जिल्
हाधिकारा करायााय,या प भणी

े ती/वाळूल,,ावारर ताई-निववदावई-ऑक्
शिून
ू िा
-----------------------------------------------------------------------------------------िा.क्र.2019/महूू,/गौ.ख./प्र.क्र./रावी-14

ददिाांरः-25/02/2019

भारत राजपत्र, पर्ाावरण वन और जलवार्ु पररवतान मंत्रालर्, अधिसूचना, दि.15 जानेवारी 2016 तसेच शासन

ननणार्, महसूल व वन ववभाग क्र.गौखनन 10/0615/प्र.क्र.289/ख, दिनांक 3 जानेवारी 2018 व महाराष्टर गौण
खननज उत्खनन वववकास व ववननर्मन

ननर्म,2013 मिलल ननर्म 00 मिलल तरतुिीनुसार परभणल

जजल््र्ातलल शासकेर् रे तल गी ांचल ननगातल लललावाद्वारे करावर्ाचल आहे .

2.मा.ववभागलर् आर्ुक्त.औरं गाााि र्ांचे पत्र जा.क्र.2018/मशाका/गौख/वा.लल.18-19/प्र.क्र.10 दि.19.09.2018
अन्वर्े परभणल जजल्हर्ातलल लललावर्ग्र् रे तल ् ळााचे अपसेी  प्रासस प्र्तावास मान्र्ता दिली आहे . त्र्ानुसार,
राज्र््तरीर् तज्ञ मल्
ु र्ांकन सलमतल (SEAC) व राज्र््तरीर् पर्ाावरण आघात व्र्व् ापन प्राधिकरण (SEIAA)
र्ांचे मान्र्तेने जिल्
हास्
त कया मौ.ूावांगी मग  व मौ.पार्डी ता.मािवत जि.प भणीवमौ.डर्डग्रूखु वमौ.ूोन्
िा

ता.ूे,ू जि.प भणी याा 4 वाळु गटा ूाठी स-ननवविा व स-ऑक्शनद्वारे लललाव कर्र्ात र्ेत आहे त. सिरचे
लललाव मा.राष्टरीर् हरीत न्र्ार्ाधिकरण र्े े िाखल केलेल्र्ा मुळा अजा 363/2014 व 366/2015 ते 368/2015

मिलल अंनतम आिे शाच्र्ा/ननणार्ाच्र्ा तसेच राज्र् शासनाच्र्ा पुलील ननिा शाच्र्ा अधिन राहून कर्र्ात र्ेत
आहे त. वाळाू लललावाच्र्ा अी ी/शत , वाळाू गी ाचल हातचल ंकं मत व सतर सवा मादहतल गौण खननज शाखा,
जजल्हाधिकारी कार्ाालर्, परभणल, जजल््र्ातलल सवा तहलसलिार/उपववभागलर् अधिकारी र्ांचे कार्ाालर्ात तसेच

https://co.maharashtra.nextprocure.in
पहावर्ास लमळातलल.

आणण

www.parbhani.nic.in

र्ा

वेासासी /

संकेत् ळाावर

3. स-ननवविावe-tendering) व स लललाववe-auction) प्रंक्रर्ेत भाग घेणा-र्ांना वैि डिजजी ल लस्नेचर आवर्क

राहील. नव्र्ाने डिजजी ल लस्नेचर लमळावव्र्ाकररता पकनकािा, वाहन परवाना, पासपगी ा सासजचा फगी ग र्ांच्र्ा हािा
कॉपलज सक्षम प्रमाणलकरण प्राधिकरणास (Certifying Authority) सािर करुन डिजजी ल लस्नेचर लमळाववता
र्ेसल.

4. वाळाु लललावाचल प्रंक्रर्ा ही स-ननवविावe-tendering

रााववली

जासल.

स-ननवविा

(e-tendering)

व स ऑक्शनवe-auction

प्रक्रेर्ेत

भाग

घेत

र्ा िगन्ही प्रंक्रर्ांद्वारे

असताना

संांधिताने

https://co.maharashtra.nextprocure.in र्ा वेासासी वर स-ननवविा खरे िी करावल. स-ननवविा खरे िी कर्र्ासा

वैि स-मेल आर्िल, वैि मगाासल नंार, पकनकािा, GST ववभागात नोंिणल केलेला नोंिणल क्रमांक, करारपत्र/प्रनतज्ञा

पत्र, मागलल वर्ााचे आर्कर व ववक्रेकर वववरणपत्र, रदहवाशल िाखला, कंपनल/फमा असल्र्ास रजज्रे शन प्रमाणपत्र,
रे तलघाी  स-ननवविा/स-ऑक्शन िारकाने ्वखचााने ववकत घेतलेल्र्ा रुपर्े 100/- चे मुद्ांंकत ्ी क म पेपरवर िगन

साक्षलिारांच्र्ा ्वाक्षरीसह इत्र्ादि कागिपत्रे ्ककन करुन अपलगि करणे आवर्क आहे . तसेच स-ननवविा भरत

असताना अजा फे Debit Card/Credit Card/Net Banking र्ा माध्र्मातुन व अनामत रक्कम Debit
Card/Credit Card/Net Banking/NEFT/RTGS र्ा माध्र्मातुनच जजल्हाधिकारी, परभणल र्ांचे खात्र्ावर
जमा करणे आवर्क आहे .

5. ज्र्ा वाळाू गी ाचल हातचल ंकं मत रुपर्े 10,00,000/-वअक्षरी रुपर्े िहा लाख व त्र्ापेक्षा जा्त असेल अशा

वाळाू गी ासा

अजा फे रु.5,000/-वरुपर्े पाच हजार फक्त ऑनलासन भरावल लागेल. ज्र्ा वाळाू गी ासा

ंकं मत रुपर्े 10,00,000/-वअक्षरी रुपर्े िहा लाख

पेक्षा कमल असेल अर्ा वाळाू गी ासा

2,000/-वरुपर्े िगन हजार फक्त ऑनलासन भरावल लागेल.

हातचल

अजा फे रुपर्े
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6.लललावासा

प्रलसध्ि केलेल्र्ा वाळाूगी ाच्र्ा हातच्र्ा ंकं मतलवर भरावर्ाचल अनामत रक्कम ननजचत केली आहे

व तल प्रलसध्ि केलेली आहे . अनामत रक्कम Debit Card/Credit Card/Net Banking/ NEFT/RTGS र्ा
माध्र्मातुनच जजल्हाधिकारी,परभणल र्ांचे ICICI ाँक खात्र्ावर जमा करणे आवर्क आहे .

0.E-tendring च्र्ा ागलीच्र्ा कालाविलत संांधितास त्र्ांचल ागली अपलगि करता र्ेसल. हा कालाविल संपल्र्ानंतर
दिलेल्र्ा मुितलत Bid Submission Service Provider fee रु.750+GST+applicable payment gateway
charges Debit Card/Credit Card/ Net Banking द्वारे Nextenders India Pvt.Ltd. र्ांचे खात्र्ामध्र्े

जमा करावल व Online Bid Submission Stage पूणा केल्र्ानंतरच त्र्ांचल स-ननवविा (e-tendering)
जजल्हाधिकारी कार्ाालर्ापर्त सािर हगसल.

8.E-tendering च्र्ा प्रक्रेर्ेमध्र्े ी े क्नलकल ालि नपननंग (Technical Bid Opening) चा दिनांक व वेळा नमुि

केलेली आहे . Technical Bid उघिल्र्ानंतर ननर्गजजत वेळाापत्रकानुसार स-ऑक्शन (e-auction) प्रंक्रर्ा सुरु

हगसल. जे प्रनतभागल ननवविाप्रक्रेर्ेत तांत्रलक रूपाने पात्र असतलल फक्त अशा प्रनतभागलना लललावात ागली िे ता
र्ेसल. त्र्ापुव त्र्ांना Service Provider fee रु.1000/-+GST+applicable payment gateway charges

(प्रनत रे तलगी  Debit Card/ Credit Card/Net Banking द्वारे भरणा करावल लागेल. ल,,ावामध्
याेज्यााडयार्डी

िे निववदा (Tender) टार,क डहे  त्याान डयार्डीिे भाग तेता याेई,, त्
याामुळे िवीि रोणतेहक डयार्डी ंरां वा
अॅ,ाईििेमयाावेळेूदे ण्या
 ातयाेणा िाहक.

9.ी े क्नलकल ालि नपनलंग(Technical Bid Opening) नंतर ज्र्ा व्र्क्तलचल कागिपत्रे पररपूणा असतलल तेच सननवविािारक पुलील प्रंक्रर्ेसा

पात्र राहतलल. जे स-ननवविािारक ी े क्लीकल ालि नपनलंगमध्र्े पात्र राहतलल

अशाच स-ननवविािारकांना स-ऑक्शन(e-auction) मध्र्े भाग घेता र्ेसल. स-ऑक्शननंतर दिनांक व वेळा नमुि

केल्र्ाप्रमाणे प्रासस ालि नपन(Price Beed Open) कर्र्ात र्ेसल.
10.ज्र्ांना पकापेक्षा जा्त गी ासा

स-ननवविा व स-ऑक्शनमध्र्े भाग र्ावर्ाचा आहे त्र्ांनल प्रत्र्ेक गी ननहार्

्वतंत्रपणे अजा फे व अनामत रक्कम, Service Provider fee जमा करणे आवर्क राहील. र्ा रककमा
सवतंत्रपणे वर नमुि केलेल्र्ा पध्ितलने जमा कराव्र्ात. पकरितत्रत रक्कम जमा करु नर्े. तसेच प्रत्र्ेक गी ासा

आवर्क कागिपत्रे ्वतंत्रपणे अपलगि करावलत.
11.तसेच ज्र्ांना पकाच वाळाू गी ासा

त्र्ांना त्र्ाच वाळाू गी ासा

स-ननवविा तसेच स-ऑक्शन र्ा िगन्ही प्रंक्रर्ांमध्र्े भाग र्ावर्ाचा आहे

स-ी ें िरींग नंतर स-ऑक्शनसा

अनामत व अजा फे पुन्हा भर्र्ाचल आवर्कता

नाही. परं तु, त्र्ांना Service Provider fee गी ननहार् रक्कम रुपर्े 1000/-+GST+applicable payment

gateway charges Debit Card/Credit Card/Net Banking द्वारे च Nextenders India Pvt.Ltd. र्ांचे
खात्र्ामध्र्े लॉग इन करताना जमा करावल लागेल.

12. स-ी ें िर व स-ऑक्शन आता पकाच पगी ा लवर असल्र्ामळा
ु े सव्हीस प्रगव्हार्िर किुन Alies Name, User ID,

Password उपलब्ि करुन िे ्र्ात र्ेणार नाही. स-ी ें िर मध्र्े सहभाग घेतला आहे अशा सहभागलने ज्र्ा User

ID ने स-ी ें िर मध्र्े सहभाग घेतला आहे . त्र्ाच User ID ने लॉधगन करुन पात्र असल्र्ास रे तलघाी ाच्र्ा सऑक्शन मध्र्े ागली लावता र्ेसल..

13. स-ी ें िर मध्र्े सहभाग घेतलेल्र्ा प्रनतभागलचल संर्ा जा्त असल्र्ास स-ऑक्शन िहा ंकं वा पंिरा रे तलघाी 

पका गी ामध्र्े

े वन
ु वेगवेगळाे ऑक्शन घे्र्ात र्ेसल. अशा प्रकारे ऑक्शन पका पेक्षा अधिक असु शकतात. जर

पक प्रनतभागल पकाच वेळाल िगन ंकं वा त्र्ापेक्षा जा्त वेगवेगळार्ा ऑक्शनसा
Simultaneously

पात्र असला तर तग

ागली लावु शकतग. तांरितत्रक अिचण ंकं वा प्रंक्रर्े संांिलत सहार्ता करीता िरु ध्वनल क्र.020-

25315555, 8879656081 व समेल आर्िल helpdesk@nextenders.com र्ांचश
े ल संपका सािावा
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14. स-ऑक्शनसा

ंकमान ागली ही रे तल घाी ाच्र्ा हातच्र्ा ंकं मतलच्र्ा अधिक रक्कमेसा

संांधितास लावावल

लागेल. प्र म ागलीकररता 45 लमननी ांचा अविल िे ्र्ात र्ेसल. दिलेल्र्ा 45 लमननी ांपैके शेवी च्र्ा 10 लमननी ात

कगणल ागली वालववल्र्ास लललाविारकास Auto Extention पध्ितलने 15 लमननी ांचा अविल वालून लमळाे ल. वालीव

15

लमननी ांपैके

शेवी च्र्ा

05

लमननी ात

कगणल

ागली

लावल्र्ास

Auto

Extention

System

नुसार

लललाविारकास आणखल 15 लमननी ांचा अविल लमळाून सिरचल प्रंक्रर्ा अववरत (continue) सुरु राहील.
सुरुवातलच्र्ा 45 लमननी ात तसेच वालीव 15 लमननी ांच्र्ा अविलत कगणतलही ागली प्रात न ााल्र्ास E Auction
System Block हगसल. त्र्ानंतर E Tender उघिून सवोच्च ागलीिारक ननजचत कर्र्ात र्ेसल.

15. स-ऑक्शनमध्र्े ंकमान रुपर्े 10,000/- व त्र्ाच्र्ा पी ीतच ागली लावता र्ेसल. संगणकेर् प्रणालीमध्र्े पक
ाॉक्स दिसेल त्र्ामध्र्े 1 ते 100 आकिे असतलल. ते े संांिलत आकड्र्ाच्र्ा िहा पी ीने ागली वालववता र्ेसल.

उिा.20 आकिा ननविल्र्ास रुपर्े 2,00,000/- चल ागली लावता र्ेसल. स-ऑक्शन प्रंक्रर्ा

सपंल्र्ानंतर िस
ु -र्ा दिवशल सिर वाळाुघाी  स-ऑक्शनमिलल सवोच्च ंकं मत जाहीर केली जासल.
16. सवोच्च स-ननवविा व स-लललाविारकाने ववदहत मद्
ु ांक शुल्क, सरु क्षा

ांाववल्र्ानंतर/

े व, पर्ाावरण शुल्क, जमा केल्र्ानंतर

करारनामा कर्र्ात र्ेसल. तसेच व्तु व सेवाकर ववभागाने ननचलत केलेले GST शुल्क अिा करावे लागेल.

10. स-ननवविा व स-लललाविारकास गौण खननजाााात शासन ननणार्, दिनांक 12.01.2018 मिलल सवा तरति
ु ी,
महाराष्टर गौण खननज उत्खनन वववकास व ववननर्मन ननर्म,2013 तसेच पर्ाावरण ववर्र्क अनुमतलमध्र्े नमुि
व वेळागवेळाल शासनाने ननगालमत केलेल्र्ा सवा अी ी व शत ांिनकारक राहतलल.

18. स-ननवविावe-tendering अ वा स-ऑक्शनवe-auction ज्वकार्र्ाचे वा नाकार्र्ाचे तसेच तांरितत्रक अि ळाा

ननमााण ााल्र्ास सिर कार्ावाही पल
ु े

े व्र्ासंांिलचे अधिकार जजल्हाधिकारी, परभणल र्ांनल राखन
ू

19. स-ननवविा/स-ऑक्शनच्र्ा तांत्रलक ााालसा

े वले आहे त.

support.gom@nextenders.com र्ा स-मेल आर्िल व िरु ध्वनल

क्रमांक 020-25315555 वर संपका करावा. तसेच कार्ाालर्लन ााालववर्र्ल श्रल.पारीतगर् मंजूरे- 8809656081,
श्रलमतल वविर्ा खरािकर, जजल्हा खननकमा अधिकारी, परभणल वमगाासल क्रमांक 0218655211

कारकून म.अजजम वमगाासल क्रमांक 9404001996 वर संपका सािावा.
20. स-ननवविा व स-ऑक्शन पध्ितलने रे तल/वाळाू लललाव करणेसा
आले आहे .

व अवल

खालीलप्रमाणे वेळाापत्रक ननचलत कर्र्ात

E-Tender and E-Auction Schedule for Parbhani Collector Office
Sr.No.

Stage

1

Tender Download

2

Bid Submission

3

Technical Bid Opening

4

e-Auction

5

Price

Start Date

Time

End Date

Time

26/02/2019

17.00

06/03/2019

23.00

07/03/2019

10.00

07/03/2019

20.00

26/02/2019

11/03/2019
Bid

Opening

after

17.00
11.00

06/03/2019

23.00

Till end of auction

After Completion of E-Auctio Process

Completion of E-Auction Process
नगी ः- e-Auction प्रंक्रर्ा संपल्र्ानंतर Tender Price Bid उघिून सवोच्च ागलीिारक ननजचत कर्र्ात र्ेसल.
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प भणीजिल्हयााती,वाळुल,,ावूि2018-19अटकवशती

1. पर्ाावरण ववभाग, मा
ंु स SEIAA र्ा सलमतलचल ाै क क्रं.156 दि.12 फेब्रव
ु ारी 2019 मध्र्े प्रिान केलेल्र्ा
मान्र्तेनूसान तसेच पर्ाावरण ववभाग र्ांचे किलल पर्ाावरण नाहरकत दिनांक 19 फेब्रवारी 2019 मिलल
सवा अी ी व शत चे पालन करणे लललाविारकास ांिन कारक असतलल. पर्ाावरण नाहरकत मिलल अी ी व
शत चे उल्लंघन केल्र्ास रे तल घाी ा रद्द कर्र्ाारगारच रे तल घाी ाचल अनामत रक्कम व ाकक गकरंन्ी ी जत
करणे तसेच पर्ाावरण संरक्षण कार्िा 1986 मिलल तरतुिीनूसार कारवास कर्र्ात र्ेसल.
2. वाळाु/रे तल गी ासा

ननजचत कर्र्ात आलेल्र्ा हाताचल ंकं मतलपेक्षा वUpset price

अधिक रकमेने

लललावाच्र्ा ागलीचल सरु
ु वात कर्र्ात र्ावल.
3. लललावातलल / ननवविे तलल सवोच्च ागलीचा िे कार ्वलकारवर्ाचा ंकं वा नाकारावर्ाचा ननणार् प्रकरणपरत्वे
अपर जजल्हाधिकारी / जजल्हाधिकारी ंकं वा र् ाज् तल ववभागलर् आर्ुक्त र्ांनल र्ावर्ाचा असून, सिर
ननणार् संांधितास लललावाच्र्ा दिवशलच कळाववणे आवर्क राहील. ननवविा नाकारावर्ाचा ननणार् घेतल्र्ास
त्र्ाचल सवव्तर कारणे नोंिवव्र्ात र्ावल.
4. स-ननवलिा/स-ऑक्शनद्वारे लललावात भाग घेणा-र्ा व्र्क्तलला, ज्र्ा वाळाू गी ाचल हातच्र्ा ंकं मतलच्र्ा 25%
रक्कम अनामत रक्कम [EMD] म्हणुन नेी  ाँकेंगद्वारे District Mining Officer Parbhani र्ांचे ICICI
ाँक खात्र्ाध्र्े उपरगक्त नमुि पध्ितलचा अवलंा करुन ऑनलासन जमा करावल लागेल.
5. लललावाच्र्ा जादहरातलमध्र्े नमूि वाळाू / रे तल ् ळाात अपेक्षलत वाळाूसा ा आहे ंकं वा नाही, वाहतूकेसा
आवर्क र्ते उपलब्ि आहे त ंकं वा नाहीत, वाळाूगी ामिलल वाळाू मातललमधश्रत आहे ंकं वा कसे र्ाचल
लललावापूव खात्रल करुन घे्र्ाचल जााािारी संांिलत लललाविारकाचल राहील. वाळाू / रे तल गी ाचा तााा घेउन
लललाविारकाने वाळाूचे उत्खनन केल्र्ानंतर र्ासंांिलचल कगणतलही तक्रार ववचारात घेतली जाणार नाही तसेच
वाळाूगी  ािलून िे ्र्ाचल ंकं वा वाळाू लललावापगी ी शासन जमा केलेल्र्ा रकमेपैके प्रमाणशलर रक्कम परत
कर्र्ाचा ववनंतलचा ववचार केला जाणार नाही.
6. स ननवलिा/स ऑक्शनमिलल संांिलत वाळाुगी ाचल सवोच्च ंकं मत ज्वकारल्र्ानंतर त्र्ापैके 1/4 व25%
रक्कम शासन खात्र्ामध्र्े त्र्ाच दिवशल जमा करावल लागेल.
7. सवोच्च ंकं मतलपैके उवारीत 3/4 व05%

रक्कम 15 दिवसांत पक रकमल भरावल लागेल. सिरचल रककम

जमा कर्र्ाच्र्ा हमलचे िार्लत्व ्वलकारणा-र्ा िगन व्र्क्तलसह लललाविारकास ्वखचााने खरे िी केलेल्र्ा
रुपर्े 100/- इतक्र्ा रकमेच्र्ा मुद्ांकेत व्ी ँ प पेपर कागिावर शप पत्र त्वररत करुन िर्ावे लागेल. असे
शप पत्र करुन न दिल्र्ास त्र्ाने भरलेली 1/4 व25% रक्कम जत कर्र्ात र्ेसल व संांिलत वाळाुगी ाचा
फेर लललाव कर्र्ात र्ेसल. तसेच ववदहत कालाविलत वरील प्रमाणे शप पत्र िाखल न केल्र्ाच्र्ा पररणामल
ननवलिा/ लललाविारकास हगणा-र्ा कगणत्र्ाही नुकसानलचल जााािारी शासनावर राहणार नाही.
8. फेरलललाव ंकं वा नव्र्ाने लललाव केल्र्ास पुव च्र्ा लललावाच्र्ा ंकं मतलपेक्षा कमल ंकं मत आल्र्ास फरकाचल
रक्कम पव
ु च्र्ा लललाविारकाकिून जमलन महसल
ू ाचल

कााके म्हणन
कर्र्ात र्ेसल. त ापल,
ू वसल
ू

फेरलललावात पुव च्र्ा ंकं मतलपेक्षा अधिक ंकं मत आल्र्ास त्र्ावर पुव च्र्ा लललाविारकाचा हक्क राहणार
नाही.
9. लललाविारकाने लललावाचल उवारीत रक्कम 15 दिवसात न भरल्र्ास त्र्ाला संपुणा राज्र्ासा
ी ाकुन कगणत्र्ाही जजल्हर्ात लललावात भाग घे्र्ासा

अपात्र

काळार्ा र्ािीत

रवव्र्ात र्ेसल.
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10. आर्कर

अधिननर्मातलल

तरतूिीनुसार

लललावातलल

सवोच्च

ंकं मतलच्र्ा

अनुर्ंगाने

ी ीिलपस

िे णे

लललाविारकास ांिनकारक राहील. तसेच त्र्ां ना व्तू व सेवा कर खात्र्ाकिे ननर्मानुसार व्तू व सेवा कर
शासन जमा करणे ांिनकारक राहील.
11. लललाविारकास रुपर्े 5000/- वरुपर्े पाच हजार इतक्र्ा रकमेचा उपसंचालक महाराष्टर भूजल सवाक्षण व
ववकास र्ंत्रणा, औरं गाााि र्ांच्र्ा नावे काल्र्ात आलेला राष्टरीर्कँत ाँकेचा िनाकर्ा विल,िल,

सवाक्षण

शुल्कापगी ी जमा करावा लागेल.

12. तसेच 20 माचा 2015 रगजल अधिसूचलत ाालेल्र्ा खाण व खननजे वववकास व ननर्मन

संशगधित

अधिननर्म-2015 नुसार सवोच्च ागलीच्र्ा 10 % रक्कम ना परतावा जजल्हा खननज प्रनतष्ट ान परभणल, र्ा
नावाने राष्टरीर्कँत ाैकेचा डि.डि. जमा करावा लागेल

13. लललाविारकाने करारनामा करतेवेळाल लललावाच्र्ा अी ी व शत चे र् गधचत
हातच्र्ा ंकं मतलच्र्ा

पालना ा

वाळाू गी ासा

20% रक्कम अनामत म्हणुन भरावल लागेल. ही रक्कम लललाविारकाने लललावाचे

मि
ु तलत सवा अी ी व शत चे र्ग्र्ररत्र्ा पालन केल्र्ास लललावाचल मि
ु त संपल्र्ावर परत कर्र्ात र्ेसल.
अी ी व शत चे पालन न केल्र्ास अनामत रक्कम जत कर्र्ात र्ेसल.
14. लललाविारकास पर्ाावरण शुल्कापगी ी, सवोच्च ंकं मतलच्र्ा 2% रक्कम ही ाँक गकरंी ीच्र्ा ्वरुपात पर्ाावरण
शुल्क म्हणून िर्ावल लागेल. लललावातलल अी ी/शततींचचा भंग केल्र्ास सिरचल रक्कम जत करुन त्र्ांचव
े र
ननर्मानुसार गुन्हा िाखल कर्र्ात र्ेसल.
15. लललाविारकाला निीपात्रातुन / नाल्र्ातुन / वाळाु उत्खनन कर्र्ासा

ज्र्ा क्षेत्राचे वाी प केले असेल

त्र्ाक्षेत्रातुन रे तल/वाळाु उत्खनन करताना नैसधगाक संपत्तलस व पर्ाावरणास िगका हगणार नाही र्ाचल सवा
खारिारी लललाविारकाने र्ावर्ाचल आहे .

16. लललाविारकाने गावक-र्ांच्र्ा नन्तार हक्कांस ाािा पगहगचववता कामा नर्े.

17. लललाविारकाने रे तल / वाळाूचे केलेले उत्खनन, ववक्रे व वाहतक
ु केलेल्र्ा रे तलााातचल िै नंदिन हीशगा नोंिवही

े वणे आवर्क आहे . ही नोंिवही व इतर हीशगा कागिपत्रे जजल्हा खननकमा अधिकारी,खननकमा ननररक्षक,

महसुल अधिकारी तसेच जजल्हाधिकारी व भुववज्ञान व खननकमा संचालनालर्ातलल ननररक्षण करणा-र्ा
अधिका-र्ांसा

उत्खननाच्र्ा जागेवर पहावर्ास व तपासणल कर्र्ाकररता उपलब्ि करुन द्र्ावलत.

18. लललाविारकाने वाळाुचा पुरव ा कर्र्ाकररता त्र्ाने सहकारी सं् ाना प्रािान्र् दिले पाहीजे.

19. वाळाुचल वाहतक
ु करतांना वाहनातलल वाळाु ला्ी ीक पेपरने / तािपत्रलने आच् ादित करुनच वाळाुचल वाहतक
ु
करणे ांिनकारक आहे . अशल वाहतुक न केल्र्ास महाराष्टर जमलन महसूल अधिननर्म १९६६ मिलल ४८ व७

अन्वर्े िं िात्मक कारवास कर्र्ात र्ेसल.

20. लललाविारकाने त्र्ाच्र्ा लललाव् ळाातलल रे तल / वाळाुचल वाहतुक करणा-र्ा वाहनास त्र्ाच्र्ा वाहन क्षमते

इतक्र्ाच पररमाणाचल वाहतुक करावल. वाहनक्षमतेपेक्षा अधिक पररमाणाचल रे तल / वाळाु वाहुन नेत असल्र्ाचे
आलळाून आल्र्ास त्र्ा वाहनातलल संपण
ु ा वाळाु अवैि आहे असे समजन
ु त्र्ावर ननर्मानस
ु ार िं िात्मक
कारवास तसेच क्षमतेपेक्षा जा्त वाहतुकेााात मगी र वाहन कार्द्र्ानुसार कारवास कर्र्ात र्ेसल. िं िननर्
कारवासारगार जत केलेल्र्ा रे तलचा लललाव कर्र्ात र्ेसल.

21. रे तल/वाळाुचे उत्खनन करताना अ वा वाहतुक करतांना अपघात ााल्र्ास लललाविारकाने अपघाताचल मादहतल
तात्काळा जवळाच्र्ा पगलीस

ा्र्ात द्र्ावल. तसेच र्ा अपघाताचल संपूणा जााािारी लललाविारकाचल राहील.

22. लललाविारकाने ननर्मात नमि
ु केल्र्ाप्रमाणे अी ी व शत चे तसेच गौण खननज उत्खनन ननर्मातलल तरति
ु ी
नुसार

असलेले

ननर्म

(संांिलत

ववभागास

लागु

असलेले

ननर्म)

आणण

महाराष्टर

जमलन

महसुल
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अधिननर्मातलल तरतुिी नुसार लागु असेलेल्र्ा ननर्माचे पालन करणे ांिनकारक राहील. त्र्ाचप्रमाणे
लललाविारकाने रे तलचा/वाळाुचा पण
ु ा उपर्गग गौण खननज म्हणन
ु च केला पाहीजे.

23. रे तलचे / वाळाुचे उत्खनन करतेवेळाल जर काही प्रमुख खननज आलळाुन आल्र्ास लललाविारकाने/ े केिाराने

ववभागलर् आर्ुक्त औरं गाााि/जजल्हाधिकारी परभणल/अपर जजल्हाधिकारी परभणल र्ांच्र्ाकिे सात दिवसात
कळाववले पाहीजे.

24. अंिाजजत पररमाणापैक्षा अधिक वाळाुसा ा रे तलगी ात असल्र्ास त्र्ावर लललाविारकाचा कगणताही अधिकार

राहणार नाही व अंिाजजत पररमाणापेक्षा अधिक उत्खनन कर्र्ास लललाविारकास परवानगल िे ता र्ेणार
नाही,

25. लललावाने दिलेल्र्ा क्षेत्रातुन करारात नमुि केलेल्र्ा कालाविलत, परवानगल दिलेल्र्ा सािनाचा सहार्ानेच
वाळाुच/े रे तलचे उत्खनन कर्र्ाचल तााािारी लललाविारकाचल राहील. वाळाु ् ळाात अपेक्षलत सा ा नाही, र्ते

उपलब्ि नाहीत, वाळाु ् ळाात पाणल आहे , वाळाुगी ामिलल वाळाु मातललमश्रलत आहे अशा तसेच मानवल वा

नैसधगाक आपत्तलच्र्ा कारणा्तव सिर कालाविल कगणत्र्ाही पररज् तलत वालवन
ू दिला जाणार नाही व
वाळाुगी  ािलुन दिला जाणार नाही.

26. उत्खनन केलेल्र्ा ंकं वा काललेल्र्ा वाळाू/रे तलचल सा वणुक. लललाव ज्र्ा अपर जजल्हाधिकारी/जजल्हाधिका-र्ाने
केला असेल त्र्ाच जजल्हर्ात करावल लागेल व त्र्ासा

अकँर्क परवान्र्ासह आवर्क जमलन उपलब्ि

करुन घे्र्ाचल जााािारी लललाव िारकाचल राहील वाळाू/रे तलच्र्ा िक्र्ाचल मुित संप्र्ापूव ज्र्ा वाळाु/ रे तलचे

उत्खनन केलेले आहे त्र्ा वाळाुचा/रे तलचा सा ा मि
ु त संपल्र्ानंतर १० दिवसात उत्खननाच्र्ा जागेवरुन
हलवव्र्ात आला नाही तर शासनाच्र्ा मालकेचा हगसल, अशा वाळाुच्र्ा / रे तलच्र्ा ंकं मतलााात अ वा
मालकेााात शासनाववरुध्ि िावा करता र्ेणार नाही ंकं वा त्र्ाााात शासनाववरुध्ि िावा करता र्ेणार नाही.

i. तसेच लललावाचा कालाविल संपल्र्ानंतर तसेच १० दिवसाचल मुित संपल्र्ानंतर कगणत्र्ाही
पररज् तलत वाळाु / रे तलसा ा कर्र्ास परवानगल िे ता र्ेणार नाही ंकं वा त्र्ाच्र्ा वाहतुकेसा
वाहतक
ु पासेस िे ्र्ात र्ेणार नाहीत.

27. शासनाच्र्ा पुवप
ा रवानगल लशवार् लललाविारकास लललाव/

िर्
ु म

े का ि स
ु -र्ा कगणाकिेही ह्तांतरीत करता र्ेणार

नाही ंकं वा िस
ु -र्ा कगणालाही चालवव्र्ास िे ता र्ेणार नाही ंकं वा लललावानंतर भागलिारही घेता र्ेणार नाही.

28. लललाविारकाने त्र्ांना मंजुर केलेल्र्ा वाळाुघाी ातुन उत्खनन केले आहे, त्र्ााााचे वववरणपत्र िर मही्र्ाच्र्ा

१० तारखेला जजल्हाधिकारी र्ांना सािर करणे सक्तलचे आहे . प्रत्र्क्षात अशल वववरणपत्रे लललाविारकांकिुन

सािर केली जात नाहीत, असे आलळाुन र्ेत आहे . त्र्ामुळाे जे लललाविारक मालसक वववरणपत्र ववदहत वेळाेत

सािर करणार नाहीत, त्र्ांच्र्ाववरुध्ि

े का रद्द कर्र्ाााात तसेच त्र्ांच्र्ाववरुध्ि िं िात्मक कारवास कर्र्ाचे

अधिकार अपर जजल्हाधिकारी/जजल्हाधिकारी परभणल र्ांना असतलल.

29. लललाविारक, त्र्ांच्र्ा लललाव क्षेत्रातलल ज्र्ा द काणातुन रे तल / वाळाु काल्र्ाचे िुप हगश शकेल व त्र्ामुळाे
ननवासल इमारतलंना, घरे अ वा इतर ाांिकामे र्ांना िगका ननमााण हगसल अशा द काणातुन वाळाुचे ्वतः
उत्खनन करणार नाही अ वा इतरांना तसे कर्र्ास परवानगल िे णार नाही. अशा प्रकरणल अपर
जजल्हाधिकारी/ जजल्हाधिकारी र्ांचा उत्खनन कर्र्ास प्रनतांि कर्र्ाचा ननणार् अंनतम राहील.

30. पकिा अत्र्ूच्च ागली ज्वकारुन अंनतम कर्र्ात आलेल्र्ा लललावात कगणत्र्ाही पररज् तलत रे तल / वाळाु
उत्खननाचा कालाविल वालवुन िे ्र्ाचा अ वा कगणत्र्ाही कराणा्तव रे तलचा / वाळाुचा गी  ािलुन िे ्र्ाचल
मागणल लललाविारकास करता र्ेणार नाही. उत्खनन केलेल्र्ा वाळाुच्र्ा / रे तलच्र्ा वाहतुकेसा
असलेले र्तेच लललाविारकाने वापरावर्ाचे आहे त. तसेच वाहतुकेसा
जाणार नाहीत. तसेच वाहतुकेसा

ापलब्ि नाहीत ंकं वा वाहतक
ु ेसा

अज्तत्वात

वेगळाे र्ते उपलब्ि करुन दिले

नवलन र्ता लमळावव्र्ाचल जााािारी लललाविारकाचल राहील. र्ते

ांि आहे त र्ा कारणा्तव कगणत्र्ाही पररज् तलत रे तल/ वाळाु

उत्खननाचा कालाविल वालवुन दिला जाणार नाही अ वा रे तल/वाळाुघाी  ािलुन दिला जाणार नाही.
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31. अवैि वाळाु/रे तल सा ा ंकं वा वाहतूक करणारी वाहने पकिल्र्ानंतर महाराष्टर जमलन महसुल अधिननर्म १९६६
मिलल ननर्म ४८ (७) व (८) नस
ु ार कारवास कर्र्ात र्ेसल तसेच अनामत रक्कम जत करुन लललाव रद्द

कर्र्ात र्ेसल.

32. लललाविारकाने/परवानािारकाने वाळाू वाहतूकेसा

वापर्र्ात र्ेणा-र्ा वाहन प्रकार व वाहन क्षमता व वाहन

क्रमांक र्ाचल मादहतल तहलसलिार / जजल्हाधिकारी र्ांना िे ्र्ात र्ावल.कगणत्र्ाही पररज् तलत वाहनाच्र्ा वहन
क्षमतेपेक्षा जा्त वाहतूक हगणार नाही र्ाचल िक्षता घे्र्ात र्ावल.

33. अपर जजल्हाधिकारी / जजल्हाधिकारी र्ांनल वाळाूचल वाहतक
ू करणा-र्ा रकना पकाच प्रकारचा रं ग िे णे शक्र्

आहे का र्ाााातचल शक्र्ता तपासून पाहून वाळाू वाहतुकेसा
पकाच प्रकारचा रं ग दिलेले रक वापर्र्ात
र्ेसल र्ा ााात लललाविारकांशल चचाा करून ननणार् घे्र्ात र्ेसल.

34. वाळाूचे /रे तलचे उत्खनन करताना ंकं वा तल कालताना खाजगल मालमत्तेस कगणतलही हानल / नुकसान
पगहचवल्र्ास त्र्ाचल भरपास कर्र्ाचे िानर्त्व लललाविारकावर राहील.अशा हानलचल / नुकसानलचल पररगणना

सक्षम अधिका-र्ाकिून कर्र्ात र्ेसल व त्र्ााातचा त्र्ाचा ननणार् अंतलम राहील व अशल रक्कम जमलन
महसूलाच्र्ा

कााकेच्र्ा वसूलीप्रमाणे संांिलत लललाविारकाकिून वसूल कर्र्ात र्ेसल.

35. लललाविारकाने/परवानािारकाने त्र्ाला मंजूर केलेल्र्ा वाळाूगी ाच्र्ा द काणल फलक लावून, उत्खनन क्षेत्राचल

सलमा ननजचत करुन सलमािशाववणारे खांा उभारणे अननवार्ा राहील. ववहीत केलेल्र्ा क्षेत्राच्र्ा ााहे र

वाळाु/रे तलचे उत्खनन करता र्ेणार नाही. तसेच लललाविारकाने जजल्हाधिकारी र्ांच्र्ा पुवा परवानगलने सिर

वाळाूगी ाचे

कामकाज

पाह्र्ासा

ननर्क्
ु त

केलेल्र्ा

उप े केिार,

व्र्व् ापक

व

कमाचारी

र्ांचल

नावे,पत्ता,भ्रमणध्वणल क्रंमाक व जागेचा तपशलल िशाववणारा फलक र्ग्र् द काणल लावणे आवर्क राहील
व त्र्ाचे

ार्ाधचत्रकालुन तसे जजल्हाधिकारी र्ांना कळावव्र्ात र्ावे’

36. माननलर् सवोच्च न्र्ार्ालर्ाने ववशेर् अनुमतल र्ाधचका
रगजल दिलेले तसेच निीपात्रातलल पाणल ्वच्
वहन हग्र्ासा

(सल क्रं.१९६२८-१६२८/२००९ मध्र्े दि.२७/०२/२०१२

व शुध्ि राह्र्ासा

व नैसधगाकररत्र्ा पा्र्ाचे निीपात्रात

वाळाू/ रे तल गी ातन
ू जा्तलत जा्त ३ मली र ंकं वा पा्र्ाचल पातळाल र्ापैके जे कमल असेल

नततक्र्ा खगलीपर्त ंकं वा पर्ाावरण अनुमतलमध्र्े परवानगल दिलेल्र्ा खगलीपर्त र्ापैके जे कमल असेल

तेवलर्ा खगलीपर्तच लललाविारक/ परवानािारकाला वाळाु/रे तलचे उत्खनन करता र्ेसल.

37. निीपात्रातलल वाळाू

राचल जािल सातत्र्ाने राह्र्ासा

ाेंच माका ननजचत करुन ाें च माकाच्र्ा खाली

कगणत्र्ाही पररज् तलत वाळाूचे उत्खननकरता र्ेणार नाही. ननजचत केलेले ाेंच माका पिणार नाहीत, तसेच
निीपात्रातलल वाळाूच्र्ा

राच्र्ा आिारे आजा
ू ाजूच्र्ा ववदहरीतलल पा्र्ाचल पातळाल कमल हगणार नाही र्ा ााात

र्ग्र् तल िक्षता लललाविारकाने घेणे आवर्क राहील.

38. लललाविारकास लललावात मंजरू केलेल्र्ा वाळाुसा र्ाइतकेच उत्खनन कर्र्ाचा अधिकार प्रात हगसल.

39. वाळाु/रे तलचल उत्खनन व वाहतूक सकाळाल ६.०० ते सार्ंकाळाल ६.०० र्ा कालाविलतच करता र्ेसल. र्ा
कालाविलव्र्नतररक्तच्र्ा काळाात केलेले उत्खनन व वाहतूक अवैि समजून िं िात्मक कारवास करून वाळाुचा
े का रद्द कर्र्ात र्ेसल व अनामत रक्कमसध्
ु िा जत कर्र्ात र्ेसल.

40. कगणत्र्ाही रे ल्वे पुलाच्र्ा व र्ते पुलाच्र्ा कगणत्र्ाही ााजूने ६०० मली सा व२००० फुी  अंतराच्र्ा आत वाळाुचे
उत्खनन करता र्ेणार नाही.

41. कगल्हापूर पध्ितलचे ांिारे असलेल्र्ा द काणल पाी ांिारे ववभाग / ववभागलर् आर्ुक्त / जजल्हाधिकारी र्ांनल
ननजचत केलेल्र्ा अंतराच्र्ा मर्ाािेचे ांिन पाळाणे आवर्क राहील.

42. सावाजननक पाणव ा / पाणल पुरव ा व्र्व् ा असलेल्र्ा द काणापासन
ू १०० मली र अ वा भज
ू ल सवाक्षण व
ववकास र्ंत्रणा ननजचत करे ल तेवलर्ा अंतरापललकिे उत्खनन करणे आवर्क राहील.

43. खाजगल मालकेच्र्ा जलमनलतून,अशा जमलनल लललावाने िे ्र्ात आलेल्र्ा क्षेत्रात समाववष्टी  असल्र्ा तरी, वाळाू
/ रे तल कालता र्ेणार नाही तसेच र्ते / पार्वाी  म्हणून वापर्र्त र्ेणा-र्ा जलमनलतून वाळाू / रे तल कालता
र्ेणार नाही.
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44. लललाविारकास निीपात्रामध्र्े वाळाू वाहतेकेसा
वाहने

मग

वाहने वहार्वा, **रक,जेसलाल,िगजर इत्र्ािी सारखे

नेता र्ेणार नाहीत. लललाविारकाने वाळाूगी ाच्र्ा नजलकाचर्ा म
ु र् र्त्र्ावर िेपग तर्ार करुन

वाळाूगी ामिून उत्खनन केलेली वाळाू सिर िेपगमध्र्े सा वूण ववक्रे करावल. िेपगपर्तच्र्ा वाळाू वाहतूकेसा

रक क्ी र, रॉलीचा वापर करावा. वाळाू िेपगमध्र्े २४ तास चालु असणारे सलसली ीव्ही लावणे अननवार्ा असून,
त्र्ाचे फुी े ज िर आ विर्ाला तहलसलिार र्ांना सािर करावे. हे सलसली ीव्ही लावताना िेपगतून वाहनात वाळाू

भरताना तसेच वाळाु निीपात्रातूनच र्ेताना तसेच निीपात्रात वाळाु वाहनात भरतानाचे ्पष्टी  धचत्रण हगसल
अर्ा द काणल लावावेत.

45. वाळाु उत्खननासा

लललाव ंकं वा परवाना िे ्र्ामागे वाणणजज्र्क ंकं वा महसूल लमळाववणेहा पकमवे उद्देश

नसून, ववकास कामासा

आवर्क वाळाू उपलब्ि व्हावल हा प्रमुख उद्देश आहे . तसेच निीपात्रातलल वाळाू

सा ल्र्ाने आजुााजुच्र्ा पररसरात पुरसद्र् पररज् तल उ्िवू नर्े म्हणून वाळाुचे उत्खनन केले जाते.
लललाविारकास लललाव मंजरू केल्र्ानंतर ंकं वा परवाना दिल्र्ानंतर लललाविारकाने/ परवानािारकाने

वाळाूगी ाचा तााा दिल्र्ाच्र्ा दिनांकापासन
ू पका आ विर्ाच्र्ा आत वाळाू/ रे तल उत्खननासंिभाात इतर अी ी व
शत वववरणपत्रत िे ्र्ात आल्र्ा असून त्र्ा लललाविारकांवर ांिनकारक असतलल.

46. निीपात्रात ननजचत केलेल्र्ा वाळाूगी ातून वाळाूचे उत्खनन हाताने वManually
वाळाू/ रे तल उत्खननासा

तसेच निीपात्रातलल वाळाू वाहनात भर्र्ासा

करावे लागेल. निीपात्रातलल

पगकलेन, जेसलाल अशा प्रकारच्र्ा

कगणत्र्ाही र्ांरितत्रक सािनांचा वापर अनुज्ञेर् नाही. असे वाहने र्ंत्र सामग्रल आलळाल्र्ास तल जत करून
त्र्ावर िं िात्मक कार्ावाही कर्र्ात र्ेसल. तसेच अनामतरक्कम जत करून

47. ग्रामपंचार्तलने वाळाूच्र्ा अवैि उत्खननास आळाा घाल्र्ासा

े का रद्द कर्र्ात र्ेसल.

लललाविारकामाफात लललावाच्र्ा अी ी व

शत प्रमाणे उत्खनन हगत आहे ंकं वा कसे, र्ाचल पाहणल करणे व अी ी व शत चे उल्लंघन हगत असल्र्ाचे

ननिशानास आल्र्ास तहलसलिार व जजल्हाधिकारी र्ांना त्र्ासंांिलचल मादहतल िे णे आवर्क राहील.

48. लललाविारकाकिून वाहतूक कर्र्ात र्ेणा-र्ा वाळाूच्र्ा वाहनासगातच्र्ा वाहतूक पासचल तपासणल संांधित

गावच्र्ा ग्रामसेवक व सरपंच र्ांना करता र्ेसल. वाहनासगात पास नसेल ंकं वा वाहतक
ू पासमध्र्े खािाखगि
असेल दिनांक व वेळा चूकेचा असेल अशा त्री 
ु ी आलळाून आल्र्ास त्र्ााााचल मादहतल त्र्ांनल तहलसलिार र्ांना
िे णे आवर्क राहील.

49. वाळाु / रे तल लललावाचा कमाल कालाविल पक वर्ााचा राहील व तग सवासािारणपणे दिनांक १ ऑक्ी गार ते
पुलील वर्ााच्र्ा ३० सी ें ार पर्त असेल. लललाव घे्र्ाचल तारीख काहीही असली तरी लललावाचा कालाविल
वर्ााच्र्ा ३० सी े ार रगजलच संपष्टु ी ात र्ेसल.

मात्र,

अ) ३००० ब्रासपर्तच्र्ा पररमाणाच्र्ा वाळाूगी ाचे लललाव ३ मदहने ंकं वा ३० सी ें ार र्ापैके जग कमल असेल
ा

त्र्ा कालाविलसा

कर्र्ात र्ेतलल.

३००० ते ४५०० ब्रासपर्तच्र्ा पररमाणाच्र्ा वाळाूगी ाचे लललाव ४ १/२ मदहने ंकं वा ३० सी ें ार

र्ापैके जग कमल असेल त्र्ा कालाविलसा

कर्र्ात र्ेतलल.

र्ापैके जग कमल असेल त्र्ा कालाविलसा

कर्र्ात र्ेतलल.

क ४५०१ ते ६००० ब्रासपर्तच्र्ा पररमाणाच्र्ा वाळाूगी ाचे लललाव ६ मदहने ंकं वा ३० सी ें ार
ि ६००१ ब्रास व त्र्ावरील पररमाणाच्र्ा वाळाूगी ाचे लललाव दिनांक ३० सी ें ार पर्तच्र्ा
कालाविलकररता कर्र्ात र्ेतलल.

50. लललाविारकास वाळाूगी ाचा तााा िे ताना तसेच तााा परत घेताना तहलसलिार ंकं वा जजल्हा खननकमा
अधिकारी र्ांच्र्ा समक्ष पंचनामा कर्र्ात र्ावा. वाळाूगी ाचे खििे असल्र्ास त्र्ाचा उल्लेख पंचनाम्र्ामध्र्े

कर्र्ात र्ेसल. र्ाााातचे व्हीिलन धचत्रलकरणही कर्र्ात र्ेसल. तसेच ड्रगनच्र्ा सहायार्ाने मगजणल कर्र्ात
र्ावल.
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51. लललाविारकांनल आपापसात संगनमत केल्र्ास,

राववक वाळाू घाी ांचा लललाव पन्ु हा पन्ु हा लावन
ू सध्
ु िा

कगणलही लललाविारक ागली ागल्र्ास पल
ु े र्ेत नाहीत. व त्र्ामळा
ु े वाळाु घाी ाचा लललाव हगश शकत नाही.

अशा प्रकारे संगनमत करुन शासनाच्र्ा महसूलाचे नुकसान करणा-र्ा तसेच अवैि उत्खनन व वाहतुकेसारखे

गुन्हे करणा-र्ा लललाविारकास संपुणा राज्र्ासा

काळार्ा र्ािीत वBlack List ी ाक्र्ात र्ेसल.

52. पर्ाावरण अनुमतलमध्र्े परवानगल दिलेल्र्ा खगली पेक्षा जा्त खगल उत्खनन केल्र्ाचे ननिा शनास आल्र्ास

लललाविारक परवानािारकांकिून घे्र्ात आलेली अनामत रक्कम जत कर्र्ात र्ेवून लललाव / परवाना रद्द
कर्र्ात र्ेसल. तसेच असे उत्खनन अवैि
व७ व

व८

रवन
ू महाराष्टर जमलन महसल
ू संदहता १९६६ मिलल कलम ४८

मिलल तरतुिीनुसार कार्ावाही कर्र्ात र्ेसल.

53. अवैि उत्खनन व वाहतुकेच्र्ा प्रकरणामध्र्े संांधित
प्रचललत ननर्मानुसार कारवास कर्र्ात र्ेसल.

54. प्रचललत

ननर्मानुसार

कारवास

करताना

े केिार/ लललाविारक िगर्ल आलळाल्र्ास त्र्ांच्र्ाववरुध्ि

संांधिताववरुध्ि

भारतलर्

िं ि

ववधि

संदहता

कलम

मिलल तरतुिीनुसार िं िात्मक कारवास करणे व कलम ४८ व८

मिलल

३४,११४,३७९,३९२,३९३,३९४,३९६ इत्र्ािी कलमांतगात गन्
ु हा िाखल करणे, महाराष्टर जमलन महसल
ू संदहता

१९६६ मिलल कलम ४८ व७

तरतुिीनुसार वाळाू उत्खननासा

वापरलेली र्ंत्रसामुग्रलव वाहतूकेसा

उत्खनन केलेली वाळाू जत करणे इत्र्ािी कारवास कर्र्ात र्ेसल.

55. वाळाूच्र्ा

अवैि

उत्खनन

आकार्र्ात र्ेसल.

व

वाहतूकेच्र्ा

प्रकरणात

वाळाूच्र्ा

वापरलेली वाहने जत करणे, अवैि

ााजारभावाच्र्ा

आिारे

िं िाचल

रक्कम

56. वाळाूचे अवैि उत्खनन / वाहतुकेच्र्ा अनुर्ंगाने कारवास करतांना महसूल अधिकारी / कमाचारी र्ांच्र्ावर

हल्ले हगत असल्र्ाचे ननिशानास आल्र्ास ंकं वा अशा द काणल संघदी त गुन्हे गारीचे प्रकार आलळाून आल्र्ास
अशा संघदी त गुन्हे गारीववरुध्ि महाराष्टर ागपिपरी ी गुंि हातभीलवाले

और्िद्व्र्े

ववर्र्क गुन्हे गार,

िगकािार्क व्र्क्तल व र्ांच्र्ा ववघातक कँत्र्ांना आळाा घाल्र्ाााात अधिननर्म १९८१ अधिनर्मान्वर्े
कारवास कर्र्ात र्ेसल.

57. लललाविारक / परवानािारक र्ांनल पर्ाावरण अनुमतलमिलल अी ी व शत चे तसेच पर्ाावरण ववर्र्क

ननर्मातलल तरतुिींचे पालन करणे ांिनकारक असले, सिर तरतुिीचे उल्लंघन ााल्र्ास ते पर्ाावरण
वसंरक्षण अधिननर्म १९८६ मिलल तरतुिीनुसार कारवासस पात्र राहील.

58. प्रत्र्ेक वाळाुगी ाच्र्ा द काणल २४/७

ार्ाधचत्रण हग्र्ासा

लललाविारकामाफात CCTV ासवव्र्ात र्ावेत.

र्ापैके ंकमान पक CCTV ककमेरा वाहतक
ु ेच्र्ा सािनात ज्र्ा द काणल वाळाू भर्र्ात र्ेते त्र्ा द काणल

ासवव्र्ात र्ावा व वाळाूगी ातलल वाळाूचल वाहतूक करणारी सवा वाहने गावातलल ज्र्ा द काणावरून र्े-जा
करतात त्र्ा द काणचर्ा

ार्ाधचत्रणासा

वापर्र्ात र्ावा. वाळाूगी ाच्र्ा द काणल ासववलेल्र्ा CCTV चल

ंकं मत लललाविारकांना सगसणे आवर्क राहील.

59. लललाविारकांनल ासववलेल्र्ा CCTV चा Address जजल्हाधिकारी / ववभागलर् आर्क्
ु त

व शासनाच्र्ा

महसल
ू व वन ववभागाकिे िे णे आवर्क राहील. लललाविारकाने वाळाू उत्खनन व वाहतक
ु ेचे
असलेली सलिल िर ०८ दिवसांनल तहलसलिार कार्ाालर्ात जमा करणे अननवार्ा राहील.

ार्ाधचत्रण

60. संांिलत उपववभागलर् अधिकारी अशा सलिलचल तपासणल करतलल अशा तपासणलत CCTV ककमेरा काही
काळाासा

ांि असल्र्ाचे ननिा शनास आल्र्ास, मंजूर सा ा व वाळाू उतखननासा

उपलब्ि दिवस र्ानुसार

िर दिवशल करावर्ाचे उत्खनन ववचारात घेवून, जेवले दिवस/तास CCTV ककमेरा ांि हगता, तेवले दिवस/तास

सरासरी उत्खनन केले असे गहँ ीत िरुन लललावाच्र्ा रक्कमेनस
ु ार प्रनत ब्रास रक्कम पररगणणत करुन त्र्ा
िराने

ककमेरा

ांि

असलेल्र्ा

कालाविलत

उत्खनन

केलेल्र्ा

वाळाूच्र्ा

रक्कमेपवली

लललाविारकांकिून वसुल कर्र्ात र्ेसल. पखािर्ा िवशल ंकतलही कालाविलसा
पुणा दिवसासा

कर्र्ात र्ेसल.

िं िात्मक

रक्कम

CCTV ांि असल्र्ा तरीही

CCTV ांि असल्र्ाचे समजून वरील प्रमाणे िं िात्मक रक्कमेचल आकारणल व वसूली
9
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61. लललाविारकाने तहलसलिारांनल प्रमाणणत करुन दिलेली भेी  वही

े वणे ांिनकारक असेल . सिर भेी वही

महसल
ू अधिकारी / कमाचारी र्ांना तपासणल वेळाल िाखवणे ांिनकारक रहील.

62. संांधित मंिळा अधिकारी र्ांना त्र्ांच्र्ा कार्ाक्षेत्रातलल वाळाूगी ाचल पाहणल करुन त्र्ाचल नोंि िै नदिन भेी 
वहीमध्र्े कर्र्ात र्ेसल. अशल नोंिवही लललाविारक र्ांनल संांिलत मंिळा अधिकारी र्ांना उपलब्ि करुन
िे णे ांिनकारक राहील.

63. संांधित तहलसलिार, उपववभागलर् अधिकारी व अपर जजल्हाधिकारी र्ांनल त्र्ांच्र्ा क्षेत्रातलल वाळाूगी ाला
वेळागवेळाल आकज्मक भेी  िे शन त्र्ाचल िै नदिन भेी वहीत नोंि कर्र्ात र्ेसल.

64. निीपात्रात पुल असल्र्ास त्र्ा पुलाच्र्ा आजूााजूस तसेच ाेंच माकाच्र्ा खाली वाळाू उत्खनन केले जाणार
नाही.

65. ज्र्ावेळाल लललाव रद्द कर्र्ात र्ेसल, त्र्ावेळाल त्र्ा वाळाू क्षेत्राचा नव्र्ाने लललाव कर्र्ात र्ेसल. फेरलललावात

पूव च्र्ा ंकं मतलपेक्षा कमल ंकं मत आल्र्ास, फरकाचल रक्कम पूव च्र्ा लललाविारकाकिून जमलन महसुलाचल
कााके म्हणन
ू वसल
ू कर्र्ात र्ेसल. त ावप, फेरलललावात पव
ू च्र्ा ंकं मतलपेक्षा अधिक वजािा

आल्र्ास त्र्ावर पूव च्र्ा लललाविारकाचा कगणताही हक्क राहणार नाही.

66. लललाव मंजुरीचे आिे श ननगालमत केल्र्ानंतर लललाविारकाने वाळाुगी ाचा तााा सात दिवसांच्र्ा

ंकं मत

आत घेतला

पाहीजे, वाळाूघाी ाचा तााा घेतांना जव्हिलन धचरितत्रकरण कर्र्ात र्ावे व त्र्ाचल सल.िल.तहलसलिार माफात
जजल्हाधिकारी र्ांचक
े िे तााा दिल्र्ाच्र्ा अहवालसगात जमा करावल.

व वाळाुगी ाचा तााा घेतल्र्ाच्र्ा

दिनांकापासन
ू पक आ विर्ाच्र्ा आत उत्खनन सरु
ु करणे आवर्क राहील.

67. मा.उच्च न्र्ार्ालर्,मा
ुं स र्े े िाखल ररी  र्ाधचका क्र.4830/2010 मिलल दिनांक 26.10.2010 च्र्ा
ननणार्ान्वर्े

रवून दिलेल्र्ा ननकर्ानुसार,वाळाू गी ाशल संांधित तहलसलिार र्ांनल उत्खननाचा अहवाल प्रत्र्ेक

आ वड्र्ाला अपर जजल्हाधिकारी र्ांना सािर करणे आवर्क आहे. तसेच मदह्र्ाच्र्ा
रवववारी उत्खननांि

िस
ु −र्ा व चौथ्र्ा

े वावे. व उत्खनन ांि असलेल्र्ा दिवशल तहलसलिार र्ांनल वाळाू गी ाचे ननरीक्षण करावे

व त्र्ांचा अहवाल अपर जजल्हाधिकारी र्ांना सािर करणे आवर्क आहे . साा, लललाविारकांनल सिर
ााालचल नोंि र्ावल.

68. लललाविारकास, त्र्ांच्र्ा मंजुर क्षेत्रातलल ज्र्ा द काणातून वाळाू काल्र्ाने जलमनलचल िूप हगश शकेल व
त्र्ामुळाे ननवासल इमारतलंना, घरे अ वा इतर ाांिकामे र्ांना िगका ननमााण हगसल अशा द काणातून वाळाूचे
्वत उत्खनन करणार नाही अ वा इतरांना तसे कर्र्ास परवानगल िे णार नाही. अशा प्रकरणल उत्खनन
कर्र्ास प्रनतांि करणारा जजल्हाधिकारी र्ांचा ननणार् अंतलम असेल.

69. भुजल सवाक्षण आणण ववकास र्ंत्रणा ववभागाने ववदहत केलेल्र्ा मर्ाािेच्र्ा पललकिे असलेल्र्ा

क्षेत्रातून

वाळाूचे उत्खनन करता र्ेणार नाही. तसेच इतर व्र्क्तलंच्र्ा खाजगल मालकेच्र्ा जमलनलतून, अशा जलमनल
लललाविारकास िे ्र्ात आलेल्र्ा क्षेत्रात समाववष्टी  असल्र्ा तरी त्र्ा द काणाहून वाळाू कालता र्ेणार नाही.
तसेच र्ते पार्वाी  म्हणुन वापर्र्ात र्ेणा-र्ा जमलनलतून वाळाू कालता र्ेणार नाही.

70. कगणत्र्ाही रे ल्वेच्र्ा पल
ु ाच्र्ा कगणत्र्ाही ााजन
ू े 600 मली सा व2000 फुी  अंतराच्र्ा आत वाळाूचे उत्खनन

करता र्ेणार नाही. तसेच जे े निी नाल्र्ांवर पूल आहे त,त्र्ांच्र्ा ्तंभापासून 100 मली सापर्त रे तल/वाळाूचे
उत्खनन करता र्ेणार नाही. कगल्हापरू पध्ितलचे ांिारे व परु ातत्व खात्र्ाने प्रनतांधित केलेल्र्ा क्षेत्रामध्र्े

रे तल/वाळाूचे उत्खनन करता र्ेणार नाही.

71. वाळाूचे उत्खनन करतांना ंकं वा तल कालतांना खाजगल मालमत्तेस कगणतलही हानल/नुकसान पगहचल्र्ास त्र्ाचल
भरपास कर्र्ाचे िार्लत्व लललाविारकावर राहील. अशा हानल/नक
ु सानलचल पररगणना सक्षम अधिका-र्ाकिून

कर्र्ात र्ेसल व त्र्ाााातचा त्र्ाचा ननणार् अंनतम राहील व अशल रक्कम
वसूलीप्रमाणे संांिलत लललाविारकाकिून वसूल कर्र्ात र्ेसल.

72. लललावाने दिलेल्र्ा

े क्र्ाच्र्ा कालाविलत शासनाने तग

केत जमलन महसल
ु ाच्र्ा

े का रद्द केल्र्ास ंकं वा त्र्ाला मंजुर केलेल्र्ा क्षेत्राचे

उत्खनन कर्र्ास ंकं वा वाळाू काल्र्ास ांिी घातल्र्ास लललाविारकास शासनावर खी ला भरता र्ेणार
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नाही.

परं तु, लललाविारकास दिलेल्र्ा अी ी व शततींचचा तसेच शासनाच्र्ा ननर्मांचा भंग न करताही जर

शासनाने लललावाचल मुित संप्र्ापव
काही कालाविलसा
ू

े का रद्द केला, तर त्र्ा कालाविलसा , त्र्ाने

ज्र्ा ंकं मतलला लललाव घेतला असेल त्र्ा रकमेच्र्ा प्रमाणात त्र्ाला परतावा िे ्र्ात र्ेसल. अशल रक्कम
परत करतांना लललावातलल िे काराचल रक्कम, लललावातलल अंिाजलत वाळाूसा ा व प्रत्र्क्ष उत्खनन केलेला

वाळाूसा ा ववचारात घेशन त्र्ानूसार परताव्र्ाच्र्ा रकमेचल परीगणना कर्र्ात र्ेसल.

73. उत्खनन केलेल्र्ा ंकं वा काललेल्र्ा वाळाू/रे तलचल सा वणूक, लललाव ज्र्ा जजल्हाधिकारी/अपर जजल्हाधिकारी
र्ांनल केला असेल त्र्ाच जजल््र्ात करावल लागेल व त्र्ासा

अकँवर्क परवान्र्ासह आवर्क जमलन

अधिक अंतरावर नसावे. सिरच्र्ा क्षेत्रात निीपात्रातून जा्र्ासा

पकच आणण निीक्षेत्रातून ााहे र र्त्र्ावर

उपलब्ि करुन घे्र्ाचल जााािारी लललाव िारकाचल असेल.सिर द काण निीपात्रापासन
ू 200 मली रपेक्षा

पि्र्ासा

पकच मागा असेल आणण उवाररत सवा क्षेत्र अशाप्रकारे ांि करावे लागेल के ज्र्ामुळाे ते े पकही

वाहन आत ंकं वा ााहे र जाश शकणार नाही. र्ासा

मग मग

िगिे जल हलववता र्ेणे अशक्र् आहे तल

लाकिल/तारे च/े लगखंिल/ लभंतलचे/िगिाचे कंु पण ंकं वा

े वणे ंकं वा खंिके/चर खगिणे आवर्क असेल.

वाळाू/रे तल

े क्र्ाचल मुित संप्र्ापूव ज्र्ा वाळाू/रे तलचे उत्खनन केलेले आहे त्र्ा वाळाू/रे तलचा सा ा मुित संपल्र्ानंतर

10 दिवसात उत्खननाच्र्ा जागेवरुन हलवव्र्ात आला नाही तर तग शासनाच्र्ा मालकेचा हगसल व अशा

वाळाू/रे तलच्र्ा ंकं मतलााात अ वा मालकेााात लललाविारकास कगणताही हक्क सांगता र्ेणार नाही ंकं वा

त्र्ाााात शासनाववरुध्ि िावा करता र्ेणार नाही. तसेच लललावाचा कालाविल संपल्र्ानंतर तसेच 10
दिवसाचल मि
ु त संपल्र्ानंतर कगणत्र्ाही पररज् तलत वाळाू रे तल सा ा कर्र्ास परवाना दिला जाणार नाही.

74. लललाविारकाने ननिााररत वाळाूगी ातून वाळाूचे उत्खनन करुन प्रत्र्ेक वाहनामिलल वाळाूचे पररमाण, वाहन
क्रमांक, वाळाूगी ाचे नाव/क्रमांक, वाहन कग ू न कग े जाणार आहे , त्र्ा िगन द काणांमिलल अंतर इत्र्ादि
तपलशल

नोंिणलकँत

मगाासलवरुन

पसपमपस

वSMS)

ननदिा ष्टी 

क्रमांकावर

कळाववल.

प्रणालीकिून

लललाविारकास नोंिणलकँत मगाासलवर त्र्ाने केलेल्र्ा ववनंतलनुसार त्र्ास पसपमपसद्वारे ी गकन नंार प्रात

हगसल.सिर ी गकन नंार ाारकगि पावतलवर नमि
ु करावा लागेल. ी गकन नंार प्रात ााल्र्ालशवार् व ते
ाारकगि पावतलवर नमुि केल्र्ालशवार् लललाविारकास वाळाू/रे तलचल वाहतूक करता र्ेणार नाही. ी गकन
नंारलशवार् व ाारकगि पावतल लशवार् वाहूतक केल्र्ास तल अवैि
िगरणानुसार िं िात्मक कारवास केली जासल.

रुन त्र्ावर प्रचललत कार्िे व

75. वाळाू/रे तलचल वाहतूक करणा-र्ा चालकाकिे उक्त ी गकन नंार नसेल ंकं वा ी गकन नंारचा कालाविल संपलेला
असेल तर अशल वाहतक
ू अवैि

रे ल.

76. वाळाू/रे तलचल वाहतूक करणा-र्ा वाहन चालकाकिे वैि ाारकगिर्ुक्त पावतल व ी गकन नंार आहे ंकं वा नाही,

र्ाााातचे ननरीक्षण संांधित महसूल र्ंत्रणेकिून ननर्ुक्त भरारी प काकिून अ वा जजल्हाधिकारी नामननिा श

करतलल अशा व्र्क्तलंकिून केली जासल. अशा ननरीक्षणाच्र्ा वेळाल संांधित वाहनचालकाकिे वैि ाारकगिर्ुक्त

पावतल व वैि ी गकन नंार आलळाली नाही ंकं वा ननदिा ष्टी  कालाविल संपलेला असेल तर सिर वाळाूचे

उत्खनन/वाहतक
ू अवैि समजून त्र्ाववरुध्ि महाराष्टर जमलन महसल
ू संदहता,1966 मिलल कलम 48व0 व
व8 , महाराष्टर गौण खननज उत्खनन वववकास व ववननर्मन

ननर्म, 2013 आणण शासन ननणार्,

दि.03.01.2018 व शासन अधिसुचना दि.12.01.2018 मिलल ननिााररत तरतुिीनुसार त्र्ाववरुध्ि कारवास
कर्र्ात र्ेसल.

77. वाळाू/रे तल लललाविारकाने पावतलमध्र्े नमुि पररमाणापेक्षा अधिक पररमाणाचल रे तल/वाळाू वाहून नेत असल्र्ाचे
आलळाून आल्र्ास त्र्ा वाहनातलल संपण
ू ा गौण खननज अवैि आहे असे समजन
ू त्र्ावर ननर्मानस
ु ार िं िात्मक
कारवास तसेच क्षमतेपेक्षा जा्त वाहतुकेााात मगी ार वाहन कार्द्र्ानुसार कारवास कर्र्ात र्ेसल. िं िनलर्
कारवास ारगार जत केलेल्र्ा रे तलचा लललाव कर्र्ात र्ेसल. त्र्ाचप्रमाणे लललाविारकाने रे तल/वाळाूचे केलेले
उत्खनन, ववक्रे व वाहतूक केलेल्र्ा रे तल ााातचल िै नंदिन दहशगा नोंिवही

े वणे आवर्क आहे . ही नोंिवही

व इतर दहशगा कागिपत्रे लललाव िारकाने िर मदहन्र्ाच्र्ा 05 तारखेपर्त संांिलत तहलसलिार र्ांच्र्ा किे
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सािर करणे ांिनकारक आहे . तसेच जजल्हा खननकमा अधिकारी, खननकमा ननरीक्षक, महसूल अधिकारी अवल
कारकून, मंिळा अधिकारी, तला

ननररक्षण करणा-र्ा अधिका-र्ासा

तसेच अपर जजल्हाधिकारी व भवू वज्ञान व खननकमा संचालनालर्ातलल

उत्खननाच्र्ा जागेवर उपलब्ि करुन द्र्ावलत.

78. अंिाजलत पररमाणापेक्षा अधिक वाळाुसा ा रे तलगी ात असल्र्ास, त्र्ावर लललाविारकाचा कगणताही अधिकार

राहणार नाही. व अंिाजलत परीमाणापेक्षा लललाविारकास अधिक उत्खनन करता र्ेणार नाही. पररमाणापेक्षा

जा्त उत्खनन केल्र्ास िं िात्मक कारवास कर्र्ात र्ेसल. तर नमुि अंिाजलत वाळाुसा र्ापैके वाळाु कमल
भरल्र्ास त्र्ाचल जााािारी लललाविारकाचल राहील.

79. कगल्हापूर

पध्ितलचे

ांिारे /गगिावरी

निीवरील

ांिारे च्र्ा

द काणल

पाी ांिारे

ववभाग/ववभागलर्

आर्ुक्त/जजल्हाधिकारी र्ांनल ननचलत केलेल्र्ा अंतराच्र्ा मर्ाािेचे ांिन पाळाणे आवर्क राहील.

80. लललाविारकास ननजचत करुन दिलेल्र्ा गी ापासून 500 लम. अंतरापर्ात ंकं वा घाी ावरुन नजरे च्र्ा ी र्ात
र्ेणा-र्ा क्षेत्रात रे तलचे अवैि उत्खनन हगत असल्र्ास लललाविारकाने तात्काळा संािलत तहलसलिार र्ांना
लेखल मादहतल सािर करावल.

असे न केल्र्ास सिर उत्खनन लललाविारकानेच केले आहे असे गदँ हत िरुन

िं िात्मक कारवास कर्र्ात र्ेसल.

81. उत्खननासा

र्ांत्रलक सािनांचा वापर केल्र्ास ते उत्खनन अवैि समज्र्ात र्ेसल व अी ी / शत नुसार

कारवास कर्र्ात र्ेसल.

82. लललाविारकाने जजल्हा पररर्ि कर/पंचार्त कर ववदहत केल्र्ाप्रमाणे अिा करावा.

83. जे े वाळाू उत्खनन चालू आहे त्र्ा द काणल फलक लावन
ू उत्खनन क्षेत्राचल सलमा ननचलत करुन िशावव्र्ात
र्ावल. लललाविारकाने त्र्ाला मंजुर केलेल्र्ा क्षेत्राच्र्ा सलमा िशाववणारे खांा उभारने अननवार्ा राहील व र्ा
क्षेत्राचे ााहेर उत्खनन करता र्ेणार नाही. ्वत चे तसेच सक्षम प्रािलका-र्ांच्र्ा पव
ु ा परवानगलने नेमलेल्र्ा

त्र्ाच्र्ा उप े केिाराचे नाव, पत्ता व जागेचा तपशलल िशाववणरा फलक र्ग्र् द काणल लावणे आवर्क आहे .

84. लललावात दिलेल्र्ा क्षेत्रातून करारात नमुि केलल्र्ा कालाविलत, परवानगल दिलेल्र्ा सािनांच्र्ा सहार्ानेच
वाळाूचे उत्खनन कर्र्ाचल जााािारी लललाविारकाचल राहील. वाळाू ् ळाात अपेक्षलत सा ा नाही, र्ते

उपलब्ि नाहीत, वाळाु ् ळाात पाणल आहे , अशा तसेच मानवल वा नैसग क आपत्तलच्र्ा कारणा्तव सिर

कालाविलत कगणत्र्ाही परी् लतलत वालवून दिला जाणार नाही व वाळाूगी  ािलून दिला जाणार नाही. तसेच
कगणत्र्ाही पररज् तलत शासन जमा केलेली वाळाूगी ाचल रक्कम परत केली जाणार नाही.

85. वाळाू उत्खनन कर्र्ासा

ज्र्ा क्षेत्राचे वाी प केलेले असेल त्र्ा क्षेत्रातून वाळाु उत्खनन करतांना नैसग क

संपत्तलस व पर्ाावरणास िगका हगणार नाही र्ाचल सवा खारिारी लललाविारकाने र्ावर्ाचल आहे .

86. पर्ाावरणाचे संतुलन राख्र्ासा
खड्िे ाुजवव्र्ासा

ननकामल वाळाूचे साचलेले दलग निीपात्रातलल वाळाू उपसल्र्ामुळाे ाालेले

उपर्गगात आणावे. त्र्ाचल जााािारी लललाविारकाचल राहील.

87. लललाविारकाने लसली े शन (Siltation) अ्र्ासाााातचा अहवाल वाळाू उत्खननाचा कालाविल संप्र्ापूव तज्ञ

पजन्सल, जसे NIO/CWPRS माफात करुन त्र्ाचा अहवाल पर्ाावरण ववभाग, जजल्हाधिकारी कार्ाालर् व
महाराष्टर प्रिर्
ु ण ननर्ंत्रण मंिळा, औरं गाााि र्ांच्र्ाकिे सािर करावा लागेल.

88. लललाविारकाने मंजूर क्षेत्रापैके कमलत कमल 20 ी क्के क्षेत्रामध्र्े निीतलरावर तसेच गावातलल वाहतूक
र्त्र्ावर CPCB Guideline नुसार ् ानलक वन अधिकारी व फलगत्पािन अधिकारी र्ांचे मितलने ाािे
लावून हरीर्ाली (Greenbelt) करावल लागेल.

89. लललाविारकाने कासव प्रजनन क्षेत्रात वाळाुचे उत्खनन करु नर्े.

90. लललाविारकाने उत्खननाच्र्ा वेळाल
घे्र्ात र्ाव्र्ात.

Soil Erosion व Silt Management ााात आवर्क त्र्ा िक्षता

91. लललाविारकाने उत्खननाच्र्ा जागेवर वैद्र्केर् प्रा मलक उपचार सुवविा उपलब्ि करुन िर्ावल.
92. लललाविारकाने वावर्ाक पर्ाावरणलर् अंकेक्षण अहवाल पर्ाावरण ववभागास सािर करावा.
93. लललाविारकाने गावक-र्ांच्र्ा नन्तार हक्कास ाािा पगहचववता कामा नर्े
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94. वाळाू उत्खनन करतांना अ वा हलववतांना अपघात ााल्र्ास लललाविारकाने अपघाताचल मादहतल तात्काळा
जवळाच्र्ा पगलील

ा्र्ात तसेच जजल्हाधिकारी कार्ाालर्ास िर्ावल.

95. लललाविारकांनल त्र्ांना मंजूर केलेल्र्ा वाळाुगी ातून केलेल्र्ा वाळाूचे उत्खनन, ववक्रे व सा ा केल्र्ाााात
िै नंदिन दहशगा

े वावा. तसेच िर मदहन्र्ाच्र्ा 05 तारखेपर्त, अगगिरच्र्ा मदहन्र्ाचा मालसक अहवाल,

जजल्हाधिकारी कार्ाालर्, खननकमा ववभाग व तहलसल कार्ाालर् र्ांना सािर करावा सलग िगन मदहने असा

अहवाल प्रात न ााल्र्ास अ वा सािर केलेल्र्ा अहवाल चुकेचा आलळाुन आल्र्ास सिरच्र्ा वाळाु घाी ाचा
लललाव रद्द करुन शासनचल दिशाभल
ु केल्र्ामळा
ु े र्ग्र् तल ननर्मानस
ु ार कार्ावाही अनस
ु रली जासल.

96. लललाविारकाने

लललावाच्र्ा

अी ी

व

शततींच

तसेच

केंद्

शासनाच्र्ा

वन

व

पर्ावरण

ववभागाकिलल

दिनांक 24.12.2013 मिलल ऑफेस मेमगरँ िम तसेच महाराष्टर गौणखननज उत्खनन वववकास व ववननर्मन
ननर्म 2013 व वाळाू ननगातल िगरण, शासन ननणार् दिनांक 03.01.2018,

दिनांक 26.12.2014

तसेच महाराष्टर जमलन महसूल अधिननर्म 1966 मिलल तरतुिीनुसार लागू असलेल्र्ा ननर्मांचे पालन करणे

ांिनकारक राहील. त्र्ाच प्रमाणे वाळाुचा पण
ु ा उपर्गग गौणखननज म्हणन
ू च केला पादहजे. अवैि वाळाु
उत्खनन/सा ा/वाहतुक प्रकरणात महाराष्टर जमलन महसुल अधिननर्म 1966 मिलल 48व0
कारवास कर्र्ात र्ेसल.

व व8

नुसार

97. वाळाुचे उत्खनन करतेवेळाल जर काही प्रमुख खननज आलळाून आल्र्ास लललाविारकाने जजल्हाधिकारी, परभणल
र्ांना तात्काळा कळाववले पाहीजे.

98. सावाजननक पाणव ा/पाणलपरु व ा व्र्व् ा असलेल्र्ा द काणापासन
ू 100 मली र अ वा भज
ू ल सवाक्षण आणण
ववकास र्ंत्राणा ननजचत करे ल तेवलर्ा अंतरापललकिे उत्खनन करणे आवर्क आहे .

99. वाळाूचल वाहतूक करतांना वाहनातलल वाळाू ला्ी ीक पेपरने/तािपत्रलने आच् ािीत करुनच वाळाूचल वाहतुक
करणे ांिनकारक आहे . अशल वाहतुक न केल्र्ास िं िात्मक कारवास कर्र्ात र्ेसल.

100.

लललाविारकाने वाळाु उत्खनन करतांना हगणारे प्रिर्
ं ल, प्रिर्
ु णासंाि
ु ण ननर्ंत्रण मंिळााने दिलेल्र्ा

ननिा शानस
ु ार कार्ावाही करावल.
101.

मा.न्र्ार्ालर्ाने

कगणत्र्ाही

वाळाुघाी ाााात

काही

आिे श/ननणार्

दिल्र्ास,सिर

आिे श/ननणार्

लललाविारकावर ांिनकारक राहतलल व मा. न्र्ार्ालर्ाचे आिे श/ननणार्ानुसार पुलील कार्ावाही कर्र्ात
र्ेसल.

102.

शासनाच्र्ा पुवा परवानगललशवार् लललाविारकास

े का िस
ु -र्ा कगणाकिेही ह्तांतरीत करता र्ेणार नाही

ंकं वा िस
ु -र्ा कगणालाही चालवव्र्ास िे ता र्ेणार नाही ंकं वा ननवविा उघिुन मंजरू केल्र्ानंतर भागलिारही
घेता र्ेणार नाही.

103.

लललाव ाालेल्र्ा वाळाू / रे तल गी ांतून वाळाू उत्खननासा

लललाविारकास र्ेणा-र्ा अिचणल व ववववि

व्र्क्तल व सं् ाकिून वाळाू उत्खननााात कर्र्ात र्ेणा-र्ा तक्रारीसंिभाात चौकशल करुन चौकशलच्र्ा
ननष्टकर्ाानुसार कार्ावाही कर्र्ासा

अपर जजल्हाधिकारी / जजल्हाधिकारी र्ांच्र्ा अध्र्क्षतेखाली पुलील

अधिका-र्ांचा समावेश असलेली सलमतल राहील
1

जजल्हाधिकारी/अपर जजल्हाधिकारी

- अध्र्क्ष

2

म
ु र् कार्ाकारी अधिकारी जजल्हा पररर्ि

- सि्र्

3

सावाजननक ाांिकाम ववभागाचे कार्ाकारी अलभर्ंता

- सि्र्

4

भूजल सवाक्षण व ववकास र्ंत्रणा र्ांचे जजल्हर्ातलल

- सि्र्

ंकं वा र् ाज् तल ववभागातलल वरीष्ट

अधिकारी

5

महाराष्टर प्रिर्
ु ण ननर्ंत्रण मंिळााचा अधिकारी

- सि्र्

6

जजल्हा खननकमा अधिकारी, परभणल

- सि्र् सचलव
13
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(अ)

पकिा अत्र्ुच्च ागली ्वलकारुन अंनतम कर्र्ात आलेल्र्ा लललावात वाळाु उत्खनन कर्र्ास

लललाविारकास काही अिचणल / अि ळाे आल्र्ास त्र्ांनल र्ाााात संांधित तहलसलिार

र्ांच्र्ाकिे अजा सािर

करावा. संांधित तहलसलिार र्ांनल अजा प्रात ााल्र्ानंतर त्र्ा वाळाू गी ातून उत्खनन कर्र्ास र्ेणा-र्ा
अिचणलंचल चौकशल करुन त्र्ाााातचा अहवाल उक्त सलमतलसमगर सािर करावा. सिर अहवालावर उक्त सलमतल
१५ दिवसांत ननणाण घेसल.
वा

रे तल / वाळाू ् ळाातन
लललावांच्र्ा अी ी / शत चे उल्लंघन करुन वाळाुचे उत्खनन हगत अवैि /
ू

ननर्मााहर् वाळाू उत्खननामुळाे निी का र्ा गावातलल वप्र्ाचाव शेतलच्र्ा पा्र्ावर ववपरीत पररणाम हगतग.
वाळाूच्र्ा वाहतूकेमुळाे निी का च्र्ा शेतलचल / र्त्र्ांचल हानल हगते. अशा ्वरुपाच्र्ा तक्रारी ववववि व्र्क्तल व
सं् ाकिून प्रात ााल्र्ास

अशा तक्रारीचल तहलसलिार र्ांनल चौकशल करुन त्र्ा ााातचा अहवाल उक्त

सलमतलसमगर सािर करावा. सिर अहवालावर उक्त सलमतल १५ दिवसात ननणार् घेसल.
वक
नैसधगाक

लललाविारकास वाळाू उत्खनन कर्र्ास हगणा-र्ा ् ाननक ववरगिामुळाे ंकं वा त्र्ाच्र्ा ननर्ंत्रणाााहे रील व
साल

कारणामळा
ु े

वाळाूचे उत्खनन करता

र्ेत नसल्र्ास

लललाविारकाने त्वरील

जजल्हा्तरीर्

सलमतलसमगर अजा करावा. र्ा प्रमाणे लेखल अजा प्रात ााल्र्ास, सिर सलमतल अशा वाळाू / रे तल ् ळााना प्रत्र्क्ष
भेी  िे शन त्र्ा वाळाे / रे तल ् ळााचे पुनच सवाक्षण करावे. तसेच तक्रारीतलल अन्र् मुद्र्ाााात ् ाननक चौकशल
करावल व सलमतलच्र्ा ाै केत त्र्ावर ववचार ववननमर् करुन,संांधित वाळाू / रे तल गी ातून वाळाूचे उत्खनन चालू
े व्र्ाववर्र्ल ंकं वा ते ांि कर्र्ाााात १५ दिवसांत उधचत ननणार् र्ावा

वतग ननणार् संांिलत लललाविारक,

तक्रारिार व क्षेत्रलर् महसूल अधिका-र्ांना कळावलल. र्ा ााात जजल्हा्तरीर् सलमतल सवेक्षणाच्र्ा वेळाल व्हीिलन
धचत्रलकरण करील.
वि

ज्र्ा तक्रारिारास सलमतलच्र्ा अध्र्क्षांचा ननणार् मान्र् नसेल अशा तक्रारिाराला र्ाााात मा.ववभागलर्

आर्ुक्त र्ांचक
े िे अपलल करता र्ेसल. मा.ववभागलर् आर्ुक्त जजल्हा्तरीर् सलमतलने घेतलेल्र्ा ननणार्ाचा
फेरववचार करुन कगणत्र्ाही परीज् तलत १५ दिवसांत उधचत ननणार् घेतलल. सिर ननणार् संांिलत तक्रारिार व
जजल्हाधिकारी र्ांना कळावव्र्ात र्ेसल.
वइ वरीलप्रमाणे वाळाू उत्खननासंिभाात प्रात तक्रारीच्र्ा अनर्
ु ंगाने सिर सलमतलने चौकशल करुन ज्र्ा वाळाूगी ातलल
वाळाूचे उत्खनन ांि कर्र्ाववर्र्ल ननणार् घेतला असेल, अशावेळाल लललाविारकासगात कर्र्ात आलेला
करारनामा तात्काळा रद्द कर्र्ात र्ेसल. तसेच संांधित लललाविारक र्ांना लललावाचल रक्कम अ वा र् ाज् तल
उत्खनन न करता आलेल्र्ा वाळाूचल रक्कम परत कर्र्ाााात ननर्माप्रमाणे कार्ावाही कर्र्ात र्ेसल.
वस

लललावाने दिलेल्र्ा

े क्र्ाच्र्ा

कालाविलत

े का रद्द केल्र्ास ंकं वा

लललाविारकास वाळाू / रे तल उत्खनन

कर्र्ास ांिी घातल्र्ास लललाविारकास शासनावर खी ला भरणा र्ेणार नाही.
105.

िदकपात्राती,राहकवाळूगटाांनाल,,ावर ण्यााूव्याापरवव ोाझाल्यााूअशावाळूस्थळाांच्यााूांदभायत

अांतीम निणयया तेण्यााूाठी महू,
ु  व वि ववभाग, शाूि निणयया क्र.गौखिी-10/0610/प्र.क्र.281/ख,ददिाांर
26.05.2011 अन्वयाेगठीतरे,े,कमांत्रीमांर्डळानीउपूलमतीनिणययातेई,.
105.

लललावाचल रक्कम परत

कर्र्ासंांिलचल

वअ वाळाुगी ाचा र्श्वलररत्र्ा

संांिलत रक्कमा

शासनजमा

कार्ापध्ितलः-

लललाव ााल्र्ानंतर

केल्र्ानंतर

लललाविारकाने

लललावाचल रक्कम तसेच इतर

संांिलत लललाविारक र्ांना काही अपररहार्ा कारणा्तव वाळाुगी ाचा

तााा िे णे शक्र् नसेल/हगत नसेल अशा प्रकरणांत जजल्हा्तरीर् सलमतलने गरज असल्र्ास ् ळा पहाणल करुन,
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वाळाुगी ाचा तााा िे णे शक्र् नाही, असा अहवाल लशफारशलसह शासनास
परत कर्र्ाााात ववचार करता र्ेसल.

वा) लललाविारक र्ांनल लललावाचल

सािर केल्र्ास लललावाचल संपुणा रक्कम

रक्कम तसेच इतर संांिलत रक्कमा शासनजमा केल्र्ा असतलल

आणण कगणत्र्ाही न्र्ार्ालर्लन आिे शाने ंकं वा शासनाच्र्ा तसेच वरीष्ट

प्राधिकरणाच्र्ा आिे शाने वाळाु उत्खननास

् धगतल िे ्र्ात आली असेल, अशा प्रकरणांत. ज्र्ा कालाविलत ् धगतल िे ्र्ात आली आहे , त्र्ा कालाविलच्र्ा
प्रमाणात

लललावाचल प्रमाणशलर

रक्कम परत कर्र्ाााात ववचार करता र्ेसल.

वक) अन्र् कगणत्र्ाही कारणा्तव वाळाु उत्खनन करणे शक्र् ााले नसेल/हगत नसेल (उिा.ग्राम् ाचा

ववरगि,प्रशासकेर् र्ंत्रणांचा ववरगि) अशा प्रकरणांत जजल्हा्तरीर् सलमतलने प्रत्र्क्ष ् ळा पहाणल करुन,

लललाविारक तसेच ग्राम् ांनल दिलेल्र्ा करणांचल खातरजमा करुन, संांिलत वाळाुगी ातुन वाळाुचे उत्खनन करणे
शक्र् आहे ंकं वा कसे, र्ाााात सु्पष्टी  लशफारशलसह अलभप्रार् जजल्हाधिकारी र्ांना सािर करील. जजल्हाधिकारी
र्ांनल जजल्हा्तरीर् सलमतलने वाळाु उत्खनन न करता र्े्र्ाााात दिलेल्र्ा कारणांचल तपासणल करुन, सिर कारणे

समपाक असल्र्ास लललाव् ळााचा तााा परत र्ावा व संांिलत लललाविारक र्ांना लललावाचल रक्कम/प्रमाणशलर
रक्कमपरत कर्र्ासंांिलचा ्वर्ं्पष्टी  प्र्ताव लशफारशलसह ववभागलर् आर्ुक्त र्ांच्र्ामाफात
कर्र्ात र्ेसल.
106.

शासनास सािर

लललावाचल प्रमाणशलर रक्कम परत कर्र्ाकामल पररगणनाः-

(अ) लललावाचल िे कराचल रक्कम व लललावातलल अंिाजलत वाळाुसा ा र्ानूसार वाळाूचल प्रतलब्रास ंकं मत

पररगणलत कर्र्ात र्ेसल.

(ा) लललावातलल अंिाजलत वाळाुसा ा व वाळाु उत्खननासा

उपलब्ि कालाविल र्ानुसार िरदिवशल

उत्खनन करावर्ाच्र्ा वाळाुचे सरासरी पररमाण ननजचत कर्र्ात र्ावे. लललाविारकास ज्र्ा कालाविलसा
उत्खनन ् धगत/ांि

वाळाु

े वावे लागते तग कालाविल व िरदिवशल उत्खनन करावर्ाच्र्ा वाळाुचे सरासरी पररमाण

र्ानुसार ् धगतल/ांि कालाविलमध्र्े उत्खनन करता र्ेश शकलेला वाळाुसा ा ननजचत कर्र्ात र्ेसल.

(क) वरील क्रमांक (ा) नस
ु ार ननजचत केलेला वाळाुसा ा व प्रत्र्क्षात उत्खनन न करता आलेला

वाळाुसा ा र्ापैके जग कमल असेल, तेवलर्ा वाळाुसा

िे र् रकमेचल पररगणना कर्र्ात र्ेसल.
107.

लललावाचल रक्कम परत लमळावव्र्ासा

वरील क्रमांक (अ) र्े लल प्रतलब्रास िरानुसार लललाविारकास

अजा कर्र्ाचल कालमर्ाािाः-

लललाविाराकास लललावाच्र्ा कालाविलत वरीलपैके कगणत्र्ाही कारणा्तव वाळाु उत्खनन करणे अशक्र्

असल्र्ास जा्तलत जा्त संांिलत वर्ााच्र्ा डिसेंार अखेरपर्त लललाविारक र्ांनल संांधित जजल्हाधिकारी
र्ांच्र्ाकिे लललावाचल रक्कम / प्रमाणशलर रक्कम परत लमळा्र्ासा
कर्र्ात आलेले अजा ववचारात घेतले जाणार नाहीत.
108.

अजा सािर करणे आवर्क राहील. त्र्ानंतर

खालील कारणा्तव लललावाचल रक्कम पतर कर्र्ात र्ेणार नाहीः-

वाळाु/रे तल ननगातल िगरणातलल अी ी व शत तसेच ननवविा सच
ु नेतलल अी ी व शत नुसार लललावात भाग

वाळाु् ळाात अपे्क्षत वाळाुसा ा आहे ंकं वा नाही, वाहतक
ु ेसा

घे्र्ापुव ,

आवर्क र्ते उपलब्ि आहे त ंकं वा नाहीत र्ाचल

खात्रल करणे आवर्क आहे . तसेच, परवानगल दिलेल्र्ा सािनांच्र्ा सहायार्ाने वाळाुचे उत्खनन कर्र्ाचल जााािारी
लललाविारकाचल आहे . त्र्ामुळाे वाळाु्तळाात अपे्क्षत वाळाुसा ा नाही, वाहतुकेसा

नाहीत, वाळाुगी ात पाणल आहे , मातललमश्रलत वाळाु आहे , वाळाु उत्खननासा

नाही अशा कारणा्तव लललावाच्र्ा रक्कमेचा परतावा अनुज्ञेर् असणार नाही.
109.

सक्शन पंपाचल परवानगल लमळााली

लललाविारकाने त्र्ांना मंजरू केलेल्र्ा क्षेत्रामिलल/क्षेत्रालगतच्र्ा वन्र् प्रा्र्ांचे/पक्षांचे अ्तलत्वास तसेच

त्र्ांच्र्ा ननवासास इजा पगहचणार
110.

आवर्क र्ते उपलब्ि

नाही र्ाचल िक्षता र्ावल.

लललाविारकाने वाळाु उत्खनन करतांना मा.सवोच्च न्र्ार्ालर् तसेच नकशनल ग्रलन रीब्र्ुनल र्ांनल

वेळागवेळाल दिलेल्र्ा ननिा शांचे पालन करणे आवर्क आहे .
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111.

लललाविारकाने निीचा प्रवाह,गतल,गलूळाता र्ांच्र्ा ्वरुपात ािल हगणार नाही र्ाचल िक्षता र्ावल तसेच

वाळाुचे उत्खनन करतांना निीतलल मातलच्र्ा गुणिमावर परीणाम हगणार नाही र्ाचल िक्षता र्ावल.
112.

वाळाु वाहतुक करणारी वाहने रदहवासल भागात उभल करु नर्ेत. तसेच लललाविारकाने कामगारांसा

ननवासाचल सगर्, वप्र्ाचे पाणल, वैद्र्केर् सुवलिा उपलब्ि करुन दिली पाहीजे.
113.

वाळाुचल वाहतुक करणा-र्ा वाहनांचे सक्षम प्रािलकरणाने दिलेले Pollution Under Controll प्रमाणपत्र

वाहनासगात ााळागणे आवर्क आहे .
114.

लललाविारकाने वाळाु उत्खनन करीत असतांना पा्र्ाचा उपसा करणे आवर्क असल्र्ास त्र्ासा

संांिलत ववभागाचल परवानगल घेणे आवर्क आहे .
115.

लललाविारकाने वाळाु उत्खननामुळाे खराा ाालेल्र्ा पा्र्ावर Moef/ MPCB च्र्ा तरतुिीनुसार प्रक्रेर्ा

करावल.
116.

लललाविारकाने मंजुर क्षेत्रातलल Ambient Air Quality Monitoring माहे जानेवारी, पवप्रल, नगव्हें ार,

मदहन्र्ात करावल.
117.

लललाविारकाने CPCB च्र्ा ननर्मानुसार Noise Level Controling करावे.

118.

लललाविारकाने त्र्ांच्र्ा मंजूर संपुणा क्षेत्रावर प्रकाश पिेल अशा ररतलने लासी चल व्र्व् ा करणे

आवर्क आहे . तसेच संपुणा क्षेत्र दिसेल अशा पध्ितलने सलसली ीव्ही ककमेरे ासवुन सिर ककमे-र्ाचे फुी े ज मासलक
अहवाला सगात जजल्हाधिकारी कार्ाालर्ास सािर करणे आवर्क आहे .
119.

लललाविारकाने वन्र्जलव आवास क्षेत्रासंांिलच्र्ा ननर्मांचे उल्लंघन करु नर्े.

120.

लललाविारकाने त्र्ांना मंजरु क्षेत्रात जा्र्ा र्े्र्ासा

पकच मागा/र्ता

े शन इतर सवा मागा/ गी े र्ते

इ. ाकरीकेिसने ांि करावेत.
121.

लललाविारकाने त्र्ांच्र्ा लललाव क्षेत्रात र्ेणा-र्ा प्रत्र्ेक वाहनांचल नोंिणल संांिलत तहलसलिार र्ांचक
े िे

करावल.
122.

वाळाुचे अनाधिकँत उत्खनन व वाहतुक ी ाळाणेसा

जजल्हा प्रशासनामाफात वेळागवेळाल िे ्र्ात र्ेणारे

ननिा शाचे पालन लललाविारकास करणे ांिनकारक राहील.
123.

दिलेल्र्ा

े क्र्ाचे व उत्खनन परवान्र्ाचे कगणतेही कारण न िे ता ननलंान करणे, रद्द करणे अ वा

माघार घे्र्ाचे अधिकार अपर जजल्हाधिकारी र्ांना असतलल.
124.

शासन वेळागवेळाल जे ननिा श िे सल त्र्ाचे पालन करणे ांिनकारक असेल.

125.

"स"

ननवविा,

"स"

ऑक्शनमध्र्े

भाग

घेणा-र्ा

सवा व्र्क्तल/सं् ेस

महाराष्टर

शासन,

पर्ाावरण

ववभागाकिलल सवा अी ी/शत ांिनकारक राहतलल.
126.

शासनाने दिनांक 16.10.2015 च्र्ा पररपत्रकान्वर्े कळाववल्र्ानस
ु ार ज्र्ांना वाळाु लललाव मंजरु हगसल

त्र्ांचक
े िुन लललावाचल सवा रक्कम शासन जमा केल्र्ानंतर लललाव िारकाच्र्ा नावे पर्ाावरण अनम
ु तल
वगाकर्र्ाचा प्र्ताव जजल्हा्तरीर् सलमतलस/शासनास सािर कर्र्ात र्ेसल.
127.

वाळाुचे अनाधिकँत उत्खनन व वाहतुक ी ाळा्र्ासा

केंद् शासन /राज्र् शासन / जजल्हा प्रशासनामाफात

वेळागवेळाल िे ्र्ात र्ेणारे ननिा शांचे पालन लललाविारकास करणे ांिनकारक राहील.
128.

वाळाुच्र्ा वाहतुकेकररता वापर्र्ात र्ेणा-र्ा वाहनावर ्वखचााने जल.पल.पस. वG.P.S. लस्ी ीम ासववणे

ांिनकारक राहील.
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129.

लललाव िारकास त्र्ांच्र्ा नावाने लललाव अंतलम ााल्र्ास 100 रु. च्र्ा ्ी ँ प पेपर वर वाळाु

लललावाााातच्र्ा
130.

अी ी व शत पालन करणे ााात करारनामा/शप पत्र िे णे ांिनकारक राहील.

स-ननवलिा/स-ऑक्शन मिलल अी ी व शततींचमध्र्े ािल कर्र्ाचे, स-ननवलिा/स-ऑक्शन प्रक्रेर्ेत वेळाेवर

ननणार् घे्र्ाचे तसेच स-ननवलिा/स-ऑक्शन मिलल सवोच्च ंकं मत ्वलकार्र्ाचा अ वा नाकार्र्ाचा संपुणा
अधिकार जजल्हाधिकारी/ अपर जजल्हाधिकारी,परभणल र्ांचक
े िे राखून
131.

े व्र्ात र्ेत आहे .

लललाविारकांने ननवलिा अधिसच
ू ना, सवासािारण ननिा श, ववशेर् ननिा श र्ातलल अी ी,शत

केल्र्ानंतर लललाविारकाशल

ववहीत

पालन

करारनामा करुन घेतल्र्ा नंतर पात्र लललाविारकास वाळाू गी ाचा तााा

िे ्र्ात र्ेसल.
132.

दिलेल्र्ा

े क्र्ाचे व उत्खनन परवान्र्ाचे कगणतेही कारण न िे ता ननलंान करणे, रद्द करणे अ वा

माघार घे्र्ाचे अधिकार जजल्हाधिकारी / अपर जजल्हाधिकारी र्ांना असतलल.
133.

जजल्हा्तरीर् पर्ाावरण आघात मुल्र्ांकन सलमतल वDEIAA र्ांनल दि.08.10.2018 मध्र्े प्रिान केलेल्र्ा

पर्ाावरण अनम
ु तल मध्र्े नमि
ु केलेल्र्ा सवा अी ी व शत लललाविारकावर ांिनकारक राहतलल. तसेच शासन
ननणार् 16 ऑक्ी गार 2015 नुसार पर्ाावरण ववर्र्क अनुमतल लललाविारकाने घेणे आवर्क राहील व त्र्ांनल
दिलेल्र्ा अी ी व शत चे पालन करणे लललाविारकास ांिंनकारक राहील.
134.

मा.राष्टरीर् हरीत न्र्ार्ाधिकारण, नवल दिल्ली र्े े िाखल केलेल्र्ा मुळा अजा क्र.363/2015 व

366/2015 ते 368/2015 मिलल मा.राष्टरीर् हररत न्र्ार्ािलकरण नवल दिल्ली र्ांनल दि.19/01/2010 रगजल
दिलेल्र्ा आिे शामध्र्े मा.न्र्ार्ािलकरणाच्र्ा पुवा मान्र्तेलशवार् सक्शनपंपाद्वारे वाळाू उत्खननास परवानगल
िे ्र्ास राज्र् शासनास प्रनतांि केलेला आहे .
135.

शासन अधिसुचना, महसूल व वन ववभाग, असािारण क्र.18 दि.12 जानेवारी 2018 मिलल तरतूिी

नुसार अवैि गौण खननज उत्खनन व वाहतूकेवर कारवास कर्र्ात र्ेसल.
136.

शासन ननणार् क्र गौखनन-10/0615/प्र.क्र.289/ख दि 3 जानेवारी 2018 मिलल अी ी व शत

लललाविारकावर ांिनकारक राहतलल. र्ालशवार् शासनाने वेळागवेळाल दिलेले आिे श / ननिा श ांिनकारक राहतलल.
130.

र्ालशवार् मा.उच्च न्र्ार्ालर् नागपरू र्े े िाखल जनदहत र्ाधचका क्रं.110/2018 च्र्ा अनर्
ु ंगाने

दिलेले ननिा श / आिे शामिलल अी ी व शत लललाविारकावर लागू राहतलल


स्
वाक्षरी कत/-
जिल्हाधिकारा कप भणी
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े तीताटईनिववदा/ईऑक्
शिाा रािेस्
वखनायिेववरततेत,ेल्याापयपयाे100/-नेमद्
टॅम
ु ाांंरतस्
पेप व दोिूाक्षरीीदा ाांूहद्याावयाानेप्रनतज्ञापत्र
शपथपत्र

मल, वपण
ू ा नाव -----------------------------------------------------------------------------------------------------

राहणारवपग्ी ाचा पण
ू ा पत्ता द्र्ावा -----------------------------------------------------------------------------

ता. ---------------------------------------- जजल्हा ----------------------------------------------------------------

मााे/माझ्र्ा सं् च
े े पकन क्रमांक------------------ GST नं. --------------------------------------------------मल प्रनतज्ञापव
ा घगवर्त करतग के, मल मौजे . . . . . .
ू क

. . . ता. . . . . . . . र्े लल वर्ा

2017-18 सा च्र्ा रे तल लललावाच्र्ा अनर्
ं ाने ् ाननक वतामानपत्रात . . . . . . . . . वेासासी वर
ु ग
प्रलसध्ि ाालेल्र्ा स ननवविे तलल सवा अी ी व शततींचचल मादहतल करुन घेतली आहे व मल ननवविे त

प्र्ताववत केलेल्र्ा ंकं मतलत उक्त रे तल घाी  घे्र्ास इच् ू क असन
ू त्र्ाचल 25% रक्कम रु. . . .
शासन जमा करीत आहे .

मला सिर रे तल घाी  मंजूर ााल्र्ास, लगेच भरणे आवर्क असलेल्र्ा लललावातलल सवोच्च

ागलीच्र्ा 25% रक्कमेपक
ै े वर नमि
ु EMD वजा जाता लशल्लक राहणारी रक्कम लललाव लमळाताच मल

भरे ल. लललावात मंजूर कर्र्ात आलेल्र्ा रु. . . . . ंकं मतलच्र्ा उवाररत 05% रक्कम मल 15
दिवसांच्र्ा आत चालानद्वारे शासन जमा करुन मंजूर रे तल घाी ाचे ननष्टपािन करुन घे्र्ाचल हमल िे त
आहे . सिरचल रक्कम मि
ु तलत भर्र्ास मल कसरू िार
शासन जमा कर्र्ास मााल हरकत नाही.

रल्र्ास मल जमा केलेली 25% रक्कम रु. . . .

तसेच ननर्मानस
ु ार फेर ननवविे द्वारे िस
ु -र्ा ननवविा िारकास सिरचा रे तल घाी  मंजरू केल्र्ास

मााल काही हरकत राहणार नाही.

फेर ननवविे द्वारे शासनाच्र्ा महसल
ु ाचे काही नक
ु सान ााल्र्ास,

सिर नक
ु सानलचल भरपास जमलन महसल
ु ाचल

कााके म्हणून वसल
ू कर्र्ास मल संमतल िे त आहे .

फेर ननवविे त पव
ू मंजरू कर्र्ात आलेल्र्ा लललावाच्र्ा रक्कमेपेक्षा अधिकचल रक्कम आल्र्ास

आिलकच्र्ा रक्कमेवर मााा काहीही अधिकार राहणार नाही.

मल असेही घगवर्त करतग के, सिरहू रे तल घाी  आणण रे तल घाी ास जाणारे पगच/गाव र्ते
इत्र्ादिचल मल पाहणल केली आहे ,त्र्ाच्र्ा पररज् तलााात अ वा रे तल वाहतक
ु ेसाच्र्ा र्ग्र्तेााात मल

भववष्टर्ात कगणताही आक्षेप/वाि उपज् त करणार नाही.
द काण -----------------

दिनांक ------------------

व

अजािाराचे नाव व ्वाक्षरी

1. पण
ू ा नाव ------------------------------------------------ ्वाक्षरी ----------------

पत्ता --------------------------------------------------------------------------------

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

पत्ता---------------------------------------------------------------------------------18
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प भणीजिल्हा े तील,,ावूि2018-19मध्याेहोणा-यााई-टें र्ड कांग/ई-ऑक्
शि े तीताटाांनातपलश,
GSDA यााांिी

अ.क्र.

े तीस्
थळानेिाव

ता,ुरा

िदकने

गटक्र.

िाव

,ाांबी
(लम)

पयां दक

(लम)

दद,े,क

क्षरीेत्रफळ

उप,ब्
ा

याोग्
याखो,क

मध्
याे)

(ब्राू मध्
याे)

उत्खििा
(लम)

1
1
2
3
4

2

सावंगल मगर
पाि

डिग्रस ख.ु
सगन्ना

3

4

मानवत

िि
ु ना

मानवत
सेलू
सेलू

िि
ु ना
िि
ु ना
िि
ु ना

5

(हे क्ट 

ूाठा

ू रा क

ंरां मतपय.

अिामत
क्
रमपय.

निववदा
शुल्
र

क्
रम
पय.

8

9

10

11

12

13

14

15

21,20,1,3,9,172,170,171

300

20

0.50

0.60

1060

2421040

605260

5000

150,91 to 97,51,52,53,105

300

10

0.50

0.30

530

1210520

302630

5000

1,2,3,4,5,6,11,12,13,19,20

250

15

0.50

0.38

663

1514292

378573

5000

155 to 158,162,164

440

50

0.50

2.20

3887

8877908

2219477

5000



स्वाक्षरी कत/-

जिल्
हाधिकारा कप भणी
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