सं दभ : वाळू / रे ती िनगती सुधािरत धोरण, शासन िनणय
03/09/2019 व इतर अनुषंिगक.

. गौखिन 10/0219/ . . 9/ख-1, िदनांक

उपरो त सं दभ नुसार रा य तरीय पय वरण ािधकरण यां या अनुमतीस अिधन राहू न नागपूर
िज हयाकरीता, एकुण 2 मा यता ा त रे ती घाटासाठी ई-िनिवदा व ई-िललाव प दतीने िललाव
आयोिजत कर यात आलेला आहे . ई-िनिवदा व ई-िललाव यात सहभागी होऊ इ छणा या य ती /
सं था
यां या
सुलभ
संदभ साठी
http://nagpurmining.abcprocure.com
या वेबसाईट / सं केत थळावर िनिवदा द तावेज, िनिवदे बाबत या
आव यक सूचना तसेच अटी व शत चा सिव तर तपिशल उपल ध क न दे यात आलेला आहे .
इ छु क कं ाटदार य ती / सं था यांना सदर िललावात सहभागी हो यास या ारे आवाहन कर यात
येत आहे .

1.
2.
3.
4.

5.
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रे ती िललाव ि येत भाग घेणा या य ती / सं थे स थम सदर वेबसाईट / संकेत थळावर ऑनलाईन
रिज ेशन / न दणी करणे अिनवाय राहील.
ऑनलाईन रिज ेशन / न दणी करीता िडजीटल िस नेचर स टिफकेट अिनवाय राहील.
ई-मे ल आयडी, पॅन काड, GST नंबर, करारप , मागील 3 वष चे आयकर िववरणप , िव ीकर
िववरणप , रिहवास पुरावा इ यादी अपलोड क न रिज ेशन करता येईल.
या कं ाटदारांनी यापुव नागपूर या िज हयातील सन 2018-2019 वष िललाव ि येत सं गणकीय
न दणी (Online Registration) केलेले आहे , अशा कं ाटदारांनी आप या न दणीचे नुतनीकरण करणे
आव यक राहील.
िडजीटल िस ने चर माणप वग-2 कवा 3 साई नग + एनि शन न दणीवेळी संल न करणे
आव यक राहील.

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

1.
2.

3.
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िललावा या ई-िनिवदा भ इ छणा या य ती / सं थाना अज फी (शु क) व िललावात भाग
घे यासाठी भरावयाची इसारा र कम (EMD)व इतर सव रकमा ऑनलाईन प दतीने भरावी लागेल व
यासाठी ने टबँ कग / े डीट काड / डे बीट काड / NEFT / RTGS इ यादी बाब चा अवलंब करावा.
NEFT, RTGS ारे दे य र कम आप या िबडर आयडी म ये उपल ध कर यासाठी िकमान एक िदवस
अगोदर आगावू भरणे / उपल ध ठे वणे आव यक आहे .
या वाळू गटाचे / रे ती गटाचे िललाव आयोिजत कर यात आलेले आहे त अशा पैकी या वाळू गटाची
हातची कमत / अपसे ट ाईस पये 10.00 ल पे ा कमी असेल ते थे पये 2,000/- व ती पये
10.00 ल पे ा अिधक अस यास पये 5,000/- एवढी र कम अज शु क हणुन भरावी लागेल.
िललावात सहभाग न दिवणा या य ती / सं था यांना िनिवदे सोबत इसारा र कम हणुन अपसेट
ाईस या 25% र कम भरावी लागे ल.
िनिवदाधारकास िललावात सहभाग घे याकरीता न दणी करणे अिनवाय असुन याकरीता न दणी
शु क पये 3,658/- (सव करांसह) भरणे अिनवाय राहील. तसे च िज हयाने िनध िरत के यानुसार
ि या शु क पये 1,947/- ( ती रे तीघाट) या माणे ना परतावा जमा करावे लागे ल.
अज शु क, न दणी शु क, ि या शु क व EMD या िनध िरत माणात, िनध िरत कालावधीत व
िनध िरत प दतीने च भरणे अिनवाय आहे .
रे ती घाटा या तािवत पय वरण िवषयक मं जुरीसाठीची आव यक पय वरण यव थापन योजना
(EMP) व Mine Closure Plan यावर येणारा खच िललाव धारकास सोसावा लागे ल.
िललावात सव च बोली यां या नाव मं जुर होईल यांना मं जुर रकमेवर शासन िनणयानुसार आयकर
2%, िज हा खिनज ित ठान िनधी (िललाव रकमे या 10%), िविहत मु ांक शु क इ यादी रकमा
िनध िरत प दतीने भरा या लागतील.

िललावात भाग घेणा या यकती / सं था यां याकडे िनयमीत आयकर भरत अस याचा पुरावा, पॅन
काड, GST Certificate, Digital Signature असणे आव यक राहील.
वयं घोषणाप
1. िललावात भाग घेणा या य ती / सं था यांनी वत:स संबंध महारा रा यात रे ती घाट
िललावासंबंधाने काळया यादीत समािव ट केलेले नाही याबाबतचे वयं घोषणाप दे णे
बंधनकारक राहील.
2. सदर िलालाव सूचने या या येत नमुद “उ खनन कालावधी” याची पुण जािणव असुन
त नंतरच िललाव ि येत सहभाग न दिवत अस याबाबतचे वयं घोषणाप दे णे िललाव
धारकास बंधनकारक राहील. सदरचे घोषणाप न िद यास सं बंिधत य ती / सं थे स िललाव
ि येत सहभाग न दिवता येणार नाही.
या रे तीघाट धारकावर दं डा मक कारवाई कर यात आली आहे यांनी यां याकडे कुठलीही दं डा मक
रकमे ची थकबाकी नस याबाबतचे माणप देणे बंधनकारक राहील.

4.

5.

6.

7.

8.

1.
2.
3.

सव च बोली धारकाने सव च बोली या 25% (1/4) र कम िललावा या िदवसानं तर काय लयीन
कामकाजा या 48 तासा या आंत िज हािधकारी / अपर िज हािधकारी यां या काय लयात भरणा करणे
आव यक आहे . उविरत ¾ र कम िललावा या िदनांकापासुन एक मिह या या आत भरणे आव यक
राहील.
ना परतावा शु क : 1) या वाळु गटाची हातची कमत . 10 लाखापे ा कमी आहे , याकरीता अज
शु क . 2000/- व ि या शु क . 1947/- असे एकुण 3947/- ना परतावा राहील.
या वाळु
गटाची हातची कमत . 10 लाखा पे ा जा त आहे , याकरीता अज शु क . 5000/- अिधक
ि या शु क . 1947/- एकुण . 6947/- ना परतावा राहील, तसेच िनिवदाधारकाने न दणी करता
भरणा केलेले न दणी शु क पये 3658/- इ यादी ना परतावा राहील.
रे ती घाट िललाव सहभागासाठी द त ि या, न दणी शु क, रे तीघाट िललावाबाबत या सव वै धािनक
ि या, िज हािधकारी यांनी िनदिशत केलेला भरणा करावया या रकमा व शासनाचे देय कर याचा
िविहत माणात व िविहत प दतीने भरणा करणे िललाव धारकावर बंधनकारक राहील.
सं दभ िधन शासन िनणय, खाणकाम आराखडा मधील नमुद अटी व शत , रा य तरीय पय वरण
सिमती (SEIAA) यांनी िदलेले िनदश व थािनक भौगोिलक थती व हवामान िवषयक बाबी या
अनुषंगाने िज हा शासनाने िदलेले िनदश याचे अनुपालन करणे िललावधारकास बंधनकारक राहील.
िललाव धारक यांनी िज हािधकारी नागपूर यांनी ठरवले या प दतीने व तािवत केले या अटी व
शत या आधारे करारनामा क न दे णे बं धनकारक राहील.

वयाने अ ान, िदवाळखोर कवा मतीमं द य ती कवा
क अथवा रा य शासनाम ये लाभाचे पद धारण केले या य ती कवा
गौण खिनजा या वामी वधनाची थकबाकी कवा मृत भाटकाची र कम (Dead Rent) थकिव यात
आली असणारी य ती/सं था या योजनाथ िज हािधकारी काय लयामाफत गौण खिनजाचे
वामी वधान, मृत भाटक र कम, कवा शासना या महसुलाची र कम थकबाकीदारांची यादी
वेळोवेळी तयार कर यात येईल व िस द कर यात येईल.
4.
नैितक अध:पतन के याब ल कवा गौण खिनजाची अवैध उ खनन कवा वाहतुक के याबाबत िश ा
झाली असे ल अशी य ती
5.
लगतपुव या आथ क वष तील उलाढाल िविहत मय देपे ा कमी अस यास - ( य तीसाठी रे तीगट
मु या या िकमान 5 ट के व सं था व कंपनीसाठी रे तीगट मु या या िकमान 10 ट के एवढी उलाढाल
असणे आव यक राहील.)
6.
सदर िललाव सूचने त नमुद ि या व सूचनांचे उ लंघन करणारी सहभागी य ती / सं था यांना अपा
ठरिव यात येईल.
िललावासाठी तािवत रे तीघाट सं बंधी िव तृत मािहती जसे नमुना फॉम, करार त, रे तीघाट व अपसेट
ाईसची यादी, रे तीघाट िललावा या अटी व शत http://nagpurmining.abcprocure.com
या वेबसाईटवर तसे च िज हा खिनकम अिधकारी, संबंिधत उपिवभागीय
अिधकारी, संबंिधत तहिसलदार यांचे काय लयात उपल ध क न दे यात येत आहे त.
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ई-टड रग अथवा ई-ऑ शन मधील बोली वकारणे / नाकारणे तसेच कुठ याही कारणाने तांि क
अडथळा िनम ण झा यास सदर कायवाही पुढे चालु ठे वणे सं बंधीचा अिधकार िज हािधकारी नागपूर यांनी राखुन
ठे वलेला आहे . इंटरने ट, स हर, िव ुत पुरवठा अथवा इतर तांि क कारणाने उ भवले या अडचणीस /
अडथळयास िज हािधकारी काय लय जबाबदार राहणार नाही.

सकाळी 09:45 ते सायंकाळी 06:15 पयत (शासकीय सुटीचे िदवस वगळू न)

1.

न दणी ि या बाबत या सम या /
तरावरील मं जुरीसाठी

1
2

सोनू टँ क
सता दी डे

2.

ई-िनिवदा आिण ई-िललाव यात बोली करतांना कोण याही तांि क समथनासाठी

नाव

न , िडजीटल िस नेचर

079 35022180
079 35022167

संपक

मांक

मोबाइल नं बर

माणप , स यापन आिण

+91 6353217080

ईमे ल आयडी

नंदल वालेरा

--

9081000427

Nandan.v@eptl.in

दे व राजपुरोिहत

--

9510812971

Devendra.r@eptl.in

िनखील खलास

--

9374519729

Nikhil@eptl.in

ई-पेमटसंबंिधत समथनासाठी, payment@eptl.in वर मे ल करा आिण उपरो त

थम

sonu@abcprocure.com
satabdi@abcprocure.com

सव साठी सामा य ईमेल
आयडी

मांकांवर संपक साधा.

या वष साठी िललाव कर यात येत आहे तो कालावधी. (िललाव कालावधी हा
उ खनन कालावधी नाही)
एका पे ा जा त वष साठी िललाव होत अस यास यामधील येक वष ला
िललाव वष मांक 1, िललाव वष मांक 2 व िललाव वष मांक 3 असे
संबोध यात येईल. तसे च या िललाव वष साठी ितवष येणा या 10 जुन रोजी
उ खनन कालावधी सं पु टात येईल.
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वाळू साठा हणजे या- या वष सव वै धािनक तरतूदी नुसार िनध िरत केलेला
संबंिधत वष साठीचा य उ खनन यो य रेतीसाठा असा आहे .

एका िललाव वष साठी कवा एका पे ा जा त वष कालावधीसाठी िललाव होत
अस यास थम वष या िललावासाठी ठरिव यात आलेली अपसेट ाईस /
हातची कमत असा याचा अथ आहे .

या बोलीवर िललाव मं जूर कर यात आला ती सव च बोली. ही र कम
िललावधारकास िललाव मंजूर झा यास 30 िदवसात भरावी लागे ल.

ि तीय वष साठी िललावधारकाने भरावयाची िललाव र कम ही थम िललाव
वष या िललावा या सव च र कमे नुसार येणा या ती ास दराम ये शासन
िनणयानुसार 6% वाढ िमळवुन येणारी र कम
थम िललाव वष चे
सव च बोलीनुसार अपसे ट ाईस म ये झाले या वाढी या ट केवारीची र कम
िमळवून येणा या रकमेनुसार ती ास पिरगणीत र कम यापैकी जी अिधक
असे ल ती वाढीव र कम लागु राहील. वाढ क न जो दर येईल या दराने ि तीय
वष साठी उपल ध होणा या उ खनन यो य रे तीसा ा या पिरमाणाशी गुणाकार
क न येणारी र कम िललाव धारकास दुस या वष या उ खनन सु
कर याअगोदर भरणे आव यक राहील. यािशवाय उ खनन सु करता येणार
नाही.

तृितय वष साठी िललावधारकाने भरावयाची िललाव र कम ही ि तीय िललाव
वष या िललाव र कमेनुसार येणा या ती ास दराम ये शासन िनणयानुसार
6% वाढ िमळवुन येणारी र कम
थम िललाव वष या सव च
बोलीनुसार अपसे ट ाईस मधे झाले या वाढी या ट केवारीची र कम ि तीय
वष या ती ास रकमे त िमळवुन येणा या रकमे नुसार ती ास र कम यापैकी
जी अिधक असे ल ती र कम राहील. वाढ क न जो दर येईल या दराने तृितय
वष साठी उपल ध होणा या उ खनन यो य रे तीसा ा या पिरमाणाशी गुणाकार
क न येणारी र कम िललाव धारकास ितस या वष या उ खनन सु
कर याअगोदर भरणे आव यक राहील. यािशवाय उ खनन सु करता येणार
नाही.

10

या िललाव वष साठी िन चत केले या हात या कमतीवर िललाव घारकांनी
लावलेली सव च दे काराची र कम.
समजा 1000 ास रे ती साठा असले या रे तीघाटांचे अपसे ट ाईस 100000
असे ल आिण सव च बोलीची र कम 125000 असेल तर ती ास र कमे ची
वाढ 25% असे ल. यामुळे थम वष ची ती ास र म पये 125 असे ल

ि तीय

िललाव कालावधी दर यान या कालावधीत िललावधारकास य उ खनन
करता येईल असा कालावधी हणजे “उ खनन कालावधी” राहील, परं तु हा
कालावधी या िललाव वष या 10 जुन रोजी संपु टात येईल. थम वष साठी
िललावाची सं पुण र कम भ न करारनामा वा रीत झा यानंतर मोजणी क न
य ताबा िद यापासून 10 जून 2021 पयत उ खनन कालावधी राहील.
यानंतर

11

7

12

िललाव घे याची तारीख काहीही असे ल तरीही िललाव वष या- या िललाव
वष या 30 स टबर रोजी तर, या या लालाव वष तील उ खनन कालावधी हा
10 जुन रोजी सं पु टात येईल.
10 जुन ते 30 स टबर हा मा सुन कालावधी अस याने यात कुठ याही िललाव
धारकास उ खनन करता येणार नाही याची न द यावी.
उ खनन यो य रे ती साठा सं पेपयत वा उ खनन कालावधी संपेपयत या पैकी जे
अगोदर ये ईल तोपयतच उ खनन करता येईल. उ खनन यो य साठा उपल ध
असला तरीही उ खनन कालावधी संप यानंतर याचे उ खनन करता येणार नाही
व उ खनन कालावधी िश लक असला तरीही उ खनन यो य साठा सं प यानं तर
उ खनन करता येणार नाही.

चालुवष सन
20-21
आराजी
करीता
(हे .आर)
उपल ध
रे तीसाठा
( ास)

सन 20-21
करीता तािवत
केलेली अंितम
अपसेट कमत

25%
(EMD)
इसारा
र कम

अ. .

रे तीघाटाचे नाव

नदी/ना याचे
नाव

रे तीगट लगतचे
नदीकाठावरील
गट मांक

1

2

3

4

5

6

7

8

1

िचचघाट
( दीतीय िललाव)

क हान

45 अंशता
लगतचा

4.05

11449

14300000

3575000

2

सोनेगाव राजा
(तृतीय िललाव)

क हान

338, 339,
337 भाग

4.88

8622

10800000

2700000

1

िदनांक 17.03.2021

रिज ेशन ऑनलाईन (संगणकीयन दणी) प दतीने सु होईल.

2

िदनांक 23.03.2021

सायंकाळी 06.00 वाजता ऑनलाईन रिज ेशन (सं गणकीय न दणी)
प दत बंद होईल.

3

िदनांक 25.03.2021

सकाळी 10.00 वाजता पासुन ई-िनिवदा ऑनलाईन प दतीने
(सं गणकीय न दणी) जमा करणे सु होईल.

4

िदनांक 03.04.2021

सायंकाळी 06.00 वाजता ई-िनिवदा (ई-टडर) (संगणकीय) ऑनलाईन
वीकारणे बंद होईल.

5

िदनांक 06.04.2021

ई-ऑ शन (ई-िललाव)
ि या सकाळी 11.00 वाजतापासून
सायंकाळी 05.00 वाजे पयत सु राहील. यानंतर िललाव बोली
उघड यात येतील व लगे च ई-टडर /ई-िनिवदा) उघड यात येतील.

िज हािधकारी नागपूर
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उ खनन कालावधी बाबतचे वयंघोषणाप िद यािशवयाय िललावात सहभागी होता येणार नाही.
पय वरण िवभाग, मुंबई SEIAA या सिमतीची बैठक मांक 211 िदनांक 08 िडसबर, 2020 म ये
दान केले या मा यते नूसार तसेच पय वरण िवभाग यांचेकडील पय वरण नाहरकत िदनांक 14
िडसबर, 2020 मधील सव अटी व शत चे पालन करणे िललावधारकांस बं धनकारक असतील.
िललावातील/ िनिवदे तील सव च बोली वीकार यानं तर थम वष साठी आले या अंतीम बोली या
1/4 र कम भर यानं तर 30 िदवसांत बोलीची उविरत र कम भर यात येईल अशा हमीचे दायी व
वकारणा-या दोन य त सह िललावधारक वखच ने खरे दी केले या पये 100/- इत या रकमे या
मु ांकनावर ( टॅ प पेपर) करारनामा क न देईल. असे करारप क न न िद यास याने भरलेली 1/4
र कम ज त कर यात येईल व सं बधीत रे ती/ वाळू गटाचा फेरिललाव कर यात येईल. तसे च िविहत
कालावधीत वरील माणे करारप न के या या पिरणामी िललावधारकास होणा-या कोण याही
नुकसानीची जबाबदारी शासनावर राहणार नाही. िललावधारकाने िश लक राहीलेली 75 ट के र कम
30 एव ा िदवसात भर यानं तर व करारप के यानंतर, याला वाळू थळाचा य ात ताबा उशीरात
उशीरा 7 िदवसात दे यात येईल व ि तीय आिण तृ ितय वष साठी उ खनन सु कर याअगोदर िनध रीत
माणात व िनध रीत मु दतीत र कम भरणे अिनवाय राहील. तदनंतरच सं बंिधतास उ खनन सु करता
येईल.
िललावातील/िनिवदे तील सव च बोलीचा देकार वकारावयाचा कवा नाकारावयाचा िनणय
करणपर वे अपर िज हािधकारी/िज हािधकारी कवा यथा थती िवभागीय आयु त यांनी यावयाचा
असून सदर िनणय सबं िधतास िललावा या िदवशीच कळिवणे आव यक राहील.
िललावधारकास या या नावाने िललाव अंितम झा यास 100/- शंभर पया या टॅ प पेपरवर वाळू
िललावाबाबत या अटी व शत पालन करने याबाबतचे करारनामा/ शपथप दे णे बं धनकारक राहील.
िललावात भाग घेणा या य ती/सं था यां याकडे िनयिमत आयकर भरत अस याचा पुरावा, पॅन
मांक, GST Certificate, Digital Signiture असणे आव यक राहील.
िललावात भाग घे णा या य ती/सं था यांना संपूण महारा ात रे तीघाट िललावासं बंधाने का या यादीत
टाकले नस याचे वं घोषणाप दे णे आव यक आहे .
या रे तीघाट धारकावर दं डा मक कायवाही कर यात आली, यां याकडे कोणतीही दंडा मक रकमे ची
थकबाकी नस याचे माणप दे णे आव यक राहील.
िललावा या िनिवदा भ इ छणा या य ती/सं था यांना िनिवदा अज चे शु क वाळू गटाची हातची
कमत . 10.00 लाखापे ा कमी अस यास . 2,000/- व . 10.00 लाखापे ा जा त अस यास .
5,000/- भरावी लागे ल.
िललावात भाग घेणा या य ती/सं थे ला िनिवदे सोबत इसारा र कम हणून अपसे ट ाईज या 25%
र कम भरावी लागे ल.
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िललावधारकास मं जुरी आदे श ा त झा यावर सं बंधीत उपअिध क, भूमी अिभलेख / तहिसलदार
यांचे कडू न मंजुर े ाचे िसमांकन व ताबा घेत यािशवाय उ खननास सु वात करता येणार नाही.
घाटधारकाला नदीपा ातून / ना यातून रे ती / वाळू उ खनन कर यासाठी या े ाचे वाटप केले असे ल
याच े ातून रे ती/वाळू उ खनन करतांना नैस गक संप ीस व पय वरणास धोका होणार नाही याची
सव खबरदारी घाटधारकाने यावयाची आहे .
घाटधारकाने गावक यां या िन तार ह कांस बाधा पोहोचिवता कामा नये.
घाटधारकाने रे ती/वाळू चे केलेले उ खनन, िव ी व वाहतूक केले या रे तीबाबतची दै नंिदन िहशोब
न दवही ठे वणे आव यक आहे . ही न दवही व इतर िहशोब कागदप े िज हा खिनकम अिधकारी,
खिनकम िनिर क, महसूल अिधकारी तसे च िज हािधकारी व भूिव ान व खिनकम संचालनालयातील
िनरी ण करणा या अिधका यांसाठी उ खनना या जागेवर उपल क न ावीत.
िललावधारकांस वाळू ची / रे तीची वाहतूक कर यासाठी परवाना ावयाचा अस यास याने सहकारी
सं था/सं थांना ाधा य िदले पािहजे .
वाळू ची वाहतूक करतांना वाहनातील वाळू ला टीक पेपरने / ताडप ीने आ छािदत क नच वाळू ची
वाहतूक करणे बं धनकारक आहे . अशी वाहतूक न के यास दंडा मक कायवाही कर यात येईल.
िललावधारक रे ती/वाळू ची वाहतूक करतांना वाहनासोबत स म ािधका-याने यथोिचतिर या मािणत
केलेली वाहतूक पास ठे वील. वाहतू क पास तीन तीत असे ल, वाहतूक पासची मुळ त अशा वाहतूक
पासम ये िव न द ठ केले या िठकाणी असे गौण खिनज उतरवून घेत यानंतर खरे दीदारांकडे सूपद
कर यात येईल. आिण िललावधारक एक त 3 (तीन) वष पयत वत:जवळ ठे वील. तसेच एक त
िज हािधकारी काय लयाकडे जमा करे ल. वाहतूक पास वाहनासोबत नस यास या वाहनातून
आणलेले गौण खिनज बे कायदे शीर व अनािधकृत अस याचे समजले जाईल. आिण याबाबत लागु
असले या काय ा या चिलत तरतूदीनूसार कायवाही कर यांत येईल.
िललावधारकांने या या िललाव थळातील रे ती /वाळू ची वाहतूक करणा या वाहनास या या वाहन
मते इत याच पिरमाणाची वाहतूक करावी. वाहन मते पे ा अिधक पिरमाणाची रे ती / वाळू वाहू न
नेत अस याचे आढळू न आ यास या वाहनातील संपूण वाळू अवैध आहे असे समजून यावर
िनयमानुसार कारवाई करावी. दं डनीय कारवाईबरोबर ज त केले या रे तीचा िललाव कर यात येईल.
महारा गौण खिनज उ खनन (िवकास व िनयमन) िनयम, 2013 तसे च शासन िनणय ं .गौखिन10/0219/ . ं .9/ख-1, िदनांक 03.09.2019, आिण शासनाने वेळोवेळी िनगमीत केलेले अिधिनयम,
िनयम, पिरप के यामधील सव तरतुदीचे तंतोतंत पालन करणे ची िललावधारकाची जबाबदारी
राहील. तसे च पय वरण, वने व वातावरणीय बदल मं ालय, नवी िद ली (MOEF) या िवभागाने
वेळोवेळी िनगिमत केले या िनयमाचे पालन करणे िललावधारकावर बं धनकारक राहील.
वाळू वाहतुकीसाठी क शासना या िदनांक 15.01.2016 या अिधसूचनेतील पिरिश ट 12 मधील
सिनयं ण णालीचा वापर अिनवाय कर यात आला अस याने या माणे अंमलबजावणी करणे
अिनवाय राहील.
रे ती/वाळू चे उ खनन करताना अथवा वाहतूक करताना अपघात झा यास िललावधारकाने अपघाताची
मािहती ता काळ जवळ या पोलीस ठा यात ावी.
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िललावधारकाने िनयमात नमु द के या माणे अटी व शत चे तसे च गौण खिनज उ खनन िनयमातील
तरतूदी नुसार असलेले िनयम आिण महारा जमीन महसूल अिधिनयमातील तरतुदी नुसार लागु
असले या िनयमाचे पालन करणे बं धनकारक राहील. याच माणे िललावधारकाने रे तीचा / वाळू चा
पूण उपयोग गौण खिनज हणूनच केला पािहजे.
रे तीचे / वाळू चे उ खनन करते वेळी जर कािह मुख खिनज आढळू न आ यास िललावधारकाने /
ठे केदाराने िवभागीय आयु त / िज हािधकारी / अपर िज हािधकारी यां याकडे सात िदवसात कळिवले
पािहजे .
अंदािजत पिरमाणापे ा अिधक वाळू साठा रे तीगटात अस यास यावर िललावधारकाचा कोणताही
अिधकार राहणार नाही व अंदािजत पिरमाणापे ा अिधक उ खनन कर यास िललावधारकास
परवानगी दे ता येणार नाही.
िललावाने िदले या े ातुन करारात नमुद केले या कालावधीत, परवानगी िदले या साधना या
सहा यानेच वाळू चे/रे तीचे उ खनन कर याची जबाबदारी िललावधारकाची राहील. वाळू थळात
अपेि त साठा नाही, र ते उपल ध नाहीत, वाळू थळात पाणी आहे , वाळू गटामधील वाळू मातीिम ीत
आहे अशा तसे च मानवी वा नै स गक आप ी या कारणा तव सदर कालावधी कोण याही पिर थतीत
वाढवून िदला जाणार नाही व वाळू गट बदलून िदला जाणार नाही.
उ खनन केले या कवा काढले या वाळू /रे तीची साठवणूक, िललाव या अपर िज हािधकारी /
िज हािधकारी यांनी केला असे ल याच िज ात करावी लागे ल व यासाठी अकृषक परवा यासह
आव यक जमीन उपल ध क न घे याची जबाबदारी िललावधारकाची असेल. वाळू /रे ती ठे याची
मुदत सं प यापूव या वाळू /रे ती चे उ खनन केलेले आहे या वाळू चा/रे तीचा साठा मुदत सं प यानंतर
10 िदवसात उ खनना या जागे व न हलिव यात आला नाही तर तो शासना या मालकीचा होईल.
अशा वाळू या/रे ती या कमतीबाबत अथवा मालकीबाबत िललावधारकास अथवा यां या ठे केदारास
कोणताही ह क सांगता येणार नाही कवा याबाबत शासनािव द दावा करता येणार नाही.
तसे च िललावाचा कालावधी सं प यानंतर या 10 िदवसाची मुदत सं प यानंतर कोण याही पिर थतीत
वाळू /रे तीसाठा कर यास परवानगी दे ता येणार नाही कवा या या वाहतूकीसाठी दु यम वाहतूक पासे स
दे यात येणार नाहीत.
शासना या पूवपरवानगी िशवाय िललावधारकास िललाव / ठे का दुस या कोणाकडे ही ह तांतरीत
करता येणार नाही कवा दुस या कोणालाही चालिव यास दे ता येणार नाही कवा िललावानंतर
भागीदारीही घेता येणार नाही.
िललाधारकाने यांना मं जुर केले या वाळू घाटातून उ खनन केले आहे , याबाबतचे िववरणप दर
मिह या या 10 तारखेला िज हािधकारी यांना सादर करणे स तीचे आहे . य ात अशी िववरणप े
िललावधारकाकडू न सादर केली जात नाहीत, असे आढळू न येत आहे . यामुळे जे िललावधारक
मािसक िववरणप िविहत वेळेत सादर करणार नाहीत, यांचेिव द ठे का र कर याबाबत तसे च
यां यािव द दं डा मक कारवाई कर याचे अिधकार अपर िज हािधकारी / िज हािधकारी यांना
असतील.
िललावधारक, यां या िललाव े ातील या िठकाणातून रे ती/वाळू काढ याने धूप हाऊ शकेल व
यामुळे िनवासी इमारत ना, घरे अथवा इतर बांधकामे यांना धोका िनम ण होईल अशा िठकाणातून
वाळू चे वत: उ खनन करणार नाही अथवा इतरांना तसे कर यास परवानगी दे णार नाही. अशा करणी
अपर िज हािधकारी / िज हािधकारी यांचा उ खनन कर यास ितबंध कर याचा िनणय अंितम राहील.
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एकदा अ यु च बोली वका न अंितम कर यात आले या िललावात कोण याही पिर थतीत
रे ती/वाळू उ खननाचा कालावधी वाढवून दे याचा अथवा कोण याही कारणा तव रे तीचा / वाळू चा गट
बदलून दे याची मागणी िललावधारकास करता येणार नाही. उ खनन केले या वाळू या / रे ती या
वाहतूकीसाठी अ त वात असलेले र ते च िललावधारकाने वापरावयाचे आहे त. तसे च वाहतूकीसाठी
वेगळे र ते उपल ध क न िदले जाणार नाहीत. तसे च वाहतूकीसाठी निवन र ता िमळिव याची
जबाबदारी िललावधारकाची राहील. र ते उपल ध नाहीत कवा वाहतूकीसाठी बंद आहे त या
कारणा तव कोण याही पिर थतीत रे ती/वाळू उ खननाचा कालावधी वाढवून िदला जाणार नाही
अथवा रे ती/वाळू घाट बदलून िदला जाणार नाही.
अवैध वाळू /रे तीसाठा पकड यानं तर महारा जमीन महसूल अिधिनयम, 1966 मधील िनयम 48(7)
व (8) नुसार कारवाई कर यात येईल.
िललावधारकाने / परवानाधारकाने वाळू वाहतूकीसाठी वापर यात येणा या वाहनांची मािहती
तहिसलदार / िज हािधकारी यांना दे यात यावी. कोण याही पिर थतीत वाहना या वहन मते पे ा
जा त वाहतूक होणार नाही याची द ता घे यात यावी.
वाळू चे/रे तीचे उ खनन करताना कवा ती काढतांना खाजगी मालम ेस कोणतीही हानी/नुकसान
पोहच यास याची भरपाई कर याचे दािय व िललावधारकांवर राहील. अशा हानीची / नुकसानीची
पिरगणना स म अिधका याकडू न कर यात येईल व याबाबतचा याचा िनणय अंितम राहील व अशी
र कम जमीन महसूला या थकबाकी या वसूली माणे संबंधीत िललावधारकाकडु न वसूल कर यात
येईल.
रे वे पुल व र ते पुला या कोण याही बाजूने 600 मीटर अंतर सोडू नच वाळू /रे तीचे उ खनन कर यात
यावे.
िललावधारकास िन चत क न िदले या गटापासून 500 िमटर अंतरापयत कवा घाटाव न नजरे या
ट यात येणा-या े ात रे तीचे अवैध उ खनन होत अस यास िललावधारकाने ता काळ सबंिधत
तहिसलदार यांना लेखी मािहती सादर करावी. असे न के यास सदर उ खनन िललावधारकांनेच केले
आहे असे गृहीत ध न दं डा मक कारवाई कर यात येईल.
नदी वाहाचा व पिरसरातील पय वरणाचा समतोल राखुनच मं जुर रे तीघाटातून रे तीचे उ खनन
कर यात यावे.
पय वरण अनुमतीतील अटी व शत चे पालन कर याची जबाबदारी िललावधारकाची राहील, पय वरण
यव थापन आराखडा (EMP) नुसार पय वरण समतोल करीता आव यक खच एवढी र कम
िज हािधकारी काय लयात जमा कर यात यावी व िललावधारकाने EMP नुसार य अमं लबजावणी
क न (MoEF & CC) चे नाहरकत माणप (Compliance Report) सादर के यानंतर उ त
र कम परत कर यात येईल.
जे िललावधारक पय वरण अनुमतीमधील अटी व शत चे उ लंघन करतील यां या बाबतीत महारा
जमीन महसूल संिहता, 1966 अंतगत करावया या कारवाईखेरीज, पय वरण संर ण अिधिनयम,
1986 अंतगत कारवाई कर यात येईल.
िललावा या जािहरातीम ये नमूद वाळू /रे ती थळात अपेि त वाळू साठा आहे कवा नाही, वाहतूकीसाठी
आव यक र ते उपल ध आहे त कवा नाहीत, वाळू गटामधील वाळू मातीिम ीत आहे कवा कसे, याची
िललावापूव खा ी क न घे याची जबाबदारी संबंधीत िललावधारकाची राहील. वाळू /रे ती गटाचा ताबा
घेऊन िललावधारकाने वाळू चे उ खनन के यानंतर यासंबंधीची कोणतीही त ार िवचारात घेतली
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जाणार नाही. तसे च वाळू गट बदलून दे याची कवा वाळू िललावापोटी शासन जमा केले या रकमेपैकी
माणशीर र कम परत कर या या िवनंतीचा िवचार केला जाणार नाही.
सव च बोलीचा दे कार / िनिवदा वकार यात आले या िललावधारकाला िललावा या बोली या
रकमे या ¼ इतकी र कम िललावा या िदवसानंतर काय लयीन कामकाजा या 48 तासा या
आत िज हािधकारी/ िवभागीय आयु त यां या काय लयात भरावी लागेल. िललावापूव शासनजमा
केलेली इसारा र कम ही सदर िललावा या बोली या ¼ रकमे त समायोिजत येईल. तसे च, उविरत ¾
र कम िललावा या िदनांकापासून 1 मिह या या आत करणपर वे िज हािधकारी कवा यथा थती
िवभागीय आयु त यां या काय लयात भरावी लागेल. िललावधारकाने िललावा या बोली या¾र कम
िललावा या िदनांकापासून िवहीत मुदतीत भरणार अस याचे हमीप . 100/- या मु ांकावर सादर
करणे आव यक राहील. िललावाची संपुण र कम भर यािशवाय उ खनन परवानगी दे यात येणार
नाही.
अपवादा मक पिर थतीत िललावा या बोली या ¾ र कम भर याची मुदत आणखी 15 िदवसापयत
वाढिव याचे अिधकार, यासं बंधीची कारणे न दवुन, िज हािधकारी यांना राहतील. मा अशा
पिर थतीत िललावधारकास िवलंबाने भरले या सदर रकमे वर 15 ट के वा षक दराने याज भरावे
लागे ल. यापलीकडे अपवादा मक पिर थतीमुळे िवलंब होत अस यास िललावाची¾र कम
भर याची मु दत वाढिव याचे अिधकार शासनास राहतील.
िललावात भाग घेऊ इ छणा-या व िनिवदा भ इ छणा-या येक य ती/सं थे ला िनिवदा सादर
करतांना इसारा र कम RTGS/NEFT ारे भरावी लागे ल.
आयकर अिधिनयमातील तरतूदीनूसार िललावातील सव च िकमं ती या अनु षंगाने िटडीएस दे णे
िललावधारकांस बंधनकारक राहील. तसे च यांना व तू व से वाकर खा याकडे िनयमानूसार व तू व
से वाकर शासन जमा करणे बंधनकारक राहील.
यश वी िललावधारकांसोबत वाळू /रे ती या िललावा या अनुषंगाने कर यात येणा या करारना यावर
महारा मु ांक अिधिनयमा या तरतूदी माणे िललावाची र कम . 10 लाखापयत अस यास
िललावा या रकमे या 0.1 ट का कवा . 100/- यापैकी जे अिधक असे ल तेवढे मु ांक शु क व
िललावाची र कम . 10 लाखापे ा जा त अस यास िललावा या रकमे वर 0.2 ट के मु ांक
शु काची र कम सं बंधीत िललावधारकाने भरणे आव यक राहील.
िललावधारकाने/परवानाधारकाने करारनामा करतेवेळी िललावा या अटी व शत चे यथोिचत पालनाथ
हात या कमती या 20
एवढी र कम अनामत र कम (Security Deposit हणून करणपर वे
िज हािधकारी / अपर िज हािधकारी कवा यथा थती िवभागीय आयु त यां याकडे ठे वणे आव यक
राहील. ही र कम िललावधारकाने / परवानाधारकाने िललावा या/परवा या या मुदतीत सव अटी व
शत चे यो यिर या पालन के यास िललावाची/परवा याची मुदत संप यानं तर परत कर यात येईल.
अटी व शत चे पालन न के यास अनामत र कम ज त कर यात येईल.
िललावधारकाने/परवानाधारकाने िज हा पिरषद/पंचायत सिमती तसेच शासनाने िविहत केलेले 10
ट के ना परतावा कर/शु क व िज हा खिनज ित ठान किरता शासन वेळोवेळी िन चत करील एवढी
अंशदानाची र कम अदा करणे बं धनकारक राहील.
िललावधारकांस सव ण शु कापोटी .5000/- इत या रकमे चा उपसंचालक,महारा भूजल सव ण
व िवकास यं णा, नागपूर यांचे नावे काढ यात आलेला रा ीयकृत बँकेचा धनाकष (डी.डी) सव ण
शु कापोटी जमा करावा लागे ल.
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िललावधारकाने/परवाना धारकाने याला मं जुर केले या वाळू गटा या िठकाणी फलक लावून उ खनन
े ाची सीमा िन चत क न सीमा दशिवणारे खांब उभारणे अिनवाय राहील. िविहत केले या े ा या
बाहे र वाळू /रे तीचे उ खनन करता येणार नाही. तसे च िललावधारकाने िज हािधकारी यां या पूव
परवानगीने सदर वाळू गटाचे कामकाज पाह यासाठी िनयु त केले या उपठे केदार, यव थापक व
कमचारी यांची नावे, प ा व जागे चा तपशील दशिवणारा फलक यो य िठकाणी लावणे आव यक
राहील.
माननीय सव च यायालयाने िवशेष अनुमती यािचका (सी) . 19628-1629/2009 म ये िद.
27/02/2012 रोजी िदलेले आदे श तसेच नदीपा ातील पाणी व छ व शु द राह यासाठी व
नैस गकिर या पा याचे नदीपा ात वहन हो यासाठी वाळू /रे ती िनगती धोरण िदनांक 03/09/2019
नुसार तहिसलचे तांि क उपसिमतीने संबंिधत रे तीघाटा या थराची जाडी िन चत केली आहे व
पय वरण मं जुरी आदे शाम ये जी खोली िशफारस आहे , यामय देत रे तीघाटाचे उ खनन करता येईल.
िललावधारकाने वाळू थराची जाडी सात याने राह यासाठी बच माक िन चत क न बच माक या
खाली कोण याही पिर थतीत वाळू चे उ खनन करता येणार नाही. िन चत केलेले बच माक पडणार
नाहीत, तसे च नदीपा ातील वाळू या थरा या आधारे आजूबाजु या िविहरीतील पा याची पातळी कमी
होणार नाही, याबाबत यो य ती द ता िललावधारकाने घेणे आव यक राहील.
िललावधारकास िललावात मं जुर केले या वाळू सा ाइतकेच उ खनन कर याचा अिधकार ा त
होईल.
वाळू /रे तीचे उ खनन सकाळी 6.00 ते सायं काळी 6.00 या कालावधीतच करता येईल. या कालावधी
यतीिर त या काळात केलेले उ खनन अवैध समजून कारवाई कर यात येईल.
को हापूर प दतीचे बंधारे असले या िठकाणी पाटबंधारे िवभाग / िवभागीय आयु त / िज हािधकारी
यांनी िन चत केले या अंतरा या मय दे चे बं धन पाळणे आव यक असेल.
सावजिनक पाणवठा / पाणी पुरवठा यव था असले या िठकाणापासून 100 मीटर अथवा भूजल
सव ण व िवकास यं णा िन चत करे ल तेव ा अंतरापिलकडे उ खनन करणे आव यक राहील.
खाजगी मालकी या जमीनीतून, अशा जमीनी िललावाने दे यात आले या े ात समािव ट अस या
तरी, वाळू /रे ती काढता येणार नाही तसेच र ते/पायवाट हणून वापर यात येणा या जिमनीतून वाळू /रे ती
काढता येणार नाही.
िललावधारकास नदीपा ाम ये वाळू वाहतूकीसाठी मोठी वाहने ने ता येणार नाहीत. िललावधारकाने
वाळू गटा या नजीक या मु य र यावर डे पो तयार क न वाळू गटामधून उ खनन केलेली वाळू सदर
डे पोम ये साठवू न िव ी करावी. डे पोपयत या वाळू वाहतूकीसाठी ॅ टर, ालीचा वापर करावा. वाळू
डे पोम ये सीसीटी ही लावणे अिनवाय असून, याचे फुटे ज दर आठव ाला तहिसलदार यांना सादर
करावे.
वाळु उ खननासाठी िललाव कवा परवाना दे यामागे वािण यक कवा महसूल िमळिवणे हा एकमेव
उ े श नसून, िवकास कामासाठी आव यक वाळू उपल ध हावी हा मु ख उ े श आहे . तसेच नदीपा ात
वाळू साठ याने आजुबाजु या पिरसरात पुरस य पिर थती उ भवू नये हणून वाळू चे उ खनन केले
जाते .
िललावधारकास
िललाव
मं जुर
के यानं तर
कवा
परवाना
िद यानंतर
िललावधारकाने/परवानाधारकाने वाळू गटाचा ताबा िद या या िदनांकापासून एका आठव ा या आत
वाळू /रे तीचे उ खनन सु करणे आव यक राहील.
अवैध उ खनन अिधक भािवपणे रोख याकिरता िललावधारकांनी यांना दे यात आलेले रेतीघाट या
पिरसरातील जे रे तीघाट िललावात जाणार नाही, या रे तीघाटात ितबंधा मक उपाययोजना
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राबिव यातसाठी जो खच शासनास येईल याबाबतचा आ थक भार यांनी (िललावधारक /
परवानाधारक) उचलावा. जेणेक न अवैधपणे रे ती उपल ध हो याचे माण कमी होऊन अिधकृत
िललावधारकाकडू न रे तीची खरे दी िनयमानुसार होईल.
नदीपा ात िन चत केले या वाळू गटातून वाळू चे उ खनन हाताने (Manually) करावे लागे ल.
नदीपा ातील वाळू /रे ती उ खननासाठी तसे च नदीपा ातील वाळू वाहनात भर यासाठी पोकलेन, जेसीबी
इ. कार या कोण याही यांि क साधनांचा वापर अनु ेय नाही.यांि क साधना ारे उ खनन के याचे
िनदशनास आ यास ते उ खनन अवै ध समजून दंडा मक कायवाही कर यात येईल.
ामपंचायतीने वाळू या अवै ध उ खननास आळा घाल यासाठी िललावधारकांमाफत िललावा या अटी
व शत माणे उ खनन होत आहे कवा कसे, याची पाहणी करणे व अटी व शत चे उलंघन होत
अस याचे िनदशनास आ यास तहिसलदार व िज हािधकारी यांना यासंबिधची मािहती देणे आव यक
राहील.
िललावधारकांनी आपापसात संगनमत के यास, ठरािवक वाळू घाटांचा िललाव पु हा पु हा लावून
सु दा कोणीही िललावधारक बोली बोल यास पुढे येत नाहीत व यामुळे वाळू घाटांचा िललाव हाऊ
शकत नाही. अशा कारे सं गणमत क न शासना या महसूलाचे नुकसान करणा या तसे च अवैध
उ खनन व वाहतूकीसारखे गु हे करणा या िललावधारकास सं पूण रा यासाठी का या यदीत (Black
List) टाक यात येईल.
पय वरण अनुमतीम ये परवानगी िदले या खोलीपे ा जा त खोल उ खनन के याचे िनदशनास
आ यास िललावधारक/परवानाधारकाकडू न घे यात आलेली अनामत र कम ज त कर यात येऊन,
िललाव/परवाना र कर यात येईल, तसे च असे उ खनन अवैध ठरवून महारा जमीन महसूल सं िहता,
1966 मधील कलम 48(7) व (8) मधील तरतुदीनुसार कारवाई कर यात येईल.
वाळू /रे तीची वाहतूक करणा या वाहनचालकाकडे वैध बारकोडयु त वाहतूक पास आढळला नाही
कवा वाहतूक पासचा िन द ट कालावधी संपलेला असे ल तर सदर वाळू चे उ खनन/वाहतूक अवैध
समजुन यािव द महारा जमीन महसूल सं िहता, 1966 मधील कलम 48(7) व (8) मधील
तरतुदीनुसार कारवाई कर यात येईल.
अवैध उ खनन व वाहतूकी या करणाम ये संबंधीत ठे केदार/िललावधारक दोषी आढळ यास
यां यािव द चिलत िनयमानुसार कारवाई कर यात येईल.
चिलत िनयमानुसार कारवाई करतांना सं बंिधतािव द भारतीय दंड िवधी संिहता कलम, 34, 114,
379, 392, 393, 394, 396 इ. कलमांतगत गु हा दाखल करणे , महारा जमीन महसूल संिहता,
1966 मधील कलम 48 (7) मधील तरतुदीनुसार दं डा मक कारवाई करणे व कलम 48(8) मधील
तरतुदीनुसार वाळू उ खननासाठी वापरलेली यं साम ी व वाहतूकीसाठी वापरले ली वाहने ज त करणे ,
अवैध उ खनन केलेली वाळू ज त करणे इ यादी कारवाई कर यात येईल.
अवैध वाळू उ खनन व वाहतुक करणी कारवाई करतांना महसुल अिधकारी/ कमचारी यां यावर
ह ले होत अस याचे िनदशनास आ यास कवा अशा िठकाणी संघटीत गु हे गारीचे कार आढळू न
आ यास अशा सं घटीत गु हे गारीिव द "महारा झोपडप ी गुंड, हातभ ीवाले , औषधी ये िवषयक
गु हे गार, धोकादायक य ती व यां या िवघातक कृ यांना आळा घाल याबाबत आिधिनयम, 1981
अिधिनयमा वये कारवाई कर यात येईल.
िललावधारक/परवानाधारक यांनी पय वरण अनुमतीमधील अटी व शत चे तसे च पय वरण िवषयक
िनयमातील तरतूद चे पालन करणे बं धनकारक असेल. सदर तरतूद चे उ लंघन झा यास ते पय वरण
(सं र ण) अिधिनयम, 1986 मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पा राहतील.
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वाळू /रे तीचे उ खनन करतांना कवा ती काढतांना खाजगी मालम ेस कोणतीही हानी/नुकसान
पोहच यास याची भरपाई कर याचे दािय व िललावधारकावर राहील. अशा हानीची/नुकसानीची
पिरगणना िज हािधकारी/अपर िज हािधकारी यां याकडू न कर यात येईल व याबाबतचा यांचा िनणय
अंितम राहील व अशी र कम जमीन महसूला या थकबाकी या वसुली माणे संबंधीत
िललावधारकाकडू न वसूल कर यास पा राहील.
येक वाळू गटांमधील वाळू वाहतूकीसाठी एकच र ता ठे व यात यावा. उ खनन केले या कवा
काढले या वाळू ची/ रे तीची साठवणूक, ई-िनवीदा/ई-िललाव या िज हािधका यानी / अपर
िज हािधका यानी केला असे ल याच िज हयात करावी लागेल व यासाठी अकृिषक परवा यासह
आव यक जमीन उपल ध क न घे याची जबाबदारी ई-िनवीदा/ई-िललाव धारकाची असेल. सदर
वाळू साठिव यासाठी एकच सलग जागा ठरिवता येईल. यानुसार ते िठकाण नदीपा ापासून नजीक या
मु य र यावर डे पो तयार करावे . सदर या े ात नदीपा ातून जा यासाठी एकच आिण नदी े ातून
बाहे र र यावर पड यासाठी एकच माग असे ल आिण उविरत सव े अशा कारे बंद करावे लागेल
की
यामुळे ते थे एकही वाहन आत कवा बाहे र जावू शकणार नाही. यासाठी
लाकडी/तारे चे/लोखं डी/ भतीचे/दगडाचे कंु पन कवा मोठमोठी दगडे जी हलिवता येणे अश य आहे ती
ठे वणे कवा खं दक/ चर खोदणे आव यक असेल.वाळू /रे ती ठे याची मुदत सं प यापूव या वाळू /रे तीचे
उ खनन केलेले आहे . या वाळू चा/रे तीचा साठा मुदत सं प यानंतर 10 िदवसात उ खनना या जागे व न
हलिव यात आला नाही तर तो शासना या मालकीचा होईल. व अशा वाळू या/ रे ती या कमतीबाबत
अथवा मालकीबाबत ई-िनवीदा धारकास / ई-िललावधारकास कोणताही ह क सांगता येणार
नाही कवा याबाबत शासनािव द दावा करता येणार नाही. तसे च िललावाचा कालावधी सं प यानंतर
तसे च 10 िदवसाची मुदत संप यानं तर कोण याही पिर थतीत वाळू /रे ती साठा कर यास परवाना िदला
जाणार नाही.
येक वाळू गटा या िठकाणी 24/7 छायािच ण हो यासाठी िललावधारकामाफत CCTV बसिव यात
यावेत. यापैकी िकमान एक CCTV कॅमेरा वाहतूकी या साधनात या िठकाणी वाळू भर यात येते या
िठकाणी बसिव यात यावा व वाळू गटातील वाळू ची वाहतूक करणारी सव वाहने गावातील या
िठकाणाव न ये-जा करतात या िठकाण या छायािच णासाठी वापर यात यावा. वाळू गटा या िठकाणी
बसिवले या CCTV ची कमत िललावधारकांना सोसणे आव यक राहील.
िललावधारकांनी बसिवले या CCTV चा Address िज हािधकारी / िवभागीय आयु त व शासना या
महसूल व वनिवभागाकडे दे णे आव यक राहील. िललावधारकाने वाळू उ खनन व वाहतूकीचे
छायािच ण असलेली सीडी दर 15 िदवसांनी तहिसलदार काय लयात जमा करणे अिनवाय राहील.
CCTV कॅमे रा काही काळासाठी बंद अस याचे िनदशनास आ यास, मं जूर वाळू साठा व वाळू
उ खननासाठी उपल ध िदवस यानुसार दरिदवशी करावयाचे उ खनन िवचारात घे ऊन, जेवढे िदवस
CCTV कॅमे रा बंद होता, तवढे िदवस सरासरी उ खनन केले, असे गृहीत ध न िललावा या रकमे नुसार
ती ास र कम पिरगणीत क न या दराने CCTV कॅमेरा बंद असले या कालावधीत उ खनन
केले या वाळू या रकमे एवढी दं डा मक र कम िललावधारकाकडू न वसूल कर यात यावी. एखा ा
िदवशी िकतीही कालावधीसाठी CCTV बंद असला तरीही पूण िदवसासाठी CCTV बंद अस याचे
समजून वरील माणे दं डा मक रकमे ची आकारणी व वसूली कर यात यावी.
रे तीची वाहतूक करणा या येक वाहनावर GPS बसिवणे आव यक राहील. रे तीची वाहतूक
करणा या वाहनाम ये GPS न बसिव यास बारकोड िट.पी. चे Invoice Generate होणार नाही.
िललावधारकाकडे तहिसलदारांनी मािणत क न िदलेली भे टवही ठे वणे बंधनकारक असे ल.
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वाळू वाहतूकीसाठी क शासना या िदनांक 15/01/2016 या अिधसूचनेतील पिरिश ट 12 मधील
सिनयं ण ि येचा वापर करणे अिनवाय राहील.
वाळू या अवै ध वाहतूकीसाठी वापर कर यांत आ यास ादे िशक पिरवहन अिधका यामाफत याची
न दणी र कर यात येईल.
िललावाने िदले या ठे या या कालावधीत ठे का र झा यास कवा िललावधारकास वाळू /रे ती उ खनन
कर यास बंदी घात यास िललावधारकास शासनावर खटला भरता येणार नाही.
वाळू /रे ती िनगती धोरण िदनांक 03/09/2019 मधील अटी व शत तसेच िनिवदा सूचनेतील अटी व
शत नुसार िललावधारकाने िललावात भाग घे यापूव , वाळू थळात अपेि त वाळू साठा आहे कवा
नाही, वाहतूकीसाठी आव यक र ते उपल ध आहे त कवा नाहीत याची खा ी करणे आव यक आहे .
तसे च, परवानगी िदले या साधनां या सहा याने वाळू चे उ खनन कर याची जबाबदारी
िललावधारकाची आहे . यामुळे वाळू थळात अपेि त वाळू साठा नाही, वाहतूकीसाठी आव यक र ते
उपल ध नाहीत, वाळू गटात पाणी आहे , मातीिम ीत वाळू आहे , वाळू उ खननासाठी स शन पंपाची
परवानगी िमळाली नाही अशा कारणा तव िललावा या रकमे चा परतावा अनु ेय असणार नाही.
वाळू /रे ती िनगतीबाबत अथवा याअनु षंगाने यापूव िनगिमत कर यात आले या शासन िनणय, शासन
ापन, शासन पिरप क अथवा शासन प ा वये दे यात आलेले आदे श, सूचना जर िदनांक
03/01/2018 या वाळू /रे ती िनगती सुधारीत धोरणातील काही तरतुद शी िवसं गत असतील तर अशा
करणी िदनांक 03/09/2019 या वाळू /रे ती िनगती सुधारीत धोरणातील तरतूदी अंितम समजून
यानुसार कायवाही कर यात येईल.
िललावधारकाने वाळू /रे ती िनगती सुधारीत धोरण िदनांक 03.09.2019, पय वरण अनुमती अिधसूचना
िद. 01/09/2016 म ये नमुद के या माणे अटी व शत चे तसेच गौण खिनज उ खनन िनयमातील
तरतूदी नुसार असलेले िनयम आिण महारा जमीन महसूल अिधिनयमातील तरतुदी नुसार लागु
असले या िनयमाचे पालन करणे बं धनकारक राहील.
िललावधारकाने रे तीचा / वाळू चा पूण उपयोग गौण खिनज हणूनच करणे अिनवाय राहील.
िललावधारकाने / परवानाधारकाने वाळू वाहतूकीसाठी वापर यात येणा या वाहनांची मािहती
तहिसलदार / िज हािधकारी यांना दे यात यावी. कोण याही पिर थतीत वाहना या वहन मते पे ा
जा त वाहतूक होणार नाही याची द ता घे यात यावी.
वाळू या अवै ध वाहतूकीसाठी वापर यात आले या वाहनांचे उदा. ॅ टर, क, टे पो, हापटन, हायवा
इ. वाहनांचा परवाना िकमान एक वष साठी ादे िशक पिरवहन ािधकरण (Regional Transport
Authority) यांचे माफत िनलंबीत कर यात येईल. िललावाने िदले या ठे या या कालावधीत ठे का
नैस गक कारणा तव, यायालयीन ि येत कवा िनयमांचे उ लंघन करणी र के यास कवा
िललावधारकास वाळू /रे ती उ खनन कर यास बंदी घात यास िललावधारकास शासनावर खटला भरता
येणार नाही.
रे ती वाहतूकीकिरता वापर यात येणारे र ते / मजुर / वाहने यांचे दे खरे खीची / सं र णाची जबाबदारी
िललावधारकाची राहील.
रे तीघाट शासकीय कामाकिरता शासकीय िवभागास राखीव किरत अस यास उ खनन केलेली
रे ती/वाळू शासकीय कामावर/ क पावर वापरणे बंधनकारक राहील.
EMP व Mine Closure Plan मधील
तािवत उपाययोजना राबिव याबाबत व यां या
अंमलबजावणीकिरता लागणारा खच रे तीघाट धारकास करावयाचा अस यामुळे सदर र कम सुर ा
ठे व िनधी हणून बँ क गॅ रंटी या व पात काय लयास जमा करणे बं धनकारक राहील. व याबाबतचे
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हमीप या काय लयास सादर करणे अिनवाय राहील. राबिव यांत आले या उपाययोजना व यां या
अमलबजावणीकरीता लागणारा खच न के यास सदरची सुर ा ठे व िनधी (EMP COST) ज त
कर यांत येईल.
आदे शात नमु द / मं जुर खोलीपे ा जा त उ खनन करणार नस याचे हमीप दे णे बंधनकारक राहील
तसे च मं जुर खोलीपे ा जा त उ खनन न हो याकिरता आव यक बच माक खाणकामा या जागे वर
तयार करणे अिनवाय राहील.
पय वरण दुिषत हो यापासून थांबिव याकिरता EMP म ये समािव ट असले या Mobile toilets,
Water sprinkler, Solid Waste Management इ. यव थापन करणे आव यक राहील. तसे च
वाहतूकीदर यान खराब होणा या र याची देखभाल व दु ती कर याची जबाबदारी घाटधारकाची
राहील.
पय वरण िवभागाने सदर रे तीघाटाकिरता पय वरण िवषयक मं जुरी (Environment Cleareance)
दान केलेली असून यात नमु द सव साधारण अटी व शत (General Condition) तसे च िविश ट
अटी व शत (Specific Condition) रे तीघाट धारकास बं धनकारक राहतील व यांची अंमलबजावणी
कर याची जबाबदारी रे तीघाट धारकाची राहील.
नदीपा /ओढापा अथवा या या पिरसरातील वन पती व ाणी यांचे नैस गक रिहवास व जनन यांना
कोणताही धोका पोहोचणार नाही याची खबरदारी िललावधारकानी यावी.
पय वरण अनुमतीतील अटी व शत नुसार ठे का िदले या एकुण े ा इत या े ावर नदीकाठी अथवा
अ य िठकाणी वृ लागवड करावयाची आहे . पय वरण यव थापन आराखडा नुसार वृ ारे पण व इतर
बाब ची अंमलबजावणी िललावधारकांनी करावी अ यथा EMP करीता बॅक गै रेटीची र कम शासन
जमा कर यात येईल.
Siltation Study के यानं तर जमीनीची धुप थांबिवणे साठी सुचिवणे त आले या उपाययोजनांची
अमं लबजावणी ठे केदाराने वत: िवनाशत व िवनामोबदला करावयाची आहे . तसे च उ खनन व
वाहतुक करतांना जमीनीची धूप होणार नाही याची खबरदारी यावयाची आहे .
वाळू / रे ती उ खननामुळे याखालील जमीनी या गुणधम वर िवपरीत पिरणाम होणार नाही याची द ता
ठे केदारांने घे णेची आहे .
गौण खिनज उ खननामुळे पा या या वाहातील गढू ळपणा (Turbidity), वेग व वाहाचा माग याम ये
कोणताही बदल होणार नाही . याची द ता ठे केदारांनी यावयाची आहे .
सव च यायालयाचे आदेश व रा ीय हरीत यायाधीकरण (National Green Tribunal) यांचे
आदे शाचे उ लघं न होणार नाही याची द ता यावी.
सांडपाणी िनम ण होत अस यास यावर पय वरण व व यजीव संर ण मं ालय, भारत सरकार तसेच
दुषण िनयं ण मं डळ यांनी िवहीत केले या माणकानुसार
ीया करणे त यावी.
उ खनन केलेली वाळू /रे ती वाहतूक कर याकिरता वापर यात येणारी वाहने सु थतीत ठे वणे व
यासाठी PUC Certificate घेणे बंधनकारक राहील. PUC Certificate नसलेली वाहने वाळू
वाहतूकीकिरता वापरता येणार नाही. वाळू उ खनन व वाहतुकीसाठी वापरणे त येणा या यं ातील इंधन
/ ीस गळतीमुळे दुषण होणार नाही कवा पाणी दुषीत होणार नाही याची द ता ठे केदाराने घेणेची
आहे . तसे च वनी दुषण होणार नाही याची द ता घेणेची आहे . सदरील बाबीचे उ लंघन के यास
ठे केदारास दं डास पा राहतील.
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वाळू ची वाहतुक करतांना वाहनातील वाळू लॉ टीक पेपरने/ ताडप ीने आ छादीत क नच वाळू ची
वाहतुक करणे बं धनकारक आहे . तसेच वाहनांचे सावजनीक िठकाणी तसेच वाहतुकीस अडथळा/
गै रसोय होईल अशाप दतीने पाक ग क नये.
उ खनन थळावरील तसेच याजवळ असले या व तीजवळील वातावरणा या हवेची गुणव ा ही
दरवष जाने वारी, एि ल व नो हबर या मिह याम ये तपास यात येईल याची गुणव ा ही कि य
पय वरण व व य जीव सं र ण मं ालय भारत सरकार यांनी ठरवून िदले या मानका माणे असणे
आव यक आहे व सदरील अहवाल देणेची सव जबाबदारी िललावधारकाची राहील.
EMP नुसार बाबिनहाय खच ची मािसक िववरण संबंिधत िललावधरकांनी दरमहा तहिसल काय लय,
ामद ता सिमतीकडू न मािणत क न िज हािधकारी काय लयास सादर करावा.
क शासना या Enforcement & Monitoring Guidelines 2020, व पय वरण वने व
वातावरणीय बदल मं ालय नवी िद ली (MOEF) या िवभागाने वेळोवेळी िनगिमत केल या िनयमाचे
पालन करणे बंधनकारक राहील.
Project Proponent हणून करण पर वे रा य तरीय सिमतीसमोर पय वरण अनुमतीचे ताव सादर
करणा-या अिधका-यांचे नावाने पय वारण अनुमती ा त झालेली आहे . परं तू सबं धीत िललाव
धारकांकडू न वाळू चे उ खनन कर यात येत अस यास पय याने पय वरण अनुमतीमधील नमु द
सवसाधारण अटी व शत तसे च िविश ट अटी व शत रे तीघाट धारकांस बंधनकारक राहतील व याची
अंमलबजावणी कर याची जबाबदारी रे तीघाट धारकांची राहील. यामुळे जे वाळू गट िललावात जातील
यां या बाबतीत सं बिधत िललावधारकां या नावे पय वरण अनुमती वग राहील. परं तू पुढील
कालावधीसाठी पय वरण अनुमतीचा ताव बाबतची कायवाही राज तरीय पय वरण सिमतीसमोर
सादर करणे व अशी पय वरण अनुमती ा त क न घेणे बाबतची कायवाही Project Proponent
करे ल. िललाव धारका या चुकीमुळे पय वरण अनुमती ा त न झा यास संबंिधत िललाव धारकाची
अनामत र कम ज त कर यात येईल तसेच सं बंिधत िललाव धारकावर या वष या हात या िकमती
येवढा दंड आकार यात येईल व याचे नाव का या यादीत (Black List) टाक यात येईल.
सदर रे तीघाटातून झाले या/केले या उ खननाबाबतचा अहवाल दर आठ िदवसांनी या काय लयास
सादर करणे अिनवाय राहील. अहवालाची एक त संबंधीत तहिसलदार यांना दे णे बंधनकारक राहील.
परवा यात मं जुर केलेला रे तीसाठा काढु न सं प यावर कवा परवा यात परवा याची मुदत संप यानंतर
परवानाधारक परवाना आिण काढु न घे यात आले या खिनज मालाचे परीमाण, वाहतुकीचे व यांना
माल िवक यात आला या प काराचे नाव व यासाठी िमळालेली कमत यांचे तपिशल दशिवणारे
सं पुण िववरणप स म ािधका याला सादर करे ल आिण स म अिधका याने छाननी कर यासाठी
मागणी के यानुसार कोणते ही तपिशल, न दवहया याचे कडे सादर करे ल.
रे तीची वाहतूक करतांना गावातील नागरीकांना याचा ास होणार नाही कवा यांना िजवीत वा िव ीय
हानी पोहचणार नाही याची सव वी जबाबदारी रे तीघाटधारक यांची राहील. तसे च वापर कर यात येत
असलेले र ते खराब होणार नाही याची द ता यावी अथवा रे ती/वाळू वाहतुकीकरीता उपल ध
झा यास गावाचे बाहे रील र याचा वापर कर यात यावा तसेच शाळा सु होणे व सुट याचे वेळी
वाहतूक करता येणार नाही.
वाळु या अवै ध वाहतुकीसाठी टर वापर यास ादे शीक पिरवहन अिधका यामाफत याची न दणी
र कर यात येईल.
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वाळु चे अवैध वाहतुकीसाठी वापर यात आले या इतर वाहनांचे उदा. क, टपो, हापटन, हायवा
इ.वाहनांचा परवाना िकमान एक वष साठी ादे शीक पिरवहन ािधकरण (Regional Transport
Authority) यां यामाफत िनलंबीत कर यात येईल.
िललाव धारकाने िललाव थळी काम कर यासाठी संचिलत केले या मजूराबाबत चिलत कामगार
काय ा माणे व अनुषंगीक िनयमा माणे कामकाज करणे आव यक राहील.
या अटी व शत यतीिर त एखादी अट िनिवदे त नमुद कर याचे अिधकार िज हािधकारी / अपर
िज हािधकारी नागपूर यांचेकडे राखुन ठे वला आहे .
DMO to demarcate the proposed sand ghat with geo-referencing clearly providing
adequate space for necessary infrastructure and facilities as presented in the layout.
The District Collector shall ensure that, the final lease be granted only after ensuring
the river bed is dry. No sand mining activity be carried out if there is water in the river
bed.
The District Collector shall ensure that, the approach road from the proposed sand ghat
to the sand storage depot is properly identified and demarcated with the consent of the
concern land owners before issuing final lease document.
PP to ensure that, to monitor the groundwater level during sand quarrying operations, a
network of exisg wells may be established around the sand quarrying area and
pyrometers shall be installed at all sand quarry sites. Monitoring of Groundwater
Quality in the vicinity (one km radius from the sand quarrying site) shall be carried
out once in two months.
PP to ensure that, suitable depots shall be located in the vicinity of the sand quarry site
to facilitate the sale of sand. While selecg the site for deposits, it must be ensured that
the site is within 25 km from the sand quarry site and has an area of around 10-15
Acres with parking facility and proper entry and exit for smooth movement of the
vehicles. The depot site shall preferably be a Government poramboke land, foreshore
area of tank bund etc. near an NH/SH/MDR/ODR. In the absence of any Government
land in the vicinity, private land may be leased out and rent fixed as per the approved
Government rates applicable there in.
PP to identify the central 3/4th part of river on map where there is a deposition of sand
and remaining 1/4th area needs to be kept as no mining zone for the protection of the
bank.
PP to install permanent boundary pillars at the identified area of the aggradations and
deposition outside the bank of the river at a safe location for future surveying. The
distance between boundaries on each side of the bank shall not be more than 100
meters.
PP to ensure that no mining activity is carried out below the depth as approved by the
Competent Authority.
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PP to make sure that the Environmental Management Plan as presented shall be
included in the lease agreement to be signed with the lease holder and ensure its
implementation.
PP to ensure that, the distance of mining activity area from the river bank shall be 1/4th
of the river bed width and should not be less than 7.5 meters.
PP to ensure that, sand shall not be extracted up to a distance of 1 km form bridges and
highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of bridge, public civil
structure (including water intake point) on upstream side and ten times (10x) the span
of such bridge on downstream side, subjected to a minimum of 250 meters on the
upstream and 500 meters on the downstream side.
The District Collector shall define the transportation route from the mining lease
considering the maximum production from the mines, size of mining lease, their
location, the quantity of mineral that can be mined safely etc. considering the
movement of trucks/tippers/tractors for the villages having habitation shall be avoided.
PP to ensure following additional measures are to be provided by the leaseholder to
prevent any vehicle from transporg sand out of the lease area by passing the IT enabled
system.
To provide one entry and exit point for vehicles. In case it is necessary to have more
than one entry/exit al such points have check points all digital monitoring facilities as
mentioned in the Enforcement and Monitoring Guidelines issued by MoEF&CC in
January 2020. All other possible ways of entry/exit shall be closed using barriers. All
provisions shall be made to not make it possible for any vehicle to enter or exit without
entry into the computerized system.
All such point shall have 24x7 CCTV coverage, the footage of which shall be
submitted to the District Collector by the lease holder at mutually agreed frequencies.
The route of mineral transportation vehicle from source to desation shall be tracked
through the system using checkpoints, Radio-frequency identification (RFID) tags, and
GPS tracking.
PP shall carry out sand mining by manual method only.
No
mechanical/electrical/power driven devices shall be used for sand mining purpose.
PP to ensure no stream is diverted due to proposed sand mining activity.
PP to ensure that mining/loading activity shall be restricted to day hours’ time only.
No mining activity shall be carried out after sunset and before sun rise.
PP to ensure that, no heavy vehicles like truck, dumper etc. should ply in the river bed.
PP to ensure that, there is no damage to any fauna and its nesg close to the sand mining
if any.
PP to ensure that, adequate measures like maintenance of roads, sprinkling of water
and plantation is carried out to reduce the dust particulate matter pollution.
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PP to provide movable bio toilets to the workers working in the area and the sewage
generated shall be properly collected and treated so as to confirm to the standards
prescribed by MoEF&CC and CPCB
PP to ensure that, parking shall be done at designated place only and shall not be on
Public roads or in the river bed.
The sand transportation shall be carried out through the covered vehicles only and the
vehicles carrying the mineral shall not be overloaded.
PP to provide First Aid facility at the proposed mining site.
PP proposes to provide Rs. 2 Lakhs for compliance/implementation of issues raised
during the Public Hearing in consultation with the District Collector.
The District Collector to ensure strict compliance of all conditions stipulated in the
Environment Clearance. The District Collector should strictly monitor the compliance
of the conditions stipulated in the Environment Clearance letter.
PP to ensure strict compliance of Enforcement & Monitoring Guidelines published by
the MoEF&CC in January 2020.
PP to adhere to the provisions stipulated in the Sustainable Sand Mining Guidelines
issued by MoEF&CC, Maharashtra Minor Mineral Extraction (Development and
Regulation) Rules, 2013 and Sand Extraction Policy issued by Maharashtra
Government in Revenue and Forest Department.
The District Collector and District Mining Officer shall ensure that there is no violation
of any order with respect to the sand mining activity passed by the Competent Court.
(Particularly, the directions given by Hon’ble Supreme Court of India vide order dated
24.02.2012 in Deepak Kumar case [SLP (C) Nos. 19628-19629 of 2009] and order
dated 05.08.2013 of the Hon’ble National Green Tribunal in application No.171/2013
& 173/2018 be strictly followed.
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