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िजहाधकार कायालय, हंगोल
जाहर सुचना-वाळु ललाव 2020-2021
रे ती/वाळू ललावा तीसर फेर ई-#न%वदा व ई-ऑ(शन सूचना
-------------------------------------------------------------------------------------------जा.,.2020/महसूल/गौ.ख./कावी-

दनांकः-04/03/2021

1. भारत राजप., पयावरण वन और जलवायु प2रवतन मं.ालय, अधसूचना, द.14 स+ट8 बर 2006
तसेच शासन नणय, महसूल व वन वभाग <.गौखन 10/0219/@.<.9/ख-1, दनांक 03 स+ट8 बर
2019, Sustainable Sand Mining Guaidlines 2016, Enfrocement and Monitoriong
Guidelines for Sand Mining January 2020 व महारा गौण खनज उYखनन (वकास व
वनयमन) नयम,2013 मधील नयम 70 मधील तरतुदनस
ु ार हंगोल िज [यातील शासक\य रे ती
गटांची नगती ललावा]वारे करावयाची आहे.
2. हंगोल िज हा_तरय वाळु संनय.ण स मती यांची द.17/03/2020 रोजी`या बैठक\मcये हंगोल
िज हयातील

ललावयोdय रे ती _थळाचे अपसेट @ाईस @_तावास माgयता दल आहे. Yयानस
ु ार,

राhय_तरय तi मु यांकन स मती (SEAC) व राhय_तरय पयावरण आघात lयव_थापन
@ाधकरण (SEIAA) यांचे माgयतेने या पुवn वाळु गटा साठo ई ललाव करpयात
सदर

ललावामधन
ु

आलेले आहेत.

श लक असले या एकुण 15 वाळु घाटांचा ई-नवदा व ई-ऑtशन]वारे

ललावाची तीसर फेर करpयात

येत आहे. सदरचे ललाव मा.उ`च gयायालय खंडपीठ औरं गाबाद

येथे दाखल 2रट याचीका <.329/2021 `या नणया`या अधन राहुन तसेच मा.राय हरत
gयायाधकरण येथे दाखल केले या मळ
ु अज 363 / 2014 व 366 / 2015 ते 368 / 2015 मधील
अंतम आदे शा`या / नणया`या तसेच राhय शासना`या पुढल नदy शा`या अधन राहून करpयात
येत आहेत. वाळू ललावा`या अट/शतn, वाळू गटाची हातची zकं मत व ईतर सव माहती खनकम
वभाग, िज हाधकार कायालय, हंगोल, िज [यातील सव तह सलदार/उपवभागीय अधकार यांचे
कायालयात

तसेच

https://mahatenders.gov.in

आ{ण

www.hingoli.nic.in

या

वेबसाईट/

संकेत_थळावर पहावयास मळतील.
3. ई-नवदा(e-tendering) व ई

ललाव(e-auction) @z<येत भाग घेणा-यांना वैध |डिजटल

सdनेचर आव}यक राहल. नlयाने |डिजटल
पासपोट

साईजचा

फोटो

यां`या

हाड

सdनेचर

कॉपीज

मळवpयाक2रता पॅनकाड, वाहन परवाना,

सम

@माणीकरण

@ाधकरणास

(Certifying

Authority) सादर कन |डिजटल सdनेचर मळवता येईल.
4. वाळु

ललावाची @z<या ह ई-नवदा(e-tendering) व ई ऑtशन(e-auction) या दोgह @z<यां]वारे

राबवल जाईल. ई-नवदा(e-tendering) तां.ीक

लफाफा मcये पा. ठरले या नवीदाधारकालाच ई

ऑtशन(e-auction) मcये भाग घेता येईल. ई-नवदा (e-tendering) @<\येत भाग घेत असताना संबं धताने

https://mahatenders.gov.in

या

वेबसाईटवर

ई-नवदा

खरे द

करावी.

ई-नवदा

खरे द

करpयासाठo 1. वैध ई-मेल आयडी, 2. वैध मोबाईल नंबर, 3. पॅनकाड, 4. करारप./@तiा प. 100
`या बँडवर @Yयेक वाळु घाटाकरता _वतं.(सोबत जोडले या नमg
ु यामcये), 5. मागील वषाचे आयकर
भर याचे ववरणप., 6. रहवाशी परु ावा, 7. कंपनी/फम अस यास रिज_े शन @माणप., 8.टन नंबर
(सट zफकेट) 9. िज.एस.ट. नं., इYयाद कागद प.े _कॅन कन अपलोड करणे आव}यक आहे . वरल
2

1 ते 9

पैक\ कोणतेह कागदप. अपुण अस यास नवीदा ि_वकृत/अि_वकृत करpयाचे अधकार

िज हाधकार / अपर िज हाधकार यांनी राखन
ु ठे वले आहे त. तसेच ई-नवदा भरत असताना अज
फ\ आ{ण अनामत रtकम Online Bankinig या माcयमातन
ु च ई- ललाव`या पोट लवर जमा करणे
आव}यक आहे .
5. hया वाळू गटाची हातची zकंमत पये 10,00,000/-(अर पये दहा लाख) व Yयापेा जा_त
असेल अशा वाळू गटासाठo अज फ\ .5,000/-(पये पाच हजार फtत) ऑनलाईन भरावी लागेल.
hया वाळू गटासाठo हातची zकं मत पये 10,00,000/- (अर पये दहा लाख) पेा कमी असेल
अ}या वाळू गटासाठo अज फ\ पये 2,000/-(पये दोन हजार फtत) ऑनलाईन भरावी लागेल.
6. ललावासाठo @ सcद केले या वाळूगटा`या हात`या zकं मतीवर 25 % भरावयाची अनामत (इसारा)
रtकम नि}चत केल आहे व ती @ सcद केलेल आहे . इसारा रtकम Online Banking या माcयमातुनच
जमा करणे आव}यक आहे .
7. ई-नवदा (e-tendring) `या @<\येमcये टे tनीकल बीड ओपनंग (Technical Bid Opening) चा दनांक व
वेळ नमद
ु केलेल आहे. टे tनीकल बीड (Technical Bid) उघड यानंतर नयोिजत वेळाप.कानस
ु ार ईऑtशन

(e(e-auction) @z<या

https://eauction.gov.in/

स
ु

होईल.

hयांना

ई-ऑtशनमcये

भाग

यावयाचा

आहे

Yयांना

या Website वर ह कागदप7े अपलोड करणे आव<यक आहे तदनंतर

ऑनलाईन बोल लावता येईल.

8. टे tनीकल बीड ओपनींग(Technical Bid Opening) नंतर hया lयtतीची कागदप.े प2रपण
ू  असतील
तेच ई-नवदाधारक पढ
ु ल @z<येसाठo पा. राहतील. जे ई-नवदाधारक टे tलकल बीड ओपनींगमcये

पा. राहतील अशाच ई-नवदाधारकांना ई-ऑtशन (e-auction) मcये भाग घेता येईल. टे tलकल बीड
ओपनींगमcये अपा. होणाया ई-नवदाधारक पुढल ललाव @z<येकरता अपा. होतील.

ई-ऑtशन

नंतर दनांक व वेळ नमद
ु के या@माणे @ाईस बीड ओपन (Price Bid Open) करpयात येईल.

9. hयांना एकापेा जा_त गटासाठo ई-नवदा व ई-ऑtशनमcये भाग यावयाचा आहे Yयांनी @Yयेक
गटनहाय _वतं.पणे अज फ\ व अनामत रtकम जमा करणे आव}यक राहल. या रtकमा _वतं.पणे
वर नमद
ु केले या पcदतीने जमा कराlयात. एक.त रtकम जमा क नये. तसेच @Yयेक गटासाठo
आव}यक कागदप.े _वतं.पणे अपलोड करावीत.
10. ई-ऑtशनसाठo zकमान बोल ह रे ती घाटा`या हात`या zकंमती`या अधक रtकमेसाठo
संबं धतास लावावी लागेल. @थम बोलक2रता 45
मनटांपक
ै \ शेवट`या 05

मनटांचा अवधी दे pयात येईल. दले या 45

मनटात कोणी बोल वाढव यास

ललावधारकास Auto Extention

पcदतीने 20 मनटांचा अवधी वाढून मळे ल. वाढव 20 मनटांपक
ै \ शेवट`या 05 मनटात कोणी
बोल लाव यास Auto Extention System नुसार

ललावधारकास आणखी 20

मनटांचा अवधी

मळून सदरची @z<या अवरत (continue) सु राहल. सुवाती`या 45 मनटात तसेच वाढव 20

मनटां`या अवधीत कोणतीह बोल @ा+त न झा यास E Auction System Block होईल. Yयानंतर E

Tender उघडून सव`च बोलधारक नि}चत करpयात येईल.

11. ई-ऑtशनमcये zकमान पये 10,000/- व Yया`या पटतच बोल लावता येईल. संगणक\य
@णालमcये एक बॉtस दसेल Yयामcये 1 ते 100 आकडे असतील. तेथे संबंधीत आकया`या दहा
3

पटने बोल वाढवता येईल. उदा.20 आकडा नवड यास पये 2,00,000/- ची बोल लावता येईल.
ई-ऑtशन @z<या थांबव यानंतर/सपं यानंतर सदर वाळुघाट ई-ऑtशनमधील सव`च zकंमत जाहर
केल जाईल.
12.

वाळू

ललावासंबंधीचा

तारखनहाय

तप शल

https://mahatenders.gov.in

https://eauction.gov.in/ आ{ण www.hingoli.nic.in या वेबसाईटवर उपलध आहे .

व

13. सव`च ई-नवदा व ई- ललावधारकाने वहत म
ु ांक शु क, सुरा ठे व, पयावरण शु क,
आयकर शु क, व_तु व सेवा कर (GST), सवyण शु क तसेच 27 माच 2015 रोजी अधसूचीत
झाले या खाण व खनजे (वकास व नयमन) संशोधत अधनयम-2015 नुसार सव`च बोल`या
10 % रtकम ना परतावा िज हा खनज @तठान हंगोल, या नावाने रायकृत बैकेचा |ड.|ड.
जमा करणे तसेच भूभाडे / ठोकबंद भाडे, व

20 % अनामत रtकम जमा करणे बंधनकारक असुन

तदनंतरच करारनामा व आदे श करpयात येईल.
14. ई-नवदा व ई- ललावधारकास गौण खनजाबाबत शासन नणय, दनांक 03.09.2019 मधील
सव तरतुद, महारा गौण खनज उYखनन (वकास व वनयमन) नयम,2013 तसेच पयावरण
वषयक अनुमतीमcये नमद
ु व वेळोवेळी शासनाने नग मत केले या सव अट व शतn तसेच मा.
gयायालयाचे आदे श बंधनकारक राहतील.

15. ई नवदा/ई ऑtशन`या तां.ीक बाबीसाठo mahhin@nic.in व hingolimining@gmail.com या

ई-मेल आयडी व दरु cवनी <मांक 02456-224401 वर संपक करावा. तसेच कायालयीन बाबीवषयी
िज हा खनकम अधकार ी रवं मारबते मो.<.9960464857 व महसल
ू सहायक, शेख ए.tयु.
मो.<.8806228786 यांना zकंवा िज हाधकार कायालया`या 02456-221450 या <मांकावर

संपक

साधावा.
16.ई-नवदा(e-tendering) अथवा ई-ऑtशन(e-auction) ि_वकारpयाचे वा नाकारpयाचे तसेच तां.क
अडथळा नमाण झा यास सदर कायवाह पुढे ठे वpयासंबध
ं ीचे तसेच कोणYयाह _तरावर पव
ु  सच
ु ना
न दे ता नवदा @z<या र करpयाचे अधकार िज हाधकार / अपर िज हाधकार, हंगोल यांनी
राखन
ू ठे वले आहे त.
17. रा?य@तर य पयावरण आघात मुयांकन Cाधीकरण (SEIAA) यांEया दनांक 07.12.2020 रोजी
झालेया अ.,. 211 Gया बैठकKतील व दनांक 14.12.2020 रोजीEया CाLत झालेया माMयतेमधील
सव अट

व शतOचे पालन करणे आव<यक राहल तसेच पयावरण संतुलन राखणे कर ता

Environmental Management Plan Budget Allocation केया Cमाणे येणारा Ccयd खच
5.00 लd ते 13.81 लd पयeत संबंधीत ललावधार यांनी @वत: करणे बंधनकारक राहल.
18. ई-नवदा व ई-ऑtशन पcदतीने रे ती/वाळू ललाव करणेसाठo खालल@माणे वेळाप.क न}चीत
करpयात आले आहे.
_वारत/(चेश जयवंशी)
िजहाधकार हंगोल

4

सन
अ.,.

1

2020-21 #नवीदे चे वेळाप7क-तीसरा टLपा

कायालयीन @तर

   

05/03/2021
    
 /

    
   
   /
    
 !
  "

3
- 

$$  %घ 
-

दप
ु ार

12.00 वा.

05/03/2021 दपु ार 12.00 वा.
13/03/2021 सायं

06.00 वा.

15/03/2021 सकाळी 11.00 वा
(*ई-ललावात

5

दनांक व वेळ



2

4

क7ाटदार @तर

खाल ल

Cमाणे

भाग
दलेया

घेiयासाठj
वेळाप7का

17/03/2021 दपु ार 12.00 वा.

नुसार कायवाह करावी.)

6

- 
 
$$  %घ 

ई- ललाव पz<या पण
ु  झा यावर.

सन 2020-21 , ई-ललावाचे(e-auction)वेळाप7क

†.ÛÎú.
1
2

×¤®ÖÖÓÛúü ¾Ö ¾Öêôû

अणु,माkणका
कागदप. अपलोड करणे
सुवात
कागदप. अपलोड करणे
अंतीम दनांक

05/03/2021

दप
ु ार.

13/03/2021

सायं 06:00 वा.

12.00 वा.

3

कागदप. पडताळणी

15/03/2021

सकाळी.11.00 वा.

4

ई- ललाव

17/03/2021

दप
ु ार 12:00 वा.

*टप- ई-ऑक् शनसाठj mकमान बोल ह रे ती घाटाEया हातEया mकं मतीEया अधक रकमेसाठj संबं धतास
लावावी लागेल. Cथम बोल कoरता 45 म#नटांचा अवधी दे णयात
येईल ई-ललावाEया अंतीम 5 म#नटात
्
कोणcयाह बोल धारकाने बोल लावल असयास ई-ललावाचा कालावधी 20 मनीटांनी वाढे ल परत cया 20
मनीटाEया शेवटEया 5 मनीटात जर बोल लावयास परत 20 मनीटांनी वेळ वाढे ल असे जो पयeत शेवटEया
5 मनीटात बोल लावiयात येईल तो पयeत ई-ललाव पढ
ु े चालत राह ल.

5

ई-ललावासाठj (e-auction)अपलोड करावयाची कागदप7े तसेच अट व शतq
1

ई- ललाव धारकाची संपण
ु  माहती (नाव, पYता , मोबाईल नंबर, ई-मेल आयडी)

2

नवीदे मधील अनामत रtकम व नवीदा शु क भर याची पावती अपलोड करणे बांधनकारक आहे .

3
4
5
6

ई- ललावाची संपण
ु  माहती महारा शासना`या www.eauction.gov.in या संकेत _थळावर
पहावयास मळे ल.
hया ललाव धारकांनी ई-नवीदा @<\येत भाग घेतलेला आहे केवळ Yयांनांच ई- ललाव @<\येत भाग
घेता येईल.
ई-नवीदे साठo @ सcद केले या नवीदे मधील सव अट व शतn धारकास लागु राहतील.
वरल अट व शतn मcये तसेच ई- ललावा`या @<\येत बदल करpयाचे zकंवा ललाव @<\या र
करpयाचे सव अधकार िज हाधकार हंगोल यांनी राखन
ु ठे वले आहेत.

नोटः- e-Auction @z<या संप यानंतर Tender Price Bid उघडून सव`च बोलधारक नि}चत करpयात
येईल

हंगोल िजहयातील वाळु ललाव सन 2020-2021 अट व शतq
1. पयावरण वभाग, मुंबई SEIAA या स मती`या दनांक 07.12.2020 रोजी झाले या बैठक
<ं.211 मcये @दान केले या

माgयतेनूसार तसेच पयावरण वभाग यांचे कडील पयावरण

नाहरकत द.14 |डस8बर 2020 मधील सव अट व शतnचे पालन करणे

ललावधारकास

बंधनकारक असतील. पयावरण नाहरकत मधील अट व शतnचे उ लंघन के यास रे ती घाटा र
करpयाबरोबरच रे ती घाटाची अनामत रtकम व बॅक गॅरंgट ज+त करणे तसेच पयावरण संरण
कायदा 1986 मधील तरतुदनस
ू ार कारवाई करpयात येईल.
2. वाळु/रे ती गटासाठo नि}चत करpयात आले या हाताची zकंमतीपेा (Upset price) अधक
रकमेने ललावा`या बोलची स
ु वात करpयात यावी.
3. ललावातील / नवदे तील सव`च बोलचा दे कार _वीकारवयाचा zकंवा नाकारावयाचा नणय
@करणपरYवे अपर िज हाधकार / िज हाधकार zकंवा यथाि_थती वभागीय आयुtत यांनी
यावयाचा आहे .
4. ई-नवीदा/ई-ऑtशन]वारे

ललावात भाग घेणा-या lयtतीला, hया वाळू गटाची हात`या

zकं मती`या 25% रtकम अनामत रtकम [EMD] हणुन उपरोtत नमुद पcदतीचा अवलंब
कन ऑनलाईन जमा करावी लागेल.
5. ललावा`या जाहरातीमcये नमूद वाळू / रे ती _थळात अपेीत वाळूसाठा आहे zकंवा नाह,
वाहतक
ू \साठo आव}यक र_ते उपलध आहे त zकं वा नाहत, वाळूगटामधील वाळू माती मत आहे
zकंवा कसे याची ललावापव
ू n खा.ी कन घेpयाची जबाबदार संबंधीत ललावधारकाची राहल.
वाळू / रे ती गटाचा ताबा के यानंतर यासंबध
ं ीची कोणतीह त<ार वचारात घेतल जाणार नाह
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तसेच वाळूगट बदलन
दे pयाची zकंवा वाळू
ू

ललावापोट शासन जमा केले या रकमेपक
ै \

@माणशीर रtकम परत करpयाचा वनंतीचा वचार केला जाणार नाह.
6. ललावधारकाने/परवानाधारकाने करारनामा करतेवेळी

ललावा`या अट

व शतnचे यथोचत

पालनाथ हात`या zकंमती`या 20% एवढ रtकम अनामत रtकम हणन
ू @करण परYवे
िज हाधकार/अपर िज हाधकार यांचकडे भरावी लागेल. ह रtकम ललावधारकाने ललावाचे
मुदतीत सव अट व शतnचे योdय2रYया पालन के यास

ललावाची मुदत संप यावर परत

करpयात येईल. अट व शतnचे पालन न के यास अनामत रtकम ज+त करpयात येईल.
7. ई नवीदा/ई ऑtशनमधील संबंधीत वाळुगटाची सव`च zकंमत ि_वकार यानंतर Yयापैक\ 1/4
(25%) रtकम शासन खाYयामcये

ललावा`या दवसानंतर कायालयीन कामकाजा`या 48

तासा`या आत या कायालयात भरावी लागेल.
8. सव`च zकंमतीपैक\ उवरत 3/4 (75%) रtकम ललावा`या दनांकापासन
ु 15 दवसां`या आत
एक रकमी भरावी लागेल. सदरची रtकम जमा करpया`या हमीचे दायीYव _वीकारणा-या दोन
lयtतीसह

ललावधारकास _वखचाने खरे द केले या पये 100/- इतtया रकमे`या मुांक\त

(_टँ प पेपर) कागदावर शपथप. ललावात भाग घेताना Yव2रत कन दयावे लागेल. असे शपथप.
कन न द यास Yयाने भरलेल इसारा रtकम zकं वा 1/4 (25%) रtकम ज+त करpयात येईल
व संबध
ं ीत वाळुगटाचा फेर

ललाव करpयात येईल. तसेच वहत कालावधीत वरल @माणे

शपथप. दाखल न के या`या प2रणामी नवीदा/ ललावधारकास होणा-या कोणYयाह नक
ु सानीची
जबाबदार शासनावर राहणार नाह. अपवादाYमक प2रि_थतीत ललावा`या बोल`या ¾ रtकम
भरpयाची मुदत आणखी 15 दवसापयत वाढवpयाचे अधकार, Yयासंबध
ं ीची कारणे नदवन
ू ,
िज हाधकार यांना राहतील. मा. अशा प2रि_थतीत

ललावधारकास वलंबाने भरले या सदर

रकमेवर 15 टtके वाषक दराने lयाज भरावे लागेल. Yयापलकडे अपवादाYमक प2रि_थतीमळ
ु े
वलंब होत अस यास

ललावाची ¾ टtके रtकम भरpयाची मद
ु त वाढवpयाचे अधकार

शासनास राहतील.
9. ललावात भाग घेऊ इि`छणा-या व नवदा भ इि`छणा-या @Yयेक lयtती / सं_थेला नवदा
सादर करताना इसारा रtकम ऑनलाईन बँक\ंग lदारे भरावी लागेल.
10. आयकर अधनयमातील तरतूदनुसार ललावातील सव`च zकंमती`या अनुषग
ं ाने टडीएस दे णे
ललावधारकास बंधनकारक राहल. तसेच Yयांना व_तू व सेवा कर खाYयाकडे नयमानस
ु ार व_तू
व सेवा कर शासन जमा करणे बंधनकारक राहल.
11. ललावधारकास

सवyण

शु कापोट

पये

5000/-

(पये

पाच

हजार)

इतtया

रकमेचा

उपसंचालक महारा भज
ू ल सवyण व वकास यं.णा, औरं गाबाद यां`या नावे काढpयात आलेला
रायकृत बँकेचा धनाकष (डी,डी,) सवyण शु कापोट जमा करावा लागेल.
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12. उ]योग उजा व कामगार वभाग शासन नणय द.01 स+ट8 बर 2016 व मा.@धान सचव,
उ]योग उजा व कामगार वभाग यांचे द.20 ए@ील 2017 चे अधशासक\य प. नस
ु ार सव`च
बोल`या 10% रtकम ना परतावा िज हा खनज @तठान हंगोल, या नावाने रायकृत
बैकेचा |ड.|ड. जमा करावा लागेल.
13. ललावधारकास पयावरण शु कापोट, सव`च zकं मती`या 2% रtकम ह बँक गॅरंट`या
_वपात पयावरण शु क हणून दयावी लागेल. पयावरण अट/शत¢चा भंग के यास सदरची
रtकम ज+त कन Yयांचव
े र नयमानुसार गुgहा दाखल करpयात येईल.
14.

यश_वी ललावधारकासोबत वाळु/रे ती`या ललावा`या अनुषंगाने करpयात येणा-या करारनायावर
महारा

अधनयमा`या

तरतद
ु @माणे

ललावाची

रtकम

.10

लाखापयत

अस यास

ललावा`या रtकमे`या 0.1% zकं वा .100/- यापैक\ जे अधक असेल तेवढे म
ु ांक शु क व
ललावाची रtकम .10 लाखापेा जा_त अस यास ललावा`या रtकमेवर 0.2% मुांक शु काची
रtकम ललावधारकाने भरणे आव}यक राहल.
15. ललावधारक यां`यासाठo आव}यक पा.ता :-

(अ) कोणतीह lयtती zकं वा कंपनी / सं_था ललावात भाग घेpयास खालल कारणा_तव
अपा. असतील :1. वयाने अiान, दवाळखोर zकं वा मतमंद lयtती zकं वा
2. क8 अथवा राhय शासनामcये लाभाचे पद धारण केले या lयtती zकं वा
3. गौणखनजा`या _वा मYवधनाची थकबाक\ zकं वा मत
ृ भाटकाची रtकम (Dead Rent)
थकवpयात आल असणार lयtती / सं_था या @योजनाथ िज हाधकार
कायालयामाफत गौण खनजाचे _वामीYवधन, मत
ृ भाटक रtकम, zकं वा शासना`या
महसल
ू ाची थकबाक\दारांची याद वेळोवेळी तयार करpयात येईल व @ सcद करpयात
येईल.
4. नैतक अध:पतन के याबल zकं वा गौण खनजाची अवैध उYखनन zकं वा वाहतक
ू
के याबाबत शा झाल असेल अशी lयtती
5. लगतपव
ू n`या आथक वषातील उलाढाल वहत मयादेपेा कमी अस यास (lयtतीसाठo
रे तीगट मू या`या zकमान 5 टtके व सं_था व कंपनीसाठo रे तीगट मू या`या zकमान
10 टtके एवढ उलाढाल असणे आव}यक राहल)
(ब) ललावात भाग घेणा-या lयtती / सं_था यां`याकडे नय मत आयकर भरत अस याचा
परु ावा, पॅन <मांक व व_तू व सेवाकर वभागाचा TIN <मांक असणे आव}यक राहल.
(क) ललावा`या नवदा भ इि`छणा-या lयtती / सं_था यांना नवदा अजाचे शु क
वाळूगटाची हातची zकं मत .10.00 लाखापेा कमी अस यास .2,000/- व .10
लाखापेा जा_त अस यास .5000/- संबधत िज हया`या िज हाधका-या`या नावाने
ऑनलाईन पcदतीने zकं वा िज हाधकार सु चत करतील Yया पcदतीने भरावी लागेल.
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(ड) ललावात भाग घेणा-या lयtती / सं_थेला नवदे सोबत इसारा रtकम हणुन ललावा`या

अपसेट @ाईस`या रकमे`या 25 टtके रtकम भरावी लागेल.
16. ललाव धारकास Yयां`या नावाने

ललाव अंतीम झा यास 100 . `या _टँ प पेपर वर वाळु

ललावाबाबत`या अट व शतn पालन करणे बाबत शपथप. दे णे बंधनकारक राहल.
17. ललावधारकांने संबध
ं ीत गावाकरता मुलभूत सुवधा जसे क\, महला/पुष _व`छता सुवधा, सोलर
पॅनल,िज हा प2रषद शाळे मcये _व`छ पpया`या पाpया`या सुवधा इYयादवर पयावरण lयव_थापन
आराखडा (EMP) मcये नमुद रtकमे नुसार सुवधा उपलध कन दे णे अनवाय राहल. याक2रता सुरा
ठे व नधी हणुन बँक गॅरgट`या _वपात या कायालयात जमा करावी लागेल. सदर सुवधा संबंधीत
गावाला उपलध कन न द यास सदरची सुरा ठे व नधी (EMP COST)ज+त करpयात येईल.
18. ललावधारकांने नवीदा अधसूचना, सवसाधारण नदy श, वशेष नदy श यातील अट, शतn पालन
के यानंतर

ललावधारकाशी

वहत करारनामा कन घेत या नंतर पा.

ललावधारकास वाळू गटाचा

ताबा दे pयात येईल.
19. रे ती _थळातून उYखनन करते वेळी पयावरण वभाग, मुंबई SEIAA या स मतीची बैठक <ं.211
मcये @दान केले या माgयतेनस
ू ार तसेच पयावरण वभाग यांचे कडील पयावरण नाहरकत दनांक
14.12.2020 मधील सव अट व शतnचे पालन करणे बंधनकारक असतील. पयावरण नाहरकत मधील
अट व शतnचे उ लंघन के यास रे ती घाटा र करpयाबरोबरच रे ती घाटाची अनामत रtकम व बॅक
गॅरंgट ज+त करणे तसेच पयावरण संरण कायदा 1986 मधील तरतद
ु नस
ू ार कारवाई करpयात येईल.
20. ललावा`या जाहरातीमcये नमूद वाळू / रे ती _थळात अपेीत वाळूसाठा आहे zकं वा नाह,
वाहतूक\साठo आव}यक र_ते उपलध आहे त zकं वा नाहत, वाळूगटामधील वाळू माती मत आहे
zकं वा कसे याची ललावापव
ं ीत ललावधारकाची राहल. वाळू /
ू n खा.ी कन घेpयाची जबाबदार संबध
रे ती गटाचा ताबा घेत यास zकं वा ललावधारकाने वाळूचे उYखनन के यानंतर यासंबंधीची कोणतीह
त<ार वचारात घेतल जाणार नाह तसेच वाळूगट बदलून दे pयाची zकं वा वाळू ललावापोट शासन
जमा केले या रकमेपैक\ @माणशीर रtकम परत करpयाचा वनंतीचा वचार केला जाणार नाह.
21. फेर ललाव zकं वा नlयाने
फरकाची रtकम पव
ु n`या

ललाव के यास पुवn`या

ललावा`या zकं मतीपेा कमी zकं मत आ यास

ललावधारकाकडून जमीन महसूलाची थकबाक\ हणून वसूल करpयात

येईल. तथापी, फेर ललावात पव
ु n`या zकं मतीपेा अधक zकं मत आ यास Yयावर पव
ु ी`या
ललावधारकाचा कोणताह हtक राहणार नाह.
22. ललावधारकाने ललावाची उवरत रtकम 30 दवसात न भर यास Yयाला संपुण राhयासाठo काळया
यादत टाकुन कोणYयाह िज हयात ललावात भाग घेpयासाठo अपा. ठरवpयात येईल.
23. ललावधारकाला नदपा.ातुन / ना यातन
ु / वाळु उYखनन करpयासाठo hया े.ाचे वाटप केले असेल
Yयाे.ातन
ु रे ती/वाळु उYखनन करताना नैसगक संपYतीस व पयावरणास धोका होणार नाह याची
सव खबरदार ललावधारकाने यावयाची आहे .
24. ललावधारकाने गावक-यां`या न_तार हtकांस बाधा पोहोचवता कामा नये.
25. ललावधारकाने रे ती / वाळूचे केलेले उYखनन, व<\ व वाहतुक केले या रे तीबाबतची दै नंदन हशोब
नदवह

ठे वणे

आव}यक

आहे .

ह

नदवह

व

इतर

हशोब

कागदप.े

िज हा

खनकम

अधकार,खनकम न2रक, महसुल अधकार तसेच िज हाधकार व भुवiान व खनकम
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संचालनालयातील न2रण करणा-या अधका-यांसाठo उYखनना`या जागेवर उपलध कन ]यावीत.

26. वाळुची वाहतुक करतांना वाहनातील वाळु +ला_टक पेपरने / ताडप.ीने आ`छादत कनच वाळुची
वाहतुक करणे बंधनकारक आहे . अशी वाहतुक न के यास दं डाYमक कारवाई करpयात यावी.
27. ललावधारक रे ती / वाळूची वाहतूक करताना वाहनासोबत सम @ाधका-याने यथोचत2रYया @मा{णत

केलेल वाहतूक पास ठे वील. वाहतूक पास तीन @तीत असेल वाहतूक पासची मूळ @त अशा वाहतूक
पासमcये वनद ठ केले या ठकाणी असे गौण खनज उतन घेत यानंतर खरे ददाराकडे सुपुद
करpयात येईल. आ{ण

ललावधारक एक @त 1 वषापयत _वतःजवळ ठे वील. तसेच एक @त

िज हाधकार कायालयाकडे जमा करे ल. वाहतूक पास वाहनासोबत नस यास Yया वाहनातन
ू आणलेले
गौण खनज बेकायदे शीर व अनाधकृत अस याचे समजले जाईल आ{ण Yयाबाबत लागू असले या
कायदया`या @च लत तरतुदनस
ु ार कारवाई करpयात येईल.
28. ललावधारकाने Yया`या ललाव_थळातील रे ती / वाळुची वाहतुक करणा-या वाहनास Yया`या वाहन
मते इतtयाच प2रमाणाची वाहतुक करावी. वाहन मतेपेा अधक प2रमाणाची रे ती / वाळु वाहुन
नेत अस याचे आढळून आ यास Yया वाहनातील संपुण वाळु अवैध आहे असे समजन
ु Yयावर
नयमानुसार दं डाYमक कारवाई तसेच मतेपेा जा_त वाहतक
ु \बाबत मोटर वाहन काय]यानस
ु ार
कारवाई करावी. दं डनय कारवाईबरोबर ज+त केले या रे तीचा ललाव करpयात येईल.
29. रे ती/वाळुचे उYखनन करताना अथवा वाहतुक करतांना अपघात झा यास ललावधारकाने अपघाताची
माहती ताYकाळ जवळ`या पोलस ठाpयात ]यावी.
30. ललावधारकाने नयमात नमुद के या@माणे अट व शतnचे तसेच गौण खनज उYखनन नयमातील
तरतद
ु  नस
ु ार असलेले नयम (संबंधीत वभागास लागु असलेले नयम) आ{ण महारा जमीन
महसुल अधनयमातील तरतद
ु  नस
ु ार लागु असेले या नयमाचे पालन करणे बंधनकारक राहल.
Yयाच@माणे ललावधारकाने रे तीचा/वाळुचा पुण उपयोग गौण खनज हणुनच केला पाहजे.
31. रे तीचे

/

वाळुचे

उYखनन

करतेवेळी

जर

काह

@मुख

खनज

आढळुन

आ यास

ललावधारकाने/ठे केदाराने वभागीय आयुtत औरं गाबाद/िज हाधकार हंगोल/अपर िज हाधकार
हंगोल यां`याकडे सात दवसात कळवले पाहजे.
32. अंदािजत प2रमाणापैा अधक वाळुसाठा रे तीगटात अस यास Yयावर

ललावधारकाचा कोणताह

अधकार राहणार नाह व अंदािजत प2रमाणापेा अधक उYखनन करpयास ललावधारकास परवानगी
दे ता येणार नाह.
33. उYखनन

केले या

zकं वा

काढले या

वाळू/रे तीची

साठवणुक

ललाव

hया

अपर

िज हाधकार/िज हाधका-याने केला असेल Yयाच िज हयात करावी लागेल व Yयासाठo अकृषक
परवाgयासह आव}यक जमीन उपलध कन घेpयाची जबाबदार ललाव धारकाची राहल. वाळू/रे ती
घाटाची मुदत संपpयापव
ू n hया वाळु/ रे तीचे उYखनन केलेले आहे Yया वाळुचा/रे तीचा साठा मुदत
संप यानंतर १० दवसात उYखनना`या जागेवन हलवpयात आला नाह तर शासना`या मालक\चा
होईल, अशा वाळु`या / रे ती`या zकं मतीबाबत अथवा मालक\बाबत शासनावcद दावा करता येणार
नाह zकं वा Yयाबाबत शासनावcद दावा करता येणार नाह.
34. तसेच

ललावाचा

कालावधी

संप यानंतर

तसेच

१०

दवसाची

मुदत

संप यानंतर

कोणYयाह

प2रि_थतीत वाळु / रे तीसाठा करpयास परवानगी दे ता येणार नाह zकं वा Yया`या वाहतुक\साठo द©ु यम
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वाहतुक पासेस दे pयात येणार नाहत.

35. शासना`या पुवप
 रवानगी शवाय ललावधारकास ललाव/ ठे का दस
ु -या कोणाकडेह ह_तांतरत करता
येणार नाह zकं वा दस
ु -या कोणालाह चालवpयास दे ता येणार नाह zकं वा ललावानंतर भागीदारह
घेता येणार नाह.
36. ललावधारकाने Yयांना मंजुर केले या वाळुघाटातुन उYखनन केले आहे , Yयाबाबचे ववरणप. दर
महpया`या १० तारखेला िज हाधकार यांना सादर करणे सtतीचे आहे . @Yयात अशी ववरणप.े
ललावधारकांकडुन सादर केल जात नाहत, असे आढळुन येत आहे . Yयामुळे जे ललावधारक मा सक
ववरणप. वहत वेळेत सादर करणार नाहत, Yयां`यावcद ठे का र करpयाबाबत तसेच
Yयां`यावcद दं डाYमक कारवाई करpयाचे अधकार िज हाधकार / अपर िज हाधकार हंगोल
यांना असतील.
37. ललावधारक, Yयां`या ललाव े.ातील hया ठकाणातन
ु रे ती / वाळु काढpयाचे धप
ु होऊ शकेल व
Yयामुळे नवासी इमारतींना, घरे अथवा इतर बांधकामे यांना धोका नमाण होईल अशा ठकाणातन
ु
वाळुचे _वतः उYखनन करणार नाह अथवा इतरांना तसे करpयास परवानगी दे णार नाह. अशा
@करणी िज हाधकार / अपर िज हाधकार यांचा उYखनन करpयास @तबंध करpयाचा नणय
अंतम राहल.
38. एकदा अYय`
ू च बोल ि_वकान अंतम करpयात आले या ललावात कोणYयाह प2रि_थतीत रे ती /
वाळु उYखननाचा कालावधी वाढवुन दे pयाचा अथवा कोणYयाह कराणा_तव रे तीचा / वाळुचा गट
बदलुन दे pयाची मागणी ललावधारकास करता येणार नाह. उYखनन केले या वाळु`या / रे ती`या
वाहतुक\साठo अि_तYवात असलेले र_तेच

ललावधारकाने वापरावयाचे आहे त. तसेच वाहतक
ु \साठo

वेगळे र_ते उपलध कन दले जाणार नाहत. तसेच वाहतक
ु \साठo नवीन र_ता
जबाबदार

मळवpयाची

ललावधारकाची राहल. र_ते उपलध नाहत zकं वा वाहतक
ु \साठo बंद आहे त या

कारणा_तव कोणYयाह प2रि_थतीत रे ती/ वाळु उYखननाचा कालावधी वाढवुन दला जाणार नाह
अथवा रे ती/वाळुघाट बदलुन दला जाणार नाह.
39. अवैध वाळु/रे ती साठा पकड यानंतर महारा जमीन महसल
ु अधनयम १९६६ मधील नयम ४८ (७)
व (८) नस
ु ार कारवाई करpयात येईल.
40. ललावधारकाने/परवानाधारकाने वाळू वाहतक
ू \साठo वापरpयात येणा-या वाहनांची माहती तह सलदार /
िज हाधकार यांना दे pयात यावी.कोणYयाह प2रि_थतीत वाहना`या वहन मतेपेा जा_त वाहतक
ू
होणार नाह याची दता घेpयात यावी.
41. अपर िज हाधकार / िज हाधकार यांनी वाळूची वाहतक
ू करणा-या कना एकाच @कारचा रं ग दे णे
शtय आहे का याबाबतची शtयता तपासून पाहून वाळू वाहतक
ु \साठo एकाच @कारचा रं ग दलेले क
वापरpयात येईल या बाबत ललावधारकांशी चचा क¯न नणय घेpयात येईल.
42. तसेच वाळु वाहतुक करpयाकरता वापरpयात येणा-या वाहनांना िजपीएस लावणे अनवाय राहल.
43. वाळूचे /रे तीचे उYखनन करताना zकं वा ती काढताना खाजगी मालमYतेस कोणतीह हानी / नक
ु सान
पोहचव यास Yयाची भरपाई करpयाचे दायYव ललावधारकावर राहल. अशा हानीची / नक
ु सानीची
प2रगणना सम अधका-याकडून करpयात येईल व Yयाबबतचा Yयाचा नणय अंतीम राहल व अशी
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रtकम जमीन महसूला`या थकबाक\`या वसूल@माणे संबंधीत

ललावधारकाकडून वसूल करpयात

येईल.
44. ललावधारकाने/परवानाधारकाने Yयाला मंजरू केले या वाळूगटा`या ठकाणी फलक लावून, उYखनन
े.ाची सीमा नि}चत कन सीमादशवणारे खांब उभारणे अनवाय राहल. वहत केले या े.ा`या
बाहे र वाळु/रे तीचे उYखनन करता येणार नाह. तसेच

ललावधारकाने िज हाधकार यां`या पुव

परवानगीने सदर वाळूगटाचे कामकाज पाहpयासाठo नयुtत केले या उपठे केदार, lयव_थापक व
कमचार यांची नावे,पYता व जागेचा तपशील दशवणारा फलक योdय ठकाणी लावणे आव}यक
राहल.
45. माननीय

सव`च

gयायालयाने

वशेष

अनुमती

याचका(सी)

<ं.१९६२८-१६२८/२००९

मcये

द.२७/०२/२०१२ रोजी दलेले तसेच नदपा.ातील पाणी _व`छ व शुcद राहpयासाठo व नैसगक2रYया
पाpयाचेनदपा.ात वहन होpयासाठo वाळू / रे ती गटातून जा_तीत जा_त ३ मीटर zकं वा पाpयाची
पातळी यापैक\ जे कमी असेल ततtया खोलपयत zकं वा पयावरण अनम
ु तीमcये परवानगी दले या
खोलपयत यापैक\ जे कमी असेल तेवढया खोलपयतच

ललावधारक/ परवानाधारकाला वाळु/रे तीचे

उYखनन करता येईल.
46. नदपा.ातील वाळू थराची जाडी सातYयाने राहpयासाठo ब8च माक नि}चत कन ब8च माक`या खाल
कोणYयाह प2रि_थतीत वाळूचे उYखननकरता येणार नाह. नि}चत केलेले ब8च माक पडणार नाहत,
तसेच नदपा.ातील वाळू`या थरा`या आधारे आजब
ू ाज`
ू या वहरतील पाpयाची पातळी कमी होणार
नाह या बाबत योdय ती दता ललावधारकाने घेणे आव}यक राहल.
47. वाळु/रे तीची उYखनन व वाहतक
ू सकाळी ६.०० ते सायंकाळी ६.०० या कालावधीतच करता येईल. या
कालावधीlयत2रtत`या काळात केलेले उYखनन व वाहतक
ू अवैध समजन
ू कारवाई करpयात येईल.
48. सावजनक पाणवठा / पाणी परु वठा lयव_था असले या ठकाणापासून ५०० मीटर अथवा भूजल
सवyण व वकास यं.णा नि}चत करे ल तेवढया अंतराप लकडे उYखनन करणे आव}यक राहल.
49. खाजगी मालक\`या ज मनीतन
ू ,अशा जमीनी ललावाने दे pयात आले या े.ात समावट अस या
तर, वाळू / रे ती काढता येणार नाह तसेच र_ते / पायवाट हणून वापरpयत येणा-या ज मनीतन
ू
वाळू / रे ती काढता येणार नाह.
50. ललावधारकास नदपा.ामcये वाळू वाहतुक\साठo मोठo वाहने नेता ये णार नाहत.

ललावधारकाने

वाळूगटा`या नजीका`या मु³य र_Yयावर डेपो तयार कन वाळूगटामधून उYखनन केलेल वाळू सदर
डेपोमcये साठवण
ू व<\ करावी. डेपोपयत`या वाळू वाहतक
ू \साठo ॅ tटर, ॉलचा वापर करावा. वाळू
डेपोमcये सीसीटlह लावणे अनवाय असून, Yयाचे फुटे ज दर आठवयाला तह सलदार यांना सादर
करणे अनवाय असेल.
51. वाळु उYखननासाठo ललाव zकं वा परवाना दे pयामागे वा{णिhयक zकं वा महसल
मळवणे हा एकमेव
ू
उेश नसून, वकास कामासाठo आव}यक वाळू उपलध lहावी हा @मख
उेश आहे . तसेच
ु
नदपा.ातील वाळू साठ याने आजब
ु ाज`
ु या प2रसरात परु स]}य प2रि_थती उभव नये हणन
ू वाळुचे
उYखनन
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केले

जाते.

ललावधारकास

ललाव

मंजरू

के यानंतर

zकं वा

परवाना

द यानंतर

ललावधारकाने/ परवानाधारकाने वाळूगटाचा ताबा द या`या दनांकापासून एका आठवडया`या आत
वाळू/ रे ती उYखनन सु करणे ललावधारकांवर बंधनकारक आहे .
52. वाळु घाटाचे ताबा घेत यानंतर या संबंधीची कोणतेह त<ार वचारात घेतल जाणार नाह. तसेच
वाळु गट बदलुन दे pयाची zकं वा वाळु ललावापोट शासन जमा केले या रकमे पैक\ @माणशीर रtकम
परत करpया`या वनंतीचा वचार केला जाणार नाह.
53. नदपा.ात नि}चत केले या वाळूगटातन
वाळूचे उYखनन हाताने (Manually) करावे लागेल.
ू
नदपा.ातील वाळू/ रे ती उYखननासाठo तसेच नदपा.ातील वाळू वाहनात भरpयासाठo पोकलेन,
जेसीबी, संtशन बोट इYयाद @कार`या कोणYयाह यां.क साधनांचा वापर अनुiेय नाह.
54. वाळुगट पाpयाखाल आहे zकं वा कसे याबाबत शहानशा क¯न वाळुघाट

ललावात यावा. तसेच

पाpयाखालल गटामcये वाळुचे उYखननाकरता संtशन बोट अथवा इतर यं.ाने वाळु उYखनन
करpयाची परवानगी दे pयात येणार नाह. अशा प2र_थतीमcये ललाव घेत यास सव_वी जबाबदार ह
ललावधारकाची असेल याकरता शासनास ललावा`या रकमेचा परताlयाची मागणी करता येणार नाह
zकं वा वाळुगट बदलुन दे ता येणार नाह.
55. ´ामपंचायतीने वाळू`या अवैध उYखननास आळा घालpयासाठo ललावधारकामाफत ललावा`या

अट

व शतn@माणे उYखनन होत आहे zकं वा कसे, याची पाहणी करणे व अट व शतnचे उ लंघन होत
अस याचे नदशनास आ यास तह सलदार व िज हाधकार यांना Yयासंबंधीची माहती दे णे आव}यक
राहल.
56. ललावधारकाकडून वाहतक
करpयात येणा-या वाळू`या वाहनासोबत`या वाहतक
पासची तपासणी
ू
ू
संबंधत गाव`या ´ामसेवक व सरपंच यांना करता येईल. वाहनासोबत पास नसेल zकं वा वाहतक
ू
पासमcये खाडाखोड असेल दनांक व वेळ चूक\चा असेल अशा .ट
ु  आढळून आ यास Yयाबाबची
माहती Yयांनी तह सलदार यांना दे णे आव}यक राहल.
57. ललावधारकास वाळूगटाचा ताबा दे ताना तसेच ताबा परत घेताना तह सलदार zकं वा िज हा खनकम
अधकार

यां`या

सम

पंचनामा

करpयात

यावा.

वाळूगटाचे

खडडे

अस यास

Yयाचा

उ लेख

पंचनायामcये करpयात येईल.याबाबतचे lहडीओ च.ीकरणह करpयात येईल.
58. ललावधारकांनी आपापसात संगनमत के यास, ठरावक वाळू घाटांचा ललाव पg
ु हा पgु हा लावन
ू सc
ु दा
कोणीह ललावधारक बोल बोलpयास पुढे येत नाहत. व Yयामुळे वाळु घाटाचा ललाव होऊ शकत नाह.
अशा @कारे

संगनमत कन शासना`या महसूलाचे नक
ु सान करणा-या तसेच अवैध उYखनन व

वाहतुक\सारखे गुgहे करणा-या ललावधारकास संपुण राhयासाठo काळया यादत (Black List) टाकpयात
येईल.
59. पयावरण अनुमतीमcये परवानगी दले या खोल पेा जा_त खोल उYखनन के याचे नदy शनास आ यास
ललावधारक परवानाधारकांकडून घेpयात आलेल अनामत रtकम ज+त करpयात येवन
ललाव / परवाना
ू
र करpयात येईल. तसेच असे उYखनन अवैध ठरवून महारा जमीन महसूल संहता १९६६ मधील
कलम ४८ (७) व (८)
60. अवैध

उYखनन

व

मधील तरतद
ु नस
ु ार कायवाह करpयात येईल.
वाहतक
ु \`या

@करणामcये

संबंधत

Yयां`यावcद @च लत नयमानस
ु ार कारवाई करpयात येईल.
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ठे केदार/

ललावधारक

दोषी

आढळ यास

61. @च लत

नयमानस
ु ार

कारवाई

करताना

संबंधतावcद

भारतीय

दं ड

वध

संहता

कलम

३४,११४,३७९,३९२,३९३,३९४,३९६ इYयाद कलमांतगत गुgहा दाखल करणे, महारा जमीन महसूल संहता
१९६६ मधील कलम ४८ (७) मधील तरतद
ु नस
ु ार दं डाYमक कारवाई करणे व कलम ४८ (८) मधील
तरतद
ु नस
ु ार वाळू उYखननासाठo वापरलेल यं.सामु´ीव वाहतूक\साठo वापरलेल वाहने ज+त करणे, अवैध
उYखनन केलेल वाळू ज+त करणे इYयाद कारवाई करpयात येईल.
62. वाळू`या अवैध उYखनन व वाहतूक\`या @करणात वाळू`या बाजारभावा`या आधारे दं डाची रtकम
आकारpयात येईल.
63. वाळूचे अवैध उYखनन / वाहतुक\`या अनष
ु ंगाने कारवाई करतांना महसूल अधकार / कमचार यां`यावर
ह ले होत अस याचे नदशनास आ यास zकं वा अशा ठकाणी संघटत गुgहे गारचे @कार आढळून
आ यास अशा संघटत गुgहे गारवcद महारा झोपडपट गुंड हातभ¸ीवाले औषधlये वषयक
गुgहे गार, धोकादायक lयtती व यां`या वघातक कृYयांना आळा घालpयाबाबत अधनयम १९८१
अधनयमाgवये कारवाई करpयात येईल.
64. ललावधारक / परवानाधारक यांनी पयावरण अनम
ु तीमधील अट व शतnचे तसेच पयावरण वषयक
नयमातील तरतुदंचे पालन करणे बंधनकारक असले, सदर तरतद
ु चे उ लंघन झा यास ते पयावरण
(संरण) अधनयम १९८६ मधील तरतद
ु नस
ु ार कारवाईस पा. राहल.
65. @Yयेक वाळुगटा`या ठकाणी २४/७ छायाच.ण होpयासाठo ललावधारकामाफत CCTV बसवpयात यावेत.
यापैक\ zकमान एक CCTV कॅमेरा वाहतक
ु \`या साधनात hया ठकाणी वाळू भरpयात येते Yया ठकाणी
बसवpयात यावा व वाळूगटातील वाळूची वाहतक
ू करणार सव वाहने गावातील hया ठकाणाव¯न ये-जा
करतात Yया ठकाण`या छायाच.णासाठo वापरpयात यावा. वाळूगटा`या ठकाणी बसवले या CCTV ची
zकं मत ललावधारकांना सोसणे आव}यक राहल.
66. ललावधारकांनी बसवले या CCTV चा Address िज हाधकार / वभागीय आयt
ु त

व शासना`या

महसूल व वन वभागाकडे दे णे आव}यक राहल. ललावधारकाने वाळू उYखनन व वाहतुक\चे छायाच.ण
असलेल सीडी दर 15 दवसांनी तह सलदार कायालयात जमा करणे अनवाय राहल.
67. तह सलदार व उपवभागीय अधकार अशा सीडीची तपासणी करतील अशा तपासणीत CCTV कॅमेरा काह
काळासाठo बंद अस याचे नदy शनास आ यास, मंजरू साठा व वाळू उYखननासाठo उपलध दवस यानस
ु ार
दर दवशी करावयाचे उYखनन वचारात घेवून, जेवढे दवस CCTV कॅमेरा बंद होता, तेवढे दवस सरासर
उYखनन केले असे गह
ु ार @त ºास रtकम प2रग{णत कन Yया दराने
ृ त धन ललावा`या रtकमेनस
कॅमेरा

बंद

असले या

कालावधीत

उYखनन

केले या

वाळू`या

रtकमेएवढ

दं डाYमक

रtकम

ललावधारकांकडून वसल
ु करpयात येईल. एखादया दवशी zकतीह कालावधीसाठo CCTV बंद अस या
तरह पण
ु  दवसासाठo CCTV बंद अस याचे समजन
ू वरल @माणे दं डाYमक रtकमेची आकारणी व
वसूल करpयात येईल.
68. ललावधारकाने तह सलदारांनी @मा{णत कन दलेल भेट वह ठे वणे बंधनकारक असेल. सदर भेटवह
महसल
ू अधकार / कमचार यांना तपासणी वेळी दाखवणे बंधनकारक रहल.
69. संबंधत मंडळ अधकार यांनी Yयां`या काये.ातील वाळूगटाची पाहणी कन, Yयाची नद दै नदन भेट
वहमcये कन दनांक\त _वार करावी. अशी नदवह ललावधारक यांनी संबध
ं ीत मंडळ अधकार यांना
उपलध कन दे णे बंधनकारक राहल.
70. संबंधत तह सलदार, उपवभागीय अधकार व अपर िज हाधकार यांनी Yयां`या े.ातील वाळूगटाला
वेळोवेळी आकि_मक भेट दे ऊन Yयाची दै नदन भेटवहत नद करpयात येईल.
71. नदपा.ात पल
ु अस यास Yया पल
ु ा`या आजब
ू ाजस
ू तसेच ब8च माक`या खाल वाळू उYखनन केले जाणार
नाह.
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72. hयावेळी

ललाव र करpयात येईल, Yयावेळी Yया वाळू े.ाचा नlयाने

ललाव करpयात येईल.

फेर ललावात पूवn`या zकं मतीपेा कमी zकं मत आ यास, फरकाची रtकम पूवn`या

ललावधारकाकडून

जमीन महसुलाची थकबाक\ हणून वसूल करpयात येईल. तथाप, फेर ललावात पूवn`या zकं मतीपेा
अधक (जादा) zकं मत आ यास Yयावर पूवn`या ललावधारकाचा कोणताह हtक राहणार नाह.
73. ललाव मंजरु चे आदे श नग मत के यानंतर

ललावधारकाने वाळुगटाचा ताबा सात दवसां`या

आत

घेतला पाहजे, वाळूघाटाचा ताबा घेतांना िlहडीओ च.करण करpयात यावे व Yयाची सी.डी.तह सलदार
माफत िज हाधकार यांचेकडे ताबा द या`या अहवाल सोबत जमा करावी.

व वाळुगटाचा ताबा

घेत या`या दनांकापासून एक आठवडया`या आत उYखनन सु करणे आव}यक राहल.
74. मा.उ`च gयायालय,मब
ुं ई येथे दाखल 2रट याचका <.4830/2010 मधील दनांक 26.10.2010 `या
नणयाgवये ठरवन
ू दले या नकषानस
ु ार,वाळू गटाशी संबं धत तह सलदार यांनी उYखननाचा अहवाल
@Yयेक आठवयाला अपर िज हाधकार यांना सादर करणे आव}यक आहे . तसेच महpया`या

दस
ु −या व

चौ¼या रववार उYखननबंद ठे वावे. व उYखनन बंद असले या दवशी तह सलदार यांनी वाळू गटाचे
नरण करावे व Yयांचा अहवाल अपर िज हाधकार यांना सादर करणे आव}यक आहे . सबब,
ललावधारकांनी सदर बाबीची नद यावी.
75. भज
ु ल सवyण आ{ण वकास यं.णा वभागाने वहत केले या मयादे`या प लकडे असले या

े.ातून

वाळूचे उYखनन करता येणार नाह. तसेच इतर lयtतीं`या खाजगी मालक\`या जमीनीतून, अशा ज मनी
ललावधारकास दे pयात आले या े.ात समावट अस या तर Yया ठकाणाहून वाळू काढता येणार नाह.
तसेच र_ते पायवाट हणुन वापरpयात ये णा-या जमीनीतून वाळू काढता येणार नाह.
76. कोणYयाह रे वे`या पुला`या कोणYयाह बाजूने 600 मीटस (2000 फुट) अंतरा`या आत वाळूचे उYखनन
करता येणार नाह. तसेच जेथे नद ना यांवर पूल आहे त,Yयां`या _तंभापासन
ू 600 मीटसपयत रे ती/वाळूचे
उYखनन करता येणार नाह. को हापरू पcदतीचे बंधारे व परु ातYव खाYयाने @तबंधत केले या े.ामcये,
गोदावर नदवरल बंधारे ठकाणी वभागीय आयt
ु त/िज हाधकार यांनी नि}चत केले या अंतरा`या
मयादेमcये रे ती/वाळूचे उYखनन करता येणार नाह.
77. वाळूचे उYखनन करतांना zकं वा ती काढतांना खाजगी मालमYतेस कोणतीह हानी/नक
ु सान पोहच यास
Yयाची भरपाई करpयाचे दायीYव ललावधारकावर राहल. अशा हानी/नक
ु सानीची प2रगणना सम अधकायाकडून करpयात येईल व Yयाबाबतचा Yयाचा नणय अंतम राहल व अशी रtकम थक\त जमीन
महसल
ु ा`या वसल
ू @माणे संबंधीत ललावधारकाकडून वसल
ू करpयात येईल.
78. (1).ललावाची र(कम परत करiयासंबंधीची कारणे व अधकार :(अ) वाळूगटाचा यश_वी2रYया ललाव झा यानंतर ललावधारकाने ललावाची रtकम तसेच इतर
संबंधत रकमा शासनजमा के यानंतर संबंधत

ललावधारक यांना काह अप2रहाय कारणा_तव

वाळूगटाचा ताबा दे णे शtय झाला नसेल/होत नसेल अशा @करणात िज हा_तरय स मतीने गरत
अस यास _थळ पहाणी कन, वाळूगटाचा ताबा दे णे शtय नाह, असा अहवाल शफारशीसह सादर
के यास ललावाची संपण
ू  रtकम परत करpयाबाबत वचार करता येईल.
(ब) ललावधारक यांनी ललावाची रtकम तसेच इतर संबंधत रकमा शासनजमा के या असतील
आ{ण कोणYयाह gयायालयीन आदे शाने zकं वा शासना`या तसेच वरठ @ाधकरणा`या
आदे शाने वाळू उYखननास _थगती दे pयात आल असेल, अशा @करणात hया कालावधीसाठo
_थगती दे pयात आल आहे , Yया कालावधी`या @माणात ललावाची @माणशीर रtकम परत
करpयाबाबत वचार करता येईल.
(क) अgय कोणYयाह कारणा_तव वाळू उYखनन करणे शtय झाले नसेल/होत नसेल
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(उदा.´ाम_थांचा वरोध, @शासक\य यं.णाचा वरोध) अशा @करणात िज हा_तरय स मतीने @Yय
_थळ पहाणी कन, ललावधारक तसेच ´ाम_थांनी दले या कारणांची खातरजमा कन, संबंधत
वाळूगटातन
ू वाळूचे उYखनन करणे शtय आहे zकं वा कसे, याबाबत स_
ु पट

शफारशीसह अ भ@ाय

िज हाधकार यांना सादर करावेत. िज हाधकार यांनी िज हा_तरय स मतीने वाळू उYखनन न
करता

येpयाबाबत

दलेलया

कारणांची

तपासणी

ललाव_थळाचा ताबा परत यावा व संबंधत

कन,

सदर

ललावधारक यांना

रक् कम परत करpयासंबंधीचा _वयं_पट @_ताव

कारणे

समपक

अस यास

ललावाची रtकम/@माणशीर

शफारशीसह वभागीय आयt
ु त यां`यामाफत

शासनास सादर करावा.
(2).ललावाची Cमाणशीर र(कम परत करiयाकामी पoरगणना :(अ) ललावाची दे काराची रtकम व ललावातील अंदाजीत वाळूसाठा यानस
ु ार वाळूची @तºास
zकं वा यथाि_थती @तमेक टन zकं मत प2रगणीत करpयात यावी.
(ब) ललावातील अंदाजीत वाळूसाठा व वाळू उYखननासाठo उपलध कालावधी यानुसार दरदवशी
उYखनन करावया`या वाळूचे सरासर प2रमाण नि}चत करpयात यावे. ललावधारकास hया
कालावधीसाठo वाळू उYखनन _थगत/बंद ठे वावे लागले तो कालावधी व दरदवशी उYखनन
करावया`या वाळूचे सरासर प2रमाण यानस
ु ार _थगत/बंद कालावधीमcये उYखनन करता
येऊ न शकलेला वाळूसाठा नि}चत करpयात यावा.
(क) वरल <मांक (ब) नस
ु ार नि}चत केलेला वाळूसाठा व @Yयात उYखनन न करता आलेला
वाळूसाठा यापैक\ जो कमी असेल, तेवढया वाळूसाठo वरल <मांक (अ) येथील @तºास zकं वा
यथाि_थती @तमेक टन दरानस
ु ार ललावधारकास दे य रकमेची प2रगणना करpयात यावी.
(3). खाल ल कारणा@तव ललावाची र(कम परत करiयात येणार नाह :वाळू/रे ती नगती धोरणातील अट व शतn तसेच नवदा सच
ू नेतील अट व शतnनस
ु ार ललावधारकाने
ललावात भाग घेpयापव
ु n, वाळू_थळात अपे¾त वाळूसाठा आहे zकं वा नाह, वाहतक
ू \साठo आव}यक र_ते
उपलध आहे त zकं वा नाहत याची खा.ी करणे आव}यक आहे. तसेच, परवानगी दले या साधनां`या
सहा©याने वाळूचे उYखनन करpयाची जबाबदार

ललावधारकाची आहे . Yयामळ
ु े वाळू_थळात अपे¾त

वाळूसाठा नाह, वाहतूक\साठo आव}यक र_ते उपलध नाहत, वाळूगटात पाणी आहे , माती मीत वाळू
आहे , वाळू उYखननासाठo सtशन पंपाची परवानगी मळल नाह अशा कारणा_तव ललावा`या रकमेचा
परतावा अनुiेय असणार नाह.
79. उYखनन

केले या

zकं वा

काढले या

वाळू/रे तीची

साठवणूक,

ललाव

hया

िज हाधकार/अपर

िज हाधकार यांनी केला असेल Yयाच िज [यात करावी लागेल व Yयासाठo अकृषक परवाgयासह
आव}यक

जमीन

उपलध

कन

घेpयाची

जबाबदार

ललाव

धारकाची

असेल.सदर

ठकाण

नदपा.ापासून 200 मीटरपेा अधक अंतरावर नसावे. सदर`या े.ात नदपा.ातन
ू जाpयासाठo
एकच आ{ण नदे.ातन
ू बाहे र र_Yयावर पडpयासाठo एकच माग असेल आ{ण उव2रत सव े.
अशा@कारे बंद करावे लागेल क\ hयामुळे तेथे एकह वाहन आत zकं वा बाहे र जाऊ शकणार नाह.
यासाठo लाकडी/तारे चे/लोखंडी/ भंतीचे/दगडाचे कंु पण zकं वा मोठमोठo दगडे जी हलवता येणे अशtय
आहे ती ठे वणे zकं वा खंदके/चर खोदणे आव}यक असेल.

वाळू/रे ती ठे tयाची मद
ु त संपpयापव
ू n hया

वाळू/रे तीचे उYखनन केलेले आहे Yया वाळू/रे तीचा साठा मद
ु त संप यानंतर 10 दवसात उYखनना`या
जागेवन हलवpयात आला नाह तर तो शासना`या मालक\चा होईल व अशा वाळू/रे ती`या
zकं मतीबाबत अथवा मालक\बाबत ललावधारकास कोणताह हtक सांगता येणार नाह zकं वा Yयाबाबत
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शासनावcद दावा करता येणार नाह. तसेच ललावाचा कालावधी संप यानंतर तसेच 10 दवसाची
मुदत संप यानंतर कोणYयाह प2रि_थतीत वाळू रे ती साठा करpयास परवाना दला जाणार नाह.
तसेच संबंधीत ज मनी मालकाशी डेपो करpयाकरता झालेलया
् करारनायाची @त या कायालयाकडे
सादर करणे आव}यक राहल.
80. ललावधारकाने नधा2रत वाळूगटातन
ू वाळूचे उYखनन कन @Yयेक वाहनामधील वाळूचे प2रमाण,
वाहन <मांक, वाळूगटाचे नाव/<मांक, वाहन कोठून कोठे जाणार आहे , Yया दोन ठकाणांमधील अंतर
इYयाद तप शल नदणीकृत मोबाईलवन महामायनग अॅपlदारे ईglहाईस <मांक करणे अनवाय
असेल. @णालकडून

ललावधारकास नदणीकृत मोबाईलवर Yयाने केले या

वनंतीनस
ु ार

Yयास

महामायनग अॅपlदारे ईglहाईस नंबर @ा+त होईल.सदर ईglहाईस नंबर बारकोड पावतीवर नमुद
करावा लागेल. ईglहाईस नंबर @ा+त झा या शवाय व ते बारकोड पावतीवर नमुद के या शवाय
ललावधारकास वाळू/रे तीची वाहतक
करता येणार नाह. ईglहाईस नंबर शवाय व बारकोड पावती
ू
शवाय वाहूतक के यास ती अवैध ठन Yयावर @च लत कायदे व धोरणानुसार दं डाYमक कारवाई केल
जाईल.
81. वाळू/रे तीची वाहतक
ू करणा-या चालकाकडे उtत ईglहाईस नंबर नसेल zकं वा ईglहाईस नंबरचा कालावधी
संपलेला असेल तर अशी वाहतूक अवैध ठरे ल.
82. वाळू/रे तीची वाहतूक करणा-या वाहन चालकाकडे वैध बारकोडयt
ु त पावती व ईglहाईस नंबर आहे zकं वा
नाह, याबाबतचे नरण संबं धत महसूल यं.णेकडून नयt
ु त भरार पथकाकडून अथवा िज हाधकार
नामनदy श करतील अशा lयtतींकडून केल जाईल. अशा नरणा`या वेळी संबं धत वाहनचालकाकडे वैध
बारकोडयt
ु त पावती व वैध ईglहाईस नंबर आढळल नाह zकं वा नद ट कालावधी संपलेला असेल तर
सदर वाळूचे उYखनन/वाहतूक अवैध समजन
ू Yयावcद महारा जमीन महसूल संहता,1966 मधील
कलम 48(7) व (8), महारा गौण खनज उYखनन (वकास व वनयमन) नयम, 2013 आ{ण शासन
नणय,महसूल व वन वभाग द.03.09.2019 व शासन अधसुचना द.12.01.2018 मधील नधा2रत
तरतद
ु नस
ु ार Yयावcद कारवाई करpयात येईल.
83. वाळू/रे ती

ललावधारकाने पावतीमcये नमुद प2रमाणापेा अधक प2रमाणाची रे ती/वाळू वाहून नेत
अस याचे आढळून आ यास Yया वाहनातील संपण
Yयावर
ू  गौण खनज अवैध आहे असे समजन
ू

नयमानुसार दं डाYमक कारवाई तसेच मतेपेा जा_त वाहतक
ु \बाबत मोटार वाहन काय]यानुसार कारवाई
करpयात येईल. दं डनीय कारवाई बरोबर ज+त केले या रे तीचा

ललाव करpयात येईल. Yयाच@माणे

ललावधारकाने रे ती/वाळूचे केलेले उYखनन, व<\ व वाहतक
ू केले या रे ती बाबतची दै नं दन हशोब नदवह
ठे वणे आव}यक आहे . ह नदवह व इतर हशोब कागदप.े

ललाव धारकाने दर महgया`या 05

तारखेपयत संबंधीत तह सलदार यां`या कडे सादर करणे बंधनकारक आहे . तसेच िज हा खनकम
अधकार, खनकम नरक, महसल
ू अधकार अवल कारकून, मंडळ अधकार, तलाठo तसेच अपर
िज हाधकार व भू वiान व खनकम संचालनालयातील न2रण करणा-या अधका-यासाठo उYखनना`या
जागेवर उपलध कन ]यावीत.
84. अंदाजीत प2रमाणापेा अधक वाळुसाठा रे तीगटात अस यास, Yयावर ललावधारकाचा कोणताह अधकार
राहणार नाह. व अंदाजीत परमाणापेा ललावधारकास अधक उYखनन करता येणार नाह. प2रमाणापेा
जा_त उYखनन के यास दं डाYमक कारवाई करpयात येईल. तर नमुद अंदाजीत वाळुसाठयापैक\ वाळु कमी
भर यास Yयाची जबाबदार ललावधारकाची राहल.
85. ललावधारकास नि}चत कन दले या गटापासून 500

म. अंतरापयत zकं वा घाटावन नजरे `या

ट++यात येणा-या े.ात रे तीचे अवैध उYखनन होत अस यास
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ललावधारकाने ताYकाळ संबधीत

तह सलदार यांना लेखी माहती सादर करावी.

असे न के यास सदर उYखनन ललावधारकानेच केले आहे

असे गृ हत धन दं डाYमक कारवाई करpयात येईल.
86. उYखननासाठo यां.ीक साधनांचा वापर के यास ते उYखनन अवैध समजpयात येईल व अट / शतnनुसार
कारवाई करpयात येईल.
87. ललावधारकाने िज हा प2रषद कर/पंचायत कर वहत के या@माणे अदा करावा.
88. जेथे वाळू उYखनन चालू आहे Yया ठकाणी फलक लावन
उतखनन
े.ाची सीमा न}चीत कन
्
ू
दशवpयात यावी. ललावधारकाने Yयाला मंजरु केले या े.ा`या सीमा दशवणारे खांब उभारने अनवाय
राहल व या े.ाचे बाहे र उYखनन करता येणार नाह. _वत:चे तसेच सम @ाधीका-यां`या पुव
परवानगीने नेमलेलया
Yया`या उपठे केदाराचे नाव, पYता व जागेचा तपशील दशवणरा फलक योdय
्
ठकाणी लावणे आव}यक आहे .
89. ललावात दले या े.ातून करारात नमुद केल या कालावधीत, परवानगी दले या

साधनां`या सहायानेच

वाळूचे उYखनन करpयाची जबाबदार ललावधारकाची राहल. वाळू _थळात अपेीत साठा नाह, र_ते
उपलध नाहत, वाळु _थळात पाणी आहे , अशा तसेच मानवी वा नैसगnक आपYती`या कारणा_तव सदर
कालावधीत कोणYयाह पर_थीतीत वाढवून दला जाणार नाह व वाळूगट बदलून दला जाणार नाह.
तसेच कोणYयाह प2रि_थतीत शासन जमा केलेल वाळूगटाची रtकम परत केल जाणार नाह.
90. वाळू उYखनन करpयासाठo hया े.ाचे वाटप केलेले असेल Yया े.ातून वाळु उYखनन करतांना नैसगnक
संपYतीस व पयावरणास धोका होणार नाह याची सव खबरदार ललावधारकाने यावयाची आहे .
91. पयावरणाचे संतल
ु न राखpयासाठo नकामी वाळूचे साचलेले ढग नदपा.ातील वाळू उपस यामळ
ु े झालेले
खडे बज
ु वpयासाठo उYखनन /

ललाव कालावधी संप यानंतर उपयोगात आणावे. Yयाची जबाबदार

ललावधारकाची राहल.
92. ललावधारकाने

सलटे शन (Siltation) अ¿यासाबाबतचा अहवाल वाळू उYखननाचा कालावधी संपpयापव
ू n

तi एजgसी, जसे NIO/CWPRS माफत कन Yयाचा अहवाल पयावरण वभाग, िज हाधकार कायालय
व महारा @दष
ु ण नयं.ण मंडळ, औरं गाबाद यां`याकडे सादर करावा लागेल.
93. ललावधारकाने संबधत वाळूगटा`या पयावरण अनम
ु तीतील अट शतnचे अनप
ु ालन कन तसा अहवाल दर
6 महgयानी पयावरण स लागार यां`या मदतीने िज हाधकार कायालय व महारा @दष
ु ण नयं.ण
मंडळ, औरं गाबाद यां`याकडे सादर करावा लागेल.
94. ललावधारकाने मंजरू े.ामcये पयावरण lयव_थापन आराखडा, खाणकाम आराखडा @माणे वाळूगट
प2रसरामcये व गावातील वाहतूक र_Yयावर CPCB Guideline नस
ु ार _थानीक वन अधकार व
फलोYपादन अधकार यांचे मदतीने झाडे लावून हरयाल (Greenbelt) करावी लागेल.
95. ललावधारकाने कासव @जनन े.ात वाळुचे उYखनन क नये.
96. ललावधारकाने उतखनना`
या वेळी Soil Erosion व Silt Management बाबत आव}यक Yया दता
्
घेpयात याlयात.
97. ललावधारकाने उYखनना`या जागेवर वै]यक\य @ाथमीक उपचार सु वधा उपलध कन दयावी.
98. ललावधारकाने वाषक पयावरणीय अंकेण अहवाल पयावरण वभागास सादर करावा.
99. ललावधारकांनी Yयांना मंजूर केले या वाळुगटातन
ू केले या वाळूचे उYखनन, व<\ व साठा के याबाबत
दै नं दन हशोब ठे वावा. तसेच दर महgया`या 05 तारखेपयत, अगोदर`या महgयाचा मा सक अहवाल,
िज हाधकार कायालय, खनकम वभाग व तह सल कायालय यांना सादर करावा सलग दोन महने असा
अहवाल @ा+त न झा यास अथवा सादर केले या अहवाल चुक\चा आढळुन आ यास सदर`या वाळु घाटाचा
ललाव र कन शासनची दशाभल
ु के यामुळे योdय ती नयमानस
ु ार कायवाह अनस
ु रल जाईल.
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100.

ललावधारकाने ललावा`या अट व शत¢ तसेच क8 शासना`या वन व पयावरण वभागाकडील दनांक

24.12.2013 मधील ऑफ\स मेमोरँडम तसेच महारा गौणखनज उYखनन (वकास व वनयमन)
नयम 2013 व वाळू नगती धोरण, शासन नणय दनांक 03.09.2019,दनांक 26.12.2014 तसेच
महारा जमीन महसूल अधनयम 1966 मधील तरतद
ु नस
ु ार लागू असले या नयमांचे पालन करणे
बंधनकारक राहल. Yयाच @माणे वाळुचा पुण उपयोग गौणखनज हणूनच केला पाहजे. अवैध वाळु
उYखनन/साठा/वाहतुक @करणात महारा जमीन महसुल अधनयम 1966 मधील 48(7) व (8) नस
ु ार
कारवाई करpयात येईल.
101.

ललावधारकाने वाळु उYखनन करतांना होणारे @दष
ं ी, @दष
ु णासंबध
ु ण नयं.ण मंडळाने दले या

नदy शानस
ु ार कायवाह करावी.
102.

मा.gयायालयाने व शासनाने वाळुघाटाबाबत काह आदे श / नणय द यास,सदर आदे श / नणय

ललावधारकावर बंधनकारक राहतील व मा. gयायालयाचे आदे श / नणयानस
ु ार पढ
ु ल कायवाह करpयात
येईल.
103.

ललाव झाले या वाळू / रे ती गटांतून वाळू उYखननासाठo ललावधारकास येणा-या अडचणी व ववध

lयtती व सं_थाकडून वाळू उYखननाबात करpयात येणा-या त<ारसंदभात चौकशी कन चौकशी`या
नकषानस
ु ार कायवाह करpयासाठo अपर िज हाधकार / िज हाधकार यां`या अcयतेखाल व
उपवभागीय अधकार यां`या अcयतेखाल पुढल अधका-यांचा समावेश असलेल स मती राहल.
1.िज हाधकार –

- अcय

2. म³
ु य कायकार अधकार, िज हा प2रषद,हंगोल

- सद_य

3. पोलस अधक,हंगोल

- सद_य

4. अपर िज हाधकार,हंगोल

- सद_य

5. कायकार अ भयंता, सावजनक बांधकाम वभाग

- सद_य

6. कायकार अ भयंता, जलसंपदा वभाग

- सद_य

7. उप वनसंरक

- सद_य

8. @ादे शक प2रवहन अधकार,हंगोल

- सद_य

9. @ादे शक अधकार, महारा @दष
ू ण नयं.ण मंडळ

- सद_य

10. व2रठ भूवैiानक, भूजल सवyण यं.णा

- सद_य

11. िज हा खनकम अधकार

- सद_य सचव

उपवभागीय अधकार यां`या अcयतेखालल स मती
1. उपवभागीय अधकार

- अcय

2. उपवभागीय पोलस अधकार

- सद_य

3. कनठ भूवैiानक(भूवiान व खनकम संचालनालयामाफत नामनदy शत)

- सद_य

4. कनठ भव
ू ैiानक(भज
ू ल सवyण व वकास यं.णा संचालनालयामाफत नामनदy शत) – सद_य
5. गटवकास अधकार पंचायत स मती

- सद_य

6. उप अ भयंता, सावजनक बांधकाम वभाग

- सद_य

7. उप अ भयंता, जलसंपदा वभाग

8. महाराष् @दष
ू ण नयं.ण मंडळ यांचे @तनधी

9. @ादे शक प2रवहन अधकार, हंगोल यांचे @तनधी
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- सद_य
- सद_य
- सद_य

10. तह सलदार

(अ)

- सद_य सचव

एकदा अYय`
ु च बोल _वीकान अंतम करpयात आले या ललावात वाळु उYखनन करpयास

ललावधारकास काह अडचणी / अडथळे आ यास Yयांनी याबाबत संबं धत तह सलदार

यां`याकडे अज सादर

करावा. संबंधत तह सलदार यांनी अज @ा+त झा यानंतर Yया वाळू गटातन
ू उYखनन करpयास येणा-या
अडचणींची चौकशी कन Yयाबाबतचा अहवाल उtत स मतीसमोर सादर करावा. सदर अहवालावर उtत स मती
१५ दवसांत नणय घेईल.
(ब)

रे ती / वाळू _थळातन
ललावां`या अट / शतnचे उ लंघन कन वाळुचे उYखनन होत अवैध /
ू

नयमबाहय वाळू उYखननामुळे नद काठया गावातील पpयाचाव शेती`या पाpयावर वपरत प2रणाम होतो.
वाळू`या वाहतूक\मुळे नद काठ`या शेतीची / र_Yयांची हानी होते. अशा _वपा`या त<ार ववध lयtती व
सं_थाकडून @ा+त झा यास अशा त<ारची तह सलदार यांनी चौकशी कन Yया बाबतचा अहवाल उtत
स मतीसमोर सादर करावा. सदर अहवालावर उtत स मती १५ दवसात नणय घेईल.
(क)

ललावधारकास वाळू उYखनन करpयास होणा-या _थानक वरोधामुळे zकं वा Yया`या

नयं.णाबाहे रल व नैसगक सबल कारणामुळे वाळूचे उYखनन करता येत नस यास ललावधारकाने Yवरल
िज हा_तरय स मतीसमोर अज करावा. या @माणे लेखी अज @ा+त झा यास, सदर स मती अशा वाळू / रे ती
_थळाना @Yय भेट दे ऊन Yया वाळे / रे ती _थळाचे पन
ु }च सवyण करावे. तसेच त<ारतील अgय
मु]याबाबत _थानक चौकशी करावी व स मती`या बैठक\त Yयावर वचार वनमय कन,संबंधत वाळू / रे ती
गटातून वाळूचे उYखनन चालू ठे वpयावषयी zकं वा ते बंद करpयाबाबत १५ दवसांत उचत नणय यावा
नणय संबध
ं ीत

वतो

ललावधारक, त<ारदार व े.ीय महसूल अधका-यांना कळवील. या बाबत िज हा_तरय

स मती सवेणा`या वेळी lहडीओ च.ीकरण करल.
(ड)

hया त<ारदारास स मती`या अcयांचा नणय माgय नसेल अशा त<ारदाराला याबाबत

मा.वभागीय आयt
ु त यांचेकडे अपील करता येईल. मा.वभागीय आयt
ु त िज हा_तरय स मतीने घेतले या
नणयाचा फेरवचार कन कोणYयाह परि_थतीत १५ दवसांत उचत नणय घेतील. सदर नणय संबंधीत
त<ारदार व िज हाधकार यांना कळवpयात येईल.
(इ)

वरल@माणे वाळू उYखननासंदभात @ा+त त<ार`या अनष
ु ंगाने सदर स मतीने चौकशी कन

hया वाळूगटातील वाळूचे उYखनन बंद करpयावषयी नणय घेतला असेल, अशावेळी

ललावधारकासोबत

करpयात आलेला करारनामा ताYकाळ र करpयात येईल. तसेच संबं धत ललावधारक यांना ललावाची रtकम
अथवा यथाि_थती उYखनन न करता आले या वाळूची रtकम परत करpयाबाबत नयमा@माणे कायवाह
करpयात येईल.
(ई)

ललावाने दले या ठे tया`या

कालावधीत ठे का र के यास zकं वा

ललावधारकास वाळू /

रे ती उYखनन करpयास बंद घात यास ललावधारकास शासनावर खटला भरणा येणार नाह.
106.

ललावधारकाने Yयांना मंजूर केले या े.ामधील/े.ालगत`या वgय @ाpयांचे/पांचे अ_तीYवास तसेच

Yयां`या नवासास इजा पोहचणार
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नाह याची दता यावी.

107.

ललावधारकाने वाळु उYखनन करतांना मा.सव`च gयायालय तसेच मा.ह2रत लवाद यांनी वेळोवेळी

दले या नदy शांचे पालन करणे आव}यक आहे .
108.

ललावधारकाने नदचा @वाह, गती, गढूळता यां`या _वपात बदल होणार नाह याची दता यावी

तसेच वाळुचे उYखनन करतांना नदतील माती`या गुणधमावर परणाम होणार नाह याची दता यावी.
109.

वाळु वाहतुक करणार वाहने रहवासी भागात उभी क नयेत. तसेच ललावधारकाने कामगारांसाठo

नवासाची सोय, पpयाचे पाणी,वै]यक\य सुवीधा उपलध कन दल पाहजे.
110.

वाळुची वाहतुक करणा-या वाहनांचे सम @ाधीकरणाने दलेले Pollution Under Controll @माणप.

वाहनासोबत बाळगणे आव}यक आहे .
111.

ललावधारकाने वाळु उYखननामुळे खराब झाले या पाpयावर Moef/ MPCB `या तरतद
ु नस
ु ार @<\या

करावी.
112.

ललावधारकाने मंजरु े.ातील Ambient Air Quality Monitoring माहे जानेवार, ए@ल, नोlह8 बर,

महgयात करावी.
113.

ललावधारकाने CPCB `या नयमानस
ु ार Noise Level Controling करावे.

114.

ललावधारकाने Yयां`या मंजरू संपण
ु  े.ावर @काश पडेल अशा 2रतीने लाईटची lयव_था करणे

आव}यक आहे . तसेच संपण
ु  े. तसेच वाहनांची ये-जा दसेल अशा पcदतीने सीसीटlह कॅमेरे बसवुन सदर
कॅमे-याचे फुटे ज मासीक अहवाला सोबत िज हाधकार कायालयास सादर करणे आव}यक आहे .
115.

वाळु`या वाहतक
ु \क2रता वापरpयात येणा-या वाहनावर _वखचाने जी.पी.एस. (G.P.S.)

स_टम

बसवणे बंधनकारक राहल.
116.

ललावधारकाने वgयजीव आवास े.ासंबंधी`या नयमांचे उ लंघन क नये.

117.

ललावधारकाने Yयांना मंजरु े.ात जाpया येpयासाठo एकच माग/र_ता ठे ऊन इतर सव माग/छोटे

र_ते इ. बॅरकेडसने बंद करावेत.
118.

ललावधारकाने Yयां`या ललाव े.ात येणा-या @Yयेक वाहनांची नदणी संबंधीत तह सलदार यांचेकडे

करावी.
119.

वाळुचे अनाधकृत उYखनन व वाहतक
ु टाळणेसाठo िज हा @शासनामाफत वेळोवेळी दे pयात येणारे

नदy शाचे पालन ललावधारकास करणे बंधनकारक राहल.
120.

दले या ठे tयाचे व उYखनन परवाgयाचे कोणतेह कारण न दे ता नलंबन करणे, र करणे अथवा

माघार घेpयाचे अधकार अपर िज हाधकार / िज हाधकार हंगोल यांना असतील.
121.

शासन वेळोवेळी जे नदy श दे ईल Yयाचे पालन करणे बंधनकारक असेल.

122.

"ई" नवदा, "ई" ऑtशनमcये भाग घेणा-या सव lयtती/सं_थेस महारा शासन, पयावरण

वभागाकडील सव अट/शतn बंधनकारक राहतील.
123.

शासनाने दनांक 16.10.2015 `या प2रप.काgवये कळव यानस
ु ार hयांना वाळु ललाव मंजरु होईल

Yयांचेकडुन

ललावाची सव रtकम शासन जमा के यानंतर

ललाव धारका`या नावे पयावरण अनुमती

वगकरpयाचा @_ताव राhय_तरय स मतीस/शासनास सादर करpयात येईल.
124.

वाळुचे

अनाधकृत

उYखनन

व

वाहतक
ु

टाळpयासाठo

क8

शासन

/राhय

शासन

@शासनामाफत वेळोवेळी दे pयात येणारे नदy शांचे पालन ललावधारकास करणे बंधनकारक राहल.
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125.

ललाव धारक यांना संबंधीत ललावाची मुदत संपgया`या शेवट`या 15 दवसात पावती पु_तक दले

जाणार नाह. या मुळे आव}यक असले या पावYयांची मागणी Yया पुवnच कन ते घेpयात यावी. श लक
असलेल पावYया नंतर द याजाणार नाहत.
126.

ई-नवीदा/ई-ऑtशन मधील अट व शत¢मcये बदल करpयाचे, ई-नवीदा/ई-ऑtशन @<\येत वेळेवर

नणय घेpयाचे तसेच ई-नवीदा/ई-ऑtशन मधील सव`च zकं मत _वीकारpयाचा अथवा नाकारpयाचा संपुण
अधकार िज हाधकार/ अपर िज हाधकार,हंगोल यांचेकडे राखून ठे वpयात येत आहे .
127.

क8 शासना`या Enforcement & Monitoring Guidelines 2020, शासन नणय महसूल व वन वभाग

दनांक 03.09.2019, शासनाने वेळोवेळी दलेले नदy श व पयावरण स मतीने दले या पयावरण अनुमती
मधील अट, शतn व तरतद
ु  ललावधारकास बंधनकारक असेल.
128.

मा.सव`च gयायालय नवी द ल यांचे दपक कुमार @करण यांचे आदे श दनांक 27/02/2012

(SLP(C)NO.19628-19629 of 2009) व मा.राय हरत gयायाधकारण नवी द ल यांचे आदे श दनांक
05/08/2013 येथे दाखल केले या मुळ अज <.171/2013 व 173/2018, आदे शाचे पालन करणे अनवाय
राहल.
129. मा.राय हरत gयायाधकारण नवी द ल येथे दाखल केले या मुळ अज <.363/2015 व
366/2015 ते 368/2015 मधील मा.राय ह2रत gयायाधीकरण नवी द ल यांनी द.19/01/2017 रोजी
दले या आदे शामcये मा.gयायाधीकरणा`या पव
ु  माgयते शवाय सtशनपंपा]वारे वाळू उYखननास परवानगी
दे pयास राhय शासनास @तबंध केलेला आहे .
130.

शासन अधसच
ु ना, महसल
ू व वन वभाग, असाधारण <.18 द.12 जानेवार 2018 मधील तरतद
ू 

नस
ु ार अवैध गौण खनज उYखनन व वाहतक\वर कारवाई करpयात येईल.
131. पयावरण अनुमती मधील सव अट व शतn संबंधीतास लागु असतील.
132. तसेच पयावरण अनुमती संबंधत सव अट शतn सोबत जोडpयात आले या आहे त.
वरल पैक\ कोणYयाह अट व शतnचा भंग के यास सव अनामत रtकम तसेच

ललावधारकाने

शासनास अदा केलेल सव रtकम ज+त कन ललाव र करpयात येईल आ{ण इतरह कारवाई करpयात
येईल.

_वारत/(चेश जयवंशी)भा.@.से.

िज हाधकार हंगोल
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सन 2020-21 रे ती घाट ई #न%वदा/ई ऑ(शन धारकाने @वखचाने %वकत घेतलेया tपये 100/- चे
मुuांmकत @टॅ म पेपरवर दोन साdीदारांसह wयावयाचे C#तxाप7.

शपथप7
मी, (पण
ू  नाव) -----------------------------------------------------------------------राहणार(पो_टाचा पण
ू  पYता ]यावा) ----------------------------------------------------------ता. ---------------------------------------- िज हा ----------------------------------------माझे/माÅया सं_थेचे पॅन <मांक------------------------- टन <मांक/जी.एस.ट.नं. --------------------मोबाईल 6मांक----------------------------------

मी @तiापूवक
 घोषत करतो क\, मी मौजे . . . . . .

. . . ता. . . . . . . . येथील वष

2020-21 साठo`या रे ती ललावा`या अनुषग
ं ाने _थानक वतमानप.ात . . . . . . . . . वेबसाईटवर
@ सcद झाले या ई नवदे तील सव अट व शत¢ची माहती कन घेतल आहे व Yयांचे पालन
करpयाची हमी दे त आहे

व मी नवदे त @_तावत केले या zकंमतीत उtत रे ती घाट घेpयास

इ`छूक असून Yयाची अनामत (EMD) ची रtकम . .......................... शासन जमा करत आहे .
मला सदर रे ती घाट मंजूर झा यास,
(25%) रtकम मी

ललावात मंजूर करpयात आले या रकtमे`या 1/4

ललावा`या 48 तासां`या आत व उवरत

3/4 रtकम 15 दवसां`या आत

चालान]वारे शासन जमा कन मंजरू रे ती घाटाचे नपादन कन घेpयाची हमी दे त आहे. सदरची
रtकम मुदतीत भरpयास मी कसरू दार ठर यास मी जमा केलेल अनामत (EMD) ची रtकम ज+त
कन शासन जमा करpयास माझी हरकत नाह.
तसेच नयमानुसार फेर नवदे ]वारे दस
ु -या नवदा धारकास सदरचा रे ती घाट मंजरू के यास
माझी काह हरकत राहणार नाह.

फेर नवदे ]वारे शासना`या महसल
ु ाचे काह नक
ु सान झा यास,

सदर नुकसानीची भरपाई जमीन महसुलाची थकबाक\ हणून वसूल करpयास मी संमती दे त आहे .
फेर नवदे त पव
ू n मंजूर करpयात आले या ललावा`या रtकमेपेा अधकची रtकम आ यास
आधीक`या रtकमेवर माझा काहह अधकार राहणार नाह.

मी असेह घोषत करतो क\, सदरहू रे ती घाट, रे ती साठा आ{ण रे ती घाटास जाणारे पोच/गाव

र_ते इYयादची मी पाहणी केल आहे,Yया`या प2रि_थतीबाबत अथवा रे ती वाहतक
ु \`या योdयतेबाबत
मी भवयात कोणताह आेप/वाद उपि_थत करणार नाह. तसेच माझे नाव कोणYयाह @कार`या
काळया यादत नाह.
ठकाण ----------------दनांक ------------------

(

)
अजदाराचे नाव व _वार

हमीघेणायाचे
1. पण
ू  नाव ------------------------------------------------ _वार ----------------पYता ----------------------------------------------------------------------------2. पण
ू  नाव ------------------------------------------------ _वार ----------------पYता--------------------------------------------------------------------------------23

हंगोल िजहा रे ती/वाळु ललाव सन 2020-21 मyये होणा-या ई-टz डर ंग/ई-ऑ(शन रे ती घाटांचा तपशल(तीसरा टLपा)

GSDA
यांनी
दलेल
अ.,.

रे ती@थळाचे नाव

तालुका

नद चे नाव

गट ,.

लांबी

tं द

उcखनना

(म)

(म)

यो~य
खोल

dे7फळ
(हे (टर

उपलध
साठा

हातची
mकं मत t.

मyये)

इसारा
र(कम
25% t.

#न%वदा
शुक
र(कम
t.

रे ती/वाळु
उcखनन
कालावधी

(ास

(म)

मyये)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

हंगणी

हंगोल

कयाधु नद

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

486

26

0.60

1.26

2679

3889908

972477

5000

31 मे 2021

2

चाफनाथ

कळमनुर

कयाधु नद

54, 55, 56, 58

400

25

0.60

1.00

2120

3078240

769560

5000

31 मे 2021

3

नांदापरु

कळमनरु 

कयाधु नद

405, 406, 422, 426

465

25

0.50

1.16

2054

2982408

745602

5000

31 मे 2021

4

सालेगाव ( पि}चम)

कळमनुर

कयाधु नद

186,187,188

510

20

0.50

1.02

1802

2616504

654126

5000

31 मे 2021

5

|ड´स त.को.

कळमनुर

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

6

शेवाळा

कळमनुर

कयाधु नद

8, 19

570

20

0.60

1.14

2417

3509484

877371

5000

31 मे 2021

7

येगाव

कळमनुर

कयाधु नद

43, 45

585

21

0.50

1.23

2170

3150840

787710

5000

31 मे 2021

24

8

काgहे गाव

कळमनरु 

कयाधु नद

6, 26, 27

490

22

0.50

1.08

1905

2766060

691515

5000

31 मे 2021

9

@ं@ी बु

कळमनुर

कयाधु नद

197, 196, 195, 194, 193, 199

560

18

0.50

1.01

1781

2586012

646503

5000

31 मे 2021

10

टाकळगlहाण

औंढा ना.

पुणा नद

13, 14,15,16,17,18

408

26

0.50

1.06

1874

2721048

680262

5000

31 मे 2021

11

अंजनवाडी

औंढा ना.

पुणा नद

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

516

38

0.50

1.96

3464

5029728 1257432

5000

31 मे 2021

12

नालेगाव

औंढा ना.

पुणा नद

02, 18,255,252,253,24,233,232,231

460

30

0.40

1.38

1950

2831400

707850

5000

31 मे 2021

13

तपोवन

औंढा ना.

पुणा नद

30,
31,27,28,29,21,25,26,13,289,290,288,284,287,
476

580

35

0.80

2.03

5738

8331576 2082894

5000

31 मे 2021

14

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

15

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

_वारत/(चेश जयवंशी)

िज हाधकार हंगोल
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