0िज हा धकार कायालय, परभणी
रे ती/वाळू ललावाक रता ई- न वदा व ई-ऑ#शन सच
ू ना
--------------------------------------------------------------------------------------------जा.(.2019/महसूल/गौ.ख./1.(./30

3दनांकः-11/06/2019

भारत राजप", पया%वरण वन और जलवायु प,रवत%न मं"ालय, अ0धसूचना, 5द.15 जानेवार9 2016 तसेच शासन
<नण%य, महसल
ू व वन >वभाग @.गौख<न 10/0615/D.@.289/ख, 5दनांक 3 जानेवार9 2018 व महाराHI गौण
ख<नज उKखनन (>वकास व >व<नयमन) <नयम,2013 मधील <नयम 70 मधील तरतुद9नुसार परभणी
िजलRयातील
शासकSय रे ती गटांची <नग%ती UललावाVवारे करावयाची आहे .
्
2.शासन प" @मांक गौख<न 37/0511/D.@.48/ख-1 5दनांक 07.06.2019 अZवये सु0चत के[यानुसार तसेच
मा.उ\च Zयायालय खंडपीठ, नागपूर येथील 5दट या0चका @मांक 3600/2019 मधील आदे शानुसार, तसेच
रा`यaतर9य तb मु[यांकन सUमती (SEAC) व रा`यaतर9य पया%वरण आघात eयवaथापन Dा0धकरण (SEIAA)
यांचे माZयतेने िज हा7तर य 25 वाळु गटा साठg ई-<न>वदा व ई-ऑjशनVवारे Uललाव करkयात येत आहे त.
सदरचे Uललाव मा.राHI9य हर9त Zयाया0धकरण येथे दाखल केले[या मळ
ु अज% 363/2014 व 366/2015 ते
368/2015 मधील अं<तम आदे शा\या/<नण%या\या तसेच रा`य शासना\या पुढ9ल <नदn शा\या अ0धन राहून
करkयात येत आहे त. वाळू Uललावा\या अट9/शतo, वाळू गटाची हातची pकं मत व ईतर सव% मा5हती गौण ख<नज
शाखा, िज[हा0धकार9 काया%लय, परभणी, िज[Rयातील सव% तहUसलदार/उप>वभागीय अ0धकार9 यांचे काया%लयात
तसेच

https://co.maharashtra.nextprocure.in आqण www.parbhani.nic.in या वेबसाईट/ संकेतaथळावर

पहावयास Uमळतील.
3. ई-<न>वदा(e-tendering) व ई Uललाव(e-auction) Dp@येत भाग घेणा-यांना वैध xडिजटल Uसyनेचर आवzयक
राह9ल. नeयाने xडिजटल Uसyनेचर Uमळ>वkयाक,रता पॅनकाड%, वाहन परवाना, पासपोट% साईजचा फोटो यां\या हाड%
कॉपीज स•म Dमाणीकरण Dा0धकरणास (Certifying Authority) सादर क‚न xडिजटल Uसyनेचर Uमळ>वता
येईल.
4. वाळु Uललावाची Dp@या ह9 ई-<न>वदा(e-tendering) व ई ऑjशन(e-auction) या दोZह9 Dp@यांVवारे
राब>वल9

जाईल.

ई-<न>वदा

(e-tendering)

D@Sयेत

भाग

घेत

असताना

संबं0धताने

https://co.maharashtra.nextprocure.in या वेबसाईटवर ई-<न>वदा खरे द9 करावी. ई-<न>वदा खरे द9 करkयासाठg
वैध ई-मेल आयडी, वैध मोबाईल नंबर, पॅनकाड%, GST >वभागात न†दणी केलेला न†दणी @मांक, Uललावाची ¼ व
¾ रjकम भरणा करkयाबाबतचे करारप"/D<तbा प", मागील वषा%चे आयकर व >व@Sकर >ववरणप", र5हवाशी
दाखला, कंपनी/फम% अस[यास रिजaIे शन Dमाणप", काळया याद9त नांव नस[या बाबत शपथप", रे तीघाट ई<न>वदा/ई-ऑjशन धारकाने aवखचा%ने >वकत घेतले[या ‚पये 100/- चे मŠ
ु ांpकत aटॅ म पेपरवर दोन सा•ीदारां\या
aवा•र9सह इKया5द कागदप"े aकॅन क‚न अपलोड करणे आवzयक आहे . तसेच ई-<न>वदा भरत असताना अज%
फS Debit Card/Credit Card/Net Banking या माŽयमातुन व अनामत रjकम Debit Card/Credit
Card/Net Banking/NEFT/RTGS या माŽयमातुनच िज[हा0धकार9, परभणी यांचे खाKयावर जमा करणे
आवzयक आहे .
5. `या वाळू गटाची हातची pकं मत ‚पये 10,00,000/-(अ•र9 ‚पये दहा लाख) व Kयापे•ा जाaत असेल अशा
वाळू गटासाठg अज% फS ‚.5,000/-(‚पये पाच हजार फjत) ऑनलाईन भरावी लागेल. `या वाळू गटासाठg हातची
pकं मत ‚पये 10,00,000/-(अ•र9 ‚पये दहा लाख) पे•ा कमी असेल अzया वाळू गटासाठg अज% फS ‚पये
2,000/-(‚पये दोन हजार फjत) ऑनलाईन भरावी लागेल.
6.Uललावासाठg DUसŽद केले[या वाळूगटा\या हात\या pकं मतीवर भरावयाची अनामत रjकम <निzचत केल9 आहे
1
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व ती DUसŽद केलेल9 आहे . अनामत रjकम Debit Card/Credit Card/Net Banking/ NEFT/RTGS या
माŽयमातुनच िज[हा0धकार9,परभणी यांचे ICICI बँक खाKयावर जमा करणे आवzयक आहे .
7.E-tendring \या बोल9\या कालावधीत संबं0धतास Kयांची बोल9 अपलोड करता येईल. हा कालावधी संप[यानंतर
5दले[या मुदतीत Bid Submission Service Provider fee ‚.750+GST+applicable payment gateway
charges Debit Card/Credit Card/ Net Banking Vवारे Nextenders India Pvt.Ltd. यांचे खाKयामŽये
जमा करावी व Online Bid Submission Stage पूण% के[यानंतरच Kयांची ई-<न>वदा (e-tendering)
िज[हा0धकार9 काया%लयापय˜त सादर होईल.
8.E-tendering \या D@SयेमŽये टे jनीकल बीड ओप<नंग (Technical Bid Opening) चा 5दनांक व वेळ नमद
ु
केलेल9 आहे . Technical Bid उघड[यानंतर <नयोिजत वेळाप"कानुसार ई-ऑjशन (e-auction) Dp@या सु‚
होईल. जे D<तभागी <न>वदाD@Sयेत तां"ीक šपाने पा" असतील फjत अशा D<तभागीना Uललावात बोल9 दे ता
येईल. Kयापुवo Kयांना Service Provider fee ‚.1000/-+GST+applicable payment gateway charges
(D<त रे तीगट) Debit Card/ Credit Card/Net Banking Vवारे भरणा करावी लागेल. ललावाम:ये ;या आ यडी
ने

न वदा (Tender) टाकल आ हे Fयाच आ यडीने भाग घेता येईल, Fयामुळे नवीन कोणतेह आ यडी Iकं वा

अॅलाईज नेम यावेळेस दे Lयात येणार नाह .
9.टे jनीकल बीड ओपनींग(Technical Bid Opening) नंतर `या eयjतीची कागदप"े प,रपण
ू % असतील तेच ई<न>वदाधारक पुढ9ल Dp@येसाठg पा" राहतील. जे ई-<न>वदाधारक टे jल9कल बीड ओपनींगमŽये पा" राहतील
अशाच ई-<न>वदाधारकांना ई-ऑjशन(e-auction) मŽये भाग घेता येईल. ई-ऑjशननंतर 5दनांक व वेळ नमुद
के[याDमाणे Dाईस बीड ओपन(Price Beed Open) करkयात येईल.
10.`यांना एकापे•ा जाaत गटासाठg ई-<न>वदा व ई-ऑjशनमŽये भाग œयावयाचा आहे Kयांनी DKयेक गट<नहाय
aवतं"पणे अज% फS व अनामत रjकम, Service Provider fee जमा करणे आवzयक राह9ल. या रjकमा
सवतं
् "पणे वर नमुद केले[या पŽदतीने जमा कराeयात. एक•"त रjकम जमा क‚ नये. तसेच DKयेक गटासाठg
आवzयक कागदप"े aवतं"पणे अपलोड करावीत.
11.तसेच `यांना एकाच वाळू गटासाठg ई-<न>वदा तसेच ई-ऑjशन या दोZह9 Dp@यांमŽये भाग œयावयाचा आहे
Kयांना Kयाच वाळू गटासाठg ई-टž डर9ंग नंतर ई-ऑjशनसाठg अनामत व अज% फS पZ
ु हा भरkयाची आवzयकता
नाह9. परं तु, Kयांना Service Provider fee गट<नहाय रjकम ‚पये 1000/-+GST+applicable payment
gateway charges Debit Card/Credit Card/Net Banking Vवारे च Nextenders India Pvt.Ltd. यांचे
खाKयामŽये लॉग इन करताना जमा करावी लागेल.
12. ई-टž डर व ई-ऑjशन आता एकाच पोट% लवर अस[यामळ
ु े सeहŸस Dोeहायडर कडुन Alies Name, User ID,
Password उपल ध क‚न दे kयात येणार नाह9. ई-टž डर मŽये सहभाग घेतला आहे अशा सहभागीने `या User
ID ने ई-टž डर मŽये सहभाग घेतला आहे . Kयाच User ID ने लॉ0गन क‚न पा" अस[यास रे तीघाटा\या ईऑjशन मŽये बोल9 लावता येईल..
13. ई-टž डर मŽये सहभाग घेतले[या D<तभागीची सं¡या जाaत अस[यास ई-ऑjशन दहा pकं वा पंधरा रे तीघाट
एका गटामŽये ठे वुन वेगवेगळे ऑjशन घेkयात येईल. अशा Dकारे ऑjशन एका पे•ा अ0धक असु शकतात. जर
एक D<तभागी एकाच वेळी दोन pकं वा Kयापे•ा जाaत वेगवेगळया ऑjशनसाठg पा" असला तर तो
Simultaneously

बोल9 लावु शकतो. तां•"क अडचण pकं वा Dp@ये संबंधीत सहायता कर9ता दरु Žवनी @.020-

25315555, 8879656081 व ईमेल आयडी helpdesk@nextenders.com यांचश
े ी संपक% साधावा
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14. ई-ऑjशनसाठg pकमान बोल9 ह9 रे ती घाटा\या हात\या pकं मती\या अ0धक रjकमेसाठg संबं0धतास लावावी
लागेल. Dथम बोल9क,रता 45 Uम<नटांचा अवधी दे kयात येईल. 5दले[या 45 Uम<नटांपैकS शेवट\या 10 Uम<नटात
कोणी बोल9 वाढ>व[यास Uललावधारकास Auto Extention पŽदतीने 15 Uम<नटांचा अवधी वाढून Uमळे ल. वाढ9व
15

Uम<नटांपैकS

शेवट\या

05

Uम<नटात

कोणी

बोल9

लाव[यास

Auto

Extention

System

नुसार

Uललावधारकास आणखी 15 Uम<नटांचा अवधी Uमळून सदरची Dp@या अ>वरत (continue) सु‚ राह9ल.
सु‚वाती\या 45 Uम<नटात तसेच वाढ9व 15 Uम<नटां\या अवधीत कोणतीह9 बोल9 Dा£त न झा[यास E Auction
System Block होईल. Kयानंतर E Tender उघडून सव¥\च बोल9धारक <निzचत करkयात येईल.
15. ई-ऑjशनमŽये pकमान ‚पये 10,000/- व Kया\या पट9तच बोल9 लावता येईल. संगणकSय Dणाल9मŽये एक
बॉjस 5दसेल KयामŽये 1 ते 100 आकडे असतील. तेथे संबंधीत आक¦या\या दहा पट9ने बोल9 वाढ>वता येईल.
उदा.20 आकडा <नवड[यास ‚पये 2,00,000/- ची बोल9 लावता येईल. ई-ऑjशन Dp@या थांब>व[यानंतर/
सपं[यानंतर दस
ु -या 5दवशी सदर वाळुघाट ई-ऑjशनमधील सव¥\च pकं मत जाह9र केल9 जाईल.
16. सव¥\च ई-<न>वदा व ई-Uललावधारकाने >व5हत मŠ
ु ांक शु[क, सरु •ा ठे व, पया%वरण शु[क, जमा के[यानंतर
करारनामा करkयात येईल. तसेच वaतु व सेवाकर >वभागाने <नzचीत केलेले GST शु[क अदा करावे लागेल.
17. ई-<न>वदा व ई-Uललावधारकास गौण ख<नजाबाबत शासन <नण%य, 5दनांक 12.01.2018 मधील सव% तरतद
ु 9,
महाराHI गौण ख<नज उKखनन (>वकास व >व<नयमन) <नयम,2013 तसेच पया%वरण >वषयक अनुमतीमŽये नमुद
व वेळोवेळी शासनाने <नग%Uमत केले[या सव% अट9 व शतo बंधनकारक राहतील.
18. ई-<न>वदा(e-tendering) अथवा ई-ऑjशन(e-auction) िaवकारkयाचे वा नाकारkयाचे तसेच तां•"क अडथळा
<नमा%ण झा[यास सदर काय%वाह9 पढ
ु े ठे वkयासंबंधीचे अ0धकार िज[हा0धकार9, परभणी यांनी राखून ठे वले आहे त.
19. ई-<न>वदा/ई-ऑjशन\या तां"ीक बाबीसाठg support.gom@nextenders.com या ई-मेल आयडी व दरु Žवनी
@मांक 020-25315555 वर संपक% करावा. तसेच काया%लयीन बाबी>वषयी §ी.पार9तोष मंजूरे- 8879656081,
§ीमती >वदया खरबडकर, िज[हा ख<नकम% अ0धकार9, परभणी (मोबाईल @मांक 7218655211) वर संपक%
साधावा.
20. ई-<न>वदा व ई-ऑjशन पŽदतीने रे ती/वाळू Uललाव करणेसाठg खाल9लDमाणे वेळाप"क <नzचीत करkयात
आले आहे .
E-Tender and E-Auction Schedule for Parbhani Collector Office
Sr.No.

Stage

Start Date

Time

End Date

Time

1

Tender Download

11.06.2019

17.05

15.06.2019

23.00

2

Bid Submission

11.06.2019

17.05

15.06.2019

23.00

3

Technical Bid Opening

17.06.2019

10.00

17.06.2019

17.00

4

e-Auction

19.06.2019

11.45

5

Price

Bid

Opening

after

Till end of auction

After Completion of E-Auctio Process

Completion of E-Auction Process
नोटः- e-Auction Dp@या संप[यानंतर Tender Price Bid उघडून सव¥\च बोल9धारक <निzचत करkयात येईल.
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परभणी िज हयातील वाळु ललाव सन 2018-19 अट व शतh
1. पया%वरण >वभाग, मंब
ु ई SEIAA या सUमतीची बैठक @ं.156 5द.12 फे©व
ु ार9 2019 व बैठक @ं.165 5द.25
ए>Dल 2019 मŽये Dदान केले[या माZयतेनूसान तसेच पया%वरण >वभाग यांचे कडील पया%वरण नाहरकत
5दनांक 19 फे©वार9 2019 मधील सव% अट9 व शतoचे पालन करणे Uललावधारकास बंधन कारक असतील.
पया%वरण नाहरकत मधील अट9 व शतoचे उ[लंघन के[यास रे ती घाटा रVद करkयाबरोबरच रे ती घाटाची
अनामत रjकम व बॅक गॅरंZट9 ज£त करणे तसेच पया%वरण संर•ण कायदा 1986 मधील तरतुद9नूसार
कारवाई करkयात येईल.
2. वाळु/रे ती गटासाठg <निzचत करkयात आले[या हाताची pकं मतीपे•ा (Upset price) अ0धक रकमेने
Uललावा\या बोल9ची सु‚वात करणयात
यावी.
्
3. Uललावातील / <न>वदे तील सव¥\च बोल9चा दे कार aवीकारवयाचा pकं वा नाकारावयाचा <नण%य DकरणपरKवे
अपर िज[हा0धकार9 / िज[हा0धकार9 pकं वा यथािaथती >वभागीय आयुjत यांनी œयावयाचा असून, सदर
<नण%य संबं0धतास Uललावा\या 5दवशीच कळ>वणे आवzयक राह9ल. <न>वदा नाकारावयाचा <नण%य घेत[यास
Kयाची स>वaतर कारणे न†द>वkयात यावी.
4. ई-<नवीदा/ई-ऑjशनVवारे Uललावात भाग घेणा-या eयjतीला, `या वाळू गटाची हात\या pकं मती\या 25%
रjकम अनामत रjकम [EMD] ®हणुन नेट बँकSंगVवारे District Mining Officer Parbhani यांचे ICICI
बँक खाKयाŽये उपरोjत नमुद पŽदतीचा अवलंब क‚न ऑनलाईन जमा करावी लागेल.
5. Uललावा\या जा5हरातीमŽये नमूद वाळू / रे ती aथळात अपे•ीत वाळूसाठा आहे pकं वा नाह9, वाहतूकSसाठg
आवzयक रaते उपल ध आहे त pकं वा नाह9त, वाळूगटामधील वाळू मातीUम0§त आहे pकं वा कसे याची
Uललावापव
ू o खा"ी क‚न घेkयाची जबाबदार9 संबंधीत Uललावधारकाची राह9ल. वाळू / रे ती गटाचा ताबा घेउन
Uललावधारकाने वाळूचे उKखनन के[यानंतर यासंबंधीची कोणतीह9 त@ार >वचारात घेतल9 जाणार नाह9 तसेच
वाळूगट बदलून दे kयाची pकं वा वाळू Uललावापोट9 शासन जमा केले[या रकमेपैकS Dमाणशीर रjकम परत
करkयाचा >वनंतीचा >वचार केला जाणार नाह9.
6. ई <नवीदा/ई ऑjशनमधील संबंधीत वाळुगटाची सव¥\च pकं मत िaवकार[यानंतर KयापैकS 1/4 (25%)
रjकम शासन खाKयामŽये Kयाच 5दवशी जमा करावी लागेल.
7. सव¥\च pकं मतीपैकS उव%र9त 3/4 (75%) रjकम 15 5दवसांत एक रकमी भरावी लागेल. सदरची रjकम
जमा करkया\या हमीचे दायीKव aवीकारणा-या दोन eयjतीसह Uललावधारकास aवखचा%ने खरे द9 केले[या
‚पये 100/- इतjया रकमे\या मुŠांकSत (aटँ प पेपर) कागदावर शपथप" Kव,रत क‚न दयावे लागेल. असे
शपथप" क‚न न 5द[यास Kयाने भरलेल9 1/4 (25%) रjकम ज£त करkयात येईल व संबंधीत वाळुगटाचा
फेर Uललाव करkयात येईल. तसेच >व5हत कालावधीत वर9ल Dमाणे शपथप" दाखल न के[या\या प,रणामी
<नवीदा/ Uललावधारकास होणा-या कोणKयाह9 नक
ु सानीची जबाबदार9 शासनावर राहणार नाह9.
8. फेरUललाव pकं वा नeयाने Uललाव के[यास पव
ु o\या Uललावा\या pकं मतीपे•ा कमी pकं मत आ[यास फरकाची
रjकम पुवo\या Uललावधारकाकडून जमीन महसूलाची थकबाकS ®हणून वसूल करkयात येईल. तथापी,
फेरUललावात पुवo\या pकं मतीपे•ा अ0धक pकं मत आ[यास Kयावर पुवo\या Uललावधारकाचा हjक राहणार
नाह9.
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9. Uललावधारकाने Uललावाची उव%र9त रjकम 15 5दवसात न भर[यास Kयाला संपुण% रा`यासाठg काळया याद9त
टाकुन कोणKयाह9 िज[हयात Uललावात भाग घेkयासाठg अपा" ठर>वkयात येईल.
10. आयकर

अ0ध<नयमातील

तरतूद9नुसार

Uललावातील

सव¥\च

pकं मती\या

अनुषंगाने

ट9डीएस

दे णे

Uललावधारकास बंधनकारक राह9ल. तसेच Kयांना वaतू व सेवा कर खाKयाकडे <नयमानुसार वaतू व सेवा कर
शासन जमा करणे बंधनकारक राह9ल.
11. Uललावधारकास ‚पये 5000/- (‚पये पाच हजार) इतjया रकमेचा उपसंचालक महाराHI भज
ू ल सवn•ण व
>वकास यं"णा, औरं गाबाद यां\या नावे काढkयात आलेला राHI9यकृत बँकेचा धनाकष% (डी,डी,) सवn•ण
शु[कापोट9 जमा करावा लागेल.
12. तसेच 27 माच% 2015 रोजी अ0धसूचीत झाले[या खाण व ख<नजे (>वकास व <नयमन) संशो0धत
अ0ध<नयम-2015 नुसार सव¥\च बोल9\या 10 % रjकम ना परतावा िज[हा ख<नज D<तHठान परभणी, या
नावाने राHI9यकृत बैकेचा xड.xड. जमा करावा लागेल
13. Uललावधारकाने करारनामा करतेवेळी Uललावा\या अट9 व शतoचे यथो0चत
हात\या pकं मती\या

पालनाथ%

वाळू गटासाठg

20% रjकम अनामत ®हणुन भरावी लागेल. ह9 रjकम Uललावधारकाने Uललावाचे

मुदतीत सव% अट9 व शतoचे योyय,रKया पालन के[यास Uललावाची मुदत संप[यावर परत करkयात येईल.
अट9 व शतoचे पालन न के[यास अनामत रjकम ज£त करkयात येईल.
14. Uललावधारकास पया%वरण शु[कापोट9, सव¥\च pकं मती\या 2% रjकम ह9 बँक गॅरंट9\या aव‚पात पया%वरण
शु[क ®हणून दयावी लागेल. Uललावातील अट9/शत°चा भंग के[यास सदरची रjकम ज£त क‚न Kयांचव
े र
<नयमानस
ु ार गZ
ु हा दाखल करkयात येईल.
15. Uललावधारकाला नद9पा"ातुन / ना[यातुन / वाळु उKखनन करkयासाठg `या •े"ाचे वाटप केले असेल
Kया•े"ातुन रे ती/वाळु उKखनन करताना नैस0ग%क संपKतीस व पया%वरणास धोका होणार नाह9 याची सव%
खबरदार9 Uललावधारकाने œयावयाची आहे .
16. Uललावधारकाने गावक-यां\या <नaतार हjकांस बाधा पोहोच>वता कामा नये.
17. Uललावधारकाने रे ती / वाळूचे केलेले उKखनन, >व@S व वाहतुक केले[या रे तीबाबतची दै नं5दन ह9शोब न†दवह9
ठे वणे आवzयक आहे . ह9 न†दवह9 व इतर ह9शोब कागदप"े िज[हा ख<नकम% अ0धकार9,ख<नकम% <न,र•क,
महसल
अ0धकार9 तसेच िज[हा0धकार9 व भ>ु वbान व ख<नकम% संचालनालयातील <न,र•ण करणा-या
ु
अ0धका-यांसाठg उKखनना\या जागेवर पहावयास व तपासणी करkयाक,रता उपल ध क‚न Vयावीत.
18. Uललावधारकाने वाळुचा पुरवठा करkयाक,रता Kयाने सहकार9 संaथाना DाधाZय 5दले पाह9जे.
19. वाळुची वाहतुक करतांना वाहनातील वाळु £लाaट9क पेपरने / ताडप"ीने आ\छा5दत क‚नच वाळुची वाहतुक
करणे बंधनकारक आहे . अशी वाहतुक न के[यास महाराHI जमीन महसूल अ0ध<नयम १९६६ मधील ४८ (७)
अZवये दं डाKमक कारवाई करkयात येईल.
20. Uललावधारकाने Kया\या Uललावaथळातील रे ती / वाळुची वाहतुक करणा-या वाहनास Kया\या वाहन •मते
इतjयाच प,रमाणाची वाहतुक करावी. वाहन•मतेपे•ा अ0धक प,रमाणाची रे ती / वाळु वाहुन नेत अस[याचे
आढळून आ[यास Kया वाहनातील संपुण% वाळु अवैध आहे असे समजुन Kयावर <नयमानुसार दं डाKमक
कारवाई तसेच •मतेपे•ा जाaत वाहतुकSबाबत मोटर वाहन कायVयानुसार कारवाई करkयात येईल. दं ड<नय
कारवाईबरोबर ज£त केले[या रे तीचा Uललाव करkयात येईल.
21. रे ती/वाळुचे उKखनन करताना अथवा वाहतुक करतांना अपघात झा[यास Uललावधारकाने अपघाताची मा5हती
ताKकाळ जवळ\या पोल9स ठाkयात Vयावी. तसेच या अपघाताची संपूण% जबाबदार9 Uललावधारकाची राह9ल.
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22. Uललावधारकाने <नयमात नमुद के[याDमाणे अट9 व शतoचे तसेच गौण ख<नज उKखनन <नयमातील तरतुद9
नस
ु ार

असलेले

<नयम

(संबंधीत

>वभागास

लागु

असलेले

<नयम)

आqण

महाराHI

जमीन

महसल
ु

अ0ध<नयमातील तरतुद9 नुसार लागु असेले[या <नयमाचे पालन करणे बंधनकारक राह9ल. KयाचDमाणे
Uललावधारकाने रे तीचा/वाळुचा पुण% उपयोग गौण ख<नज ®हणुनच केला पाह9जे.
23. रे तीचे / वाळुचे उKखनन करतेवेळी जर काह9 Dमुख ख<नज आढळुन आ[यास Uललावधारकाने/ठे केदाराने
>वभागीय आयुjत औरं गाबाद/िज[हा0धकार9 परभणी/अपर िज[हा0धकार9 परभणी यां\याकडे सात 5दवसात
कळ>वले पाह9जे.
24. अंदािजत प,रमाणापै•ा अ0धक वाळुसाठा रे तीगटात अस[यास Kयावर Uललावधारकाचा कोणताह9 अ0धकार
राहणार नाह9 व अंदािजत प,रमाणापे•ा अ0धक उKखनन करkयास Uललावधारकास परवानगी दे ता येणार
नाह9,
25. Uललावाने 5दले[या •े"ातुन करारात नमुद केले[या कालावधीत, परवानगी 5दले[या साधनाचा सहायानेच
वाळुच/े रे तीचे उKखनन करkयाची तबाबदार9 Uललावधारकाची राह9ल. वाळु aथळात अपे•ीत साठा नाह9, रaते
उपल ध नाह9त, वाळु aथळात पाणी आहे , वाळुगटामधील वाळु मातीUम§ीत आहे अशा तसेच मानवी वा
नैस0ग%क आपKती\या कारणाaतव सदर कालावधी कोणKयाह9 प,रिaथतीत वाढवून 5दला जाणार नाह9 व
वाळुगट बदलुन 5दला जाणार नाह9.
26. उKखनन केले[या pकं वा काढले[या वाळू/रे तीची साठवणुक. Uललाव `या अपर िज[हा0धकार9/िज[हा0धका-याने
केला असेल Kयाच िज[हयात करावी लागेल व Kयासाठg अकृषक परवाZयासह आवzयक जमीन उपल ध
क‚न घेkयाची जबाबदार9 Uललाव धारकाची राह9ल वाळू/रे ती\या धjयाची मुदत संपkयापूवo `या वाळु/ रे तीचे
उKखनन केलेले आहे Kया वाळुचा/रे तीचा साठा मुदत संप[यानंतर १० 5दवसात उKखनना\या जागेव‚न
हल>वkयात आला नाह9 तर शासना\या मालकSचा होईल, अशा वाळु\या / रे ती\या pकं मतीबाबत अथवा
मालकSबाबत शासना>व‚Žद दावा करता येणार नाह9 pकं वा Kयाबाबत शासना>व‚Žद दावा करता येणार नाह9.
i. तसेच Uललावाचा कालावधी संपलयानं
् तर तसेच १० 5दवसाची मद
ु त संप[यानंतर कोणKयाह9
प,रिaथतीत वाळु / रे तीसाठा करkयास परवानगी दे ता येणार नाह9 pकं वा Kया\या वाहतुकSसाठg दय
ु म
वाहतुकपासेस दे kयात येणार नाह9त.
27. शासना\या पुवप
% रवानगी Uशवाय Uललावधारकास Uललाव/ ठे का दस
ु -या कोणाकडेह9 हaतांतर9त करता येणार
नाह9 pकं वा दस
ु -या कोणालाह9 चाल>वkयास दे ता येणार नाह9 pकं वा Uललावानंतर भागीदारह9 घेता येणार नाह9.
28. Uललावधारकाने Kयांना मंजुर केले[या वाळुघाटातुन उKखनन केले आहे, Kयाबाबचे >ववरणप" दर मह9kया\या
१० तारखेला िज[हा0धकार9 यांना सादर करणे सjतीचे आहे . DKय•ात अशी >ववरणप"े Uललावधारकांकडुन
सादर केल9 जात नाह9त, असे आढळुन येत आहे . Kयामळ
ु े जे Uललावधारक माUसक >ववरणप" >व5हत वेळेत
सादर करणार नाह9त, Kयां\या>व‚Žद ठे का रVद करkयाबाबत तसेच Kयां\या>व‚Žद दं डाKमक कारवाई
करkयाचे अ0धकार अपर िज[हा0धकार9/िज[हा0धकार9 परभणी यांना असतील.
29. Uललावधारक, Kयां\या Uललाव •े"ातील `या 5ठकाणातुन रे ती / वाळु काढkयाचे धुप होऊ शकेल व Kयामुळे
<नवासी इमारतींना, घरे अथवा इतर बांधकामे यांना धोका <नमा%ण होईल अशा 5ठकाणातुन वाळुचे aवतः
उKखनन करणार नाह9 अथवा इतरांना तसे करkयास परवानगी दे णार नाह9. अशा Dकरणी अपर
िज[हा0धकार9/ िज[हा0धकार9 यांचा उKखनन करkयास D<तबंध करkयाचा <नण%य अं<तम राह9ल.
30. एकदा अKयू\च बोल9 िaवका‚न अं<तम करkयात आले[या Uललावात कोणKयाह9 प,रिaथतीत रे ती / वाळु
उKखननाचा कालावधी वाढवुन दे kयाचा अथवा कोणKयाह9 कराणाaतव रे तीचा / वाळुचा गट बदलुन दे kयाची
मागणी Uललावधारकास करता येणार नाह9. उKखनन केले[या वाळु\या / रे ती\या वाहतुकSसाठg अिaतKवात
असलेले रaतेच Uललावधारकाने वापरावयाचे आहे त. तसेच वाहतक
ु Sसाठg वेगळे रaते उपल ध क‚न 5दले
जाणार नाह9त. तसेच वाहतुकSसाठg नवीन रaता Uमळ>वkयाची जबाबदार9 Uललावधारकाची राह9ल. रaते
6
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बपल ध नाह9त pकं वा वाहतुकSसाठg बंद आहे त या कारणाaतव कोणKयाह9 प,रिaथतीत रे ती/ वाळु
उKखननाचा कालावधी वाढवुन 5दला जाणार नाह9 अथवा रे ती/वाळुघाट बदलुन 5दला जाणार नाह9.
31. अवैध वाळु/रे ती साठा pकं वा वाहतूक करणार9 वाहने पकड[यानंतर महाराHI जमीन महसुल अ0ध<नयम १९६६
मधील <नयम ४८ (७) व (८) नुसार कारवाई करkयात येईल तसेच अनामत रjकम ज£त क‚न Uललाव रVद
करkयात येईल.
32. Uललावधारकाने/परवानाधारकाने वाळू वाहतूकSसाठg वापरkयात येणा-या वाहन Dकार व वाहन •मता व वाहन
@मांक याची मा5हती तहUसलदार / िज[हा0धकार9 यांना दे kयात यावी.कोणKयाह9 प,रिaथतीत वाहना\या वहन
•मतेपे•ा जाaत वाहतूक होणार नाह9 याची द•ता घेkयात यावी.
33. अपर िज[हा0धकार9 / िज[हा0धकार9 यांनी वाळूची वाहतूक करणा-या Iकना एकाच Dकारचा रं ग दे णे शjय
आहे का याबाबतची शjयता तपासून पाहून वाळू वाहतुकSसाठg एकाच Dकारचा रं ग 5दलेले Iक वापरkयात
येईल या बाबत Uललावधारकांशी चचा% कšन <नण%य घेkयात येईल.
34. वाळूचे /रे तीचे उKखनन करताना pकं वा ती काढताना खाजगी मालमKतेस कोणतीह9 हानी / नक
ु सान
पोहचव[यास Kयाची भरपाई करkयाचे दा<यKव Uललावधारकावर राह9ल.अशा हानीची / नुकसानीची प,रगणना
स•म अ0धका-याकडून करkयात येईल व Kयाबबतचा Kयाचा <नण%य अंतीम राह9ल व अशी रjकम जमीन
महसूला\या थकबाकS\या वसूल9Dमाणे संबंधीत Uललावधारकाकडून वसूल करkयात येईल.
35. Uललावधारकाने/परवानाधारकाने Kयाला मंजूर केले[या वाळूगटा\या 5ठकाणी फलक लावून, उKखनन •े"ाची
सीमा <निzचत क‚न सीमादश%>वणारे खांब उभारणे अ<नवाय% राह9ल. >वह9त केले[या •े"ा\या बाहे र
वाळु/रे तीचे उKखनन करता येणार नाह9. तसेच Uललावधारकाने िज[हा0धकार9 यां\या पुव% परवानगीने सदर
वाळूगटाचे

कामकाज

पाहkयासाठg

<नयुjत

केले[या

उपठे केदार,

eयवaथापक

व

कम%चार9

यांची

नावे,पKता,ºमणŽवणी @ंमाक व जागेचा तपशील दश%>वणारा फलक योyय 5ठकाणी लावणे आवzयक राह9ल
व Kयाचे छाया0च"काढुन तसे िज[हा0धकार9 यांना कळ>वkयात यावे’
36. माननीय सव¥\च Zयायालयाने >वशेष अनुमती या0चका

(सी) @ं.१९६२८-१६२८/२००९ मŽये 5द.२७/०२/२०१२

रोजी 5दलेले तसेच नद9पा"ातील पाणी aव\छ व शुŽद राहkयासाठg व नैस0ग%क,रKया पाkयाचे नद9पा"ात
वहन होkयासाठg वाळू/ रे ती गटातून जाaतीत जाaत ३ मीटर pकं वा पाkयाची पातळी यापैकS जे कमी असेल
<ततjया खोल9पय˜त pकं वा पया%वरण अनुमतीमŽये परवानगी 5दले[या खोल9पय˜त यापैकS जे कमी असेल
तेवढया खोल9पय˜तच Uललावधारक/ परवानाधारकाला वाळु/रे तीचे उKखनन करता येईल.
37. नद9पा"ातील वाळू थराची जाडी सातKयाने राहkयासाठg बžच माक% <निzचत क‚न बž च माक%\या खाल9
कोणKयाह9 प,रिaथतीत वाळूचे उKखननकरता येणार नाह9. <निzचत केलेले बžच माक% पडणार नाह9त, तसेच
नद9पा"ातील वाळू\या थरा\या आधारे आजूबाजू\या >व5हर9तील पाkयाची पातळी कमी होणार नाह9 या बाबत
योyय ती द•ता Uललावधारकाने घेणे आवzयक राह9ल.
38. Uललावधारकास Uललावात मंजरू केले[या वाळुसाठयाइतकेच उKखनन करkयाचा अ0धकार Dा£त होईल.
39. वाळु/रे तीची उKखनन व वाहतक
सकाळी ६.०० ते सायंकाळी ६.०० या कालावधीतच करता येईल. या
ू
कालावधीeय<त,रjत\या काळात केलेले उKखनन व वाहतूक अवैध समजून दं डाKमक कारवाई कšन वाळुचा
ठे का रVद करkयात येईल व अनामत रjकमसुŽदा ज£त करkयात येईल.
40. कोणKयाह9 रे [वे पुला\या व रaते पुला\या कोणKयाह9 बाजूने ६०० मीटस% (२००० फुट) अंतरा\या आत वाळुचे
उKखनन करता येणार नाह9.
41. को[हापरू पŽदतीचे बंधारे असले[या 5ठकाणी पाटबंधारे >वभाग / >वभागीय आयj
ु त / िज[हा0धकार9 यांनी
<निzचत केले[या अंतरा\या मया%देचे बंधन पाळणे आवzयक राह9ल.
42. साव%ज<नक पाणवठा / पाणी पुरवठा eयवaथा असले[या 5ठकाणापासून १०० मीटर अथवा भूजल सवn•ण व
>वकास यं"णा <निzचत करे ल तेवढया अंतरापUलकडे उKखनन करणे आवzयक राह9ल.
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43. खाजगी मालकS\या जUमनीतून,अशा जमीनी Uललावाने दे kयात आले[या •े"ात समा>वHट अस[या तर9, वाळू
/ रे ती काढता येणार नाह9 तसेच रaते / पायवाट ®हणून वापरkयत येणा-या जUमनीतून वाळू / रे ती काढता
येणार नाह9.
44. Uललावधारकास नद9पा"ामŽये वाळू वाहतेकSसाठg मोठg वाहने (हायवा, **Iक,जेसीबी,डोजर इKयाद9 सारखे
वाहने) नेता येणार नाह9त. Uललावधारकाने वाळूगटा\या नजीका\या मु¡य रaKयावर डेपो तयार क‚न
वाळूगटामधून उKखनन केलेल9 वाळू सदर डेपोमŽये साठवूण >व@S करावी. डेपोपय˜त\या वाळू वाहतूकSसाठg
Iॅ jटर, Iॉल9चा वापर करावा. वाळू डेपोमŽये २४ तास चालु असणारे सीसीट9eह9 लावणे अ<नवाय% असून,
Kयाचे फुटे ज दर आठवडयाला तहUसलदार यांना सादर करावे. हे सीसीट9eह9 लावताना डेपोतून वाहनात वाळू
भरताना तसेच वाळु नद9पा"ातूनच येताना तसेच नद9पा"ात वाळु वाहनात भरतानाचे aपHट 0च"ण होईल
अzया 5ठकाणी लावावेत.
45. वाळु उKखननासाठg Uललाव pकं वा परवाना दे kयामागे वाqणि`यक pकं वा महसूल Uमळ>वणेहा एकमवे उVदे श
नसून, >वकास कामासाठg आवzयक वाळू उपल ध eहावी हा Dमख
ु उVदे श आहे . तसेच नद9पा"ातील वाळू
साठ[याने आजुबाजु\या प,रसरात पुरसVzय प,रिaथती उ¿दवू नये ®हणून वाळुचे उKखनन केले जाते.
Uललावधारकास Uललाव मंजरू के[यानंतर pकं वा परवाना 5द[यानंतर Uललावधारकाने/ परवानाधारकाने
वाळूगटाचा ताबा 5द[या\या 5दनांकापासून एका आठवडया\या आत वाळू/ रे ती उKखननासंदभा%त इतर अट9 व
शतo >ववरणप"त दे kयात आ[या असून Kया Uललावधारकांवर बंधनकारक असतील.
46. नद9पा"ात <निzचत केले[या वाळूगटातून वाळूचे उKखनन हाताने (Manually) करावे लागेल. नद9पा"ातील
वाळू/ रे ती उKखननासाठg तसेच नद9पा"ातील वाळू वाहनात भरkयासाठg पोकलेन, जेसीबी अशा Dकार\या
कोणKयाह9 यां•"क साधनांचा वापर अनुbेय नाह9. असे वाहने यं" सामÀी आढळ[यास ती ज£त कšन
Kयावर दं डाKमक काय%वाह9 करkयात येईल. तसेच अनामतरjकम ज£त कšन ठे का रVद करkयात येईल.
47. Àामपंचायतीने वाळू\या अवैध उKखननास आळा घालkयासाठg Uललावधारकामाफ%त Uललावा\या अट9 व
शतoDमाणे उKखनन होत आहे pकं वा कसे, याची पाहणी करणे व अट9 व शतoचे उ[लंघन होत अस[याचे
<नदश%नास आ[यास तहUसलदार व िज[हा0धकार9 यांना Kयासंबंधीची मा5हती दे णे आवzयक राह9ल.
48. Uललावधारकाकडून वाहतूक करkयात येणा-या वाळू\या वाहनासोबत\या वाहतूक पासची तपासणी संबं0धत
गाव\या Àामसेवक व सरपंच यांना करता येईल. वाहनासोबत पास नसेल pकं वा वाहतूक पासमŽये खाडाखोड
असेल 5दनांक व वेळ चूकSचा असेल अशा "ट
ु 9 आढळून आ[यास Kयाबाबची मा5हती Kयांनी तहUसलदार यांना
दे णे आवzयक राह9ल.
49. वाळु / रे ती Uललावाचा कमाल कालावधी एक वषा%चा राह9ल व तो सव%साधारणपणे 5दनांक १ ऑjटोबर ते
पुढ9ल वषा%\या ३० स£टž बर पय˜त असेल. Uललाव घेkयाची तार9ख काह9ह9 असल9 तर9 Uललावाचा कालावधी
वषा%\या ३० स£टे बर रोजीच संपुHटात येईल.
मा",
अ) ३००० ©ासपय˜त\या प,रमाणा\या वाळूगटाचे Uललाव ३ म5हने pकं वा ३० स£टž बर यापैकS जो कमी असेल
Kया कालावधीसाठg करkयात येतील.
ब) ३००० ते ४५०० ©ासपय˜त\या प,रमाणा\या वाळूगटाचे Uललाव ४ १/२ म5हने pकं वा ३० स£टž बर
यापैकS जो कमी असेल Kया कालावधीसाठg करkयात येतील.
क) ४५०१ ते ६००० ©ासपय˜त\या प,रमाणा\या वाळूगटाचे Uललाव ६ म5हने pकं वा ३० स£टž बर
यापैकS जो कमी असेल Kया कालावधीसाठg करkयात येतील.
ड) ६००१ ©ास व Kयावर9ल प,रमाणा\या वाळूगटाचे Uललाव 5दनांक ३० स£टž बर पय˜तचया
्
कालावधीक,रता करkयात येतील.
50. Uललावधारकास वाळूगटाचा ताबा दे ताना तसेच ताबा परत घेताना तहUसलदार pकं वा िज[हा ख<नकम%
अ0धकार9 यां\या सम• पंचनामा करkयात यावा. वाळूगटाचे खडडे अस[यास Kयाचा उ[लेख पंचना®यामŽये
8
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करkयात येईल. याबाबतचे eह9डीओ 0च"ीकरणह9 करkयात येईल. तसेच Âोन\या सहाÃयाने मोजणी करkयात
यावी.
51. Uललावधारकांनी आपापसात संगनमत के[यास, ठरा>वक वाळू घाटांचा Uललाव पZु हा पZु हा लावन
ू सŽ
ु दा
कोणीह9 Uललावधारक बोल9 बोलkयास पुढे येत नाह9त. व Kयामुळे वाळु घाटाचा Uललाव होऊ शकत नाह9.
अशा Dकारे संगनमत क‚न शासना\या महसूलाचे नुकसान करणा-या तसेच अवैध उKखनन व वाहतुकSसारखे
गुZहे करणा-या Uललावधारकास संपुण% रा`यासाठg काळया याद9त (Black List)टाकkयात येईल.
52. पया%वरण अनुमतीमŽये परवानगी 5दले[या खोल9 पे•ा जाaत खोल उKखनन के[याचे <नदn शनास आ[यास
Uललावधारक परवानाधारकांकडून घेkयात आलेल9 अनामत रjकम ज£त करkयात येवून Uललाव / परवाना
रVद करkयात येईल. तसेच असे उKखनन अवैध ठरवून महाराHI जमीन महसूल सं5हता १९६६ मधील कलम
४८ (७) व

(८)

मधील तरतद
ु 9नुसार काय%वाह9 करkयात येईल.

53. अवैध उKखनन व वाहतुकS\या DकरणामŽये संबं0धत ठे केदार/ Uललावधारक दोषी आढळ[यास Kयां\या>व‚Žद
DचUलत <नयमानस
ु ार कारवाई करkयात येईल.
54. DचUलत

<नयमानुसार

कारवाई

करताना

संबं0धता>व‚Žद

भारतीय

दं ड

>व0ध

सं5हता

कलम

३४,११४,३७९,३९२,३९३,३९४,३९६ इKयाद9 कलमांतग%त गुZहा दाखल करणे, महाराHI जमीन महसूल सं5हता
१९६६ मधील कलम ४८ (७) मधील तरतुद9नुसार दं डाKमक कारवाई करणे व कलम ४८ (८) मधील
तरतुद9नुसार वाळू उKखननासाठg वापरलेल9 यं"सामुÀीव वाहतूकSसाठg वापरलेल9 वाहने ज£त करणे, अवैध
उKखनन केलेल9 वाळू ज£त करणे इKयाद9 कारवाई करkयात येईल.
55. वाळू\या

अवैध

उKखनन

व

वाहतूकS\या

Dकरणात

वाळू\या

बाजारभावा\या

आधारे

दं डाची

रjकम

आकारkयात येईल.
56. वाळूचे अवैध उKखनन / वाहतुकS\या अनुषंगाने कारवाई करतांना महसूल अ0धकार9 / कम%चार9 यां\यावर
ह[ले होत अस[याचे <नदश%नास आ[यास pकं वा अशा 5ठकाणी संघ5टत गुZहे गार9चे Dकार आढळून आ[यास
अशा संघ5टत गZ
ु हे गार9>व‚Žद महाराHI झोपडपIट9 गंड
ु हातभÄट9वाले औषधŠeये >वषयक गZ
ु हे गार,
धोकादायक eयjती व यां\या >वघातक कृKयांना आळा घालkयाबाबत अ0ध<नयम १९८१ अ0धनयमाZवये
कारवाई करkयात येईल.
57. Uललावधारक / परवानाधारक यांनी पया%वरण अनुमतीमधील अट9 व शतoचे तसेच पया%वरण >वषयक
<नयमातील तरतुद9ंचे पालन करणे बंधनकारक असले, सदर तरतुद9चे उ[लंघन झा[यास ते पया%वरण
(संर•ण) अ0ध<नयम १९८६ मधील तरतद
ु 9नस
ु ार कारवाईस पा" राह9ल.
58. DKयेक वाळुगटा\या 5ठकाणी २४/७ छाया0च"ण होkयासाठg Uललावधारकामाफ%त CCTV बस>वkयात यावेत.
यापैकS pकमान एक CCTV कॅमेरा वाहतुकS\या साधनात `या 5ठकाणी वाळू भरkयात येते Kया 5ठकाणी
बस>वkयात यावा व वाळूगटातील वाळूची वाहतूक करणार9 सव% वाहने गावातील `या 5ठकाणावšन ये-जा
करतात Kया 5ठकाण\या छाया0च"णासाठg वापरkयात यावा. वाळूगटा\या 5ठकाणी बस>वले[या CCTV ची
pकं मत Uललावधारकांना सोसणे आवzयक राह9ल.
59. Uललावधारकांनी बस>वले[या CCTV चा Address िज[हा0धकार9 / >वभागीय आयj
ु त

व शासना\या

महसूल व वन >वभागाकडे दे णे आवzयक राह9ल. Uललावधारकाने वाळू उKखनन व वाहतुकSचे छाया0च"ण
असलेल9 सीडी दर ०८ 5दवसांनी तहUसलदार काया%लयात जमा करणे अ<नवाय% राह9ल.
60. संबंधीत उप>वभागीय अ0धकार9 अशा सीडीची तपासणी करतील अशा तपासणीत CCTV कॅमेरा काह9
काळासाठg बंद अस[याचे <नदn शनास आ[यास, मंजरू साठा व वाळू उKखननासाठg उपल ध 5दवस यानस
ु ार
दर 5दवशी करावयाचे उKखनन >वचारात घेवून, जेवढे 5दवस/तास CCTV कॅमेरा बंद होता, तेवढे 5दवस/तास
सरासर9 उKखनन केले असे गहृ 9त ध‚न Uललावाचया
् रjकमेनस
ु ार D<त ©ास रjकम प,रगqणत क‚न Kया
दराने

कॅमेरा

बंद

असले[या

कालावधीत

उKखनन

केले[या

वाळू\या

रjकमेएवढ9

दं डाKमक

रjकम

Uललावधारकांकडून वसुल करkयात येईल. एखादया दवशी pकतीह9 कालावधीसाठg CCTV बंद अस[या तर9ह9
9
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पुण% 5दवसासाठg CCTV बंद अस[याचे समजून वर9ल Dमाणे दं डाKमक रjकमेची आकारणी व वसूल9
करkयात येईल.
61. Uललावधारकाने तहUसलदारांनी Dमाqणत क‚न 5दलेल9 भेट वह9

ठे वणे बंधनकारक असेल. सदर भेटवह9

महसूल अ0धकार9 / कम%चार9 यांना तपासणी वेळी दाखवणे बंधनकारक रह9ल.
62. संबं0धत मंडळ अ0धकार9 यांना Kयां\या काय%•े"ातील वाळूगटाची पाहणी क‚न Kयाची न†द दै न5दन भेट
वह9मŽये करkयात येईल. अशी न†दवह9 Uललावधारक यांनी संबंधीत मंडळ अ0धकार9 यांना उपल ध क‚न
दे णे बंधनकारक राह9ल.
63. संबं0धत तहUसलदार, उप>वभागीय अ0धकार9 व अपर िज[हा0धकार9 यांनी Kयां\या •े"ातील वाळूगटाला
वेळोवेळी आकिaमक भेट दे ऊन Kयाची दै न5दन भेटवह9त न†द करkयात येईल.
64. नद9पा"ात पुल अस[यास Kया पुला\या आजूबाजूस तसेच बžच माक%\या खाल9 वाळू उKखनन केले जाणार
नाह9.
65. `यावेळी Uललाव रVद करkयात येईल, Kयावेळी Kया वाळू •े"ाचा नeयाने Uललाव करkयात येईल.
फेरUललावात पूवo\या pकं मतीपे•ा कमी pकं मत आ[यास, फरकाची रjकम पूवo\या Uललावधारकाकडून जमीन
महसुलाची थकबाकS ®हणून वसूल करkयात येईल. तथा>प, फेरUललावात पूवo\या pकं मतीपे•ा अ0धक (जादा)
pकं मत आ[यास Kयावर पूवo\या Uललावधारकाचा कोणताह9 हjक राहणार नाह9.
66. Uललाव मंजुर9चे आदे श <नग%Uमत के[यानंतर Uललावधारकाने वाळुगटाचा ताबा सात 5दवसां\या

आत घेतला

पाह9जे, वाळूघाटाचा ताबा घेतांना िeहडीओ 0च•"करण करkयात यावे व Kयाची सी.डी.तहUसलदार माफ%त
िज[हा0धकार9 यांचक
े डे ताबा 5द[या\या अहवालसोबत जमा करावी.

व वाळुगटाचा ताबा घेत[या\या

5दनांकापासून एक आठवडया\या आत उKखनन सु‚ करणे आवzयक राह9ल.
67. मा.उ\च Zयायालय,मब
ुं ई येथे दाखल ,रट या0चका @.4830/2010 मधील 5दनांक 26.10.2010 \या
<नण%याZवये ठरवून 5दले[या <नकषानुसार,वाळू गटाशी संबं0धत तहUसलदार यांनी उKखननाचा अहवाल DKयेक
आठव¦याला अपर िज[हा0धकार9 यांना सादर करणे आवzयक आहे. तसेच म5हkया\या

दस
ु −या व चौÇया

र>ववार9 उKखननबंद ठे वावे. व उKखनन बंद असले[या 5दवशी तहUसलदार यांनी वाळू गटाचे <नर9•ण करावे
व Kयांचा अहवाल अपर िज[हा0धकार9 यांना सादर करणे आवzयक आहे . सबब, Uललावधारकांनी सदर
बाबीची न†द œयावी.
68. Uललावधारकास, Kयां\या मंजुर •े"ातील `या 5ठकाणातून वाळू काढkयाने जUमनीची धूप होऊ शकेल व
Kयामळ
ु े <नवासी इमारतींना, घरे अथवा इतर बांधकामे यांना धोका <नमा%ण होईल अशा 5ठकाणातून वाळूचे
aवत: उKखनन करणार नाह9 अथवा इतरांना तसे करkयास परवानगी दे णार नाह9. अशा Dकरणी उKखनन
करkयास D<तबंध करणारा िज[हा0धकार9 यांचा <नण%य अंतीम असेल.
69. भुजल सवn•ण आqण >वकास यं"णा >वभागाने >व5हत केले[या मया%दे\या पUलकडे असले[या

•े"ातून

वाळूचे उKखनन करता येणार नाह9. तसेच इतर eयjतीं\या खाजगी मालकS\या जमीनीतून, अशा जUमनी
Uललावधारकास दे kयात आले[या •े"ात समा>वHट अस[या तर9 Kया 5ठकाणाहून वाळू काढता येणार नाह9.
तसेच रaते पायवाट ®हणुन वापरkयात येणा-या जमीनीतून वाळू काढता येणार नाह9.
70. कोणKयाह9 रे [वे\या पुला\या कोणKयाह9 बाजूने 600 मीटस% (2000 फुट) अंतरा\या आत वाळूचे उKखनन
करता येणार नाह9. तसेच जेथे नद9 ना[यांवर पूल आहे त,Kयां\या aतंभापासून 100 मीटस%पय˜त रे ती/वाळूचे
उKखनन करता येणार नाह9. को[हापरू पŽदतीचे बंधारे व परु ातKव खाKयाने D<तबं0धत केले[या •े"ामŽये
रे ती/वाळूचे उKखनन करता येणार नाह9.
71. वाळूचे उKखनन करतांना pकं वा ती काढतांना खाजगी मालमKतेस कोणतीह9 हानी/नुकसान पोहच[यास Kयाची
भरपाई करkयाचे दायीKव Uललावधारकावर राह9ल. अशा हानी/नुकसानीची प,रगणना स•म अ0धका-याकडून
करkयात येईल व Kयाबाबतचा Kयाचा <नण%य अं<तम राह9ल व अशी रjकम थकSत जमीन महसल
ु ा\या
वसूल9Dमाणे संबंधीत Uललावधारकाकडून वसूल करkयात येईल.
10
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72. Uललावाने 5दले[या ठे jया\या कालावधीत शासनाने तो ठे का रVद के[यास pकं वा Kयाला मंजुर केले[या •े"ाचे
उKखनन करkयास pकं वा वाळू काढkयास बंद9 घात[यास Uललावधारकास शासनावर खटला भरता येणार
नाह9.

परं तु, Uललावधारकास 5दले[या अट9 व शत°चा तसेच शासना\या <नयमांचा भंग न करताह9 जर

शासनाने Uललावाची मुदत संपkयापूवo काह9 कालावधीसाठg ठे का रVद केला, तर Kया कालावधीसाठg, Kयाने
`या pकं मतीला Uललाव घेतला असेल Kया रकमे\या Dमाणात Kयाला परतावा दे kयात येईल. अशी रjकम
परत करतांना Uललावातील दे काराची रjकम, Uललावातील अंदाजीत वाळूसाठा व DKय• उKखनन केलेला
वाळूसाठा >वचारात घेऊन Kयानस
ू ार परताeया\या रकमेची पर9गणना करkयात येईल.
73. उKखनन केले[या pकं वा काढले[या वाळू/रे तीची साठवणूक, Uललाव `या िज[हा0धकार9/अपर िज[हा0धकार9
यांनी केला असेल Kयाच िज[Rयात करावी लागेल व Kयासाठg अकृ>षक परवाZयासह आवzयक जमीन
उपल ध क‚न घेkयाची जबाबदार9 Uललाव धारकाची असेल.सदर 5ठकाण नद9पा"ापासन
ू 200 मीटरपे•ा
अ0धक अंतरावर नसावे. सदर\या •े"ात नद9पा"ातून जाkयासाठg एकच आqण नद9•े"ातून बाहे र रaKयावर
पडkयासाठg एकच माग% असेल आqण उव%,रत सव% •े" अशाDकारे बंद करावे लागेल कS `यामळ
ु े तेथे एकह9
वाहन आत pकं वा बाहे र जाऊ शकणार नाह9. यासाठg लाकडी/तारे च/े लोखंडी/ Uभंतीचे/दगडाचे कंु पण pकं वा
मोठमोठg दगडे जी हल>वता येणे अशjय आहे ती ठे वणे pकं वा खंदके/चर खोदणे आवzयक असेल.

वाळू/रे ती

ठे jयाची मुदत संपkयापूवo `या वाळू/रे तीचे उKखनन केलेले आहे Kया वाळू/रे तीचा साठा मुदत संप[यानंतर
10 5दवसात उKखनना\या जागेव‚न हल>वkयात आला नाह9 तर तो शासना\या मालकSचा होईल व अशा
वाळू/रे ती\या pकं मतीबाबत अथवा मालकSबाबत Uललावधारकास कोणताह9 हjक सांगता येणार नाह9 pकं वा
Kयाबाबत शासना>व‚Žद दावा करता येणार नाह9. तसेच Uललावाचा कालावधी संप[यानंतर तसेच 10
5दवसाची मुदत संप[यानंतर कोणKयाह9 प,रिaथतीत वाळू रे ती साठा करkयास परवाना 5दला जाणार नाह9.
74. Uललावधारकाने <नधा%,रत वाळूगटातून वाळूचे उKखनन क‚न DKयेक वाहनामधील वाळूचे प,रमाण, वाहन
@मांक, वाळूगटाचे नाव/@मांक, वाहन कोठून कोठे जाणार आहे , Kया दोन 5ठकाणांमधील अंतर इKया5द
तपUशल

न†दणीकृत

मोबाईलव‚न

एसएमएस

(SMS)

<न5द% Hट

@मांकावर

कळ>वल.

Dणाल9कडून

Uललावधारकास न†दणीकृत मोबाईलवर Kयाने केले[या >वनंतीनुसार Kयास एसएमएसVवारे टोकन नंबर Dा£त
होईल.सदर टोकन नंबर बारकोड पावतीवर नमुद करावा लागेल. टोकन नंबर Dा£त झा[याUशवाय व ते
बारकोड पावतीवर नमुद के[याUशवाय Uललावधारकास वाळू/रे तीची वाहतूक करता येणार नाह9. टोकन
नंबरUशवाय व बारकोड पावती Uशवाय वाहूतक के[यास ती अवैध ठ‚न Kयावर DचUलत कायदे व
धोरणानस
ु ार दं डाKमक कारवाई केल9 जाईल.
75. वाळू/रे तीची वाहतूक करणा-या चालकाकडे उjत टोकन नंबर नसेल pकं वा टोकन नंबरचा कालावधी संपलेला
असेल तर अशी वाहतूक अवैध ठरे ल.
76. वाळू/रे तीची वाहतूक करणा-या वाहन चालकाकडे वैध बारकोडयुjत पावती व टोकन नंबर आहे pकं वा नाह9,
याबाबतचे <नर9•ण संबं0धत महसूल यं"णेकडून <नयुjत भरार9 पथकाकडून अथवा िज[हा0धकार9 नाम<नदn श
करतील अशा eयjतींकडून केल9 जाईल. अशा <नर9•णा\या वेळी संबं0धत वाहनचालकाकडे वैध बारकोडयj
ु त
पावती व वैध टोकन नंबर आढळल9 नाह9 pकं वा <न5द% Hट कालावधी संपलेला असेल तर सदर वाळूचे
उKखनन/वाहतूक अवैध समजून Kया>व‚Žद महाराHI जमीन महसूल सं5हता,1966 मधील कलम 48(7) व
(8), महाराHI गौण ख<नज उKखनन (>वकास व >व<नयमन) <नयम, 2013 आqण शासन <नण%य,
5द.03.01.2018 व शासन अ0धसुचना 5द.12.01.2018 मधील <नधा%,रत तरतुद9नुसार Kया>व‚Žद कारवाई
करkयात येईल.
77. वाळू/रे ती Uललावधारकाने पावतीमŽये नमुद प,रमाणापे•ा अ0धक प,रमाणाची रे ती/वाळू वाहून नेत अस[याचे
आढळून आ[यास Kया वाहनातील संपूण% गौण ख<नज अवैध आहे असे समजून Kयावर <नयमानुसार दं डाKमक
कारवाई तसेच •मतेपे•ा जाaत वाहतुकSबाबत मोटार वाहन कायVयानुसार कारवाई करkयात येईल. दं डनीय
कारवाई बरोबर ज£त केले[या रे तीचा Uललाव करkयात येईल. KयाचDमाणे Uललावधारकाने रे ती/वाळूचे केलेले
11
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उKखनन, >व@S व वाहतूक केले[या रे ती बाबतची दै नं5दन 5हशोब न†दवह9 ठे वणे आवzयक आहे . ह9 न†दवह9
व इतर 5हशोब कागदप"े Uललाव धारकाने दर म5हZया\या 05 तारखेपय˜त संबंधीत तहUसलदार यां\या कडे
सादर करणे बंधनकारक आहे . तसेच िज[हा ख<नकम% अ0धकार9, ख<नकम% <नर9•क, महसूल अ0धकार9 अवल
कारकून, मंडळ अ0धकार9, तलाठg तसेच अपर िज[हा0धकार9 व भू>वbान व ख<नकम% संचालनालयातील
<न,र•ण करणा-या अ0धका-यासाठg उKखनना\या जागेवर उपल ध क‚न Vयावीत.
78. अंदाजीत प,रमाणापे•ा अ0धक वाळुसाठा रे तीगटात अस[यास, Kयावर Uललावधारकाचा कोणताह9 अ0धकार
राहणार नाह9. व अंदाजीत पर9माणापे•ा Uललावधारकास अ0धक उKखनन करता येणार नाह9. प,रमाणापे•ा
जाaत उKखनन के[यास दं डाKमक कारवाई करkयात येईल. तर नमुद अंदाजीत वाळुसाठयापैकS वाळु कमी
भर[यास Kयाची जबाबदार9 Uललावधारकाची राह9ल.
79. को[हापूर

पŽदतीचे

बंधारे /गोदावर9

नद9वर9ल

बंधारे \या

5ठकाणी

पाटबंधारे

>वभाग/>वभागीय

आयुjत/िज[हा0धकार9 यांनी <नzचीत केले[या अंतरा\या मया%देचे बंधन पाळणे आवzयक राह9ल.
80. Uललावधारकास <निzचत क‚न 5दले[या गटापासून 500 Uम. अंतरापय%त pकं वा घाटाव‚न नजरे \या ट££यात
येणा-या •े"ात रे तीचे अवैध उKखनन होत अस[यास Uललावधारकाने ताKकाळ संबधीत तहUसलदार यांना
लेखी मा5हती सादर करावी.

असे न के[यास सदर उKखनन Uललावधारकानेच केले आहे असे ग5ृ हत ध‚न

दं डाKमक कारवाई करkयात येईल.
81. उKखननासाठg यां"ीक साधनांचा वापर के[यास ते उKखनन अवैध समजkयात येईल व अट9 / शतoनुसार
कारवाई करkयात येईल.
82. Uललावधारकाने िज[हा प,रषद कर/पंचायत कर >व5हत के[याDमाणे अदा करावा.
83. जेथे वाळू उKखनन चालू आहे Kया 5ठकाणी फलक लावून उKखनन •े"ाची सीमा <नzचीत क‚न दश%>वkयात
यावी. Uललावधारकाने Kयाला मंजुर केले[या •े"ा\या सीमा दश%>वणारे खांब उभारने अ<नवाय% राह9ल व या
•े"ाचे बाहेर उKखनन करता येणार नाह9. aवत:चे तसेच स•म Dाधीका-यां\या पव
ु % परवानगीने नेमले[या
Kया\या उपठे केदाराचे नाव, पKता व जागेचा तपशील दश%>वणरा फलक योyय 5ठकाणी लावणे आवzयक आहे .
84. Uललावात 5दले[या •े"ातून करारात नमुद केल[या कालावधीत, परवानगी 5दले[या साधनां\या सहायानेच
वाळूचे उKखनन करkयाची जबाबदार9 Uललावधारकाची राह9ल. वाळू aथळात अपे•ीत साठा नाह9, रaते
उपल ध नाह9त, वाळु aथळात पाणी आहे , अशा तसेच मानवी वा नैसगoक आपKती\या कारणाaतव सदर
कालावधीत कोणKयाह9 पर9aथीतीत वाढवून 5दला जाणार नाह9 व वाळूगट बदलून 5दला जाणार नाह9. तसेच
कोणKयाह9 प,रिaथतीत शासन जमा केलेल9 वाळूगटाची रjकम परत केल9 जाणार नाह9.
85. वाळू उKखनन करkयासाठg `या •े"ाचे वाटप केलेले असेल Kया •े"ातून वाळु उKखनन करतांना नैसगoक
संपKतीस व पया%वरणास धोका होणार नाह9 याची सव% खबरदार9 Uललावधारकाने œयावयाची आहे .
86. पया%वरणाचे संतुलन राखkयासाठg <नकामी वाळूचे साचलेले 5ढग नद9पा"ातील वाळू उपस[यामुळे झालेले
ख¦डे बुज>वkयासाठg उपयोगात आणावे. Kयाची जबाबदार9 Uललावधारकाची राह9ल.
87. Uललावधारकाने Uसलटे शन (Siltation) अ¿यासाबाबतचा अहवाल वाळू उKखननाचा कालावधी संपkयापव
ू o तb
एजZसी, जसे NIO/CWPRS माफ%त क‚न Kयाचा अहवाल पया%वरण >वभाग, िज[हा0धकार9 काया%लय व
महाराHI Dदष
ु ण <नयं"ण मंडळ, औरं गाबाद यां\याकडे सादर करावा लागेल.
88. Uललावधारकाने मंजूर •े"ापैकS कमीत कमी 20 टjके •े"ामŽये नद9तीरावर तसेच गावातील वाहतूक
रaKयावर CPCB Guideline नुसार aथानीक वन अ0धकार9 व फलोKपादन अ0धकार9 यांचे मदतीने झाडे
लावून हर9याल9 (Greenbelt) करावी लागेल.
89. Uललावधारकाने कासव Dजनन •े"ात वाळुचे उKखनन क‚ नये.
90. Uललावधारकाने उKखनना\या वेळी

Soil Erosion व Silt Management बाबत आवzयक Kया द•ता

घेkयात याeयात.
91. Uललावधारकाने उKखनना\या जागेवर वैVयकSय Dाथमीक उपचार सु>वधा उपल ध क‚न दयावी.
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92. Uललावधारकाने वा>ष%क पया%वरणीय अंके•ण अहवाल पया%वरण >वभागास सादर करावा.
93. Uललावधारकाने गावक-यां\या <नaतार हjकास बाधा पोहच>वता कामा नये
94. वाळू उKखनन करतांना अथवा हल>वतांना अपघात झा[यास Uललावधारकाने अपघाताची मा5हती ताKकाळ
जवळ\या पोल9ल ठाkयात तसेच िज[हा0धकार9 काया%लयास दयावी.
95. Uललावधारकांनी Kयांना मंजूर केले[या वाळुगटातून केले[या वाळूचे उKखनन, >व@S व साठा के[याबाबत
दै नं5दन 5हशोब ठे वावा. तसेच दर म5हZया\या 05 तारखेपय˜त, अगोदर\या म5हZयाचा माUसक अहवाल,
िज[हा0धकार9 काया%लय, ख<नकम% >वभाग व तहUसल काया%लय यांना सादर करावा सलग दोन म5हने असा
अहवाल Dा£त न झा[यास अथवा सादर केले[या अहवाल चुकSचा आढळुन आ[यास सदर\या वाळु घाटाचा
Uललाव रVद क‚न शासनची 5दशाभुल के[यामुळे योyय ती <नयमानुसार काय%वाह9 अनुसरल9 जाईल.
96. Uललावधारकाने

Uललावा\या

अट9

व

शत°

तसेच

कžŠ

शासना\या

वन

व

पया˜वरण

>वभागाकडील

5दनांक 24.12.2013 मधील ऑफSस मेमोरँ डम तसेच महाराHI गौणख<नज उKखनन (>वकास व >व<नयमन)
<नयम 2013 व वाळू <नग%ती धोरण, शासन <नण%य 5दनांक 03.01.2018,

5दनांक 26.12.2014

तसेच महाराHI जमीन महसूल अ0ध<नयम 1966 मधील तरतुद9नुसार लागू असले[या <नयमांचे पालन करणे
बंधनकारक राह9ल. Kयाच Dमाणे वाळुचा पुण% उपयोग गौणख<नज ®हणूनच केला पा5हजे. अवैध वाळु
उKखनन/साठा/वाहतुक Dकरणात महाराHI जमीन महसुल अ0ध<नयम 1966 मधील 48(7) व (8) नुसार
कारवाई करkयात येईल.
97. वाळुचे उKखनन करतेवेळी जर काह9 Dमख
ु ख<नज आढळून आ[यास Uललावधारकाने िज[हा0धकार9, परभणी
यांना ताKकाळ कळ>वले पाह9जे.
98. साव%ज<नक पाणवठा/पाणीपुरवठा eयवaथा असले[या 5ठकाणापासून 100 मीटर अथवा भूजल सवn•ण आqण
>वकास यं"ाणा <निzचत करे ल तेवढया अंतरापUलकडे उKखनन करणे आवzयक आहे .
99. वाळूची वाहतूक करतांना वाहनातील वाळू £लाaट9क पेपरने/ताडप"ीने आ\छाद9त क‚नच वाळूची वाहतुक
करणे बंधनकारक आहे . अशी वाहतक
ु न के[यास दं डाKमक कारवाई करkयात येईल.
100.

Uललावधारकाने वाळु उKखनन करतांना होणारे Dदष
ं ी, Dदष
ु णासंबध
ु ण <नयं"ण मंडळाने 5दले[या

<नदn शानुसार काय%वाह9 करावी.
101.

मा.Zयायालयाने

कोणKयाह9

वाळुघाटाबाबत

काह9

आदे श/<नण%य

5द[यास,सदर

आदे श/<नण%य

Uललावधारकावर बंधनकारक राहतील व मा. Zयायालयाचे आदे श/<नण%यानुसार पुढ9ल काय%वाह9 करkयात
येईल.
102.

शासना\या पुव% परवानगीUशवाय Uललावधारकास ठे का दस
ु -या कोणाकडेह9 हaतांतर9त करता येणार नाह9

pकं वा दस
ु -या कोणालाह9 चाल>वkयास दे ता येणार नाह9 pकं वा <न>वदा उघडुन मंजूर के[यानंतर भागीदारह9
घेता येणार नाह9.
103.

Uललाव झाले[या वाळू / रे ती गटांतून वाळू उKखननासाठg Uललावधारकास येणा-या अडचणी व >व>वध

eयjती व संaथाकडून वाळू उKखननाबात करkयात येणा-या त@ार9संदभा%त चौकशी क‚न चौकशी\या
<नHकषा%नुसार काय%वाह9 करkयासाठg अपर िज[हा0धकार9 / िज[हा0धकार9 यां\या अŽय•तेखाल9 पुढ9ल
अ0धका-यांचा समावेश असलेल9 सUमती राह9ल
1

िज[हा0धकार9/अपर िज[हा0धकार9

- अŽय•

2

मु¡य काय%कार9 अ0धकार9 िज[हा प,रषद

- सदaय

3

साव%ज<नक बांधकाम >वभागाचे काय%कार9 अUभयंता

- सदaय

4

भज
ू ल सवn•ण व >वकास यं"णा यांचे िज[हयातील

- सदaय

pकं वा यथािaथती >वभागातील वर9Hठ अ0धकार9
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(अ)

5

महाराHI Dदष
ु ण <नयं"ण मंडळाचा अ0धकार9

- सदaय

6

िज[हा ख<नकम% अ0धकार9, परभणी

- सदaय सचीव

एकदा अKयु\च बोल9 aवीका‚न अं<तम करkयात आले[या Uललावात वाळु उKखनन करkयास

Uललावधारकास काह9 अडचणी / अडथळे आ[यास Kयांनी याबाबत संबं0धत तहUसलदार

यां\याकडे अज% सादर

करावा. संबं0धत तहUसलदार यांनी अज% Dा£त झा[यानंतर Kया वाळू गटातून उKखनन करkयास येणा-या
अडचणींची चौकशी क‚न Kयाबाबतचा अहवाल उjत सUमतीसमोर सादर करावा. सदर अहवालावर उjत सUमती
१५ 5दवसांत <नण%ण घेईल.
(ब)

रे ती / वाळू aथळातून Uललावां\या अट9 / शतoचे उ[लंघन क‚न वाळुचे उKखनन होत अवैध /

<नयमबाहय वाळू उKखननामुळे नद9 काठया गावातील >पkयाचाव शेती\या पाkयावर >वपर9त प,रणाम होतो.
वाळू\या वाहतूकSमुळे नद9 काठ\या शेतीची / रaKयांची हानी होते. अशा aव‚पा\या त@ार9 >व>वध eयjती व
संaथाकडून Dा£त झा[यास

अशा त@ार9ची तहUसलदार यांनी चौकशी क‚न Kया बाबतचा अहवाल उjत

सUमतीसमोर सादर करावा. सदर अहवालावर उjत सUमती १५ 5दवसात <नण%य घेईल.
(क)
नैस0ग%क

Uललावधारकास वाळू उKखनन करkयास होणा-या aथा<नक >वरोधामळ
ु े pकं वा Kया\या <नयं"णाबाहे र9ल व
सबल

कारणामुळे

वाळूचे उKखनन करता

येत नस[यास

Uललावधारकाने

Kवर9ल

िज[हाaतर9य

सUमतीसमोर अज% करावा. या Dमाणे लेखी अज% Dा£त झा[यास, सदर सUमती अशा वाळू / रे ती aथळाना DKय•
भेट दे ऊन Kया वाळे / रे ती aथळाचे पुनzच सवn•ण करावे. तसेच त@ार9तील अZय मुVयाबाबत aथा<नक चौकशी
करावी व सUमती\या बैठकSत Kयावर >वचार >व<नमय क‚न,संबं0धत वाळू / रे ती गटातून वाळूचे उKखनन चालू
ठे वkया>वषयी pकं वा ते बंद करkयाबाबत १५ 5दवसांत उ0चत <नण%य œयावा

वतो <नण%य संबंधीत Uललावधारक,

त@ारदार व •े"ीय महसल
ू अ0धका-यांना कळवील. या बाबत िज[हाaतर9य सUमती सवे•णा\या वेळी eह9डीओ
0च"ीकरण कर9ल.
(ड)

`या त@ारदारास सUमती\या अŽय•ांचा <नण%य माZय नसेल अशा त@ारदाराला याबाबत मा.>वभागीय

आयुjत यांचक
े डे अपील करता येईल. मा.>वभागीय आयुjत िज[हाaतर9य सUमतीने घेतले[या <नण%याचा
फेर>वचार क‚न कोणKयाह9 पर9िaथतीत १५ 5दवसांत उ0चत <नण%य घेतील. सदर <नण%य संबंधीत त@ारदार व
िज[हा0धकार9 यांना कळ>वkयात येईल.
(इ)वर9लDमाणे वाळू उKखननासंदभा%त Dा£त त@ार9\या अनुषंगाने सदर सUमतीने चौकशी क‚न `या वाळूगटातील
वाळूचे उKखनन बंद करkया>वषयी <नण%य घेतला असेल, अशावेळी Uललावधारकासोबत करkयात आलेला
करारनामा ताKकाळ रVद करkयात येईल. तसेच संबं0धत Uललावधारक यांना Uललावाची रjकम अथवा यथािaथती
उKखनन न करता आले[या वाळूची रjकम परत करkयाबाबत <नयमाDमाणे काय%वाह9 करkयात येईल.
(ई)

Uललावाने 5दले[या ठे jया\या

कालावधीत ठे का रVद के[यास pकं वा

Uललावधारकास वाळू / रे ती

उKखनन करkयास बंद9 घात[यास Uललावधारकास शासनावर खटला भरणा येणार नाह9.
105.

नद पाiातील काह वाळू गटांचा ललाव करLयास jयापक वरोध झा यास अशा वाळू 7थळांmया संदभात

अंतीम

नणय घेLयासाठo महसुल व वन

वभाग, शासन

नणय (.गौखनी-10/0610/1.(.281/ख,3दनांक

26.05.2011 अpवये गठoत केलेल मंiी मंडळाची उपस मती नणय घेईल.
105.

Uललावाची रjकम परत

करkयासंबंधीची

(अ)वाळुगटाचा यशaवी,रKया
संबंधीत रjकमा

शासनजमा

काय%पŽदतीः-

Uललाव झा[यानंतर

के[यानंतर

Uललावधारकाने

Uललावाची रjकम तसेच इतर

संबंधीत Uललावधारक यांना काह9 अप,रहाय% कारणाaतव वाळुगटाचा
14

C:\Users\Admin\Desktop\Sand ghat add 11.06.19\long

add 25 Ghat 11.06.2019.doc

ताबा दे णे शjय नसेल/होत नसेल अशा Dकरणांत िज[हाaतर9य सUमतीने गरज अस[यास aथळ पहाणी क‚न,
वाळुगटाचा ताबा दे णे शjय नाह9, असा अहवाल Uशफारशीसह शासनास

सादर के[यास Uललावाची संपण
ु % रjकम

परत करkयाबाबत >वचार करता येईल.
(ब) Uललावधारक यांनी Uललावाची

रjकम तसेच इतर संबंधीत रjकमा शासनजमा के[या असतील

आqण कोणKयाह9 Zयायालयीन आदे शाने pकं वा शासना\या तसेच वर9Hठ Dा0धकरणा\या आदे शाने वाळु उKखननास
aथ0गती दे kयात आल9 असेल, अशा Dकरणांत. `या कालावधीत aथ0गती दे kयात आल9 आहे , Kया कालावधी\या
Dमाणात

Uललावाची Dमाणशीर

रjकम परत करkयाबाबत >वचार करता येईल.

(क) अZय कोणKयाह9 कारणाaतव वाळु उKखनन करणे शjय झाले नसेल/होत नसेल (उदा.Àामaथाचा
>वरोध,DशासकSय यं"णांचा >वरोध) अशा Dकरणांत िज[हाaतर9य सUमतीने DKय• aथळ पहाणी क‚न,
Uललावधारक तसेच Àामaथांनी 5दले[या करणांची खातरजमा क‚न, संबंधीत वाळुगटातुन वाळुचे उKखनन करणे
शjय आहे pकं वा कसे, याबाबत सुaपHट Uशफारशीसह अUभDाय िज[हा0धकार9 यांना सादर कर9ल. िज[हा0धकार9
यांनी िज[हाaतर9य सUमतीने वाळु उKखनन न करता येkयाबाबत 5दले[या कारणांची तपासणी क‚न, सदर कारणे
समप%क अस[यास Uललावaथळाचा ताबा परत œयावा व संबंधीत Uललावधारक यांना Uललावाची रjकम/Dमाणशीर
रjकमपरत करkयासंबंधीचा aवयंaपHट Daताव Uशफारशीसह >वभागीय आयुjत यां\यामाफ%त

शासनास सादर

करkयात येईल.
106.

Uललावाची Dमाणशीर रjकम परत करkयाकामी प,रगणनाः(अ) Uललावाची दे कराची रjकम व Uललावातील अंदाजीत वाळुसाठा यानस
ू ार वाळूची Dती©ास pकं मत

प,रगणीत करkयात येईल.
(ब) Uललावातील अंदाजीत वाळुसाठा व वाळु उKखननासाठg उपल ध कालावधी यानुसार दर5दवशी
उKखनन करावया\या वाळुचे सरासर9 प,रमाण <निzचत करkयात यावे. Uललावधारकास `या कालावधीसाठg वाळु
उKखनन aथ0गत/बंद ठे वावे लागते तो कालावधी व दर5दवशी उKखनन करावया\या वाळुचे सरासर9 प,रमाण
यानस
ु ार aथ0गती/बंद कालावधीमŽये उKखनन करता येऊ शकलेला वाळुसाठा <निzचत करkयात येईल.
(क) वर9ल @मांक (ब) नुसार <निzचत केलेला वाळुसाठा व DKय•ात उKखनन न करता आलेला
वाळुसाठा यापैकS जो कमी असेल, तेवढया वाळुसाठg वर9ल @मांक (अ) येथील Dती©ास दरानुसार Uललावधारकास
दे य रकमेची प,रगणना करkयात येईल.
107.

Uललावाची रjकम परत Uमळ>वkयासाठg अज% करkयाची कालमया%दाःUललावधाराकास Uललावा\या कालावधीत वर9लपैकS कोणKयाह9 कारणाaतव वाळु उKखनन करणे अशjय

अस[यास जाaतीत जाaत संबंधीत वषा%\या xडसžबर अखेरपय˜त Uललावधारक यांनी संबं0धत िज[हा0धकार9
यां\याकडे Uललावाची रjकम / Dमाणशीर रjकम परत Uमळkयासाठg अज% सादर करणे आवzयक राह9ल. Kयानंतर
करkयात आलेले अज% >वचारात घेतले जाणार नाह9त.
108.

खाल9ल कारणाaतव Uललावाची रjकम पतर करkयात येणार नाह9ः-

वाळु/रे ती <नग%ती धोरणातील अट9 व शतo तसेच <न>वदा सच
ु नेतील अट9 व शतoनस
ु ार Uललावात भाग

घेkयापव
ु o,

वाळुaथळात अपेÉ•त वाळुसाठा आहे pकं वा नाह9, वाहतुकSसाठg आवzयक रaते उपल ध आहे त pकं वा नाह9त याची
खा"ी करणे आवzयक आहे . तसेच, परवानगी 5दले[या साधनां\या सहाÃयाने वाळुचे उKखनन करkयाची जबाबदार9
Uललावधारकाची आहे . Kयामुळे वाळुaतळात अपेÉ•त वाळुसाठा नाह9, वाहतुकSसाठg आवzयक रaते उपल ध
नाह9त, वाळुगटात पाणी आहे , मातीUम§ीत वाळु आहे , वाळु उKखननासाठg सjशन पंपाची परवानगी Uमळाल9
नाह9 अशा कारणाaतव Uललावा\या रjकमेचा परतावा अनुbेय असणार नाह9.
109.

Uललावधारकाने Kयांना मंजूर केले[या •े"ामधील/•े"ालगत\या वZय Dाkयांचे/प•ांचे अaतीKवास तसेच

Kयां\या <नवासास इजा पोहचणार

नाह9 याची द•ता œयावी.
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110.

Uललावधारकाने वाळु उKखनन करतांना मा.सव¥\च Zयायालय तसेच नॅशनल Àीन I9 युनल यांनी

वेळोवेळी 5दले[या <नदn शांचे पालन करणे आवzयक आहे .
111.

Uललावधारकाने नद9चा Dवाह,गती,गढूळता यां\या aव‚पात बदल होणार नाह9 याची द•ता œयावी तसेच

वाळुचे उKखनन करतांना नद9तील माती\या गुणधमा˜वर पर9णाम होणार नाह9 याची द•ता œयावी.
112.

वाळु वाहतुक करणार9 वाहने र5हवासी भागात उभी क‚ नयेत. तसेच Uललावधारकाने कामगारांसाठg

<नवासाची सोय, >पkयाचे पाणी, वैVयकSय सव
ु ीधा उपल ध क‚न 5दल9 पाह9जे.
113.

वाळुची वाहतुक करणा-या वाहनांचे स•म Dाधीकरणाने 5दलेले Pollution Under Controll Dमाणप"

वाहनासोबत बाळगणे आवzयक आहे .
114.

Uललावधारकाने वाळु उKखनन कर9त असतांना पाkयाचा उपसा करणे आवzयक अस[यास Kयासाठg

संबंधीत >वभागाची परवानगी घेणे आवzयक आहे .
115.

Uललावधारकाने वाळु उKखननामुळे खराब झाले[या पाkयावर Moef/ MPCB \या तरतुद9नुसार D@Sया

करावी.
116.

Uललावधारकाने मंजुर •े"ातील Ambient Air Quality Monitoring माहे जानेवार9, ए>Dल, नोeहž बर,

म5हZयात करावी.
117.

Uललावधारकाने CPCB \या <नयमानुसार Noise Level Controling करावे.

118.

Uललावधारकाने Kयां\या मंजूर संपुण% •े"ावर Dकाश पडेल अशा ,रतीने लाईटची eयवaथा करणे

आवzयक आहे . तसेच संपुण% •े" 5दसेल अशा पŽदतीने सीसीट9eह9 कॅमेरे बसवुन सदर कॅमे-याचे फुटे ज मासीक
अहवाला सोबत िज[हा0धकार9 काया%लयास सादर करणे आवzयक आहे .
119.

Uललावधारकाने वZयजीव आवास •े"ासंबंधी\या <नयमांचे उ[लंघन क‚ नये.

120.

Uललावधारकाने Kयांना मंजुर •े"ात जाkया येkयासाठg एकच माग%/रaता ठे ऊन इतर सव% माग%/छोटे रaते

इ. बॅर9केडसने बंद करावेत.
121.

Uललावधारकाने Kयां\या Uललाव •े"ात येणा-या DKयेक वाहनांची न†दणी संबंधीत तहUसलदार यांचक
े डे

करावी.
122.

वाळुचे अना0धकृत उKखनन व वाहतक
टाळणेसाठg िज[हा Dशासनामाफ%त वेळोवेळी दे kयात येणारे
ु

<नदn शाचे पालन Uललावधारकास करणे बंधनकारक राह9ल.
123.

5दले[या ठे jयाचे व उKखनन परवाZयाचे कोणतेह9 कारण न दे ता <नलंबन करणे, रVद करणे अथवा

माघार घेkयाचे अ0धकार अपर िज[हा0धकार9 यांना असतील.
124.

शासन वेळोवेळी जे <नदn श दे ईल Kयाचे पालन करणे बंधनकारक असेल.

125.

"ई"

<न>वदा,

"ई"

ऑjशनमŽये

भाग

घेणा-या

सव% eयjती/संaथेस

महाराHI

शासन,

पया%वरण

>वभागाकडील सव% अट9/शतo बंधनकारक राहतील.
126.

शासनाने 5दनांक 16.10.2015 \या प,रप"काZवये कळ>व[यानुसार `यांना वाळु Uललाव मंजुर होईल

Kयांचक
े डुन Uललावाची सव% रjकम शासन जमा के[यानंतर Uललाव धारका\या नावे पया%वरण अनुमती
वग%करkयाचा Daताव िज[हाaतर9य सUमतीस/शासनास सादर करkयात येईल.
127.

वाळुचे अना0धकृत उKखनन व वाहतुक टाळkयासाठg कžŠ शासन /रा`य शासन / िज[हा Dशासनामाफ%त

वेळोवेळी दे kयात येणारे <नदn शांचे पालन Uललावधारकास करणे बंधनकारक राह9ल.
16
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128.

वाळु\या वाहतुकSक,रता वापरkयात येणा-या वाहनावर aवखचा%ने जी.पी.एस. (G.P.S.) Uसaट9म बस>वणे

बंधनकारक राह9ल.
129.

Uललाव धारकास Kयां\या नावाने Uललाव अंतीम झा[यास 100 ‚. \या aटँ प पेपर वर वाळु

Uललावाबाबत\या
130.

अट9 व शतo पालन करणे बाबत करारनामा/शपथप" दे णे बंधनकारक राह9ल.

ई-<नवीदा/ई-ऑjशन मधील अट9 व शत°मŽये बदल करkयाचे, ई-<नवीदा/ई-ऑjशन D@Sयेत वेळेवर

<नण%य घेkयाचे तसेच ई-<नवीदा/ई-ऑjशन मधील सव¥\च pकं मत aवीकारkयाचा अथवा नाकारkयाचा संपण
ु %
अ0धकार िज[हा0धकार9/ अपर िज[हा0धकार9,परभणी यांचक
े डे राखून ठे वkयात येत आहे .
131.

Uललावधारकांने <नवीदा अ0धसूचना, सव%साधारण <नदn श, >वशेष <नदn श यातील अट9,शतo पालन

के[यानंतर Uललावधारकाशी

>वह9त

करारनामा क‚न घेत[या नंतर पा" Uललावधारकास वाळू गटाचा ताबा

दे kयात येईल.
132.

5दले[या ठे jयाचे व उKखनन परवाZयाचे कोणतेह9 कारण न दे ता <नलंबन करणे, रVद करणे अथवा

माघार घेkयाचे अ0धकार िज[हा0धकार9 / अपर िज[हा0धकार9 यांना असतील.
133.

मा.राHI9य हर9त Zयाया0धकारण, नवी 5द[ल9 येथे दाखल केले[या मुळ अज% @.363/2015 व

366/2015 ते 368/2015 मधील मा.राHI9य ह,रत Zयायाधीकरण नवी 5द[ल9 यांनी 5द.19/01/2017 रोजी
5दले[या आदे शामŽये मा.Zयायाधीकरणा\या पुव% माZयतेUशवाय सjशनपंपाVवारे वाळू उKखननास परवानगी
दे kयास रा`य शासनास D<तबंध केलेला आहे .
134.

शासन अ0धसुचना, महसूल व वन >वभाग, असाधारण @.18 5द.12 जानेवार9 2018 मधील तरतूद9

नस
ु ार अवैध गौण ख<नज उKखनन व वाहतक
ू Sवर कारवाई करkयात येईल.
135.

शासन <नण%य @ गौख<न-10/0615/D.@.289/ख 5द 3 जानेवार9 2018 मधील अट9 व शतo

Uललावधारकावर बंधनकारक राहतील. याUशवाय शासनाने वेळोवेळी 5दलेले आदे श / <नदn श बंधनकारक राहतील.
136.

याUशवाय मा.उ\च Zयायालय नागपूर येथे दाखल जन5हत या0चका @ं.110/2018 \या अनुषंगाने

5दलेले <नदn श / आदे शामधील अट9 व शतo Uललावधारकावर लागू राहतील

7वाrर त/िज हा धकार परभणी
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रे तीघाट ई न वदा/ई ऑ#शन धारकाने 7वखचाने वकत घेतले या sपये 100/- चे मt
ु ांIकत 7टॅम
पेपरवर दोन साrीदारांसह uयावयाचे 1 तvापi
शपथपi
मी, (पण
ू % नाव) ----------------------------------------------------------------------------------------------------राहणार(पोaटाचा पण
ू % पKता Vयावा) ----------------------------------------------------------------------------ता. ---------------------------------------- िज[हा ---------------------------------------------------------------माझे/माÌया संaथेचे पॅन @मांक------------------ GST नं. --------------------------------------------------मी D<तbापव
% घो>षत करतो कS, मी मौजे . . . . . .
ू क

. . . ता. . . . . . . . येथील वष%

2018-19 साठg\या रे ती Uललावा\या अनष
ं ाने aथा<नक वत%मानप"ात . . . . . . . . . वेबसाईटवर
ु ग
DUसŽद झाले[या ई <न>वदे तील सव% अट9 व शत°ची मा5हती क‚न घेतल9 आहे व मी <न>वदे त
Daता>वत केले[या pकं मतीत उjत रे ती घाट घेkयास इ\छूक असन
ू Kयाची 25% रjकम ‚. . . .
शासन जमा कर9त आहे .
मला सदर रे ती घाट मंजूर झा[यास, लगेच भरणे आवzयक असले[या Uललावातील सव¥\च
बोल9\या 25% रjकमेपक
ै S वर नमद
ु EMD वजा जाता Uश[लक राहणार9 रjकम Uललाव Uमळताच मी
भरे ल. Uललावात मंजूर करkयात आले[या ‚. . . . . pकं मती\या उव%,रत 75% रjकम मी 15
5दवसां\या आत चालानVवारे शासन जमा क‚न मंजरू रे ती घाटाचे <नHपादन क‚न घेkयाची हमी दे त
आहे . सदरची रjकम मद
ु तीत भरkयास मी कसरू दार ठर[यास मी जमा केलेल9 25% रjकम ‚. . . .
शासन जमा करkयास माझी हरकत नाह9.
तसेच <नयमानस
ु ार फेर <न>वदे Vवारे दस
ु -या <न>वदा धारकास सदरचा रे ती घाट मंजरू के[यास
माझी काह9 हरकत राहणार नाह9.

फेर <न>वदे Vवारे शासना\या महसल
ु ाचे काह9 नक
ु सान झा[यास,

सदर नक
ु सानीची भरपाई जमीन महसल
ु ाची थकबाकS ®हणून वसल
ू करkयास मी संमती दे त आहे .
फेर <न>वदे त पव
ू o मंजूर करkयात आले[या Uललावा\या रjकमेपे•ा अ0धकची रjकम आ[यास
आधीक\या रjकमेवर माझा काह9ह9 अ0धकार राहणार नाह9.
मी असेह9 घो>षत करतो कS, सदरहू रे ती घाट आqण रे ती घाटास जाणारे पोच/गाव रaते
इKया5दची मी पाहणी केल9 आहे ,Kया\या प,रिaथतीबाबत अथवा रे ती वाहतक
ु Sसा\या योyयतेबाबत मी
भ>वHयात कोणताह9 आ•ेप/वाद उपिaथत करणार नाह9.
5ठकाण ----------------5दनांक -----------------(

)
अज%दाराचे नाव व aवा•र9

1. पण
ू % नाव ------------------------------------------------ aवा•र9 ---------------पKता -------------------------------------------------------------------------------2. पण
ू % नाव ------------------------------------------------ aवा•र9 ----------------पKता----------------------------------------------------------------------------------
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परभणी िज हा रे ती ललाव सन 2018-19 म:ये होणा-या ई-टw डर ंग/ई-ऑ#शन रे ती घाटांचा तप शल
GSDA यांनी
अ.@.

रे तीaथळाचे नाव

तालुका

नद9चे नाव

गट @.

लांबी

‚ं द9

(Uम)

(Uम)

5दलेल9 उKखनना

•े"फळ

योyय खोल9

(हे jटर
मŽये)

(Uम)
1

2

3

4

5

78,81,82,83,86,87,88,89,90,

इसारा

उपल ध
साठा

सरकार9
pकं मत ‚.

(©ास मŽये)

रjकम ‚.

<न>वदा

(अपसेट

रjकम ‚.

शु[क
Dाईज 25%)

8

9

10

11

12

13

14

15

400

60

1.00

2.40

8481

19370604

4842651

5000

1

पेनरू -2

पण
ु ा%

गोदावर9

2

कळगांव

पण
ु ा%

गोदावर9

1,2,3,4,5,

350

70

1.00

2.45

8657

19772588

4943147

5000

3

बानेगांव

पुणा%

गोदावर9

2,3,

400

30

0.50

1.20

2120

4842080

1210520

5000

4

खरबडा-2

पुणा%

गोदावर9

247,251,252,250,249,000

250

60

0.50

1.50

2650

6052600

1513150

5000

5

>पंपर9 झोला

गंगाखेड

गोदावर9

1,2,7,8,9,10,11,12

300

100

1.00

3.00

10601

24212684

6053171

5000

6

महातपुर9

गंगाखेड

गोदावर9

600

80

0.50

4.80

8481

19370604

4842651

5000

7

मुंबर

पुणा%

गोदावर9

282, 281, 279, 277,276,235

300

45

1.00

1.35

4770

10894680

2723670

5000

8

वझरू

पुणा%

गोदावर9

228, 232, 236,343,246,242

400

120

1.00

4.80

16961

38738924

9684731

5000

9

लोह9Àाम

सोनपेठ

गोदावर9

49,50,51,52,56,1,3

400

90

0.50

3.60

6360

14526240

3631560

5000

10

काxटगांव

परभणी

दध
ु ना

42,43

200

0.50

30

1.00

1060

2421040

605260

5000

11

मुsंबा

परभणी

दध
ु ना

24,25,26,27

180

20

0.50

0.36

636

1452624

363156

5000

12

धारणगांव

परभणी

दध
ु ना

129,128

100

30

0.30

0.30

318

726312

181578

5000

13

सनपुर /सल
ु तानपुर

परभणी

दध
ु ना

5,6,7,8,9,10

150

30

0.40

0.45

636

1452624

363156

5000

91,92

4,6,7,9,10,11,12,15,16,17,
18,20
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GSDA यांनी
अ.@.

रे तीaथळाचे नाव

तालुका

नद9चे नाव

गट @.

लांबी

‚ं द9

(Uम)

(Uम)

5दलेल9 उKखनना

•े"फळ

योyय खोल9

(हे jटर
मŽये)

(Uम)
1

2

3

4

5

इसारा

उपल ध
साठा

रjकम ‚.

सरकार9
pकं मत ‚.

(©ास मŽये)

<न>वदा
शु[क

(अपसेट

रjकम ‚.

Dाईज 25%)

8

9

10

11

12

13

14

15

165

45

0.50

0.74

1312

2996608

749152

5000

410

14

0.50

0.00

1014

2315976

578994

5000

14

दे वठाणा

पूणा

गोदावर

15

धारखेड

गंगाखेड

गोदावर

गंगाखेड

गोदावर

260,288,289,290,293,300,301

189

54

0.50

1.02

1803

4118052

1029513

5000

01,02,05,62,63,64,65

250

60

0.50

1.50

2650

6052600

1513150

5000

16

महातपुर
अंत.अनंदवाडी

176,170,169,168,167
2,4,5,6,8,9,11,20,21,22,23,26
27,28,25,37,30,38,47

17

पोहं डूळ

सोनपेठ

गोदावर

18

गोगलगांव

मानवत

दध
ु ना

187,03,40,41

125

20

0.50

0.25

442

1009528

252382

5000

19

शेवडी जहांगीर

मानवत

दध
ु ना

94,95,96,150

150

30

0.50

0.45

795

1815780

453945

5000

20

अंबेगांव 3दगर

सेलू

दध
ु ना

88,89

205

15

0.50

0.31

1852

4229968

1057492

5000

िजंतूर

दध
ु ना

315,309,312,197,316

200

25

0.50

0.50

883

2016772

504193

5000

िजंतूर

दध
ु ना

6,9

200

0.50

20

0.40

707

1614788

403697

5000

20,19,18,16

500

60

0.50

3.00

5300

11813700

2953425

5000

21
22

पंपळगांव गायके
गणेश नगर

23

नलज

िजंतूर

पुणा

24

मंजरथ

पाथर

गोदावर

153

300

55

0.50

1.70

2915

6605390

1651348

5000

25

बानेगांव

पाथर

गोदावर

94,95,96

500

50

1.00

2.50

8834

20017844

5004461

5000
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