन क न

येक वाहनामधील वाळूचे प रमाण,

मांक, वाळूगटाचे नाव/ मांक, वाहन कोठून कोठे जाणार आहे , या दोन ठकाणांमधील अंत र

इ या द तप शल न दणीकृत मोबाईलव न महामाय नग अॅप दारे ई हाईस
असेल.

णाल कडून

ललावधारकास न दणीकृत

महामाय नग अॅप दारे ई हाईस नंबर
करावा लागेल. ई हाईस नंबर

मोबाईलवर

याने केले या

मांक करणे अ नवाय
वनंतीनुसार

यास

ा त होईल.सदर ई हाईस नंबर बारकोड पावतीवर नमद
ु

ा त झा या शवाय व ते बारकोड पावतीवर नमद
ु के या शवाय

ललावधारकास वाळू/रे तीची वाहतूक करता येणार नाह . ई हाईस नंबर शवाय व बारकोड पावती

शवाय वाहू तक के यास ती अवैध ठ न यावर
जाईल.

च लत कायदे व धोरणानुसार दं डा मक कारवाई केल

81. वाळू/रे तीची वाहतूक करणा-या चालकाकडे उ त ई हाईस नंबर नसेल कं वा ई हाईस नंब रचा कालावधी
संपलेला असेल तर अशी वाहतूक अवैध ठरे ल.

82. वाळू/रे तीची वाहतूक करणा-या वाहन चालकाकडे वैध बारकोडयु त पावती व ई हाईस नंब र आहे कं वा
नाह , याबाबतचे नर

ण संबं धत महसल
ू यं णेकडून नयु त भरार पथकाकडून अथवा िज हा धकार

नाम नदश करतील अशा य तींकडून केल जाईल. अशा नर
बारकोडयु त पावती व वैध ई हाईस नंबर आढळल नाह
सदर वाळू चे उ खनन/वाहतूक अवैध समजून
कलम 48(7) व (8), महारा
नणय,महसूल व वन

तरत ुद नुसार या व

83. वाळू/रे ती

वभाग

या व

णा या वेळी संबं धत वाहनचालकाकडे वैध

कं वा न द ट कालावधी संपलेला असेल तर

द महारा

जमीन महसूल सं हता,1966 मधील

गौण ख नज उ खनन ( वकास व व नयमन) नयम, 2013 आ ण शासन
द.03.09.2019 व शासन अ धसुचना

द.12.01.2018 मधील

नधा रत

द कारवाई कर यात येईल.

ललावधारकाने पावतीम ये नमद
प रमाणापे ा अ धक प रमाणाची रे ती/वाळू वाहून नेत
ु
अस याचे आढळू न आ यास या वाहनातील संपूण गौण ख नज अवैध आहे असे समजून यावर
नयमानुसार दं ड ा मक कारवाई तसेच

मतेपे ा जा त वाहतुक बाबत मोटार वाहन काय यानुसार कारवाई

कर यात येई ल. दंडनीय कारवाई बरोबर ज त केले या रे तीचा
ललावधारकाने रे ती/वाळू चे केलेले उ खनन, व

ठे वणे आव यक आहे . ह

न दवह

व इतर

ललाव कर यात येई ल.

याच माणे

व वाहतूक केले या रेत ी बाबतची दै नं दन हशोब न दवह

हशोब कागदप े

ललाव धारकाने दर म ह या या 05

तारखेपयत संबध
ं ीत तह सलदार यां या कडे सादर करणे बंधनकारक आहे . तसेच िज हा ख नकम
अ धकार , ख नकम

नर

क, महसल
ू अ धकार अवल कारकून, मंड ळ अ धकार , तलाठ तसेच अपर

िज हा धकार व भू व ान व ख नकम संचालनालयातील न र ण करणा-या अ धका-यासाठ उ खनना या
जागेवर उपल ध क न

यावीत.

84. अंदाजीत प रमाणापे ा अ धक वाळुसाठा रेतीगटात अस यास,

यावर ललावधारकाचा कोणताह अ धकार

राहणार नाह . व अंदाजीत पर माणापे ा ललावधारकास अ धक उ खनन करता येणार नाह . प रमाणापे ा
जा त उ खनन के यास दं डा मक कारवाई कर यात येईल. तर नमद
ु अंदाजीत वाळुस ाठयापैक वाळु कमी
भर यास याची जबाबदार

85. ललावधारकास

नि चत क न

ट यात येणा-या

17

ललावधारकाची राह ल.

दले या गटापासन
ू 500

े ात रे तीचे अवैध उ खनन होत

म. अंतरापयत
अस यास

कं वा घाटाव न नजरे या

ललावधारकाने ता काळ संबधीत

तह सलदार यांना लेखी मा हती सादर करावी.

असे न के यास सदर उ खनन ललावधारकानेच केले आहे

असे ग ृ हत ध न दं डा मक कारवाई कर यात येई ल.

86. उ खननासाठ यां ीक साधनांचा वापर के यास ते उ खनन अवैध समज यात येईल व अट / शत नुसार
कारवाई कर यात येईल.

87. ललावधारकाने िज हा प रषद कर/पंचायत कर व हत के या माणे अदा करावा.
88. जेथे वाळू उ खनन चालू आहे

दश व यात यावी. ललावधारकाने
राह ल व या

या

ठकाणी फलक लावून उ खनन

याला मंजरु केले या

वत:चे तसेच स म

े ातून करारात नमद
ु केल या कालावधीत, परवानगी दले या

वाळूचे उ खनन कर याची जबाबदार
उपल ध नाह त, वाळु

ाधीका-यां या पुव

या या उपठे केदाराचे नाव, प ता व जागेचा तपशील दश वणरा फलक यो य

ठकाणी लावणे आव यक आहे .

89. ललावात दले या

न चीत क न

े ा या सीमा दश वणारे खांब उभारने अ नवाय

े ाचे बाहे र उ खनन करता येणार नाह .

परवानगीने नेमले या

े ाची सीमा

ललावधारकाची राह ल. वाळू

साधनां या सहायानेच

थळात अपे ीत साठा नाह , र ते

थळात पाणी आहे , अशा तसेच मानवी वा नैसग क आप ती या कारणा तव सदर

कालावधीत कोण याह पर थीतीत वाढवून दला जाणार नाह व वाळूगट बदलन
दला जाणार नाह .
ू
तसेच कोण याह प रि थतीत शासन जमा केलेल वाळूगटाची र कम परत केल जाणार नाह .

90. वाळू उ खनन कर यासाठ

या

े ाचे वाटप केलेले असेल या

संप तीस व पयावरणास धोका होणार नाह याची सव खबरदार

91. पयावरणाचे संतल
ु न राख यासाठ
ख डे बुज व यासाठ

ललावधारकाची राह ल.

उ खनन /

े ातून वाळु उ खनन करतांना नैसग क

ललावधारकाने यावयाची आहे .

नकामी वाळू चे साचलेले ढग नद पा ातील वाळू उपस यामुळे झालेले
ललाव कालावधी संप यानंतर उपयोगात आणावे.

याची जबाबदार

92. ललावधारकाने सलटे शन (Siltation) अ यासाबाबतचा अहवाल वाळू उ खननाचा कालावधी संप यापव
ू
त

एज सी, जसे NIO/CWPRS माफत क न याचा अहवाल पयावरण वभाग, िज हा धकार कायालय

व महारा

दुषण नयं ण मंडळ, औरं गाबाद यां याकडे सादर करावा लागेल.

93. ललावधारकाने संब धत वाळूगटा या पयावरण अनम
ु तीतील अट शत चे अनप
ु ालन क न तसा अहवाल दर
6 म ह यानी पयावरण स लागार यां या मदतीने िज हा धकार कायालय व महारा
मंडळ, औरं गाबाद यां याकडे सादर करावा लागेल.

94. ललावधारकाने मंजरू

े ाम ये पयावरण

प रसराम ये व गावातील वाहतक
र
ू

यव थापन आराखडा, खाणकाम आराखडा

यावर CPCB Guideline नुसार

दष
ु ण नयं ण

माणे वाळूगट

थानीक वन अ धकार

व

फलो पादन अ धकार यांच े मदतीने झाडे लावून हर याल (Greenbelt) करावी लागेल.

95. ललावधारकाने कासव

जनन

े ात वाळुचे उ खनन क

नये.

96. ललावधारकाने उ खनना या वेळी Soil Erosion व Silt Management बाबत आव यक
घे यात या यात.

97. ललावधारकाने उ खनना या जागेवर वै यक य

ाथमीक उपचार सु वधा उपल ध क न दयावी.

98. ललावधारकाने वा षक पयावरणीय अंके ण अहवाल पयावरण वभागास सादर करावा.
99. ललावधारकांनी

या द ता

यांना मंजूर केले या वाळुगटातून केले या वाळूचे उ खनन, व

व साठा के याबाबत

दैनं दन हशोब ठे वावा. तसेच दर म ह या या 05 तारखेपयत, अगोदर या म ह याचा मा सक अहवाल,
िज हा धकार कायालय, ख नकम वभाग व तह सल कायालय यांना सादर करावा सलग दोन म हने असा
अहवाल

ललाव र
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ा त न झा यास अथवा सादर केले या अहवाल चुक चा आढळुन आ यास सदर या वाळु घाटाचा
क न शासनची दशाभुल के यामुळे यो य ती नयमानुसार कायवाह अनुसरल जाईल.

100.

ललावधारकाने ललावा या अट व शत तसेच क

शासना या वन व पयावरण वभागाकडील दनांक

24.12.2013 मधील ऑफ स मेमोरँड म तसेच महारा
नयम 2013 व वाळू

महारा

नणय

उ खनन/साठा/वाहतुक

याच

कारवाई कर यात येईल.

करणात महारा

हणन
ू च केला पा हजे. अवैध वाळु

जमीन महसुल अ ध नयम 1966 मधील 48(7) व (8) नुसार

ललावधारकाने वाळु उ खनन करतांना होणारे

दष
ं ी,
ु णासंबध

मा. यायालयाने व शासनाने वाळु घाटाबाबत काह

ललावधारकावर बंधनकारक राहतील व मा.

येईल.
103.

दनांक 03.09.2019, दनांक 26.12.2014 तसेच

माणे वाळुचा पुण उपयोग गौणख नज

नदशानुसार कायवाह करावी.

102.

व नयमन)

जमीन महसूल अ ध नयम 1966 मधील तरतुद नुसार लागू असले या नयमांचे पालन करणे

बंधनकारक राह ल.

101.

नगती धोरण, शासन

गौणख नज उ खनन ( वकास व

आदे श /

दष
ु ण
नणय

नयं ण मंडळाने

दले या

द यास,सदर आदे श /

यायालयाचे आदे श / नणयानुसार पुढ ल कायवाह कर यात

ललाव झाले या वाळू / रे ती गटांतून वाळू उ खननासाठ

ललावधारकास येणा-या अडचणी व व वध

य ती व सं थाकडून वाळू उ खननाबात कर यात येणा-या त ार संदभात चौकशी क न चौकशी या

न कषानुसार कायवाह

कर यासाठ

अपर िज हा धकार

/ िज हा धकार

यां या अ य तेखाल

उप वभागीय अ धकार यां या अ य तेखाल पढ
ु ल अ धका-यांचा समावेश असलेल स मती राह ल.
1.िज हा धकार –

- अ य

2. मु य कायकार अ धकार , िज हा प रषद, हंगोल

- सद य

4. अपर िज हा धकार , हंगोल

- सद य

3. पोल स अ ध क, हंगोल

- सद य

5. कायकार अ भयंत ा, सावज नक बांधकाम वभाग

- सद य

7. उप वनसंर क

- सद य

6. कायकार अ भयंत ा, जलसंपदा वभाग
8.
9.

ादे शक प रवहन अ धकार , हंगोल
ादे शक अ धकार , महारा

दष
ू ण नयं ण मंड ळ

10. व र ठ भूवै ा नक, भूजल सव ण यं णा
11. िज हा ख नकम अ धकार

- सद य
- सद य
- सद य
- सद य

- सद य स चव

उप वभागीय अ धकार यां या अ य तेखाल ल स मती
1. उप वभागीय अ धकार

-अ य

2. उप वभागीय पोल स अ धकार

- सद य

3. क न ठ भव
ू ै ा नक(भू व ान व ख नकम संचालनालयामाफत नाम नद शत)

- सद य

4. क न ठ भव
ू ै ा नक(भज
ू ल सव ण व वकास यं णा संचालनालयामाफत नाम नद शत) – सद य
5. गट वकास अ धकार पंचायत स मती

- सद य

6. उप अ भयंता, सावज नक बांधकाम वभाग

- सद य

7. उप अ भयंत ा, जलसंपदा वभाग

- सद य

8. महाराष ्
9.
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नणय

दष
ू ण नयं ण मंडळ यांचे

त नधी

ादे शक प रवहन अ धकार , हंगोल यांचे

त नधी

- सद य
- सद य

व

10. तह सलदार

(अ)

- सद य स चव

एकदा अ यु च बोल

वीका न अं तम कर यात आले या ललावात वाळु उ खनन कर यास

ललावधारकास काह अडचणी / अडथळे आ यास
करावा. संबं धत तह सलदार यांनी अज

यांनी याबाबत संबं धत तह सलदार

ा त झा यानंत र

यां याकडे अज सादर

या वाळू गटातून उ खनन कर यास येणा-या

अडचणींची चौकशी क न याबाबतचा अहवाल उ त स मतीसमोर सादर करावा. सदर अहवालावर उ त स मती
१५ दवसांत नणय घेईल.
(ब)

रे ती / वाळू

थळातून ललावां या अट / शत चे उ लंघन क न वाळुचे उ खनन होत अवैध /

नयमबाहय वाळू उ खननामळ
ु े नद काठया गावातील प याचाव शेती या पा यावर वपर त प रणाम होतो.
वाळू या वाहतूक मळ
ु े नद काठ या शेतीची / र
सं थाकडू न

यांची हानी होते. अशा सव् पा या त ार

ा त झा यास अशा त ार ची तह सलदार यांनी चौकशी क न

व वध

य ती व

या बाबतचा अहवाल उ त

स मतीसमोर सादर करावा. सदर अहवालावर उ त स मती १५ दवसात नणय घेईल.
(क)

ललावधारकास वाळू उ खनन कर यास होणा-या

था नक

वरोधामळ
ु े

कं वा

या या

नयं णाबाहे र ल व नैस गक सबल कारणामुळे वाळू चे उ खनन करता येत नस यास ललावधारकाने
िज हा तर य स मतीसमोर अज करावा. या
थळाना

य

मु याबाबत

भेट दे ऊन

माणे लेखी अज

या वाळे / रे ती

वर ल

ा त झा यास, सदर स मती अशा वाळू / रे ती

थळाचे पुन च सव ण करावे. तसेच त ार तील अ य

था नक चौकशी करावी व स मती या बैठक त यावर वचार व नमय क न,संबं धत वाळू / रे ती

गटातून वाळूचे उ खनन चालू ठे व या वषयी कं वा ते बंद कर याबाबत १५ दवसांत उ चत नणय
नणय संबंधीत

ललावधारक, त ारदार व

यावा

वतो

े ीय महसल
ू अ धका-यांना कळवील. या बाबत िज हा तर य

स मती सवे णा या वेळी ह डीओ च ीकरण कर ल.
(ड)

या त ारदारास स मती या अ य ांचा

नणय मा य नसेल अशा त ारदाराला याबाबत

मा. वभागीय आयु त यांचक
े डे अपील करता येईल. मा. वभागीय आयु त िज हा तर य स मतीने घेतले या
नणयाचा फेर वचार क न कोण याह पर ि थतीत १५ दवसांत उ चत नणय घेतील. सदर नणय संबंधीत
त ारदार व िज हा धकार यांना कळ व यात येईल.
(इ)

वर ल माणे वाळू उ खननासंदभात

ा त त ार या अनुषंगाने सदर स मतीने चौकशी क न

या वाळूगटातील वाळूचे उ खनन बंद कर या वषयी
कर यात आलेला करारनामा ता काळ र

नणय घेतला असेल, अशावेळी

ललावधारकासोबत

कर यात येई ल. तसेच संबं धत ललावधारक यांना ललावाची र कम

अथवा यथाि थती उ खनन न करता आले या वाळूची र कम परत कर याबाबत

नयमा माणे कायवाह

कर यात येई ल.
(ई)

ललावाने दले या ठे या या

कालावधीत ठे का र

के यास कं वा

ललावधारकास वाळू /

रे ती उ खनन कर यास बंद घात यास ललावधारकास शासनावर खटला भरणा येणार नाह .
106.

ललावधारकाने यांना मंजूर केले या

े ामधील/ े ालगत या व य

यां या नवासास इजा पोहचणार नाह याची द ता यावी.
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ा यांचे/प ांचे अ ती वास तसेच

107.

ललावधारकाने वाळु उ खनन करतांना मा.सव च

यायालय तसेच मा.ह रत लवाद यांनी वेळोवेळी

दले या नदशांचे पालन करणे आव यक आहे.
108.

ललावधारकाने नद चा

वाह, गती, गढू ळता यां या

व पात बदल होणार नाह याची द ता

यावी

तसेच वाळुचे उ खनन करतांना नद तील माती या गुणधमावर पर णाम होणार नाह याची द ता यावी.
109.

वाळु वाहतुक करणार वाहने र हवासी भागात उभी क

नयेत. तसेच ललावधारकाने कामगारांसाठ

नवासाची सोय, प याचे पाणी,वै यक य सुवीधा उपल ध क न दल पाह जे.
110.

वाळुची वाहतुक करणा-या वाहनांचे स म

ाधीकरणाने दलेले Pollution Under Controll

माणप

वाहनासोबत बाळगणे आव यक आहे.
111.

ललावधारकाने वाळु उ खननामुळे खराब झाले या पा यावर Moef/ MPCB

या तरतुद नुसार

या

करावी.
112.

ललावधारकाने मंजुर

े ातील Ambient Air Quality Monitoring माहे जानेवार , ए ल, नो हबर,

म ह यात करावी.
113.

ललावधारकाने CPCB

114.

ललावधारकाने

या नयमानुसार Noise Level Controling करावे.

यां या मंजरू संपण
ु

आव यक आहे . तसेच संपण
ु

े

े ावर

काश पडेल अशा

रतीने लाईटची

यव था करणे

तसेच वाहनांची ये-जा दसेल अशा प दतीने सीसीट ह कॅमेरे बसवुन सदर

कॅमे-याचे फुटे ज मासीक अहवाला सोबत िज हा धकार कायालयास सादर करणे आव यक आहे .
115.

वाळु या वाहतक
ु क रता वापर यात येणा-या वाहनावर

वखचाने जी.पी.एस. (G.P.S.)

स टम

बस वणे बंधनकारक राह ल.
116.

ललावधारकाने व यजीव आवास

117.

ललावधारकाने

यांना मंजरु

े ासंबंधी या नयमांचे उ लंघन क

नये.

े ात जा या ये यासाठ एकच माग/र ता ठे ऊन इतर सव माग/छोटे

र ते इ. बॅर केडसने बंद करावेत.
118.

ललावधारकाने

यां या ललाव

े ात येणा-या

येक वाहनांची न दणी संबंधीत तह सलदार यांचक
े डे

करावी.
119.

वाळुचे अना धकृत उ खनन व वाहतक
ु टाळणेसाठ िज हा

शासनामाफत वेळोवेळी दे यात येणारे

नदशाचे पालन ललावधारकास करणे बंधनकारक राह ल.
120.

दले या ठे याचे व उ खनन परवा याचे कोणतेह कारण न दे त ा नलंबन करणे, र

माघार घे याचे अ धकार अपर िज हा धकार / िज हा धकार

करणे अथवा

हंगोल यांना असतील.

121.

शासन वेळोवेळी जे नदश दे ईल याचे पालन करणे बंधनकारक असेल.

122.

"ई"

न वदा, "ई" ऑ शनम ये भाग घेणा-या सव

य ती/सं थेस महारा

शासन, पयावरण

वभागाकडील सव अट /शत बंधनकारक राहतील.
123.

शासनाने दनांक 16.10.2015

यांचक
े डु न

या प रप का वये कळ व यानस
ु ार

ललावाची सव र कम शासन जमा के यानंतर

ललाव धारका या नावे पयावरण अनम
ु ती

वगकर याचा

ताव रा य तर य स मतीस/शासनास सादर कर यात येईल.

124.

अना धकृत

वाळुचे

उ खनन

व

वाहतक
ु

टाळ यासाठ

यांना वाळु ललाव मंजरु होईल

क

शासन

/रा य

शासन

शासनामाफत वेळोवेळी दे यात येणारे नदशांचे पालन ललावधारकास करणे बंधनकारक राह ल.

21

/

िज हा

125.

ललाव धारक यांना संबंधीत ललावाची मद
ु त संप या या शेवट या 15 दवसात पावती पु तक दले

जाणार नाह . या मळ
ु े आव यक असले या पाव यांची मागणी

या पुव च क न ते घे यात यावी. श लक

असलेल पाव या नंतर द याजाणार नाह त.
126.

ई- नवीदा/ई-ऑ शन मधील अट व शत म ये बदल कर याचे, ई- नवीदा/ई-ऑ शन

नणय घे याचे तसेच ई- नवीदा/ई-ऑ शन मधील सव च कं मत

येत वेळेवर

वीकार याचा अथवा नाकार याचा संपुण

अ धकार िज हा धकार / अपर िज हा धकार , हंगोल यांचक
े डे राखून ठे व यात येत आहे .
127.

क

शासना या Enforcement & Monitoring Guidelines 2020, शासन नणय महसल
ू व वन वभाग

दनांक 03.09.2019, शासनाने वेळोवेळी
मधील अट , शत व तरतुद
128.

मा.सव च

दलेले

नदश व पयावरण स मतीने

दले या पयावरण अनुमती

ललावधारकास बंधनकारक असेल.

यायालय नवी

द ल

यांचे

दपक कुमार

(SLP(C)NO.19628-19629 of 2009) व मा.रा
05/08/2013 येथे दाखल केले या मळ
ु अज

य हर त

करण यांचे आदे श

दनांक 27/02/2012

याया धकारण नवी द ल यांचे आदे श दनांक

.171/2013 व 173/2018, आदे शाचे पालन करणे अ नवाय

राह ल.
129. मा.रा

य हर त

याया धकारण नवी

366/2015 ते 368/2015 मधील मा.रा

द ल

य ह रत

येथे दाखल केले या मळ
अज
ु

.363/2015 व

यायाधीकरण नवी द ल यांनी द.19/01/2017 रोजी

दले या आदे शाम ये मा. यायाधीकरणा या पुव मा यते शवाय स शनपंपा वारे वाळू उ खननास परवानगी
दे यास रा य शासनास
130.

तबंध केलेला आहे .

शासन अ धसच
ु ना, महसल
ू व वन वभाग, असाधारण

.18 द.12 जानेवार 2018 मधील तरतद
ू

नुसार अवैध गौण ख नज उ खनन व वाहतक वर कारवाई कर यात येईल.
131. पयावरण अनम
ु ती मधील सव अट व शत

संबंधीतास लागु असतील.

132. तसेच पयावरण अनम
ु ती संबं धत सव अट शत सोबत जोड यात आले या आहे त.
वर ल पैक कोण याह अट व शत चा भंग के यास सव अनामत र कम तसेच
शासनास अदा केलेल सव र कम ज त क न ललाव र

ललावधारकाने

कर यात येईल आ ण इतरह कारवाई कर यात

येई ल.

वा र त/( चेश जयवंशी)
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सन 2020-21 रे ती घाट ई न वदा/ई ऑ शन धारकाने
मु ां कत

वखचाने वकत घेतले या

टॅ म पेपरवर दोन सा ीदारांसह

शपथप

यावयाचे

पये 100/- चे

त ाप .

मी, (पूण नाव) -----------------------------------------------------------------------राहणार(पो टाचा पण
ू प ता

यावा) -----------------------------------------------------------

ता. ---------------------------------------- िज हा ----------------------------------------माझे/मा या सं थेचे पॅ न
मोबाईल

मांक------------------------- ट न

मांक/जी.एस.ट .नं. ---------------------

मांक----------------------------------

मी

त ापूवक घो षत करतो क , मी मौजे . . . . . .

. . . ता. . . . . . . . येथील वष

2020-21 साठ या रे ती ललावा या अनुषंगाने

था नक वतमानप ात . . . . . . . . . वेबसाईटवर

कर याची हमी दे त आहे

ता वत केले या

स द झाले या ई

न वदे तील सव अट व शत ची मा हती क न घेतल आहे व
व मी

न वदे त

इ छूक असन
याची अनामत (EMD) ची र कम
ू
मला सदर रेती घाट मंजूर झा यास,

(25%) र कम मी

यांचे पालन

कंमतीत उ त रेती घाट घे यास

. .......................... शासन जमा कर त आहे .

ललावात मंजूर कर यात आले या रक मे या 1/4

ललावा या 48 तासां या आत व उवर त

3/4 र कम 15 दवसां या आत

चालान वारे शासन जमा क न मंजरू रे ती घाटाचे न पादन क न घे याची हमी दे त आहे . सदरची
र कम मुदतीत भर यास मी कसूरदार ठर यास मी जमा केलेल अनामत (EMD) ची र कम ज त
क न शासन जमा कर यास माझी हरकत नाह .

तसेच नयमानुसार फेर न वदे वारे दस
ु -या न वदा धारकास सदरचा रे ती घाट मंजूर के यास

माझी काह हरकत राहणार नाह .

फेर न वदे वारे शासना या महसल
ु ाचे काह नुकसान झा यास,

सदर नुकसानीची भरपाई जमीन महसल
ु ाची थकबाक

हणून वसूल कर यास मी संमती दे त आहे.

फेर न वदे त पूव मंजूर कर यात आले या ललावा या र कमेपे ा अ धकची र कम आ यास

आधीक या र कमेवर माझा काह ह अ धकार राहणार नाह .

मी असेह घो षत करतो क , सदरहू रे ती घाट, रे ती साठा आ ण रे ती घाटास जाणारे पोच/गाव

र ते इ या दची मी पाहणी केल आहे , या या प रि थतीबाबत अथवा रे ती वाहतुक या यो यतेबाबत
मी भ व यात कोणताह आ ेप/वाद उपि थत करणार नाह . तसेच माझे नाव कोण याह

कार या

काळया याद त नाह .
ठकाण ----------------दनांक ------------------

(

)
अजदाराचे नाव व

हमीघेणा याचे
1. पूण नाव ------------------------------------------------

वा र -----------------

2. पण
ू नाव ------------------------------------------------

वा र -----------------

प ता -----------------------------------------------------------------------------

प ता---------------------------------------------------------------------------------
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वा र

हंगोल िज हा रे ती/वाळु ललाव सन 2020-21 म ये होणा-या ई-टडर ंग/ई-ऑ शन रेती घाटांचा तप शल(प हला ट पा)
GSDA
यांनी

दलेल

अ. .

रे ती

थळाचे

तालक
ु ा

नाव

नद चे नाव

गट

.

लांबी
( म)

ंद

( म)

उ खनना
यो य
खोल

े फळ

(हे टर

1

हंगणी

2

चाफनाथ

3

नांदापुर

4

सोडेगाव

5

सावंगी भ.ु

6
7
8
9
24

2

सालेगाव (
पि चम)
क ढुर
ड स त.को.
ड गरगाव
पुल

3

हंगोल
कळमनु
र

कळमनु
र

कळमनु
र

कळमनु
र

कळमनु
र

कळमनु
र

कळमनु
र

कळमनु
र

4

5

6

7

कयाधु नद

266,
265,269,271,273,274,314,330,
329,326,311,312,314

486

26

कयाधु नद

54, 55, 56, 58

400

कयाधु नद

405, 406, 422, 426

कयाधु नद

8

साठा

हातची

कं मत

म ये)

नव

इसारा
.

दा

र कम
25%

.

( ास

( म)
1

उपल ध

शु क

र कम
.

रे ती/वाळु
उ खनन
कालाव
धी

म ये)
9

10

11

12

13

14

0.60

1.26

2679

3889908

972477

5000

31 मे
2021

25

0.60

1.00

2120

3078240

769560

5000

31 मे
2021

465

25

0.50

1.16

2054

2982408

745602

5000

31 मे
2021

440,441,404,391

490

22

0.50

1.08

1905

2766060

691515

5000

31 मे
2021

कयाधु नद

38,55,56,59,61,62,64,65,

623

18

0.50

1.12

1981

2876412

719103

5000

31 मे
2021

कयाधु नद

186,187,188

510

20

0.50

1.02

1802

2616504

654126

5000

31 मे
2021

कयाधु नद

140, 141,142,143,144,145,

700

19

0.50

1.33

2350

3412200

853050

5000

31 मे
2021

कयाधु नद

34, 9/1, 8/2,, 89, 89/1, 88/1

800

15

0.50

1.20

2120

3078240

769560

5000

31 मे
2021

कयाधु नद

16,18

565

18

0.50

1.02

1797

2609244

652311

5000

31 मे
2021

10

सापळी

11

शेवाळा

12

येगाव
ं ी बु

13
14

क बेधावंडा

15

का हे गाव

16

चखल

17

भगवा

18

25

टाकळग हा
ण

कळमनु

कयाधु नद

4, 5, 6, 7, 8

530

20

0.50

1.06

1873

2719596

679899

5000

31 मे
2021

कयाधु नद

8, 19

570

20

0.60

1.14

2417

3509484

877371

5000

31 मे
2021

कयाधु नद

43, 45

585

21

0.50

1.23

2170

3150840

787710

5000

31 मे
2021

कयाधु नद

197, 196, 195, 194, 193, 199

560

18

0.50

1.01

1781

2586012

646503

5000

31 मे
2021

कयाधु नद

56, 57, 38/2, 39, 40, 41, 42, 43,
48

731

18

0.60

1.32

2790

4051080

1012770

5000

31 मे
2021

कयाधु नद

6, 26, 27

490

22

0.50

1.08

1905

2766060

691515

5000

31 मे
2021

कयाधु नद

3, 2, 1, 31, 32/1, 34

530

21

0.50

1.11

1966

2854632

713658

5000

31 मे
2021

औंढा ना.

पुणा नद

53, 54,55

374

32

0.50

1.19

2114

3069528

767382

5000

31 मे
2021

औंढा ना.

पुणा नद

13, 14,15,16,17,18

408

26

0.50

1.06

1874

2721048

680262

5000

31 मे
2021

516

38

0.50

1.96

3464

5029728

1257432

5000

31 मे
2021

र

कळमनु
र

कळमनु
र

कळमनु
र

कळमनु
र

कळमनु
र

कळमनु
र

19

अंजनवाडी

औंढा ना.

पण
ु ा नद

211,
212,213,214,06,10,11,20,22,
207,208,209,210,215,216,217,
218

20

नांदखेडा

औंढा ना.

पुणा नद

03, 05

576

35

0.50

2.01

3562

5172024

1293006

5000

31 मे
2021

21

नालेगाव

औंढा ना.

पुणा नद

02,
18,255,252,253,24,233,232,23
1

460

30

0.40

1.38

1950

2831400

707850

5000

31 मे
2021

22

आजरस डा

औंढा ना.

पण
ु ा नद

404,403,
405,416,417,426,427,430,435,
466, 437,467,474,476

350

35

0.40

1.22

1731

2513412

628353

5000

31 मे
2021

23

तपोवन

औंढा ना.

पुणा नद

30,
31,27,28,29,21,25,26,13,289,2
90,288,284,287, 476

580

35

0.80

2.03

5738

8331576

2082894

5000

31 मे
2021

24

माथा

औंढा ना.

पुणा नद

291, 292,293,298,312,313,314

545

30

0.40

1.63

2310

3354120

838530

5000

31 मे
2021

25

अनखळी

औंढा ना.

पुणा नद

347,
348,349,355,364,365,366,367,
322,376, 374,390,372,396,400

380

30

0.50

1.14

2014

2924328

731082

5000

31 मे
2021

26

पोटा बु.

औंढा ना.

पुणा नद

4,
5,6,7,46,48,47,50,52,53,55,56,
57,58

435

30

0.50

1.30

2305

3346860

836715

5000

31 मे
2021

27

माटे गाव

वसमत

पुणा नद

2,3,4,220,222.

558

29

0.50

1.62

2859

4151268

1037817

5000

31 मे
2021

28

ढवुळगाव

वसमत

पुणा नद

212, 211, 208,
1,3,4,8,9,13,14,15

594

30

0.50

1.78

3148

4570896

1142724

5000

31 मे
2021

29

सावंगी बु.

वसमत

पुणा नद

1,3, 367,368,360

580

25

0.50

1.45

2562

3720024

930006

5000

31 मे
2021

वसमत

पुणा नद

3, 45, 35, 63, 58, 342.

532

25

0.50

1.33

2350

3412200

853050

5000

31 मे
2021

वसमत

पुणा नद

9,8,7,1,114

482

25

0.60

1.21

2555

3709860

927465

5000

31 मे
2021

30
31

परळी

दशरथ
ा हणगाव

खु.

वा र त/( चेश जयवंशी)
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