"

वाळू /रेती लििावाच्या करारनाम्यावर
मुद्ाांक शुल्क आकारणे
महाराष्ट्र शासन
महसूि व वन लवभाग
शासन लनणणय क्रमाांकः गौखलन-10/0316/प्र.क्र.248/ख
हु तात्मा राजगुरु चौक
मादाम कामा मागण, मांत्रािय मुांबई-32
लदनाांक : 18 माचण, 2017
वाचा :- 1) शासन लनणणय महसूि व वन लवभाग, क्र. : गौखलन 10/0512/ प्र.क्र.300/ख,
लदनाांक : 12 माचण, 2013
2) शासन लनणणय महसूि व वन लवभाग, क्र. : गौखलन 10/1014/प्र.क्र.500/ख,
लदनाांक : 21 मे, 2015
प्रस्तावना:सांदभाधीन क्रमाांक 1 येथीि लदनाांक 12 माचण, 2013 च्या शासन लनणणयाद्वारे
वाळू /रेती लनगणती लवषयी सुधालरत धोरण लवलहत करण्यात आिे आहे. तसेच सांदभाधीन
क्रमाांक 2 येथीि लदनाांक 21 मे, 2015 च्या शासन लनणणयाद्वारे सागरी लकनारपट्टी लवलनयमन
क्षेत्रातून नौकानयन मागण सुकर करण्यासाठी वाळू /रेती लनगणती लवषयी धोरण लवलहत
करण्यात आिे आहे. या दोनही शासन लनणणयाांमध्ये यशस्वी लििावधारकाने लििावाची ¾
रक्कम लवलहत मुदतीत भरण्याचे हमीपत्र दे ण्याची तरतुद करण्यात आिी असून, असे
हमीपत्र रू.100/- च्या मुद्ाांकावर घेण्याची तरतुद करण्यात आिी आहे. मात्र, यशस्वी
लििावधारकाने लििावाची 100 टक्के रक्कम भरल्यानांतर लजल्हालधकारी व यशस्वी
लििावधारक याांच्या दरम्यान करावयाचा करारनामा लकती रकमेच्या मुद्ाांकावर करावा
याबाबतची स्पष्ट्टता सांदभाधीन शासन लनणणयात करण्यात आिी नव्हती. महाराष्ट्र मुद्ाांक
अलधलनयमाच्या तरतुदीनुसार असा करारनामा यथायोग्य मुद्ाांलकत असणे गरजेचे असल्याने
वाळू /रेती

लििावाच्या

अनुषांगाने

यशस्वी

लििावधारकासोबत

करण्यात

येणाऱ्या

करारनाम्यावर लवलहत दराने मुद्ाांक शुल्क आकारण्याबाबत लनदे श दे ण्याची बाब शासनाच्या
लवचाराधीन होती.
शासन लनणणय:राज्य शासनाच्या प्रचलित वाळू / रेती लनगणती धोरणामधीि तरतूदीनुसार करण्यात
येणाऱ्या वाळू /रेतीच्या लििावाच्या अनुषांगाने यशस्वी लििावधारकासोबत करण्यात
येणाऱ्या करारनाम्यावर महाराष्ट्र मुद्ाांक अलधलनयमाच्या तरतूदीप्रमाणे खािीि दराने मुद्ाांक
शुल्क आकारण्यात यावे असे याद्वारे सवण सांबांलधताांना लनदे लशत करण्यात येत आहे :(अ) लििावाची रक्कम रु. 10 िाखापयंत असल्यास लििावाच्या रकमेच्या 0.1 टक्का
ककवा रु. 100/- यापैकी जे अलधक असेि तेवढे मुद्ाांक शुल्क.
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(ब) लििावाची रक्कम रु. 10 िाखपेक्षा जास्त असल्यास लििावाच्या रकमेवर 0.2
टक्के मुद्ाांक शुल्क.
२.

वरीिप्रमाणे करारनाम्यावरीि मुद्ाांक शुल्काची रक्कम सांबांलधत लििावधारक याांनी

भरावयाची आहे.
3.

सदर

शासन

लनणणय

महाराष्ट्र

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

सांकेतस्थळावर उपिब्ध करण्यात आिा असून त्याचा सांकेताक 201703181859138619
असा आहे . हा आदे श लिजीटि स्वाक्षरीने साक्षाांलकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाि याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

(राजेंद् क्षीरसागर)
शासनाचे उप सलचव
प्रत,
1)

मा.राज्यपाि याांचे सलचव, राजभवन मिबार लहि मुांबई.

2)

मा.मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य याांचे प्रधान सलचव, मांत्रािय, मुांबई

3)

मा. मांत्री (महसूि) महाराष्ट्र राज्य याांचे खाजगी सलचव, मांत्रािय, मुांबई,

4)

मा. राज्यमांत्री (महसूि) महाराष्ट्र राज्य याांचे खाजगी सलचव, मांत्रािय, मुांबई,

5) सवण मा.मांत्री/मा.राज्यमांत्री याांचे खाजगी सलचव, मांत्रािय, मुांबई.
6) सवण मांत्राियीन लवभाग.
7) सवण लवभागीय आयुक्त.
8) सवण लजल्हालधकारी.
9) सवण उपलवभागीय अलधकारी.
10) सवण तहलसिदार.
11) सांचािक, भूलवज्ञान व खलनकमण सांचािनािय, नागपूर.
12) सांचािक, भूजि सवेक्षण व लवकास यांत्रणा सांचािनािय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
13) प्रधान मुख्य वन सांरक्षक, नागपूर.
14) महािेखापाि-1, महाराष्ट्र राज्य (िेखा व अनुज्ञय
े ता), (िेखापलरक्षा), मुांबई.
15) महािेखापाि-2, महाराष्ट्र राज्य (िेखा व अनुज्ञय
े ता), (िेखापलरक्षा), नागपूर.
16) सवण कायासन, महसूि व वन लवभाग, मांत्रािय, मुांबई-400 032.
17) लनविनस्ती "ख" कायासन, महसूि व वन लवभाग, मांत्रािय, मुबई 400 032.
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राज्यातील

“ग्रामपंचायती”

नर्रपाललका

यांना

तसेच

र्ौण

“क”

वर्ग

खलनजावरील

स्वालमत्वधनाच्या लमळकतीतून अनुदान दे णेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन लवभार्
शासन लनणगय क्रमांकः र्ौखलन-10/0616/प्र.क्र. 409/ख
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
तारीख: 11 एलप्रल, 2017.
पहा :1) शासन लनणगय, महसूल व वन लवभार् क्र. MMR 1081/1334-G-7 लद. 16.1.1985.
2) महाराष्ट्र खलनज लवकास (लनर्ममती व उपयोजन) लनधी अलधलनयम, 2001.
3) केंद्र शासन खाण व खलनजे (लवकास व लवलनयमन) (सुधारणा) अलधलनयम, 2015.
4) केंद्र शासन राष्ट्रीय खलनज शोध न्यास लनयम, 2015.
5) उद्योर्, ऊजा व कामर्ार लवभार्ाची अलधसूचना क्र. MDF-0615/C.R. 34/Ind-9
लद. 1 सप्टें बर, 2016.
प्रस्तावना:संदभाधीन क्रमांक 1 येथील शासन लनणगयान्वये राज्यातील ग्रामपंचायतीं तसेच “क” वर्ग
नर्रपलरषदा यांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे यासाठी ग्रामपंचायतींना आलण “क” वर्ग नर्रपलरषदा यांना
त्यांच्या हद्दीतून उत्खनन केलेल्या र्ौण खलनजावरील स्वालमत्वधनाच्या रक्कमे एवढे वार्मषक सहाय्यक
अनुदान रु. एक लाखाच्या मयादे त प्रदान करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. संदभाधीन क्रमांक
2 येथील, महाराष्ट्र खलनज लवकास (लनर्ममती व उपयोजन) लनधी अलधलनयम, 2001 अन्वये,
खलनजावरील स्वामीत्वधनापासून प्राप्त महसूलाच्या 10% रक्कम "खलनज लवकास लनधी" मध्ये जमा
करण्याची तरतूद करण्यात आली असून, सदर लनधीच्या वाटपासंबंधी लनयम तयार करण्यात आले
होते. संदभाधीन क्रमांक 3 येथील अलधलनयमातील तरतुदीच्या अनुषंर्ाने केंद्र शासनाने राष्ट्रीय खलनज
शोध न्यास स्थापन करण्याकामी राष्ट्रीय खलनज शोध न्यास लनयम 2015 राजपत्रात लद. 14.8.2015
रोजी अलधसूलचत केले आहेत. तसेच खाण व खलनजे (लवकास व लवलनयमन) अलधलनयम 1957 मध्ये
संदभग क्र. 3 वरील सुधारणा अलधलनयमान्वये समालवष्ट्ट करण्यात आलेल्या कलम 9 (ब) (1) मध्ये "लजल्हा
खलनज प्रलतष्ट्ठान" स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली असून, सदर तरतूदीनुसार उद्योर्, उजा
व कामर्ार लवभार्ाने संदभाधीन क्र. 5 येथील अलधसूचनेन्वये महाराष्ट्र लजल्हा खलनज प्रलतष्ट्ठान लनयम,
2016 राजपत्रात प्रलसध्द केले आहेत. याबाबी लवचारात घेऊन, राज्य शासनाकडू न र्ौण खलनजावरील
स्वालमत्वधनातून ग्रामपंचायतींना व “क” वर्ग नर्रपलरषदांना लनधी दे ण्यात एकसुत्रता व एकवाक्यता
आणण्याच्या दृष्ट्टीने संदभाधीन लदनांक 16.1.1985 चा शासन लनणगय लनरलसत करण्याची बाब
शासनाच्या लवचाराधीन होती.
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शासन लनणगय:र्ौण खलनजाच्या स्वालमत्वधनाच्या रकमेतून ग्रामपंचायंतींना व "क" वर्ग नर्रपलरषदांना
खलनकमामुळे बालधत लालेल्या षेतेत्राच्या लवकासाकलरता द्यावयाच्या लनधीमध्ये एकसुत्रता व एकवाक्यता
आणण्याकलरता शासन लनणगय, महसूल व वन लवभार्, क्रमांक MMR 1081/1334-G-7, लद.
16.1.1985 याद्वारे लनरलसत करण्यात येत आहे.
2.

सदर शासन लनणगय लवत्त लवभार्ाच्या सहमतीने (त्या लवभार्ाच्या अनौपचारीक संदभग क्रमांक

263/2016/व्यय-9, लदनांक 13.10.2016 अनुसार) लनर्गलमत करण्यात येत आहे.
सदर शासन लनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201704111748248319 असा आहे . हा आदे श
लडजीटल स्वाषेतरीने साषेतांलकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

(राजेंद्र षेतीरसार्र)
शासनाचे उप सलचव
प्रत,
1)

मा. राज्यपाल यांचे सलचव, राजभवन, मलबार लहल, मुंबई (पत्राने)

2)

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सलचव, मंत्रालय, मुंबई.

3)

मा. राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजर्ी सलचव, मंत्रालय, मुंबई

4)

सवग मा. मंत्री/मा. राज्यमंत्री यांचे खाजर्ी सलचव, मंत्रालय, मुंबई

5)

सवग मंत्रालयीन लवभार्,

6)

सवग लवभार्ीय आयुक्त,

7)

सवग लजल्हालधकारी,

8)

सवग लजल्हा पलरषदांचे मुख्य कायगकारी अलधकारी.

9)

सवग “क” वर्ग नर्रपाललकांचे मुख्य कायगकारी अलधकारी.

10)

प्रधान मुख्यवनसंरषेतक, महाराष्ट्र राज्य, नार्पूर.

11)

संचालक, भूलवज्ञान व खलनकमग संचालनालय, नार्पूर.

12)

प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता)-1, प्रलतष्ट्ठा भवन, 101, महर्मष कवे
भवन, न्यू मरीन लाईन्स, मुंबई - 400 020.
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13)

प्रधान महालेखापाल (लेखापरीषेता)-1, प्रलतष्ट्ठा भवन, 101, महर्मष कवे भवन,
न्यू मरीन लाईन्स, मुंबई - 400 020

14)

प्रधान महालेखापाल -2, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञय
े ता), नार्पूर.

15)

प्रधान महालेखापाल (लेखापरीषेता)-2, महाराष्ट्र राज्य, नार्पूर.

16)

कषेत अलधकारी, उद्योर् ऊजा व कामर्ार लवभार् (उद्योर्-9 कायासन), मंत्रालय,
मुंबई - 400 032.

17)

कषेत अलधकारी, ग्राम लवकास व जलसंधारण लवभार् (का.क्र.लवत्त-2), मंत्रालय, मुंबई.

18)

लवत्त लवभार्, (व्यय-9/ अथगसंकल्प -3/14) मंत्रालय, मुंबई -400 032.

19)

कायासन अलधकारी (ब-1 कायासन) महसूल व वन लवभार्, मंत्रालय, मुंबई -400 032.

20)

लनवडनस्ती “ख” कायासन, महसूल व वन लवभार्, मंत्रालय, मुंबई -400 032.
***********
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राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामासाठी र्गौण खनिज
सुलभपणे व नियनमतपणे उपलब्ध होण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासि
महसूल व वि नवभार्ग
शासि पनरपत्रक क्रमाांकः र्गौखनि 10/0416/प्र.क्र.302/ख
हु तात्मा राजर्गुरु चौक, मादाम कामा मार्गग,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032
तारीख: 14/06/2017

वाचा : (1) महाराष्ट्र जमीि महसूल सांनहता, 1966 चे कलम 48
(2) महाराष्ट्र र्गौण खनिज उत्खिि (नवकास व नवनियमि) नियम, 2013

-: शासि पनरपत्रक :राष्ट्रीय महामार्गग प्रानधकरणाकडू ि राज्यात मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रीय महामार्गांिा मांजूरी
दे ण्यात आली असूि, सदर राष्ट्रीय महामार्गांच्या कामासाठी माती, मुरूम व दर्गड याांची मोठ्या
प्रमाणात आवश्यकता आहे. सदर राष्ट्रीय महामार्गांची कामे वेळेवर पूणग होण्यासाठी माती, मुरूम व
दर्गड हे र्गौण खनिज सुलभपणे व नियनमतपणे उपलब्ध होणे आवश्यक आहे . त्यादृष्ट्टीिे या सांदभातील
कायगपध्दती सुरळीत करण्याच्यादृष्ट्टीिे पुढीलप्रमाणे नदशानिदे श निर्गगनमत करण्यात येत आहेत :(अ)

राष्ट्रीय महामार्गग प्रानधकरण याांच्या कांत्राटदाराांिी सांबांनधत राष्ट्रीय महामार्गाच्या

कामाच्या मांजूर अांदाजपत्रािुसार आवश्यक र्गौण खनिजाचे पनरमाण, अशा र्गौण खनिज
उत्खििाची नियोनजत नठकाणे व त्याांच्या र्गाव िमुिा िांबर 7/12 उतारे यासह सांबांनधत
नजल्हानधकारी याांच्याकडे र्गौण खनिजाच्या उत्खििाच्या परवािर्गीसाठी नवनहत िमुन्यात अजग
राष्ट्रीय महामार्गग प्रानधकरणाच्या सांबांनधत क्षेत्रीय अनभयांत्या मार्गत सादर करावा.
(आ) नजल्हानधकारी याांिी नजल्हा खनिकमग अनधकारी याांच्यामार्गत सांबांनधत कामासाठी
आवश्यक असलेल्या र्गौण खनिजासाठी र्गौण खनिजाांच्या स्तत्रोताांची तपासणी करुि, सदर
नठकाणे नजल्हा खाणकाम योजिेत समानवष्ट्ट असल्याची खात्री करुि घ्यावी. अशी नठकाणे
नजल्हा खाणकाम योजिेत समानवष्ट्ट िसल्यास, मात्र खाणकामासाठी उपयुक्त असल्यास
त्याांचा समावेश नजल्हा खाणकाम योजिेत करण्याबाबत नियमािुसार कायगवाही करण्यात
यावी.
(इ)

तदिांतर सांबांनधत राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाच्या मांजूर अांदाजपत्रकात िमूद र्गौण

खनिजाच्या

पनरमाणाच्या

आधारे

स्तवानमत्वधिाची

पूणग

रक्कम

सांबांनधत

कामाच्या

कांत्राटदाराकडू ि आर्गाऊ शासिजमा करुि, नजल्हानधकारी याांिी अशा नियोनजत
नठकाणातूि खाण कामासाठी तात्पुरते परवािे, अजग केल्यापासूि जास्ततीतजास्तत 30 नदवसात,
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मांजूर करावेत व अशा परवान्याची प्रत सांबांनधत उपनवभार्गीय अनधकारी, तहसीलदार, मांडळ
अनधकारी व तलाठी याांच्याकडे पाठनवण्याची व्यवस्तथा करावी.
(ई)

सांबांनधत उपनवभार्गीय अनधकारी, तहनसलदार व क्षेत्रीय महसूल यांत्रणेिे अशा तात्पुरत्या

उत्खिि परवान्याांच्या आधारे होणाऱ्या र्गौण खनिजाच्या उत्खििाच्या/ वापराच्या
पनरमाणाबाबत वेळोवेळी तपासणी करावी. मात्र, मांजुरीपेक्षा जास्तत उत्खिि झाल्याचे ककवा
सांबांनधत राष्ट्रीय महामार्गग प्रकल्पाांतर्गगत मांजुरीपेक्षा जास्तत र्गौण खनिज वापरण्यात आल्याचे
दृष्ट्टोत्पत्तीस आल्यास सांबांनधत अनधकाऱ्याांिी राष्ट्रीय महामार्गाचे काम ि थाांबनवता त्याांच्या
स्ततरावर नियमािुसार सांबांनधत कांत्राटदारास कारवाईची िोटीस दे वूि ही बाब त्याचवेळी
नजल्हानधकारी याांच्या निदशगिास आणावी.
(उ)

नजल्हानधकारी याांिी उपनवभार्गीय अनधकारी व तहनसलदार याांच्याकडू ि प्राप्त

अहवालाची छाििी करुि, कांत्राटदाराची कृती राष्ट्रीय महामार्गग प्रानधकरणाच्या सांबांनधत
क्षेत्रीय अनभयांत्याांच्या निदशगिास लेखी आणूि, जास्ततीच्या र्गौण खनिज उत्खििापोटी /
वापरापोटी वाढीव स्तवानमत्वधिाची रक्कम 30 नदवसाच्या आत शासिजमा करण्याबाबत
सांबांनधत ठे केदारास अनवलांब कळनवण्यात यावे.
(ऊ)

सांबांनधत

ठे केदारािे

30

नदवसाच्या

आत

र्गौण

खनिजाच्या

वाढीव

उत्खििापोटी/वापरापोटी स्तवानमत्वधिाची रक्कम शासिजमा केल्यास एक नवशेष बाब
म्हणूि त्याांच्यानवरुध्द महाराष्ट्र जमीि महसूल सांनहता, 1966 मधील कलम 48 (7) िुसार
दां डात्मक कारवाई करण्यात येऊ िये. मात्र, सांबांनधत ठे केदारािे 30 नदवसाच्या आत र्गौण
खनिजाच्या वाढीव उत्खििापोटी/वापरापोटी स्तवानमत्वधिाची रक्कम शासिजमा ि केल्यास
तो दां डात्मक कारवाईस पात्र राहील.
2.

सदर राष्ट्रीय महामार्गग प्रकल्पाांमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुनवधा निमाण होऊि,

राज्याच्या नवकासास चालिा नमळणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्गांची कामे वेळेवर पूणग होण्यासाठी
कोणत्याही प्रकारे अडथळा येणार िाही, याबाबतची दक्षता सवग क्षेत्रीय महसूल अनधकाऱ्याांिी कटाक्षािे
घ्यावी.
3.

उपरोक्त निदे श हे राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासांबांधीच लार्गू राहतील.

4.

सदर पनरपत्रक नवत्त नवभार्गाच्या अिौपचारीक सांदभग क्रमाांक 106/2017/व्यय-9, नदिाांक

23/03/2017 िुसार नदलेल्या सहमतीिुसार निर्गगनमत करण्यात येत आहेत.

पृष्ट्ठ 3 पैकी 2
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5.

सदर शासि पनरपत्रक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्तथळावर

उपलब्ध करण्यात आले असूि त्याचा सांकेताक 201706131753250719 असा आहे . सदर शासि
पनरपत्रक नडजीटल स्तवाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार व िावािे.

( राजेंद क्षीरसार्गर )
शासिाचे उप सनचव
प्रत,
1)

मा.राज्यपाल याांचे सनचव, राजभवि,मलबार नहल, मुांबई (पत्रािे)

2)

मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधाि सनचव, मांत्रालय, मुांबई-400 032.

3)

मा.मांत्री (महसूल) याांचे खाजर्गी सनचव, मांत्रालय, मुांबई-400 032.

4)

मा. राज्यमांत्री (महसूल) याांचे खाजर्गी सनचव, मांत्रालय, मुांबई-400 032.

5)

सवग मा.मांत्री / मा.राज्यमांत्री याांचे खाजर्गी सनचव, मांत्रालय, मुांबई-400 032.

6)

मा.मुख्य सनचव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय,मुांबई-400032.

7)

प्रधाि सनचव, सावगजनिक बाांधकाम नवभार्ग, मांत्रालय, मुांबई-400 032.

8)

प्रधाि सनचव, ग्राम नवकास व जलसांधारण नवभार्ग, मांत्रालय, मुांबई-400 032.

9)

उवगनरत सवग मांत्रालयीि नवभार्ग.

10)

सवग नवभार्गीय आयुक्त.

11)

सवग नजल्हानधकारी.

12)

सवग उपनवभार्गीय अनधकारी.

13)

सांचालक, भूनवज्ञाि व खनिकमग सांचालिालय, िार्गपूर.

14)

सवग कायासिे, महसूल व वि नवभार्ग, मांत्रालय, मुांबई-400 032.

15)

निवडिस्तती "ख" कायासि, महसूल व वि नवभार्ग, मांत्रालय, मुबई 400 032.

पृष्ट्ठ 3 पैकी 3
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गौण खनिजाच्या अवैध उत्खिि व
वाहतूकीस आळा घालण्याकनिता
किावयाच्या उपाययोजिा.
महािाष्ट्र शासि
महसूल व वि नवभाग
शासि पनिपत्रक क्रमाांकः गौखनि 10/0316/प्र.क्र.204/ख
हु तात्मा िाजगुरु चौक, मादाम कामा मागग,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032
तािीख: 14/06/2017

वाचा : (1) शासि पनिपत्रक महसूल व वि नवभाग क्रमाांक : गौखनि 10/2005/प्र.क्र. 233/ख,
नदिाांक 17/10/2005.
(2) शासि पनिपत्रक महसूल व वि नवभाग क्रमाांक : गौखनि 10/0707/प्र.क्र. 249/ख,
नदिाांक 24/08/2007.
(3) शासिपत्र महसूल व वि नवभाग क्रमाांक गौखनि 39/0112/प्र.क्र. 2 (भाग-1)/ख,
नदिाांक 12/01/2012.
(4) शासि निणगय, महसूल व वि नवभाग क्रमाांक : गौखनि 10/0512/प्र.क्र. 300/ख
नदिाांक 12 माचग, 2013
(5) नदिाांक 17/08/2015 िोजी िाजपत्रात अनधसूचीत महािाष्ट्र अनधनियम
क्र. 27/2015.
(6) शासि निणगय, महसूल व वि नवभाग क्रमाांक : गौखनि 10/0615/प्र.क्र. 287/ख
नदिाांक 5 निसेंबि, 2015
(7) केंद्र शासि, पयाविण, विे व वाताविणीय बदल मांत्रालय अनधसूचिा
क्र.:एस.ओ.141(E)

नदिाांक 15.01.2016

(8) नदिाांक 29/01/2016 िोजी िाजपत्रात अनधसूचीत महािाष्ट्र अनधनियम
क्र.05/2016.
(9) शासि पत्र महसूल व वि नवभाग क्रमाांक : गौखनि 10/0216/प्र.क्र. 158/ख,
नदिाांक 24 फेब्रुवािी, 2016 व नदिाांक 22 माचग, 2016
(10) नदिाांक 15/04/2017 िोजी िाजपत्रात अनधसूचीत महािाष्ट्र अनधनियम
क्र. 30/2017.

-: शासि पनिपत्रक :गौण खनिजाच्या अवैध उत्खिि व वाहतूकीस प्रनतबांध किण्याकनिता किावयाच्या
उपाययोजिाांसांबांधी वेळोवेळी शासिाकिू ि

सूचिा दे ण्यात आल्या आहेत. तसेच सांबांनधत

अनधनियमाांमध्ये आवश्यक त्या सुधािणाही किण्यात आलेल्या आहेत. तथानप, गौण खनिजाच्या
अवैधनित्या होत असलेल्या उत्खिि व वाहतूकीबाबत तसेच सांबांनधत कायद्यातील तितूदींची प्रभावी
अांमलबजावणी होत िसल्याबाबत लोकप्रनतनिधी, जिता व प्रसािमाध्यामाांतूि मोठया प्रमाणावि िाज्य
शासिाकिे तक्रािी प्राप्त होत आहेत. त्याअिुषांगािे गौण खनिजाच्या अवैध उत्खिि व वाहतूकीस
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प्रभावीपणे प्रनतबांध किण्याकनिता यानवषयी साकल्यािे नवचाि केल्यािांति पुढीलप्रमाणे कायगवाही
किण्याचे निदे श या शासि पनिपत्रकान्वये दे ण्यात येत आहेत :(i)

महािाष्ट्र जमीि महसूल सांनहता, 1966 मधील कलम 48(7) मध्ये, अवैध उत्खिि /

वाहतूक केलेल्या गौण खनिजाच्या बाजािमुल्याच्या 5 पटीपयंत दां ि आकािण्याची तितूद
किण्यात आली आहे. तसेच कलम 48(8) मध्ये, गौण खनिजाच्या अवैध उत्खििाकिीता
वापिण्यात आलेली यांत्रसामग्री व वाहतुकीकिीता वापिण्यात आलेली वाहिे जप्त किण्याची
तितूद किण्यात आली आहे.
सदि तितुदीिूसाि गौण खनिजाच्या अवैध उत्खिि / वाहतूकीच्या प्रकिणात अवैध
उत्खिि ककवा वाहतूक किण्यात आलेल्या गौण खनिजाच्या बाजािभावाच्या आधािे दां िात्मक
आकािणी किण्यासाठी, नजल्हानधकािी याांिी नजल्हयातील प्रत्येक गौण खनिजाच्या
बाजािभावाची सिासिी काढू ि, दिवषी 1 जािेवािी िोजी प्रत्येक गौण खनिजाचे बाजािभाव
निनित किावे व त्यािुसाि सांबांधीत गौण खनिजाच्या दां िाच्या िकमेची पनिगणिा किण्यात
यावी आनण प्रकिणपित्वे दां िात्मक कािवाई किण्यापूवी सांबांनधताांिा िोटीस दे वूि त्याांची बाजू
ऐकूि घेऊि कायद्यातील तितुदींिुसाि स्वयांस्पष्ट्ट आदे श पािीत किण्यात यावेत.
(ii) वाळू च्या अवैध उत्खिि व वाहतूकीस आळा घालण्यासाठी “ महािाष्ट्र झोपिपट्टी गुांि,
हातभट्टीवाले, औषनधद्रव्यनवषयक गुन्हेगाि, धोकादायक व्यक्ती व दृकश्राव्य कलाकृतीचे
नविापिवािा प्रदशगि किणाऱ्या व्यक्ती (व्व्हिीओ पायिेटस) याांच्या नवघातक कृत्याांिा आळा
घालण्याबाबत अनधनियम, 1981” मध्ये महािाष्ट्र अनधनियम क्रमाांक 5/2016 अन्वये
सुधािणा किण्यात आली असूि, आता सदि अनधनियमात “वाळू तस्कि” या सांज्ञच
े ा समावेश
किण्यात आला आहे. याबाबतची सुधािणा किण्याकामी प्रथम सि 2015 चा महािाष्ट्र
अध्यादे श क्रमाांक 23,

नद. 01/12/2015 िोजी व िांति सि 2016 चा महािाष्ट्र अनधनियम

क्रमाांक 5, नद. 29.1.2016 िोजी िाजपत्रात प्रनसध्द किण्यात आला आहे. यापूवी वाळू चे
अवैध उत्खिि वा वाहतूक केल्याबद्दल गुन्हा िोंदनवलेल्या इसमाकिू ि पुन्हा तोच गुन्हा
घिल्यास अशा इसमानवरुध्द सदि अनधनियमातील तितूदीिुसाि पोलीसाांच्या मदतीिे
प्रनतबांधात्मक स्थािबध्दतेची कािवाई किण्याबाबत नवचाि किण्यात यावा.
(iii)

गौण खनिजाच्या अवैध उत्खिि व वाहतूकीनवरूध्द प्रभावी कािवाई किण्याच्या दृष्ट्टीिे

सांदभाधीि क्रमाांक 5 येथील शासि निणगयान्वये नजल्हानधकािी याांच्या अध्यक्षतेखाली नजल्हा
पोलीस अधीक्षक/पोलीस आयुक्त, प्रादे नशक पनिवहि अनधकािी व नजल्हा खनिकमग अनधकािी
याांची सनमती गनठत किण्यात आली आहे. सदि सनमतीची बैठक दिमहा आयोनजत किण्यात
यावी व गौण खनिजाचे अवैध उत्खिि व वाहतूक होणाि िाही याबाबत महसूल, पोलीस व
पनिवहि अनधकािी सतत दक्ष िाहतील अशी वाताविण निर्ममती किण्यात यावी.
(iv)

गौण खनिजाच्या अवैध वाहतूकीच्या प्रकिणात जप्त किण्यात आलेल्या वाहिाांचा

पिवािा नियमािुसाि निलांनबत किण्याबाबत प्रादेनशक पनिवहि अनधकाऱ्याकिे प्रस्ताव
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पाठनवण्यात यावा. मात्र, तसे किण्यापूवी सांबांनधत वाहिमालकाची बाजू ऐकूि घेऊि वाहि
अवैध वाहतूकीसाठी प्रत्यक्षात वापिल्याची खातिजमा करुि घ्यावी.
(v)

गौण खनिजाचे अवैध उत्खिि/वाहतूक निदशगिास आल्यास, सांबांनधत तलाठी / मांिळ

अनधकाऱ्याांिी त्याांच्यास्तिावि प्रनतबांधात्मक कािवाई किावी आनण काही कािणास्तव ते शक्य
होत िसल्यास, त्याांिी अशा बाबींची मानहती तात्काळ सांबांनधत तहनसलदाि, उप नवभागीय
अनधकािी, नजल्हा खनिकमग अनधकािी, अपि नजल्हानधकािी ककवा नजल्हानधकािी याांिा नवनवध
उपलब्ध सांपकग माध्यमाद्वािे (उदा. दू िध्विी, एस.एम.एस, व्हॉटसॲप इ. द्वािे) ि चुकता द्यावी.
अशा अवैध उत्खििाबाबत मानहती नमळताच त्यानवषयी सांबांनधत अनधकाऱ्याांिी पोलीसाांच्या
मदतीिे नियमािुसाि अनवलांब कािवाई किण्याची दक्षता घ्यावी.
(vi)

गौण खनिजाच्या उत्खििाचा / साठ्याचा पांचिामा कितािा नललावधािक ककवा

पिवािाधािक ककवा खाणपट्टाधािक ककवा साठाधािक ककवा सांबांनधत व्यक्ती याांच्या व पांचाच्या
उपव्स्थतीत पांचिामा करुि, त्या सांदभातील पांचिाम्याच्या प्रती सांबनधताांिा दे ऊि त्या
अिुषांगािे त्याांची बाजू माांिण्याची योग्य ती सांधी देण्यात यावी. त्यािांति प्रचनलत नियमातील
तितूदी नवचािात घेऊि पुढील कायगवाही किण्यात यावी.
(vii)

गौण खनिजाच्या अवैध वाहतुकीबाबत कािवाई कितािा सदि गौण खनिज कुठू ि

आणले आहे याचा आवजूगि शोध घेण्यात यावा व शोधाअांती असे गौण खनिज अवैध असल्याचे
निदशगिास आल्यास सांबांनधत नललावधािक/ खाणपट्टाधािक / पिवािाधािक याांच्यानवरुध्दही
कािवाई किण्यात यावी.
(viii)

स्थानिक पातळीवि वाळू अथवा इति गौण खनिजाांची चोिी िोखण्यासाठी भिािी

पथके िेमावीत. या भिािी पथकाांमध्ये महसूल, पोलीस व पनिवहि या नतन्ही खात्यातील
कमगचाऱ्याांचा समावेश असेल. तसेच नजल्हानधकािी/सांबांधीत तहनसलदाि हे भिािी पथकाच्या
समन्वयाचे काम कितील. या भिािी पथकाांिी वाळू /इति गौण खनिजाांच्या चोिीची सांभाव्य
नठकाणे निनित करुि त्या नठकाणी अचािक धािी टाकाव्यात व वाळू /इति गौण खनिजाांचे
ज्या नठकाणी अवैध अथवा अिनधकृतनित्या उत्खिि अथवा वाहतूक होत असल्याचे आढळे ल,
तेथे सांबांनधताांनवरुध्द दां िनिय तसेच मुद्देमाल जप्तीची कािवाई किावी व त्याांच्याकिू ि
नियमािुसाि स्वानमत्वधि अनधक दां िाची िक्कम वसूल किावी.
(ix)

गौण खनिजाचे अवैध उत्खिि व वाहतुकीस आळा घालण्याकिीता नजल्हा व तालुका

स्तिावि स्थापि किण्यात आलेल्या दक्षता पथकाांिी खाणपट्टे व वाळू गटाांिा भेट दे वि
ू
तपासणी किण्यासाठी कालबध्द कायगक्रम तयाि किण्यात यावा. नजल्हानधकािी/अपि
नजल्हानधकािी, उपनवभागीय अनधकािी व तहनसलदाि याांिी सदि कायगक्रमाचे व्यव्क्तश:
काटे कोिपणे सनियांत्रण किावे.
(x)

नजल्हास्तिाविील दक्षता पथकाांिी केलेल्या तपासणीचा नजल्हानधकाऱ्याांिी दिमहा

आढावा घ्यावा. तालुका स्तिाविील दक्षता पथकाांिी केलेल्या तपासणीची िोंदवही तहनसल
स्तिावि ठे वण्यात यावी व उप नवभागीय अनधकाऱ्याांिी सदि दक्षता पथकाांिी केलेल्या
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तपासणीचा दिमहा आढावा घेऊि सांनियांत्रण अनधक पनिमाणकािक होण्याच्या दृष्ट्टीकोिातूि
आवश्यक ती कायगवाही किावी.
(xi)

गौण खनिजाांच्या अवैध उत्खिि/वाहतूकीबाबतची जी प्रकिणे उघिकीस येतील. त्या

प्रकिणात सांबांनधत ठे केदाि / नललावधािक / खाणपट्टाधािक / पिवािाधािक / वाहिचालक
दोषी आढळल्यास त्याांच्यानवरुध्द प्रचनलत नियमािुसाि योग्य ती कािवाई किण्यात यावीच,
पिांतु त्याचबिोबि सदि घटिा अथवा प्रकिण ज्या महसूल अनधकािी/कमगचािी याांच्या
कायगक्षत्र
े ात उघिकीस आले आहे ते अनधकािी/कमगचािी सदि प्रकिणास जबाबदाि आहेत
ककवा कसे याचीही कसूि तपासणी किण्यात यावी. जि तपासणीअांती सांबांनधत अवैध
उत्खििास/वाहतूकीस

स्थानिक

अनधकािी/कमगचािीसुध्दा

जबाबदाि

आहेत

असे

आढळल्यास त्या अनधकािी/कमगचािी याांच्याविही त्याप्रमाणे जबाबदािी निनित करुि
त्याांच्यानवरुध्दही प्रचनलत नियमािुसाि त्वनित नशस्तभांगनवषयक कािवाई सुरु किावी.
(xii)

त्याचप्रमाणे गौण खनिजाांच्या अवैध उत्खिि व वाहतूक किणाऱ्याांसोबत महसूल,

पोलीस व पनिवहि नवभागातील अनधकािी व कमगचािी याांचे सांगिमत आढळू ि आल्यास अशा
सांबांनधत अनधकािी/कमगचािी याांच्यावि वैयव्क्तक जबाबदािी निनित करूि त्याांच्यानवरूध्द
कठोितम कािवाई किण्यात यावी.
(xiii)

ज्या भागात अवैध उत्खििाच्या घटिा जास्त प्रमाणात आढळू ि येत असतील व अशा

भागातील महसूल नवभागातील अनधकािी/कमगचािी याांचे प्रनतबांधात्मक प्रयत्ि अपूिे आढळत
असतील अशा कमगचाऱ्यानवरुध्द वैयव्क्तक जबाबदािी निनित करूि नशस्तभांगाची कठोि
कािवाई हाती घेऊि, अशी कािवाई जास्तीत जास्त 3 मनहन्याांत पूणग किण्यात यावी.
2.

सदि शासि पनिपत्रक महािाष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावि

उपलब्ध किण्यात आले असूि त्याचा सांकेताक 201706131753166519 असा आहे . सदि शासि
पनिपत्रक निजीटल स्वाक्षिीिे साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे .
महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याांच्या आदे शािुसाि व िावािे.

( िाजेंद क्षीिसागि )
शासिाचे उप सनचव
प्रत,
1) मा.िाज्यपाल याांचे सनचव, िाजभवि, मलबाि नहल, मुांबई. (पत्रािे)
2) मा.मुख्यमांत्री महािाष्ट्र िाज्य याांचे अपि मुख्य सनचव, मांत्रालय, मुांबई.
3) मा.मांत्री (महसूल) याांचे खाजगी सनचव, मांत्रालय, मुांबई.
4) मा.िाज्यमांत्री (महसूल) याांचे खाजगी सनचव, मांत्रालय, मुांबई.
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5) सवग मा.मांत्री व सवग मा.िाज्यमांत्री याांचे खाजगी सनचव, मांत्रालय, मुांबई.
6) मा.मुख्य सनचव, महािाष्ट्र िाज्य, मांत्रालय,मुांबई.
7) सवग मांत्रालयीि नवभाग.
8) प्रधाि मुख्य वि सांिक्षक, िागपूि
9) सवग नवभागीय आयुक्त.
10) मुख्य कायगकािी अनधकािी, महािाष्ट्र मेिीटाईम बोिग , बेलािग इस्टे ट, मुांबई-400 001
11) सवग नजल्हानधकािी.
12) सांचालक, भूनवज्ञाि व खनिकमग सांचालिालय, िागपूि.
13) सवग उपनवभागीय अनधकािी.
14) सवग तहनसलदाि.
15) महालेखापाल-1, महािाष्ट्र िाज्य (लेखा व अिुज्ञेयता), (लेखापनिक्षा), मुांबई.
16) महालेखापाल-2, महािाष्ट्र िाज्य (लेखा व अिुज्ञेयता), (लेखापनिक्षा), िागपूि.
17) सवग कायासिे, महसूल व वि नवभाग, मांत्रालय, मुांबई-400 032.
18) निवििस्ती "ख" कायासि, महसूल व वि नवभाग, मांत्रालय, मुबई 400 032.

पृष्ट्ठ 5 पैकी 5

211

गौण खनिजाच्या अवैध उत्खिि व
वाहतुकीबाबत शास्तीची कारवाई
करण्यासंबंधी निशािशशक नििे श.
महाराष्ट्र शासि
महसूल व वि नवभाग
शासि पनरपत्रक क्रमांकः गौखनि 10/0316/प्र.क्र.269/ख
हु तात्मा राजगुरु चौक, मािाम कामा मागश,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032
तारीख: 14/06/2017

वाचा : (1) महाराष्ट्र जमीि महसूल संनहता, 1966 चे कलम 48
(2) सि 2017 चा महाराष्ट्र अध्यािे श क्रमांक 2, नििांक 5 जािेवारी, 2017
व सि 2017 चा महाराष्ट्र अनधनियम क्रमांक 30, नििांक 15 एनप्रल, 2017.
-: शासि पनरपत्रक :-

संिभाधीि क्रमांक 2 येनिल नििांक 5 जािेवारी, 2017 च्या अध्यािेशान्वये व नििांक
15 एनप्रल, 2017 रोजी अनधसूनचत अनधनियमान्वये गौण खनिजाच्या अवैध उत्खिि व
वाहतुकीच्या अपप्रवृत्तींिा आळा बसनवण्याच्या दृष्ट्टीिे गौण खनिजाच्या बाजारमुल्याच्या 5
पटीपयंत शास्तीची रक्कम आकारण्याची तरतूि करण्यात आली आहे. सिर तरतुिीिुसार
शास्ती आकारण्याची कारवाई करतािा, एकाच प्रकारच्या अनियमीततेच्या प्रकरणात वेगवेगळी
शास्तीची रक्कम आकारली जाणार िाही, तसेच क्षेत्रीय अनधकाऱयांिा भेिभाव करण्यास वाव
राहू िये, यासाठी क्षेत्रीय अनधकाऱयांिा मागशिशशक सुचिा िेण्याचे शासिाच्या नवचाराधीि होते.
त्यािुसार गौण खनिजाच्या अवैध उत्खिि व वाहतूकीबाबत शास्ती आकारण्याची कारवाई
करतािा एकाच प्रकारच्या अनियमीततेच्या प्रकरणात वेगवेगळी शास्तीची रक्कम आकारली
जाणार िाही, तसेच क्षेत्रीय अनधकाऱयांिा भेिभाव करण्यास वाव राहू िये, यादृष्ट्टीकोिातूि
महाराष्ट्र जमीि महसूल संनहता, 1966 मधील कलम 48 (7) खालील प्रकरणांच्या
वगशवारीप्रमाणे शास्तीची रक्कम आकारण्यासाठी क्षेत्रीय अनधकाऱयांिा पुढीलप्रमाणे निशािशशक
नििेश िेण्यात येत आहे :क) वानणज्ययक प्रयोजि तिा नवक्री करण्यासाठी गौण खनिजाचे अवैध उत्खिि व वाहतूक
करणे, तसेच उत्खििास परवािगी निलेल्या क्षेत्राबाहे र उत्खिि करणे अशा प्रकरणांत
गौण खनिजाच्या बाजारमुल्याच्या पाचपट शास्तीची रक्कम आकारण्यात यावी.
ख) गौण खनिजाचे अवैध उत्खिि व वाहतूक ग्रामस्िांकडू ि स्वत: च्या वापरासाठी 3
ब्रासपयंतच्या मयािेत करण्यात आली असल्यास अशा प्रकरणांत पनहल्या वेळेस गौण
खनिजाच्या बाजारमुल्याच्या एकपट शास्तीची रक्कम आकारण्यात यावी, िुसऱया
वेळेस तसे आढळू ि आल्यास गौण खनिजाच्या बाजारमुल्याच्या तीिपट आनण नतसऱया
वेळेस व त्यापुढील प्रत्येकवेळी तसे आढळू ि आल्यास गौण खनिजाच्या बाजारमुल्याच्या
पाचपट शास्तीची रक्कम आकारण्यात यावी. तसेच, कोणत्याहीवेळी असे अवैध
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उत्खिि व वाहतूक 3 ब्रासपेक्षा अनधक असल्याचे आढळू ि आल्यास 3 ब्रासवरील गौण
खनिजासाठी गौण खनिजाच्या बाजारमुल्याच्या पाचपट शास्तीची रक्कम आकारण्यात
यावी.
ग) मंजूरी निलेल्या पनरमाणापेक्षा जास्त गौण खनिज उत्खिि करण्याच्या प्रकरणां त,
मंजुरीपेक्षा जास्त उत्खिि केलेल्या गौण खनिजासाठी पनहल्या वेळेस गौण खनिजाच्या
बाजारमुल्याच्या तीिपट शास्तीची रक्कम आकारण्यात यावी. तीच व्यक्ती अशाप्रकारे
वाढीव उत्खिि करतािा िुसऱया वेळेस व त्यापुढील प्रत्येकवेळी आढळू ि आल्यास
अशा वाढीव उत्खििासाठी गौण खनिजाच्या बाजारमुल्याच्या पाचपट शास्तीची रक्कम
आकारण्यात यावी.
घ) गौण खनिज उत्खििास मंजूरी आहे , मात्र वाहिासोबत वाहतूक पास िसणे ककवा
वाहतूक पासमधील गौण खनिजाच्या पनरमाणापेक्षा जास्त पनरमाणाची वाहतूक करणे,
वाहतूक पासमध्ये खाडाखोड करणे, अशा प्रकरणांत पनहल्या वेळेस गौण खनिजाच्या
बाजारमुल्याच्या तीिपट आनण तीच व्यक्ती अिवा वाहि अशाप्रकारे गौण खनिजाची
वाहतुक करतािा िुसऱया वेळेस व त्यापुढील प्रत्येकवेळी आढळू ि आल्यास गौण
खनिजाच्या बाजारमुल्याच्या पाचपट शास्तीची रक्कम आकारण्यात यावी.
ङ) वाहतूक पासमध्ये निलेली वाहतूकीची वेळ संपल्यािंतर गौण खनिजाची वाहतूक
करतािा आढळू ि आल्यास अशा प्रकरणांत पनहल्या वेळेस गौण खनिजाच्या
बाजारमुल्याच्या िोिपट शास्तीची रक्कम आकारण्यात यावी.

तीच व्यक्ती अिवा

वाहि अशाप्रकारे नवनहत वेळ संपल्यािंतर गौण खनिजाची वाहतुक करतािा िुसऱया
वेळेस व त्यापुढील प्रत्येकवेळी आढळू ि आल्यास गौण खनिजाच्या बाजारमुल्याच्या
तीिपट शास्तीची रक्कम आकारण्यात यावी.
2.

सिर शासि पनरपत्रक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर

उपलब्ध करण्यात आले असूि त्याचा संकेताक 201706131752572719 असा आहे . सिर शासि
पनरपत्रक नडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षांनकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राययपाल यांच्या आिे शािुसार व िावािे.

( राजेंि क्षीरसागर )
शासिाचे उप सनचव
प्रत,
1)

मा.राययपाल यांचे सनचव, राजभवि मलबार नहल मुंबई. (पत्रान्वये)
पष्ृ ठ 3 पैकी 2
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2)

मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र रायय यांचे अपर मुख्य सनचव, मंत्रालय, मुंबई

3)

मा. मंत्री (महसूल) महाराष्ट्र रायय यांचे खाजगी सनचव, मंत्रालय, मुंबई,

4)

मा. राययमंत्री (महसूल) महाराष्ट्र रायय यांचे खाजगी सनचव, मंत्रालय, मुंबई,

5)

सवश मा.मंत्री/मा.राययमंत्री यांचे खाजगी सनचव, मंत्रालय, मुंबई.

6)

मा.मुख्य सनचव, महाराष्ट्र रायय, मंत्रालय,मुंबई.

7)

प्रधाि मुख्य वि संरक्षक, िागपूर.

8)

सवश नवभागीय आयुक्त.

9)

सवश नजल्हानधकारी.

10)

संचालक, भूनवज्ञाि व खनिकमश संचालिालय, िागपूर.

11)

संचालक, भूजल सवेक्षण व नवकास यंत्रणा संचालिालय, महाराष्ट्र रायय, पुणे.

12)

सवश उपनवभागीय अनधकारी.

13)

सवश तहनसलिार.

14)

महालेखापाल-1, महाराष्ट्र रायय (लेखा व अिुज्ञय
े ता), (लेखापनरक्षा), मुंबई.

15)

महालेखापाल-2, महाराष्ट्र रायय (लेखा व अिुज्ञय
े ता), (लेखापनरक्षा), िागपूर.

16)

सवश मंत्रालयीि नवभाग.

17)

सवश कायासि, महसूल व वि नवभाग, मंत्रालय, मुंबई-400 032.

18)

निवडिस्ती "ख" कायासि, महसूल व वि नवभाग, मंत्रालय, मुबई 400 032.

पष्ृ ठ 3 पैकी 3

214

"गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार" योजनेंतगगत
धरणातील

गाळ

उपसा

करून

िेतात

पसरशवण्याकशरता तसेच पाझरतलाव, गावतलाव
याांच्या बुडीत क्षेत्रातील गाळ काढू न त्याच
तलावाच्या
आलेल्या

पुनरुज्जीवनाकशरता
गाळ/माती

या

गौण

काढण्यात
खशनजास

स्वाशमत्वधनातून सूट दे णेबाबत.--------------महाराष्ट्र िासन
महसूल व वन शवभाग
िासन शनणगय क्रमाांक : गौखशन-29/0617/प्र.क्र.273/ख
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागग
मांत्रालय, मुांबई - 400 032.
शदनाांक : 10 ऑक्टोबर, 2017.
वाचा -: 1) िासन शनणगय, महसूल व वन शवभाग क्र. गौखशन-10/0510/प्र.क्र. 215/ख,
शद. 3 नोव्हेंबर, 2010.
2) िासन शनणगय, ग्राम शवकास व जलसांधारण शवभाग क्र. गामुध-2017/प्र.क्र. 134/जल-1
शद. 6 मे, 2017. 1
प्रस्तावना-:
राज्यातील धरणाांमध्ये साठत चाललेल्या गाळामुळे धरणाांच्या साठवण क्षमतेत घट होत
असल्याने सदर गाळ उपसा करून िेतात पसरशवल्यास धरणाांची मूळ साठवण क्षमता पुन:स्थाशपत
होऊन कृशि उत्पन्नात देखील भरीव वाढ होणार आहे. ही बाब शवचारात घेऊन राज्यातील
धरणाांमधील गाळ काढू न (मागेल त्याला गाळ) तो िेतात पसरशवण्यासाठी "गाळमुक्त धरण व
गाळयुक्त शिवार" योजना राबशवण्याच्या ग्राम शवकास व जलसांधारण शवभागाच्या प्रस्तावास राज्य
मांत्रीमांडळाने शद. 2.5.2017 रोजीच्या बैठकीत मान्यता शदली असून या मान्यतेच्या अनुिांगाने ग्राम
शवकास व जलसांधारण शवभागाच्या सांदभीय िासन शनणगय शद. 6.5.2017 अन्वये याबाबतचे धोरण
आशण कायगपध्दती शनशित करण्यात आली आहे.
"गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार" या योजनेंतगगत गाळ काढू न तो िेतात
पसरशवण्याकशरता स्वाशमत्वधन व अजग फी मधून सूट दे ण्याची बाब िासनाच्या शवचाराधीन होती.
त्याचप्रमाणे पाझरतलाव व गावतलाव याांची साठवणूकक्षमता वाढशवण्याकशरता त्याांच्या
बुडीत क्षेत्रातील गाळ काढू न त्याांची दु रूस्ती/पुनरुज्जीवन करणे आवश्यक असल्याने, पाझरतलाव
व गावतलाव याांच्या पुनरुज्जीवनाकरीता त्याांच्या बुडीत क्षेत्रातील गाळ काढू न तो त्याच तलावाच्या
पुनरुज्जीवनाकशरता वापरण्यास स्वाशमत्वधनातून सूट दे ण्याची बाब िासनाच्या शवचाराधीन होती.
िासन शनणगय :"गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार" या योजनेंतगगत धरणाांमधील गाळ/माती काढू न ती
िेतात पसरशवण्याकशरता तसेच पाझरतलाव व गावतलाव याांच्या पुनरुज्जीवनाकरीता त्याांच्या
बुडीत क्षेत्रातील गाळ काढू न तो त्याच तलावाच्या पुनरुज्जीवनाकशरता वापरल्या जाणाऱ्या
गाळ/माती कशरता स्वाशमत्वधन तसेच अजग फी मधून या िासन शनणगयान्वये सूट दे ण्यात येत आहे.
सदरहू सवलत धरणातून/तलावातून उत्खनन करण्यात येणाऱ्या अन्य गौण खशनजाांना लागू
होणार नाही."
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3.

अिा प्रकरणी िासन शनणगय, महसूल व वन शवभाग क्र. गौखशन 10/0510/प्र.क्र. 215/ख,

शद. 3.11.2010 व िासन शनणगय, ग्राम शवकास व जलसांधारण शवभाग क्र. गामुध -2017/प्र.क्र.
134/जल-1 शद. 6.5.2017 मधील सवग अटी व िती लागू राहतील.
4.

सदर िासन शनणगय शवत्त शवभागाच्या सहमतीने त्या शवभागाच्या अनौपचारीक सांदभग क्रमाांक

266/2017/व्यय-9, शदनाांक 10.08.2017 अनुसार शदलेल्या सहमतीनुसार शनगगशमत करण्यात येत
आहे.
सदर िासन शनणगय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201710111353380019 असा आहे. हा आदे ि
शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांशकत करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांचे आदे िानुसार व नाांवाने.

(शदनेि चव्हाण)
अवर सशचव,
महसूल व वन शवभाग
प्रत :
1)

सवग मांत्रालयीन शवभाग,

2)

सवग शवभागीय आयुक्त,

3)

सवग शजल्हाशधकारी,

4)

सांचालक, भूशवज्ञान व खशनकमग सांचालनालय, नागपूर.

5)

सवग शजल्हा खशनकमग अशधकारी.

6)

प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता)-1, प्रशतष्ट्ठा भवन, 101, महर्षि कवे
भवन, न्यू मरीन लाईन्स, मुांबई - 400 020.

7)

प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-1, प्रशतष्ट्ठा भवन, 101, महर्षि कवे भवन,
न्यू मरीन लाईन्स, मुांबई - 400 020

8)

प्रधान महालेखापाल -2, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञय
े ता), नागपूर.

9)

प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-2, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर.

10)

ग्राम शवकास व जलसांधारण शवभाग, जल-1 कायासन, मांत्रालय, मुांबई - 400 032.

11)

शवत्त शवभाग, (व्यय-9/ अथगसांकल्प -3/14) मांत्रालय, मुांबई -400 032.

12)

कायासन अशधकारी (ब-1 कायासन) महसूल व वन शवभाग, मांत्रालय, मुांबई -400 032.

13)

शनवडनस्ती “ख” कायासन, महसूल व वन शवभाग, मांत्रालय, मुांबई -400 032.
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वाळू /रेती निर्गती सुधानरत धोरण
महाराष्ट्र शासि
महसूल व वि नवभार्
शासि निणगय क्रमाांकः र्ौखनि-10/0615/प्र.क्र.289/ख
हु तात्मा राजर्ुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,
मांत्रालय मुांबई-400032
नदिाांक : 03/01/2018
वाचा :1) शासि निणगय महसूल व वि नवभार्, क्रमाांक : र्ौखनि 10/0512/प्र.क्र.300/ख,
नदिाांक : 12 माचग, 2013
2) शासि निणगय महसूल व वि नवभार्, क्रमाांक : र्ौखनि 10/0512/प्र.क्र.300/ख,
नदिाांक : 19 ऑक्टोंबर, 2013
3) शासि निणगय महसूल व वि नवभार्, क्रमाांक : र्ौखनि 10/1014/प्र.क्र.498/ख,
नदिाांक : 26 निसेंबर, 2014
4) शासि निणगय महसूल व वि नवभार्, क्रमाांक : र्ौखनि 10/1014/प्र.क्र.500/ख,
नदिाांक : 21 मे, 2015
5) शासि निणगय महसूल व वि नवभार्, क्रमाांक : र्ौखनि 10/1014/प्र.क्र.498/ख,
नदिाांक : 16 ऑक्टोबर, 2015
6) महाराष्ट्र र्ौण खनिज तत्खिि वनवकास व नवनियमि नियम, 2013 मधील प्रकरण 5
7 केन्द्र शासिाच्या पयावरण, विे व वातावरणीय बदल मांत्रालयाची अनधसूचिा
नद. 15.1.2016
प्रस्ताविा :
माििीय सवोच्च न्द्यायालयािे नवशेष अिुमती यानचका क्रमाांक 19628-19629/2009 मध्ये
नदिाांक 27.2.2012 रोजी नदलेले आदे श, माििीय मुांबई तच्च न्द्यायालयाचे जिनहत यानचका क्रमाांक
01/2011, जिनहत यानचका क्रमाांक 116/2012 आनण जिनहत यानचका क्रमाांक 202/2013,
79/2014 व 82/2014 मधील आदे श, वाळू / रेती निर्गती धोरणाच्या अांमलबजावणीतील अिचणी
इत्यादी बाबींचा साकल्यािे नवचार करूि खालील तद्दीष्ट्टाांच्या पुतगतेसाठी शासिािे सांदभाधीि नदिाांक
12 माचग, 2013 च्या शासि निणगयाद्वारे वाळू /रेती निर्गती सुधानरत धोरण नवनहत केले होते.
अ) पयावरण सांतुलि राखत समतोल व स्थायी नवकास साधणे आनण या प्रनक्रयेत
लोकाांिा अनधकानधक प्रमाणात सहभार्ी करूि घेणे,
आ) वाळू /रेती तत्खििाचा पारांपानरक व्यवसाय करणाऱयाांच्या नहताचे रक्षण करतािाच,
वाळू /रेतीर्टाच्या नललाव प्रनक्रयेत पारदशगकता आणणे
इ)

अवैध तत्खिि व वाहतुकीच्या घटिाांिा प्रभावीपणे आळा घालूि राज्याच्या
महसूलात वाढ करणे,

2.

महाराष्ट्र र्ौण खनिज तत्खिि वनवकास व नवनियमि नियम, 2013 मधील प्रकरण 5 मध्ये,

िाला, िदी व खािीपात्रातील वाळू /रेतीच्या निर्गतीबाबत तरतुदी केल्या असूि, नियम 70 मध्ये,
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“नललाव, नवनियोर् इत्यादीच्या अटी व शती यासांबांधातील कायगपध्दती शासिाकिू ि वेळोवेळी
सूचिाांच्याद्वारे नवनिदीष्ट्ट करयायात येईल,” अशी तरतूद केली आहे.
3.

माििीय राष्ट्रीय हनरत न्द्यायानधकरण, पनिम नवभार्, खांिपीठ पुणे याांिी अजग क्र. 34/

वटीएचसी /2013विब्लल्यूझेि मध्ये नदिाांक 29.05.2014 रोजी कोकण नवभार्ातील सार्री नकिारपट्टी
नवनियमि क्षेत्रातूि वCoastal Regulation Zone) िौकाियि मार्ग सुकर करयायासाठी वाळू /रेती
तत्खििासांदभात आदे श पानरत केले होते. त्याअिुषांर्ािे सार्री नकिारपट्टी नवनियमि क्षेत्रातूि
िौकाियि मार्ग सुकर करयायासाठी वाळू /रेती निर्गती करयायासांबांधीचे सूस्पष्ट्ट धोरण तयार करुि,
एम.ए.क्र. 38/2015 अन्द्वये, मा. न्द्यायानधकरणास सादर केले होते.

सदर धोरणास मा.

न्द्यायानधकरणािे नदिाांक 18/05/2015 रोजी मान्द्यता नदल्यािांतर, यासांबांधीचा शासि निणगय नदिाांक
21.05.2015 रोजी निर्गनमत करयायात आला आहे.
4.

केन्द्र शासिाच्या पयावरण, विे व वातावरणीय बदल मांत्रालयािे नदिाांक 15.01.2016 च्या

अनधसूचिेन्द्वये, र्ौण खनिजाच्या तत्खििासाठी पयावरण अिुमतीसाठी नजल्हास्तरवर सनमत्याांची
स्थापिा करणे, र्ौण खनिज तत्खििासाठी पयावरण अिुमतीचे प्रस्ताव नवहीत िमुन्द्यात नजल्हास्तरीय
सनमतीसमोर सादर करणे, िदीपात्रातील वाळू तत्खििासाठी तसेच इतर र्ौण खनिजासाठी नजल्हा
सवेक्षण अहवाल तयार करणे, िदीपात्रातील वाळू तत्खििाबाबत सनियांत्रणाची प्रनक्रया याबाबत
तरतुदी केल्या आहेत.
5.

तपरोक्त नदिाांक 12.03.2013 च्या वाळू /रेती निर्गती धोरणाची अांमलबजावणी करतािा

निदशगिास आलेल्या काही त्रुटी व तणीवा तसेच वाळू च्या अवैध तत्खििास पनरणामकारक आळा
घालूि राज्याच्या महसुलात ठोस वाढ करयायाची आवश्यकता या सवग बाबींचा नवचार करूि राज्यातील
िदीपात्रातील वाळू / रेती तत्खििाबाबत सवगसमावेशक असे पनरणामकारक सुधानरत धोरण निनित
करयायाची बाब शासिाच्या काही काळ नवचाराधीि होती.
शासि निणगय :
प्रस्ताविेतील नववेचिाच्या पार्श्गभम
ू ीवर, वाळू /रेती निर्गती नवषयक धोरणाबाबतचे सांदभाधीि
शासि निणगय नद. 12.03.2013, नद. 19.10.2013, नद. 26.12.2016 व नदिाांक 16.10.2015
अनधक्रनमत करुि, राज्यातील िदीपात्रातील वाळू /रेती तत्खििासांदभात सुधानरत कायगपध्दती
अवलांबनवयायाकामी पुढीलप्रमाणे िव्यािे मार्गदशगक तत्वे शासि नवनहत करीत आहे :1.

वाळू / रेती निर्गतीसाठी अिुसरावयाची सवगसाधारण कायगपध्दती :(अ राज्यातील िदीपात्रातील वाळू /रेतीची निर्गती नललावाद्वारे वई-टें िररर् / ई-ऑक्शि
पध्दतीिे करयायात यावी.
(ब हातपाटी/िू बी यासारख्या पारांपानरक पध्दतीिे वाळू तत्खििासाठी नचन्द्हाांनकत
केलेल्या वाळू र्टामधील तत्खििासाठी स्थानिक व्यक्तींिा तसेच स्थानिक व्यक्तीच्या
सांस्थाांिा परवािा दे ऊि तक्त पारांपानरक पध्दतीिे वाळू ची निर्गती करता येईल.
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2.

अ-1 वाळू /रेती र्ट निनितीसाठी निकष :व1 वाळू र्टास पयावरण अिुमती घेयायापूवी खाणकाम आराखिा वMining Plan) तयार
करावा.
व2 वाळू र्ट / रेतीर्ट निधानरत करयायापुवी िदी प्रवाहाचा अभ्यास तसेच अवसार
वSediments) निनमती व निक्षेप वDeposition) याांचा सारासार नवचार करयायात यावा.
व3 राज्यातील िदीपात्रातील वाळू र्ट निनित करतािा र्ाव िकाशािुसार वाळू तपलब्लध
असणाऱया िदीच्या पात्राची लाांबी निनित करयायात यावी.
व4 लहाि लहाि वाळु र्ट निनित ि करता शक्यतोवर एकच सलर् वाळू र्ट निनित
करयायात यावा.
व5 एकापेक्षा जास्त वाळू र्ट निनित करतािा दोन्द्ही वाळू र्टामध्ये नकमाि 200 मीटरचे अांतर
राहील याची दक्षता घेयायात यावी.
व6 वाळू र्ट निनित करतािा िदी अांतर्ोल वळण घेते त्याच्या आतील बाजूला वाळू चा साठा
िैसनर्कनरत्या जमा होतो ही बाब नवचारात घेऊि काळजीपूवक
ग वाळू र्ट निनित करयायात
यावा. एखाद्या र्ावातील वाळू र्टाच्या समोर असा वाळू साठा असेल तर दु सऱया वाळू र्टाची
सीमारेषा काळजीपूवक
ग निनित करयायात यावी.
व7 एखादा वाळू र्ट एका नजल्हयातील दोि तालुक्यामध्ये सांयुक्तनरत्या येत असेल तर असा
वाळू र्ट सुांयक्त वाळू र्ट म्हणूि निनित करुि त्याचा नललाव नजल्हानधकारी याांिी करावा.
व8 एखादा वाळू र्ट एका महसूल नवभार्ातील दोि नजल्यामध्ये सांयुक्तनरत्या येत असेल तर
दोन्द्ही नजल्हानधकारी याांिी सांयुक्त पाहणी करुि व सल्लामसलत करुि त्याची सांयुक्त
वाळू र्ट म्हणूि निनिती करावी आनण यासांबांधीचा अहवाल नवभार्ीय आयुक्त याांिा सादर
करावा. तद्िांतर नवभार्ीय आयुक्त दोि नजल्हानधकाऱयाांपैकी ज्या एका नजल्हानधकाऱयास
अशा सांयुक्त वाळू र्टाच्या

नललावाची कायगवाही करयायास

निदे श

दे तील, त्या

नजल्हानधकाऱयािे सदर सांयुक्त वाळू र्टाच्या नललावाची कायगवाही पूणग करावी. अशा
नललावात प्राप्त रक्कम वाळू र्टाच्या पनरमाणािु सार दोन्द्ही नजल्याांमध्ये मािीव नवभाजि
करुि शासिजमा करयायात यावी.
व9 एखादा वाळू र्ट दोि महसूल नवभार्ामधील दोि नजल्यामध्ये सांयुक्तनरत्या येत असेल
तर अशा प्रकरणाांत सुध्दा दोन्द्ही नजल्हानधकारी याांिी सांयुक्त पाहणी करुि व सल्लामसलत
करुि, यासांबांधीचा अहवाल सांबांनधत दोन्द्ही नवभार्ीय आयुक्त याांिा सादर करावा. नवभार्ीय
आयुक्त हे सल्लामसलत करुि, दोि नजल्हानधकाऱयाांपैकी ज्या एका नजल्हानधकाऱयास
नललावाची कायगवाही करयायास निदे श दे तील, त्या नजल्हानधकाऱयािे सदर सांयुक्त
वाळू र्टाच्या नललावाची कायगवाही पूणग करावी. अशा नललावात प्राप्त रक्कम वाळू र्टाच्या
पनरमाणािुसार दोन्द्ही नजल्याांमध्ये मािीव नवभाजि करुि शासिजमा करयायात यावी.
अशा सांयुक्त वाळू र्टाच्या नललावानवषयी दोन्द्ही नवभार्ीय आयुक्त याांचे एकमत ि
झाल्यास त्यासांबांधीचा स्वयांस्पष्ट्ट प्रस्ताव शासिास निणगयाथग सादर करयायात यावा.
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व10 अवषगण व सतत टां चाईग्रस्त भार्ात वाळू तत्खििामुळे पयावरण तसेच नपयायाच्या
पायायाच्या तपलब्लधतेवर पनरणाम होत असल्यास अशा भार्ात वाळू /रेती र्ट निनित करु
िये.
व11 बारमाही पाणी असलेल्या वाळू /रेती र्टाची निनिती करतािा सावगजनिक नहताथग
अपवादात्मक पनरस्स्थतीत पूरसदृश्य पनरस्स्थती निमाण होऊ िये यासाठी पायायाखालील
वाळू साठ्याचे तत्खिि करणे आवश्यक आहे अशा नठकाणीच वाळू र्ट निनित करयायात
यावेत.
(12) जलसांपदा नवभार्ािे शासि निणगय क्रमाांक मेरीिा-2014/प्र.क्र.182/14 लाक्षेवी
(आस्था), नदिाांक 04/05/2017 व शासि निणगय क्रमाांक लाक्षेवी 2017/(67/2017)/ लाक्षेवी
(आस्था), नदिाांक 24/05/2017 अन्द्वये धरणाच्या बुिीत क्षेत्रातील वाळू र्टाचे निष्ट्कासि
करयायासाठी धोरण व कायगपध्दती नवनहत केली आहे. त्यामुळे धरणाच्या बुिीत क्षेत्रात
वाळू र्ट निनित करयायात येऊ िये.
व13 रेल्वेपुल व रस्तेपुलाच्या कोणत्याही बाजूिे 600 मीटसग अांतर सोिू िच वाळू र्ट निनित
करयायाची सांबांनधत तहनसलदार याांिी दक्षता घ्यावी.
अ-2 वाळू /रेती र्ट निनितीसाठी वाळू र्टाांची पाहणी करणे :व1 वाळू र्ट निनित करयायाकनरता तहनसलदाराांिी दरवषी 10 एनप्रलपयंत तालुक्यातील
िदीपात्रातील वाळू बाबत व्यक्तीश: पाहणी करूि वरील निकषािुसार वाळू र्ट निनितीबाबत
तपनवभार्ीय अनधकारी याांिा अहवाल सादर करावा.
व2 तप नवभार्ीय अनधकाऱयाांिी तहनसलदार याांिी वाळू र्ट निनितीबाबत सादर केलेल्या
अहवालातील नकमाि 25 टक्के वाळू र्टाांची नद. 11 ते 20 एनप्रल दरम्याि प्रत्यक्ष भेट दे ऊि
पाहणी करुि वाळू र्टाची निनिती यथायोग्य करयायात आली आहे याची खात्री करूि
त्याबाबतचा अहवाल नजल्हानधकाऱयाांिा सादर करावा व त्याची प्रत नजल्हा खनिकमग
अनधकाऱयाांकिे ही द्यावी.
व3

नजल्हा खनिकमग अनधकाऱयाांिी तप नवभार्ीय अनधकारी याांिी सादर केलेल्या

अहवालािुसार नजल्हयातील एकूण वाळू र्टाांपैकी नकमाि 10 टक्के वाळू र्टाांिा नद. 21 ते
30 एनप्रल या कालावधीत भेट दे ऊि पाहणी करावी व वाळू र्टाची निनिती यथायोग्य
करयायात आली आहे याची खात्री करूि त्याबाबतचा अहवाल नजल्हानधकाऱयाांिा सादर
करावा.
व4 तप नवभार्ीय अनधकारी व नजल्हा खनिकमग अनधकारी याांिी वाळू र्टाची पाहणी
करयायासाठी शक्यतो मोठया वाळू र्टाची निवि करावी.
अ-3. िव्यािे निनित करावयाच्या वाळू /रेती र्टाचे सवेक्षण व निनिती :व1

अ-1 व अ-2 मधील कायगपध्दतीिुसार पाहणी करयायात आलेल्या वाळू र्टाांची यादी

नजल्यातील वरीष्ट्ठ भूवज्ञ
ै ानिक, भूजल सवेक्षण व नवकास यांत्रणा याांिा नदिाांक 7 मे पयंत
दे यायात यावी.
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व2

वरीष्ट्ठ भूवज्ञ
ै ानिक, भूजल सवेक्षण व नवकास यांत्रणा, नजल्हा खनिकमग अनधकारी व

तहनसलदार याांिी सांयुक्तपणे सदर वाळू र्टातील वाळू /रेती तत्खििामुळे जलस्त्रोतावर
होणाऱया पनरणामाबाबत मे महीन्द्यात सवेक्षण करुि त्याबाबतचा अहवाल 7 जूि पयंत
नजल्हानधकारी याांिा सादर करावा. वाळू र्टाच्या सवेक्षणाच्या वेळी स्व्हिीओ नचत्रीकरण
करयायात यावे.
व3

सदर सवेक्षणाच्यावेळी नजल्हा खनिकमग अनधकारी व तहनसलदार याांिी वाळू र्टात

नकती वाळू तपलब्लध होऊ शकेल याची निनिती करुि त्याबाबतचा अहवाल 7 जूि पयंत
नजल्हानधकारी याांिा सादर करावा.
व4

सवेक्षणाच्यावेळी वाळू /रेतीच्या तत्खििामुळे िदीपात्रालर्तच्या नवनहरीच्या पायायाच्या

पातळीत काही फरक होतो रकवा कसे तसेच पयावरणनवषयक इतर बाबीही नवचारात घेयायात
याव्यात.
व5

िदी प्रवाहाचा व पनरसरातील पयावरणाचा समतोल राखूि वाळू / रेतीर्ट निनित

करयायात यावे.
व6

वाळू र्टाची निनिती केल्यािांतर नजल्हानधकाऱयाांिी त्यासांबांधीची मानहती 11 ते 25 जूि

या दरम्याि सवगसामान्द्य जितेच्या मानहतीसाठी नवभार्ीय आयुक्त कायालय, नजल्हानधकारी
कायालय, तप नवभार्ीय अनधकारी कायालय व तहनसलदार कायालयातील सूचिा फलकावर
लावावी व त्याची एक प्रत शासिास सादर करावी. तसेच सदर यादी शासिाच्या
सांकेतस्थळावरही प्रनसध्द करावी.
व7

सदर वाळू र्टाबाबत जितेकिू ि आक्षेप प्राप्त झाल्यास नजल्हानधकाऱयाांिी सदर आक्षेप

तपासूि सदर वाळू र्टाचा नललाव करावा रकवा करु िये याबाबतचा प्रस्ताव 30 जुिपयंत
नजल्हास्तरीय सनमतीपुढे सादर करावा. नजल्हास्तरीय सनमतीिे सदर प्रस्तावावर 15 जुलै
पयंत निणगय घेऊि, सांबांनधत नजल्हानधकारी याांिा कळवावा.
व8

नजल्हानधकारी याांिी सांबनधत वाळू र्टाचे भौर्ोनलक स्थाि, वाळू साठ्याचे पनरक्षेत्र,

तपलब्लध होऊ शकणारा अांदाजीत वाळू साठा, तत्खििाची खोली व तपलब्लध पोच मार्ग निनित
करावे.
व9

मार्ील वषी नवहीत कायगपध्दतीस अिुसरुि नललावात ठे वयायात आलेले, तथानप

नललावात ि र्ेलेल्या वाळू र्टाचे पुन्द्हा सवेक्षण व वाळू र्ट निनित करयायाची आवश्यकता
राहणार िाही.
व10

िव्यािे निनित केलेल्या व मार्ील वषी नललावात ि र्ेलेल्या वाळू र्टाच्या

नललावासाठी ग्रामसभेचे िा-हरकत प्रमाणपत्र, पयावरण अिुमती व हातच्या रकमतीस
नवभार्ीय आयुक्त याांची मान्द्यता ऑर्स्ट अखेरपयंत प्राप्त करुि, सप्टें बर अखेरपयंत
वाळू र्टाच्या नललावाची प्रनक्रया पूणग करयायात यावी व नद. 1 ऑक्टोबर रोजी वाळू र्टाचे ताबे
सांबांनधत नललावधारकास दे यायात यावे.
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व11

तत्खिि सुरु असलेल्या वाळू र्टाचे पुढील वषाच्या नललावासाठी वाळू र्टाची पाहणी,

वाळू र्ट निनिती, सवेक्षण, ग्रामसभेची मान्द्यता व पयावरण अिुमती घेयायाची कायगवाही
ऑक्टोबर मनहन्द्यात पूणग करुि, िोव्हेंबर मनहन्द्यात नललाव करयायात यावे.
3.

वाळू /रेती नललावाकरीता ग्रामसभेची नशफारस व ग्रामपांचायतीस द्यावयाचा निधी :व1 िदीपात्रातील वाळू /रेतीर्ट निनित केल्यािांतर सदर वाळू र्टाच्या नललावासाठी नदिाांक 15

जुलै ते 15 ऑर्स्ट दरम्याि ग्रामसभेची नशफारस घेयायात येईल.
व2 वर िमूद कालावधीत ग्रामसभा बोलावूि त्यावर निणगय घेणे ग्रामपांचायतीवर बांधिकारक
राहील. या कालावधीत निणगय प्राप्त ि झाल्यास ग्रामसभेची मािीव सहमती वDeemed concurence)
र्ृनहत धरूि नललावाची पुढील कायगवाही करयायात येईल.
व3 ग्रामसभेिे नललाव करयायास नशफारस ि केल्यास त्याची सबळ कारणे दे णे अनिवायग राहील.
व4 वाळू /रेती र्टाच्या नललावामध्ये ग्रामपांचायतीस सहभार्ी करुि घेयायाच्या अिुषांर्ािे सांबांनधत
र्ावच्या ग्रामसभेिे वाळू /रेती र्टाच्या नललावास सहमती दशगनवल्यास, त्या र्ावच्या वाळू र्टाच्या
सवोच्च बोलीच्या रकमेमधूि वाळू च्या स्वानमत्वधिाची रक्कम वजा करुि, तवगनरत रकमेपैकी
खालीलप्रमाणे रक्कम ग्रामपांचायतीस दे यायात यावी :i)

नललावाची रक्कम रुपये 1,00,00,000/- पयंतच्या रकमेच्या 25% रक्कम.

ii)

नललावाची रक्कम रुपये 1,00,00,001/- ते रुपये 2,00,00,000/- पयंतच्या रकमेवर 20%
रक्कम. तथानप, नकमाि रुपये 25,00,000/-

iii)

नललावाची रक्कम रुपये 2,00,00,001/- ते रुपये 5,00,00,000/- पयंतच्या रकमेवर 15%
रक्कम. तथानप, नकमाि रुपये 40,00,000/-

iv)

नललावाची रक्कम रुपये 5,00,00,001/- च्या वरीलनललावाच्या रकमेवर 10% रक्कम.
तथानप, नकमाि रुपये 60,00,000/-

व5 वअ ग्रामसभेिे नललावास िा-हरकत प्रमाणपत्र नदल्यासच वरीलप्रमाणे रक्कम ग्रामपांचायतीस
दे य ठरेल.
वब नललावधारकािे नललावाची सांपूणग रक्कम शासिजमा करुि वाळू र्टाचा ताबा घेतल्यािांतर
नललावधारकािे नविा अिथळा नललावाच्या कालावधीत वाळू चे तत्खिि केल्यावर,
नललावाचा कालावधी सांपल्यािांतर ग्रामपांचायतीस तक्त अ.क्र. 4 मध्ये िमूद केलेल्या
प्रमाणािुसार रक्कम दे य होईल.
वक ग्रामस्थाांिी वाळू तत्खििास नवरोध केल्यास रकवा ग्रामस्थाांच्या तक्रारीिुसार वाळू
तत्खििास प्रशासकीय यांत्रणेकिू ि तसेच मा. न्द्यायालयाकिू ि स्थनर्ती दे यायात
आल्यामुळे नललावधारकास वाळू चे तत्खिि करता आले िसल्यास व त्या कारणास्तव
नललावधारकास नललावाची प्रमाणनशर रक्कम परत करावी लार्ल्यास नललावधारकास
परत करयायात आलेल्या रकमेच्या प्रमाणात ग्रामपांचायतीस दे य रक्कम कमी करयायात
येईल.
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व6 ग्रामपांचायतीिे वाळू च्या अवैध तत्खििास आळा घालयायासाठी नललावधारकामाफगत
नललावाच्या अटी व शतीप्रमाणे तत्खिि होत आहे रकवा कसे, याची पाहणी करणे व अटी व शतीचे
तल्लांघि होत असल्याचे निदशगिास आल्यास तहनसलदार व नजल्हानधकारी याांिा त्यासांबांधीची मानहती
दे णे आवश्यक राहील.
व7 नललावधारकाकिू ि वाहतुक करयायात येणाऱया वाळू च्या वाहिासोबतच्या वाहतुक पासची
तपासणी सांबांनधत र्ावच्या ग्रामसेवक व सरपांच याांिा करता येईल. वाहिासोबत वाहतुक पास िसेल
रकवा वाहतूक पासमध्ये खािाखोि असेल, नदिाांक व वेळ चूकीचा असेल अशा त्रुटी आढळू ि आल्यास
त्याबाबतची मानहती त्याांिी तहनसलदार याांिा दे णे आवश्यक राहील.
व8 ग्रामसभेिे वाळू नललाव करयायास िा-हरकत ि नदल्यास अशा वाळू र्टाचे नललाव करयायात
येणार िाहीत. मात्र अशा वाळू र्टामधूि वाळू चे तत्खिि होणार िाही, याची दक्षता घेयायाची जबाबदारी
ग्रामपांचायतीची राहील. सदर वाळू र्टातूि तत्खिि होत असल्याचे निदशगिास आल्यास अशा
तत्खििास ग्रामपांचायतीिे प्रनतबांध करुि, त्याबाबतची सनवस्तर मानहती व अथात तत्खिि करणाऱया
व्यक्तीची िावे, वाहिाांचे क्रमाांक, तत्खििाची वेळी इत्यादी सांबांनधत तहनसलदार व नजल्हानधकारी
याांिा दे यायाची जबाबदारी ग्रामपांचायतीची राहील. अवैध तत्खििाबाबत तहनसलदार, नजल्हानधकारी
याांच्याकिू ि करयायात येणाऱया कारवाईस ग्रामपांचायतीिे मदत करणे अनिवायग राहील.
व9 वाळू र्टाचा नललाव करयायास ग्रामसभेिे मान्द्यता नदल्यािांतर वाळू र्टाचा नललाव करयायात
आला. मात्र असे वाळू र्ट नललावात ि र्ेल्यास शासिाच्या महसूलाचे िुकसाि होऊ िये, तसेच
ग्रामपांचायतीस सुध्दा निधी नमळावा यादृष्ट्टीकोिातूि सांबांनधत ग्रामपांचायतीच्या मार्णीिुसार अशा
वाळू र्टासाठी निनित केलेल्या हातच्या रकमतीिे नजल्हानधकारी याांिा परवािे दे ता येतील.
ग्रामपांचायतीस सदर वाळू नवकयायास अिुमती राहील.
4. राज्यशासिाच्या नवनवध नवभार्ाच्या प्रकल्पाांकरीता वाळू र्ट राखीव ठे वणे:नजल्हानधकारी याांिी राज्य शासिाच्या जलसांपदा नवभार्, जलसांधारण नवभार् रकवा सावगजनिक
बाांधकाम नवभार् याांच्या अनधक्षक अनभयांता याांच्या लेखी मार्णीिुसार त्याांच्या प्रकल्पासाठी योग्य त्या
आकारमाणाचे वाळू र्ट राखीव ठे वावेत. तसेच प्रधािमांत्री आवास योजिेची अांमलबजावणी करणा-या
यांत्रणेच्या लेखी मार्णीिूसार प्रधािमांत्री आवास योजिेंतर्गत बाांधावयाच्या घराांच्या बाांधकामासाठी
दे खील योग्य त्या आकारमािाचे वाळू र्ट राखीव ठे वावेत. असे वाळू र्ट राखीव ठे वयायाची मार्णी
नजल्हानधकाऱयाकिे सवगसाधारणपणे ऑर्स्ट मनहन्द्याअखेरपयंत िोंदनवणे आवश्यक राहील. जेव्हा
केव्हा प्रकल्प तशीरा मांजूर झाल्यामुळे रकवा अन्द्य कारणाांस्तव वाळू र्ट राखीव ठे वयायाची मार्णी
ऑर्स्ट मनहन्द्यािांतर करयायात येईल, त्यावेळेस अशा प्रकल्पाकरीता नललाव ि झालेल्या तपलब्लध
वाळू र्टातूि सुयोग्य वाळू र्ट राखीव ठे वयायाची कायगवाही नजल्हानधकारी याांिी करावी. अशा
प्रकल्पाांसाठी वाळू र्ट राखीव ठे वतािा सांबांनधत प्रकल्प यांत्रणेच्या प्रनतनिधींशी नवचार-नवनिमय करयायात
यावा. जेणेकरुि वाहतूकीचा खचग कमी करता येईल व आवश्यक वाळू चे पनरमाण निनित होईल.
तद्िांतर अशा राखीव वाळू र्टातूि अशा प्रकल्पाांसाठी आवश्यक वाळू च्या तत्खििाकरीता मार्ील
223

पष्ृ ठ 33 पैकी 7

शासि निणगय क्रमाांकः र्ौखनि-10/0615/प्र.क्र.289/ख

वषाच्या नजल्याच्या सरासरी प्रनतब्रास नललावाच्या रकमती प्रमाणे रक्कम वसूल करुि, तत्खिि
परवािा व आवश्यक सांख्येत वाहतूक परवािे नजल्हानधका-याांिी द्यावेत.ज्या नजल्याांमध्ये मार्ील वषी
नललाव यशस्वी झाला िसेल तर अशा नठकाणी या धोरणाच्या आधारे सदर वाळू र्टासाठी हातची
रकमत निनित करुि त्याप्रमाणे रक्कम भरुि घेऊि तत्खिि परवािा व आवश्यक सांख्येत वाहतूक
परवािे नजल्हानधकारी याांिी द्यावेत.
5. महाराष्ट्र राज्य खनिकमग महामांिळासाठी वाळू र्ट राखीव ठे वणे :1) नजल्हानधकारी स्वेच्छे िुसार रकवा महाराष्ट्र राज्य खनिकमग महामांिळाच्या मार्णीिुसार
नजल्यातील मोठे वाळू र्ट महामांिळामाफगत वाळू चे तत्खिि व नवक्रीसाठी राखीव ठे वू
शकतील.
2) सदर वाळू र्टातूि वाळू तत्खििाची कायगवाही महामांिळ स्वत: रकवा ग्रामपांचायतीमाफगत
करु शकेल.
3) महामांिळ अशा वाळू र्टामधूि तत्खिि केलेल्या वाळू ची साठवणूक व नवक्रीसाठी िे पो
तयार करुि पुवनग िधारीत रकमतीिे वाळू ची नवक्री करेल. वाळू च्या नवक्रीपासूि प्राप्त
रकमेमधूि शासिािे वेळोवेळी निनित केलेल्या वाळू च्या स्वानमत्वधिाची रक्कम शासिजमा
करावी लार्ेल व तवगनरत रक्कम महामांिळाचे तत्पन्न म्हणूि राहील.
4) महामांिळास सदर वाळू र्टाांपैकी बारमाही पाणी असलेल्या वाळू र्टाांमधूि पयावरण
नवभार्ाच्या मांजूरीच्या अनधि राहू ि याांनत्रक साधिाांद्वारे (ड्रेझसग) वाळू चे तत्खिि करता
येईल.
5) महामांिळाकिू ि नवक्री करयायात येणाऱया वाळू च्या वाहतूकीसाठी सांबांनधत नजल्हानधकारी
याांच्याकिू ि वाहतूक पास दे यायात येतील.
6) अशा प्रकरणाांमध्ये तपरोक्त पनरच्छे द क्रमाांक 3 िु सार ग्रामपांचायतीस दे य असणार निधी
ग्रामपांचायतींिा अिुज्ञय
े राहणार िाही.
6. वाळू /रेती तत्खििासाठी पयावरण अिुमती :केन्द्र शासिाच्या पयावरण, वि व वातावरणीय बदल मांत्रालयाच्या नद. 14 सप्टें बर 2006 वEIA
Notification -2006 व नदिाांक 15.01.2016 च्या अनधसुचिेतील तरतुदीिुसार र्ौण खनिज
तत्खििापूवी पयावरण अिुमती घेणे आवश्यक आहे. पयावरण अिुमती घेयायासाठी पुढीलप्रमाणे
कायगवाही करयायात यावी.
वa)

5 हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या वाळू /रेती र्टाांतूि वाळू तत्खििापूवी नजल्हास्तरीय तज्ञ

मूल्याांकि सनमती वDistrict Level Expert Appraisal Committee) व नजल्हास्तरीय पयावरण पनरणाम
व्यवस्थापि प्रानधकरण वDistrict Level Environment Impact Assessment Authority) या सनमत्याांची
मान्द्यता घेयायासाठी नजल्यातील वाळू र्टाचे प्रस्ताव सवेक्षणािुसार फॉमग -I मध्ये Project Proponent
म्हणूि नजल्हानधकारी याांिा योग्य वाटे ल असा तहनसलदाराांपेक्षा कमी दजाचा िाही अशा नजल्हानधकारी
कायालयातील अनधकाऱयाांकिू ि सनमतीसमोर सादर करयायात येईल.
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वb)

5 ते 50 हेक्टर क्षेत्र असलेल्या वाळू /रेती र्टाांतूि वाळू तत्खििापूवी राज्यस्तरीय तज्ञ

मूल्याांकि सनमती वState Level Expert Appraisal Committee) व राज्यस्तरीय पयावरण पनरणाम
व्यवस्थापि प्रानधकरण वState Level Environment Impact Assessment Authority) या सनमत्याांची
मान्द्यता घेयायासाठी नजल्यातील वाळू र्टाचे प्रस्ताव सवेक्षणािुसार फॉमग -I मध्ये Project Proponent
म्हणूि नजल्हा खनिकमग अनधकारी याांच्याकिू ि सनमतीसमोर सादर करयायात यावेत.
वc)

50

हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या वाळू /रेती र्टाांच्या तत्खििापूवी केंर शासिाच्या

पयावरण नवभार्ाची मान्द्यता घेणे आवश्यक राहील.
वd)
वe)

पयावरण अिुमती प्राप्त झाल्यानशवाय वाळू चे तत्खिि करता येणार िाही.
वाळू /रेतीर्टातील तत्खििासाठी पयावरण नवषयक अिुमतीकरीता केंर शासिाच्या पयावरण व

वि मांत्रालयाच्या नदिाांक 14/09/2006 च्या अनधसूचिेतील तरतूदीिुसार Accredited Environment
Consultant ची िेमणूक करयायात येईल. यासाठी येणारा खचग नजल्हा खनिज प्रनतष्ट्ठाि निधीतूि
पयावरणासाठी तपलब्लध होणाऱया अिुदािातूि भार्नवता येईल.
सदर प्रस्ताव ज्या बैठकीत नवचाराथग ठे वयायात येतील, त्या बैठकीस Accredited Environment
Consultant याांच्यासह नजल्हा खनिकमग अनधकारी हे स्वत: तपस्स्थत राहतील.
वf)

Project Proponent म्हणूि प्रकरणपरत्वे नजल्हास्तरीय सनमतींसमोर तसेच राज्यस्तरीय

सनमतीसमोर पयावरण अिुमतीचे प्रस्ताव सादर करणाऱया अनधकाऱयाांच्या िावािे पयावरण अिुमती
प्राप्त होईल. वाळू र्टाचे नललाव झाल्यािांतर सांबांनधत नललावधारकाकिू ि वाळू चे तत्खिि करयायात
येत असल्यािे, पयायािे पयावरण अिुमतीतील अटी व शतीचे पालि करयायाची जबाबदारी
नललावधारकाची राहील. त्यामुळे जे वाळू /रेतीर्ट नललावात जातील त्याांच्या बाबतीत सांबांनधत
नललावधारकाच्या िावे पयावरण अिुमती वर्ग करयायाबाबतचा प्रस्ताव Project Proponent म्हणूि
पयावरण अिुमतीचे प्रस्ताव सादर करणाऱया अनधकाऱयाांिी प्रकरणपरत्वे नजल्हास्तरीय पयावरण
पनरणाम

व्यवस्थापि

प्रानधकरणासमोर

रकवा

राज्यस्तरीय

पयावरण

पनरणाम

व्यवस्थापि

प्रानधकरणासमोर तात्काळ सादर करयायाची दक्षता घ्यावी.
वg) नजल्हास्तरीय पयावरण पनरणाम व्यवस्थापि प्रानधकरणािे / राज्यस्तरीय पयावरण पनरणाम
व्यवस्थापि प्रानधकरणािे पयावरण अिुमतीमध्ये िमूद केलेल्या अटी व शतीचे नललावधारकाकिू ि
योग्यनरत्या अिुपालि करयायात येते रकवा कसे याबाबत वेळोवेळी पाहणी करयायाची जबाबदारी सां बांनधत
तालुक्याचा तहनसलदार, सांबांनधत तप नवभार्ीय अनधकारी, नजल्हा खनिकमग अनधकारी व अपर
नजल्हानधकारी याांची राहील.
वh) जे नललावधारक पयावरण अिुमतीमधील अटी व शतीचे तल्लांघि करतील त्याांच्या बाबतीत महाराष्ट्र
जमीि महसूल सांनहता, 1966 अांतर्गत करावयाच्या कारवाईखेरीज, पयावरण सांरक्षण अनधनियम,
1986 अांतर्गत कारवाई करयायासांबांधीचा अहवाल, तहनसलदार याांिी नजल्हा खनिकमग अनधकारी
याांच्यामाफगत दर सहा मनहन्द्याांिी पयावरण नवभार्ास सादर करावा.
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वi) तप नवभार्ीय अनधकारी व अपर नजल्हानधकारी याांिी पयावरण अिुमतीतील अटी व शतींच्या
अिुपालिाबाबतची पाहणी तसेच अटी व शतींचे तल्लांघि करणाऱया नललावधारकानवरुध्द तहनसलदार
याांच्याकिू ि योग्यनरत्या कारवाई करयायात येते रकवा कसे याबाबत वेळोवेळी तपासणी करावी.
7. हातची रकमत वअपसेट प्राईसची निनिती:अ वाळू /रेतीच्या नललावासाठी हातची रकमत निनित करयायाची कायगपध्दती :i)

नललावासाठी निनित करयायात आलेल्या वाळू र्टाचा र्तवषी नललाव झाला असल्यास

र्तवषीच्या नललावामध्ये प्राप्त झालेली सवोच्च बोली व नललावात मांजुर वाळू साठा यािुसार
प्रती ब्रास रक्कम पनरर्णीत करयायात यावी. सदर प्रनतब्रास रकमेचा व यांदाच्या वषी निर्गतीसाठी
अांदानजत केलेल्या वाळू साठ्याचा र्ुणाकार केल्यािांतर येणारी रक्कम हातची रकमत म्हणूि
निनित करयायात यावी.
ii)

नललावासाठी निनित करयायात आलेल्या वाळू र्टाचा र्तवषी नललाव झाला

िसल्यास, नजल्हयात र्तवषी नललाव झालेल्या सवग वाळू र्टाांच्या नललावाची रक्कम व
नललावामध्ये मांजुर एकूण वाळू साठा यािुसार प्रती ब्रास रक्कम पनरर्णीत करयायात यावी व
त्यात 6 टक्के दरािे वाढ करयायात यावी. सदर अद्यावत प्रनतब्रास रकमेचा व सांबांनधत
वाळू र्टातील अांदानजत वाळू साठ्याचा र्ुणाकार केल्यािांतर येणारी रक्कम अशा वाळू र्टाची
हातची रकमत म्हणूि निनित करयायात यावी.
iii)

नललावासाठी निनित करयायात आलेल्या वाळू र्टाचा नललाव झाला िसल्यास, तसेच

नजल्यात र्तवषी नललाव झाले िसल्यास, त्यापूवी ज्या वषी नललाव झाले असेल, त्या वषाच्या
नललावाची रक्कम व नललावामध्ये मांजूर वाळू साठा यािु सार प्रती ब्रास रक्कम पनरर्णीत
करयायात यावी व त्यात चालू वषापयंत 6 टक्के प्रती वषग या दरािे वाढ करयायात यावी. सदर
अद्यावत प्रनतब्रास रकमेचा व सांबांनधत वाळू र्टातील अांदानजत वाळू साठ्याचा र्ुणाकार
केल्यािांतर येणारी रक्कम हातची रकमत म्हणूि निनित करयायात यावी.
ब हातपाटी व िु बीसाठी राखीव वाळू /रेती र्टाांसाठी :(i) हातपाटी व िू बीसाठी राखीव ठे वयायात येणाऱया वाळू /रेतीर्टासाठी हातची रकमत
ठरनवयायाच्या दृष्ट्टीिे नजल्हानधकारी/अपर नजल्हानधकारी याांिी प्रत्येक वाळू र्टामधील
निर्गतीसाठी तपलब्लध असलेला वाळू साठा नवचारात घ्यावा.
वii) र्तवषी सांबांनधत वाळू र्टामधील

हातपाटी व िु बीद्वारे पारांपानरक पध्दतीिे व्यवसाय

करणाऱया स्थानिक व्यावसायीकाांिा परवािा दे तािा आकारयायात आलेला प्रती ब्रास दर व
नजल्यात वाळू नललावात प्राप्त झालेला सरासरी प्रती ब्रास दर या दोन्द्हीं दराची सरासरी
काढू ि हातपाटी व िू बीद्वारे वाळू तत्खििाचे परवािे दे यायासाठी सांबांनधत वाळू र्टासाठी
प्रतीब्रास रक्कम पनरर्णीत करयायात यावी.
वiii) वरील क्रमाांक वii) मधील प्रतीब्रास रकमेमध्ये 6 टक्के वाढ करयायात यावी व अशी वाढ
केल्यािांतर येणारी प्रती ब्रास रक्कम व नललाव वषी निर्गतीसाठी अांदानजत वाळू साठा याचा
र्ुणाकार करुि, येणारी रक्कम प्रतीब्रास वाळू /रेतीची रकमत म्हणूि निनित करयायात यावी.
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वiv) हातपाटी व िु बीद्वारे वाळू तत्खििासाठी स्थानिक व्यक्तींिा/सांस्थाांिा परवािे दे तािा
प्रनतब्रास सरासरी रकमत जास्त होत असल्याची सांबनधताांकिू ि मोठया प्रमाणावर तक्रारी
आल्यास नजल्हानधकारी/अपर नजल्हानधकारी याांिी त्याबाबतचा अहवाल नवभार्ीय आयुक्त
याांिा सादर करावा, व त्यावर नवभार्ीय आयुक्त याांिी यथोनचत निणगय घ्यावा.
(क एकापेक्षा जास्त नजल्यातूि/महसूल नवभार्ातूि वाहणाऱया एकाच िदीपात्रातील वाळू /रेती
र्टाांबाबत:जेव्हा एखादी िदी महसूल नवभार्ातील एका पेक्षा जास्त नजल्यातूि रकवा दोि
वेर्वेर्ळया महसूली नवभार्ातूि वाहत असल्यास व त्या िदीच्या पात्रातील वाळू / रेती
स्थळाांचा दोि वेर्वेर्ळ्या नजल्याांिी नललाव करावयाचा असल्यास व असे नजल्हे
वेर्वेर्ळया नवभार्ीय आयुक्ताांच्या क्षेत्रात येत असल्यास अशा दोन्द्ही नजल्हानधकाऱयाांिी
आपापसात सल्लामसलत करुि एकच प्रनतब्रास हातची रकमत निनित करावी. कोणत्याही
पनरस्स्थतीत या दोन्द्ही नजल्हयातील रेती / वाळू स्थळाांच्या नललावाची प्रनतब्रास हातची
रकमत वअपसेट प्राईज वेर्वेर्ळी राहणार िाही, याची दक्षता घ्यावी.
8. नललावधारक याांच्यासाठी आवश्यक पात्रता:(अ नललावात भार् घेणाऱया व्यक्ती/सांस्था याांच्याकिे नियनमत आयकर भरत असल्याचा
पुरावा, पॅि क्रमाांक व नवक्रीकर नवभार्ाचा TIN क्रमाांक असणे आवश्यक राहील.
वब नललावाच्या निनवदा भरु इस्च्छणाऱया व्यक्तीं/सांस्था याांिा निनवदा अजाचे शुल्क
वाळू र्टाची हातची रकमत रू. 10.00 लाखापेक्षा कमी असल्यास रू. 2,000/- व
रू.

10.00

लाखापेक्षा

जास्त

असल्यास

रू.

5,000/-

सांबांनधत

नजल्याच्या

नजल्हानधकाऱयाच्या िावािे धिादे शाद्वारे भरावी लार्ेल.
(क नललावात भार् घेणाऱया व्यक्ती/सांस्थेला निनवदे सोबत इसारा रक्कम म्हणूि अपसेट
प्राईसच्या 25% रक्कम RTGS द्वारे भरावी लार्ेल.
9. अ वाळू /रेती नललावाची कायगपध्दती :व1 वाळू /रेती नललावाचा कमाल कालावधी एक वषाचा राहील व तो सवगसाधारणपणे
नदिाांक 1 ऑक्टोंबर ते पुढील वषाच्या 30 सप्टें बर पयंत असेल. नललाव घेयायाची तारीख
काहीही असली तरी नललावाचा कालावधी वषाच्या 30 सप्टें बर रोजीच सांपुष्ट्टात येईल.
मात्र,
अ

3000 ब्रासपयंतच्या पनरमाणाच्या वाळू र्टाचे नललाव, 3 मनहिे रकवा 30

सप्टें बर यापैकी जो कमी असेल त्या कालावधीसाठी करयायात यावेत.
ब 3000 ते 4500 ब्रासपयंतच्या पनरमाणाच्या वाळू र्टाचे नललाव, 4 1/2 मनहिे रकवा
30 सप्टें बर यापैकी जो कमी असेल त्या कालावधीसाठी करयायात यावेत.
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क 4501 ते 6000 ब्रासपयंतच्या पनरमाणाच्या वाळू र्टाचे नललाव, 6 मनहिे रकवा 30
सप्टें बर यापैकी जो कमी असेल त्या कालावधीसाठी करयायात यावेत.
ि 6001 ब्रास व त्यावरील पनरमाणाच्या वाळू र्टाचे नललाव नदिाांक 30 सप्टें बर
पयंतच्या कालावधीकरीता करयायात यावेत.
तथानप अशा पध्दतीिे नललावाचा कालावधी निनित करत असताांिा पायायाखालील
वाळू र्टामध्ये नदिाांक 10 जूि ते 30 सप्टें बर या कालावधीमध्ये वाळू तत्खिि करता येणार
िाही.याची स्पष्ट्ट जाणीव नललावात भार् घेणा-या सवग सांबांनधताांिा करुि दे यायात यावी.
2 वाळू /रेती र्टाच्या नललावाची जानहरात नजल्यातील दोि प्रमुख वतगमािपत्रात नललावापूवी
नकमाि 15 नदवस अर्ोदर प्रनसध्द करयायात यावी. रु. 10.00 लाखापेक्षा जास्त हातची रकमत
असलेल्या वाळू र्टाची जानहरात शक्यतोवर त्या महसूल नवभार्ात अथवा राज्यस्तरावरुि
प्रनसध्द होणाऱया दोि प्रमुख वतगमािपत्रात प्रनसध्द करयायात यावी. त्याच्या प्रती सवग क्षेत्रीय
महसूल अनधकाऱयाांच्या कायालयात सूचिा फलकावर लावयायात याव्यात. तसेच जानहरात
शासिाच्या सांकेतस्थळावर सुध्दा प्रनसध्द करयायात यावी.
3 वाळू /रेती र्ट नललावाच्या जानहरातीमध्ये नललावाचा कालावधी, वाळू /रेती र्टाचा सवे
क्रमाांक,

वाळू /रेतीर्ट

क्रमाांक,

वाळू /रेतीर्टाचे

िाव,

वाळू /रेतीर्टातील

अांदानजत

वाळू /रेतीसाठा व वाळू /रे ती र्टाची हातची रकमत वUpset Price), या बाबी ठळकपणे िमूद
करयायात याव्यात.
4

नललावाच्या जानहरातीमध्ये िमूद वाळू / रेती स्थळात अपेनक्षत वाळू साठा आहे रकवा िाही,
वाहतूकीसाठी आवश्यक रस्ते तपलब्लध आहेत रकवा िाहीत, वाळू र्टामधील वाळू मातीनमश्रीत
आहे रकवा कसे, याची नललावापूवी खात्री करुि घेयायाची जबाबदारी सांबांधीत नललावधारकाची
राहील. वाळू /रेती र्टाचा ताबा घेऊि नललावधारकािे वाळू चे तत्खिि केल्यािांतर यासांबांधीची
कोणतीही तक्रार नवचारात घेतली जाणार िाही. तसेच वाळू र्ट बदलूि दे यायाची रकवा वाळू
नललावापोटी शासि जमा केलेल्या रकमेपैकी प्रमाणशीर रक्कम परत करयायाच्या नविांतीचा
नवचार केला जाणार िाही, या बाबीसुध्दा जानहरातीमध्ये स्पष्ट्टपणे िमूद करयायात याव्यात.

व5 नललावात भार् घेऊ इस्च्छणाऱया व निनवदा भरु इस्च्छणाऱया प्रत्येक व्यक्ती/सांस्थेला निनवदा
सादर करतािा इसारा रक्कम RTGS द्वारे भरावी लार्ेल.
व6

प्रस्तानवत

नललावासांदभात

काही

तक्रारी

/

आक्षेप

/

सूचिा

प्राप्त

झाल्यास

नजल्हानधकारी/अपर नजल्हानधकारी व सांयुक्त वाळू र्टाच्या बाबतीत नवभार्ीय आयुक्त याांिी
त्याची तपासणी / चौकशी करावी व नललाव ि करयायास सबळ कारणे असल्याची खात्री
झाल्यास नललावाची प्रनक्रया स्थनर्त करावी.
व7 नवभार्ीय आयुक्ताांिी त्याांच्या नवभार्ातील सवग नजल्यामध्ये वाळू /रेती र्टाचे नललाव शक्यतो
एकाच नदवशी करयायासाठी खाली िमूद केल्यािुसार नियोजि करावे.
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वअ नजल्यातील वाळू / रे तीच्या निर्गतीसाठी निनित केलेल्या सवग वाळू /रेती र्टाांचा
र्टनिहाय नललाव नजल्याच्या मुख्यालयी एकाच नदवशी आयोनजत करयायात यावा.
वब नललावाच्या नदवशी सवग वाळू र्टाांच्या नललावाची कायगवाही पूणग ि झाल्यास
लर्तच्या पुढील नदवशी सकाळी कायालयीि वेळेत कायगवाही पुढे सुरु करावी.
वक

नजल्यातील सवग वाळू र्टाांचे नललाव सांबांधीत नजल्हानधकारी रकवा अपर

नजल्हानधकारी याांच्या व्यक्तीर्त नियांत्रणाखाली व दे खरेखीखाली पार पाियायात
यावेत. नजल्हानधकारी रकवा अपर नजल्हानधकारी याांिा हे काम कोणत्याही पनरस्स्थतीत
कोणत्याही अन्द्य अनधकाऱयाला िेमूि दे ता येणार िाही.
वि सांयुक्त वाळू र्टाच्या बाबतीत सांबांधीत नवभार्ीय आयुक्त याांच्या व्यक्तीर्त
नियांत्रणाखाली व दे खरेखीखाली पार पाियायात येतील. नवभार्ीय आयुक्त याांिा हे काम
कोणत्याही पनरस्स्थतीत कोणत्याही अन्द्य अनधकाऱयाला िेमूि दे ता येणार िाही.
व8 वाळू /रेती र्टासाठी निनित करयायात आलेल्या हातची रकमतीपेक्षा वupset price) अनधक
रकमेिे नललावाच्या बोलीची सुरुवात करयायात यावी.
व9 नललावातील / निनवदे तील सवोच्च बोलीचा दे कार स्वीकारावयाचा रकवा िाकारावयाचा
निणगय प्रकरणपरत्वे अपर नजल्हानधकारी/नजल्हानधकारी रकवा यथास्स्थती नवभार्ीय आयुक्त
याांिी घ्यावयाचा असूि, सदर निणगय सांबांनधतास नललावाच्या नदवशीच कळनवणे आवश्यक
राहील. निनवदा िाकारावयाचा निणगय घेतल्यास त्याची सनवस्तर कारणे िोंदनवयायात यावी.
व10 नललावात भार् घेणाऱया ज्या व्यक्तीचा दे कार / निनवदा स्वीकारयायात आली िसेल, त्याांिी
नललावात भार् घेयायासाठी भरलेली इसारा रक्कम वEMD) नललावाची कायगवाही सांपताच परत
करयायात यावी.
व11 ज्या नललावधारकाच्या सवोच्च बोलीचा दे कार/निनवदा स्वीकारयायात येईल त्याला, सवेक्षण
शुल्कापोटी रुपये 5,000/- वरुपये पाच हजार फक्त इतक्या रकमेचा धिादेश तपसांचालक
रकवा वरीष्ट्ठ भूवज्ञ
ै ानिक, भूजल सवेक्षण व नवकास यांत्रणा याांच्या िावािे नजल्हानधकारी
कायालयात जमा करावा लार्ेल.
व12 सवोच्च बोलीचा देकार /निनवदा स्स्वकारयायात आलेल्या नललावधारकाला नललावाच्या
बोलीच्या

रकमेच्या

1/4

इतकी

रक्कम

नललावाच्याच

नदवशी

प्रकरणपरत्वे

नजल्हानधकारी/नवभार्ीय आयुक्त याांच्या कायालयात भरावी लार्ेल. नललावापूवी शासिजमा
केलेली इसारा रक्कम ही सदर नललावाच्या बोलीच्या 1/4 रकमेत समायोनजत करयायात
येईल. तसेच, तवगनरत 3/4

रक्कम नललावाच्या नदिाांकापासूि 15 नदवसाच्या आत

प्रकरणपरत्वे नजल्हानधकारी रकवा यथास्स्थती नवभार्ीय आयुक्त याांच्या कायालयात भरावी
लार्ेल. नललावधारकािे नललावाच्या बोलीच्या 3/4 रक्कम नललावाच्या नदिाांकापासूि 15
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नदवसात भरणार असल्याचे

हमीपत्र रू. 100/- च्या मुराांकिावर सादर करणे आवश्यक

राहील.
अपवादात्मक पनरस्स्थतीत नललावाच्या बोलीच्या 3/4 रक्कम भरयायाची मुदत आणखी 15
नदवसापयंत वाढनवयायाचे अनधकार, त्यासांबांधीची कारणे िोंदवूि, नजल्हानधकारी याांिा राहतील.
मात्र अशा पनरस्स्थतीत नललावधारकास नवलांबािे भरलेल्या सदर रकमेवर 15 टक्के वानषक
दरािे व्याज भरावे लार्ेल.
व13 यशस्वी नललावधारकासोबत वाळू /रेतीच्या नललावाच्या अिुषांर्ािे करयायात येणाऱया
करारिाम्यावर महाराष्ट्र मुराांक अनधनियमाच्या तरतूदीप्रमाणे नललावाची रक्कम रु. 10
लाखापयंत असल्यास नललावाच्या रकमेच्या 0.1 टक्का रकवा रु. 100/- यापैकी जे अनधक
असेल तेवढे मुराांक शुल्क व नललावाची रक्कम रु. 10 लाखपेक्षा जास्त असल्यास नललावाच्या
रकमेवर 0.2 टक्के मुराांक शुल्काची रक्कम सांबांनधत नललावधारकािे भरणे आवश्यक राहील.
व14 नललावधारकािे/परवािाधारकािे करारिामा करतेवळ
े ी नललावाच्या अटी व शतीचे
यथोनचत पालिाथग हातच्या रकमतीच्या 20% एवढी रक्कम अिामत रक्कम म्हणूि प्रकरणपरत्वे
नजल्हानधकारी / अपर नजल्हानधकारी रकवा यथास्स्थती नवभार्ीय आयुक्त याांच्याकिे ठे वणे
आवश्यक राहील. ही रक्कम नललावधारकािे/परवािाधारकािे नललावाच्या/परवान्द्याच्या
मुदतीत सवग अटी व शतीचे योग्यनरत्या पालि केल्यास, नललावाची/परवान्द्याची मुदत
सांपल्यावर परत करयायात येईल. अटी व शतीचे पालि ि केल्यास अिामत रक्कम जप्त
करयायात येईल.
व15 नललावधारक/परवािाधारकािे नजल्हा पनरषद / पांचायत सनमती तसेच शासिािे नवनहत
केलेले कर/शुल्क व नजल्हा खनिज प्रनतष्ट्ठािकनरता शासि वेळोवेळी निनित करील एवढी
अांशदािाची रक्कम अदा करणे बांधिकारक राहील.
व16 करारिामा केल्यािांतर नललावधारकास वाळू स्थळाचा प्रत्यक्षात ताबा तशीरात तशीरा
सात नदवसात दे यायात यावा. वाळू /रेती स्थळाचा ताबा नललावधारकास सात नदवसात ि
नदल्यास त्यास जबाबदार असलेल्या अनधकारी /कमगचारी याांच्यानवरुद्ध नशस्तभांर्नवषयक
कारवाई करयायात यावी.
व17 नललावधारकास वाळू र्टाचा ताबा दे तािा तसेच ताबा परत घेतािा तहनसलदार रकवा
नजल्हा खनिकमग अनधकारी याांच्या समक्ष पांचिामा करयायात यावा. वाळू र्टात खड्डे असल्यास
त्याचा तल्लेख पांचिाम्यामध्ये करावा. याबाबतचे स्व्हिीओ नचत्रीकरणही करयायात यावे.
ब हातपाटी व िु बीसाठी राखीव र्टातुि परवािा दे यायाची कायगपध्दती :वअ " नविानललाव परवािा पध्दतीिे िू बी / हातपाटीद्वारे िदीपात्रातील वाळू /रे ती तत्खििासाठी
राखीव र्ट" यामधूि पारांपानरक व्यवसाय करणाऱया स्थानिक व्यक्तींिा तसेच अशा व्यक्तींच्या
सांस्थाांिा वाळू /रेती तत्खििाचे परवािे दे यायाच्या दृष्ट्टीिे सांबनधत नजल्हानधकारी/अपर
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नजल्हानधकारी याांिी वतगमािपत्रात जानहरात दे ऊि अजग मार्वावेत. प्राप्त अजांची छाििी करुि,
पात्र स्थानिक व्यक्तींिा तसेच अशा व्यक्तींच्या पात्र सांस्थाांिा िू बी रकवा हातपाटीद्वारे वाळू /रेती
तत्खििाचे परवािे नजल्हानधकारी/अपर नजल्हानधकारी याांच्या स्तरावरुि दे यायात यावेत.
वब " नविानललाव परवािा पध्दतीिे िू बी/हातपाटीद्वारे िदीपात्रातील वाळू /रे ती तत्खििासाठी
राखीव र्ट " यामधूि वाळू तत्खििासाठी पारांपानरक साधिाांचाच वापर अिुज्ञय
े असेल. अशा
र्टात कोणत्याही पनरस्स्थतीत कोणत्याही याांनत्रक साधिाचा वापर होणार िाही, याची दक्षता
घेयायात यावी.
10.

वाळू /रेती र्टाचे फेरनललाव व फेरनललावातही वाळू /रे ती र्टाचा नललाव ि झाल्यास

करावयाची कायगपध्दती:अ) व1) नललावधारकािे दे काराची तवगनरत 3/4 रक्कम नवनहत कालावधीत ि भरल्यास तसेच
नवनहत कालावधीत करारिामा करुि ि नदल्यास त्याला वाळू /रेती र्टाचा ताबा दे यायात येणार
िाही. अशा नललावधारकािे शासिजमा केलेली 1/4 रक्कम जप्त करयायात यावी व अशा
वाळू /रेती र्टाचा फेरनललाव करयायात यावा.
(2) कोणत्याही कारणास्तव वाळू /रेती नललाव रद्द करयायात आल्यास अशा वाळू /रेतीर्टाचा
िव्यािे नललाव करयायात यावा.
(3) फेरनललाव रकवा िव्यािे नललाव केल्यास पूवीच्या नललावाच्या रकमतीपेक्षा कमी रकमत
आल्यास फरकाची रक्कम पूवीच्या नललावधारकाकिू ि जमीि महसूलाची थकबाकी म्हणूि
वसूल करयायात यावी. तथानप, फेरनललावात पूवीच्या रकमतीपेक्षा अनधक रकमत आल्यास
त्यावर पूवीच्या नललावधारकाचा कोणताही हक्क राहणार िाही.
ब वi) नललावात ठे वयायात आलेल्या एखाद्या वाळू /रेती र्टाकनरता हातच्या रकमतीपेक्षा वअपसेट
प्राईसपेक्षा कमी दे कार प्राप्त झाल्यास रकवा देकार प्राप्त ि झाल्यास त्याची सनवस्तर कारणे
िोंदवूि त्या वाळू /रेती र्टाचा दोिदा फेरनललाव करयायात यावा.
(ii) दोिदा फेरनललाव करुिही, अशा वाळू /रेतीर्टासाठी हातच्या रकमतीपेक्षा वअपसेट
प्राईसपेक्षा जास्त दे कार प्राप्त ि झाल्यास रकवा दे कार प्राप्त ि झाल्यास त्याची सवगसाधारण
कारणे िोंदनवयायात यावी. अशा वाळू / रेती र्टाची हातची रकमत मुळ हातच्या रकमतीपेक्षा
जास्तीत जास्त 25 % पयंत कमी करुि त्या वाळू /रेतीर्टाचा फेरनललाव करयायास
नवभार्ीय आयुक्ताांची अिुमती घेयायात यावी. ही प्रनक्रया 15 नदवसाच्या कालावधीत पूणग
होईल याची दक्षता घेयायात यावी.
(iii) (अ) वरीलप्रमाणे कायगवाही करुिही जे वाळू र्ट नललावात जाणार िाहीत यापैकी
कोणतेही वाळू र्ट महाराष्ट्र राज्य खनिकमग महामांिळासाठी राखीव ठे वयायाचे अनधकार
नजल्हानधकारी याांिा राहतील.
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(ब)

सदर

वाळू र्टातूि

वाळू

तत्खििाची कायगवाही

महामांिळ

स्वत:

रकवा

ग्रामपांचायतीमाफगत करु शकेल.
(क) अशा वाळू र्टामधूि तत्खिि केलेल्या वाळू ची साठवणूक व नवक्रीसाठी िे पो तयार
करुि पुवनग िधारीत रकमतीिे वाळू ची नवक्री महामांिळाकिू ि करयायात येईल. वाळू च्या
नवक्रीपासूि

प्राप्त

रकमेमधूि

शासिािे

वेळोवेळी

निनित

केलेल्या

वाळू च्या

स्वानमत्वधिाची रक्कम शासिजमा करावी लार्ेल व तवगनरत रक्कम महामांिळाचे तत्पन्न
राहील.
(ि) महामांिळास सदर वाळू र्टाांपैकी बारमाही पाणी असलेल्या वाळू र्टाांमधूि पयावरण
नवभार्ाच्या मांजूरीच्या अनधि राहू ि याांनत्रक साधिाांद्वारे (ड्रेझसग) वाळू चे तत्खिि करता
येईल.
(इ) महामांिळाकिू ि नवक्री करयायात येणाऱया वाळू च्या वाहतूकीसाठी सांबांनधत
नजल्हानधकारी याांच्याकिू ि वाहतूक पास दे यायात येतील.
(ई) अशा प्रकरणाांमध्ये तपरोक्त पनरच्छे द क्रमाांक 3 िुसार ग्रामपांचायतीस दे य निधी
ग्रामपांचायतींिा अिुज्ञय
े राहणार िाही.
(iv) शासिाच्या महसूलाचे िुकसाि होवू िये यासाठी, जप्त वाळू /रेती साठ्याच्या नललावाबाबत
वरीलप्रमाणे कायगवाही केल्यावरही जे वाळू साठे नललावात जाणार िाहीत, असे वाळू साठे
नजल्यातील सांबांनधत शासकीय कामाांच्या अांदाजपत्रकात िमूद केलेली वाळू ची रकमत रकवा
शासिािे वेळोवेळी निनित केलेल्या वाळू च्या स्वानमत्वधिाची रक्कम यापैकी जी रक्कम जास्त
असेल त्या रकमतीिुसार अशा शासकीय कामाांसाठी तपलब्लध करुि दे यायाकामी परवािे मांजूर
करयायाची मुभा नजल्हानधकाऱयाांिा राहील.
11.

वाळू / रेती तत्खििासाठी सवगसाधारण निबंध व अटी/शती :-

(1) वाळू / रेती तत्खििासाठी सवगसाधारण निबंध व अटी / शती पुढीलप्रमाणे राहतील व त्याांचा
समावेश सांबांनधत नललावधारक/परवािाधारकासोबत करावयाच्या करारपत्रात ि चूकता

करणे

अनिवायग असेल :वi नललावधारकािे/परवािाधारकािे त्याला मांजूर केलेल्या वाळू र्टाच्या नठकाणी फलक लावूि,
तत्खिि क्षेत्राची सीमा निनित करुि सीमा दशगनवणारे खाांब तभारणे अनिवायग राहील. नवहीत
केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेर वाळू /रेतीचे तत्खिि करता येणार िाही. तसेच नललावधारकािे
नजल्हानधकारी याांच्या पूवग परवािर्ीिे सदर वाळू र्टाचे कामकाज पाहयायासाठी नियुक्त केलेल्या
तपठे केदार, व्यवस्थापक व कमगचारी याांची िावे, पत्ता व जार्ेचा तपशील दशगनवणारा फलक योग्य
नठकाणी लावणे आवश्यक राहील.
वii माििीय सवोच्च न्द्यायालयािे नवशेष अिुमती यानचका वसी क्र. 19628-1629/2009 मध्ये नद.
27/02/2012 रोजी नदलेले आदे श तसेच िदीपात्रातील पाणी स्वच्छ व शुध्द राहयायासाठी व
िैसनर्कनरत्या पायायाचे िदीपात्रात वहि होयायासाठी वाळू /रेती र्टातूि जास्तीत जास्त 3 मीटर
रकवा पायायाची पातळी यापैकी जे कमी असेल नततक्या खोलीपयंत रकवा पयावरण अिुमतीमध्ये
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परवािर्ी नदलेल्या खोलीपयंत यापैकी जे कमी असेल तेवढ्या खोलीपयंतच नललावधारक/
परवािाधारकाला वाळू /रे तीचे तत्खिि करता येईल.
वiii िदीपात्रातील वाळू थराची जािी सातत्यािे राहयायासाठी बेंच माकग निनित करुि बेंच माकगच्या
खाली कोणत्याही पनरस्स्थतीत वाळू चे तत्खिि करता येणार िाही. निनित केलेले बेंच माकग
पिणार िाहीत, तसेच िदीपात्रातील वाळू च्या थराच्या आधारे आजूबाजूच्या नवनहरीतील पायायाची
पातळी कमी होणार िाही, याबाबत योग्य ती दक्षता नललावधारकािे घेणे आवश्यक राहील.
वiv नललावधारकास नललावात मांजूर केलेल्या वाळू साठ्याइतकेच तत्खिि करयायाचा अनधकार
प्राप्त होईल.
वv वाळू /रेतीचे तत्खिि व वाहतूक सकाळी 6.00 ते सायांकाळी 6.00 या कालावधीतच करता
येईल. या कालावधीव्यनतनरक्तच्या काळात केलेले तत्खिि व वाहतूक अवैध समजूि कारवाई
करयायात येईल.
वvi कोणत्याही रेल्वे पुलाच्या व रस्ते पूलाच्या कोणत्याही बाजुिे 600 मीटसग व2000 फुट अांतराच्या
आत वाळू चे तत्खिि करता येणार िाही.
वvii कोल्हापूर पध्दतीचे बांधारे असलेल्या नठकाणी पाटबांधारे नवभार् / नवभार्ीय आयुक्त /
नजल्हानधकारी याांिी निनित केलेल्या अांतराच्या मयादे चे बांधि पाळणे आवश्यक असेल.
वviii सावगजनिक पाणवठा / पाणी पुरवठा व्यवस्था असलेल्या नठकाणापासूि 100 मीटर अथवा
भूजल सवेक्षण व नवकास यांत्रणा निनित करेल तेवढया अांतरापनलकिे तत्खिि करणे आवश्यक
राहील.
वix खाजर्ी मालकीच्या जनमिीतूि, अशा जनमिी नललावािे दे यायात आलेल्या क्षेत्रात समानवष्ट्ट
असल्या तरी, वाळू / रेती काढता येणार िाही तसेच रस्ते/पायवाट म्हणूि वापरयायात येणाऱया
जनमिीतूि वाळू / रेती काढता येणार िाही.
वx

नललावधारकास िदीपात्रामध्ये वाळू वाहतूकीसाठी मोठी वाहिे िेता येणार िाहीत.

नललावधारकािे वाळू र्टाच्या िजीकच्या मुख्य रस्त्यावर िे पो तयार करुि वाळू र्टामधूि तत्खिि
केलेली वाळू सदर िे पोमध्ये साठवूण नवक्री करावी. िे पोपयंतच्या वाळू वाहतूकीसाठी रॅक्टर,
रॉलीचा वापर करावा. वाळू िे पोमध्ये सीसीटीव्ही लावणे अनिवायग असूि, त्याचे फुटे ज दर
आठवड्याला तहनसलदार याांिा सादर करावे.
वxi वाळु तत्खििासाठी नललाव रकवा परवािा दे यायामार्े वानणस्ज्यक रकवा महसुल नमळनवणे हा
एकमेव तद्देश िसूि, नवकास कामासाठी आवश्यक वाळू तपलब्लध व्हावी हा प्रमुख तद्देश आहे. तसेच
िदीपात्रात वाळू साठल्यािे आजुबाजुच्या पनरसरात पुरसदृश्य पनरस्स्थती तद्भवू िये म्हणूि वाळू चे
तत्खिि केले जाते. नललावधारकास नललाव मांजूर केल्यािांतर रकवा परवािा नदल्यािांतर
नललावधारकािे / परवािाधारकािे वाळू र्टाचा ताबा नदल्याच्या नदिाांकापासूि एका आठवड्याच्या
आत वाळू /रेतीचे तत्खिि सुरू करणे आवश्यक राहील.
वxii या व्यनतनरक्त वाळू /रेती तत्खििासांदभात इतर अटी व शती नववरणपत्रात दे यायात आल्या
असूि, त्या नललावधारकाांवर बांधिकारक असतील.
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व2 अवैध तत्खिि अनधक प्रभावीपणे रोखयायाच्या दृष्ट्टीिे शासिास कोणताही आनथक भार पिणार
िाही, अशा अनतनरक्त तपाययोजिाांच्या सांदभात सांबांनधत नजल्हानधकारी नललावधारकाांबरोबर
करावयाच्या करारिाम्यात तत्सांबांधी अटी व शतींचा समावेश करु शकतील.
12. वाळू / रेती तत्खििासाठी वापरावयाची साधिे:िदीपात्रात निनित केलेल्या वाळू र्टातूि वाळू चे तत्खिि हातािे वManually) करावे लार्ेल.
िदीपात्रातील वाळू /रेती तत्खििासाठी तसेच िदीपात्रातील वाळू वाहिात भरयायासाठी पोकलेि,
जेसीबी अशा प्रकारच्या कोणत्याही याांनत्रक साधिाांचा वापर अिुज्ञय
े िाही.
13. नललाव/परवािाधारकािे अटी/शतींचे तल्लांघि केल्यास करावयाची कारवाई:वअ

नललावधारकाांिी आपापसात सांर्िमत केल्यास, ठरानवक वाळू घाटाांचा नललाव पुन्द्हा पुन्द्हा

लावूि सुध्दा कोणीही नललावधारक बोली बोलयायास पुढे येत िाहीत व त्यामुळे वाळू घाटाचा नललाव
होऊ शकत िाही. अशा प्रकारे सांर्िमत करुि शासिाच्या महसूलाचे िुकसाि करणाऱया तसेच अवैध
तत्खिि व वाहतूकीसारखे र्ुन्द्हे करणाऱया नललावधारकास सांपण
ु ग राज्यासाठी काळ्या यादीत वBlack
List) टाकयायात येईल.
वब पयावरण अिुमतीमध्ये परवािर्ी नदलेल्या खोलीपेक्षा जास्त खोल तत्खिि केल्याचे निदशगिास
आल्यास नललावधारक/परवािाधारकाकिू ि घेयायात आलेली अिामत रक्कम जप्त करयायात येऊि,
नललाव/परवािा रद्द करयायात यावा. तसेच असे तत्खिि अवैध ठरवूि महाराष्ट्र जनमि महसूल
सांनहता, 1966 मधील कलम 48 व7 व व8 मधील तरतुदीिुसार कारवाई करयायात यावी.
वक वाळू /रेतीची वाहतूक करणाऱया वाहिचालकाकिे वैध बारकोियुक्त वाहतुक पास आहे रकवा
िाही, याची शहानिशा करयायात यावी. याबाबतच्या निरीक्षणाच्या वेळी सांबांनधत वाहिचालकाकिे वैध
बारकोियुक्त वाहतुक पास आढळला िाही रकवा वाहतूक पासचा निनदष्ट्ट कालावधी सांपलेला असेल
तर सदर वाळू चे तत्खिि/वाहतूक अवैध समजूि त्यानवरुध्द महाराष्ट्र जमीि महसूल सांनहता 1966
मधील कलम 48 व7 व व8 िुसार कारवाई करयायात यावी.
वि अवैध तत्खिि व वाहतुकीच्या प्रकरणामध्ये सांबांनधत ठे केदार / नललावधारक दोषी आढळल्यास
त्याांच्यानवरुध्द प्रचनलत नियमािुसार कारवाई करयायात यावी.
प्रचनलत नियमािुसार कारवाई करतािा सांबांनधताांनवरुध्द भारतीय दां ि नवनध सांहीता कलम,
34,114,379,392,393,394,396 इत्यादी कलमाांतर्गत र्ुन्द्हा दाखल करणे, महाराष्ट्र जनमि
महसूल सांनहता, 1966 मधील कलम 48 व7 मधील तरतुदीिुसार दां िात्मक कारवाई करणे व कलम
48व8 मधील तरतुदीिुसार वाळू तत्खििासाठी वापरलेली यांत्रसामग्री व वाहतूकीसाठी वापरलेली
वाहिे जप्त करणे, अवैध तत्खिि केलेली वाळु जप्त करणे इत्यादी कारवाई करयायात यावी.
वइ वाळू च्या अवैध तत्खिि व वाहतुकीच्या प्रकरणात वाळू च्या बाजारभावाच्या आधारे दां िाची
आकारणी करयायासाठी नजल्हानधकारी याांिी नजल्हयातील वाळू च्या बाजारभावाची सरासरी काढू ि
दरवषी नदिाांक 1 जािेवारी रोजी वाळू चे बाजारभाव निनित करावे व त्यािुसार दां िाच्या रकमेची
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पनरर्णिा करावी. प्रकरणपरत्वे दां िात्मक कारवाई करयायापूवी सांबांनधताांिा िोटीस दे वूि त्याांची बाजू
ऐकूि घेऊि कायद्यातील तरतुदीिुसार स्वयांस्पष्ट्ट आदे श पानरत करयायात यावेत.
तसेच वाळू चे अवैध तत्खिि/ वाहतुकीच्या अिुषांर्ािे कारवाई करताांिा महसूल अनधकारी /
कमगचारी याांच्यावर हल्ले होत असल्याचे निदशगिास आल्यास रकवा अशा नठकाणी सांघनटत र्ुन्द्हेर्ारीचे
प्रकार आढळू ि आल्यास अशा सांघनटत र्ुन्द्हेर्ारीनवरुध्द “महाराष्ट्र झोपिपट्टी र्ुांि, हातभट्टीवाले,
औषनधरव्ये नवषयक र्ुन्द्हेर्ार, धोकादायक व्यक्ती व याांच्या नवघातक कृत्याांिा आळा घालयायाबाबत
अनधनियम, 1981 अनधनियमान्द्वये कारवाई करयायात यावी.
(ई) नललावधारक / परवािाधारक याांिी पयावरण अिुमतीमधील अटी व शतीचे तसेच पयावरण
नवषयक नियमातील तरतूदींचे पालि करणे बांधिकारक असेल. सदर तरतुदीचे तल्लांघि झाल्यास ते
पयावरण वसांरक्षण अनधनियम, 1986 मधील तरतुदीिूसार कारवाईस पात्र राहतील.
वत वाळू /रेतीचे तत्खिि करतािा रकवा ती काढतािा खाजर्ी मालमत्तेस कोणतीही हािी/िुकसाि
पोहचल्यास त्याची भरपाई करयायाचे दानयत्व नललावधारकावर राहील. अशा हािीची / िुकसािीची
पनरर्णिा नजल्हानधकारी/अपर नजल्हानधकारी याांच्याकिू ि करयायात येईल व त्याबाबतचा त्याांचा
निणगय अांनतम राहील व अशी रक्कम जमीि महसूलाच्या थकीबाकीच्या वसूलीप्रमाणे सांबांधीत
नललावधारकाकिू ि वसूल करयायास पात्र राहील.
14. प्रनतबांधात्मक तपाययोजिा :वाळू चे अवैध तत्खिि व वाहतुक होणार िाही यासाठी सांबांनधत नजल्हानधकारी/ नवभार्ीय
आयुक्त याांिी पुढीलप्रमाणे कायगवाही करावी :1)

प्रत्येक वाळू र्टाांमधील वाळू वाहतूकीसाठी एकच रस्ता ठे वयायात यावा.

2

नजल्हानधकारी याांिी वाळू र्ट असलेल्या भार्ातील मोक्याच्या नठकाणी चेकिाके निनित
करावे. अशा निनित केलेल्या चेकिाक्यावर शासिािे निनित केलेल्या प्रमाणकािुसार
नजल्हा नियोजि सनमती याांच्याकिू ि निधी तपलब्लध करुि वजिकाटा बसनवयायाबाबत
कायगवाही करयायात यावी.

3 वअ प्रत्येक वाळू र्टाच्या नठकाणी २४/७

छायानचत्रण होयायासाठी नललावधारकामाफगत

CCTV बसनवयायात यावेत. यापैकी नकमाि एक CCTV कॅमेरा वाहतुकीच्या साधिात ज्या
नठकाणी वाळू भरयायात येते त्या नठकाणी बसनवयायात यावा व वाळू र्टातील वाळू ची वाहतूक
करणारी सवग वाहिे र्ावातील ज्या नठकाणावरुि ये-जा करतात त्या नठकाणच्या
छायानचत्रणासाठी वापरयायात यावा. वाळू र्टाच्या नठकाणी बसनवलेल्या CCTV ची रकमत
नललावधारकाांिा सोसणे आवश्यक राहील. तसेच नललाव ि झालेल्या वाळू र्टातील वाळू ची
अवैध वाहतुक होवू िये यासाठी ज्या नठकाणाहू ि वाहतूक होयायाची शक्यता आहे , अशा
नठकाणीही सीसीटीव्ही कॅमेरे बसनवयायात यावे व यासाठी नजल्हा नियोजि सनमती
याांच्याकिू ि निधी तपलब्लध करुि घेयायाबाबत कायगवाही करयायात यावी.
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वब

नललावधारकाांिी बसनवलेल्या CCTV चा Address नजल्हानधकारी / नवभार्ीय आयुक्त

व शासिाच्या महसूल व वि नवभार्ाकिे दे णे आवश्यक राहील. नललावधारकािे वाळू
तत्खिि व वाहतुकीचे छायानचत्रण असलेली सीिी

दर 15

नदवसाांिी तहनसलदार

कायालयात जमा करणे अनिवायग राहील.
वक तहनसलदाराांिी सदर सीिी मधील छायानचत्रण आपल्या अनधिस्त यांत्रणेमाफगत तपासूि
घ्यावे. सांबांनधत तहनसलदार व तप नवभार्ीय अनधकारी याांिी अधूिमधूि स्वत: दे खील अशा
छायानचत्रणाची तपासणी करावी. अशा तपासणीत सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरा काही काळासाठी
बांद असल्याचे निदशगिास आल्यास, मांजूर वाळू साठा व वाळू तत्खििासाठी तपलब्लध नदवस
यािुसार दरनदवशी करावयाचे तत्खिि नवचारात घेऊि, जेवढे नदवस सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरा
बांद होता, तेवढे नदवस सरासरी तत्खिि केले, असे र्ृहीत धरुि नललावाच्या रकमेिुसार
प्रतीब्रास रक्कम पनरर्णीत करुि त्या दरािे सी.सी.टी.व्ही.

कॅमेरा बांद असलेल्या

कालावधीत तत्खिि केलेल्या वाळू च्या रक्कमे एवढी दां िात्मक रक्कम नललावधारकाकिू ि
वसूल करयायात यावी. एखाद्या नदवशी नकतीही कालावधीसाठी सी.सी.टी.व्ही बांद असला,
तरीही पूणग नदवसासाठी सी.सी.टी.व्ही. बांद असल्याचे समजूि वरील प्रमाणे दां िात्मक
रकमेची आकारणी व वसूली करयायात यावी.
4

प्रत्येक र्ाव कामर्ार तलाठयािे त्याच्या कायगक्षत्र
े ातील वाळू र्टास नियनमतपणे भेट

दे णे आवश्यक राहील. त्यासाठी सांबांनधत नललावधारकाकिे तहनसलदाराांिी प्रमानणत करूि
नदलेली भेटवही ठे वणे बांधिकारक असेल. तलाठयािे वाळू र्टास भेट नदल्यािांतर दै िांनदि भेट
वहीमध्ये त्याची िोंद करुि नदिाांनकत स्वाक्षरी करावी.
5

सांबांनधत मांिळ अनधकाऱयािेही नियनमतपणे त्याांच्या कायगक्षत्र
े ातील वाळू र्टाची पाहणी

करूि, त्याची िोंद तक्त दै िांनदि भेट वहीमध्ये करुि, नदिाांनकत स्वाक्षरी करावी.
6

सांबांनधत तहनसलदार, तपनवभार्ीय अनधकारी व अपर नजल्हानधकारी याांिी त्याांच्या

क्षेत्रातील वाळू र्टाला वेळोवेळी आकस्स्मक भेट दे ऊि त्याची दै िांनदि भेटवहीत िोंद करुि,
नदिाांनकत स्वाक्षरी करावी.
7

ज्या वाळू र्टाांबाबत नवधािमांिळात ताराांनकत प्रश्न, अताराांनकत प्रश्न, लक्षवेधी सूचिा व

अन्द्य कोणत्याही मार्ािे र्ांभीर तक्रार तपस्स्थत झाली असेल अशा सवग प्रकरणात अपर
नजल्हानधकारी याांिी व्यक्तीश: स्थळ पाहणी करूि शासिास अहवाल सादर करणे
बांधिकारक असेल.
8 वरील अनधकाऱयाांिी रेतीर्टाची तपासणी करतािा खालील बाबी कटाक्षािे पहाव्यात :वअ तत्खििास प्रारांभ केल्यापासूि तपासणीच्या नदिाांकापयंत तत्खिि केलेल्या वाळू चे
पनरमाण व तपासणीच्या नदवसापयंत तत्खििाच्या नठकाणी असलेला वाळू साठा.
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वब सांबांनधत तलाठी व ग्रामसेवक तसेच सांबांनधत नललावधारक याांच्यासमक्ष दरमहा
वाळू र्टामधील तत्खििाची मोजणी करयायात यावी.
वक

िदीपात्रात पूल असल्यास त्या पुलाच्या आजूबाजूस तसेच बेंच माकगच्या

आजूबाजूस व बेंच माकगच्या खाली वाळू तत्खिि केले जात आहे रकवा कसे याची
पहाणी करयायात यावी व त्याची िोंद भेटवहीत घेयायात यावी.
वि िदीच्या काठाजवळच्या लर्तच्या भार्ामध्ये तत्खिि केले जाते आहे रकवा कसे, व
त्याकनरता पोकलेि/ जेसीबी याांसारख्या याांनत्रक साधिाांचा वापर करयायात आला आहे
रकवा कसे,
वइ तत्खिि केलेला वाळू साठा नवहीत अांतरापयंत करयायात आलेला आहे रकवा कसे,
9 नजल्हानधकाऱयाांिी तपासणीची वरील मािके काटे कोरपणे पाळली जात आहेत रकवा कसे
याची खात्री करुि घ्यावी. तपासणीिांतरही एखाद्या अनधकाऱयाच्या कायगक्षेत्रात अवैध वाळू
तत्खिि/ वाहतूक अव्याहतपणे होत असल्याचे निष्ट्पन्न झाल्यास, सांबांनधत अनधकाऱयाचे अवैध
तत्खिि/वाहतूक करणाऱया व्यक्तींशी सांर्िमत आहे असे र्ृहीत धरुि सांबांनधतानवरुध्द
नशस्तभांर्ाच्या कारवाईचा प्रस्ताव नवभार्ीय आयुक्ताांमाफगत शासिास सादर करयायात यावा.
15. सनियांत्रण:वअ वाळू वाहतूकीसाठी केन्द्र शासिाच्या नदिाांक 15.01.2016 च्या अनधसूचिेतील पनरनशष्ट्ट
12 मधील सनियांत्रण प्रनकयेचा वापर करणे अनिवायग राहील. तसेच वाळू च्या अवैध
तत्खिि/वाहतूकीस प्रभावीपणे आळा घालयायाच्या दृष्ट्टीिे तक्त सनियांत्रण प्रनकयेबरोबरच
शासिास कोणताही आनथक भार पिणार िाही, अशा प्रणालीचा वापर करयायाची सांबांनधत
नजल्हानधकाऱयाांिा मुभा राहील.
वब र्ौण खनिजाच्या अवैध तत्खिि/वाहतूकीवर प्रभावी नियांत्रण ठे वणे शक्य व्हावे, यासाठी
तहनसल, तप नवभार्, नजल्हा स्तरावर व नवभार्ीय स्तरावर पोलीस, पनरवहि नवभार्ातील
अनधकारी/कमगचारी व महसूल अनधकारी / कमगचारी याांची स्वतांत्र भरारी / दक्षता पथके अपर
नजल्हानधकारी /नजल्हानधकारी व नवभार्ीय आयुक्त याांिी निमाण करावी. सदर पथकाांिी
त्याांच्या कायगक्षत्र
े ातील अवैध तत्खिि व वाहतूकीस अटकाव करणे ही या पथकाची सामुहीक
जबाबदारी राहील.
वक र्ौण खनिजाच्या अवैध तत्खिि /वाहतूकीची घटिा वा प्रकरण ज्या महसूल अनधकारी /
कमगचारी याांच्या कायगक्षत्र
े ात तघिकीस येईल, ते अनधकारी / कमगचारी सदर प्रकरणात
जबाबदार आहेत काय याची कसूि तपासणी करयायात यावी. तपासणीमध्ये सांबांनधत स्थानिक
अनधकारी / कमगचारी अवैध तत्खििाकिे हेतुत: दुलगक्ष करीत असल्याचे आढळू ि आले रकवा
त्याांिी अवैध तत्खिि / वाहतूकीवर पुरेसे नियांत्रण ि ठे वल्याचे आढळल्यास त्या अनधकारी /
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कमगचारी याांच्यावर जबाबदारी निनित

करुि, त्याांच्यानवरुध्द

प्रचनलत नियमािुसार

नशस्तभांर्नवषयक कारवाई करयायात यावी.
वि

वाळू /रेतीच्या अवैध

तत्खिि/वाहतूकीसांबध
ां ीच्या तक्रारी/नििावी तक्रारी

online

करयायासाठी प्रणाली तयार करयायात यावी. सदर प्रणालीत तक्रारीस/ नििावी तक्रारीस online
तक्रार क्रमाांक दे यायाबाबत तरतुद असावी. वाळू /रे तीच्या अवैध तत्खिि/वाहतूकीच्या तक्रारी
करयायासाठी प्रत्येक नजल्याच्या नठकाणी Toll Free Number तपलब्लध करूि दे यायात यावा.
तसेच वाळू /रेतीच्या अवैध तत्खिि/वाहतुकीच्या तक्रारी/ नििावी तक्रारीं सांदभात प्रत्येक
नजल्हानधकारी/तपनवभार्ीय अनधकारी/ तहनसलदार कायालयाांिी िोंदवही ठे वावी. सदर
िोंदवहीत तक्रारीबाबत सांपूणग मानहती व सदर तक्रारीच्या अिुषांर्ािे केलेल्या कायगवाहीची
सनवस्तर मानहती ठे वयायात यावी. तसेच सदर तक्रारी/नििावी तक्रारीबाबतची मानहती
ऑिलाईि तपलब्लध करुि दे यायात यावी.
16. तत्खििाबद्दल मानसक अहवाल:प्रत्येक नजल्हयामध्ये एकूण वाळू घाट नकती आहेत, त्यापैकी नकती वाळू घाटाांचा नललाव
झाला, नकती वाळू घाटाांचा नललाव झाला िाही, या नललावात शासिास नकती महसूल प्राप्त
झाला, प्रत्येक वाळू घाटातूि दर मनहन्द्याला नकती ब्रास वाळू तत्खिि करयायात आली, तसेच
नजल्हयामध्ये अवैध तत्खििाची नकती प्रकरणे प्रत्येक मनहन्द्याला तघिकीस आली व नकती
प्रकरणात सांबांनधताांवर र्ुन्द्हे दाखल करयायात आले, याबाबतचे मानसक नववरणपत्र अपर
नजल्हानधकारी /नजल्हानधकारी याांिी शासिास व सांचालक, भूनवज्ञाि व खनिकमग
सांचालिालय याांिा सादर करावे.
17. अ दक्षता सनमत्याव1 शासि निणगय क्रमाांक र्ौखनि 10/0411/प्र.क्र. 285/ख, नद. 27/01/2012 अन्द्वये र्ौण
खनिजाच्या अवैध तत्खिि व वाहतूकीच्या तक्रारीच्या पिताळणीसाठी शासि स्तरावर दक्षता व
निरीक्षण पथक निमाण करयायात आले आहे. सदर दक्षता व निरीक्षण पथक पुढीलप्रमाणे राहील
:सह/तप सनचव - ख कायासि

-

पथक प्रमुख

अवर सनचव/कक्ष अनधकारी - ख कायासि

-

सदस्य

सहायक कक्ष अनधकारी - ख कायासि

-

सदस्य

सांबांनधत नजल्हा खनिकमग अनधकारी

-

सदस्य

सांबांनधत नजल्हा अनधक्षक भूनम अनभलेख

-

सदस्य

सदर दक्षता व निरीक्षण पथकाांकिू ि करयायात येणाऱया तपासणी दरम्याि वाळू चे अवैध
तत्खिि, वाहतूक व वाळू साठे आढळू ि आल्यास, तत्खििासाठी वापरयायात आलेली यांत्रसामग्री,
वाहतुकीची साधिे व वाळू साठे जप्त करुि, ते सांबांनधत तहनसलदार याांच्या ताब्लयात दे यायात यावे.
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सांबांनधत तहनसलदार याांिी सदर वाळू साठ्याच्या व यांत्रसामग्रीच्या नवल्हेवाटीबाबत नियमािुसार
नवहीत कायगपध्दती अिुसरुि तात्काळ कायगवाही करावी.
व2) नजल्हानधकारी याांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या नजल्हास्तरीय दक्षता सनमतीची रचिा
पुढीलप्रमाणे असेल :व1 नजल्हानधकारी

-

अध्यक्ष,

व2 पोलीस आयुक्त

-

सदस्य,

व3 पोलीस अनधक्षक

व3

-

सदस्य,

व4 नजल्हा पनरषदे चे मुख्य कायगकारीअनधकारी -

सदस्य,

व5 अपर नजल्हानधकारी

-

सदस्य,

व6 प्रादे नशक पनरवहि अनधकारी

-

सदस्य,

व7 नजल्हा अनधक्षक भूमी अनभलेख

-

सदस्य,

व8 नजल्हा खनिकमग अनधकारी

-

सदस्य सनचव

तप नवभार्ीय अनधकारी याांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या दक्षता सनमतीची रचिा पुढीलप्रमाणे

असेल :व1

तप नवभार्ीय अनधकारी

-

अध्यक्ष

व2 तपनवभार्ीय पोलीस अनधकारी

-

सदस्य

व3 सांबांनधत तहनसलदार

-

सदस्य

व4 प्रादे नशक पनरवहि अनधकारी याांचा प्रनतनिधी -

सदस्य

व5 तप नवभार्ीय अनधकारी याांच्या कायगक्षत्र
े ातील सांबांनधत तहनसलदार

- सदस्य सनचव

(4) तहनसलदार याांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या दक्षता सनमतीची रचिा पुढीलप्रमाणे असेल :व1 तहनसलदार

-

अध्यक्ष,

व2 तप अनधक्षक भूनम अनभलेख

-

सदस्य

व3 र्ट नवकास अनधकारी

-

सदस्य

व4 पोलीस निरीक्षक

-

सदस्य

व5 िायब तहनसलदार वमहसूल

-

सदस्य सनचव

व5 ज्या र्ावात वाळू साठे असतील अशा र्ावात ग्राम दक्षता सनमती स्थापि करयायात यावी. या
सनमतीची रचिा पुढीलप्रमाणे असावी :(1 ग्रामपांचायतीचे सरपांच

-

अध्यक्ष

(2 ग्राम सेवक

-

सदस्य

(3 पोलीस पाटील

-

सदस्य

(4 कोतवाल

-

सदस्य

(5 तलाठी

-

सदस्य सनचव
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ब दक्षता सनमतीचे कामकाज :व1 नजल्हानधकाऱयाांिी सदर सनमतीची दर मनहन्द्यात एकदा बैठक घेऊि आधीच्या मनहन्द्यात
वाळू /रेतीच्या अवैध तत्खिि व वाहतुकीबाबत दक्षता सनमतीकिे प्राप्त झालेल्या तक्रारी, निवेदिे व
त्यासांबांधात करयायात आलेल्या कायगवाहीचा आढावा घ्यावा. तसेच अशा प्रकरणाांिा आळा घालयायासाठी
करावयाच्या तपाययोजिा सांदभातील सूचिा सांबांनधताांिा द्याव्यात. नजल्हास्तरीय दक्षता सनमतीिे वरील
बाबीखेरीज पुढीलप्रमाणे कायगवाही करावी :वअ वाळू च्या अवैध वाहतूकीसाठी रॅक्टर वापरल्यास प्रादे नशक पनरवहि अनधकाऱयाांिी त्याची
िोंदणी रद्द करावी.
वब वाळू च्या अवैध वाहतूकीसाठी वापरयायात आलेल्या इतर वाहिाांचे तदा. रक, टे म्पो,
याांसारख्या वाहिाांसाठी नजल्हानधकाऱयाांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या प्रादे नशक पनरवहि
प्रानधकरणािे ( Regional Transport Authority) अशा वाहिाांचा परवािा नकमाि एक वषासाठी
निलांनबत करावा. अशा निलांनबत करयायात आलेल्या वाहिाांवर बिावट िांबर प्लेट लावूि त्या
वाहिाांचा वापर वाहतूकीसाठी होणार िाही, याची ही खबरदारी घ्यावी.
वक महाराष्ट्र मेरीटाईम बोिाकिे िोंदणी ि झालेल्या होड्या वाळू /रे ती वाहतूकीसाठी
वापरल्यास त्या जप्त करुि, अशा होड्याांचा नललाव करयायात यावा .
वि वाळू /रेतीच्या अवैध वाहतुकीसाठी वापरयायात आलेली साधिे जप्त केल्यािांतर त्याच्या
मालकाांकिू ि चाांर्ल्या वतगणक
ु ीचे बांधपत्र घेतल्यािांतर अशी वाहिे पुन्द्हा अवैध वाहतूकीसाठी
वापरयायात आल्याचे निदशगिास आल्यास, सदर बांधपत्र रद्द करूि त्याची रक्कम शासि जमा
करयायात यावी व अशा वाहिाचा परवािा नकमाि 6 मनहिे निलांबीत करयायात यावा.
व2 तप नवभार्ीय अनधकाऱयाांिी व तहनसलदाराांिी त्याांच्या अध्यक्षतेखालील दक्षता सनमतीची बैठक
दरमहा घ्यावी व वर स्पष्ट्ट केल्याप्रमाणे कायगवाही करावी.
व3 ग्रामदक्षता सनमतीची दर पांधरा नदवसाांिी एक बैठक घेणे आवश्यक असेल, वाळू /रेतीचे अवैध
तत्खिि होत असल्यास त्याला आळा घालयायासाठी ग्रामदक्षता सनमतीच्या काही नशफारशी असल्यास
त्या सांबांनधत तहनसलदार व नजल्हानधकारी याांच्याकिे सादर करयायात याव्यात.
18. नजल्हा खनिज प्रनतष्ट्ठाि निधीमधूि सांबांनधत ग्रामपांचायतीसाठी निधी:केंर शासिािे खाण व खनिजे वनवकास व नवनियमि सुधारणा अनधनियम, 2015 मधील कलम
9 वब मध्ये राज्य शासिािे अनधसूचिेद्वारे खनिकमामुळे बानधत प्रत्येक नजल्यात नजल्हा खनिज
प्रनतष्ट्ठाि स्थापि करयायाची तरतूद केली आहे. त्यािुसार शासि अनधसूचिा तद्योर्, ऊजा व कामर्ार
नवभार् क्रमाांक एमिीएफ 0615/51/प्र.क्र.34/तदयोर्-9, नदिाांक 1.09.2016 अन्द्वये, नजल्हा खनिज
प्रनतष्ट्ठाि स्थापि करुि, सवग प्रकारच्या र्ौण खनिज खाणपट्टाधारक, परवािाधारक तसेच वाळू
नललावधारकाकिू ि शासिास जमा करयायात येणाऱया स्वानमत्वधिाच्या व नललावाच्या रकमेच्या 10
टक्के रक्कम नजल्हा खनिज प्रनतष्ट्ठािसाठी अांशदाि म्हणूि घेयायाचा निणग य घेयायात आला आहे . सदर
निधीमधूि ग्रामपांचायती क्षेत्रातील रस्ते , आरोग्य, इत्यादी साठी निधी दे य आहे .
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शासि अनधसूचिा तद्योर्, ऊजा व कामर्ार नवभार् क्रमाांक एमिीएफ 0615/ 51/
प्र.क्र.34/तदयोर्-9, नदिाांक 1.09.2016 अन्द्वये, नजल्हा खनिज प्रनतष्ट्ठाि निधीमध्ये जमा होणा-या
रकमेच्या पाच टक्केपेक्षा जास्त िाही अशी रक्कम प्रशासकीय रकवा आस्थापिा खचग भार्नवयायासाठी
खचग करता येते. सदर मयादे च्या अनधि राहू ि तक्त निधीतूि खालील बाबींकरीता र्रजेिुसार खचग
करता येऊ शकेल:1. अवैध तत्खिि व वाहतूक रोखयायासाठी करावयाच्या आवश्यक तपाययोजिा करणे.
2. जप्त केलेले वाहि बांद स्स्थतीत असल्यास सदर वाहि सुरनक्षत स्थळी हलनवयायासाठीच्या
तपाययोजिा करणे.
3. जप्त केलेल्या वाळू साठ्याचे सांरक्षण करयायासाठी व क्षेनत्रय अनधकाऱयाांच्या सांरक्षणासाठी सुरक्षा
रक्षक नियुक्त करणे.
4. दक्षता व निरीक्षण पथकासाठी खाजर्ी वाहिे भाड्यािे घेणे.
19. वाळू /रेती तत्खििातील अिचणी व तक्रारीसांदभात नजल्हास्तरीय सनमती :नललाव झालेल्या वाळू /रेती र्टाांतूि वाळू तत्खििासाठी नललावधारकास येणाऱया अिचणी व
नवनवध व्यक्ती व सांस्थाांकिू ि वाळू तत्खििाबाबत करयायात येणाऱया तक्रारीसांदभात चौकशी करुि
चौकशीच्या निष्ट्कषािुसार कायगवाही करयायासाठी अपर नजल्हानधकारी / नजल्हानधकारी याांच्या
अध्यक्षतेखाली पुढील अनधका-याांचा समावेश असलेली सनमती राहील.
व1 अपर नजल्हानधकारी /नजल्हानधकारी

-

अध्यक्ष

व2 मुख्य कायगकारी अनधकारी, नजल्हा पनरषद

-

सदस्य

-

सदस्य

व3 सावगजनिक बाांधकाम नवभार्ाचा नजल्यातील
कायगकारी अनभयांता
व4 भूजल सवेक्षण व नवकास यांत्रणेचा नजल्यातील रकवा
यथास्स्थती नवभार्ातील वरीष्ट्ठ अनधकारी

वअ

-

सदस्य

व5 महाराष्ट्र प्रदु षण नियांत्रण मांिळाचा नजल्हास्तरीय अनधकारी

-

सदस्य

व6 नजल्हा खनिकमग अनधकारी

-

सदस्य सनचव

एकदा अत्युच्च बोली स्वीकारुि अांनतम करयायात आलेल्या नललावात वाळू तत्खिि करयायास

नललावधारकास काही अिचणी / अिथळे आल्यास, त्याांिी याबाबत सांबांनधत तहनसलदार याांच्याकिे
अजग सादर करावा. सांबांनधत तहनसलदार याांिी अजग प्राप्त झाल्यािांतर त्या वाळू र्टातूि तत्खिि
करयायास येणा-या अिचणींची चौकशी करुि त्याबाबतचा अहवाल तक्त सनमतीसमोर सादर करावा.
सदर अहवालावर तक्त सनमतीिे 15 नदवसाांत निणगय घेणे आवश्यक राहील.
वब

तसेच रेती / वाळू स्थळातूि नललावाांच्या अटी /शतीचे तल्लांघि करुि वाळू चे तत्खिि होते ,

अवैध / नियमबाय वाळू तत्खििामुळे िदी काठच्या र्ावातील नपयायाच्या व शेतीच्या पायायावर नवपरीत
पनरणाम होतो, वाळू च्या वाहतूकीमुळे िदी काठच्या शेतीची/ रस्त्याांची हािी होते , अशा स्वरुपाच्या
तक्रारी नवनवध व्यक्ती व सांस्थाकिू ि प्राप्त झाल्यास, अशा तक्रारीची तहनसलदार याांिी चौकशी करुि
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त्याबाबतचा अहवाल तक्त सनमतीसमोर सादर करावा. सदर अहवालावर तक्त सनमतीिे 15 नदवसाांत
निणगय घेणे आवश्यक राहील.
वक

नललावधारकास वाळू तत्खिि करयायास होणाऱया स्थानिक नवरोधामुळे रकवा त्याच्या

नियांत्रणाबाहेरील व िैसनर्क सबळ कारणामुळे वाळू चे तत्खिि करता येत िसल्यास नललावधारकािे
त्वरीत नजल्हास्तरीय सनमतीसमोर अजग करावा. याप्रमाणे लेखी अजग प्राप्त झाल्यास, सदर सनमतीिे
अशा वाळू / रेती स्थळािा प्रत्यक्ष भेट दे ऊि, त्या वाळू /रेती स्थळाचे पुिि: सवेक्षण करावे, तसेच
तक्रारीतील अन्द्य मुद्याांबाबत स्थानिक चौकशी करावी व सनमतीच्या बैठकीत त्यावर नवचार नवनिमय
करुि, सांबांधीत वाळू /रेती र्टातूि वाळू चे तत्खिि चालू ठे वयायानवषयी रकवा ते बांद करयायाबाबत 15
नदवसाांत तनचत निणगय घ्यावा व तो निणगय सांबांधीत नललावधारक, तक्रारदार व क्षेनत्रय महसूल अनधकायाांिा कळवावा. नजल्हास्तरीय सनमतीिे वाळू र्टाच्या सवेक्षणाच्यावेळी स्व्हिीओ नचत्रीकरण करयायाची
दक्षता घ्यावी.
वि ज्या तक्रारदाराला त्याच्या तक्रारीच्या सांदभात सनमतीिे घेतलेला निणगय मान्द्य िसेल , अशा
तक्रारदाराला त्याबाबत सांबांधीत नवभार्ीय आयुक्ताांकिे अनपल करता येईल. सांबांधीत नवभार्ीय आयुक्त
नजल्हास्तरीय सनमतीिे घेतलेल्या निणगयाचा फेरनवचार करुि कोणत्याही पनरस्स्थतीत 15 नदवसात
तनचत निणगय घेतील. सदर निणगय सांबांनधत तक्रारदार व सांबांनधत नजल्हानधकारी याांिा कळनवयायात
येईल.
वइ वरीलप्रमाणे वाळू तत्खििासांदभात प्राप्त तक्रारीच्या अिुषांर्ािे सदर सनमतीिे चौकशी करुि, ज्या
वाळू र्टातील वाळू चे तत्खिि बांद करयायानवषयी निणगय घेतला असेल, अशावेळी नललावधारकासोबत
करयायात आलेला करारिामा तात्काळ रद्द करयायात यावा. तसेच सांबांनधत नललावधारक याांिा
नललावाची रक्कम अथवा यथास्स्थती तत्खिि ि करता आलेल्या वाळू ची रक्कम परत करयायाबाबत
सदर शासि निणगयातील पनरच्छे द 21 मधील तरतुदीिुसार कायगवाही करयायात यावी.
वई नललावािे नदलेल्या ठे क्याच्या कालावधीत ठे का रद्द केल्यास रकवा नललावधारकास वाळू / रेती
तत्खिि करयायास बांदी घातल्यास नललावधारकास शासिावर खटला भरता येणार िाही.
20. अवैध तत्खिि व वाहतुक कारवाईत जप्त वाळू /रेती साठयाच्या नवल्हेवाटीबाबत अिुसरावयाची
कायगपध्दती:व1 जप्त केलेल्या वाळू साठा चोरी होऊ िये, पावसाच्या पायायामुळे वाळू वाहू ि जाऊ िये, धूप
होऊि वाळू साठा कमी होऊ िये, यादृष्ट्टीकोिातूि जप्त केलेल्या वाळू र्टाचा नललाव एक
मनहन्द्याच्या आत करयायात यावा.
व2 नजल्यात नललावात र्ेलेल्या वाळू /रेतीच्या सरासरी प्रतीब्रास रकमतीिुसार जप्त केलेल्या
वाळू /रेतीसाठयाची हातची रकमत निनित करयायात यावी. वनललाव झाले िसल्यास मार्ील
वषाच्या नललावात र्ेलेल्या वाळू /रेतीच्या सरासरी प्रतीब्रास रकमतीिुसार हातची रकमत निनित
करयायात यावी
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व3 निनित केलेल्या हातच्या रकमतीिुसार जप्त केलेल्या वाळू साठ्याचा नललाव तपनवभार्ीय
अनधकारी याांिी करावा.
व४ वi नललावात ठे वयायात आलेल्या जप्त वाळू साठ्याकनरता हातच्या रकमतीपेक्षा वअपसेट
प्राईसपेक्षा कमी दे कार प्राप्त झाल्यास रकवा दे कार प्राप्त ि झाल्यास त्याची सनवस्तर कारणे
िोंदवूि त्या वाळू /रेती साठ्याचा दोिदा फेरनललाव करयायात यावा.
(ii) दोिदा फेरनललाव करुिही, अशा वाळू /रेती साठ्यासाठी हातच्या रकमतीपेक्षा वअपसेट
प्राईसपेक्षा जास्त दे कार प्राप्त ि झाल्यास रकवा दे कार प्राप्त ि झाल्यास त्याची सवगसाधारण
कारणे िोंदनवयायात यावी. अशा वाळू / रेती साठ्याची हातची रकमत मुळ हातच्या रकमतीपेक्षा
जास्तीत जास्त 25 % पयंत कमी करुि त्या वाळू /रेतीसाठ्याचा फेरनललाव करयायास
नवभार्ीय आयुक्ताांची अिुमती घेयायात यावी. ही प्रनक्रया 15 नदवसाच्या कालावधीत पूणग होईल
याची दक्षता घेयायात यावी.
वiii) शासिाच्या महसूलाचे िुकसाि होवू िये यासाठी, जप्त वाळू /रेती साठ्याच्या
नललावाबाबत वरीलप्रमाणे कायगवाही केल्यावरही जे वाळू साठे नललावात जाणार िाहीत, असे
वाळू साठे नजल्यातील सांबांनधत शासकीय कामाांच्या अांदाजपत्रकात िमूद केलेली वाळू ची
रकमत रकवा शासिािे वेळोवेळी निनित केलेल्या वाळू च्या स्वानमत्वधिाची रक्कम यापैकी जी
रक्कम जास्त असेल त्या रकमतीिुसार अशा शासकीय कामाांसाठी तपलब्लध करुि दे यायाकामी
परवािे मांजूर करयायाची मुभा नजल्हानधकाऱयाांिा राहील.
व5 वाळू साठ्याच्या जप्तीनवरुध्द सक्षम न्द्यायालयात दावा दाखल करयायात आला असल्यास
सक्षम न्द्यायालयाच्या परवािर्ीिे वाळू साठ्याचा नललाव करयायात यावा. सदर प्रकरणावरील
अांतीम निणगय झाल्यािांतर नललावापासूि प्राप्त रक्कम शासिाच्या नवनहत लेखानशषात जमा
करयायात यावी अथवा सांबांनधत व्यक्तीस परत करयायात यावी.
21. नललावाची रक्कम परत करयायासांबांधी कायगपध्दती :1 नललावाची रक्कम परत करयायासांबांधीची कारणे व अनधकार
(अ

वाळू र्टाचा यशस्वीनरत्या नललाव झाल्यािांतर नललावधारकािे नललावाची रक्कम

तसेच इतर सांबांनधत रकमा शासिजमा केल्यािांतर सांबांनधत नललावधारक याांिा काही
अपनरहायग कारणास्तव वाळू र्टाचा ताबा दे णे शक्य झाला िसेल/ होत िसेल अशा प्रकरणाांत
नजल्हास्तरीय सनमतीिे र्रज असल्यास स्थळ पहाणी करुि, वाळू र्टाचा ताबा दे णे शक्य
िाही, असा अहवाल नशफारशीसह शासिास सादर केल्यास नललावाची सांपूणग रक्कम परत
करयायाबाबत नवचार करता येईल.
वब नललावधारक याांिी नललावाची रक्कम तसेच इतर सांबांनधत रकमा शासिजमा केल्या
असतील आनण कोणत्याही न्द्यायालयीि आदे शािे रकवा शासिाच्या तसेच वरीष्ट्ठ
प्रानधकरणाच्या आदे शािे वाळू तत्खििास स्थनर्ती दे यायात आली असेल, अशा प्रकरणाांत
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ज्या कालावधीसाठी स्थनर्ती दे यायात आली आहे, त्या कालावधीच्या प्रमाणात नललावाची
प्रमाणशीर रक्कम परत करयायाबाबत नवचार करता येईल.
वक

अन्द्य कोणत्याही कारणास्तव वाळू तत्खिि करणे शक्य झाले िसेल/होत िसेल वतदा.

ग्रामस्थाांचा नवरोध, प्रशासकीय यांत्रणाांचा नवरोध अशा प्रकरणाांत नजल्हास्तरीय सनमतीिे
प्रत्यक्ष स्थळ पहाणी करुि, नललावधारक तसेच ग्रामस्थाांिी नदलेल्या कारणाांची खातरजमा
करुि, सांबांनधत वाळू र्टातूि वाळू चे तत्खिि करणे शक्य आहे रकवा कसे, याबाबत सुस्पष्ट्ट
नशफारशीसह अनभप्राय नजल्हानधकारी याांिा सादर करावेत. नजल्हानधकारी याांिी
नजल्हास्तरीय सनमतीिे वाळू तत्खिि ि करता येयायाबाबत नदलेल्या कारणाांची तपासणी
करुि, सदर कारणे समपगक असल्यास नललावस्थळाचा ताबा परत घ्यावा व सांबांनधत
नललावधारक याांिा नललावाची रक्कम/प्रमाणशीर रक्कम परत करयायासांबांधीचा स्वयांस्पष्ट्ट
प्रस्ताव नशफारशीसह नवभार्ीय आयुक्त याांच्यामाफगत शासिास सादर करावा.
2) नललावाची प्रमाणशीर रक्कम परत करयायाकामी पनरर्णिा :(अ) नललावाची दे काराची रक्कम व नललावातील अांदाजीत वाळू साठा यािुसार वाळू ची प्रतीब्रास
रकमत पनरर्णीत करयायात यावी.
वब

नललावातील अांदाजीत वाळू साठा व वाळू तत्खििासाठी तपलब्लध कालावधी यािुसार

दरनदवशी तत्खिि करावयाच्या वाळू चे सरासरी पनरमाण निनित करयायात यावे.
नललावधारकास ज्या कालावधीसाठी वाळू तत्खिि स्थनर्त/बांद ठे वावे लार्ले तो कालावधी व
दरनदवशी तत्खिि करावयाच्या वाळू चे सरासरी पनरमाण यािुसार स्थनर्त/बांद कालावधीमध्ये
तत्खिि करता येऊ ि शकलेला वाळू साठा निनित करयायात यावा.
वक वरील क्रमाांक वब िुसार निनित केलेला वाळू साठा व प्रत्यक्षात तत्खिि ि करता आलेला
वाळू साठा यापैकी जो कमी असेल, तेवढ्या वाळू साठी वरील क्रमाांक वअ येथील प्रतीब्रास
दरािुसार नललावधारकास दे य रकमेची पनरर्णिा करयायात यावी.
3 नललावाची रक्कम परत नमळयायासाठी अजग करयायाची कालमयादा:नललावधारकास नललावाच्या कालावधीत वरीलपैकी कोणत्याही कारणास्तव वाळू
तत्खिि करणे अशक्य असल्यास जास्तीत जास्त सांबांनधत वषाच्या

निसेंबर अखेरपयंत

नललावधारक याांिी सांबांनधत नजल्हानधकारी याांच्याकिे नललावाची रक्कम / प्रमाणशीर रक्कम
परत नमळयायासाठी अजग सादर करणे आवश्यक राहील. त्यािांतर करयायात आलेले अजग नवचारात
घेतले जाणार िाहीत.
(4) खालील कारणास्तव नललावाची रक्कम परत करयायात येणार िाही :वाळू /रेती निर्गती धोरणातील अटी व शती तसेच निनवदा सूचिेतील अटी व शतीिुसार
नललावधारकािे नललावात भार् घेयायापूवी, वाळू स्थळात अपेनक्षत वाळू साठा आहे रकवा िाही,
वाहतूकीसाठी आवश्यक रस्ते तपलब्लध आहेत रकवा िाहीत याची खात्री करणे आवश्यक आहे.
तसेच, परवािर्ी नदलेल्या साधिाांच्या सहाय्यािे वाळू चे तत्खिि करयायाची जबाबदारी
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नललावधारकाची आहे . त्यामुळे वाळू स्थळात अपेनक्षत वाळू साठा िाही, वाहतूकीसाठी आवश्यक
रस्ते तपलब्लध िाहीत, वाळू र्टात पाणी आहे, मातीनमश्रीत वाळू आहे, वाळू तत्खििासाठी
सक्शि पांपाची परवािर्ी नमळली िाही अशा कारणास्तव नललावाच्या रकमेचा परतावा अिुज्ञय
े
असणार िाही.
22. वाळू /रेती निर्गतीबाबत अथवा त्याअिुषांर्ािे यापूवी निर्गनमत करयायात आलेल्या शासि निणगय,
शासि ज्ञापि, शासि पनरपत्रक अथवा शासि पत्रान्द्वये दे यायात आलेले आदे श, सूचिा जर या शासि
निणगयातील काही तरतूदींशी नवसांर्त असतील तर अशा प्रकरणी या शासि निणगयातील तरतूदी अांतीम
समजूि त्यािुसार कायगवाही करयायात यावी.
केंर शासिािे निर्गनमत केलेल्या Sustainable Sand Mining Management Guidelines च्या
अिुषांर्ािे आवश्यक ते नदशानिदे श स्वतांत्रपणे निर्गनमत करयायात येतील.
सदर शासि निणगय नवत्त नवभार्ाच्या अिौपचानरक सांदभग क्रमाांक नवनव/नशकािा314,
नदिाांक 20/12/2017 अन्द्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीिे निर्गनमत करयायात येत आहे.
सदर शासि निणगय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
तपलब्लध करयायात आला असूि त्याचा सांकेताक 201801031940432119 असा आहे . हा आदे श
निजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि काढयायात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार व िावािे.

वराजेन्द्र क्षीरसार्र
शासिाचे सह सनचव
प्रत,
1)

मा. राज्यपाल याांचे सनचव, राजभवि मलबार नहल, मुांबई.

2)

मा.मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य याांचे अप्पर मुख्य सनचव, मांत्रालय, मुांबई

3)

सवग मा.मांत्री याांचे खाजर्ी सनचव, मांत्रालय, मुांबई.

4)

सवग मा.राज्यमांत्री याांचे खाजर्ी सनचव, मांत्रालय, मुांबई.

5)

सवग मांत्रालयीि नवभार्.

6)

सवग नवभार्ीय आयुक्त.

7)

सवग नजल्हानधकारी.

8) सवग तपनवभार्ीय अनधकारी.
9)

सवग तहनसलदार.

10) सांचालक, भूनवज्ञाि व खनिकमग सांचालिालय, िार्पूर.
11) सांचालक, भूजल सवेक्षण व नवकास यांत्रणा सांचालिालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
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12) प्रधाि मुख्य वि सांरक्षक, िार्पूर.
13) महालेखापाल-1, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अिुज्ञय
े ता , (लेखापनरक्षा , मुांबई.
14) महालेखापाल-2, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अिुज्ञय
े ता , (लेखापनरक्षा , िार्पूर.
15) सवग कायासिे, महसूल व वि नवभार्, मांत्रालय, मुांबई-400 032.
16) निवििस्ती "ख" कायासि, महसूल व वि नवभार्, मांत्रालय, मुबई 400 032.
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नववरणपत्र
वाळू /रेती नललावाच्या अिुषांर्ािे इतर अटी व शती :व1) नललावधारकाला िदीपात्रातूि /िाल्यातूि रेती /वाळू तत्खिि करयायासाठी ज्या क्षेत्राचे
वाटप केले असेल त्याक्षेत्रातूि रेती/वाळू तत्खिि करतािा िैसनर्क सांपत्तीस व पयावरणास
धोका होणार िाही याची सवग खबरदारी नललावधारकािे घ्यावयाची आहे.
व2) नललावधारकािे र्ावक-याांच्या निस्तार हक्काांस बाधा पोहोचनवता कामा िये.
व3 नललावधारकािे रेती / वाळू चे केलेले तत्खिि, नवक्री व वाहतूक केलेल्या रेतीबाबतची
दै िांनदि नहशोब िोंदवही ठे वणे आवश्यक आहे. ही िोंदवही व इतर नहशोब कार्दपत्रे नजल्हा
खनिकमग अनधकारी, खनिकमग निनरक्षक, महसूल अनधकारी तसेच नजल्हानधकारी व भूनवज्ञाि व
खनिकमग सांचालिालयातील निरीक्षण करणा-या अनधका-याांसाठी तत्खििाच्या

जार्ेवर

तपलब्लध करुि द्यावीत.
व4) नललावधारकास वाळू ची / रेतीची वाहतूक करयायासाठी परवािा द्यावयाचा असल्यास त्यािे
सहकारी सांस्था/सांस्थाांिा प्राधान्द्य नदले पानहजे.
व5) वाळू ची वाहतूक करताांिा वाहिातील वाळू प्लास्टीक पेपरिे / तािपत्रीिे आच्छानदत
करुिच वाळू ची वाहतूक करणे बांधिकारक आहे. अशी वाहतुक ि केल्यास दांिात्मक कारवाई
करयायात यावी.
व6) नललावधारकािे त्याच्या नललावस्थळातील रेती / वाळू ची वाहतूक करणा-या वाहिास
त्याच्या वहि क्षमते इतक्याच पनरमाणाची वाहतूक करावी. वाहिक्षमतेपेक्षा अनधक पनरमाणाची
रेती / वाळू वाहू ि िेत असल्याचे आढळू ि आल्यास त्या वाहिातील सांपूणग वाळू अवैध आहे असे
समजूि त्यावर नियमािुसार दां िात्मक कारवाई तसेच क्षमतेपेक्षा जास्त वाहतूकीबाबत मोटर
वाहि कायद्यािुसार कारवाई करावी. दां ििीय कारवाईबरोबर जप्त केलेल्या रेतीचा नललाव
करयायात यावा.
व7 रेती/वाळू चे तत्खिि करतािा अथवा वाहतुक करतािा अपघात झाल्यास नललावधारकािे
अपघाताची मानहती तात्काळ जवळच्या पोलीस ठायायात द्यावी.
व8) नललावधारकािे नियमात िमुद केल्याप्रमाणे अटी व शतीचे तसेच र्ौण खनिज तत्खिि
नियमातील तरतूदी िुसार असलेले नियम (सांबांनधत नवभार्ास लार्ू असलेले नियम आनण
महाराष्ट्र जमीि महसूल अनधनियमातील तरतुदी िुसार लार्ू असलेल्या नियमाचे पालि
करणे बांधिकारक राहील. त्याचप्रमाणे नललावधारकािे रेतीचा/वाळू चा पूणग तपयोर् र्ौण
खनिज म्हणूिच केला पानहजे.
व9) रेतीचे/ वाळू चे तत्खिि करतेवळ
े ी जर काही प्रमुख खनिज आढळू ि आल्यास
नललावधारकािे/ठे केदारािे

नवभार्ीय

आयुक्त/नजल्हानधकारी/अपर

नजल्हानधकारी

याांच्याकिे सात नदवसात कळनवले पाहीजे.
व10) अांदानजत पनरमाणापेक्षा अनधक वाळू साठा रेतीर्टात असल्यास त्यावर नललावधारकाचा
कोणताही अनधकार राहणार िाही व अांदानजत पनरमाणापेक्षा अनधक तत्खिि करयायास
नललावधारकास परवािर्ी दे ता येणार िाही, या अटी करारिाम्यात अांतभूत
ग कराव्यात.
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व11) नललावािे नदलेल्या क्षेत्रातूि करारात िमूद केलेल्या कालावधीत, परवािर्ी नदलेल्या
साधिाच्या सहाय्यािेच वाळू चे/रेतीचे तत्खिि करयायाची जबाबदारी नललावधारकाची
राहील. वाळू स्थळात अपेनक्षत साठा िाही, रस्ते तपलब्लध िाहीत, वाळू स्थळात पाणी आहे,
वाळू र्टामधील वाळू मातीनमश्रीत आहे अशा तसेच मािवी वा िैसनर्क आपत्तीच्या
कारणास्तव सदर कालावधी कोणत्याही पनरस्स्थतीत वाढवूि नदला जाणार िाही व वाळू र्ट
बदलूि नदला जाणार िाही.
व12) तत्खिि केलेल्या रकवा काढलेल्या वाळू /रेतीची साठवणूक, नललाव ज्या अपर
नजल्हानधकारी /नजल्हानधका-यािे केला असेल त्याच नजल्हयात करावी लार्ेल व त्यासाठी
अकृषक परवान्द्यासह आवश्यक जमीि तपलब्लध करुि घेयायाची जबाबदारी नललाव धारकाची
असेल. वाळू /रेती ठे क्याची मुदत सांपयायापूवी ज्या वाळू / रेतीचे तत्खिि केलेले आहे त्या
वाळू चा/रेतीचा साठा मुदत सांपल्यािांतर 10 नदवसात तत्खििाच्या जार्ेवरुि हलनवयायात
आला िाही तर तो शासिाच्या मालकीचा होईल. अशा वाळू च्या / रेतीच्या रकमतीबाबत अथवा
मालकीबाबत नललावधारकास अथवा त्याांच्या ठे केदारास कोणताही हक्क साांर्ता येणार िाही
रकवा त्याबाबत शासिानवरुध्द दावा करता येणार िाही.
तसेच नललावाचा कालावधी सांपल्यािांतर तसेच 10 नदवसाची मुदत सांपल्यािांतर
कोणत्याही पनरस्स्थतीत वाळू /रेतीसाठा करयायास परवािर्ी दे ता येणार िाही रकवा त्याच्या
वाहतुकीसाठी दु य्यम वाहतूक पासेस दे यायात येणार िाहीत. याबाबत नललावधारकाशी
करावयाच्या करारपत्रात अशाप्रकारची अट अांतभूत
ग करयायात यावी.
व13 शासिाच्या पूवप
ग रवािर्ी नशवाय नललावधारकास नललाव / ठे का दुसऱया कोणाकिे ही
हस्ताांतरीत करता येणार िाही रकवा दु स-या कोणालाही चालनवयायास दे ता येणार िाही रकवा
नललावािांतर भार्ीदारही घेता येणार िाही.
व14 नललावधारकािे त्याांिा मांजूर केलेल्या वाळू घाटातूि तत्खिि केले आहे , त्याबाबतचे
नववरणपत्र दर मनहन्द्याच्या 10 तारखेला नजल्हानधकारी याांिा सादर करणे सक्तीचे आहे.
प्रत्यक्षात अशी नववरणपत्रे नललावधारकाकिू ि सादर केली जात िाहीत, असे आढळू ि येत
आहे. त्यामुळे जे नललावधारक मानसक नववरणपत्र नवनहत वेळेत सादर करणार िाहीत,
त्याांच्यानवरुध्द ठे का रद्द करयायाबाबत तसेच त्याांच्यानवरुध्द दां िात्मक कारवाई करयायाचे
अनधकार अपर नजल्हानधकारी /नजल्हानधकारी याांिा असतील.
व15) नललावधारक, त्याांच्या नललाव क्षेत्रातील ज्या नठकाणातूि रेती / वाळू काढयायािे धूप होऊ
शकेल व त्यामुळे निवासी इमारतींिा, घरे अथवा इतर बाांधकामे याांिा धोका निमाण होईल अशा
नठकाणातूि वाळू चे स्वत: तत्खिि करणार िाही अथवा इतराांिा तसे करयायास परवािर्ी दे णार
िाही. अशा प्रकरणी अपर नजल्हानधकारी /नजल्हानधकारी याांचा तत्खिि करयायास प्रनतबांध
करयायाचा निणगय अांनतम राहील.
व16) एकदा अत्युच्च बोली स्स्वकारुि अांनतम करयायात आलेल्या नललावात कोणत्याही
पनरस्स्थतीत रेती / वाळू तत्खििाचा कालावधी वाढवूि दे यायाचा अथवा कोणत्याही
कारणास्तव रेतीचा / वाळू चा र्ट बदलूि दे यायाची मार्णी नललावधारकास करता येणार
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िाही.

तत्खिि केलेल्या वाळू च्या / रेतीच्या वाहतूकीसाठी अस्स्तत्वात असलेले रस्तेच

नललावधारकािे वापरावयाचे आहेत. तसेच वाहतुकीसाठी वेर्ळे रस्ते तपलब्लध करुि नदले
जाणार िाहीत. तसेच वाहतुकीसाठी िवीि रस्ता नमळनवयायाची जबाबदारी नललावधारकाची
राहील. रस्ते तपलब्लध िाहीत रकवा वाहतुकीसाठी बांद आहेत या कारणास्तव कोणत्याही
पनरस्स्थतीत रे ती/वाळू तत्खििाचा कालावधी वाढवूि नदला जाणार िाही अथवा
रेती/वाळू घाट बदलूि नदला जाणार िाही.
व17) अवैध वाळू / रेती साठा पकिल्यािांतर महाराष्ट्र जमीि महसूल अनधनियम 1966 मधील
नियम 48 (7) व (8) िुसार कारवाई करयायात यावी.
व18) नवभार्ीय आयुक्त / नजल्हानधकारी/ अपर नजल्हानधकारी याांिी शासकीय / निमशासकीय,
स्वायत्तसांस्था व सहकारी सांस्था याांिा कोणत्याही कामासाठी वाळू / रेतीर्ट राखीव ठे वू िये
तसेच कोणत्याही प्रकारचा परवािा दे यायात येऊ िये. अपवादात्मक पनरस्स्थतीत वाळू र्ट राखूि
ठे वणे रकवा परवािा द्यावयाचा झाल्यास असा प्रस्ताव राज्य शासिास पाठवावा. त्यावर राज्य
शासि निणगय घेईल.
व19) नललावधारकािे /परवािाधारकािे वाळू वाहतूकीसाठी वापरयायात येणाऱया वाहिाांची
माहीती तहनसलदार/ नजल्हानधकारी याांिा दे यायात यावी. कोणत्याही पनरस्स्थतीत वाहिाच्या
वहि क्षमतेपेक्षा जास्त वाहतूक होणार िाही याची दक्षता घेयायात यावी.
व20 अपर नजल्हानधकारी /नजल्हानधकारी याांिी वाळू ची वाहतूक करणा-या रकिा एकाच
प्रकारचा रांर् दे णे शक्य आहे का याबाबतची शक्यता तपासूि पाहू ि वाळू वाहतूकीसाठी एकाच
प्रकारचा रांर् नदलेले रक वापरयायात येईल, याबाबत नललावधारकाशी चचा करुि निणगय
घ्यावा.
व21) वाळू चे/रेतीचे तत्खिि करतािा रकवा ती काढतािा खाजर्ी मालमत्तेस कोणतीही
हािी/िुकसाि पोहचल्यास त्याची भरपाई करयायाचे दानयत्व नललावधारकावर राहील. अशा
हािीची / िुकसािीची पनरर्णिा सक्षम अनधका-याकिू ि करयायात येईल व त्याबाबतचा त्याचा
निणगय अांनतम राहील व अशी रक्कम जमीि महसूलाच्या थकीबाकीच्या वसूलीप्रमाणे सांबांधीत
नललावधारकाकिू ि वसूल करयायात येईल.
**************.
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जलसंपदा

विभागाच्या

मध्यम

ि

मोठ्या

पाटबंधारे प्रकलपांच्या कामासाठी गौण खविज
सुलभपणे ि वियवमतपणे उपलब्ध होण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासि
महसूल ि िि विभाग
शासि पवरपत्रक क्रमांकः गौखवि-10/०४१६/प्र.क्र.५८२/ख
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागग, मंत्रालय, मुंबई - 400 032
तारीख: 04 जािेिारी, २०१८
िाचा
1) महाराष्ट्र जमीि महसूल संवहता, १९६६ चे कलम ४८
२) महाराष्ट्र गौण खविज उत्खिि (विकास ि विवियमि) वियम, २०१३
शासि पवरपत्रक:राज्यात विविध भागात मोठे ि मध्यम पाटबंधारे प्रकलप राबविण्यात येत असूि अशा
प्रकलपांसाठी माती, मुरूम ि दगड यांची मोठ्या प्रमाणात आिश्यकता आहे . सदर पाटबंधारे
प्रकलपांची कामे िेळेिर पूणग होण्यासाठी माती, मुरुम ि दगड हे गौण खविज सुलभपणे ि
वियवमतपणे उपलब्ध होणे आिश्यक आहे . त्यादृष्ट्टीिे या संदभातील कायगपध्दती सुरळीत
करण्याच्या दृष्ट्टीिे पुढीलप्रमाणे वदशाविदे श विगगवमत करण्यात येत आहे त :(अ)

राज्यातील मोठे ि मध्यम पाटबंधारे प्रकलपांच्या कंत्राटदारांिी, संबवं धत प्रकलपाच्या
कामाच्या मंजूर अंदाजपत्रकािुसार आिश्यक गौण खविजाचे पवरमाण, अशा गौण
खविज उत्खििाची वियोवजत वठकाणे ि त्यांच्या गाि िमुिा िंबर ७/१२ उतारे यासह
संबवं धत वजलहावधकारी यांच्याकडे , गौण खविजाच्या उत्खििाच्या परिािगीसाठी
विवहत िमुन्यात अजग जलसंपदा विभागाच्या कायगकारी अवभयंत्यामार्गत सादर करािा.

(आ)

वजलहावधकारी यांिी वजलहा खविकमग अवधकारी यांच्यामार्गत संबवं धत कामासाठी
आिश्यक असलेलया गौण खविजासाठी गौण खविजाच्या स्त्रोतांची तपासणी करुि,
सदर वठकाणे वजलहा खाणकाम योजिेत समाविष्ट्ट असलयाची खात्री करुि घ्यािी.
अशी वठकाणे वजलहा खाणकाम योजिेत समाविष्ट्ट िसलयास, मात्र खाणकामासाठी
उपयुक्त असलयास त्यांचा समािेश वजलहा खाणकाम योजिेत करण्याबाबत
वियमािुसार कायगिाही करण्यात यािी.

(इ)

तद्िंतर संबवं धत पाटबंधारे प्रकलपाच्या कामाच्या मंजूर अंदाजपत्रकात िमूद गौण
खविजाच्या पवरमाणाच्या आधारे स्िावमत्िधिाची पूणग रक्कम संबवं धत कामाच्या
कंत्राटदाराकडू ि आगाऊ शासिजमा करुि, वजलहावधकारी यांिी अशा वियोवजत
वठकाणातूि खाण कामासाठी तात्पुरते परिािे, अजग केलयापासूि जास्तीत जास्त ३०
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वदिसात मंजूर करािेत ि अशा परिान्याची प्रत संबवं धत उपविभागीय अवधकारी,
तहसीलदार, मंडळ अवधकारी ि तलाठी यांच्याकडे पाठविण्याची व्यिस्था करािी.
(ई)

संबध
ं ीत उपविभागीय अवधकारी, तहसीलदार ि क्षेत्रीय महसूल यंत्रणेिे अशा तात्पुरत्या
उत्खिि परिान्यांच्या आधारे होणाऱ्या गौण खविजाच्या उत्खििाच्या/िापराच्या
पवरमाणाबाबत िेळोिेळी तपासणी करािी. मात्र मंजूरीपेक्षा जास्त उत्खिि झालयाचे
ककिा संबवं धत पाटबंधारे प्रकलपांतंगगत मंजुरीपेक्षा जास्त गौण खविज िापरण्यात
आलयाचे दृष्ट्टोत्पत्तीस आलयास संबवं धत अवधकाऱ्यांिी सदर प्रकलपाचे काम ि थांबविता
त्यांच्या स्तरािर वियमािुसार संबवं धत कंत्राटदारास कारिाईची िोटीस दे िूि ही बाब
त्याचिेळी वजलहावधकारी यांच्या विदशगिास आणािी.

(उ)

वजलहावधकारी यांिी उपविभागीय अवधकारी ि तहसीलदार यांच्याकडू ि प्राप्त
अहिालाची छाििी करुि, कंत्राटदाराची कृती प्रावधकरणाच्या संबवं धत क्षेत्रीय
अवभयंत्याच्या विदशगिास लेखी आणूि, जास्तीच्या गौण खविज उत्खििापोटी/
िापरापोटी िाढीि स्िावमत्िधिाची रक्कम ३० वदिसाच्या आत शासिजमा करण्याबाबत
संबवं धत ठे केदारास वििाविलंब कळविण्यात यािे.

(ऊ)

संबध
ं ीत ठे केदारािे ३० वदिसाच्या आत गौण खविजाच्या िाढीि उत्खििापोटी/
िापरापोटी स्िावमत्िधिाची रक्कम शासिजमा केलयास एक विशेष बाब म्हणूि
त्यांच्याविरुध्द महाराष्ट्र जमीि महसूल संवहता, १९६६ मधील कलम ४८(७) िुसार
दं डात्मक कारिाई करण्यात येऊ िये. मात्र संबवं धत ठे केदारािे ३० वदिसाच्या आत
गौण खविजाच्या िाढीि उत्खििापोटी/ िापरापोटी स्िावमत्िधिाची रक्कम शासिजमा
ि केलयास तो दं डात्मक कारिाईस पात्र राहील.

2.

सदर पाटबंधारे प्रकलपांमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणािर कसचि सुविधा विमाण होऊि,

राज्याच्या कृषी विकासास चालिा वमळणार आहे. त्यामुळे राज्यातील मोठे ि मध्यम पाटबंधारे
प्रकलपाची कामे िेळेिर पूणग होण्यासाठी कोणत्याही प्रकारे अडथळा येणार िाही.

याबाबतची

दक्षता सिग क्षेत्रीय महसूल अवधकाऱ्यांिी कटाक्षािे घ्यािी.
3.

उपरोक्त विदे श हे जलसंपदा विभागाच्या मोठ्या ि मध्यम प्रकलपांच्या कामासंबध
ं ीच

लागू राहतील.
4.

सदर शासि पवरपत्रक वित्त विभागाच्या अिौपचावरक संदभग क्रमांक विवि/वशकािा/

७८/२०१७, वदिांक १३ वडसेंबर, २०१७ िुसार वदलेलया सहमतीिुसार विगगवमत करण्यात येत
आहे .
पष्ृ ठ 3 पैकी 2
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५.

सदर पवरपत्रक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळािर

उपलब्ध करण्यात आले असूि त्याचा संगणक संकेतांक 201801051055325819 असा आहे .
सदर शासि पवरपत्रक वडजीटल स्िाक्षरीिे साक्षांवकत करुि विगगवमत करण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार ि िािािे.

(राजेंद्र क्षीरसागर)
शासिाचे सह सवचि
प्रत,
1) मा.राज्यपाल यांचे सवचि (पत्रािे), राजभिि, मलबार वहल, मुंबई.
2) मा.मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सवचि, मंत्रालय, मुंबई.
3) मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंबई.
4) सिग मंत्रालयीि विभाग.
5) सिग विभागीय आयुक्त.
6) मुख्य कायगकारी अवधकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडग
7) सिग वजलहावधकारी.
8) सिग उपविभागीय अवधकारी.
9) सिग तहवसलदार.
10) संचालक, भूविज्ञाि ि खविकमग संचालिालय, िागपूर.
11) प्रधाि मुख्य िि संरक्षक, िागपूर.
12) महालेखापाल-1, महाराष्ट्र राज्य (लेखा ि अिुज्ञय
े ता), (लेखापरीक्षा), मुंबई.
13) महालेखापाल-2, महाराष्ट्र राज्य (लेखा ि अिुज्ञय
े ता), (लेखापरीक्षा), िागपूर.
1४) वििडिस्ती "ख" कायासि, महसूल ि िि विभाग, मंत्रालय, मुबई 400 032.
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"बंदर

विकास

अनुषंगाने

धोरण-2016"

मंजूर प्रकल्ांतगगत

च्या
गौण

खवनज उत्खनन ि िा्र यािरील
स्िावमत्िधनातून सूट दे ण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
महसूल ि िन विभाग
शासन वनणगय क्र. गौखवन-10/0416/प्र.क्र 412/ख
हु तात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागग,
मंत्रालय, मुंबई 400 032.
वदनांक: 17 जानेिारी, 2018
िाचा:- 1) शासन वनणगय, गृह विभाग, क्र.: धोरण-1015/प्र.क्र.265/बंदरे -1, वद. 04/02/2016
2) शासन वनणगय, महसूल ि िन विभाग, क्रमांक : गौखवन-10/0416/प्र.क्र. 291/ख,
वद. 15 जून, 2016
प्रस्तािना-:
उ्रोक्त संदभीय क्रमांक 2 येथील शासन वनणगयान्िये राज्यात "बंदर विकास धोरण2016" अंतगगत बंदर प्रकल्ांचा विकास ि त्याच्याशी वनगडीत बांधकामे तसेच ह्या प्रकल्ांशी
संबंवधत रस्ते जोडणी, रेलिे जोडणी, ्ाणी ्ुरिठा, िीज ्ुरिठा, सं्कग यंत्रणा आवण बंदर
प्रकल्ांशी संबंवधत इतर बाबी यांच्या कामादरम्यान उत्खनन होणाऱ्या ि त्याच प्रकल्ाच्या
कामासाठी िा्रण्यात येणाऱ्या गौण खवनजािर स्िावमत्िधन आकारण्या्ासून अ्फ्रन्ट (Upfront)
100 % सूट दे ण्यात आली आहे.
तथाव्, मंत्रीमंडळाने मान्यता वदलेलया "बंदर विकास धोरण 2016" मधील ्वरच्छे द क्र.
10.2.2(A) मध्ये गौण खवनजािरील स्िावमत्िधनात 100% अ्फ्रन्ट सूट देण्याबाबतची तरतूद
आहे. त्याअनुषंगाने बंदरे विभागाने संबंवधत विकासकास बंदर क्षेत्राच्या बाहेरून उत्खनन करून
आणलेलया गौण खवनजािर स्िावमत्िधनातून सूट दे ण्याबाबतची कायग्ध्दती महसूल ि िन
विभागाने विवहत करण्याबाबत सूवचत केले आहे. यास्ति बंदर विकास धोरणांतगगत बंदर प्रकल्ांचा
विकास ि त्याच्याशी वनगडीत बांधकामासाठी उत्खनन होणा-या ि िा्रलया जाणा-या
गौणखवनजािरील

त्याचप्रमाणे

बंदर

क्षेत्राच्या

बाहेरून

आणलेलया

गौण

खवनजािरील

स्िावमत्िधनातून सूट दे ण्याबाबत सुसंगत ि सिंकष वनदे श वनगगवमत करण्याची बाब शासनाच्या
विचाराधीन होती.
शासन वनणगय -:
संदभीय क्र. 2 िरील शासन वनणगय, महसूल ि िन विभाग क्र. गौखवन/0416/प्र.क्र.
291/ख वद. 15.6.2016 अवधक्रवमत करून "बंदर विकास धोरण-2016" च्या अनुषंगाने मंजूर बंदर
प्रकल्ांतगगत गौण खवनज उत्खनन ि िा्र यािरील स्िावमत्िधनाच्या आकारणी संदभात शासन
खालीलप्रमाणे वनणगय घेत आहे :"बंदर विकास धोरण-2016" च्या अनुषंगाने बंदर प्रकल्ांचा विकास ि त्याच्याशी वनगडीत
बांधकामे, प्रकल्ाशी संबंवधत धक्के, रस्ते जोडणी, रेलिे जोडणी, ्ाणी ्ुरिठा, सं्कग यंत्रणा, माल
हाताळणीसाठी बांधण्यात येणारी गोदामे , कंरोल टॉिर आवण बंदर प्रकल्ांशी संबंवधत इतर बाबी
यांच्या कामादरम्यान उत्खनन होणाऱ्या ि त्याच प्रकल्ाच्या कामासाठी िा्रण्यात येणाऱ्या तसेच
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बाहेरून उत्खनन करून उक्त कामांसाठी आणलेलया गौण खवनजािरील स्िावमत्िधन
आकारण्या्ासून 100 % सूट दे ण्यात येत आहे.
सदर सूट वमळविण्याकामी खालीलप्रमाणे कायग्ध्दती वनवित करण्यात येत आहे :i) सदरची सिलत बंदर विकास धोरणांतगगत अस्स्तत्िातील करारनामा धारकांसाठी
सुधावरत सिलत करारनामा स्िाक्षांवकत केलयाच्या वदनांका्ासून 8 िषांच्या कालािधीकवरता
राहील. सदरचा कालािधी वनिडण्याची मुभा विकासकास राहील. मात्र बंदर क्षेत्राच्या बाहेरुन
उत्खनन करुन आणलेलया गौण खवनजािर 100 % सूट प्राप्त करण्यासाठी बंदर विकासक यांनी
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडाशी सुधावरत सिलत करारनामा स्िाक्षांवकत केलेला असणे अवनिायग
राहील. मात्र मूळ सिलत करारनाम्याच्या कालािधीत कोणताही बदल होणार नाही.
ii) "बंदर विकास धोरण-2016" वक्रयास्न्ित करण्यासाठी मुख्य कायगकारी अवधकारी,
महाराष्ट्र

मेरीटाईम

बोडग ,

मुंबई

यांना

प्रावधकृत

करण्यात

आले

असलयाने,

प्रकल्

प्रितगक/विकासकाने प्रकल्ांतगगत घोवषत भूखंडािरील गौण खवनजाच्या उत्खननासाठी ि
उत्खनन केलेलया गौण खवनजाचा िा्र करण्यासाठी तसेच सदर मंजूर प्रकल्ांतगगत बंदर
क्षेत्राच्या बाहे रून उत्खनन करून आणाियाच्या गौण खवनजािरील स्िावमत्िधनातून 100% सूट
प्राप्त करण्यासाठी बंदर विकासक यांनी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडाकडे वजलहावनहाय गौणखवनज
प्रा्ण योजना (District wise minor mineral Procurement Plan) सादर करून सदर योजना
मंजूर करून घेणे अवनिायग राहील.
iii) महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडग यांनी सदर वजलहावनहाय Procurement Plan मंजूर करताना
विकासकाने सादर केलेलया प्रकल्ांतगगत संकस्ल्त कामांच्या अंदाज्त्रकानुसार बंदर प्रकल्ांचा
विकास ि त्याच्याशी वनगडीत बांधकामे , प्रकल्ाशी संबंवधत धक्के, रस्ते जोडणी, रेलिे जोडणी,
्ाणी ्ुरिठा, सं्कग यंत्रणा, माल हाताळणीसाठी बांधण्यात येणारी गोदामे , कंरोल टॉिर या
कामांसाठी कोणकोणत्या ि वकतीप्रमाणात गौणखवनजाची आिश्यकता आहे याची ्ुष्ट्टी करून
तसेच प्रकल्ाच्या वठकाणी उ्लब्ध होणारे गौण खवनज विचारात घेऊन आिश्यक असलेले
गौणखवनजवनहाय ्वरमाण प्रमावणत करािे.
iv) महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडाने मंजूर केलेलया वजलहावनहाय Procurement Plan ची प्रत
सोबत जोडू न विकासकाने संबंवधत वजलहावधकारी यांच्याकडे गौण खवनज उत्खननाच्या मंजूरी
करीता अजग सादर करणे आिश्यक राहील. सदर अजात महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडाने वदलेलया
मंजूरीनुसार संबंवधत वजलह्यासाठी विवनर्ददष्ट्ट गौणखवनजाचा प्रकार, गौणखवनजाचे ्वरमाण तसेच
सदर गौण खवनज कोणत्या वठकाणाहू न उत्खनन करून आणले जाणार आहे याबाबतचा त्वशल
नमूद करणे आिश्यक राहील.
v) महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडाने मंजूर केलेलया वजलहावनहाय Procurement Plan च्या अवधन
राहू न संबंवधत वजलहावधकारी यांनी विकासकाच्या अजाच्या अनुषंगाने गौण खवनजाच्या उत्खननास
्रिानगी द्यािी. ि संबवं धत बंदर विकासक/प्रितगक यांना आिश्यक तेिढया ्वरमाणाच्या
िाहतूकीसाठी "Zero Royalty Transit Pass" दयािेत. विकासकाकडू न प्राप्त झालेलया अजािर,
अजग प्राप्त झालया ्ासून 15 वदिसांत वजलहावधकारी यांनी वनणगय घेणे आिश्यक राहील.
vi) सदर Zero Royalty Transit Pass गौण खवनजाचा माल उतरिून घेताना प्रकल्ाच्या
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साईट िर जमा करुन घेण्यात यािा. सदर ्ास आिश्यक त्ासणीकवरता उ्लब्ध ठे िणे आिश्यक
राहील.
vii) कोणत्याही ्वरस्स्थतीत प्रकल्ाच्या साईट िर Zero Royalty Transit Pass ्ेक्षा
अवधक प्रमाणात गौणखवनज प्रकल्ाच्या साईटिर आढळू न आलयास सदर गौणखवनज हे
अिैधवरत्या आणलयाचे समजून त्यानूसार ्ुढील दं डात्मक कारिाई करणे क्रमप्राप्त ठरेल.
viii) बंदर विकासक/प्रकल् प्रितगक यांनी सविस्तर प्रकल् अहिालाप्रमाणे (DPR) वनिासी
संकुले, उ्हारगृहे आवण कायालयीन इमारती यांच्या बांधकामासाठी बंदर क्षेत्राच्या बाहेरून
उत्खनन करून आणलेलया गौण खवनजािर वनयमानुसार स्िावमत्िधन दे य राहील. संबंवधत
विकासकाने याबाबतचे बंध्त्र वजलहावधकारी यांना सादर करणे अवनिाय राहील.
ix) सदर मंजूर प्रकल्ांतगगत भूखंडािर प्रकल् विकासाकवरता केलेलया खोदकामा्ासून
उत्खनन केलेले गौण खवनज त्या प्रकल्ाच्या महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडाने घोवषत केलेलया
क्षेत्राव्यवतवरक्त इतर वठकाणी िा्रलयास ककिा त्याची विक्री केलयास वनयमानुसार त्यािर
स्िावमत्िधन दे य राहील.
x) अशा उत्खनन केलेलया तथाव्, मंजूर प्रकल्ांतगगत बांधकामाकवरता अथिा प्रकल्ाशी
वनगडीत इतर विकास कामाकवरता िा्रात न आणलेलया तसेच बंदर विकासक/प्रकल् प्रितगक
यांनी बंदर क्षेत्राच्या बाहेरून उत्खनन करून आणलेलया गौण खवनजाचा िा्र हा बंद र
क्षेत्राव्यवतवरक्त इतर वठकाणी करीत असलयास ककिा त्याची विक्री/िावणस्ज्यक िा्र केलयास
त्याची ही कृती शासनाच्या प्रचवलत वनयमानुसार दं डनीय ठरेल. त्यानुसार प्रचवलत वनयमानुसार
दं डात्मक कारिाई ि अशा गौण खवनजाची विलहेिाट लािण्याचे अवधकार क्षेत्रीय महसूल
अवधकाऱ्यांना राहतील.
02.

सदर शासन वनणगय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्या विभागाच्या अनौ्चारीक संदभग

क्रमांक 292/2017/व्यय-9, वदनांक 15/09/2017 अनुसार वदलेलया सहमतीनुसार वनगगवमत
करण्यात येत आहे.
03.

सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in

या

संकेतस्थळािर उ्लब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201801181330252919
असा आहे. हा शासन वनणगय वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्य्ाल यांचे आदे शानुसार ि नांिाने.

(राजेंद्र क्षीरसागर)
शासनाचे सह सवचि
प्रवत,
1. मा. राज्य्ाल यांचे सवचि, राजभिन मलबार वहल, मुंबई (्त्राने)
2. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अ्र मुख्य सवचि, मंत्रालय, मुंबई.
3. सिग मा. मंत्री/मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंबई.
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4. सिग विभागीय आयुक्त.
5. सिग वजलहावधकारी.
6. संचालक, भूविज्ञान ि खवनकमग संचालनालय, नाग्ूर.
7. व्यिस्था्कीय संचालक, महाराष्ट्र औद्योवगक विकास महामंडळ, मुंबई.
8. मुख्य कायगकारी अवधकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोडग , इंवडयन मकगन्टाईल चेम्बसग,
रामजीभाई कमानी मागग, बॅलॉडग इस्टे ट, मुंबई 400 038.
9. सिग मंत्रालयीन विभाग.
10. प्रधान महालेखा्ाल (लेखा्वरक्षा-१)/(लेखा ि अनुज्ञय
े ता-१), प्रवतष्ट्ठा भिन, 101, महर्दष
किे मागग, न्यू मरीन लाईन्स, मुंबई- 400 020.
11. प्रधान महालेखा्ाल-2, महाराष्ट्र राज्य (लेखा्रीक्षा-2)(लेखा ि अनुज्ञय
े ता), नाग्ूर.
12. संचालक, लेखा ि कोषागारे , महाराष्ट्र राज्य मुंबई.
13. कक्ष अवधकारी, वित्त विभाग, व्यय-9, मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
14. कक्ष अवधकारी, गृह विभाग, (बंदरे-1), मंत्रालय, मुंबई -400 032.
15. कक्ष अवधकारी, ब-1 कायासन, महसूल ि िन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
16. वनिड नस्ती "ख" कायासन, महसूल ि िन विभाग मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
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गौण खनिजाच्या खनिपट्टयासाठी
नििावाची काययपध्दती.
महाराष्ट्र शासि
महसूि व वि नवभाग
शासि निणयय क्रमाांक : गौखनि-10/1118/प्र.क्र.448/ख,
मांत्रािय, मांबई - 400 032,
नदिाांक : 23/01/2019.
`पहा :- महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खिि (नवकास व नवनियमि) नियम, 2013.
प्रस्ताविा:महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खिि (नवकास व नवनियमि) नियम, 2013 मधीि नियम 9 मध्ये, शासिाकडे
ककवा कोणत्याही सावयजनिक प्रानधकरणाकडे निनहत असिेल्या कोणत्याही जमीिीवरीि खाणपट्टे , तसेच खाजगी
जमीिधारक ककवा भोगवटादार त्याची जमीि अन्य व्यक्तीस खाणकामासाठी दे ण्यास इच्छक असेि आनण असा
जनमिधारक ककवा भोगवटादार नजल्हानधकाऱ्यास यासांबध
ां ात िेखी सांमतीपत्रक दे त असेि तर अशा जनमिीवरीि
गौण खनिजाचे खनिपट्टे जाहीर नििावाद्वारे मांजूर करण्याची तरतूद आहे . खाणपट्टयाांच्या अशा जाहीर नििावाची
काययपध्दती आनण अटी व शती शासिाकडू ि वेळोवेळी आदे शाद्वारे नवर्निदीष्ट्ट करण्यात येतीि, त्याप्रमाणे असतीि
अशीही तरतूद आहे . त्यािषांगािे गौण खनिजाच्या खनिपट्टयाच्या नििावाची काययपध्दती नवनहत करण्याची बाब
शासिाच्या नवचाराधीि होती.
शासि निणयय :महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खिि (नवकास व नवनियमि) नियम, 2013 मधीि नियम 9 मधीि तरतूदीिसार
वाळू व्यनतनरक्त अन्य गौण खनिजाच्या (अनधसूनचत केिेिे गौण खनिज वगळू ि) खनिपट्टाचा नििाव करण्यासाठी
खािीिप्रमाणे काययपध्दती, अटी व शती नवनहत करण्यात येत आहे :अ. गौण खनिजाच्या खनिपट्याच्या नििावापूवी करावयाची काययवाही :(1) महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खिि (नवकास व नवनियमि) नियम, 2013 च्या नियम 9 मधीि तरतूदीिसार
गौण खनिज खाणकाम नवषयक योग्य अथवा सांभाव्य क्षेत्र नजल्हानधकारी नचन्हाांनकत करुि सूनचत करतीि.
(2) खनिज सवित नियम, 2016 च्या नियम 15 मधे िमूद केिेिी ताांनत्रक अहयताप्रा्त व अिभव धारण
करणाऱ्या व्यक्तीमार्यत नजल्हानधकारी खाणकाम योग्य नचन्हाांनकत क्षेत्राचा भूनवज्ञािकीय ताांनत्रक अहवाि
तयार करुि घेतीि.
(3) वरीि अ (2) मधे िमूद करण्यात आिेिा भूनवज्ञािकीय ताांनत्रक अहवाि सांचािक, भूनवज्ञाि व खनिकमय
सांचाििािय हे अथवा त्याांिी प्रानधककत केिेिा सक्षम प्रानधकारी प्रमाणीत करे ि आनण गौण खनिज
आढळाबाबत प्रमाणपत्र दे ईि.
ब. गौण खनिजाच्या उत्खििासाठी ग्रामसभेची नशर्ारस:(1) महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खिि (नवकास व नवनियमि) नियम, 2013 मधीि नियम 10 (4) मधीि
तरतदीिसार खनिपट्टयाच्या नििावापूवी सांबनां धत स्थानिक स्वराज्य सांस्थेची नशर्ारस घेण्यात यावी. अशी
नशर्ारस प्रा्त झाल्यािांतरच नििाव करण्यात यावे.
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(2) सांबनधत स्थानिक स्वराज्य सांस्थेच्या क्षेत्राति प्रा्त झािेल्या महसूिाच्या प्रमाणात केंद्र शासिाच्या
प्रधािमांत्री खनिक्षेत्र कल्याण योजिेच्या तरतूदीिसार नवकास कामाांसाठी निधी दे य आहे. ही बाब
ग्रामपांचायतीच्या निदशयिास आणण्यात येईि.
(3) ज्या स्थानिक स्वराज्य सांस्थेिे खनिपट्टयाच्या नििावास परवािगी नदिेिी िाही,त्या स्थानिक स्वराज्य
सांस्थेच्या हद्दीत गौण खनिजाचे अवैध उत्खिि आढळू ि आल्यास, तसेच, या अवैध उत्खििात
पदानधकाऱ्याांचा प्रत्यक्ष सहभाग आढळल्यास उपनवभागीय अनधकाऱ्याांकडू ि पडताळणी करूि अशा
पदानधकाऱ्याांवर स्थानिक स्वराज्य सांस्थेच्या अनधनियमातीि तरतदीिसार कारवाई करण्यात येईि, याची
समज सवय सांबनां धताांिा दे ण्यात यावी.
क. हातची ककमत (अपसेट प्राईज) निनीती:महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खिि (नवकास व नवनियमि) नियम 2013 मधीि नियम 46 (1) मधीि
तरतूदीिूसार शासिाकडू ि वेळोवेळी निनीत केिेिे प्रतीब्रास स्वानमत्वधिाचे दर हातची ककमत म्हणूि घेण्यात
यावे. तथानप, खनिपट्टयाच्या पनहल्या नििावािांतर पढीि प्रत्येक नििावाच्यावेळी प्रचिीत स्वानमत्वधिाची
रक्कम ककवा सदर खनिपट्टयाच्या मागीि नििावातीि प्रतीब्रास रक्कम यापैकी जी जास्त असेि ती हातची
ककमत म्हणूि घेण्यात यावी.
ड. नििावधारक याांच्यासाठी आवश्यक पात्रता:(1) नियनमत आयकर भरत असल्याचा परावा, पॅि क्रमाांक व नवक्रीकर नवभागाचा TIN क्रमाांक, (GST NO.)
असिेल्या नििावधारकाांिाच नििावात सहभागी होता येईि.
(2) नििावाच्या निनवदा भरु इच्च्छणा-या व्यक्तींिा निनवदा अजाचे शल्क रु.5,000/- रोखीिे भरणे
आवश्यक राहीि.
(3) नििावात भाग घेणाऱ्या व्यक्तीिा इसारा रक्कम म्हणूि रुपये 5,00,000/- (रुपये पाच िक्ष र्क्त)
आरटीजीएसद्वारे भरणे आवश्यक राहीि.
इ. खनिपट्टयाच्या नििावाची काययपध्दती:(1) राज्यातीि गौण खनिजाच्या खनिपट्टयाचे नििाव ई-टें डकरग/ई-ऑक्शि पध्दतीिे करण्यात यावे.
(2) खनिपट्टयाच्या नििावाचा कमाि कािावधी पाच वषाचा राहीि व हा कािावधी यशस्वी
नििावधारकासोबत करारिामा केल्याच्या नदिाांकापासूि सरु होईि.
(3) खनिपट्टयाच्या नििावाबाबतची जानहरात नजल्यातीि दोि प्रमख वतयमािपत्रात नििावापूवी नकमाि
15 नदवस अगोदर प्रनसध्द करण्यात यावी व त्याांच्या प्रती नवभागीय आयक्त कायािय, नजल्हानधकारी
कायािय तसेच नजल्यातीि सवय क्षेनत्रय महसूि अनधका-याांच्या कायाियात सूचिा र्िकावर िावण्यात
याव्यात. तसेच सदर जानहरात नजल्हानधकारी कायाियाच्या तसेच शासिाच्या वेबसाईटवर सध्दा प्रनसध्द
करण्यात यावी.
खनिपट्टा नििावाच्या जानहरातीमध्ये सांबनां धत खनिपट्टयाचे िाव, खनिपट्टयाचे नठकाण, सवे
क्रमाांक, खनिपट्टयाचे क्षेत्रर्ळ, प्रनत ब्रास हातची ककमत व खनिपट्टयाचा कािावधी ठळकपणे िमूद
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करण्यात यावा. तसेच नििावात भाग घेणाऱ्या इच्छू क व्यक्तींिा अट क्रमाांक अ (3) िसार भूनवज्ञािकीय
ताांनत्रक अहवाि उपिब्ध करुि दे ण्यात यावा.
(4) नजल्यातीि सवय खनिपट्टयाांचा नििाव नजल्याच्या मख्याियी

शक्यतो एकाच नदवशी आयोनजत

करण्यात यावा. नििावाच्या नदवशी सवय खनिपट्टयाच्या नििावाची काययवाही पूणय ि झाल्यास िगतच्या
पढीि नदवशी सकाळी कायाियीि वेळेत काययवाही पढे सरु करावी. नजल्यातीि सवय खनिपट्टयाचे
नििाव सांबध
ां ीत नजल्हानधकारी ककवा अपर नजल्हानधकारी याांच्या व्यक्तीगत नियांत्रणाखािी व
दे खरे खीखािी पार पाडण्यात यावेत. नजल्हानधकारी ककवा अपर नजल्हानधकारी याांिा हे काम कोणत्याही
पनरच्स्थतीत कोणत्याही अन्य अनधकाऱ्यािा िेमि
ू देता येणार िाही.
(5) नििावात भाग घेऊ इच्च्छणाऱ्या व निनवदा भरु इच्च्छणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीिे / सांस्थेिे निनवदा सादर
करतािा इसारा रक्कम RTGS द्वारे भरणे आवश्यक राहीि.
(6) प्रस्तानवत नििावासांदभात काही तक्रारी/ आक्षेप / सूचिा प्रा्त झाल्यास नजल्हानधकारी/अपर
नजल्हानधकारी याांिी त्याची तपासणी / चौकशी करावी व नििाव ि करण्यास सबळ कारणे असल्याची
खात्री झाल्यास नििावाची प्रनक्रया स्थनगत करावी.
(7) निनवदा प्रनक्रया स्पधात्मक होण्यासाठी कमीत कमी तीि निनवदाकार असणे आवश्यक आहे . तीिपेक्षा
कमी निनवदाकाराांिी भाग घेतिा असल्यास, सांबनां धत सक्षम अनधकाऱ्यािे निनवदा सादर करण्यासाठी
प्रथम नकमाि एक आठवड्याची मदतवाढ द्यावी. अशी मदतवाढ नदल्यािांतर दे खीि तीिपेक्षा कमी
निनवदाकाराांिी भाग घेतिा असल्याचे निदशयिास आल्यास दसऱ्याांदा एक आठवड्याची मदवाढ द्यावी.
त्यािांतरही तीि निनवदापेक्षा कमी प्रनतसाद नमळाल्यास सक्षम अनधकाऱ्यािे ई-ऑक्शिची प्रनक्रया सरु
करावी.
(8) नििावात ठे वण्यात आिेल्या एखाद्या खनिपट्टयाकरीता हातच्या ककमतीपेक्षा (अपसेट प्राईसपेक्षा) कमी
दे कार प्रा्त झाल्यास ककवा देकार प्रा्त ि झाल्यास त्याची सनवस्तर कारणे िोंदवूि त्या खनिपट्टयाचा
र्ेरनििाव करण्यात यावा.
(9) खनिपट्टयाच्या नििावासाठी निनीत करण्यात आिेल्या प्रतीब्रास हातच्या ककमतीपेक्षा (upset price)
अनधक रकमेिे नििावाच्या बोिीची सरुवात करण्यात यावी.
(10) नििावातीि / निनवदे तीि सवोच्च बोिीचा देकार स्वीकारावयाचा ककवा िाकारावयाचा निणयय
प्रकरणपरत्वे अपर नजल्हानधकारी/नजल्हानधकारी याांिी घ्यावयाचा असूि, सदर निणयय सांबनां धतास
नििावाच्या नदवशीच कळनवणे आवश्यक राहीि. निनवदा िाकारावयाचा निणयय घेतल्यास त्याची सनवस्तर
कारणे िोंदनवण्यात यावी.
(11) नििावात भाग घेणाऱ्या ज्या व्यक्तीचा दे कार / निनवदा स्वीकारण्यात आिी िसेि, त्याांिी नििावात
भाग घेण्यासाठी भरिेिी इसारा रक्कम (EMD) नििावाची काययवाही सांपताच परत करण्यात यावी.
(12) ज्या नििावधारकाचा सवोच्च बोिीचा दे कार च्स्वकारण्यात आिा आहे अशा नििावधारकािा
त्याच्या प्रतीब्रास बोिीिसार होणाऱ्या ककमतीिे भूनवज्ञािकीय ताांनत्रक अहवािात िमूद केिेल्या अांदाजीत
उत्खििाच्या पनरमाणाच्या 15 टक्के एवढी रक्कम नििावाच्या नदवसापासूि सात नदवसाांच्या आत आगाऊ
स्वानमत्वधि म्हणूि शासि जमा करणे बांधिकारक राहीि. नििावापूवी शासिजमा केिेिी इसारा रक्कम
अशा आगाऊ स्वानमत्वधिापोटी भरावयाच्या रकमेत समायोनजत करण्यात यावी,
स्वानमत्वधिापोटी आगाऊ म्हणूि जमा करण्यात आिेल्या रकमेच्या प्रमाणात गौण खनिजाचे
उत्खिि सांपण्यापूवी नििावधारकािे प्रनतब्रास नििावाच्या बोिीिसार महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खिि
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(नवकास व नवनियमि) नियम, 2013 च्या प्रकरण तीि नियम 46 (1) (दोि) व (तीि) मधे िमूद केल्याप्रमाणे
खाणपट्टा क्षेत्रातूि काढावयाच्या गौण खनिजावरीि स्वानमत्वधि शासिजमा करणे आवश्यक राहीि.
(13) भूनवज्ञािकीय ताांनत्रक अहवािासाठी येणारा खचय नजल्हानधकारी याांिी कायाियीि खचाति भागवावा.
ई. नििावािांतर करावयाची काययवाही:(1) नििावाच्या तारखेपासूि 15 नदवसाांच्या आत नजल्हानधकारी याांिी यशस्वी नििावधारकािा हे तप
ू त्र
(letter of intent) द्यावे. नजल्हानधकारी हे तूपत्रामध्ये केंद्र शासिाच्या पयावरण व वि मांत्राियाच्या नदिाांक
14 स्टें बर 2006 (EIA Notification 2006 ) व पयावरण, वि व वातावरणीय बदि मांत्राियाच्या नदिाांक
15/01/2016 च्या अनधसूचिेतीि तरतदीिसार गौण खनिज उत्खििापूवी पयावरण अिमती व महाराष्ट्र
गौण खनिज उत्खिि (नवकास व नवनियमि) नियम, 2013 च्या नियम 20 मधीि तरतूदीिसार खाणकाम
आराखडा (Mining Plan) तयार करणे अत्यावश्यक असिेचे ठळकपणे िमूद करावे. हेतूपत्राच्या
नदिाांकापासूि 120 नदवसाांच्या आत यशस्वी नििावधारकास सक्षम यांत्रणेमार्यत खाणकाम आराखडा
तयार करूि घ्यावा िागेि. तसेच, पयावरण अिमती व इतर आवश्यक असिेिी िा-हरकत प्रमाणपत्रे
आनण हे तूपत्रात नजल्हानधकारी याांिी िमूद केिेिी कागदपत्रे नजल्हानधकारी कायाियास सादर करणे
आवश्यक राहीि.
यशस्वी नििावधारकास वरीिप्रमाणे िमूद केिेिी कागदपत्रे याांची पूतयता करण्यास 120
नदवसाांपेक्षा अनधकचा कािावधी िागल्यास अशा अनधकच्या कािावधीस नििावधारक जबाबदार िाही,
अशी नजल्हानधकारी याांची खात्री पटल्यास ते वरीि 120 नदवसाांचा कािावधी सांपष्ट्ू टात आल्यािांतरही
सांबनां धतास या पूतयतेकरीता वाजवी मदतवाढ दे ऊ शकतीि.
(2) वरीि अ.क्र. ई (1) मधे िमूद केल्यािसार यशस्वी नििावधारकािे आवश्यक असिेल्या सवय
कागदपत्राांची पतयता केल्यापासूि

15 नदवसाांच्या आत नजल्हानधकारी सांबनां धत नििावधारकाच्या

िाभामध्ये खाणपट्टा मांजूरीचा आदे श पारीत करतीि व खाणपट्टा निष्ट्पादि व िोंदणीबाबतची आवश्यक
काययवाही करतीि.
(3) महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खिि (नवकास व नवनियमि) नियम, 2013 मध्ये स्वानमत्वधिाच्या दरात 3
वषातूि एकदा सधारणा करण्याची तरतूद आहे . सदर तरतदीिूसार गौण खनिजाचे स्वानमत्वधिाच्या
दरात सधारणा करण्यात आल्यास, सदर स्वानमत्वधिाची प्रतीब्रास रक्कम ककवा खनिपट्टयाच्या नििावात
निनीत करण्यात आिेिी गौण खनिजाची प्रतीब्रास रक्कम यापैकी जी जास्त असेि त्या दरािे रक्कम
खनिपट्टाधारकास शासिजमा करणे बांधिकारक राहीि. अशी स्पष्ट्ट अट करारिाम्यात समानवष्ट्ट
करण्यात यावी.
(4) खनिपट्टाधारकास नजल्हा पनरषद, पांचायत सनमती तसेच शासिािे नवनहत केिेिे कर / शल्क व नजल्हा
खनिज प्रनतष्ट्ठाि करीता शासि वेळोवेळी निनीत करीि एवढी अांशदािाची रक्कम अदा करणे बांधिकारक
राहीि. याचाही स्पष्ट्ट उल्लेख करारिाम्यात करण्यात यावा.
(5) खनिपट्टाधारकािे निष्ट्पादि करतेवळ
े ी नििावाच्या अटी व शतीचे,तसेच पयावरण अिमतीतीि अटी व
शतीच्या यथोनचत पाििाथय प्रनत हे क्टर रुपये 2,50,000/- या दरािे अिामत रक्कम म्हणूि
नजल्हानधकारी / अपर नजल्हानधकारी याांच्याकडे ठे वणे आवश्यक राहीि. नििावाच्या मदतीत सवय अटी व
शतीचे योग्यनरत्या पािि केल्यास, नििावाची मदत सांपल्यावर सदर अिामत रक्कम खनिपट्टाधारकास
परत करण्यात यावी. अटी व शतीचे पािि ि केल्यास अिामत रक्कम ज्त करण्यात यावी.
(6) खाणपट्टा मांजूरीच्या नदिाांकापासूि सात नदवसात खनिपट्टाधारकास खनिपट्टयाचा प्रत्यक्षात ताबा
दे ण्यात यावा. खनिपट्टयाचा ताबा मांजूरीच्या नदिाांकापासूि सात नदवसाांच्या आत नििावधारकास ि
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नदल्यास त्यास जबाबदार असिेल्या अनधकारी /कमयचारी याांच्यानवरुद्ध नशस्तभांगनवषयक कारवाई
करण्यात येईि याची समज सवय सांबनां धताांिा दे ण्यात यावी.
(7) नििावधारकास खनिपट्टयाचा ताबा दे तािा तसेच ताबा परत घेतािा तहनसिदार ककवा नजल्हा
खनिकमय अनधकारी याांच्या समक्ष ईटीएस मशीिद्वारे खाणकामाची मोजणी करुि पांचिामा करण्यात यावा.
अशा पध्दतीिे ताबा दे तािा व परत घेतािा ईटीएस मशीिद्वारे खाणकामाची मोजणी करण्यात आल्याबाबत
नजल्हानधकारी/अपर नजल्हानधकारी याांिी खात्री करावी.
(8) खनिपट्टयाची मोजणी सांबनां धत तहनसिदार/नजल्हा खनिकमय अनधकारी याांिी खनिपट्टाधारकाच्या
समक्ष नकमाि दर सहा मनहन्याांिी करण्यात यावी. महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खिि (नवकास व नवनियमि)
नियम, 2013 च्या नियम 46 मधीि खाणपट्यासाठीच्या अटी व शतीिसार स्वानमत्वधि व
खाणकामासांबध
ां ातीि इतर दे य रक्कमा भरण्यासाठी शासिािे निनीत केिेिा नदिाांक उिटू ि गेल्याच्या
साठाव्या नदवसापासूि स्वानमत्वधि व इतर खाणकामासांबध
ां ातीि इतर दे य रकमाांच्या नविांबािे केिेल्या
प्रदािावर, असे स्वानमत्वधि व खाणकामासांबध
ां ातीि इतर दे य रकमा भरे पयंत, प्रनतवषी 15 टक्के दरािे
सरळव्याज खाणपट्टाधारकाकडू ि आकारण्यात येईि.
(9) यशस्वी नििावधारकासोबत करण्यात येणाऱ्या करारिाम्याच्या निष्ट्पादिाच्या वेळी

खाणकाम

आराखड्यािसार उपिब्ध गौण खनिज तसेच यशस्वी नििावधारकािे बोिी केिेिी प्रनतब्रास ककमत
नवचारात घेवि
ू येणाऱ्या एकूण रकमेवर मद्राांकशल्क आकारण्यात यावे. याप्रमाणे येणारी एकूण रक्कम रु.
10 िाखाांपयंत असल्यास अशा रकमेच्या 0.1 टक्का ककवा रु.100/- यापैकी जे अनधक असेि तेवढे
मद्राांक शल्क आकारण्यात यावे. तसेच अशी रक्कम रु.10 िाखाांपेक्षा जास्त असल्यास त्या रकमेच्या 0.2
टक्के एवढे मद्राांक शल्क आकारण्यात यावे.
(10) शासिािा दे य असणारे स्वानमत्वधि, ठोकबांद भाडे , भूपष्ट्क ठ भाडे , पाणीपट्टी याांसह, भाडे पट्टयाची
रक्कम भरण्याच्या अटींवर, खाणकाम करण्यासाठी खाणपट्टा मांजूर करण्यात येईि आनण पट्टे दारािा गौण
खनिजे खोदू ि काढण्याचा आनण काढिेल्या गौण खनिजाांची नवल्हे वाट िावण्याचा अनधकार असेि.
भाडे पट्टयाच्या रकमेमध्ये स्वानमत्वधि, ठोकबांद भाडे , भूपष्ट्क ट भाडे , पाणीपट्टी, नजल्हा पनरषद
पांचायत सनमतीचे शल्क, अककषक शल्क व नजल्हा खनिज प्रनतष्ट्ठाि अांशदािाची रक्कम याचा समावेश
आहे .
(11) प्रत्येक बारकोडे ड वाहतूक पावतीवर नजल्हा खनिकमय अनधकारी याांची सही व नशक्का आवश्यक
राहीि. नििावातीि बोिीिसार जेवढ्या ब्रास गौण खनिजाची रक्कम शासिजमा करण्यात येईि,
तेवढ्या ब्रास गौण खनिजाचे उत्खिि करण्याचा कायदेशीर अनधकार नििावधारकास प्रा्त होईि व
त्यािसार बारकोडे ड वाहतूक पासेस नििावधारकास दे ण्यात येतीि.
उ. नििाव/परवािाधारकािे अटी/शतींचे उल्लांघि केल्यास करावयाची कारवाई:(1) नििावधारकाांिी आपापसात सांगिमत केल्यास, ठरानवक खनिपट्टयाांचा नििाव पन्हा पन्हा िावूि
सध्दा कोणीही नििावधारक बोिी बोिण्यास पढे येत िसल्यास व त्यामळे खनिपट्टयाचा नििाव होऊ
शकत िसल्यास अशा प्रकारे सांगिमत करुि शासिाच्या महसूिाचे िकसाि करणाऱ्या तसेच अवैध
उत्खिि व वाहतूकीसारखे गन्हे करणाऱ्या नििावधारकास सांपणय राज्यासाठी काळ्या यादीत (Black List)
टाकण्यात यावे.
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(2) गौण खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या वाहिचािकाकडे वैध बारकोडयक्त वाहतक पास आहे ककवा िाही,
याची शहानिशा करण्यात यावी.याबाबतच्या निरीक्षणाच्या वेळी सांबनां धत वाहिचािकाकडे वैध
बारकोडयक्त वाहतक पास आढळिा िाही ककवा वाहतूक पासचा निर्नदष्ट्ट कािावधी सांपिेिा असेि तर
सदर गौण खनिजाचे उत्खिि/वाहतूक अवैध समजूि त्यानवरुध्द महाराष्ट्र जमीि महसूि सांनहता 1966
मधीि किम 48 (7) व 48(8) िसार कारवाई करण्यात यावी.
(3) अवैध उत्खिि व वाहतकीच्या प्रकरणामध्ये सांबनां धत खनिपट्टाधारक दोषी आढळल्यास त्याांच्यानवरुध्द
प्रचनित नियमािसार कारवाई करण्यात यावी.
प्रचनित

नियमािसार कारवाई करतािा सांबनां धताांनवरुध्द भारतीय

दां ड सांहीता किम,

34,114,379,392,393,394,396 इत्यादी किमाांतगयत गन्हा दाखि करणे, महाराष्ट्र जनमि महसूि
सांनहता, 1966 मधीि किम 48 (7) मधीि तरतदीिसार दां डात्मक कारवाई करणे व किम 48(8) मधीि
तरतदीिसार गौण खनिजाच्या उत्खििासाठी वापरिेिी यांत्रसामग्री व वाहतूकीसाठी वापरिेिी वाहिे
ज्त करणे, अवैध उत्खिि केिेिे गौण खनिज ज्त करणे इत्यादी कारवाई करण्यात यावी.
तसेच गौण खनिजाचे अवैध उत्खिि वा वाहतक इत्यादीच्या अिषांगािे कारवाई करताांिा महसूि
अनधकारी / कमयचारी याांच्यावर हल्ले होत असल्याचे निदशयिास आल्यास व अशा नठकाणी सांघनटत
गन्हे गारीचे प्रकार आढळू ि आल्यासअशा सांघनटत गन्हेगारीनवरुध्द 'मोक्का' सारख्या अनधनियमान्वये
कारवाई करण्याबद्दि सध्दा नवचार व्हावा.
(4)

महसूि व वि नवभाग शासि पनरपत्रक क्रमाांक गौखनि 10/0316/प्र.क्र. 204/ख, नदिाांक

14/06/2016 मधीि

(i) मधीि तरतूदीिूसार गौण खनिजाचे बाजारभाव निनीत करण्यात यावे व

त्यािसार गौण खनिजाच्या अवैध उत्खिि व वाहतकीच्या प्रकरणात दां डाच्या रकमेची पनरगणिा करण्यात
यावी. प्रकरणपरत्वे दां डात्मक कारवाई करण्यापूवी सांबनां धताांिा िोटीस दे वूि त्याांची बाजू ऐकूि घेऊि
कायद्यातीि तरतदीिसार स्वयांस्पष्ट्ट आदे श पानरत करण्यात यावेत.
(5) खनिपट्टाधारक याांिी पयावरण अिमतीमधीि अटी व शतीचे तसेच पयावरण नवषयक नियमातीि
तरतूदींचे पािि करणे बांधिकारक असेि. सदर तरतदीचे उल्लांघि झाल्यास ते पयावरण (सांरक्षण)
अनधनियम, 1986 मधीि तरतदीिूसार कारवाईस पात्र राहतीि.
(6) गौण खनिजाचे उत्खिि करतािा ककवा काढतािा कोणत्याही शासकीय ककवा खाजगी मािमत्तेस
कोणतीही हािी/िकसाि पोहचल्यास त्याची भरपाई करण्याचे दानयत्व नििावधारकावर राहीि. अशा
हािीची / िकसािीची पनरगणिा नजल्हानधकारी/अपर नजल्हानधकारी याांच्याकडू ि करण्यात येईि व
त्याबाबतचा त्याांचा निणयय अांनतम राहीि व अशी रक्कम जमीि महसूिाच्या थकीबाकीच्या वसूिीप्रमाणे
सांबध
ां ीत नििावधारकाकडू ि वसूि करण्यास पात्र राहीि. या सांबध
ां ी अट करारिाम्यात नववनक्षतपणे
समानवष्ट्ट करण्यात यावी.
ऊ. नजल्हा खनिज प्रनतष्ट्ठाि निधी:केंद्र शासिािे खाण व खनिजे (नवकास व नवनियमि) सधारणा अनधनियम, 2015 मधीि किम 9 (ब)
मध्ये राज्य शासिािे अनधसूचिेद्वारे खनिकमामळे बानधत प्रत्येक नजल्यात नजल्हा खनिज प्रनतष्ट्ठाि स्थापि
करण्याची तरतूद केिी आहे . त्यािसार शासि अनधसूचिा उद्योग, ऊजा व कामगार नवभाग क्रमाांक
एमडीएर् 0615/51/प्र.क्र.34/उदयोग-9, नदिाांक 01.09.2016 अन्वये, नजल्हा खनिज प्रनतष्ट्ठाि स्थापि
करुि, सवय प्रकारच्या गौण खनिज खाणपट्टाधारक, परवािाधारक तसेच वाळू नििावधारकाकडू ि शासिास
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जमा करण्यात येणाऱ्या स्वानमत्वधिाच्या रकमेच्या 10 टक्के रक्कम नजल्हा खनिज प्रनतष्ट्ठािसाठी अांशदाि
म्हणूि घेण्याचा निणयय घेण्यात आिा आहे . त्यािसार शासिजमा करण्यात येणाऱ्या स्वानमत्वधिाच्या
रकमेवर 10 टक्के आगाऊ रक्कम नजल्हा खनिज प्रनतष्ट्ठािसाठी अांशदाि म्हणूि दे य आहे .
ए. खनिपट्टा नििावाच्या सवयसाधारण अटी व शती :(1) महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खिि (नवकास व नवनियमि) नियम 2013 मधीि सवय अटी व शती तसेच
प्रामख्यािे नियम 46 मधीि सवय अटी व शती, नियम 30 नवत्तीय हमी, नियम 51, 52, 53, 54, 57 मधीि
तरतदी िागू राहतीि.
(2) खनिपट्टाधारकास महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खिि (नवकास व नवनियमि) नियम, 2013 मधीि नियम
21,22,23,24,25,26,27,28 व 29 मधीि तरतदीिसार खाणकाम आराखड्यात बदि करणे, खाणकाम
योजिा सादर करणे इत्यादी बाबींची पतयता करणे आवश्यक राहीि.
(3) नििावधारकािे मांजूर व नचन्हाांनकत केिेल्या एकूण क्षेत्राबाहे र उत्खिि केल्यास, सदर उत्खिि अवैध
उत्खिि समजूि त्याचा खाणपट्टा रद्द करुि शासिजमा असिेिी सवय रक्कम ज्त करण्यात येईि.
(4) महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खिि (नवकास व नवनियमि) नियम 2013 मधीि नियम 45 मधीि
तरतदीिसार शासिाच्या पूवप
य रवािगी नशवाय नििावधारकास खनिपट्टा दसऱ्या कोणाकडे ही हस्ताांतरीत
करता येणार िाही. तसेच, नििावधारकास त्याांिा मांजर केिेिा खनिपट्टा दसऱ्या कोणािाही चािनवण्यास
दे ता येणार िाही ककवा नििावािांतर भागीदारही घेता येणार िाही.
(5) खनिपट्टाधारकाकडू ि करारिाम्यातीि तसेच पयावरण अिमतीतीि अटी व शतीचे पािि करण्यात येते
ककवा कसे याबाबत सांबनां धत तहनसिदार ककवा उप नवभागीय अनधकारी ककवा नजल्हा खनिकमय अनधकारी
याांिी दर तीि मनहन्याांिी तपासणी करणे बांधिकारक राहीि. या प्रमाणे प्रत्येक खाणपट्टयाची तीि
मनहन्यातूि नकमाि एकदा होईि असे वेळापत्रक नजल्हानधकारी/अपर नजल्हानधकारी याांिी वषाच्या
सरुवातीिाच आखूि द्यावे व त्याची काटे कोरपणे अांमिबजावणी होईि हे सनिनीत करावे.
ऐ. सनियांत्रण:(1) अवैध गौण खनिज उत्खिि/वाहतकीवर प्रभावी नियांत्रण ठे वणे शक्य व्हावे, यासाठी तहनसि व नजल्हा
स्तरावर पोिीस, पनरवहि व महसूि अनधकारी / कमयचारी याांची स्वतांत्र भरारी / दक्षता पथके अपर
नजल्हानधकारी /नजल्हानधकारी याांिी निमाण करावीत व त्यापथकाांचे काययक्षेत्रातीि अवैध उत्खिि व
वाहतकीस अटकाव करणे ही या पथकाची सामहीक जबाबदारी राहीि.
(2) अवैध उत्खिि /वाहतूकीची घटिा वा प्रकरण ज्या महसूि अनधकारी / कमयचारी याांच्या
काययक्षेत्रातउघडकीस येईि, ते अनधकारी / कमयचारी सदर प्रकरणात जबाबदार आहे त काय याची कसूि
तपासणी करण्यात यावी. तपासणीमध्ये सदर स्थानिक अनधकारी / कमयचारी अवैध उत्खििास जबाबदार
असल्याचे आढळू ि आिे ककवा त्याांिी अवैध उत्खिि / वाहतकीवर परेसे नियांत्रण ि ठे वल्याचे आढळल्यास
त्या अनधकारी / कमयचारी याांच्यावर जबाबदारी निनीत करुि, त्याांच्यानवरुध्द प्रचनित नियमािसार
नशस्तभांगनवषयक कारवाई करण्यात यावी.
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ओ. खनिपट्टयाच्या नििावाच्या जाहीर सूचिेसोबत प्रनसध्द करावयाच्या अटी /शती :(1) नििावात बोिण्यात आिेल्या बोिीच्या रकमा तसेच निनवदाद्वारे प्रा्त झािेिे दे कार हातच्या
ककमतीपेक्षा जास्त िसल्यास अशा खनिपट्टयाच्या 10 नदवसाच्या आत र्ेरनििाव करण्यात येईि.
(2) नििावात भाग घेऊ इच्च्छणा-या व निनवदा भरु इच्च्छणा-या प्रत्येक व्यक्तीिा अिामत रक्कम नििाव
सरु होण्याच्या 2 नदवस अगोदर/ निनवदे चा अजय सादर करताांिा नजल्हानधकारी कायाियात
आरटीजीएसद्वारे भरावी िागेि. ज्या नििावधारकाची अत्यच्च बोिी / निनवदा च्स्वकारण्यात येईि, त्याची
रक्कम नियमािसार त्यािेा़ भरावयाच्या नििावाच्या रकमेत समायोनजत करण्यात येईि. ज्या
नििावधारकाची बोिी / निनवदा च्स्वकारण्यात येणार िाहीत, त्याांच्या अिामत रकमा नििाव सांपल्यािांतर
तातडीिे परत करण्यात येतीि.
(3) नििावधारकाच्या अनियनमतताांमळे नििाव ज्यावेळी रद्द करण्यात येईि अशा वेळेस त्या खनिपट्टयाच्या
क्षेत्राचा िव्यािे नििाव करण्यात येईि. अशा पध्दतीिे नििाव रद्द केिेल्या खनिपट्टयाच्या र्ेरनििावात
पूवीच्या नििावाच्या ककमतीपेक्षा कमी ककमत आल्यास र्रकाची रक्कम पूवीच्या नििावधारकाकडू ि जमीि
महसूिाची थकबाकी म्हणूि वसूि करण्यात येईि. तथानप र्ेरनििावात पूवीच्या ककमतीपेक्षा अनधक
(जादा) ककमत आल्यास त्यावर पूवीच्या नििावधारकास कोणताही हक्क राहणार िाही.
(4) नििावािे नदिेल्या क्षेत्रातूि करारात िमूद केिेल्या कािावधीत, परवािगी नदिेल्या साधिाच्या
सहाय्यािेच गौण खनिजाचे उत्खिि करण्याची जबाबदारी नििावधारकाची राहीि .
(5) नििावधारकािे गावकऱ्याांच्या निस्तार हक्काांस बाधा पोहोचनवता कामा िये.
(6) गौण खनिजाचे उत्खिि करतािा अथवा वाहतक करतािा अपघात झाल्यास नििावधारकािे
अपघाताची मानहती तात्काळ जवळच्या पोिीस ठाण्यात द्यावी.
(7) नििावधारकािे गौण खनिजाच्या वाहतकीसाठी सक्षम प्रानधका-याांिी म्हणजे नजल्हा खनिकमय
अनधकाऱ्यािे प्रमानणत व स्वाक्षनरत केिेिी वाहतूक पावती गौण खनिज वाहतूक करणा-या प्रत्येक
वाहिासोबत दरवेळी दे णे आवश्यक आहे . नििावधारकािे त्याच्या नििावस्थळातीि गौण खनिजाची
वाहतूक करणा-या वाहिास त्याच्या वहि क्षमते इतक्याच पनरमाणाची वाहतूक पावती द्यावी. कोणतेही वाहि
त्यापेक्षा अनधक वाहतूक करीत असल्याचे आढळू ि आल्यास त्या वाहिातीि सांपण
ू य गौणखनिज अवैध आहे
असे समजूि त्यावर नियमािसार दां डात्मक कारवाई तसेच क्षमतेपक्ष
े ा जास्त वाहतूकीबाबत मोटर वाहि
कायद्यािसार कारवाई करण्यात येईि. दां डिीय कारवाईबरोबर ज्त केिेल्या गौण खनिजाचा नििाव
करण्यात येईि.
नििावधारकािे केिेिे उत्खिि, नवक्री व वाहतूक केिेल्या गौण खनिजाची दैिांनदि नहशोब
िोंदवही ठे वणे आवश्यक आहे . ही िोंदवही व इतर नहशोब कागदपत्रे नजल्हा खनिकमय अनधकारी, खनिकमय
निनरक्षक, महसूि अनधकारी तसेच नजल्हानधकारी व भूनवज्ञाि व खनिकमय सांचाििाियातीि निरीक्षण
करणा-या अनधका-याांसाठी उत्खििाच्या जागेवर उपिब्ध करुि दे णे अनिवायय राहीि.
(8) गौण खनिजाच्या उत्खििाचे, नवक्रीचे व वाहतूकीच्या सांबध
ां ातीि सवय नहशोब व कागदपत्रे, नििावािे
नदिेल्या जागेवर ठे विी पानहजे. सदरहू नहशोब व कागदपत्रे सांबनां धत महसूि अनधकारी, खनिकमय अनधकारी
पकष्ट्ठ 9 पैकी 8
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तसेच भूनवज्ञाि व खनिकमय सांचाििािय, महाराष्ट्र राज्य, िागपूर याांच्या अनधपत्याखािीि अनधका-याांच्या
निरीक्षणाकनरता उपिब्ध करुि दे णे आवश्यक राहीि.
(9) नििावधारकािे नियमात िमद केल्याप्रमाणे अटी व शतीचे तसेच गौण खनिज उत्खिि नियमातीि
तरतूदीिसार असिेिे नियम (सांबनां धत नवभागास िागू असिेिे नियम) आनण महाराष्ट्र जमीि महसूि
अनधनियमातीि तरतदीिसार िागू असिेल्या नियमाचे पािि करणे बांधिकारक राहीि.
(10) अवैध गौण खनिजाचा साठा पकडल्यािांतर महाराष्ट्र जमीि महसूि अनधनियम 1966 मधीि किम
48 (7) व 48 (8) िसार कारवाई करण्यात येईि.
सदर शासि निणयय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपिब्ध
करण्यात आिा असूि, त्याचा सांगणक साांकेताांक 201901231717032719 असा आहे . हा आदेश नडजीटि
स्वाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र राज्यपाि याांच्या आदे शािसार व िावािे,

( राजेंद्र क्षीरसागर )
शासिाचे सह सनचव
प्रनत,
1)

मा.राज्यपाि याांचे सनचव (पत्रािे) /मा.मख्यमांत्री /मा.उपमख्यमांत्री /मा.मांत्री / मा.राज्यमांत्री याांचे खाजगी
सनचव, मांत्रािय, मांबई.

2)

सवय मांत्राियीि नवभाग.

3)

सवय नवभागीय आयक्त.

4)

सवय नजल्हानधकारी.

5)

सवय उपनवभागीय अनधकारी.

6)

सवय तहनसिदार.

7)

सांचािक, भूनवज्ञाि व खनिकमय सांचाििािय, िागपूर.

8)

सांचािक, भूजि सवेक्षण व नवकास यांत्रणा सांचाििािय, महाराष्ट्र राज्य, पणे.

9)

प्रधाि मख्य वि सांरक्षक, िागपूर.

10)

महािेखापाि-1, महाराष्ट्र राज्य (िेखा व अिज्ञेयता), (िेखापनरक्षा), मांबई.

11)

महािेखापाि-2, महाराष्ट्र राज्य (िेखा व अिज्ञेयता), (िेखापनरक्षा), िागपूर.

12)

सवय कायासि, महसूि व वि नवभाग, मांत्रािय, मांबई-400 032.

13)

निवडिस्ती "ख" कायासि, महसूि व वि नवभाग, मांत्रािय, मबई 400 032.
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महाराष्ट्र जमीन महसूल संहहता (गौण
खहनजांचे उत्खनन व ती काढणे (दूसरी
सुधारणा)

हनयम,

2018

याबाबत

हदशाहनदेशक सूचना..
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन हवभाग
शासन पहरपत्रक क्रमांकः गौखहन 10/0119/प्र.क्र5/ख-2
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागग,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032,
तारीख: 12/02/2019.
वाचा :1) शासन अहधसूचना, महसूल व वन हवभाग, क्रमांक गौखहन 10/0215/प्र.क्र.92/ख,
हद. 12/01/2018.
2) शासन अहधसूचना, महसूल व वन हवभाग, क्रमांक गौखहन 10/0215/प्र.क्र.92/ख,
हद. 17/11/2018.
-: शासन पहरपत्रक :शासन अहधसूचना क्रमांक गौखहन 10/0215/प्र.क्र.92/ख, हदनांक 17/11/2018
अन्वये स्वाहमत्वधन न आकारता आर्थिकदृष्ट्या दुबल
ग घटकांकरीता असलेल्या शासनाच्या
कोणत्याही गृहहनमाण योजनेअंतगगत स्वत:च्या घराच्या बांधकामासाठी पाच ब्रासपेक्षा अहधक
नाही एवढी वाळू काढण्यास परवानगी देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे . सदर तरतूदींची
प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्याकरीता आवश्यक त्या सूचना संबहं धतांना देणे आवश्यक आहे .
त्या अनुषंगाने क्षेहत्रय स्तरावरील कायालयांना खालीलप्रमाणे हनदेश देण्यात येत आहे त :1. आर्थिकदृष्ट्या दुबल
ग घटकाकरीता असलेल्या शासनाच्या कोणत्याही गृह
हनमाण योजनेअंतगगत लाभार्थ्यांना त्याला वाळू उत्खनन/वाहतूकी करीता
परवाना हमळावा यादृष्ट्टीने ग्रामसेवक/ गट हवकास अहधकारी/ मुख्य कायगकारी
अहधकारी, हजल्हापहरषद यापैकी कोणीही

तहहसलदारांकडे

त्याच्या

तालुक्यातील शासनाच्या गृहहनमाण योजनेच्या लाभार्थ्यांची गावहनहाय यादी
पाठवावी.
2. अशा यादीतील लाभार्थ्यांच्या संख्येच्या अनुषंगाने तहहसलदार यांनी सदर
लाभािी बांधकाम करीत असलेल्या घराच्या जवळ असलेल्या आहण पयावरण
हवषयक मंजूरीप्राप्त वाळू घाटातून वाळू उत्खननाची परवानगी 7 हदवसां चे आत
द्यावी व त्यापोटी तहहसलदारांनी अशा लाभार्थ्यांच्या यादीसाठी एकहत्रतात
आदेश पारीत करावे.
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3. तहहसलदार यांनी असे आदेश पारीत केल्यानंतर प्रहत लाभािी एकूण 5 ब्रास
वाळू च्या पहरमाणाच्या प्रमाणात zero royalty वाहतूक पासेस संबहं धत
तलाठ्याकडे त्वरीत सुपद
ु ग करावेत. असे आदेश आहण zero royalty वाहतूक
पासेस तहसीलदारांकडू न प्राप्त झाल्यानंतर संबहं धत तलाठ्याने 7 हदवसांच्या
आत अशा आदेशातील संबहं धत लाभार्थ्यांशी संपकग साधून अशा zero royalty
वाहतूक पास वर वाळू उत्खनन करावयाची मुदत, वाळू चे पहरमाण (ब्रासमध्ये),
ज्या वाहनातून वाळू वाहतूक करणार त्या वाहनाची माहहती

व ज्या वाळू

स्िळातून उत्खनन करावयाचे आहे ते वाळू स्िळ व ज्याहठकाणी वाळू वाहू न
न्यावयाची आहे ते हठकाण, कालावधी व इतर आवश्यक बाबी नमूद करुन असे
zero royalty वाहतूक पासेस संबहं धत लाभार्थ्यांना हवतरीत करावेत.
4. तहसीलदारांकडू न प्राप्त झालेल्या zero royalty वाहतूक पासेसचे हवतरण
तहसीलदार यांच्या आदेशातील लाभार्थ्यांना केल्याबद्दल तलाठी यांनी स्वतंत्र
नोंदवही ठे वून त्यामध्ये लाभार्थ्यांची असा zero royalty वाहतूक पास प्राप्त
झाल्याबद्दल स्वाक्षरी घ्यावी. हवतरीत केलेल्या zero royalty पासेसचा हहशोब
तलाठी यांनी संबहं धत तहसीलदार यांना दर 15 हदवसांनी सादर करावा.
संबहं धत तहसीलदार यांना तलाठी यांचक
े डू न प्राप्त झालेला zero royalty
वाहतूक पासेसचा हहशोब योग्य असल्याची खात्री करुन त्याबाबत आवश्यक
माहहती हजल्हाहधकारी यांना पाठवावी. कोणत्याही पहरस्स्ितीमध्ये या zero
royalty वाहतूक पासेसचा गैरवापर होणार नाही याची सवगस्तरावरुन खात्री
करण्यात यावी. अशा zero royalty वाहतूक पासेसचा गैरवापर/गैरव्यवहार
हनदशगनास

आल्यास

त्यास

जबाबदार

अहधकारी/कमगचारी

व्यक्ती

यांच्याहवरुध्द तातडीने फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा.
सदर शासन पहरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या
संकेतस्िळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201902121605427619
असा आहे. हे पहरपत्रक हडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांहकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(राजेंद्र क्षीरसागर)
शासनाचे सह सहचव
प्रत,
1) मा.राज्यपाल यांचे सहचव, राजभवन मलबार हहल मुंबई. (पत्रान्वये)
पष्ृ ठ 3 पैकी 2
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2) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सहचव, मंत्रालय, मुंबई
3) मा. मंत्री (महसूल) महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सहचव, मंत्रालय, मुंबई,
4) मा. राज्यमंत्री (महसूल) महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सहचव, मंत्रालय, मुंबई,
5) सवग मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सहचव, मंत्रालय, मुंबई.
6) मा.मुख्य सहचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय,मुंबई.
7) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नागपूर.
8) सवग हवभागीय आयुक्त.
9) सवग हजल्हाहधकारी.
10) संचालक, भूहवज्ञान व खहनकमग संचालनालय, नागपूर.
11) संचालक, भूजल सवेक्षण व हवकास यंत्रणा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
12) सवग उपहवभागीय अहधकारी.
13) सवग तहहसलदार.
14) महालेखापाल-1, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञय
े ता), (लेखापहरक्षा), मुंबई.
15) महालेखापाल-2, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञय
े ता), (लेखापहरक्षा), नागपूर.
16) सवग मंत्रालयीन हवभाग.
17) सवग कायासन, महसूल व वन हवभाग, मंत्रालय, मुंबई-400 032.
18) हनवडनस्ती "ख" कायासन, महसूल व वन हवभाग, मंत्रालय, मुंबई 400 032.
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नागपूर-मुुंबई शिघ्रसुंचार द्रुतगती मागासाठी
(महाराष्ट्र्र

समृध्दी

महामागग)

गौण

खशनज

उत्खननाबाबत परवानगी दे ण्याची कायगपध्दती.
महाराष्ट्र् िासन
महसूल व वन शवभाग
िासन पशरपत्रक क्रमाुंकः गौखशन 10/1218/प्र.क्र.468/ख
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागग,
मुंत्रालय, मुुंबई - 400 032
तारीख: 27/05/2019
वाचा :1) िासन अशिसूचना, महसूल व वन शवभाग, क्रमाुंक गौखशन 10/0812/प्र.क्र.613/ख,
शदनाुंक 18/07/2013.
2) िासन अशिसूचना, महसूल व वन शवभाग, क्रमाुंक गौखशन 10/1018/प्र.क्र.379/ख,
शदनाुंक 14/11/2018.
: िासन पशरपत्रक :खाण व खशनजे (शवकास व शवशनयमन) अशिशनयम, 1957 मिील कलम 15 अनुसार राज्य िासनास
गौण खशनजाचे शनयम करण्याचे अशिकारानुसार राज्य िासनाने महाराष्ट्र् गौण खशनज उत्खनन (शवकास व
शवशनयमन) शनयम, 2013 तयार करुन, शदनाुंक 19/08/2013 रोजीच्या राजपत्रात प्रशसध्द केले. सदर
शनयम शदनाुंक 24/10/2013 रोजीच्या अशिसूचनेन्वये राज्यात शदनाुंक 24/10/2013 पासून लागू करण्यात
आले. िासन अशिसूचना क्रमाुंक गौखशन 10/0316/प्र.क्र.472/ख, शदनाुंक 12/01/2018 अन्वये महाराष्ट्र्
गौण खशनज उत्खनन (शवकास व शवशनयमन) शनयम, 2013 मिील शनयम 46 मध्ये सुिारणा करुन िासन
अशिसूशचत करे ल अिा कोणत्याही महत्त्वाच्या सावगजशनक प्रकल्पाच्या कामाकरीता आवश्यक असलेल्या
गौण खशनजाच्या उत्खननावर स्वाशमत्विन माफ ककवा स्वाशमत्विनाचे दर कमी करता येतील अिी तरतूद
करण्यात आली आहे. सदर तरतूदीच्या अनुषुंगाने िासनाने सुंदभािीन शदनाुंक 14/11/2018 च्या
अशिसूचनेन्वये नागपूर-मुुंबई िीघ्रसुंचार द्रुतगती मागग प्रकल्पास महत्त्वाचा सावगजशनक प्रकल्प म्हणून
अशिसूशचत करुन, त्यास आवश्यक असलेल्या गौण खशनजाुंच्या उत्खननावर आकारणीपात्र असलेले
स्वाशमत्विन बसशवण्यास सूट दे ण्यात आलेली आहे . त्यानुषुंगाने नागपूर-मुुंबई शिघ्रसुंचार द्रुतगती मागासाठी
गौण उत्खननाकरीता परवानगी दे ण्याबाबतची कायगपध्दती किी असावी या बाबत पुढीलप्रमाणे शनदे ि
दे ण्यात येत आहे त :1) नागपूर-मुुंबई शिघ्रसुंचार द्रुतगती मागासाठी प्रकल्प प्रवतगकाने / शवकासकाने / कुंत्राटदाराने
प्रकल्पाअुंतगगत घोषीत भुखुंडावरील गौण खशनजाचा वापर करण्यासाठी तसेच सदर मुंजुर प्रकल्पाुंतगगत
क्षेत्राच्या बाहे रुन उत्खनन करुन आणावयाच्या गौण खशनजावरील स्वाशमत्विनातून 100% सुट दे ण्यात
आली असल्याने या प्रकल्पाकरीता वापरावयाच्या गौण खशनजाचे जेथून उत्खनन करण्यात येणार आहे
त्या क्षेत्रासाठी प्रकल्प प्रवतगक / शवकासक/ कुंत्राटदार याुंनी शजल्हाशिकारी याुंचक
े डे गौण खशनज
प्रापण योजना (Minor Mineral Procurement Plan) सादर करुन सदर योजना मुंजूर करुन घ्यावी.
2) अिी गौण खशनज प्रापण योजना (Minor Mineral Procurement Plan) ही महाराष्ट्र् गौण खशनज
उत्खनन (शवकास व शवशनयमन) शनयम, 2013 च्या प्रकरण चार मध्ये नमूद केलेल्या शजल्हास्तरीय
सशमती माफगत मुंजुर करण्यात यावी.
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3) शजल्हास्तरीय सशमतीने सदर Procurement plan मुंजुर करताुंना प्रकल्प प्रवतगकाने / शवकासकाने/
कुंत्राटदाराने सादर केलेल्या प्रकल्पाुंतगगत सुंकल्ल्पत कामाच्या अुंदाजपत्रकानुसार शकती प्रमाणात गौण
खशनज आवश्यक आहे याची खात्री करुन तसेच प्रकल्पाच्या शठकाणी उपलब्ि होणारे गौण खशनज
शवचारात घेऊन आवश्यक असलेली गौण खशनज शनहाय पशरमाण प्रमाशणत करावे.
4) नागपूर-मुुंबई शिघ्रसुंचार द्रुतगती मागाच्या कुंत्राटदाराुंनी महामागाच्या कामाचे मुंजुर अुंदाजपत्रक व
गौण खशनज प्रापण योजनेच्या मुंजुरी नुसार आवश्यक गौण खशनजाचे पशरमाण, अिा गौण खशनज
उत्खननाची शनयोजीत शठकाणे व त्याुंच्या गाव नमुना नुंबर 7/12 उताऱ्यासह सुंबशुं ित शजल्हाशिकारी
याुंचेकडे गौण खशनज उत्खननाच्या परवानगीसाठी शवशहत नमुन्यात महाराष्ट्र् राज्य रस्ते शवकास
महामुंडळाच्या सुंबशुं ित प्रकल्प अशभयुंता/कायगकारी अशभयुंता याुंच्या गौण खशनज मागणी प्रमाशणत
करण्याबाबतच्या प्रमाणपत्रासह अजग सादर करावा .
5) शजल्हास्तरीय सशमतीने मुंजुर केलेल्या गौण

खशनज प्रापण योजनेच्या (Minor Mineral

Procurement Plan)अशिन राहु न सुंबशुं ित शजल्हाशिकारी याुंनी प्रकल्प प्रवतगक / शवकासक /
कुंत्राटदार याुंच्या अजाच्या अनुषुंगाने गौण खशनजाच्या उत्खननास परवानगी द्यावी, व त्यानुसार
आवश्यक तेवढ्या पशरमाणाच्या वाहतूकीसाठी “ Zero Royalty transit pass” उपलब्ि करुन द्यावेत.
प्रकल्प प्रवतगक / शवकासक / कुंत्राटदार याुंच्याकडू न प्राप्त झालेल्या अजावर 7 शदवसात
शजल्हाशिकारी याुंनी शनणगय घेणे आवश्यक राहील. मुंजुर करण्यात आलेल्या परवान्याची प्रत सुंबशुं ित
उप शवभागीय अशिकारी, तहशसलदार याुंचक
े डे पाठशवण्याची व्यवस्था सुंबशुं ित शजल्हाशिकारी याुंनी
करावी.
6) सदर Zero Royalty Transit Pass गौण खशनजाचा माल उतरवून घेताना प्रकल्पाच्या स्थळावर
जमा करुन घेण्यात यावेत, सदर पास तपासणी कशरता उपलब्ि करुन देणे आवश्यक राहील.
7) सुंबशुं ित उप शवभागीय अशिकारी, तहसीलदार व क्षेत्रीय महसूल युंत्रणेने अिा तात्पुरत्या उत्खनन
परवान्याच्या आिारे होणाऱ्या गौण खशनज उत्खननाच्या/ वापराच्या पशरमाणाबाबत वेळोवेळी तपासणी
करावी, मात्र नागपूर-मुुंबई शिघ्रसुंचार द्रुतगती मागग प्रकल्पाुंतगगत मुंजुरीपेक्षा जास्त गौण खशनज
उत्खनन/ वापरण्यात आल्याचे दृष्ट्रटीपथास आल्यास सुंबशुं ित अशिकारी याुंनी सदर प्रकल्पाचे काम न
थाुंबवता सदर बाब शजल्हाशिकारी याुंच्या शनदिगनास आणावी. अिी बाब शनदिगनास आल्यावर सुंबशुं ित
शजल्हाशिकारी याुंनी या जादाच्या उत्खननाबाबत सुंबशुं ित प्रकल्प प्रवतगक/ शवकासक/ कुंत्राटदार याुंना
अिा जादाच्या उत्खननाबाबत लेखी ताकीद द्यावी व जादा उत्खननाचे असे प्रसुंग तातडीने महाराष्ट्र्
राज्य रस्ते शवकास महामुंडळाच्या शनदिगनास आणून द्यावेत. एकच शवकासक / कुंत्राटदार वारुं वार
परवानगीपेक्षा जादाच्या पशरमाणात गौण खशनजाचे उत्खनन करत असल्याचे शनदिगनास आल्यास अिा
शवकासक / कुंत्राटदारास भशवष्ट्रयात परवाना नाकारण्याचा अशिकार सुंबशुं ित शजल्हाशिकारी याुंना
राहील.
8) सदर प्रकल्पाुंतगगत भूखुंडावर प्रकल्प शवकासाकरीता केलेले उत्खनन मुंजूर प्रकल्पाुंतगगत
बाुंिकामाकशरता अथवा प्रकल्पािी शनगडीत इतर शवकास कामाकशरता वापरात न आणलेल्या तसेच
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प्रकल्प प्रवतगक / शवकासक/ कुंत्राटदार याुंनी प्रकल्प क्षेत्राच्या बाहे रुन उत्खनन करुन आणलेल्या गौण
खशनजाचा वापर हा प्रकल्प क्षेत्राव्यशतशरक्त इतर शठकाणी कशरत असल्यास ककवा त्याची शवक्री /
वाशणज्यीक वापर केल्यास ही कृती िासनाच्या प्रचशलत शनयमानुसार दुं डनीय ठरे ल. या बाबत प्रचशलत
शनयमानुसार दुं डात्मक कारवाई करणे व अिा गौण खशनजाची शवल्हे वाट लावण्याचे अशिकार क्षेत्रीय
महसूल अशिकाऱ्याुंना राहतील, तसेच शनयमानुसार होणारी दुं डात्मक रक्कम ही कुंत्राटदाराुंच्या अुंशतम
दे यकातून वसूल करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र् राज्य रस्ते शवकास महामुंडळाच्या सुंबशुं ित
शजल्यातील प्रकल्प अशभयुंता/कायगकारी अशभयुंता याुंची असेल. सुंबशुं ित कुंत्राटदार महाराष्ट्र् जमीन
महसूल सुंशहता 1966 च्या कलम 48 (7) व (8) अनुसार कारवाईस पात्र असेल.
सदर िासन पशरपत्रक महाराष्ट्र् िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्थळावर
उपलब्ि करण्यात आले असून त्याचा सुंकेताक 201905281702393719 असा आहे . हे पशरपत्रक
शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाुंशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्र्ाचे राज्यपाल याुंच्या आदे िानुसार व नावाने.

( शदनेि चव्हाण )
िासनाचे अवर सशचव
प्रत,
1) मा.राज्यपाल याुंचे सशचव, राजभवन मलबार शहल मुुंबई. (पत्रान्वये)
2) मा.मुख्यमुंत्री, महाराष्ट्र् राज्य याुंचे अपर मुख्य सशचव, मुंत्रालय, मुुंबई
3) मा. मुंत्री (महसूल) महाराष्ट्र् राज्य याुंचे खाजगी सशचव, मुंत्रालय, मुुंबई,
4) मा. राज्यमुंत्री (महसूल) महाराष्ट्र् राज्य याुंचे खाजगी सशचव, मुंत्रालय, मुुंबई,
5) सवग मा.मुंत्री/मा.राज्यमुंत्री याुंचे खाजगी सशचव, मुंत्रालय, मुुंबई.
6) मा.मुख्य सशचव, महाराष्ट्र् राज्य, मुंत्रालय,मुुंबई.
7) प्रिान मुख्य वन सुंरक्षक, नागपूर.
8) सवग शवभागीय आयुक्त.
9) सवग शजल्हाशिकारी.
10) सुंचालक, भूशवज्ञान व खशनकमग सुंचालनालय, नागपूर.
11) सुंचालक, भूजल सवेक्षण व शवकास युंत्रणा सुंचालनालय, महाराष्ट्र् राज्य, पुणे.
12) सवग उपशवभागीय अशिकारी.
13) सवग तहशसलदार.
14) महालेखापाल-1, महाराष्ट्र् राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), (लेखापशरक्षा), मुुंबई.
15) महालेखापाल-2, महाराष्ट्र् राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), (लेखापशरक्षा), नागपूर.
16) सवग मुंत्रालयीन शवभाग.
17) सवग कायासन, महसूल व वन शवभाग, मुंत्रालय, मुुंबई-400 032.
18) शनवडनस्ती "ख" कायासन, महसूल व वन शवभाग, मुंत्रालय, मुुंबई 400 032.
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नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त व्यक्तींचे घर, िुराांचा िोठा, शेत व
ववहीर याांकरीता आवश्यक िौणखवनजाांच्या वापराकवरता
स्वावित्वधनातून सूट दे णेबाबत....
िहाराष्ट्र शासन
िहसूल व वन ववभाि
शासन वनणणय क्रिाांकः िौखवन 10/0819/प्र.क्र.113 /ख-2
हु तात्िा राजिुरु चौक, िादाि कािा िािण,
िांत्रालय, िुांबई - 400 032,
तारीख: 30 ऑिस्ट, 2019.
वाचा :1) शासन अवधसूचना, िहसूल व वन ववभाि, क्र. िौखवन 10/0215/ प्र.क्र.92/ख,
वदनाांक 12/01/2018.
2) शासन अवधसूचना, िहसूल व वन ववभाि, क्र. िौखवन 10/0215/ प्र.क्र.92/ख,
वदनाांक 17/11/2018.
प्रस्तावना:राज्यातील काही वजल्ह्ाांिध्ये सद्यस्स्ितीत पुरग्रस्त पवरस्स्िती वनिाण झालेली आहे. तसेच
राज्यात अनपेवितपणे भूकांप व चक्रीवादळ याांसारख्या अनेक नैसर्गिक आपत्ती वनिाण होत असतात.
यािुळे बावधत झालेल्हया आपदग्रस्ताांचे घर, िुराांचा िोठा, शेत व ववहीर याांचे िोठ्या प्रिाणात नुकसान
होत असते. त्यािुळे त्याांचे दु रुस्तीसाठी/पुनबांधणीसाठी िाती, दिड, िुरुि व वाळू ची आवश्यकता
असते.

सांदभाधीन क्रिाांक 1 येिील शासन अवधसूचना, वद. 12.01.2018 अन्वये स्वावित्वधन न

आकारता घर, शेत व ववहीर याांच्या प्रयोजनाकरीता िाती, दिड, कांकर, खडक ककवा िुरुि याकरीता
दोन ब्रासपयंत ियादा आहे .
तसेच, सांदभाधीन क्रिाांक 2 येिील शासन अवधसूचना, वद. 17.11.2018 अन्वये आर्गिकदृष्ट्या
दु बणल घटकाांकरीताच िृहवनिाण योजनेअांतिणत स्वत:च्या घराच्या बाांधकािासाठी
आकारता पाच ब्रास वाळू काढण्यास परवानिी आहे.

स्वावित्वधन न

सद्यस्स्ितीत राज्यातील पुरग्रस्त पवरस्स्िती

पाहता, अशा प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तीने बावधत झालेल्हया व्यक्तींचे घर, िुराांचा िोठा, शेत व ववहीरी
याांचे दु रुस्तीसाठी/पुनबांधणीकरीता पाच ब्रास पयंत वाळू वापरण्यास स्वावित्वधनातून सूट दे णे तसेच
स्वावित्वधन न आकारता िाती, दिड, कांकर, खडक ककवा िुरुि याकरीता दोन ब्रासपयंत असलेली
ियादा पाच ब्रासपयंत वाढववण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती.
शासन वनणणय:राज्यािध्ये अनपेवितपणे उद्भवणारे पुर, भूकांप याांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीने बावधत झालेल्हया
आपदग्रस्ताांना

त्याांचे घर, िुराांचा िोठा,

शेत व ववहीर याांचे दु रुस्ती/पुनबांधणीसाठी सांबांवधत

तालुक्याच्या तहसीलदाराांनी वववनर्गदष्ट्ट केलेल्हया वठकाणाहू न िहाराष्ट्र जिीन िहसूल (िौण खवनजाांचे
उत्खनन व ती काढणे) वनयि, 1968 च्या वनयि 2 च्या अनुषांिाने पाच ब्रासपेिा अवधक नाही एवढे िौण
खवनज (िाती, दिड, कांकर, खडक ककवा िुरुि); आवण िहाराष्ट्र जिीन िहसूल (िौण खवनजाांचे
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उत्खनन व ती काढणे) वनयि, 1968 च्या वनयि 3 च्या अनुषांिाने पाच ब्रासपेिा अवधक नाही एवढ्या
वाळू चे उत्खनन व वाहतूकीकरीता स्वावित्वधन आकारणीतून सूट दे ण्यात येत आहे.
2.

याबाबत, िहाराष्ट्र जिीन िहसूल (िौण खवनजाांचे उत्खनन व ती काढणे) वनयि, 1968 िध्ये

स्वतांत्रपणे आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील.
3.

सदर शासन वनणणय ववत्त ववभािाच्या अनौपचावरक सांदभण क्र. 332/व्यय-9/2019,

वद. 19/08/2019 अनुसार वदलेल्हया सहितीनुसार वनिणवित करण्यात येत आहे .
सदर शासन वनणणय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201908301711248319 असा आहे . हा आदे श वडजीटल
स्वािरीने सािाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
(रिेश चव्हाण)
शासनाचे उप सवचव
प्रत,
1) िा.राज्यपाल याांचे प्रधान सवचव, राजभवन िलबार वहल िुांबई. (पत्रान्वये)
2) िा.िुख्यिांत्री, िहाराष्ट्र राज्य याांचे प्रधान सवचव, िांत्रालय, िुांबई
3) िा. िांत्री (िहसूल) िहाराष्ट्र राज्य याांचे खाजिी सवचव, िांत्रालय, िुांबई,
4) िा. राज्यिांत्री (िहसूल) िहाराष्ट्र राज्य याांचे खाजिी सवचव, िांत्रालय, िुांबई,
5) सवण िा.िांत्री/िा.राज्यिांत्री याांचे खाजिी सवचव, िांत्रालय, िुांबई.
6) िा.िुख्य सवचव, िहाराष्ट्र राज्य, िांत्रालय,िुांबई.
7) प्रधान िुख्य वन सांरिक, नािपूर.
8) सवण ववभािीय आयुक्त.
9) सवण वजल्हहावधकारी.
10) सांचालक, भूववज्ञान व खवनकिण सांचालनालय, नािपूर.
11) सांचालक, भूजल सवेिण व ववकास यांत्रणा सांचालनालय, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे.
12) सवण उपववभािीय अवधकारी.
13) सवण वजल्हहा खवनकिण अवधकारी
14) सवण तहवसलदार.
15) िहालेखापाल-1, िहाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), (लेखापवरिा), िुांबई.
16) िहालेखापाल-2, िहाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), (लेखापवरिा), नािपूर.
17) सवण िांत्रालयीन ववभाि.
18) सवण कायासन, िहसूल व वन ववभाि, िांत्रालय, िुांबई-400 032.
19) वनवडनस्ती "ख" कायासन, िहसूल व वन ववभाि, िांत्रालय, िुांबई 400 032.
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वाळू /रे ती निर्गती सुधानरत धोरण
महाराष्ट्र शासि
महसूल व वि नवभार्
शासि निणगय क्रमाांकः र्ौखनि-10/ 0219/प्र.क्र.9/ख-1,
हु तात्मा राजर्ुरु चौक,
मादाम कामा मार्ग, मांत्रालय मुांबई-32,
नदिाांक : 03/09/2019.
वाचा :1) शासि निणगय महसूल व वि नवभार्, क्रमाांक : र्ौखनि 10/0615/प्र.क्र.289/ख,
नदिाांक : 3 जािेवारी, 2018
2) महाराष्ट्र र्ौण खनिज उत्खिि (नवकास व नवनियमि) नियम, 2013 मधील
प्रकरण पाच
प्रस्ताविा :
महाराष्ट्र र्ौण खनिज उत्खिि (नवकास व नवनियमि) नियम, 2013 मधील प्रकरण
पाच मध्ये, िाला, िदी व खाडीपात्रातील वाळू /रेतीच्या निर्गतीबाबत तरतुदी केल्या असूि,
नियम 70 मध्ये, “नललाव, नवनियोर् इत्यादीच्या अटी व शती यासांबध
ां ातील कायगपध्दती
शासिाकडू ि वेळोवेळी सूचिाांच्याद्वारे नवर्निदीष्ट्ट करण्यात येईल,” अशी तरतूद केली आहे .
यापूवी शासि निणगय क्र. र्ौखनि 10/0512/प्र.क्र.300/ख, नद. 12.03.2013 अन्वये वाळू /रेती
निर्गती नवषयी धोरण जाहीर केले होते.
तद्िांतर, शासि निणगय नद. 12/03/2013 अन्वये नवनहत वाळू /रे ती निर्गती धोरणाच्या
अांमलबजावणीतील त्रुटी व उनणवा दू र करणे, केंद्र शासिाच्या MOEF िे अनधसूचिा क्र.
REGD.NO.DL.33004/99,

नद.15/01/2016

िुसार

स्थापि

केलेल्या

सनमत्या

व

िदीपात्रातील वाळू उत्खििाबाबत सांनियांत्रणाची प्रनक्रया यासांदभातील केलेल्या तरतूदी
समानवष्ट्ट करणे, आनण Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 िुसार पयावरणाचा
समतोल राखण्याबाबत ताांनत्रक मुद्ाांचा समावेश करूि सवंकष वाळू /रे ती निर्गती धोरण सांदभग
क्र. 1 वरील शासि निणगय नद.03/01/2018 अन्वये नवनहत करण्यात आले होते.
तथानप, केंद्र शासिाच्या खनिकमग नवभार्ािे माचग, 2018 मध्ये Sand Mining
Framework 2018 प्रनसध्द केले. त्यामध्ये वाळू /रेती निर्गती करतािा आवश्यक असणा्या
बाबीसांदभात दे शातील काही ठळक राजयाांचा अभ्यास करूि काही नदशानिदे श नदले. तसेच मा.
राष्ट्रीय हरीत न्यायानधकरणािे (NGT) याांिी O.A. No. 368/2015 मध्ये नद.19/09/2018
रोजीच्या आदे शान्वये केंद्र शासिाच्या पयावरण, वि व वातावरणीय बदल मांत्रालय याांच्याशी
समन्वय साधूि Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 व Sand Mining Framework
2018 िुसार धोरणात अिुकुल बदल करण्याचे निदे श नदले होते . त्याचप्रमाणे मा. उच्च
न्यायालय, मुांबई खांडपीठ िार्पूर याांच्याकडे दाखल जिनहत यानचका क्र.110/2018 मध्ये मा.
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उच्च न्यायालयापुढे सुधारीत वाळू धोरण तयार करण्याचे आश्वासि राजयशासिातर्फे दे ण्यात
आले आहे . त्यािुसार MOEF &CC शी नवचार नवनिमय करूि िनवि वाळू /रेती निर्गती धोरण
तयार करण्यासाठी सांचालक, भूनवज्ञाि व खनिकमग सांचालिालय याांच्या अध्यक्षतेखाली सनमती
स्थापि करूि काही ठळक राजयाांच्या वाळू धोरणाांचा अभ्यास करण्यात आला होता.

त्या

पाश्वगभम
ू ीवर Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 व Sand Mining Framework
2018 मधील नदशानिदे शाांचा नवचार करूि महाराष्ट्र राजयाच्या भौर्ोनलक पनरस्स्थतीिूसार
अिुकूल असलेल्या बाबी समानवष्ट्ट करुि खालील प्रमुख उद्दीष्ट्टे डोळ्यासमोर ठे वूि
सवगसमावेशक सुधारीत धोरण निनित करण्याची बाब शासिाच्या नवचाराधीि होती:अ) पयावरण सांतुलि राखत समतोल व स्थायी नवकास साधणे आनण या प्रनक्रयेत
लोकाांिा अनधकानधक प्रमाणात सहभार्ी करूि घेणे,
आ) वाळू /रेती उत्खििाचा पारांपानरक व्यवसाय करणा्याांच्या नहताचे रक्षण करतािाच,
वाळू /रेतीर्टाच्या नललाव प्रनक्रयेत पारदशगकता आणणे
इ) अवैध उत्खिि व वाहतूकीच्या घटिाांिा प्रभावीपणे आळा घालूि राजयाच्या
महसूलात वाढ करणे,
शासि निणगय :
प्रस्ताविेतील नववेचिाच्या पाश्वगभम
ू ीवर, वाळू /रेती निर्गती नवषयक धोरणाबाबतचे
सांदभाधीि शासि निणगय नद.03.01.2018 अनधक्रनमत करुि, राजयातील िदीपात्रातील
वाळू /रेती उत्खििासांदभात सुधानरत कायगपध्दती अवलांबण्याकामी पुढीलप्रमाणे िव्यािे
मार्गदशगक तत्वे शासि नवनहत करीत आहे :I.

वाळू /रे ती उत्खिि व वाहतुकीबाबतची कायगपध्दती-

अ-1. (1) - नजल्हा वाळू सांनियांत्रण सनमती प्रत्येक नजल्यामध्ये वाळू /रेती निर्गती सांबध
ां ी सांपण
ू ग प्रनक्रयेचे सनियांत्रण
करण्यासाठी नजल्हा वाळू सनियांत्रण सनमती (District Sand Monitoring Committee)
र्ठीत करण्यात येईल. (यापुढे जयाचा उल्लेख ‘नजल्हास्तरीय सनमती’ म्हणूि करण्यात
येईल.)
सदर सनमतीची सांरचिा खालीलप्रमाणे असेल:1) नजल्हानधकारी

- अध्यक्ष

2) मुख्य कायगकारी अनधकारी, नजल्हा पनरषद

- सदस्य

3) पोलीस अनधक्षक/पोलीस आयुक्त

- सदस्य
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4) अपर नजल्हानधकारी

-सदस्य

5) कायगकारी अनभयांता, सावगजनिक बाांधकाम नवभार्

-सदस्य

6) कायगकारी अनभयांता, जलसांपदा नवभार्

- सदस्य

7) उप विसांरक्षक

-सदस्य

8) प्रादे नशक पनरवहि अनधकारी

-सदस्य

9) प्रादे नशक अनधकारी, महाराष्ट्र प्रदू षण नियांत्रण मांडळ

-सदस्य

10) वनरष्ट्ठ भूवज्ञ
ै ानिक, भूजल सवेक्षण

-सदस्य

यांत्रणा

11) नजल्हा खनिकमग अनधकारी

-सदस्य सनचव

एखाद्ा नवनशष्ट्ट मुद्दयाबाबत सल्ला व मार्गदशगिासाठी या सनमतीचे अध्यक्ष अन्य तज्ञ
व्यक्ती तथा अनधकारी याांची निमांनत्रत सदस्य म्हणूि नियुक्ती करू शकतील.
अ-1.(2) - तालुकास्तरीय वाळू सांनियांत्रण सनमती नजल्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी तालुकास्तरीय वाळू सांनियांत्रण सनमती (Taluka
Sand Monitoring Committee) स्थापि करण्यात येईल. (सदर सनमतीचा उल्लेख यापुढे
‘तालुकास्तरीय सनमती’ म्हणूि करण्यात येईल.)
सदर सनमतीची रचिा खानललप्रमाणे असेल:1) उपनवभार्ीय अनधकारी

- अध्यक्ष

2) उपनवभार्ीय पोलीस अनधकारी

- सदस्य

3) कनिष्ट्ठ भूवैज्ञानिक
(भूनवज्ञाि व खनिकमग सांचालिालयामार्फगत िामनिदे नशत )

-सदस्य

4) कनिष्ट्ठ भूवैज्ञानिक
( भूजल सवेक्षण व नवकास यांत्रणा याांचे मार्फगत िामनिदे नशत )

-सदस्य

5) र्टनवकास अनधकारी, पांचायत सनमती,

-सदस्य

6) उप अनभयांता, सावगजनिक बाांधकाम नवभार्

-सदस्य

7) उप अनभयांता, जलसांपदा नवभार्

-सदस्य

8) महाराष्ट्र प्रदू षण नियांत्रण मांडळ याांचे प्रनतनिधी

-सदस्य

9) प्रादे नशक पनरवहि अनधकारी याांचे प्रनतनिधी

-सदस्य

10) तहनसलदार

-सदस्य सनचव

एखाद्ा नवनशष्ट्ट मुद्दयाबाबत सल्ला व मार्गदशगिासाठी या सनमतीचे अध्यक्ष अन्य तज्ञ
व्यक्ती तथा अनधकारी याांची निमांनत्रत सदस्य म्हणूि नियुक्ती करू शकतील.
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अ-1.(3) : - नजल्हास्तरीय वाळू सांनियांत्रण सनमतीचे अनधकार व काये :नजल्हास्तरीय सनमती चे अनधकार व कतगव्य खालीलप्रमाणे असतील:1) सनमतीची बैठक तीि मनहन्यातूि नकमाि एकदा घेणे आवश्यक राहील
2) योग्य सनियांत्रणाकरीता सनमतीला नजल्यातील वाळू र्टाांचे Digitization महाराष्ट्र
सुदूर सांवद
े ि यांत्रणा अथवा मान्यता प्राप्त अनभकत्यामार्फगत आवश्यकतेिुसार
करता येईल.
3) तालुका स्तरीय सनमत्याांकडू ि प्राप्त प्रस्तावाांवर नवचार करुि तसेच आवश्यकता
असल्यास

त्यामध्ये आवश्यक ते बदल करूि, नजल्हास्तरीय सनमती

खालीलप्रमाणे कायगवाही करेल:i) शासि अनधसूचिा क्रमाांक र्ौखनि 10/0215/प्र.क्र.92, नदिाांक 17 िोव्हें बर,
2018 मधील तरतूदींिूसार वाळू र्ट आर्नथकदृष्ट्टया दु बल
ग घटक याांच्याकनरता
असलेल्या शासिाच्या र्ृहनिमाण योजिाांसाठी राखीव ठे वल
े
ii)

शासि अनधसूचिा क्रमाांक र्ौखनि 10/0215/प्र.क्र.92, नदिाांक 17

िोव्हें बर, 2018 मधील तरतूदींिूसार स्थानिक रनहवाश्यास त्याच्या घरर्ुती
ककवा

शेतीच्या

प्रयोजिासाठी

पयावरण

अिुमती

प्राप्त

वाळु र्टातूि

स्वामीत्वधिाचे दरािे वाळू दे ण्याकनरता वाळू र्ट राखीव ठे वल
े .
iii) हातपाटी / डू बी यासारख्या पारांपानरक पद्धतीिे वाळू काढण्यासाठी स्थानिक
व्यक्ती तसेच स्थानिक सांस्थाांिा परवािा दे ण्याकनरता वाळू र्ट राखीव ठे वल
े .
iv) महाराष्ट्र राजय खनिकमग महामांडळ याांच्या कनरता वाळू र्ट राखीव
ठे वण्याबाबत निणगय घे ईल.
v) नललावाकरीता वाळू र्ट निनित करेल.
4) उपरोक्त क्र.3 मध्ये िमूद प्रयोजिाथग वाळू र्टाांच्या पयावरणनवषयक मान्यतेसाठी
नशर्फारस प्रदाि करे ल.
5) वाळू र्ट निनिती व उत्खििाबाबत सवग कायगपद्धती ही मा.राष्ट्रीय हनरत लवाद याांिी
वेळोवेळी नदलेले निदे श तसेच केन्द्र शासिाच्या पयावरण, वि व वातावरणीय बदल
मांत्रालयामार्फगत वेळोवेळी निर्गनमत केलेल्या अनधसुचिेतील तरतुदीिुसार राहील याची
दक्षता घेईल.
6) पयावरणनवषयक अिुमती व त्याबाबतच्या अन्य कामाांसाठी व District Survey
Report

तयार करण्यासाठी मान्यताप्राप्त सल्लार्ाराची िेमणूक करण्याचे अनधकार

सदर सनमतीस असतील.
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7) वाळू नललावाच्या प्रनक्रयेकनरता हातची ककमत शासिाच्या या सांदभातील
निदे शािूसार प्रनतब्रास ककवा यथास्स्थती प्रनतमेरीक टि या स्वरुपात निनित करण्यात
यावी.
8)

सदर सनमती वाळू /रेती उत्खिि/नवकसि व वाहतुकीबाबत आवश्यकतेिुसार

यथायोग्य निणगय घेईल.
9) या निणगयाच्या प्रभावी अांमलबजावणीकनरता सदर सनमती नजल्यातील शासकीय /
निमशासकीय तथा स्थानिक स्वराजय सांस्थाांमधील अनधका्याांिा आवश्यक त्या सूचिा
निर्गनमत करे ल.
10) या शासि निणगयाद्वारे निधानरत केलेल्या तरतूदी व अटी शतींच्या अनधि राहू ि
सदर सनमती वाळू र्टाांतूि वाळू

उत्खििाची मांजूरी दे णे ककवा वाळू उत्खििाचा

परवािा प्रदाि करण्याची नजल्हानधकारी याांिा नशर्फारस करेल.
11) र्ौण खनिजाच्या अवैध उत्खिि व वाहतूकीच्या तक्रारींच्या पडताळणीसाठी दक्षता
सनमतीच्या जबाबदा्या नववनक्षतपणे पार पाडे ल.
अ- 1.(4) :- तालुकास्तरीय वाळू / रे ती सांनियांत्रण सनमतीचे अनधकार व काये:1) तालुकास्तरीय सनमतीची बैठक दोि मनहन्यात नकमाि एकदा होईल.
2) वाळू र्टाांचे स्थळनिरीक्षण खालील ताांनत्रक उपसनमती मार्फगत करण्यात येईल.
i) तहनसलदार

- अध्यक्ष

ii) उप अनभयांता, जलसांपदा नवभार्

-सदस्य

iii)कनिष्ट्ठ भूवैज्ञानिक (भूनवज्ञाि खनिकमग सांचालिालयामार्फगत िामनिदे नशत )

-सदस्य

iv) कनिष्ट्ठ भूवज्ञ
ै ानिक (भूजल सवेक्षण व नवकास यांत्रणा याांचे मार्फगत िामनिदे नशत) -सदस्य
v) महाराष्ट्र प्रदू षण नियांत्रण मांडळ नवभार्ाचे प्रनतनिधी

-सदस्य

ताांनत्रक उप सनमतीिे अवषगण व सतत टां चाईग्रस्त भार्ात वाळू उत्खििामुळे पयावरण
तसेच नपण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर पनरणाम होत असल्यास अशा भार्ात वाळू /रेती र्ट
निनित करु िये.
3)

सदर ताांनत्रक उप सनमतीमार्फगत वाळू र्ट निनित करतािा स्थानिक पजगन्यमाि तसेच

भौर्ोनलक पनरस्स्थती व इतर पयावरण नवषयक अिुकुल बाबींचा नवचार करुिच खालील
बाबींसाठी वाळू र्ट उत्खििासाठी योग्य आहे त ककवा कसे याबाबत तालुकास्तरीय सनमतीस
नशर्फारस करु शकेल.
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i) शासि अनधसूचिा क्रमाांक र्ौखनि 10/0215/प्र.क्र.92, नदिाांक 17 िोव्हें बर 2018
मधील तरतूदींिूसार वाळू र्ट आर्नथकदृष्ट्टया दु बल
ग घटक याांच्याकनरता असलेल्या
शासिाच्या र्ृहनिमाण योजिाांसाठी राखीव ठे वणे.
ii) शासि अनधसूचिा र्ौखनि 10/0215/प्र.क्र.92, नदिाांक 17 िोव्हें बर 2018 मधील
तरतूदींिूसार स्थानिक रनहवाश्यास त्याच्या घरर्ुती ककवा शेतीच्या प्रयोजिासाठी
पयावरण अिुमती प्राप्त वाळु र्टातूि स्वामीत्वधिाचे दरािे वाळू उत्खििासाठी वाळू र्ट
राखीव ठे वणे.
iii) केंद्र/राजय शासिाच्या ककवा त्याांच्या नियांत्रणाखालील सावगजनिक प्रानधकरणाांच्या
प्रकल्प/योजिाांकनरता त्याांच्या िामनिदे नशत केलेल्या कोणत्याही अनभकरणाच्या िावे
वाळू र्ट राखीव ठे वणे.
iv) हातपाटी / डू बी यासारख्या पारांपानरक पद्धतीिे स्थानिक व्यक्ती तसेच स्थानिक
सांस्थाांिा परवािा दे ण्याकनरता वाळू र्ट राखीव ठे वणे.
v) महाराष्ट्र राजय खनिकमग महामांडळ याांच्या कनरता वाळू र्ट राखीव ठे वणे.
vi) नललावाकरीता वाळू र्ट निनित करण्याकामी नशर्फारस करणे.
4) तालुकास्तरीय सनमती वाळू उत्खििासाठी निनित केलेल्या वाळू र्टातूि उत्खििाचे
अांदानजत पनरमाण ठरवेल. वाळू र्ट निनित करतािा सदर र्टाचे अक्षाांश रेखाांशासह प्रमानणत
िकाशा सादर करणे आवश्यक राहील.
5)

तालुकास्तरीय सनमती ही नजल्हास्तरीय सनमतीस Sustainable Sand Mining

Guidelines 2016 व Sand Mining Framework 2018

आनण केंद्र शासिाच्या केन्द्र

शासिाच्या पयावरण, वि व वातावरणीय बदल मांत्रालयािे वेळोवेळी नदलेल्या निदे शाांिुसार
District Survey Report तयार करण्यास सहकायग करेल.
6) तालुकास्तरीय सनमती निनित केलेल्या वाळू र्टाचे निरसि जाहीर ऑिलाईि ई - नललाव
पध्दतीिे करणे अथवा सदर र्ट शासकीय कामासाठी राखीव ठे वणेबाबतचा सांयुक्त
स्थळपाहणी अहवाल पनरपुणग कार्दपत्रे व स्पष्ट्ट नशर्फारशींसह नजल्हास्तरीय सनमतीस सादर
करेल.
7) सदर सनमती पयावरण अिुमतीमधील अटी व शतीिुसार वाळू र्टातूि उत्खिि होत आहे
ककवा कसे याबाबत सनियांत्रण व पयगवक्ष
े ण करेल.
8) सदर सनमती या धोरणाच्या प्रभावी अांमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या नशर्फारशी
नजल्हास्तरीय वाळू सांनियांत्रण सनमतीस करेल.
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9) कायगक्षेत्रात उपलब्ध असणारे वाळू साठे शोधणे तसेच िदीपात्रातील वाळू उत्खििाला पयाय
म्हणूि इतर स्त्रोत शोधणे (जसे मातीनमश्रीत वाळू , धरणातील वाळू इ.) याबाबतही सनमती
नशर्फारस करु शकेल.
10) सदर सनमती अनधसूनचत क्षेत्रासाठी पेसा कायदा,2011 मधील तरतूदींिूसार ककवा त्यामध्ये
वेळोवेळी होणा्या सुधारणाांिुसार रेतीर्टाांचे निधारण करेल.
11) वरील व्यनतनरक्त तालूका स्तरीय सनमती ही नजल्हास्तरीय वाळू सांनियांत्रण सनमतीिे
वेळोवेळी सोपनवलेल्या जबाबदा्या पार पाडे ल.
II. वाळू र्टाच्या नललावाकनरता अनधकानरता:(अ) नजल्हयातील सवग वाळू र्टाांचे नललाव नजल्हास्तरावर नजल्हानधकारी याांच्या
नियांत्रणाखाली करण्यात यावे.
(ब)

एखादा वाळू र्ट एका महसूल नवभार्ातील दोि नजल्यामध्ये सांयुक्तनरत्या येत

असेल तर दोन्ही नजल्हानधकारी याांिी सांयुक्त पाहणी करुि व सल्लामसलत करुि
त्याची सांयुक्त वाळू र्ट म्हणूि निनिती करावी आनण यासांबध
ां ीचा अहवाल नवभार्ीय
आयुक्त याांिा सादर करावा. तद्िांतर नवभार्ीय आयुक्त दोि नजल्हानधका्याांपैकी जया
एका नजल्हानधका्यास अशा सांयुक्त वाळू र्टाच्या नललावाची कायगवाही करण्यास
निदे श दे तील, त्या नजल्हानधका्यािे सदर सांयुक्त वाळू र्टाच्या नललावाची कायगवाही
पूणग करावी. अशा नललावात प्राप्त रक्कम वाळू र्टाच्या पनरमाणािुसार दोन्ही
नजल्याांमध्ये मािीव नवभाजि करुि शासिजमा करण्यात यावी.
(क)

एखादा वाळू र्ट दोि महसूल नवभार्ामधील दोि नजल्यामध्ये सांयुक्तनरत्या येत

असेल तर अशा प्रकरणाांत सुध्दा दोन्ही नजल्हानधकारी याांिी सांयुक्त पाहणी करुि व
सल्लामसलत करुि, यासांबध
ां ीचा अहवाल सांबनां धत दोन्ही नवभार्ीय आयुक्त याांिा सादर
करावा. नवभार्ीय आयुक्त हे सल्लामसलत करुि, दोि नजल्हानधका्याांपैकी जया एका
नजल्हानधका्यास नललावाची कायगवाही करण्यास निदे श दे तील, त्या नजल्हानधका्यािे
सदर सांयुक्त वाळू र्टाच्या नललावाची कायगवाही पूणग करावी. अशा नललावात प्राप्त
रक्कम वाळू र्टाच्या पनरमाणािुसार दोन्ही नजल्याांमध्ये मािीव नवभाजि करुि
शासिजमा करण्यात यावी.
अशा सांयुक्त वाळू र्टाच्या नललावानवषयी दोन्ही नवभार्ीय आयुक्त याांचे एकमत
ि झाल्यास त्यासांबध
ां ीचा स्वयांस्पष्ट्ट प्रस्ताव शासिास निणगयाथग सादर करण्यात यावा.
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III.

नजल्हा वाळू सांनियांत्रण सनमतीिे नललावासाठी नशर्फारस केलेल्या वाळू र्टाांचे नललाव

(ई-टें डकरर् / ई-ऑक्शि पध्दतीिे) करण्यात यावेत
IV.

वाळू /रेती नललावाकरीता ग्रामसभेची नशर्फारस व ग्रामपांचायतीस द्ावयाचा निधी -

(1) िदीपात्रातील वाळू /रेतीर्ट निनित केल्यािांतर सदर वाळू र्टाच्या नललावासाठी
ग्रामसभेची नशर्फारस घेण्यात येईल.
(2) ग्रामपांचायतीकडे सांदभग प्राप्त झाल्यािांतर ग्रामसभा बोलावूि त्यावर एक मनहन्याच्या आत
निणगय घेणे ग्रामपांचायतीवर बांधिकारक राहील. या कालावधीत निणगय प्राप्त ि झाल्यास
ग्रामसभेची मािीव सहमती (Deemed concurence) र्ृनहत धरूि नललावाची पुढील कायगवाही
करण्यात येईल.
(3) ग्रामसभेिे नललाव करण्यास नशर्फारस ि केल्यास त्याची सबळ कारणे दे णे अनिवायग
राहील.
(4) वाळू /रेती र्टाच्या नललावामध्ये ग्रामपांचायतीस सहभार्ी करुि घेण्याच्या अिुषांर्ािे
सांबनां धत र्ावच्या ग्रामसभेिे वाळू /रे ती र्टाच्या नललावास सहमती दशगनवल्यास, त्या र्ावच्या
वाळू र्टाच्या सवोच्च बोलीच्या रकमेमधूि वाळू च्या स्वानमत्वधिाची रक्कम वजा करुि, उवगनरत
रकमेपैकी खालीलप्रमाणे रक्कम ग्रामपांचायतीस दे ण्यात यावी :i) नललावाची रक्कम रुपये 1,00,00,000/- पयंतच्या रकमेच्या 25% रक्कम.
ii) नललावाची रक्कम रुपये 1,00,00,001/- ते रुपये 2,00,00,000/- पयंतच्या रकमेवर 20%
रक्कम. तथानप, नकमाि रुपये 25,00,000/iii) नललावाची रक्कम रुपये 2,00,00,001/- ते रुपये 5,00,00,000/- पयंतच्या रकमेवर 15%
रक्कम. तथानप, नकमाि रुपये 40,00,000/iv) नललावाची रक्कम रुपये 5,00,00,001/- च्या वरील नललावाच्या रकमेवर 10% रक्कम.
तथानप, नकमाि रुपये 60,00,000/(5) (अ) ग्रामसभेिे नललावास िा-हरकत प्रमाणपत्र नदल्यासच वरीलप्रमाणे रक्कम
ग्रामपांचायतीस दे य
ठरेल.
(ब)

नललावधारकािे नललावाची सांपण
ू ग रक्कम शासिजमा करुि वाळू र्टाचा ताबा

घेतल्यािांतर नललावधारकािे नविा अडथळा नललावाच्या कालावधीत वाळू चे उत्खिि
केल्यावर, नललावाचा कालावधी सांपल्यािांतर ग्रामपांचायतीस उक्त अ.क्र. 4 मध्ये िमूद
केलेल्या प्रमाणािुसार रक्कम दे य होईल.
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(क) ग्रामस्थाांिी वाळू उत्खििास नवरोध केल्यास ककवा ग्रामस्थाांच्या तक्रारीिुसार वाळू
उत्खििास प्रशासकीय यांत्रणेकडू ि तसेच मा. न्यायालयाकडू ि स्थनर्ती दे ण्यात
आल्यामुळे नललावधारकास वाळू चे उत्खिि करता आले िसल्यास व त्या कारणास्तव
नललावधारकास नललावाची प्रमाणनशर रक्कम परत करावी लार्ल्यास नललावधारकास
परत करण्यात आलेल्या रकमेच्या प्रमाणात ग्रामपांचायतीस दे य रक्कम कमी करण्यात
येईल.
(ड) ग्रामपांचायतीकडे उपलब्ध होणारा निधी नजल्हा खनिज प्रनतष्ट्ठाि अांतर्गत िमूद
असलेल्या बाबी, ग्रामपांचायतीची भाांडवली कामे यासाठी, तसेच अस्स्तत्वात असलेल्या
ग्रामपांचायतीच्या मालमत्ाांची दु रुस्ती जसे - शाळा दु रुस्ती, अांर्णवाडी निर्डीत बाबी
इत्यादींवर खचग करणे अपेनक्षत राहील.
(6) ग्रामपांचायतीिे वाळू च्या अवैध उत्खििास आळा घालण्यासाठी नललावधारकामार्फगत
नललावाच्या अटी व शतीप्रमाणे उत्खिि होत आहे ककवा कसे , याची पाहणी करणे व अटी व
शतीचे उल्लांघि होत असल्याचे निदशगिास आल्यास तहनसलदार व नजल्हानधकारी याांिा
त्यासांबध
ां ीची मानहती दे णे आवश्यक राहील.
(7) नललावधारकाकडू ि वाहतुक करण्यात येणा्या वाळू च्या वाहिासोबतच्या वाहतुक पासची
तपासणी सांबनां धत र्ावच्या ग्रामसेवक व सरपांच याांिा करता येईल. वाहिासोबत वाहतुक पास
िसेल ककवा वाहतुक वाहतूक पासमध्ये खाडाखेड असेल, नदिाांक व वेळ चूकीचा असेल अशा
त्रुटी आढळू ि आल्यास त्याबाबतची मानहती त्याांिी तहनसलदार याांिा दे णे आवश्यक राहील.
(8) ग्रामसभेिे वाळू नललाव करण्यास लेखी हरकत कळनवल्यास अशा वाळू र्टाचे नललाव
करण्यात येणार िाहीत. मात्र अशा वाळू र्टामधूि वाळू चे उत्खिि होणार िाही, याची दक्षता
घेण्याची जबाबदारी

ग्रामपांचायतीची राहील. सदर वाळू र्टातूि उत्खिि होत असल्याचे

निदशगिास आल्यास अशा उत्खििास ग्रामपांचायतीिे प्रनतबांध करुि, त्याबाबतची सनवस्तर
मानहती ( अथात उत्खिि करणा्या व्यक्तीची िावे, वाहिाांचे क्रमाांक) सांबनां धत तहनसलदार व
नजल्हानधकारी याांिा दे ण्याची जबाबदारी ग्रामपांचायतीची राहील. अवैध उत्खििाबाबत
तहनसलदार, नजल्हानधकारी याांच्याकडू ि करण्यात येणा्या कारवाईस ग्रामपांचायतीिे मदत
करणे अनिवायग राहील.
(9) वाळू र्टाचा नललाव करण्यास ग्रामसभेिे मान्यता नदल्यािांतर वाळू र्टाचा नललाव करण्यात
आल्यािांतर वाळू र्ट नललावात ि र्ेल्यास शासिाच्या महसूलाचे िुकसाि होऊ िये, तसेच
ग्रामपांचायतीस सुध्दा निधी नमळावा यादृष्ट्टीकोिातूि सांबनां धत ग्रामपांचायतीच्या मार्णीिुसार
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अशा वाळू र्टासाठी निनित केलेल्या हातच्या ककमतीिे नजल्हानधकारी याांिा परवािे दे ता
येतील. ग्रामपांचायतीस सदर वाळू नवकण्यास अिुमती राहील.
V. राजयशासिाच्या नवनवध नवभार्ाच्या प्रकल्पाांकरीता वाळू र्ट राखीव ठे वणे:केंद्र/राजय शासिाच्या ककवा त्याांच्या नियांत्रणाखालील सावगजनिक प्रानधकरणाांच्या
प्रकल्प/योजिाांकनरता त्याांच्या िामनिदे नशत केलेल्या कोणत्याही अनभकरणाच्या िावे वाळू र्ट
राखीव ठे वता येतील. अशा राखीव वाळू र्टातूि अशा प्रकल्पाांसाठी आवश्यक वाळू च्या
उत्खििाकरीता नजल्यातील सांबनां धत शासकीय कामाांच्या

अांदाजपत्रकात िमूद केलेली

वाळू ची ककमत ककवा शासिािे वेळोवेळी निनित केलेल्या वाळू च्या स्वानमत्वधिाची रक्कम
यापैकी जी रक्कम जास्त असेल त्या ककमतीिुसार अशा शासकीय कामासाठी उपलब्ध करुि
दे ण्याकामी परवािे मांजूर करण्याची मूभा नजल्हानधकारी याांिा राहील.
VI. महाराष्ट्र राजय खनिकमग महामांडळासाठी वाळू र्ट राखीव ठे वणे :1) नजल्हानधकारी स्वेच्छे िुसार ककवा महाराष्ट्र राजय खनिकमग महामांडळाच्या
मार्णीिुसार नजल्यातील वाळू र्ट महामांडळामार्फगत वाळू चे उत्खिि व नवक्रीसाठी
राखीव ठे वू शकतील.
2) सदर

वाळू र्टातूि

वाळू

उत्खििाची

कायगवाही

महामांडळ

स्वत:

ककवा

ग्रामपांचायतीमार्फगत करु शकेल.
3) महामांडळ अशा वाळू र्टामधूि उत्खिि केलेल्या वाळू ची साठवणूक व नवक्रीसाठी
डे पो तयार करुि पुवनग िधारीत ककमतीिे वाळू ची नवक्री करेल. वाळू च्या नवक्रीपासूि
प्राप्त रकमेमधूि शासिािे वेळोवेळी निनित केलेल्या वाळू च्या स्वानमत्वधिाची
रक्कम शासिजमा करावी लार्ेल.
4) महामांडळाकडू ि नवक्री करण्यात येणा्या वाळू च्या वाहतूकीसाठी सांबनां धत
नजल्हानधकारी याांच्याकडू ि वाहतूक पास दे ण्यात येतील.
5) अशा प्रकरणाांमध्ये उपरोक्त पनरच्छे द क्रमाांक IV िुसार ग्रामपांचायतीस दे य असणारा
निधी ग्रामपांचायतींिा अिुज्ञय
े राहणार िाही.
VII. वाळू /रे ती उत्खििासाठी पयावरण अिुमती :(a) मा.सवोच्च न्यायालय, मा.उच्च न्यायालय, मा.राष्ट्रीय हनरत लवाद याांिी वेळोवेळी नदलेले
निदे श तसेच केन्द्र शासिाच्या पयावरण, वि व वातावरणीय बदल मां त्रालयामार्फगत वेळोवेळी
निर्गनमत केलेल्या अनधसुचिेतील तरतुदीिुसार र्ौण खनिज उत्खििापूवी पयावरण अिुमती व
अिुषांर्ीक बाबींबद्दल कायगवाही करणे आवश्यक आहे . पयावरण अिुमती प्राप्त झाल्यानशवाय
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वाळू चे उत्खिि करता येणार िाही. तथानप वाळू र्टास पयावरण अिुमती घेण्यापूवी खाणकाम
आराखडा (Mining Plan) तयार करणे अनिवायग असेल.
(b) वाळू /रेती र्टाांतूि वाळू उत्खििापूवी केंद्र शासिाच्या पयावरण, वि व वातावरणीय बदल
मांत्रालयाच्या वेळोवेळी प्रनसध्द होणा्या अनधसूचिेिुसार त्या-त्या वेळी कायगक्षेत्र असलेल्या तज्ञ
मूल्याांकि सनमती (Expert Appraisal Committee) व पयावरण पनरणाम व्यवस्थापि
प्रानधकरण (Environment Impact Assessment Authority) या सनमत्याांची मान्यता
घेण्यासाठी नजल्यातील वाळू र्टाचे प्रस्ताव सवेक्षणािुसार नवहीत केलेल्या र्फॉमग मध्ये प्रकल्प
प्रवतगक म्हणूि नजल्हा खनिकमग अनधकारी याांच्याकडू ि अशा सनमतीसमोर सादर करण्यात
यावेत.
(c)

पयावरण अिुमती प्राप्त झाल्यानशवाय वाळू चे उत्खिि करता येणार िाही.

(d) पयावरण अिुमतीसाठी आवश्यकतेिुसार Accredited Environment Consultant ची
िेमणूक करण्यात येईल. यासाठी येणारा खचग नजल्हा

खनिज प्रनतष्ट्ठाि निधीतूि

पयावरणासाठी उपलब्ध होणा्या अिुदािातूि भार्नवता येईल.
सदर प्रस्ताव जया बैठकीत नवचाराथग ठे वण्यात येतील, त्या बैठकीस Accredited
Environment Consultant याांच्यासह नजल्हा खनिकमग अनधकारी हे स्वत: उपस्स्थत राहतील.
(e) प्रकल्प प्रवतगक म्हणूि प्रकरणपरत्वे यथास्स्थत पयावरण सनमतीसमोर पयावरण अिुमतीचे
प्रस्ताव सादर करणा्या अनधका्याांच्या िावािे पयावरण अिुमती प्राप्त होईल. वाळू र्टाचे
नललाव झाल्यािांतर सांबनां धत नललावधारकाकडू ि वाळू चे उत्खिि करण्यात येत असल्यािे ,
पयायािे पयावरण अिुमतीतील अटी व शतीचे पालि करण्याची जबाबदारी नललावधारकाची
राहील.

त्यामुळे

जे

वाळू /रेतीर्ट

नललावात

जातील

त्याांच्या

बाबतीत

सांबनां धत

नललावधारकाच्या िावे पयावरण अिुमती वर्ग करण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रकल्प प्रवतगक म्हणूि
पयावरण अिुमतीचे प्रस्ताव सादर करणा्या अनधका्याांिी प्रकरणपरत्वे यथास्स्थत पयावरण
पनरणाम व्यवस्थापि प्रानधकरणासमोर तात्काळ सादर करण्याची दक्षता घ्यावी.
(f) यथास्स्थत पयावरण पनरणाम व्यवस्थापि प्रानधकरणािे पयावरण अिुमतीमध्ये िमूद केलेल्या
अटी व शतीचे नललावधारकाकडू ि योग्यनरत्या अिुपालि करण्यात येते ककवा कसे याबाबत
वेळोवेळी पाहणी करण्याची जबाबदारी सांबनां धत तालुक्याचा तहनसलदार, सांबनां धत उप
नवभार्ीय अनधकारी, नजल्हा खनिकमग अनधकारी व अपर नजल्हानधकारी याांची राहील.
(g) जे नललावधारक पयावरण अिुमतीमधील अटी व शतीचे उल्लांघि करतील त्याांच्या बाबतीत
महाराष्ट्र जमीि महसूल सांनहता, 1966 अांतर्गत करावयाच्या कारवाईखेरीज, पयावरण सांरक्षण
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अनधनियम, 1986 अांतर्गत कारवाई करण्यासांबध
ां ीचा अहवाल, तहनसलदार याांिी नजल्हा
खनिकमग अनधकारी याांच्यामार्फगत दर सहा मनहन्याांिी पयावरण नवभार्ास सादर करावा.
(h) उप नवभार्ीय अनधकारी व अपर नजल्हानधकारी याांिी पयावरण अिुमतीतील अटी व
शतींच्या

अिुपालिाबाबतची

पाहणी

तसेच

अटी

व

शतींचे

उल्लांघि

करणा्या

नललावधारकानवरुध्द तहनसलदार याांच्याकडू ि योग्यनरत्या कारवाई करण्यात येते ककवा कसे
याबाबत वेळोवेळी तपासणी करावी.
VIII. हातची ककमत (अपसेट प्राईसची) निनिती:अ) वाळू र्टाांचा उत्खििाचा कालावधी हा मांजूर नदिाांकापासूि पाच वषापयंत असू
शकेल. त्याअिुषांर्ािे वाळू र्ट निनितीची प्रनक्रया, र्टातील वाळू उत्खििाची प्रनक्रया व
त्या वाळू र्टाची हातची ककमत निनित करण्याची प्रनक्रया पुढीलप्रमाणे राहील:i) खाणकाम आराखड्यातील त्या त्या वषासाठी केलेल्या वार्नषक नियोजिािुसार
सांबनां धत वाळू र्टाच्या िकाशावर व प्रत्यक्षात क्षेत्रस्तरावर त्या त्या वषातूि
करावयाच्या उत्खििाबाबत हद्दी निनित करण्यात याव्यात व याप्रमाणे
नललावाच्या कालावधीत करावयाच्या उत्खििाचे नियोजि करण्यात यावे.
ii) नजल्यामध्ये र्तवषी/ मार्ील वेळच्या नललावामध्ये प्राप्त झालेली सवोच्च
बोली व नललावात मांजूर एकूण वाळू साठा यािुसार प्रनतब्रास ककवा यथास्स्थती
प्रनतमेरीक टि रक्कम पनरर्णीत करण्यात यावी व त्यात प्रती वषग 6 टक्के दरािे
वाढ करण्यात यावी. सदर अद्ावत प्रनतब्रास ककवा यथास्स्थती प्रनतमेरीक टि
रकमेचा व सांबनां धत वाळू र्टातील अांदानजत वाळू साठ्याचा र्ुणाकार केल्यािांतर
येणारी रक्कम अशा वाळू र्टाची हातची ककमत म्हणूि निनित करण्यात यावी.
iii) महाराष्ट्रातील पजगन्यमाि व िद्ाांमधील वाळू पुिभगरणाचा नवचार करता
उपरोक्त निनित केलेल्या वाळू र्टाांच्या खाणकाम आराखड्यात िमूद केलेल्या
त्या त्या वषाच्या वार्नषक नियोजिािुसार उत्खििाची व वाहतूकीची अिुमती
दे ण्यात यावी. अशा प्रकारे खाणकाम आराखड्यात िमूद वार्नषक नियोजिािुसार
उत्खिि व वाहतूक हे वाळू र्टाच्या त्या त्या वषी निनित केलेल्या क्षेत्रातूि
अिुज्ञय
े राहील.
iv) खाणकाम आराखड्याप्रमाणे उत्खिि पूणग झालेल्या भार्ामध्ये पुन्हा कोणतेही
उत्खििि होणार िाही याची जबाबदारी नललावधारकाची राहील.
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ब) हातपाटी व डु बीसाठी राखीव वाळू /रेती र्टाांसाठी :(i) हातपाटी व डू बीसाठी राखीव ठे वण्यात येणा्या वाळू /रेतीर्टासाठी हातची ककमत
ठरनवण्याच्या दृष्ट्टीिे नजल्हानधकारी/अपर नजल्हानधकारी याांिी प्रत्येक वाळू र्टामधील
निर्गतीसाठी उपलब्ध असलेला वाळू साठा नवचारात घ्यावा.
(ii) र्तवषी/ मार्ील वेळी सांबनां धत वाळू र्टामधील हातपाटी व डु बीद्वारे पारांपानरक
पध्दतीिे व्यवसाय करणा्या स्थानिक व्यावसायीकाांिा परवािा दे तािा आकारण्यात
आलेला प्रनतब्रास ककवा यथास्स्थती प्रनतमेरीक टि दर व नजल्यात वाळू नललावात
प्राप्त झालेला सरासरी प्रनतब्रास ककवा यथास्स्थती प्रनतमेरीक टि दर या दोन्हीं दराची
सरासरी काढू ि हातपाटी व डू बीद्वारे वाळू उत्खििाचे परवािे दे ण्यासाठी सांबनां धत
वाळू र्टासाठी प्रनतब्रास ककवा यथास्स्थती प्रनतमेरीक टि रक्कम पनरर्णीत करण्यात
यावी.
(iii) हातपाटी व डु बीद्वारे वाळू उत्खििासाठी स्थानिक व्यक्तींिा/सांस्थाांिा परवािे
दे तािा प्रनतब्रास ककवा यथास्स्थती प्रनतमेरीक टि सरासरी ककमत जास्त होत
असल्याची सांबनधताांकडू ि मोठया प्रमाणावर तक्रारी आल्यास नजल्हानधकारी/अपर
नजल्हानधकारी याांिी त्याबाबतचा अहवाल नवभार्ीय आयुक्त याांिा सादर करावा, व
त्यावर नवभार्ीय आयुक्त याांिी यथोनचत निणगय घ्यावा.
(क) एकापेक्षा जास्त नजल्यातूि/महसूल नवभार्ातूि वाहणा्या एकाच िदीपात्रातील
वाळू /रे ती र्टाांबाबत:जेव्हा एखादी िदी महसूल नवभार्ातील एका पेक्षा जास्त नजल्यातूि ककवा
दोि वेर्वेर्ळया महसूली नवभार्ातूि वाहत असल्यास व त्या िदीच्या पात्रातील
वाळू / रेती स्थळाांचा दोि वेर्वेर्ळ्या नजल्याांिी एकाच आर्नथक वषात नललाव
करावयाचा असल्यास व असे नजल्हे वेर्वेर्ळया नवभार्ीय आयुक्ताांच्या क्षेत्रात येत
असल्यास अशा दोन्ही नजल्हानधका्याांिी आपापसात सल्लामसलत करुि एकच
प्रनतब्रास ककवा यथास्स्थती प्रनतमेरीक टि हातची ककमत निनित करावी. कोणत्याही
पनरस्स्थतीत या दोन्ही नजल्हयातील रेती / वाळू स्थळाांच्या नललावाची प्रनतब्रास
ककवा यथास्स्थती प्रनतमेरीक टि हातची ककमत (अपसेट प्राईज) एका आर्नथक वषात
वेर्वेर्ळी राहणार िाही, याची दक्षता घ्यावी.
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IX. नललावधारक याांच्यासाठी आवश्यक पात्रता:(अ) कोणतीही व्यक्ती ककवा कांपिी / सांस्था नललावात भार् घेण्यास खालील
कारणास्तव अपात्र असतील :1. वयािे अज्ञाि, नदवाळखोर ककवा मनतमांद व्यक्ती ककवा
2. केंद्र अथवा राजय शासिामध्ये लाभाचे पद धारण केलेल्या व्यक्ती ककवा
3. र्ौणखनिजाच्या स्वानमत्वधिाची थकबाकी ककवा मृतभाटकाची रक्कम
(Dead Rent) थकनवण्यात आली असणारी व्यक्ती / सांस्था

या प्रयोजिाथग

नजल्हानधकारी कायालयामार्फगत र्ौण खनिजाचे स्वामीत्वधि, मृतभाटक रक्कम,
ककवा शासिाच्या महसूलाची थकबाकीदाराांची यादी वेळोवेळी तयार करण्यात
येईल व प्रनसद्ध करण्यात येईल.
4. िैनतक अध:पति केल्याबद्दल ककवा र्ौण खनिजाची अवैध उत्खिि ककवा
वाहतूक केल्याबाबत नशक्षा झाली असेल अशी व्यक्ती
5. लर्तपूवीच्या आर्नथक वषातील उलाढाल नवनहत मयादे पेक्षा कमी असल्यास (व्यक्तीसाठी रेतीर्ट मूल्याच्या नकमाि 5 टक्के व सांस्था व कांपिीसाठी रेतीर्ट
मूल्याच्या नकमाि 10 टक्के एवढी उलाढाल असणे आवश्यक राहील )
(ब) नललावात भार् घेणा्या व्यक्ती/सांस्था याांच्याकडे नियनमत आयकर भरत
असल्याचा पुरावा, पॅि क्रमाांक व वस्तू व सेवाकर नवभार्ाचा TIN क्रमाांक असणे
आवश्यक राहील.
(क) नललावाच्या निनवदा भरु इस्च्छणा्या व्यक्तीं/सांस्था याांिा निनवदा अजाचे शुल्क
वाळू र्टाची हातची ककमत रू. 10.00 लाखापेक्षा कमी असल्यास रू. 2,000/- व
रू. 10.00 लाखापेक्षा जास्त असल्यास रू. 5,000/- सांबनां धत नजल्याच्या
नजल्हानधका्याच्या िावािे धिादे शाद्वारे ककवा नजल्हानधकारी सूनचत करतील त्या
पध्दतीिे भरावी लार्ेल.
(ड) नललावात भार् घेणा्या व्यक्ती/सांस्थेला निनवदे सोबत इसारा रक्कम म्हणूि
नललावाच्या अपसेट प्राईसच्या रकमेच्या 25 टक्के रक्कम भरावी लार्ेल.
X. अ) वाळू /रे ती नललावाची कायगपध्दती :(1) सवग वाळू र्ट मा.सवोच्च न्यायालय, मा.उच्च न्यायालय, मा.राष्ट्रीय हनरत लवाद
याांिी वेळोवेळी नदलेले निदे श तसेच केन्द्र शासिाच्या पयावरण, वि व वातावरणीय
बदल मां त्रालयामार्फगत वेळोवेळी निर्गनमत केलेल्या अनधसुचिेतील तरतुदीिुसार निनित
करण्यात यावेत.
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(2) वाळू /रेती वाळू र्टाचे क्षेत्र सवगसाधारणपणे 5 हे क्टर असावे. तसेच वाळू र्ट उत्खिि
व वाहतूक याांचा कालावधी पाच वषापयंत असू शकेल.
तथानप, अशा पध्दतीिे नललावाचा कालावधी पावसाळ्याच्या कालावधीसह
समानवष्ट्ट असेल. नदिाांक 10 जूि ते 30 सप्टें बर हा पावसाळ्याचा कालावधी असेल
व या कालावधीमध्ये वाळू उत्खिि करता येणार िाही. याची स्पष्ट्ट जाणीव
नललावात भार् घेणा-या सवग सांबनां धताांिा करुि दे ण्यात यावी.
(3) उत्खििाचा कालावधी निनित करतािा खालील बाबींचा नवचार करण्यात यावा :अ) वाळू च्या पुिभगरणाचे वार्नषक मूल्याांकिाचा दर
ब) भूजल सवेक्षण नवकास यांत्रणा तसेच पाटबांधारे नवभार्ाचा वाळू उपलब्धतेबाबतचा
व्यवहायगता (feasibility) अहवाल
क) पयावरण अिुमती व खाणकाम आराखड्यात िमूद स्थानिक व भौर्ोनलक
पनरस्स्थती
ड) Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 व Sand Mining Framework
2018 मधील मार्गदशगक तत्वे व केंद्र व राजय शासिाकडू ि वेळोवेळी निर्गनमत
होणा्या सूचिा
(4) वाळू /रेती र्टाच्या नललावाची जानहरात नजल्यातील दोि प्रमुख वतगमािपत्रात
नललावापूवी नकमाि 15 नदवस अर्ोदर प्रनसध्द करण्यात यावी. रु. 10.00 लाखापेक्षा
जास्त हातची ककमत असलेल्या वाळू र्टाची जानहरात शक्यतोवर त्या महसूल नवभार्ात
अथवा राजयस्तरावरुि प्रनसध्द होणा्या दोि प्रमुख वतगमािपत्रात प्रनसध्द करण्यात
यावी. त्याच्या प्रती सवग क्षेत्रीय महसूल अनधका-याांच्या कायालयात सूचिा र्फलकावर
लावण्यात याव्यात. तसेच जानहरात शासिाच्या सांकेतस्थळावर सुध्दा प्रनसध्द करण्यात
यावी.
(5) वाळू /रेती र्ट नललावाच्या जानहरातीमध्ये उत्खििाचा कालावधी, वाळू /रेती र्टाचा
सवे क्रमाांक, वाळू /रे तीर्ट क्रमाांक, वाळू /रे तीर्टाचे िाव, वाळू /रे तीर्टातील अांदानजत
वाळू /रेतीसाठा व वाळू /रेती र्टाची हातची ककमत (Upset Price), या बाबी ठळकपणे
िमूद करण्यात याव्यात.
(6)

नललावाच्या जानहरातीमध्ये िमूद वाळू / रे ती र्टात अपेनक्षत वाळू साठा आहे ककवा

िाही, वाहतूकीसाठी आवश्यक रस्ते उपलब्ध आहे त ककवा िाहीत, वाळू र्टामधील वाळू
मातीनमश्रीत आहे ककवा कसे, याची नललावापूवी खात्री करुि घेण्याची जबाबदारी
सांबध
ां ीत नललावधारकाची राहील. वाळू /रे ती र्टाचा ताबा घेऊि नललावधारकािे
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वाळू चे उत्खिि केल्यािांतर यासांबांधीची कोणतीही तक्रार नवचारात घेतली जाणार
िाही. तसेच वाळू र्ट बदलूि दे ण्याची ककवा वाळू नललावापोटी शासि जमा केलेल्या
रकमेपैकी प्रमाणशीर रक्कम परत करण्याच्या नविांतीचा नवचार केला जाणार िाही, या
बाबीसुध्दा जानहरातीमध्ये स्पष्ट्टपणे िमूद करण्यात याव्यात.
(7) नललावात भार् घेऊ इस्च्छणा्या व निनवदा भरु इस्च्छणा्या प्रत्येक व्यक्ती/सांस्थेला
निनवदा सादर करतािा इसारा रक्कम RTGS/NEFT द्वारे भरावी लार्ेल.
(8) प्रस्तानवत नललावासांदभात काही तक्रारी / आक्षेप / सूचिा प्राप्त झाल्यास
नजल्हानधकारी/अपर नजल्हानधकारी व सांयुक्त वाळू र्टाच्या बाबतीत नवभार्ीय आयुक्त
याांिी त्याची तपासणी / चौकशी करावी व नललाव ि करण्यास सबळ कारणे असल्याची
खात्री झाल्यास सांबनां धत वाळू र्टाच्या नललावाची प्रनक्रया स्थनर्त करावी.
(9) नवभार्ीय आयुक्ताांिी त्याांच्या नवभार्ातील सवग नजल्यामध्ये वाळू /रे ती र्टाचे नललाव
शक्यतो एकाच नदवशी करण्यासाठी खाली िमूद केल्यािुसार नियोजि करावे.
(अ) नजल्यातील वाळू / रेतीच्या निर्गतीसाठी निनित केलेल्या सवग वाळू /रेती
र्टाांचा र्टनिहाय नललाव नजल्याच्या मुख्यालयी एकाच नदवशी आयोनजत
करण्यात यावा.
(ब) नललावाच्या नदवशी सवग वाळू र्टाांच्या नललावाची कायगवाही पूणग ि झाल्यास
लर्तच्या पुढील नदवशी सकाळी कायालयीि वेळेत कायगवाही पुढे सुरु करावी.
(क) नजल्यातील सवग वाळू र्टाांचे नललाव सांबध
ां ीत नजल्हानधकारी ककवा अपर
नजल्हानधकारी याांच्या व्यक्तीर्त नियांत्रणाखाली व दे खरेखीखाली पार
पाडण्यात यावेत. नजल्हानधकारी ककवा अपर नजल्हानधकारी याांिा हे काम
कोणत्याही पनरस्स्थतीत कोणत्याही अन्य अनधका्याला िेमूि दे ता येणार िाही.
(ड) सांयुक्त वाळू र्टाच्या बाबतीत सांबध
ां ीत नवभार्ीय आयुक्त याांच्या व्यक्तीर्त
नियांत्रणाखाली व दे खरे खीखाली नललावाची प्रनक्रया पार पाडण्यात येतील.
नवभार्ीय आयुक्त याांिा हे काम कोणत्याही पनरस्स्थतीत कोणत्याही अन्य
अनधका्याला िेमूि दे ता येणार िाही.
(10) वाळू /रेती र्टासाठी निनित करण्यात आलेल्या हातची ककमतीपेक्षा (upset price)
अनधक रकमेिे नललावाच्या बोलीची सुरुवात करण्यात यावी.
(11) नललावात भार् घेणा्या जया व्यक्तीचा दे कार / निनवदा स्वीकारण्यात आली
िसेल, त्याांिी नललावात भार् घेण्यासाठी भरलेली इसारा रक्कम (EMD) नललावाची
कायगवाही सांपताच परत करण्यात यावी.
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(12) जया नललावधारकाच्या सवोच्च बोलीचा दे कार/निनवदा स्वीकारण्यात येईल त्याला,
सवेक्षण शुल्कापोटी रुपये 5,000/-

(रुपये पाच हजार र्फक्त) इतक्या ककवा

आवश्यकतेप्रमाणे योग्य रकमेचा धिादे श उपसांचालक ककवा वरीष्ट्ठ भूवज्ञ
ै ानिक, भूजल
सवेक्षण व नवकास यांत्रणा याांच्या िावािे नजल्हानधकारी कायालयात जमा करावा
लार्ेल.
(13)

नललावातील / निनवदे तील सवोच्च बोलीचा दे कार स्वीकारावयाचा ककवा

िाकारावयाचा

निणगय

प्रकरणपरत्वे

अपर

नजल्हानधकारी/नजल्हानधकारी

ककवा

यथास्स्थती नवभार्ीय आयुक्त याांिी घ्यावयाचा असूि , सदर निणगय सांबनां धतास
नललावाच्या नदवशीच कळनवणे आवश्यक राहील. निनवदा िाकारावयाचा निणगय
घेतल्यास त्याची सनवस्तर कारणे िोंदनवण्यात यावी.
(14) सवोच्च बोलीचा दे कार /निनवदा स्स्वकारण्यात आलेल्या नललावधारकाला
नललावाच्या बोलीच्या रकमेच्या 1/4 इतकी रक्कम नललावाच्या नदवसािांतर
कायालयीि कामकाजाच्या 48 तासाांच्या आत नजल्हानधकारी/नवभार्ीय आयुक्त याांच्या
कायालयात भरावी लार्ेल. नललावापूवी शासिजमा केलेली इसारा रक्कम ही सदर
नललावाच्या बोलीच्या 1/4 रकमे त समायोनजत करण्यात येईल. तसेच, उवगनरत ३/४
रक्कम नललावाच्या नदिाांकापासूि एका मनहन्याच्या आत प्रकरणपरत्वे नजल्हानधकारी
ककवा यथास्स्थती नवभार्ीय आयुक्त याांच्या कायालयात भरावी लार्ेल. नललावधारकािे
नललावाच्या बोलीच्या ३/४ रक्कम नललावाच्या नदिाांकापासूि नवनहत मुदतीत भरणार
असल्याचे हमीपत्र रू. 100/- च्या मुद्राांकिावर सादर करणे आवश्यक राहील.
अपवादात्मक पनरस्स्थतीत नललावाच्या बोलीच्या ३/४

रक्कम भरण्याची मुदत

आणखी 15 नदवसापयंत वाढनवण्याचे अनधकार, त्यासांबध
ां ीची कारणे िोंदवूि,
नजल्हानधकारी याांिा राहतील. मात्र अशा पनरस्स्थतीत नललावधारकास नवलांबािे
भरलेल्या सदर रकमेवर 15 टक्के वार्नषक दरािे व्याज भरावे लार्ेल. त्यापलीकडे
अपवादात्मक पनरस्स्थतीमुळे नवलांब होत असल्यास नललावाची ३/४ रक्कम भरण्याची
मुदत वाढनवण्याचे अनधकार शासिास राहतील.
(15) यशस्वी नललावधारकासोबत वाळू /रे तीच्या नललावाच्या अिुषांर्ािे करण्यात येणा्या
करारिाम्यावर महाराष्ट्र मुद्राांक अनधनियमाच्या तरतूदीप्रमाणे नललावाची रक्कम रु. 10
लाखापयंत असल्यास नललावाच्या रकमे च्या 0.1 टक्का ककवा रु. 100/- यापैकी जे
अनधक असेल तेवढे मुद्राांक शुल्क व नललावाची रक्कम रु. 10 लाखपेक्षा जास्त
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असल्यास नललावाच्या रकमेवर 0.2 टक्के मुद्राांक शुल्काची रक्कम सांबनां धत
नललावधारकािे भरणे आवश्यक राहील.
(16) नललावधारकािे/परवािाधारकािे करारिामा करतेवळ
े ी नललावाच्या अटी व शतीचे
यथोनचत पालिाथग हातच्या ककमतीच्या 20% एवढी रक्कम अिामत रक्कम म्हणूि
प्रकरणपरत्वे नजल्हानधकारी / अपर नजल्हानधकारी ककवा यथास्स्थती नवभार्ीय आयुक्त
याांच्याकडे ठे वणे आवश्यक राहील. ही रक्कम नललावधारकािे/परवािाधारकािे
नललावाच्या/परवान्याच्या मुदतीत सवग अटी व शतीचे योग्यनरत्या पालि केल्यास,
नललावाची/परवान्याची मुदत सांपल्यावर परत करण्यात येईल. अटी व शतीचे पालि ि
केल्यास अिामत रक्कम जप्त करण्यात येईल.
(17) नललावधारक/परवािाधारकािे नजल्हा पनरषद / पांचायत सनमती तसेच शासिािे
नवनहत केलेले कर/शुल्क व नजल्हा खनिज प्रनतष्ट्ठािकनरता शासि वेळोवेळी निनित
करील एवढी अांशदािाची रक्कम अदा करणे बांधिकारक राहील.
(18) करारिामा केल्यािांतर नललावधारकास वाळू स्थळाचा प्रत्यक्षात ताबा उशीरात
उशीरा सात नदवसात दे ण्यात यावा. वाळू /रेती स्थळाचा ताबा नललावधारकास सात
नदवसात ि नदल्यास त्यास जबाबदार असलेल्या अनधकारी /कमगचारी याांच्यानवरुद्ध
नशस्तभांर्नवषयक कारवाई करण्यात यावी.
(19) नललावधारकास वाळू र्टाचा ताबा दे तािा तसेच ताबा परत घेतािा तहनसलदार
ककवा नजल्हा खनिकमग अनधकारी याांच्या समक्ष पांचिामा करण्यात यावा. वाळू र्टात खड्डे
असल्यास त्याचा उल्लेख पांचिाम्यामध्ये करावा. याबाबतचे स्व्हडीओ नचत्रीकरणही
करण्यात यावे.
ब) हातपाटी व डु बीसाठी राखीव र्टातुि परवािा दे ण्याची कायगपध्दती :(1) " नविानललाव परवािा पध्दतीिे डू बी / हातपाटीद्वारे िदीपात्रातील वाळू /रेती
उत्खििासाठी राखीव र्ट" यामधूि पारां पानरक व्यवसाय करणा्या स्थानिक व्यक्तींिा
तसेच अशा व्यक्तींच्या सांस्थाांिा वाळू /रे ती उत्खििाचे परवािे दे ण्याच्या दृष्ट्टीिे सांबनधत
नजल्हानधकारी/अपर नजल्हानधकारी याांिी वतगमािपत्रात जानहरात दे ऊि अजग मार्वावेत.
प्राप्त अजांची छाििी करुि, पात्र स्थानिक व्यक्तींिा तसेच अशा व्यक्तींच्या पात्र सांस्थाांिा
डू बी

ककवा

हातपाटीद्वारे

वाळू /रेती

उत्खििाचे

परवािे

नजल्हानधकारी/अपर

नजल्हानधकारी याांच्या स्तरावरुि दे ण्यात यावेत.
(2) " नविानललाव परवािा पध्दतीिे डू बी/हातपाटीद्वारे िदीपात्रातील वाळू /रे ती
उत्खििासाठी राखीव र्ट " यामधूि वाळू उत्खििासाठी पारां पानरक साधिाां चाच वापर
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अिुज्ञय
े असेल. अशा र्टात कोणत्याही पनरस्स्थतीत कोणत्याही याांनत्रक साधिाचा वापर
होणार िाही, याची दक्षता घेण्यात यावी.
XI. वाळू /रे ती र्टाचे र्फेरनललाव व र्फेरनललावातही वाळू /रे ती र्टाचा नललाव ि
झाल्यास करावयाची कायगपध्दती:अ) (1) नललावधारकािे दे काराची उवगनरत 3/4 रक्कम नवनहत कालावधीत ि भरल्यास
तसेच नवनहत कालावधीत करारिामा करुि ि नदल्यास त्याला वाळू /रेती र्टाचा ताबा
दे ण्यात येणार िाही. अशा नललावधारकािे शासिजमा केलेली 1/4 रक्कम जप्त
करण्यात यावी व अशा वाळू /रेती र्टाचा र्फेरनललाव करण्यात यावा.
(2) कोणत्याही कारणास्तव वाळू /रे ती नललाव रद्द करण्यात आल्यास अशा
वाळू /रेतीर्टाचा िव्यािे नललाव करण्यात यावा.
(3) र्फेरनललाव ककवा िव्यािे नललाव केल्यास पूवीच्या नललावाच्या ककमतीपेक्षा कमी
ककमत आल्यास र्फरकाची रक्कम पूवीच्या नललावधारकाकडू ि जमीि महसूलाची
थकबाकी म्हणूि वसूल करण्यात यावी. तथानप, र्फेरनललावात पूवीच्या ककमतीपेक्षा
अनधक ककमत आल्यास त्यावर पूवीच्या नललावधारकाचा कोणताही हक्क राहणार
िाही.
ब) (i) नललावात ठे वण्यात आलेल्या एखाद्ा वाळू /रेती र्टाकनरता हातच्या ककमतीपेक्षा
(अपसेट प्राईसपेक्षा) कमी दे कार प्राप्त झाल्यास ककवा दे कार प्राप्त ि झाल्यास त्याची
सनवस्तर कारणे िोंदवूि त्या वाळू /रेती र्टाचा दोिदा र्फेरनललाव करण्यात यावा.
(ii) दोिदा र्फेरनललाव करुिही, अशा वाळू /रेतीर्टासाठी हातच्या ककमतीपेक्षा
(अपसेट प्राईसपेक्षा) जास्त दे कार प्राप्त ि झाल्यास ककवा दे कार प्राप्त ि झाल्यास
त्याची सवगसाधारण कारणे िोंदनवण्यात यावी. अशा वाळू / रेती र्टाची हातची ककमत
मुळ हातच्या ककमतीपेक्षा जास्तीत जास्त 25 % पयंत कमी करुि त्या
वाळू /रेतीर्टाचा र्फेरनललाव करण्यास नवभार्ीय आयुक्ताांची अिुमती घेण्यात यावी.
ही प्रनक्रया 15 नदवसाच्या कालावधीत पूणग होईल याची दक्षता घेण्यात यावी.
(iii) वरीलप्रमाणे कायगवाही करुिही जे वाळू र्ट नललावात जाणार िाहीत यापैकी
कोणतेही वाळू र्ट महाराष्ट्र राजय खनिकमग महामांडळासाठी राखीव ठे वण्याचे
अनधकार नजल्हानधकारी याांिा राहतील.
(iv)

सदर

वाळू र्टातूि

वाळू

उत्खििाची

कायगवाही

महामांडळ

स्वत:

ग्रामपांचायतीमार्फगत करु शकेल.
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(v) अशा वाळू र्टामधूि उत्खिि केलेल्या वाळू ची साठवणूक व नवक्रीसाठी डे पो तयार
करुि पुवनग िधारीत ककमतीिे वाळू ची नवक्री महामांडळाकडू ि करण्यात येईल. वाळू च्या
नवक्रीपासूि प्राप्त रकमे मधूि शासिािे वेळोवेळी निनित केलेल्या वाळू च्या स्वानमत्वधिाची
रक्कम शासिजमा करावी लार्ेल व उवगनरत रक्कम महामांडळाचे उत्पन्न राहील.
(vi)

महामांडळाकडू ि

नवक्री

करण्यात

येणा्या

वाळू च्या

वाहतूकीसाठी

सांबनां धत

नजल्हानधकारी याांच्याकडू ि वाहतूक पास दे ण्यात येतील.
(vii) अशा प्रकरणाांमध्ये उपरोक्त पनरच्छे द क्रमाांक IV िुसार ग्रामपांचायतीस दे य निधी
ग्रामपांचायतींिा अिुज्ञय
े राहणार िाही.
क) शासिाच्या महसूलाचे िुकसाि होवू िये यासाठी, जप्त वाळू /रेती साठ्याच्या नललावाबाबत
वरीलप्रमाणे कायगवाही केल्यावरही जे वाळू साठे नललावात जाणार िाहीत, असे वाळू साठे
नजल्यातील सांबनां धत शासकीय कामाांच्या अांदाजपत्रकात िमूद केलेली वाळू ची ककमत ककवा
शासिािे वेळोवेळी निनित केलेल्या वाळू च्या स्वानमत्वधिाची रक्कम यापैकी जी रक्कम जास्त
असेल त्या ककमतीिुसार अशा शासकीय कामाांसाठी उपलब्ध करुि दे ण्याकामी परवािे मांजूर
करण्याची मुभा नजल्हानधका्याांिा राहील.
XII. वाळू / रेती उत्खििासाठी सवगसाधारण निबंध व अटी/शती :(1) वाळू / रेती उत्खििासाठी सवगसाधारण निबंध व अटी / शती पुढीलप्रमाणे राहतील व
त्याांचा समावेश सांबनां धत नललावधारक/परवािाधारकासोबत करावयाच्या करारपत्रात ि चूकता
करणे अनिवायग असेल:(i) नललावधारकािे/परवािाधारकािे त्याला मांजूर केलेल्या वाळू र्टाच्या नठकाणी र्फलक
लावूि, उत्खिि क्षेत्राची सीमा निनित करुि सीमा दशगनवणारे खाांब उभारणे अनिवायग
राहील. नवहीत
केलेल्या क्षेत्राच्या बाहे र वाळू /रेतीचे उत्खिि करता येणार िाही. तसेच नललावधारकािे
नजल्हानधकारी याांच्या पूवग परवािर्ीिे सदर वाळू र्टाचे कामकाज पाहण्यासाठी नियुक्त
केलेल्या उपठे केदार, व्यवस्थापक व कमग चारी याांची िावे, पत्ा व जार्ेचा तपशील
दशगनवणारा र्फलक योग्य नठकाणी लावणे आवश्यक राहील.
(ii) माििीय सवोच्च न्यायालयािे नवशेष अिुमती यानचका (सी) क्र. 19628-1629/2009
मध्ये नद. 27/02/2012 रोजी नदलेले आदे श तसेच िदीपात्रातील पाणी स्वच्छ व शुध्द
राहण्यासाठी व िैसर्नर्कनरत्या पाण्याचे िदीपात्रात वहि होण्यासाठी वाळू /रेती र्टातूि
जास्तीत जास्त 3 मीटर ककवा पाण्याची पातळी यापैकी जे कमी असेल नततक्या खोलीपयंत
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ककवा

पयावरण अिुमतीमध्ये परवािर्ी नदलेल्या खोलीपयंत यापैकी जे कमी असेल

तेवढ्या खोलीपयंतच नललावधारक/ परवािाधारकाला वाळू /रेतीचे उत्खिि करता येईल.
(iii) िदीपात्रातील वाळू थराची जाडी सातत्यािे राहण्यासाठी बेंच माकग निनित करुि बेंच
माकगच्या खाली कोणत्याही पनरस्स्थतीत वाळू चे उत्खिि करता येणार िाही. निनित केलेले
बेंच माकग पडणार िाहीत, तसेच िदीपात्रातील वाळू च्या थराच्या आधारे आजूबाजूच्या
नवनहरीतील पाण्याची पातळी कमी होणार िाही, याबाबत योग्य ती दक्षता नललावधारकािे
घेणे आवश्यक राहील.
(iv) नललावधारकास नललावात मांजूर केलेल्या वाळू साठ्याइतकेच उत्खिि करण्याचा
अनधकार प्राप्त होईल.
(v) वाळू /रेतीचे उत्खिि सकाळी 6.00 ते सायांकाळी 6.00 या कालावधीतच करता येईल.
या कालावधीव्यनतनरक्तच्या काळात केलेले उत्खिि अवैध समजूि कारवाई करण्यात
येईल.
(vi) कोणत्याही रेल्वे पुलाच्या व रस्ते पूलाच्या कोणत्याही बाजुिे 600 मीटसग (2000 र्फुट)
अांतराच्या आत वाळू चे उत्खिि करता येणार िाही.
(vii) कोल्हापूर पध्दतीचे बांधारे असलेल्या नठकाणी पाटबांधारे नवभार् / नवभार्ीय आयुक्त /
नजल्हानधकारी याांिी निनित केलेल्या अांतराच्या मयादे चे बांधि पाळणे आवश्यक असेल.
(viii) सावगजनिक पाणवठा / पाणी पुरवठा व्यवस्था असलेल्या नठकाणापासूि 100 मीटर
अथवा भूजल सवेक्षण व नवकास यांत्रणा निनित करेल तेवढया अांतरापनलकडे उत्खिि
करणे आवश्यक राहील.
(ix) रस्ते/पायवाट म्हणूि वापरण्यात येणा्या जनमिीतूि वाळू / रेती काढता येणार िाही.
(x) नललावधारकास िदीपात्रामध्ये वाळू वाहतूकीसाठी मोठी वाहिे िेता येणार िाहीत.
नललावधारकािे वाळू र्टाच्या िजीकच्या मुख्य रस्त्यावर डे पो तयार करुि वाळू र्टामधूि
उत्खिि केलेली वाळू सदर डे पोमध्ये साठवूण नवक्री करावी. डे पोपयंतच्या वाळू
वाहतूकीसाठी रॅक्टर, रॉलीचा वापर करावा. वाळू डे पोमध्ये सीसीटीव्ही लावणे अनिवायग
असूि, त्याचे र्फुटे ज दर आठवड्याला तहनसलदार याांिा सादर करावे.
(xi) वाळु उत्खििासाठी नललाव ककवा परवािा दे ण्यामार्े वानणस्जयक ककवा महसुल
नमळनवणे हा एकमेव उद्दे श िसूि, नवकास कामासाठी आवश्यक वाळू उपलब्ध व्हावी हा
प्रमुख उद्देश आहे . तसेच िदीपात्रात वाळू साठल्यािे आजुबाजुच्या पनरसरात पुरसदृश्य
पनरस्स्थती उद्भवू िये म्हणूि वाळू चे उत्खिि केले जाते. नललावधारकास नललाव मांजूर
केल्यािांतर ककवा परवािा नदल्यािांतर नललावधारकािे / परवािाधारकािे वाळू र्टाचा
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ताबा नदल्याच्या नदिाांकापासूि एका आठवड्याच्या आत वाळू /रेतीचे उत्खिि सुरू करणे
आवश्यक राहील.
(xii) या व्यनतनरक्त वाळू /रेती उत्खििासांदभात इतर अटी व शती नववरणपत्र येथे दे ण्यात
आल्या असूि, त्या नललावधारकाांवर बांधिकारक असतील.
(2) अवैध उत्खिि अनधक प्रभावीपणे रोखण्याच्या दृष्ट्टीिे शासिास कोणताही आर्नथक भार
पडणार िाही, अशा

अनतनरक्त उपाययोजिाांच्या

सांदभात सांबनां धत नजल्हानधकारी

नललावधारकाांबरोबर करावयाच्या करारिाम्यात तत्सांबध
ां ी अटी व शतींचा समावेश करु
शकतील.
XIII. वाळू / रेती उत्खििासाठी वापरावयाची साधिे:1. िदीपात्रात निनित केलेल्या वाळू र्टातूि

वाळू चे उत्खिि अयाांनत्रकी पद्धतीिे

(Manual method) करावे लार्ेल.
2. Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 व Sand Mining Framework
2018 मधील सूचिा तसेच केन्द्र शासिाच्या पयावरण, वि व वातावरणीय बदल
मांत्रालय व पयावरण अिुमतीमध्ये समानवष्ट्ट असलेल्या अटी व शतीिूसार वाळू / रेती
उत्खििासाठी वापरावयाची साधिे निनित करण्याची जबाबदारी उपलब्ध वाळू साठा व
भौर्ोलीक स्थानिक पनरस्स्थती नवचारात घेऊि नजल्हास्तरीय सनमती याांची राहील.
XIV. प्रनतबांधात्मक उपाययोजिा :वाळू चे अवैध उत्खिि व वाहतुक होणार िाही यासाठी सांबनां धत नजल्हानधकारी/
नवभार्ीय आयुक्त याांिी पुढीलप्रमाणे कायगवाही करावी :1) प्रत्येक वाळू र्टाांमधील वाळू वाहतूकीसाठी एकच रस्ता ठे वण्यात यावा.
2) नजल्हानधकारी याांिी वाळू र्ट असलेल्या भार्ातील मोक्याच्या नठकाणी चेकिाके
निनित करावे. अशा निनित केलेल्या चेकिाक्यावर शासिािे निनित केलेल्या
प्रमाणकािुसार नजल्हा नियोजि सनमती याांच्याकडू ि निधी उपलब्ध करुि
वजिकाटा बसनवण्याबाबत कायगवाही करण्यात यावी.
3)

(अ)

प्रत्येक

वाळू र्टाच्या

नठकाणी

24/7

छायानचत्रण

होण्यासाठी

नललावधारकामार्फगत CCTV बसनवण्यात यावेत. यापैकी नकमाि एक CCTV कॅमेरा
वाहतुकीच्या साधिात जया नठकाणी वाळू भरण्यात येते त्या नठकाणी बसनवण्यात यावा
व वाळू र्टातील वाळू ची वाहतूक करणारी सवग वाहिे र्ावातील जया नठकाणावरुि ये जा करतात त्या नठकाणच्या छायानचत्रणासाठी वापरण्यात यावा. वाळू र्टाच्या
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नठकाणी बसनवलेल्या CCTV ची ककमत नललावधारकाांिा सोसणे आवश्यक राहील.
तसेच नललाव ि झालेल्या वाळू र्टातील वाळू ची अवैध वाहतुक होवू िये यासाठी जया
नठकाणाहू ि वाहतूक होण्याची शक्यता आहे , अशा नठकाणीही सीसीटीव्ही कॅमेरे
बसनवण्यात यावे व यासाठी नजल्हा नियोजि सनमती याांच्याकडू ि निधी उपलब्ध
करुि घेण्याबाबत कायगवाही करण्यात यावी.
(ब) नललावधारकाांिी बसनवलेल्या CCTV चा Address नजल्हानधकारी / नवभार्ीय
आयुक्त व शासिाच्या महसूल व वि नवभार्ाकडे दे णे आवश्यक राहील.
नललावधारकािे वाळू उत्खिि व वाहतुकीचे छायानचत्रण असलेली सीडी दर 15
नदवसाांिी तहनसलदार कायालयात जमा करणे अनिवायग राहील.
(क) तहनसलदाराांिी सदर सीडी मधील छायानचत्रण आपल्या अनधिस्त यांत्रणेमार्फगत
तपासूि घ्यावे. सांबनां धत तहनसलदार व उप नवभार्ीय अनधकारी याांिी अधूिमधूि
स्वत: दे खील अशा छायानचत्रणाची तपासणी करावी. अशा तपासणीत सी.सी.टी.व्ही.
कॅमेरा काही काळासाठी बांद असल्याचे निदशगिास आल्यास, मांजूर वाळू साठा व वाळू
उत्खििासाठी उपलब्ध नदवस यािुसार दरनदवशी करावयाचे उत्खिि नवचारात
घेऊि, जेवढे नदवस सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरा बांद होता, तेवढे नदवस सरासरी उत्खिि
केले, असे र्ृहीत धरुि नललावाच्या रकमेिुसार प्रतीब्रास रक्कम पनरर्णीत करुि त्या
दरािे सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरा बांद असलेल्या कालावधीत उत्खिि केलेल्या वाळू च्या
रक्कमे एवढी दां डात्मक रक्कम नललावधारकाकडू ि वसूल करण्यात यावी. एखाद्ा
नदवशी नकतीही कालावधीसाठी सी.सी.टी.व्ही बांद असला, तरीही पूणग नदवसासाठी
सी.सी.टी.व्ही. बांद असल्याचे समजूि वरील प्रमाणे दां डात्मक रकमेची आकारणी व
वसूली करण्यात यावी.
4) प्रत्येक र्ाव कामर्ार तलाठयािे त्याच्या कायगक्षेत्रातील वाळू र्टास नियनमतपणे भेट
दे णे आवश्यक राहील. त्यासाठी सांबनां धत नललावधारकाकडे तहनसलदाराांिी प्रमानणत
करूि नदलेली भेटवही ठे वणे बांधिकारक असेल. तलाठयािे वाळू र्टास भेट
नदल्यािांतर दै िांनदि भेट वहीमध्ये त्याची िोंद करुि नदिाांनकत स्वाक्षरी करावी.
5) सांबनां धत मांडळ अनधका्यािेही नियनमतपणे त्याांच्या कायगक्षेत्रातील वाळू र्टाची पाहणी
करूि, त्याची िोंद उक्त दै िांनदि भेट वहीमध्ये करुि, नदिाांनकत स्वाक्षरी करावी.
6) सांबनां धत तहनसलदार, उपनवभार्ीय अनधकारी व अपर नजल्हानधकारी याांिी त्याांच्या
क्षेत्रातील वाळू र्टाला वेळोवेळी आकस्स्मक भेट दे ऊि त्याची दै िांनदि भेटवहीत िोंद
करुि, नदिाांनकत स्वाक्षरी करावी.
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7) अनधका्याांिी रेतीर्टाची तपासणी करतािा खालील बाबी कटाक्षािे पहाव्यात :(अ) उत्खििास प्रारांभ केल्यापासूि तपासणीच्या नदिाांकापयंत उत्खिि केलेल्या
वाळू चे पनरमाण व तपासणीच्या नदवसापयंत उत्खििाच्या नठकाणी असलेला
वाळू साठा.
(ब) सांबनां धत तलाठी व ग्रामसेवक तसेच सांबनां धत नललावधारक याांच्यासमक्ष
दरमहा वाळू र्टामधील उत्खििाची मोजणी करण्यात यावी.
(क) िदीपात्रात पूल असल्यास त्या पुलाच्या आजूबाजूस तसेच बेंच माकगच्या
आजूबाजूस व बेंच माकगच्या खाली वाळू उत्खिि केले जात आहे ककवा कसे
याची पहाणी करण्यात यावी व त्याची िोंद भेटवहीत घेण्यात यावी.
(ड) िदीच्या काठाजवळच्या लर्तच्या भार्ामध्ये उत्खिि केले जाते आहे ककवा
कसे, व त्याकनरता पोकलेि/ जेसीबी याांसारख्या याांनत्रक साधिाांचा वापर
करण्यात आला आहे ककवा कसे,
(इ) उत्खिि केलेला वाळू साठा नवहीत अांतरापयंत करण्यात आलेला आहे
ककवा कसे,
8) नजल्हानधका्याांिी तपासणीची वरील मािके काटे कोरपणे पाळली जात आहे त ककवा
कसे याची खात्री करुि घ्यावी. तपासणीिांतरही एखाद्ा अनधका्याच्या कायगक्षेत्रात
अवैध वाळू उत्खिि/ वाहतूक अव्याहतपणे होत असल्याचे निष्ट्पन्न झाल्यास, सांबनां धत
अनधका्याचे अवैध उत्खिि/वाहतूक करणा्या व्यक्तींशी सांर्िमत आहे असे र्ृहीत
धरुि सांबनां धतानवरुध्द नशस्तभांर्ाच्या कारवाईचा प्रस्ताव नवभार्ीय आयुक्ताांमार्फगत
शासिास सादर करण्यात यावा.
XV. सनियांत्रण :(अ) वाळू वाहतूकीसाठी केन्द्र शासिाच्या/राजय शासिामार्फगत वेळोवेळी निर्गनमत
करण्यात येणा्या निदे शाांिुसार सनियांत्रण प्रनकयेचा वापर करणे अनिवायग राहील.
तसेच वाळू च्या अवैध उत्खिि/वाहतूकीस प्रभावीपणे आळा घालण्याच्या दृष्ट्टीिे उक्त
सनियांत्रण प्रनकयेबरोबरच शासिास कोणताही आर्नथक भार पडणार िाही, अशा
प्रणालीचा वापर करण्याची सांबनां धत नजल्हानधका्याांिा मुभा राहील.
(ब) र्ौण खनिजाच्या अवैध उत्खिि/वाहतूकीवर प्रभावी नियांत्रण ठे वणे शक्य व्हावे ,
यासाठी तहनसल, उप नवभार्, नजल्हा स्तरावर व नवभार्ीय स्तरावर पोलीस, पनरवहि
नवभार्ातील अनधकारी/कमगचारी व महसूल अनधकारी / कमगचारी याांची स्वतांत्र भरारी /
दक्षता पथके अपर नजल्हानधकारी /नजल्हानधकारी व नवभार्ीय आयुक्त याांिी निमाण
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करावी. सदर पथकाांिी त्याांच्या कायगक्षेत्रातील अवैध उत्खिि व वाहतूकीस अटकाव
करणे ही या पथकाची सामुहीक जबाबदारी राहील.
(क) र्ौण खनिजाच्या अवैध उत्खिि /वाहतूकीची घटिा वा प्रकरण जया महसूल
अनधकारी / कमगचारी याांच्या कायगक्षेत्रात उघडकीस येईल, ते अनधकारी / कमगचारी
सदर प्रकरणात जबाबदार आहे त काय याची कसूि तपासणी करण्यात यावी.
तपासणीमध्ये सांबनां धत स्थानिक अनधकारी / कमग चारी अवैध उत्खििाकडे हे तुत: दु लगक्ष
करीत असल्याचे आढळू ि आले ककवा त्याांिी अवैध उत्खिि / वाहतूकीवर पुरेसे
नियांत्रण ि ठे वल्याचे आढळल्यास त्या अनधकारी / कमगचारी याांच्यावर जबाबदारी
निनित करुि, त्याांच्यानवरुध्द प्रचनलत नियमािुसार नशस्तभांर्नवषयक कारवाई
करण्यात यावी.
(ड) वाळू /रेतीच्या अवैध उत्खिि/वाहतूकीसांबध
ां ीच्या तक्रारी/नििावी तक्रारी online
करण्यासाठी प्रणाली तयार करण्यात यावी. सदर प्रणालीत तक्रारीस/ नििावी तक्रारीस
online तक्रार क्रमाांक दे ण्याबाबत तरतुद

असावी. वाळू /रेतीच्या अवैध उत्खिि/

वाहतूकीच्या तक्रारी करण्यासाठी प्रत्येक नजल्याच्या नठकाणी Toll Free Number
उपलब्ध करूि दे ण्यात यावा. तसेच वाळू /रेतीच्या अवैध उत्खिि/ वाहतुकीच्या
तक्रारी/ नििावी तक्रारीं सांदभात प्रत्येक नजल्हानधकारी/उपनवभार्ीय अनधकारी/
तहनसलदार कायालयाांिी िोंदवही ठे वावी. सदर िोंदवहीत तक्रारीबाबत सांपूणग मानहती
व सदर तक्रारीच्या अिुषांर्ािे केलेल्या कायगवाहीची सनवस्तर मानहती ठे व ण्यात यावी.
तसेच सदर तक्रारी/नििावी तक्रारीबाबतची मानहती ऑिलाईि उपलब्ध करुि दे ण्यात
यावी.
XVI. उत्खििाबद्दल मानसक अहवाल:प्रत्येक नजल्हयामध्ये एकूण वाळू घाट नकती आहे त, त्यापैकी नकती वाळू घाटाांचा
नललाव झाला, नकती वाळू घाटाांचा नललाव झाला िाही, या नललावात शासिास नकती
महसूल प्राप्त झाला, प्रत्येक वाळू घाटातूि दर मनहन्याला नकती ब्रास वाळू उत्खिि
करण्यात आली, तसेच नजल्हयामध्ये अवैध उत्खििाची नकती प्रकरणे प्रत्येक
मनहन्याला उघडकीस आली व नकती प्रकरणात सांबनां धताांवर र्ुन्हे दाखल करण्यात
आले, याबाबतचे मानसक नववरणपत्र अपर नजल्हानधकारी /नजल्हानधकारी याांिी
शासिास व सांचालक, भूनवज्ञाि व खनिकमग सांचालिालय याांिा सादर करावे.
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XVII. ग्राम दक्षता सनमती जया र्ावात वाळू साठे असतील अशा र्ावात ग्राम दक्षता सनमती स्थापि करण्यात यावी.
या सनमतीची रचिा पुढीलप्रमाणे असावी :(1) ग्रामपांचायतीचे सरपांच

-

अध्यक्ष

(2) ग्राम सेवक

-

सदस्य

(3) पोलीस पाटील

-

सदस्य

(4) कोतवाल

-

सदस्य

(5) तलाठी

-

सदस्य सनचव

ग्रामदक्षता सनमतीची दर पांधरा नदवसाांिी एक बैठक घेणे आवश्यक असेल, वाळू /रेतीचे अवैध
उत्खिि होत असल्यास त्याला आळा घालण्यासाठी ग्रामदक्षता सनमतीच्या काही नशर्फारशी असल्यास
त्या सांबांनधत तहनसलदार व नजल्हानधकारी याांच्याकडे सादर करण्यात याव्यात.

XVIII. नजल्हा खनिज प्रनतष्ट्ठाि निधीमधूि सांबनां धत ग्रामपांचायतीसाठी निधी :केंद्र शासिािे खाण व खनिजे (नवकास व नवनियमि) सुधारणा अनधनियम, 2015 मधील
कलम 9 (ब) मध्ये राजय शासिािे अनधसूचिेद्वारे खनिकमामुळे बानधत प्रत्येक नजल्यात नजल्हा
खनिज प्रनतष्ट्ठाि स्थापि करण्याची तरतूद केली आहे . त्यािुसार शासि अनधसूचिा उद्ोर्,
ऊजा व कामर्ार नवभार् क्रमाांक एमडीएर्फ 0615/51/प्र.क्र.34/उदयोर्-9, नदिाांक
1.09.2016 अन्वये, खनिकमग नजल्यातील पयावरण दजा वाढ करण्याच्या अिुषांर्ािे अन्य
उपाययोजिाकनरता अिुज्ञय
े असलेला निधीमधूि पयावरण नवषयक बाबींसाठी होणारा खचग
भार्नवण्यात यावा.
नजल्हा खनिज प्रनतष्ट्ठाि स्थापि करुि, सवग प्रकारच्या र्ौण खनिज खाणपट्टाधारक,
परवािाधारक

तसेच

वाळू

नललावधारकाकडू ि

शासिास

जमा

करण्यात

येणा्या

स्वानमत्वधिाच्या रकमेच्या 10 टक्के रक्कम नजल्हा खनिज प्रनतष्ट्ठािसाठी अांशदाि म्हणूि
घेण्याचा निणगय घेण्यात आला आहे . सदर निधीमधूि ग्रामपांचायती क्षेत्रातील रस्ते , आरोग्य,
इत्यादी साठी निधी दे य आहे .
शासि अनधसूचिा उद्ोर्, ऊजा व कामर्ार नवभार् क्रमाांक एमडीएर्फ 0615/51/
प्र.क्र.34/उदयोर्-9, नदिाांक 1.09.2016 अन्वये, नजल्हा खनिज प्रनतष्ट्ठाि निधीमध्ये जमा
होणा-या रकमेच्या पाच टक्केपेक्षा जास्त िाही अशी रक्कम प्रशासकीय ककवा आस्थापिा खचग
भार्नवण्यासाठी खचग करता येते.

सदर मयादे च्या अनधि राहू ि उक्त निधीतूि खालील

बाबींकरीता र्रजेिुसार खचग करता येऊ शकेल:1. अवैध उत्खिि व वाहतूक रोखण्यासाठी करावयाच्या आवश्यक उपाययोजिा करणे.
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2. जप्त केलेले वाहि बांद स्स्थतीत असल्यास सदर वाहि सुरनक्षत स्थळी हलनवण्यासाठीच्या
उपाययोजिा करणे.
3. जप्त केलेल्या वाळू साठ्याचे सांरक्षण करण्यासाठी व क्षेनत्रय अनधका्याांच्या सांरक्षणासाठी
सुरक्षारक्षक नियुक्त करणे.
4. दक्षता व निरीक्षण पथकासाठी खाजर्ी वाहिे भाड्यािे घेणे.
5. वाळू उपलब्धतेचा अांदाज काढणे, वाळू उत्खििाचे पयगवक्ष
े ण व सनियांत्रण याकरीता
िावीन्यपुणग प्रकल्प/ तांत्रज्ञाि नवकसीत करणे.
XIX. वाळू /रे ती उत्खििातील अडचणी व तक्रारीसांदभात नजल्हास्तरीय तक्रार निवारण सनमती
:नजल्हास्तरीय वाळू सनियांत्रण सनमती

नललाव झालेल्या वाळू /रेती र्टाांतूि वाळू

उत्खििासाठी नललावधारकास येणा्या अडचणी व

नवनवध व्यक्ती व सांस्थाां कडू ि वाळू

उत्खििाबाबत करण्यात येणा्या पयावणनवषयक तक्रारींचे दे खील कामकाज पाहील.
(अ) एकदा अत्युच्च बोली स्वीकारुि अांनतम करण्यात आलेल्या नललावात वाळू उत्खिि
करण्यास नललावधारकास काही अडचणी / अडथळे आल्यास, त्याांिी याबाबत सांबनां धत
तहनसलदार याांच्याकडे अजग सादर करावा.

सांबनां धत तहनसलदार याांिी अजग प्राप्त

झाल्यािांतर त्या वाळू र्टातूि उत्खिि करण्यास येणा-या अडचणींची चौकशी करुि
त्याबाबतचा अहवाल उक्त सनमतीसमोर सादर करावा. सदर अहवालावर उक्त सनमतीिे
15 नदवसाांत निणगय घेणे आवश्यक राहील.
(ब) तसेच रेती / वाळू स्थळातूि नललावाांच्या अटी /शतीचे उल्लांघि करुि वाळू चे उत्खिि
होते, अवैध / नियमबाय वाळू उत्खििामुळे िदी काठच्या र्ावातील नपण्याच्या व शेतीच्या
पाण्यावर नवपरीत पनरणाम होतो, वाळू च्या वाहतूकीमुळे िदी काठच्या शेतीची/ रस्त्याांची
हािी होते, अशा स्वरुपाच्या तक्रारी नवनवध व्यक्ती व सांस्थाकडू ि प्राप्त झाल्यास, अशा
तक्रारीची तहनसलदार याांिी चौकशी करुि त्याबाबतचा अहवाल उक्त सनमतीसमोर सादर
करावा. सदर अहवालावर उक्त सनमतीिे 15 नदवसाांत निणगय घेणे आवश्यक राहील.
(क) नललावधारकास वाळू उत्खिि करण्यास होणा्या स्थानिक नवरोधामुळे ककवा त्याच्या
नियांत्रणाबाहे रील व िैसर्नर्क सबळ कारणामुळे वाळू चे उत्खिि करता येत िसल्यास
नललावधारकािे त्वरीत नजल्हास्तरीय सनमतीसमोर अजग करावा. याप्रमाणे लेखी अजग प्राप्त
झाल्यास, सदर सनमतीिे अशा वाळू / रे ती स्थळािा प्रत्यक्ष भेट दे ऊि, त्या वाळू /रेती
स्थळाचे पुिि: सवेक्षण करावे, तसेच तक्रारीतील अन्य मुद्ाांबाबत स्थानिक चौकशी करावी
व सनमतीच्या बैठकीत त्यावर नवचार नवनिमय करुि, सांबध
ां ीत वाळू /रेती र्टातूि वाळू चे
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उत्खिि चालू ठे वण्यानवषयी ककवा ते बांद करण्याबाबत 15 नदवसाांत उनचत निणगय घ्यावा व
तो निणगय सांबध
ां ीत नललावधारक, तक्रारदार व क्षेनत्रय महसूल अनधका-याांिा कळवावा.
नजल्हास्तरीय सनमतीिे वाळू र्टाच्या सवेक्षणाच्यावेळी स्व्हडीओ नचत्रीकरण करण्याची दक्षता
घ्यावी.
(ड) जया तक्रारदाराला त्याच्या तक्रारीच्या सांदभात सनमतीिे घेतलेला निणगय मान्य िसेल ,
अशा तक्रारदाराला त्याबाबत सांबध
ां ीत नवभार्ीय आयुक्ताांकडे अनपल करता येईल. सांबध
ां ीत
नवभार्ीय आयुक्त नजल्हास्तरीय सनमतीिे घेतलेल्या निणगयाचा र्फेरनवचार करुि कोणत्याही
पनरस्स्थतीत 15 नदवसात उनचत निणगय घेतील. सदर निणगय सांबनां धत तक्रारदार व सांबनां धत
नजल्हानधकारी याांिा कळनवण्यात येईल.
(इ) वरीलप्रमाणे वाळू उत्खििासांदभात प्राप्त तक्रारीच्या अिुषांर्ािे सदर सनमतीिे चौकशी
करुि, जया वाळू र्टातील वाळू चे उत्खिि बांद करण्यानवषयी निणगय घेतला असेल ,
अशावेळी नललावधारकासोबत करण्यात आलेला करारिामा तात्काळ रद्द करण्यात यावा.
तसेच सांबनां धत नललावधारक याांिा नललावाची रक्कम अथवा यथास्स्थती उत्खिि ि करता
आलेल्या वाळू ची रक्कम परत करण्याबाबत सदर शासि निणगयातील पनरच्छे द XXI मधील
तरतुदीिुसार कायगवाही करण्यात यावी.
(ई) नललावािे नदलेल्या ठे क्याच्या कालावधीत ठे का रद्द केल्यास ककवा नललावधारकास
वाळू / रेती उत्खिि करण्यास बांदी घातल्यास नललावधारकास शासिावर खटला भरता
येणार िाही.
XX. अवैध उत्खिि कारवाईत जप्त वाळू /रे ती साठयाच्या नवल्हे वाटीबाबत अिुसरावयाची
कायगपध्दती:(1) शासिाच्या महसूलाचे िुकसाि होऊ िये यासाठी, जप्त वाळू /रेती साठे नजल्यातील
सांबनां धत शासकीय कामाांच्या अांदाजपत्रकात िमूद केलेली वाळू ची ककमत ककवा शासिािे
वेळोवेळी निनित केलेल्या वाळू च्या स्वानमत्वधिाची रक्कम यापैकी जी रक्कम जास्त
असेल त्या ककमतीिुसार शासकीय कामाांसाठी उपलब्ध करुि दे ण्याकामी परवािे मांजूर
करण्याची मुभा नजल्हानधका्याांिा राहील.
(2) उपरोक्त क्र. (1) िूसार कायगवाही करणे शक्य िसल्यास जप्त केलेल्या वाळू साठा

चोरी होऊ िये, पावसाच्या पाण्यामुळे वाळू वाहू ि जाऊ िये, धूप होऊि वाळू साठा कमी
होऊ िये, यादृष्ट्टीकोिातूि जप्त केलेल्या वाळू साठ्याचा नललाव एक मनहन्याच्या आत
करण्यात यावा.
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(3) नजल्यात नललावात र्ेलेल्या वाळू /रे तीच्या सरासरी प्रनतब्रास ककवा यथास्स्थती

प्रनतमेरीक टि ककमतीिुसार जप्त केलेल्या वाळू /रेतीसाठयाची हातची ककमत निनित
करण्यात यावी. (नललाव झाले िसल्यास मार्ील वषाच्या नललावात र्ेलेल्या
वाळू /रेतीच्या सरासरी प्रनतब्रास ककवा यथास्स्थती प्रनतमेरीक टि ककमतीिुसार हातची
ककमत निनित करण्यात यावी)
(4) निनित केलेल्या हातच्या ककमतीिुसार जप्त केलेल्या वाळू साठ्याचा नललाव
उपनवभार्ीय अनधकारी याांिी करावा.
XXI. नललावाची रक्कम परत करण्यासांबांधी कायगपध्दती :1) नललावाची रक्कम परत करण्यासांबध
ां ीची कारणे व अनधकार :(अ)

वाळू र्टाचा यशस्वीनरत्या नललाव झाल्यािांतर नललावधारकािे नललावाची

रक्कम तसेच इतर सांबांनधत रकमा शासिजमा केल्यािांतर सांबनां धत नललावधारक
याांिा काही अपनरहायग कारणास्तव वाळू र्टाचा ताबा दे णे शक्य झाला िसेल/ होत
िसेल अशा प्रकरणाांत नजल्हास्तरीय सनमतीिे र्रज असल्यास स्थळ पहाणी करुि,
वाळू र्टाचा ताबा दे णे शक्य िाही, असा अहवाल नशर्फारशीसह सादर केल्यास
नललावाची सांपण
ू ग रक्कम परत करण्याबाबत नवचार करता येईल.
(ब) नललावधारक याांिी नललावाची रक्कम तसेच इतर सांबनां धत रकमा शासिजमा
केल्या असतील आनण कोणत्याही न्यायालयीि आदे शािे ककवा शासिाच्या तसेच
वरीष्ट्ठ प्रानधकरणाच्या आदे शािे वाळू उत्खििास स्थनर्ती दे ण्यात आली असेल,
अशा प्रकरणाांत जया कालावधीसाठी स्थनर्ती दे ण्यात आली आहे , त्या कालावधीच्या
प्रमाणात नललावाची प्रमाणशीर रक्कम परत करण्याबाबत नवचार करता येईल.
(क)

अन्य कोणत्याही कारणास्तव वाळू उत्खिि करणे शक्य झाले िसेल/होत

िसेल (उदा. ग्रामस्थाांचा नवरोध, प्रशासकीय यांत्रणाांचा नवरोध) अशा प्रकरणाांत
नजल्हास्तरीय सनमतीिे प्रत्यक्ष स्थळ पहाणी करुि, नललावधारक तसेच ग्रामस्थाांिी
नदलेल्या कारणाांची खातरजमा करुि, सांबनां धत वाळू र्टातूि वाळू चे उत्खिि करणे
शक्य आहे ककवा कसे, याबाबत सुस्पष्ट्ट नशर्फारशीसह अनभप्राय नजल्हानधकारी याांिा
सादर करावेत. नजल्हानधकारी याांिी नजल्हास्तरीय सनमतीिे वाळू उत्खिि ि करता
येण्याबाबत नदलेल्या कारणाांची तपासणी करुि, सदर कारणे समपगक असल्यास
नललावस्थळाचा ताबा परत घ्यावा व सांबनां धत नललावधारक याांिा नललावाची
रक्कम/प्रमाणशीर रक्कम परत करण्यासांबध
ां ीचा स्वयांस्पष्ट्ट प्रस्ताव नशर्फारशीसह
नवभार्ीय आयुक्त याांच्यामार्फगत शासिास सादर करावा.
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(2) नललावाची प्रमाणशीर रक्कम परत करण्याकामी पनरर्णिा :(अ) नललावाची दे काराची रक्कम व नललावातील अांदाजीत वाळू साठा यािुसार वाळू ची
प्रनतब्रास ककवा यथास्स्थती प्रनतमेरीक टि ककमत पनरर्णीत करण्यात यावी.
(ब)

नललावातील अांदाजीत वाळू साठा व वाळू उत्खििासाठी उपलब्ध कालावधी

यािुसार दरनदवशी उत्खिि करावयाच्या वाळू चे सरासरी पनरमाण निनित करण्यात
यावे. नललावधारकास जया कालावधीसाठी वाळू उत्खिि स्थनर्त/बांद ठे वावे लार्ले तो
कालावधी व दरनदवशी उत्खिि करावयाच्या वाळू चे सरासरी पनरमाण यािुसार
स्थनर्त/बांद कालावधीमध्ये उत्खिि करता येऊ ि शकलेला वाळू साठा निनित
करण्यात यावा.
(क) वरील क्रमाांक (ब) िुसार निनित केलेला वाळू साठा व प्रत्यक्षात उत्खिि ि करता
आलेला वाळू साठा यापैकी जो कमी असेल, तेवढ्या वाळू साठी वरील क्रमाांक (अ) येथील
प्रनतब्रास ककवा यथास्स्थती प्रनतमेरीक टि दरािुसार नललावधारकास दे य रकमेची
पनरर्णिा करण्यात यावी.
(3) खालील कारणास्तव नललावाची रक्कम परत करण्यात येणार िाही :वाळू /रेती निर्गती धोरणातील अटी व शती तसेच निनवदा सूचिेतील अटी व
शतीिुसार नललावधारकािे नललावात भार् घेण्यापूवी, वाळू स्थळात अपेनक्षत वाळू साठा
आहे ककवा िाही, वाहतूकीसाठी आवश्यक रस्ते उपलब्ध आहे त ककवा िाहीत याची
खात्री करणे आवश्यक आहे . तसेच, परवािर्ी नदलेल्या साधिाांच्या सहाय्यािे वाळू चे
उत्खिि करण्याची जबाबदारी नललावधारकाची आहे . त्यामुळे वाळू स्थळात अपेनक्षत
वाळू साठा िाही, वाहतूकीसाठी आवश्यक रस्ते उपलब्ध िाहीत, वाळू र्टात पाणी आहे ,
मातीनमश्रीत वाळू आहे , वाळू उत्खििासाठी सक्शि पांपाची परवािर्ी नमळली िाही अशा
कारणास्तव नललावाच्या रकमेचा परतावा अिुज्ञेय असणार िाही.
XXII. वाळू /रेती निर्गतीबाबत अथवा त्याअिुषांर्ािे यापूवी निर्गनमत करण्यात आलेल्या शासि
निणगय, शासि ज्ञापि, शासि पनरपत्रक अथवा शासि पत्रान्वये दे ण्यात आलेले आदे श,
सूचिा जर या शासि निणगयातील काही तरतूदींशी नवसांर्त असतील तर अशा प्रकरणी या
शासि निणगयातील तरतूदी अांतीम समजूि त्यािुसार कायगवाही करण्यात यावी.
सदर शासि निणगय नवत् नवभार्ाच्या अिौपचानरक सांदभग क्रमाांक 327/2019/व्यय-9,
नदिाांक 14/08/2019 अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीिे निर्गनमत करण्यात येत आहे .
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सदर शासि निणगय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक 201909031805097419 असा आहे . हा
आदे श नडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राजयपाल याांच्या आदे शािुसार व िावािे.

(रमेश चव्हाण)
शासिाचे उप सनचव
प्रत,
1)

मा. राजयपाल याांचे प्रधाि सनचव, राजभवि मलबार नहल, मुांबई.

2)

मा.मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राजय याांचे प्रधाि सनचव, मांत्रालय, मुांबई

3)

सवग मा.मांत्री याांचे खाजर्ी सनचव, मांत्रालय, मुांबई.

4)

सवग मा.राजयमांत्री याांचे खाजर्ी सनचव, मांत्रालय, मुांबई.

5) सवग मांत्रालयीि नवभार्.
6) सवग नवभार्ीय आयुक्त.
7) सवग नजल्हानधकारी.
8) सवग उपनवभार्ीय अनधकारी.
9) सवग तहनसलदार.
10) सांचालक, भूनवज्ञाि व खनिकमग सांचालिालय, िार्पूर.
11) सांचालक, भूजल सवेक्षण व नवकास यांत्रणा सांचालिालय, महाराष्ट्र राजय, पुणे.
12) प्रधाि मुख्य वि सांरक्षक, िार्पूर.
13) महालेखापाल-1, महाराष्ट्र राजय (लेखा व अिुज्ञेयता), (लेखापनरक्षा), मुांबई.
14) महालेखापाल-2, महाराष्ट्र राजय (लेखा व अिुज्ञेयता), (लेखापनरक्षा), िार्पूर.
15) सवग कायासिे, महसूल व वि नवभार्, मांत्रालय, मुांबई-400 032.
16) निवडिस्ती "ख" कायासि, महसूल व वि नवभार्, मांत्रालय, मुबई 400 032.
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नववरणपत्र
वाळू /रे ती नललावाच्या अिुषांर्ािे इतर अटी व शती :(1) नललावधारकाला िदीपात्रातूि /िाल्यातूि रेती /वाळू उत्खिि करण्यासाठी जया
क्षेत्राचे वाटप केले असेल त्याक्षेत्रातूि रेती/वाळू उत्खिि करतािा िैसर्नर्क सांपत्ीस व
पयावरणास धोका होणार िाही याची सवग खबरदारी नललावधारकािे घ्यावयाची आहे .
(2) नललावधारकािे र्ावक-याांच्या निस्तार हक्काांस बाधा पोहोचनवता कामा िये.
(3) नललावधारकािे रेती / वाळू चे केलेले उत्खिि, नवक्री व वाहतूक केलेल्या
रेतीबाबतची दै िांनदि नहशोब िोंदवही ठे वणे आवश्यक आहे . ही िोंदवही व इतर नहशोब
कार्दपत्रे नजल्हा खनिकमग अनधकारी, खनिकमग निनरक्षक, महसूल अनधकारी तसेच
नजल्हानधकारी व भूनवज्ञाि व खनिकमग सांचालिालयातील निरीक्षण करणा-या
अनधका-याांसाठी उत्खििाच्या जार्ेवर उपलब्ध करुि द्ावीत.
(4) नललावधारकास वाळू ची / रेतीची वाहतूक करण्यासाठी परवािा द्ावयाचा
असल्यास त्यािे सहकारी सांस्था/सांस्थाांिा प्राधान्य नदले पानहजे.
(5) वाळू ची वाहतूक करताांिा वाहिातील वाळू प्लास्टीक पेपरिे / ताडपत्रीिे
आच्छानदत करुिच वाळू ची वाहतूक करणे बांधिकारक आहे . अशी वाहतुक ि केल्यास
दां डात्मक कारवाई करण्यात यावी.
(6) नललावधारकािे त्याच्या नललावस्थळातील रेती / वाळू ची वाहतूक करणा-या
वाहिास त्याच्या वहि क्षमते इतक्याच पनरमाणाची वाहतूक करावी. वाहिक्षमतेपेक्षा
अनधक पनरमाणाची रेती / वाळू वाहू ि िेत असल्याचे आढळू ि आल्यास त्या वाहिातील
सांपण
ू ग वाळू अवैध आहे असे समजूि त्यावर नियमािुसार दां डात्मक कारवाई तसेच
क्षमतेपेक्षा जास्त वाहतूकीबाबत मोटर वाहि कायद्ािुसार कारवाई करावी. दां डिीय
कारवाईबरोबर जप्त केलेल्या रेतीचा नललाव करण्यात यावा.
(7) रेती/वाळू चे उत्खिि करतािा अथवा वाहतुक करतािा अपघात झाल्यास
नललावधारकािे अपघाताची मानहती तात्काळ जवळच्या पोलीस ठाण्यात द्ावी.
(8) नललावधारकािे नियमात िमुद केल्याप्रमाणे अटी व शतीचे तसेच र्ौण खनिज
उत्खिि नियमातील तरतूदी िुसार असलेले नियम (सांबनां धत नवभार्ास लार्ू असलेले
नियम) आनण महाराष्ट्र जमीि महसूल अनधनियमातील तरतुदी िुसार लार्ू असलेल्या
नियमाचे पालि करणे बांधिकारक राहील. त्याचप्रमाणे नललावधारकािे रेतीचा/
वाळू चा पूणग उपयोर् र्ौण खनिज म्हणूिच केला पानहजे.
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(9) रेतीचे/ वाळू चे उत्खिि करतेवळ
े ी जर काही प्रमुख खनिज आढळू ि आल्यास
नललावधारकािे/ठे केदारािे नवभार्ीय आयुक्त/नजल्हानधकारी/अपर नजल्हानधकारी
याांच्याकडे सात नदवसात कळनवले पाहीजे.
(10) अांदानजत पनरमाणापेक्षा अनधक वाळू साठा रेतीर्टात असल्यास त्यावर
नललावधारकाचा कोणताही अनधकार राहणार िाही व अांदानजत पनरमाणापेक्षा अनधक
उत्खिि करण्यास नललावधारकास परवािर्ी दे ता येणार िाही, या अटी
करारिाम्यात अांतभूगत कराव्यात.
(11) नललावािे नदलेल्या क्षेत्रातूि करारात िमूद केलेल्या कालावधीत, परवािर्ी
नदलेल्या साधिाच्या सहाय्यािेच वाळू च/े रेतीचे उत्खिि करण्याची जबाबदारी
नललावधारकाची राहील. वाळू स्थळात अपेनक्षत साठा िाही, रस्ते उपलब्ध िाहीत,
वाळू स्थळात पाणी आहे , वाळू र्टामधील वाळू मातीनमश्रीत आहे अशा तसेच मािवी
वा िैसर्नर्क आपत्ीच्या कारणास्तव सदर कालावधी कोणत्याही पनरस्स्थतीत वाढवूि
नदला जाणार िाही व वाळू र्ट बदलूि नदला जाणार िाही.
(12) उत्खिि केलेल्या ककवा काढलेल्या वाळू /रेतीची साठवणूक, नललाव जया अपर
नजल्हानधकारी /नजल्हानधका-यािे केला असेल त्याच नजल्हयात करावी लार्ेल व
त्यासाठी अकृषक परवान्यासह आवश्यक जमीि उपलब्ध करुि घेण्याची जबाबदारी
नललाव धारकाची असेल. वाळू /रेती ठे क्याची मुदत सांपण्यापूवी जया वाळू / रेतीचे
उत्खिि केलेले आहे त्या वाळू चा/रे तीचा साठा मुदत सांपल्यािांतर 10 नदवसात
उत्खििाच्या जार्ेवरुि हलनवण्यात आला िाही तर तो शासिाच्या मालकीचा होईल.
अशा वाळू च्या / रेतीच्या ककमतीबाबत अथवा मालकीबाबत नललावधारकास अथवा
त्याांच्या ठे केदारास कोणताही हक्क साांर्ता येणार िाही ककवा त्याबाबत शासिानवरुध्द
दावा करता येणार िाही.
तसेच नललावाचा कालावधी सांपल्यािांतर तसेच 10 नदवसाची मुदत
सांपल्यािांतर कोणत्याही पनरस्स्थतीत वाळू /रे तीसाठा करण्यास परवािर्ी दे ता येणार
िाही ककवा त्याच्या वाहतुकीसाठी दु य्यम वाहतूक पासेस दे ण्यात येणार िाहीत.
याबाबत नललावधारकाशी करावयाच्या करारपत्रात अशाप्रकारची अट अांतभूगत
करण्यात यावी.
(13) शासिाच्या पूवप
ग रवािर्ी नशवाय नललावधारकास नललाव / ठे का दु स्या
कोणाकडे ही हस्ताांतरीत करता येणार िाही ककवा दु स-या कोणालाही चालनवण्यास दे ता
येणार िाही ककवा नललावािांतर भार्ीदारही घेता येणार िाही.
पष्ृ ठ 36 पैकी 33

306

शासि निणगय क्रमाांकः र्ौखनि 10/0219/प्र.क्र.9/ख-1

(14) नललावधारकािे त्याांिा मांजूर केलेल्या वाळू घाटातूि उत्खिि केले आहे ,
त्याबाबतचे नववरणपत्र दर मनहन्याच्या 10 तारखेला नजल्हानधकारी याांिा सादर करणे
सक्तीचे आहे . प्रत्यक्षात अशी नववरणपत्रे नललावधारकाकडू ि सादर केली जात
िाहीत, असे आढळू ि येत आहे . त्यामुळे जे नललावधारक मानसक नववरणपत्र नवनहत
वेळेत सादर करणार िाहीत, त्याांच्यानवरुध्द ठे का रद्द करण्याबाबत तसेच
त्याांच्यानवरुध्द

दां डात्मक

कारवाई

करण्याचे

अनधकार

अपर

नजल्हानधकारी

/नजल्हानधकारी याांिा असतील.
(15) नललावधारक, त्याांच्या नललाव क्षेत्रातील जया नठकाणातूि रेती / वाळू काढण्यािे
धूप होऊ शकेल व त्यामुळे निवासी इमारतींिा, घरे अथवा इतर बाांधकामे याांिा धोका
निमाण होईल अशा नठकाणातूि वाळू चे स्वत: उत्खिि करणार िाही अथवा इतराांिा
तसे

करण्यास

परवािर्ी

दे णार

िाही.

अशा

प्रकरणी

अपर

नजल्हानधकारी

/नजल्हानधकारी याांचा उत्खिि करण्यास प्रनतबांध करण्याचा निणगय अांनतम राहील.
(16) एकदा अत्युच्च बोली स्स्वकारुि अांनतम करण्यात आलेल्या नललावात कोणत्याही
पनरस्स्थतीत रेती / वाळू उत्खििाचा कालावधी वाढवूि दे ण्याचा अथवा कोणत्याही
कारणास्तव रेतीचा / वाळू चा र्ट बदलूि दे ण्याची मार्णी नललावधारकास करता
येणार िाही. उत्खिि केलेल्या वाळू च्या / रेतीच्या वाहतूकीसाठी अस्स्तत्वात असलेले
रस्तेच नललावधारकािे वापरावयाचे आहे त. तसेच वाहतुकीसाठी वेर्ळे रस्ते उपलब्ध
करुि नदले जाणार िाहीत. तसेच वाहतुकीसाठी िवीि रस्ता नमळनवण्याची जबाबदारी
नललावधारकाची राहील. रस्ते उपलब्ध िाहीत ककवा वाहतुकीसाठी बांद आहे त या
कारणास्तव कोणत्याही पनरस्स्थतीत रेती/वाळू उत्खििाचा कालावधी वाढवूि नदला
जाणार िाही अथवा रेती/वाळू घाट बदलूि नदला जाणार िाही.
(17) अवैध वाळू / रेती साठा पकडल्यािांतर महाराष्ट्र जमीि महसूल अनधनियम 1966
मधील नियम 48 (7) व (8) िुसार कारवाई करण्यात यावी.
(18) नललावधारकािे /परवािाधारकािे वाळू वाहतूकीसाठी वापरण्यात येणा्या
वाहिाांची माहीती तहनसलदार/ नजल्हानधकारी याांिा दे ण्यात यावी. कोणत्याही
पनरस्स्थतीत वाहिाच्या वहि क्षमतेपेक्षा जास्त वाहतूक होणार िाही याची दक्षता घेण्यात
यावी.
(19) अपर नजल्हानधकारी /नजल्हानधकारी याांिी वाळू ची वाहतूक करणा-या रकिा
एकाच प्रकारचा रांर् दे णे शक्य आहे का याबाबतची शक्यता तपासूि पाहू ि वाळू
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वाहतूकीसाठी एकाच प्रकारचा रांर् नदलेले रक वापरण्यात येईल, याबाबत
नललावधारकाशी चचा करुि निणगय घ्यावा.
(20) वाळू च/े रेतीचे उत्खिि करतािा ककवा ती काढतािा खाजर्ी मालमत्ेस कोणतीही
हािी/िुकसाि पोहचल्यास त्याची भरपाई करण्याचे दानयत्व नललावधारकावर राहील.
अशा हािीची / िुकसािीची पनरर्णिा सक्षम अनधका-याकडू ि करण्यात येईल व
त्याबाबतचा त्याचा निणगय अांनतम राहील व अशी रक्कम जमीि महसूलाच्या
थकीबाकीच्या वसूलीप्रमाणे सांबध
ां ीत नललावधारकाकडू ि वसूल करण्यात येईल.
नललाव/परवािाधारकािे अटी/शतींचे उल्लांघि केल्यास करावयाची कारवाई :(अ)

नललावधारकाांिी आपापसात सांर्िमत केल्यास, ठरानवक वाळू घाटाांचा नललाव

पुन्हा पुन्हा लावूि सुध्दा कोणीही नललावधारक बोली बोलण्यास पुढे येत िाहीत व
त्यामुळे वाळू घाटाचा नललाव होऊ शकत िाही. अशा प्रकारे सांर्िमत करुि शासिाच्या
महसूलाचे िुकसाि करणा्या तसेच अवैध उत्खिि व वाहतूकीसारखे र्ुन्हे करणा्या
नललावधारकास सांपण
ु ग राजयासाठी काळ्या यादीत (Black List) टाकण्यात येईल.
(ब) पयावरण अिुमतीमध्ये परवािर्ी नदलेल्या खोलीपेक्षा जास्त खोल उत्खिि केल्याचे
निदशगिास आल्यास नललावधारक/परवािाधारकाकडू ि घेण्यात आलेली अिामत
रक्कम जप्त करण्यात येऊि, नललाव/परवािा रद्द करण्यात यावा. तसेच असे उत्खिि
अवैध ठरवूि महाराष्ट्र जनमि महसूल सांनहता, 1966 मधील कलम 48 (7) व (8) मधील
तरतुदीिुसार कारवाई करण्यात यावी.
(क) वाळू /रे तीची वाहतूक करणा्या वाहिचालकाकडे वैध बारकोडयुक्त वाहतुक पास
आहे ककवा िाही, याची शहानिशा करण्यात यावी. याबाबतच्या निरीक्षणाच्या वेळी
सांबनां धत वाहिचालकाकडे वैध बारकोडयुक्त वाहतुक पास आढळला िाही ककवा
वाहतूक पासचा निर्नदष्ट्ट कालावधी सांपलेला असेल तर सदर वाळू चे उत्खिि/वाहतूक
अवैध समजूि त्यानवरुध्द महाराष्ट्र जमीि महसूल सांनहता 1966 मधील कलम 48 (7) व
(8) िुसार कारवाई करण्यात यावी.
(ड) अवैध उत्खिि व वाहतुकीच्या प्रकरणामध्ये सांबनां धत ठे केदार / नललावधारक दोषी
आढळल्यास त्याांच्यानवरुध्द प्रचनलत नियमािुसार कारवाई करण्यात यावी.
प्रचनलत नियमािुसार कारवाई करतािा सांबनां धताांनवरुध्द भारतीय दां ड नवनध सांहीता
कलम, 34,114,379,392,393,394,396 इत्यादी कलमाांतर्गत र्ुन्हा दाखल करणे ,
महाराष्ट्र जनमि महसूल सांनहता, 1966 मधील कलम 48 (7) मधील तरतुदीिुसार
दां डात्मक कारवाई करणे व कलम 48(8) मधील तरतुदीिुसार वाळू उत्खििासाठी
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वापरलेली यांत्रसामग्री व वाहतूकीसाठी वापरलेली वाहिे जप्त करणे , अवैध उत्खिि
केलेली वाळु जप्त करणे इत्यादी कारवाई करण्यात यावी.
(इ) वाळू च्या अवैध उत्खिि व वाहतुकीच्या प्रकरणात वाळू च्या बाजारभावाच्या आधारे
दां डाची आकारणी करण्यासाठी

नजल्हानधकारी

याांिी

नजल्हयातील वाळू च्या

बाजारभावाची सरासरी काढू ि दरवषी नदिाांक 1 जािेवारी रोजी वाळू चे बाजारभाव
निनित करावे व त्यािुसार दां डाच्या रकमेची पनरर्णिा करावी. प्रकरणपरत्वे दां डात्मक
कारवाई करण्यापूवी सांबनां धताांिा िोटीस दे वूि त्याांची बाजू ऐकूि घेऊि कायद्ातील
तरतुदीिुसार स्वयांस्पष्ट्ट आदे श पानरत करण्यात यावेत.
तसेच वाळू चे अवैध उत्खिि/ वाहतुकीच्या अिुषांर्ािे कारवाई करताांिा महसूल
अनधकारी / कमगचारी याांच्यावर हल्ले होत असल्याचे निदशगिास आल्यास ककवा अशा
नठकाणी सांघनटत र्ुन्हे र्ारीचे प्रकार आढळू ि आल्यास अशा सांघनटत र्ुन्हे र्ारीनवरुध्द
“महाराष्ट्र झोपडपट्टी र्ुांड, हातभट्टीवाले, औषनधद्रव्ये नवषयक र्ुन्हे र्ार, धोकादायक
व्यक्ती व याांच्या नवघातक कृत्याांिा आळा घालण्याबाबत अनधनियम, 1981
अनधनियमान्वये कारवाई करण्यात यावी.
(ई) नललावधारक / परवािाधारक याांिी पयावरण अिुमतीमधील अटी व शतीचे तसेच
पयावरण नवषयक नियमातील तरतूदींचे पालि करणे बांधिकारक असेल. सदर
तरतुदीचे उल्लांघि झाल्यास ते पयावरण (सांरक्षण) अनधनियम, 1986 मधील
तरतुदीिूसार कारवाईस पात्र राहतील.
(उ) वाळू /रेतीचे उत्खिि करतािा ककवा ती काढतािा खाजर्ी मालमत्ेस कोणतीही
हािी/िुकसाि पोहचल्यास त्याची भरपाई करण्याचे दानयत्व नललावधारकावर राहील.
अशा हािीची / िुकसािीची पनरर्णिा नजल्हानधकारी/अपर नजल्हानधकारी याांच्याकडू ि
करण्यात येईल व त्याबाबतचा त्याांचा निणगय अांनतम राहील व अशी रक्कम जमीि
महसूलाच्या थकीबाकीच्या वसूलीप्रमाणे सांबध
ां ीत नललावधारकाकडू ि वसूल करण्यास
पात्र राहील.
*********

पष्ृ ठ 36 पैकी 36
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बृहन्मुंबई ्हानगरपालिका क्षेत्रातीि
भूखुंड लिकासाकरीता गौण खलनज
उत्खनन

ि

िाहतूकीची परिानगी

दे ण्याबाबत लदशालनदे श / सूचना...
्हाराष्ट्र शासन
्हसूि ि िन लिभाग
शासन पल़़रपत्रक़़ क्र्ाुंकः गौखलन 10/0220/प्र.क्र.72/ख-2
हम तात््ा राजगमरु चौक, ्ादा् का्ा ्ागग,
्ुंत्रािय, ्मुंबई - 400 032,
तारीख: 24/02/2020.
िाचा :1) शासन अलिसूचना, ्हसूि ि िन लिभाग, क्र्ाुंक गौखलन 10/0812/प्र.क्र.613/ख,
लदनाुंक 18/07/2013
2) शासन अलिसूचना, ्हसूि ि िन लिभाग, क्र्ाुंक गौखलन 10/1012/प्र.क्र.603/ख,
लदनाुंक 11/05/2015.
3) शासन पत्र, ्हसूि ि िन लिभाग, क्र्ाुंक गौखलन 10/1012/प्र.क्र.603/ख,
लदनाुंक 15/10/2015.
4) शासन अलिसूचना, ्हसूि ि िन लिभाग, क्र्ाुंक गौखलन 10/0316/प्र.क्र.472/ख,
लद. 12/01/2018.
-: शासन पलरपत्रक :[

राज्य शासनाने सुंदभग क्र. 1 िरीि अलिसूचनेनिये ्हाराष्ट्र गौण खलनज उत्खनन (लिकास ि
लिलनय्न) लनय्, 2013 अलिसूलचत करुन, लदनाुंक 19/08/2013 रोजीच्या राजपत्रात प्रलसध्द केिे आहे त.
सदर लनय् लदनाुंक 24/10/2013 रोजीच्या अलिसूचनेनिये राज्यात लदनाुंक 24/10/2013 पासून िागू
करण्यात आिेिे आहेत. तसेच सुंदभग क्र. 2 िरीि शासन अलिसूचना लदनाुंक 11/05/2015 अनिये एखाद्या
भूखुंडाचा लिकास करताना ्ातीचे उत्खनन करुन ती ्ाती त्याच भूखुंडाच्या लिकासप्रक्रीयेत िापरल्यास
अशा ्ातीिर स्िाल्त्ििन भरिे जाणार नाही. तसेच सुंदभग क्र. 3 अनिये भूखुंड या शब्दाच्या व्याख्येबाबत
असे स्पष्ट्टीकरण करण्यात आिे आहे की, ज्या भूखुंडािर लिकास कराियाचा आहे तो सिग ि एकच असणे
आिश्यक असून, त्या भूखुंडािर लिकास करण्यासाठी स्मलचत लनयोजन प्रालिकरणाने ककिा यथास्स्थती
लजल्हालिकारी याुंनी परिानगी लदिेिी असणे अथिा अकृषक परिानगी लदिेिी असणे अलनिायग आहे . तसेच
सुंदभग क्र. 4 येथीि अलिसूचनेनिये ्हाराष्ट्र गौण खलनज उत्खनन (लिकास ि लिलनय्न) लनय्, 2013
्िीि लनय् 46 ्िीि उपलनय् (एक) खािी निीन परुं तक
म स्ालिष्ट्ट करुन, भूखुंड लिकासाकरीता
आिश्यक परिानगी प्राप्त झाल्यानुंतर लिकासानमषुंलगक उत्खननालिषयी अििुंबिाियाची कायगपध्दती लिषद
करण्यात आिी आहे.
बृहन्मुंबई ्हानगरपालिकेकडू न ज्या प्रकल्प प्रस्तािकास आिश्यक ती परिानगी ल्ळािेिी असते
त्या प्रकल्प प्रस्तािकाच्या ्ुंजूर बाुंिका् आराखड्याची प्रत सुंबलुं ित लजल्हालिकारी कायाियाकडे
्हानगरपालिकेच्या Online Building Plan Approval System या प्रणािी द्वारे ऑनिाईन पद्धतीने प्रेलषत
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केिी जाते. सदर ्ुंजूर बाुंिका् आराखड्यात न्ूद केल्यानूसार लकती उत्खनन आिश्यक आहे त्यानूसार
आिश्यक लततक्या पलर्ाणाइतकेच गौण खलनजाचे उत्खननािर स्िाल्त्ििन उक्त प्रणािीतून ऑनिाईन
पद्धतीनेच लिकासका्ार्गत भरण्याची सोय आहे . त्या्मळे सदर प्रणािीतून ही कायगिाही झाल्यानुंतर
्हाराष्ट्र गौण खलनज उत्खनन (लिकास ि लिलनय्न) लनय्, 2013 ्िीि लनय् 46 ्िीि उपलनय् (एक)
नूसार परत लजल्हालिकारी याुंना कळलिण्याची गरज उरत नाही.
तेव्हा बृहन्मुंबई ्हानगरपालिका क्षेत्रातीि ज्या प्रकल्प प्रस्तािकास भूखुंडाच्या लिकासाची
परिानगी ल्ळािी असेि, ि लिकास प्रलक्रयेदरम्यान उत्खनन केिेल्या गौण खलनजाची अशा भूखुंड क्षेत्राच्या
बाहे र िाहतूक कराियाची असल्यास अशा प्रकल्प प्रस्तािका्ार्गत बृहन्मुंबई ्हानगरपालिकेच्या
ऑनिाईन प्रणािी MCGM “Online Building Plan Approval System” यातून आिश्यक असिेल्या गौण
खलनजाच्या उत्खननापोटी स्िा्ीत्ििनाची रक्क् ऑनिाईन पद्धतीने भरण्यात यािी. जेणेकरुन
लिकासानमषुंलगक गौण खलनजाच्या िाहतूकीसाठी िाहतूक परिाने सदर प्रणािीतून ऑनिाईन पद्धतीनेच
लनगगल्त करता येतीि.
अशा प्रकारे प्रकल्प प्रस्तािकास भूखुंडाचा लिकास करताना गौण खलनजाच्या उत्खननासाठी
उत्खनन/िाहतूक परिाना घेण्यासाठी लजल्हालिकारी कायाियात स्ितुंत्रपणे अजग सादर करण्याची
आिश्यकता राहणार नाही.
सदर शासन पलरपत्रक ्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्थळािर
उपिब्ि करण्यात आिे असून त्याचा सुंकेताुंक 202002241757435319 असा आहे. हे पलरपत्रक
लडजीटि स्िाक्षरीने साक्षाुंलकत करुन काढण्यात येत आहे .
्हाराष्ट्राचे राज्यपाि याुंच्या आदे शानमसार ि नािाने.

( लदनेश चव्हाण )
शासनाचे अिर सलचि
प्रत,
1) ्ा.राज्यपाि याुंचे सलचि, राजभिन ्िबार लहि ्मुंबई. (पत्रानिये)
2) ्ा.्मख्य्ुंत्री, ्हाराष्ट्र राज्य याुंचे प्रिान सलचि, ्ुंत्रािय, ्मुंबई
3) ्ा. उप्मख्य्ुंत्री, ्हाराष्ट्र राज्य याुंचे सलचि, ्ुंत्रािय, ्मुंबई
4) ्ा. ्ुंत्री (्हसूि) ्हाराष्ट्र राज्य याुंचे खाजगी सलचि, ्ुंत्रािय, ्मुंबई,
5) ्ा. राज्य्ुंत्री (्हसूि) ्हाराष्ट्र राज्य याुंचे खाजगी सलचि, ्ुंत्रािय, ्मुंबई,
6) सिग ्ा.्ुंत्री/्ा.राज्य्ुंत्री याुंचे खाजगी सलचि, ्ुंत्रािय, ्मुंबई.
7) ्ा.्मख्य सलचि, ्हाराष्ट्र शासन, ्ुंत्रािय,्मुंबई.
पृष्ट्ठ 3 पैकी 2
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8) लिभागीय आयमक्त कोकण.
9) सुंचािक, भूलिज्ञान ि खलनक्ग सुंचािनािय, नागपूर,
10) लजल्हालिकारी ्मुंबई शहर/ ्मुंबई उपनगर.
11) लनिडनस्ती "ख" कायासन, ्हसूि ि िन लिभाग, ्ुंत्रािय, ्मुंबई 400 032.

पृष्ट्ठ 3 पैकी 3
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औद्योगिक
खगिजाांचा

वापर

असलेल्या

खाणपट्टयाच्या

िौण

मांजूरीबाबत

गिशागििेशक सूचिा..
महाराष्ट्र शासि
महसूल व वि गवभाि
शासि पगरपत्रक क्रमाांकः िौखगि 10/0620/प्र.क्र147/ख-2
हु तात्मा राजिुरु चौक, मािाम कामा मािग,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032,
तारीख: 07/12/2020.
वाचा :1) शासि अगिसूचिा, महसूल व वि गवभाि, क्रमाांक िौखगि 10/ 0812/प्र.क्र.613/
ख, गििाांक 18/07/2013

2) केंद्र शासिाची अगिसूचिा गििाांक 10/02/2015

3) शासि अगिसूचिा, महसूल व वि गवभाि, क्रमाांक िौखगि 10/0316/प्र.क्र.472/ख,
गि. 12/01/2018.

4) शासि गिणगय, महसूल व वि गवभाि, क्रमाांक िौखगि 10/1118/प्र.क्र.448/ख,
गि. 23/01/2019.
-: शासि पगरपत्रक :-

केंद्र शासिाच्या गििाांक 10/02/2015 च्या अगिसूचिेिुसार 31 मुख्य खगिजाांिा
िौण खगिज म्हणूि अगिसूगचत करण्यात आले आहे . सांचालक भूगवज्ञाि व खगिकमग सांचालिालय
याांिी शासिास सािर केलेल्या अहवालािुसार महाराष्ट्रात आढळणाऱ्या 1) Laterite
(लॅटेराईट) 2) Silica Sand (गसलीका सॅण्ड) 3) Dolomite (डोलोमाईट) 4) Quartz (क्वॉटग झ)

5) Quartzsite (क्वॉटग झाईट) 6) Pyrophylite (फायरोफीलाईट) 7) Corundum (कोरोडम)
या खगिजाांचा औद्योगिक वापर लक्षात घेता

केंद्र शासिािे गििाांक 10/02/2015 च्या

अगिसूचिेिुसार घोगित केलेल्या 31 िौण खगिजाांचा खगिपट्टा मांजूर करण्याबाबत महाराष्ट्र िौण
खगिज (गवकास व गवगियमि) गियम 2013 मिील तरतूिीच्या अगिि राहू ि खालीलप्रमाणे
कायगपध्िती गिगित करण्यात येत आहे:-

1. ज्या क्षेत्रासाठी खाणपट्टा

मांजूर होण्यासाठी सांबांगित गजल्हागिकारी याांचेकडे अजग

गवचारािीि असेल, त्याक्षेत्रात सांबांगित िौणखगिजाचे अस्ततत्व असल्याचा अहवाल ककवा
त्या क्षेत्रात सिर खगिजासाठी पूवक्ष
े ण झाले असल्यास

ककवा तेथे सांबांगित खगिज

असल्याचे भूगवज्ञाि व खगिकमग सांचालिालय याांचम
े ाफगत खात्री अथवा त्याबाबतचा तसा
अहवाल सांचालिालयामाफगत खात्री करुि तसा अगभप्राय गजल्हागिकारी घेतील.
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2. भूगवज्ञाि

आगण

खगिकमग

(Prospecting) योजिेअांतिगत

सांचालिालयामाफगत

राबगवण्यात

येणाऱ्या

पूवक्ष
े ण

वर िमूि खगिजाचा आढळबाबत पूवक्ष
े ण योजिा

कायास्ववत करता येईल व त्यािुसार खगिज आढळबाबत तशी गशफारस राज्य शासिास
करतील.

3. राज्य शासिास असे परीपूणग प्रतताव प्राप्त झाल्यािांतर अजगिारास पयावरण अिुमती प्राप्त
करुि घेण्याच्या अटीवर खाणपट्टा मांजूरीबाबत शासि ततरावर गिणगय घेण्यात येईल.

4. िमूि खगिजाच्या औद्योगिक वापर लक्षात घेता खागिपट्टा मांजूर करण्याचा कालाविी

गकमाि 10 विग असेल व सिर खगिपट्टयाचे िुतिीकरणाचा त्यापुढील 10 विग
कालाविीपयंत करता येईल. मांजूर खाणपट्टयाचा कालाविी कमाल 20 विापेक्षा अगिक
असणार िाही. मात्र उद्योिाच्या गवकासासाठी आवश्यक तेथे राज्य शासिाला योग्य

कारणगममाांसाची िोंि घेऊि हा कालाविी प्रकरण गिहाय 10 विासाठी वाढवता येईल.
5. खाणकामासाठी पूरेशी खोली िाठता यावी हे सुगिगित करण्याचा दृष्ट्टीिे मांजूर ककवा
िुतिीकरण खाणपट्टयाचे क्षेत्र हे ककमाि 1 हेक्टर असावे.

6. िमूि खगिजाचा खाणपट्टा मांजूरीपूवी खाणकाम आराखडा प्राप्त करणे आवश्यक राहील.
7. सवग सांबांगित खगिजाचा औद्योगिक वापर तसेच खाणपट्टा मांजूरीचा िीघग कालाविी
गवचारात घेता खाणपट्टा मांजुरीचे अगिकार राज्य शासिास असेल.

8. खाजिी जमीििारक त्याांच्या तवत:च्या जािेत खाणकाम करणार असल्यास खाणपट्टा
मांजूरीपूवी भूगवज्ञाि आगण खगिकमग सांचालिालय याांचेमाफगत पूवक्ष
े ण अहवालास मावयता
असणे आवश्यक राहील.

9. शासि अगिसूचिा गििाांक 12/01/2018 िुसार शासिाकडे ककवा कोणत्याही सावगजगिक
प्रागिकरणाकडे गिगहत असलेल्या कोणत्याही जगमिीवर जाहीर गललावाद्वारे खाणपट्टे
मांजूर करण्याची तरतूि करण्यात आली आहे . त्यामुळे गििाांक 12/01/2018 पूवी खाणपट्टा
मांजूरी सांिभातील अजग सक्षम प्रागिकरणाकडे अगिकाऱ्याकडे प्राप्त झाले असतील व त्यास
अिुसरुि अजगिार याांिी पयावरण अिुमती अथवा खाणकाम आराखडा व इतर आवश्यक
शासकीय परवािग्या सक्षम प्रागिकरणामाफगत प्राप्त केली असल्यास असे अजग खाणपट्टा
मांजूरीसाठी शासिततरावर गिणगय घेण्याततव सािर करण्यात येतील.

10. गजल्हा खगिकमग अगिकारी वरील कायगपध्ितीचा व महाराष्ट्र िौण खगिज उत्खिि

(गवकास व गवगियमि) गियम, 2013 मिील तरतूिीच्या काटे कोर अवलांब करुि परीपूणग
खाणपट्टा मांजूरीबाबतचा प्रतताव सांचालक, भूगवज्ञाि व खगिकमग सांचालिालय याांचेमाफगत
राज्य शासिास अांगतम मांजूरीसाठी सािर करतील.
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शासि पगरपत्रक क्रमाांकः िौखगि 10/0620/प्र.क्र147/ख-2

शासिाकडू ि

खाणपट्टा

मांजूरी

आिे श

गििगगमत

झालेिांतर,

गजल्हागिकारी

अजगिाराांसोबत अटी/ शतीची पूतगता केलेिांतर गवहीत करारिामा करतील.

सिर शासि पगरपत्रक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या
सांकेततथळावर उपलब्ि करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक 202012081119146619
असा आहे. हा आिेश गडजीटल तवाक्षरीिे साक्षाांगकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेशािुसार व िावािे.

( रमेश चव्हाण )
शासिाचे सह सगचव
प्रत,
1) मा.राज्यपाल याांचे प्रिाि सगचव, राजभवि मलबार गहल मुांबई. (पत्राववये)
2) मा.मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य याांचे अपर मुख्य सगचव, मांत्रालय, मुांबई
3) मा. मांत्री (महसूल) महाराष्ट्र राज्य याांचे खाजिी सगचव, मांत्रालय, मुांबई,
4) मा. राज्यमांत्री (महसूल) महाराष्ट्र राज्य याांचे खाजिी सगचव, मांत्रालय, मुांबई,
5) सवग मा.मांत्री/मा.राज्यमांत्री याांचे खाजिी सगचव, मांत्रालय, मुांबई.
6) मा.मुख्य सगचव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय,मुांबई.
7) प्रिाि मुख्य वि सांरक्षक, िािपूर.
8) सवग गवभािीय आयुक्त.
9) सवग गजल्हागिकारी.
10) सांचालक, भूगवज्ञाि व खगिकमग सांचालिालय, िािपूर.
11) सांचालक, भूजल सवेक्षण व गवकास यांत्रणा सांचालिालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
12) सवग उपगवभािीय अगिकारी.
13) सवग गजल्हा खगिकमग अगिकारी
14) सवग तहगसलिार.
15) महालेखापाल-1, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अिुज्ञय
े ता), (लेखापगरक्षा), मुांबई.
16) महालेखापाल-2, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अिुज्ञय
े ता), (लेखापगरक्षा), िािपूर.
17) सवग मांत्रालयीि गवभाि.
18) सवग कायासि, महसूल व वि गवभाि, मांत्रालय, मुांबई-400 032.
19) गिवडितती "ख" कायासि, महसूल व वि गवभाि, मांत्रालय, मुांबई 400 032.
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परराज्यातून आणलेल्या वाळू चा
साठा व ननर्गतीबाबतची कायगपध्दती
नननित करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन नवभार्
शासन पनरपत्रक क्रमाांकः र्ौखनन-0720/प्र.क्र.85/ख-1
हु तात्मा राजर्ुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,
मांत्रालय, मुांबई-400 032.
तारीख: 05 फेब्रुवारी, 2021
वाचा:1) शासन पनरपत्रक क्रमाांकःर्ौखनन-10/1110/प्र.क्र.446/ख,नद.23/02/2011
2) महाराष्ट्र र्ौण खननज उत्खनन (नवकास व नवननयमन), ननयम-2013.
--शासन पनरपत्रक—
राज्य शासनाने सांदभग क्र.1 वरील पनरपत्रकाद्वारे महाराष्ट्र राज्यामध्ये वाळू च्या उपलब्धतेचा
तुटवडा जाणवत असल्याने राज्यातील वाळू ची मार्णी पूणग करण्यासाठी इतर राज्यातून वाळू
वाहतूक करणा-या वाहनाकडे वैध वाहतूक पास असल्यास राज्यात वाळू घेवून येण्यास कोणत्याही
प्रकारे प्रनतबांध करण्यात येऊ नये अशा प्रकारच्या सूचना राज्यातील सवग नजल्हानधकारी याांना
दे ण्यात आलेल्या आहे त. तसेच सांदभग क्र.2 नुसार र्ौण खननज उत्खननाचे नवननयमन करण्याकनरता
ननयम तयार करण्यात आले आहे . तथानप, क्षेत्रीय कायालयाांकडू न परराज्यातून आयात केलेल्या
वाळू ची वाहतूक करणे, साठा करणे व त्याची नवक्री करणे तसेच वाळू चासाठा करण्यासाठीचा
अकृषक परवाना याबाबत वारां वार शासनाकडे नवचारणा करण्यात येत आहे . त्याअनुषांर्ाने
पराराज्यातून वाळू चा साठा व नवक्री कनरता परवानर्ी देण्याबाबतची कायगपध्दती कशी असावी या
बाबत पुढीलप्रमाणे ननदे श दे ण्यात येत आहे त:1) परराज्यातून वाळू /रे ती वाहतूक करण्यासाठी सांबनां धत व्यक्ती/सांस्था याांना महाराष्ट्र
राज्यामध्ये र्ौण खननजाच्या उत्खनन व वाहतूकीसाठीच्या सांर्णकीय प्रणाली
(महाखननज) मध्ये नोंदणी करणे बांधनकारक राहील.
2) परराज्यातून वैध मार्ाने येणा-या वाळू ची क्षेत्रीय कायालयाने अनुज्ञप्ती तपासून त्या
राज्यातून आणलेली वाळू वैध परवानाद्वारे आणल्याची खात्री करावी.
3) सांबनां धत व्यक्ती/सांस्था स्वत:च्या वापरासाठी परराज्यातून आणलेली वाळू साठा न
करता थेट बाांधकामाच्या नठकाणी नेणार असल्यास अशा व्यक्ती/सांस्थेकडे त्या
राज्यातील वैध वाहतूक पास पनरमाणासह असणे आवश्यक आहे.
4) सांबनां धत व्यक्ती/सांस्था परराज्यातून आणलेल्या वाळू चा साठा करुन नवक्री करणार
असेल तर, महाराष्ट्र र्ौण खननज उत्खनन (नवकास व नवननयमन) ननयम, 2013 मधील
ननयम 71 ते 78 मधील तरतूदीनूसार व्यापारी परवाना घेणे आवश्यक आहे. तसेच
आवश्यकतेनुसार व्यापारी परवानाचे नुतनीकरण करता येईल.
5) परराज्यातून रस्त्याने व जलमार्ाने आणलेली वाळू /रे ती महाराष्ट्रातील ज्या
नजल्याच्या हद्यीमध्ये प्रवेश करणार आहे त्या नजल्हानधकारी कायालयात आनण
परराज्यातून रे ल्वेने आणलेल्या वाळू /रेती करता ती वाळू /रे ती ज्या रे ल्वेस्टे शनवर
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खाली करण्यात येणार आहे , त्या नजल्हयात सांबनां धताांने राज्य शासनाने वेळोवेळी
ननधारीत केलेल्या स्वानमत्वधन दराच्या 10% एवढी प्रनतब्रास रक्कम नजल्हा खननज
प्रनतष्ट्ठान मध्ये जमा करणे आवश्यक राहील.
6) सदरहू रकमेचा भरणा केल्यानांतर सांबनां धताांना निरो रॉयल्टी पास दे ण्याबाबतची
कायगवाही सांबनां धत नजल्हानधकारी कायगलयाने करणे आवश्यक आहे.
7) सांबनां धत व्यक्ती/सांस्था हे ज्या जमीनीवर परराज्यातून आणलेल्या वाळू चा साठा करणार
असतील ती जनमन अकृषक असणे आवश्यक आहे . त्या दृष्ट्टीने क्षेत्रीय कायालयाने
महाराष्ट्र जनमन महसूल सांनहता,1966 मधील तरतुदीनुसार कायगवाही करणे आवश्यक
आहे .
8) सांबनां धत व्यक्ती/सांस्था याांनी वाळू चा साठा व नवक्रीची दैंनांनदन नोंद साठा नोंदवहीत घेणे
आवश्यक असून सदर नोंदवहीची क्षेत्रीय कायालयाांकडू न वेळोवेळी तपासणी करण्यात
यावी.
9) परराज्यातून आणलेल्या वाळू चा वाळू साठा वैध परवान्यापेक्षा जादा आढळल्यास अथवा
वाहतूक निरो रॉयल्टी पासेस नशवाय केलेली आढळू न आल्यास महाराष्ट्र जनमन
महसूल सांनहता,1966 च्या 48(7) व 48(8) नुसार दां डात्मक कारवाईसाठी पात्र राहील.
सदर

शासन

पनरपत्रक

महाराष्ट्र

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

सांकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक 202102051645595019 असा आहे.
हे पनरपत्रक नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

( रमेश चव्हाण )
शासनाचे सह सनचव
प्रत,
1)

मा. राज्यपाल याांचे प्रधान सनचव, राजभवन, मलबार नहल, मुांबई (पत्राने)

2)

मा. मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य याांचे प्रधान सनचव, मांत्रालय, मुांबई.

3)

मा. मांत्री (महसूल) याांचे खासर्ी सनचव, मांत्रालय, मुांबई.

4)

मा. राज्यमांत्री (महसूल) याांचे खाजर्ी सनचव, मांत्रालय, मुांबई

5)

सवग मा. मांत्री/मा. राज्यमांत्री याांचे खाजर्ी सनचव, मांत्रालय, मुांबई

6)

सवग मांत्रालयीन नवभार्,

7)

सवग नवभार्ीय आयुक्त,

8)

सवग नजल्हानधकारी,

9)

सांचालक, भूनवज्ञान व खननकमग सांचालनालय, नार्पूर.

10)

प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-1, प्रनतष्ट्ठा भवन, 101, महर्षष कवे
भवन, न्यू मरीन लाईन्स, मुांबई - 400 020.
पृष्ट्ठ 3 पैकी 2
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11)

प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-1, प्रनतष्ट्ठा भवन, 101, महर्षष कवे भवन,
न्यू मरीन लाईन्स, मुांबई - 400 020

12)

प्रधान महालेखापाल -2, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञय
े ता), नार्पूर.

13)

प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-2, महाराष्ट्र राज्य, नार्पूर.

14)

ननवडनस्ती “ख” कायासन, महसूल व वन नवभार्, मांत्रालय, मुांबई -400 032.
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खाणपट्टयाची ईटीएस मशीनद्वारे मोजणी
करण्याबाबत दिशादनिेशक सूचना..
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन दवभाग
शासन पदरपत्रक क्रमाांकः गौखदन 10/0120/प्र.क्र. 17 /ख-2
हु तात्मा राजगुरु चौक, मािाम कामा मागग,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032,
दिनाांक : 03 /05/2021.
वाचा :1) शासन अदिसूचना, महसूल व वन दवभाग, क्रमाांक गौखदन 10/0812/प्र.क्र.613/ख,
दिनाांक 18/07/2013
2) शासन अदिसूचना, महसूल व वन दवभाग, क्रमाांक गौखदन 10/0215/प्र.क्र.92/ख,
दि. 12/01/2018.
3) शासन अदिसूचना, महसूल व वन दवभाग, क्रमाांक गौखदन 10/0316/प्र.क्र.472/ख,
दि. 12/01/2018.
4) शासन दनणगय, महसूल व वन दवभाग, क्रमाांक गौखदन 10/1118/प्र.क्र.448/ख,
दि. 23/01/2019.

-: शासन पदरपत्रक :राज्य शासनाने सांिभग क्र. 1 वरील अदिसूचनेन्वये महाराष्ट्र गौण खदनज उत्खनन
(दवकास व दवदनयमन) दनयम, 2013 अदिसूदचत करुन, दिनाांक 19/08/2013 रोजीच्या
राजपत्रात प्रदसध्ि केले आहे त. सिर दनयम दिनाांक 24/10/2013 रोजीच्या अदिसूचनेन्वये
राज्यात दिनाांक 24/10/2013 पासून लागू करण्यात आलेले आहे त. तसेच सांिभग क्र. 3 वरील
शासन अदिसूचना दिनाांक 12.1.2018 अन्वये, महाराष्ट्र गौण खदनज उत्खनन (दवकास व
दवदनयमन) दनयम, 2013 मध्ये सुिारणा करुन सावगजदनक जदमनींवरील गौण खदनजाचे खदनपट्टे
केवळ जाहीर दललावपध्ितीने मांजूर करणे, खाजगी जदमनीवरील खदनपट्टे दललावातून वगळणे,
तसेच वडार व कांु भार समाजाच्या पारांपादरक व्यवसायासाठी, या समाजातील कुटु ां बाांना अजाद्वारे
परवाने मांजुर करण्याच्या तरतूिी करण्यात आलेल्या आहे त. त्यास अनुसरुन सांिभग क्र. 4 वरील
महसूल व वन दवभाग, शासन दनणगय दिनाांक 23/01/2019 अन्वये गौण खदनजाच्या
खाणपट्टयाच्या जाहीर दललावाची कायगपध्िती दनदित करण्यात आलेली आहे . अशाप्रकारे गौण
खदनजाच्या खाणपट्टयाबाबत कायगवाही करण्याच्या अनुषांगाने शासनाकडू न वेळोवेळी आवश्यक
त्या सुिारणा करण्यात आलेल्या आहे त. परांतु, खाणपट्टयातून गौणखदनजाचे अवैि उत्खनन व
वाहतूक तसेच मांजूरीपेक्षा अदिकचे गौण खदनज उत्खनन होत असल्याबाबत अनेक वेळा तक्रारी
प्राप्त होत असतात. तसेच गौण खदनजाचे ईटीएस मशीनद्वारे वेळोवेळी मोजणी करण्याबाबत
जनता व लोकप्रदतनीिींकडू न मोठ्या प्रमाणात मागणी करण्यात येते. त्याअनुषांगाने खाणपट्टयातून
गौण खदनजाच्या अवैि उत्खनन व वाहतूकीस प्रदतबांि घालण्याच्या दृष्ट्टीने पुढीलप्रमाणे कायगवाही
करण्याचे दनिेश या शासन पदरपत्रकान्वये िेण्यात येत आहे त:-
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1) खाणपट्टािारकास खाणपट्टयाचा ताबा िेतेवळ
े ी तसेच खाणपट्टयाचा कालाविी समाप्त
होतेवळ
े ी

खाणपट्याची

ईटीएस

मशीनद्वारे

मोजणी

करण्यात

यावी.

तसेच

दजल्हादिकारी याांनी त्याांच्या अखत्यादरतील खाणपट्टयाांची वषातून दकमान एक वेळा
ईटीएस मशीनद्वारे मोजणी करुन घेऊन मोजणीचा अहवाल प्राप्त करुन घ्यावा.
जमाबांिी आयुक्त आदण सांचालक भूमी अदभलेख याांनी या कामास प्रािान्य ियावे.
2) मोजणी अांती खदनपट्टािारक/परवानािारक याांनी मांजूर खोलीपेक्षा जास्त खोल व
मांजूरीपेक्षा जास्त गौण खदनजाचे उत्खनन केल्याचे आढळू न आल्यास जास्तीच्या गौण
खदनज उत्खननापोटी व वापरापोटी वाढीव स्वादमत्विनाची रक्कम 30 दिवसाांच्या आत
शासनजमा करण्याबाबत अदवलांब कळदवण्यात यावे.
3) सांबदां ित खदनपट्टािारक/परवानािारक याांनी 30 दिवसाच्या आत जास्तीच्या गौण
खदनज उत्खननापोटी व वापरापोटी स्वादमत्विनाची रक्कम शासनजमा केल्यास
सांबदां िताांदवरुध्ि महाराष्ट्र जमीन महसूल अदिदनयम, 1966 मिील कलम 48 (7)
अनुसार िांडात्मक कारवाई करण्यात येऊ नये. मात्र, सांबदां ित खदनपट्टािारक/
परवानािारक याांनी 30 दिवसाांच्या आत जास्तीच्या गौण खदनज उत्खननापोटी व
वापरापोटी स्वादमत्विनाची रक्कम शासनजमा न केल्यास सांबदां ित खदनपट्टािारक/
परवानािारक याांच्यावर दनयमानुसार िांडाची आकारणी करण्यात यावी.
4) जास्तीच्या गौणखदनज उत्खननप्रकरणी सांबांदित खदनपट्टािारक/परवानािारक याांनी
30 दिवसाांच्या आत जास्तीच्या गौण खदनज उत्खननापोटी व वापरापोटी
स्वादमत्विनाची रक्कम शासनजमा न केल्यास वरीलप्रमाणे आकारण्यात आलेल्या
िांडाची रक्कम वसूल करण्याची कायगवाही दवदहत कालाविीत पूणग करण्याबाबत िक्षता
घेण्यात यावी. िां डाची रक्कम दवहीत कालाविीत भरणा न करणाऱ्या दललाविारक/
परवानािारकास तो अशी िांडाची रक्कम शासनजमा करेपयंत वाहतूक पास िेऊ
नयेत. तसे न करणाऱ्या अदिकाऱ्याांदवरुध्ि दनयमानुसार कायगवाही करण्यात यावी.
1)

सिर शासन पदरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या
सांकेतस्थळावर उपलब्ि करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक 202105031544532819
असा आहे. हा आिेश दडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांदकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानुसार व नावाने.

( रमेश चव्हाण )
शासनाचे सह सदचव
प्रत,
1) मा.राज्यपाल याांचे सदचव, राजभवन मलबार दहल मुांबई. (पत्रान्वये)
2) मा.मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य याांचे अपर मुख्य सदचव, मांत्रालय, मुांबई
3) मा. मांत्री (महसूल) महाराष्ट्र राज्य याांचे खाजगी सदचव, मांत्रालय, मुांबई,
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4) मा. राज्यमांत्री (महसूल) महाराष्ट्र राज्य याांचे खाजगी सदचव, मांत्रालय, मुांबई,
5) सवग मा.मांत्री/मा.राज्यमांत्री याांचे खाजगी सदचव, मांत्रालय, मुांबई.
6) मा.मुख्य सदचव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय,मुांबई.
7) प्रिान मुख्य वन सांरक्षक, नागपूर.
8) सवग दवभागीय आयुक्त.
9) जमाबांिी आयुक्त आदण सांचालक भूदम अदभलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे.
9) सवग दजल्हादिकारी.
10) सांचालक, भूदवज्ञान व खदनकमग सांचालनालय, नागपूर.
11) सांचालक, भूजल सवेक्षण व दवकास यांत्रणा सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
12) सवग उपदवभागीय अदिकारी.
13) सवग दजल्हा खदनकमग अदिकारी
14) सवग तहदसलिार.
15) महालेखापाल-1, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञय
े ता), (लेखापदरक्षा), मुांबई.
16) महालेखापाल-2, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञय
े ता), (लेखापदरक्षा), नागपूर.
17) सवग मांत्रालयीन दवभाग.
18) सवग कायासन, महसूल व वन दवभाग, मांत्रालय, मुांबई-400 032.
19) दनवडनस्ती "ख" कायासन, महसूल व वन दवभाग, मांत्रालय, मुांबई 400 032.
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गौण खनिजाच्या अवैध उत्खिि व वाहतूकीस
आळा घालण्याकनिता िाज्यस्तिीय दक्षता
पथक स्थापि किण्याबाबत..
महािाष्ट्र शासि
महसूल व वि नवभाग
शासि निणणय क्रमाांकः गौखनि 10/0521/प्र.क्र.142/ख-2
हु तात्मा िाजगुरु चौक, मादाम कामा मागण,
मांत्रालय, मुांबई - 400 032
तािीख: 29/06/2021
वाचा :1) महािाष्ट्र गौण खनिज उत्खिि (नवकास व नवनियमि) नियम,2013
2) शासि निणणय क्रमाांक गौखनि 10/1014/प्र.क्र.500/ख, नद.21/05/2015.
3)

शासि निणणय क्रमाांक गौखनि 10/0219/प्र.क्र.9/ख-1, नद.03/09/2019

प्रस्ताविा:महािाष्ट्र गौण खनिज उत्खिि (नवकास व नवनियमि) नियम,2013 अन्वये िाज्यातील गौण खनिज
उत्खििाचे नवनियमि किण्याकनिता नियम तयाि किण्यात आले आहेत. सदि नियम शासि अनधसूचिा
नद.18/07/2013 अन्वये िाजपत्रात प्रनसध्द किण्यात आले आहे . तसेच शासि निणणय नद.21/05/2015
अन्वये सागिी नकिािपट्टी नवनियमि क्षेत्रातूि िौकाियि मागण सुकि किण्यासा ी वाळू /िे ती निगणती धणिण
अवलांनबण्यात आले आहे त.
तसेच केंद्र शासिाच्या पयाविण, वि व वाताविणीय बदल मांत्रालयािे नदलेल्या वेळणवेळी
मागणदशणक सूचिा तसेच मा. सवोच्च न्यायालय, मा.उच्च न्यायालय व मा. हनित लवादाचे निकष तसेच
काही

ळक िाज्याांचा अभ्यास करुि सवणकष वाळू /िे ती निगणती धणिण शासि निणणय नद.03/09/2019

अन्वये निनित किण्यात आले आहे .
िाज्याच्या नवकासात गौण खनिजाचे महत्व अिन्यसाधािण आहे . मण े , मध्यम व लघु प्रकल्प, िस्ते,
बाांधकाम इत्यादी पायाभूत सुनवधाांसा ी गौण खनिजाांचा प्रामुख्यािे वापि केला जातण. गौण खनिजाांच्या
उपलब्धतेवि पायाभूत सुनवधा उभ्या किणे अवलांबि
ू असते. शासिािे गौण खनिजाांचे अवैध उत्खिि व
वाहतूकीस आळा घालण्याकनिता वेळणवेळी उपाययणजिा केल्या आहे त. तिीही गौण

खनिजाचे अवैध

उत्खिि व वाहतूक सुरु असल्याच्या काही घटिा शासिाच्या निदशणिास येत आहेत. गौण खनिजाचे अवैध
उत्खिि व वाहतूकीस प्रभावीनित्या आळा घालण्याकनिता महसूली नवभाग निहाय िाज्यस्तिीय दक्षता पथक
स्थापि किण्याची बाब शासिाच्या नवचािाधीि हणती.
शासि निणणय:गौण खनिजाच्या अवैध उत्खिि व वाहतूकीच्या तक्रािीच्या पडताळणीसा ी आनण आकस्स्मक
तपासणीसा ी महसूली नवभाग निहाय खालील अनधका-याांचा समावेश असलेले िाज्यस्तिीय दक्षता व
नििीक्षण पथक स्थापि किण्यात येत आहे. प्रत्येक नवभाग निहाय िाज्यस्तिीय दक्षता व नििीक्षण पथक
पुढीलप्रमाणे िाहील:-
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नवभागीय आयुक्त याांिी नियुक्त केलेले:1) उपायुक्त

--

पथक प्रमुख

2) उपनजल्हानधकािी

--

सदस्य

3) नजल्हा अनधक्षक भूनम अनभलेख

--

सदस्य

--

सदस्य सनचव

4) नजल्हा खनिकमण अनधकािी (तपासणी किावयाचा नजल्हा
वगळता अन्य नजल्यातील)

नवभागीय आयुक्त याांिी सदि पथकाकनिता गिजेिुसाि वेळणवेळी अनधकाऱयाांचे नियुक्ती आदे श
काढावेत.
सदि दक्षता नििीक्षण पथकाकडू ि किण्यात येणा-या तपासणी दिम्याि गौण खनिजाचे अवैध
उत्खिि, वाहतूक व गौण खनिजाचा अवैध सा ा आढळू ि आल्यास उत्खििासा ी वापिण्यात आलेली
यांत्रसाम्रगी, वाहतूकीची साधिे व गौण खनिज जप्त करुि ते सांबनां धत तहनसलदाि याांच्या ताब्यात दे ण्यात
यावे.
सांबनां धत तहनसलदाि याांिी सदि गौण खनिजाच्या साठ्याचा व यांत्रसाम्ररीचीच्या नवल्हे वाटीबाबत व
कािवाईबाबत नियमािुसाि नवनहत कायणपध्दती अिुसरुि तात्काळ कायणवाही किावी.
पथकािे केलेल्या कायणवाहीचा सनवस्ति अहवाल सांबनां धत नवभागीय आयुक्त याांिा सादि किावा व
नवभागीय आयुक्त याांिी त्यावि नियमािुसाि कािवाईच्या सूचिा सांबनां धताांिा द्याव्यात.
सदि दक्षता पथकास शासिािे निदेशीत केल्यास दुस-या नवभागात जाऊि गौण खनिजाच्या अवैध
उत्खिि व वाहतूकीच्या तक्रािीवि कािवाई किता येईल.
सदि शासि निणणय महािाष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावि उपलब्ध
किण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक 202106291156352419 असा आहे. हा आदे श नडजीटल
स्वाक्षिीिे साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे .
महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याांच्या आदे शािुसाि व िावािे.

( िमेश चव्हाण )
शासिाचे सह सनचव
प्रत,
1) मा.िाज्यपाल याांचे सनचव, िाजभवि मलबाि नहल मुांबई.
2) मा.मुख्यमांत्री, महािाष्ट्र िाज्य याांचे अपि मुख्य सनचव, मांत्रालय, मुांबई
3) मा. उपमुख्यमांत्री याांचे सनचव
4) मा. सभापती/उपसभापती/नविणधी पक्ष िेते (नवधािसभा) याांचे सनचव
5) मा. सभापती/उपसभापती/नविणधी पक्ष िेते (नवधाि पनिषद) याचे सनचव
6) मा. मांत्री (महसूल) महािाष्ट्र िाज्य याांचे खाजगी सनचव, मांत्रालय, मुांबई,
7) मा. िाज्यमांत्री (महसूल) महािाष्ट्र िाज्य याांचे खाजगी सनचव, मांत्रालय, मुांबई,
8) सवण मा.मांत्री/मा.िाज्यमांत्री याांचे खाजगी सनचव, मांत्रालय, मुांबई.
9) सवण नवधािपनिषद सदस्य/ नवधािसभा सदस्य
पृष्ट् 3 पैकी 2
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10) मा.मुख्य सनचव, महािाष्ट्र िाज्य, मांत्रालय,मुांबई.
11) प्रधाि मुख्य वि सांिक्षक, िागपूि.
12) सवण नवभागीय आयुक्त.
13) सवण नजल्हानधकािी.
14) सवण पणनलस अनधक्षक
15) जमाबांदी आयुक्त आनण सांचालक, भूनम अनभलेख, महािाष्ट्र िाज्य, पुणे.
16) सांचालक, भूनवज्ञाि व खनिकमण सांचालिालय, िागपूि.
17) सांचालक, भूजल सवेक्षण व नवकास यांत्रणा सांचालिालय, महािाष्ट्र िाज्य, पुणे.
18) सवण उपनवभागीय अनधकािी.
19) सवण तहनसलदाि.
20) महालेखापाल-1, महािाष्ट्र िाज्य (लेखा व अिुज्ञेयता), (लेखापनिक्षा), मुांबई.
21) महालेखापाल-2, महािाष्ट्र िाज्य (लेखा व अिुज्ञेयता), (लेखापनिक्षा), िागपूि.
22) सवण मांत्रालयीि नवभाग.
23) सवण कायासि, महसूल व वि नवभाग, मांत्रालय, मुांबई-400 032.
24) निवडिस्ती "ख-2" कायासि, महसूल व वि नवभाग, मांत्रालय, मुांबई 400 032.
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विकास

करताना

आकाराियाच्या

स्िावित्िधनाबाबत.
िहाराष्ट्र शासन
िहसूल ि िन विभाग
शासन पवरपत्रक क्रिांकः गौखवन 10/1012/प्र.क्र.603/ख
हु तात्िा राजगुरु चौक, िादाि कािा िागग
िंत्रालय, िुंबई-400032.
तारीख: 01 नोव्हेंबर, 2021
संदभग:1) िहाराष्ट्र गौण खवनज उत्खनन (विकास ि विवनयिन) वनयि,2013
2) िहाराष्ट्र गौण खवनज उत्खनन (विकास ि विवनयिन) (सुधारणा) वनयि,2015,
वद.11/05/2015
प्रस्तािना:खाण ि खवनज (विकास ि विवनयिन) अवधवनयि,1957 (1957 चा 67) यांच्या कलि 15 (1)
(3) अन्िये प्रदान करण्यात आलेल्या अवधकाराचा िापर करुन िहाराष्ट्र शासनाने िहाराष्ट्र गौण
खवनज उत्खनन (विकास ि विवनयिन) (सुधारणा) वनयि,2015 अन्िये सुधारणा केली असून, सदर
सुधारणेच्या इंग्रजी ि िराठी िध्ये आिृत्तीिध्ये िुख्य वनयि-46 उपवनयि (1) िधील दु स-या
परंतुकािध्ये अनुक्रिे इंग्रजी ि िराठीिध्ये खालीलप्रिाणे तरतूद करण्यात आली आहे:“ Provided further that, no royalty shall be required to be paid on earth which is
extracted while developing a plot of land utilized on the very same plot for land levelling
or any work in the process of development of such plot”
“ज्यािेळी जिीनीचा एखाद्या भूखंडाचा विकास करताना िातीचे उत्खनन करुन ती िाती
त्याच भूखंडाच्या सपाटीकरणाकवरता िापराली जाईल ककिा ती अशा भूखंडाच्या विकासाच्या
प्रवक्रयेतील कोणत्याही कािासाठी िापरली जाईल, त्यािेळी अशा िातीिर स्िावित्िधन आकारले
जाणार नाही”.
सदर अवधसूचनेच्या इंग्रजीिधील अवधसूचनेिध्ये ‘EARTH’ या शब्दाचा िापर केलेला आहे.
तसेच

िराठी

िध्ये

भाषांतरीत

केलेल्या

आिृतीत

फक्त

‘िाती’

या

शब्दाचा

उल्लेख केला आहे . त्यािुळे क्षेत्रीय स्तरािर ज्यावठकाणी इंग्रजी आिृतीतील अवधसूचनेचा िापर होतो
त्यावठकाणी िाती, दगड,िुरुि अशा प्रकराच्या सिग गौण खवनजािर स्िावित्िधनाची सूट वदली जाते,
तसेच ज्या वठकाणी िराठी भाषांतरीत आिृत्तीच्या अवधसूचनेचा िापर केला जातो त्यावठकाणी केिळ
िाती या गौण खवनजासाठी स्िावित्िधनातून सूट वदली जाते ि िाती िगळू न अन्य गौण खवनजांचे
स्िावित्िधन िसुल केले जाते.
अवधसूचनेतील इंग्रजी ि िराठी भाषेतील िेगिेगळ्या शब्दांच्या िापरािुळे क्षेत्रीय स्तरािरुन
वभन्न प्रकारे कायगिाही होत असल्याचे राज्यातील विभागीय आयुक्तांच्या आढािा बैठकीत शासनाच्या
वनदशगनास आले आहे .
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याअनुषंगाने विधी ि न्याय विभागाचे अवभप्राय घेतले असता, विधी ि न्याय विभागाने ‘EARTH’
या शब्दािध्ये िाती, िुरुि, दगड या सारख्या सिग गौण खवनजांचा सिािेश होत असल्याचे अवभप्राय
वदले आहेत. तसेच इंग्रजी ि िराठी भाषेिधील तरतुदींचा अन्ियार्ग लािताना इंग्रजी भाषेिध्ये
असलेल्या तरतुदीचा अन्ियार्ग ग्राह्य धरण्यात यािा असे अवभप्राय वदले आहेत.
त्याचप्रिाणे िा. िुंबई उच्च न्यायालय िध्ये दाखल वरट यावचका क्र.12206/2018 िध्ये
वद.22/01/2020 रोजी वदलेल्या आदे शािध्ये िहाराष्ट्र गौण खवनज उत्खनन (विकास ि विवनयिन)
वनयि, 2013 िधील 46 िधील दु स-या परंतुकािध्ये िाती, िाळू , दगड या सारख्या गौण खवनजाचा
सिािेश होत असल्याचे निूद केले आहे . त्याअनुषंगाने इंग्रजी ि िराठीिधील शब्दाचा िापरािुळे
क्षेत्रीय स्तरािरील भूखंडाचा विकास करताना िापरल्या जाणा-या गौण खवनजाबाबत वभन्न प्रकारची
कायगिाही टाळण्यासाठी स्पष्ट्टीकरणात्िक वनदे श दे ण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन पवरपत्रक:िहाराष्ट्र गौण खवनज उत्खनन (विकास ि विवनयिन) (सुधारणा) वनयि,2015 अन्िये
सुधारणा केली असून, सदर सुधारणेच्या इंग्रजी ि िराठी िध्ये आिृत्तीिध्ये िुख्य वनयि-46 िधील
उपवनयि (1) च्या दु स-या परंतुकािध्ये जिीनीच्या भूखंडाचा विकास करताना स्िावित्िधन
आकारणीबाबत पूढीलप्रिाणे स्पष्ट्टीकरणात्िक वनदे श दे ण्यात येत आहेत:1) एखाद्या भूखंडाचा विकास करताना िाती, िुरुि, दगड अशा सिग प्रकारच्या गौण खवनजाचे
उत्खनन करुन ते गौण खवनज त्याच भूखंडाच्या सपाटीकरणाकवरता िापरले जाईल ककिा ती
अशा भूखंडाच्या विकासाच्या प्रवक्रयेतील कोणत्याही कािासाठी िापरली जाईल, त्यािेळी अशा
गौण खवनजािर स्िावित्िधन आकारणीस पात्र राहणार नाही

.

“याबाबतीत भूखंडाचा विकास म्हणजे शेतीची सुधारणा ककिा वनयोजन प्रावधकारी यांनी िंजूर

केलेल्या अवभन्यासाचे ककिा विकास परिानगीत सिाविष्ट्ट असलेले संपूणग क्षेत्र ज्यात एका
पेक्षा जास्त गट नंबर ककिा भूिापन क्रिांकाचा सिािेश असू शकतो”

2) यापूिी अशा प्रकरणािध्ये स्िावित्िधनाची आकारणी केली असल्यास अशा स्िावित्िधनाचा
परतािा अनुज्ञय
े राहणार नाही.
3) सदर पवरपत्रक वनगगवित झाल्याच्या वदनांकापासून अंिलात येईल.
सदर शासन पवरपत्रक िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळािर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202111011134407719 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

( रिेश चव्हाण )
शासनाचे सह सवचि
प्रत,
1. िा.राज्यपाल यांचे प्रधान सवचब, राजभिन, िलबार वहल,िुंबई.
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2. िा.िुख्यिंत्री, िहाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सवचि, िंत्रालय,िुंबई.
3. िा. विधानसभा अध्यक्ष यांचे खासगी सवचि, विधानिंडळ, िुंबई
4. िा. विधानपवरषद सभापती यांचे खासगी सवचि, विधानिंडळ, िुंबई
5. िा.िंत्री (िहसूल) यांचे खासगी सवचि, िंत्रालय, िुंबई.
6. िा. राज्यिंत्री (िहसूल) यांचे खासगी सवचि, िंत्रालय, िुंबई.
7. सिग िा. िंत्री/िा. राज्यपाल यांचे खासगी सवचि, िंत्रालय िुंबई.
8. सिग िा. विधानसभा/विधानपवरषद सदस्य
9. सिग िंत्रालयीन विभाग
10. सिग विभागीय आयुक्त
11. सिग वजल्हावधकारी
12. सिग उपविभागीय अवधकारी
13. सिग तहवसलदार
14. संचालक, भूविज्ञान ि खवनकिग संचालनालय, नागपूर
15. वनिडनस्ती “ख-2” कायासन, िहसूल ि िन विभाग, िंत्रालय, िुंबई.
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