जा.क्र.2018/मशाका/गौख/कावि-670
वजल्हावधकारक कायाालय, जालना
वदनाांकः 28.06.2018
मौ.साळंगी येथीऱ दगाा जळलीऱ कुकुटऩाऱन ऴेजारी ळ दगााच्या ऩामामागे जुने गाळमावजळल, मौ.दे ऊलझरी
ता.जाफ्राबाद येथे गट नं.१९१ जुने गाळमाव ळ स्मऴान ुुमीजळल ळ मौ.सस्ळद ता.मंमा येथे वळवळध ठमकावी जप्त
केऱेल्या अळैध ळालुसामयाचा लऱऱाळ ई-टें डरींग ळ ई-ऑक्ऴन ऩ्दतीने ााऱीऱ ळेलाऩ्रककानस
ु ार कर्याबाबतचे जारीर
प्रगटन. (प्रथम ळेल)
अ. क्र.

दिन ांक

1

29.06.2018

2

04.07.2018

3

01.07.2018

4

06.07.2018

तपशऴऱ
सकाली 10.00 ळाजेऩासुन बबडर रजजष्टरे ऴन ऑनऱाईन ऩ्दतीने (संगवकयय नददवी) सु
ु
रोईऱ.

सांयकाली 05.00 ळाजता बबडर रजजष्टरे ऴन ऑनऱाईन ऩ्दतीने (संगवकयय नददवी) बंद
रोईऱ.
सकाली 10.00 ळाजेऩासुन ई-ननवळदा ऑनऱाईन (संगवकयय) ऩ्दतीने ुरवे सुु रोईऱ.
सायंकाली 05.00 ळाजता ई-ननवळदा ऑनऱाईन (संगवकयय) ऩ्दतीने ुरवे बंद रोईऱ.
ई-ऑक्ऴन सकाली 11.00 ळाजेऩासन
ु ते दऩ
ु ारी 02.00 ळाजेऩयंत.

5

07.07.2018

मौ.सस्ळद ता.मंमा ळ मौ.साळंगी, मौ.दे ऊलझरी ता.जाफ्राबाद येथीऱ अळैध ळालुसामयासामा
प्रस्तावळत रातच्या ंकं मतीऩेषा ा अकधकची ई-बोऱी लऱऱाळधारकास बोऱाळी ऱागेऱ.
ई-ऑक्ऴन ळ ई-टें डरींग यातीऱ मरत्तम रकमेचा लऱऱाळ मंजरर कर्यात येईऱ.

6

07.07.2018

ळरीऱप्रमावे ई-ऑक््नची प्रंरियया ऩव
ु ा झाल्यानंतर त्याच ठदळऴी दऩ
ु ारी 4.00 ळाजता
जजल्राकधकारी कायााऱय जाऱना येथे ई-ननवळदा डाऊनऱोड कुन सघड्यात येईऱ.
ई-ऑक्ऴन ळ ई-टें डरींग यातीऱ मरत्तम रकमेचा लऱऱाळ मंजरर कर्यात येईऱ.

लऱऱाळाच्या रतर अटी ळ ऴती

जाऱना जजल्रयाचे अकधकतत संकेतस्थल www.jalna.nic.in ळर

https://jalnaco.abcprocure.com ळर प्रलस्द कर्यात ेऱेऱे ेरे .

राजेऴ जोऴी
ननळ सी उपजिल्ह धिकाक रत त
प्र.अपर जिल्ह धिकाक रत ि ऱन

ि

जाहकर सचु ना.
1.

जालना वजल्हयातकल मौ.सािगां क ि देऊळझरक ता.जाफ्राबाद ि मौ.उस्िद ता.मठां ा येथे अनावधकृ तपणे साठिलेल्या ि जप्त
के लेल्या अिध िाळुसाठयाचा (ई-वनविदा ि ई-ऑक्शन) प्रणालकद्वारे ई-वललाि करण्यात येत ेहे. िाळु वललािाया अटक ि
शती तसेच िाळुसाठयाचक सरकारक वकांमत ि इतर सिा मावहतक गौण खवनज विभाग वजल्हावधकारक कायाालय, जालना तसेच सिा
उपविभागकय अवधकारक कायाालय, सिा तहवसल कायाालये, वजल्हा पषर द, सािाजवनक बाांधकाम विभाग या जालना
वजल्हयातकल कायाालयाांया नीटकस बीडाािर तसेच https://jalnaco.abcprocure.com ि www.jalna.nic.in या
सक
ां े तस्थळािर प्रवसध्द के लक गेलक ेहे.
2. ई-वनविदा (e-tendering) ि ई-वललाि (e-auction) प्रवक्रयेत भाग घेणा-याांना िध वडजकटल वसग्नेचर (Signing +
encryption) प्राप्त करणे ेि्यक राहकल. न्याने वडजकटल वसग्नेचर वमळविण्याकषरता Pan Card, िाहन परिाना, पासपीटा
साईजचा फीटी, याांया हाडा कीपक सषम म प्रमावणकरण प्रावधकरणाांस (Certifying authority) सादर करुन वडजकटल वसग्नेचर
वमळविता येईल.
3. िाळु वललािाचक प्रवक्रया हक ई-वनविदा (e-tendering) ि ई-वललाि (e-auction) हया दीन्हक प्रवक्रयेद्वारे राबविलक जाईल. ईवनविदा (e-tendering) प्रवक्रयेत भाग घेताांना सांबवधताने https://jalnaco.abcprocure.comया िेबसाईटिर ई-वनविदा
खरे दक करािक. ई-वनविदा खरे दक करण्यासाठक ई-मेल ेयडक, मीबाईल नांबर, पॅन काडा, वटन प्रमाणपत्र, करारपत्र/प्रवतज्ञापत्र
मागकल ०२ ि ााचे ेयकर ि विक्रीकर वििरणपत्र, ेयकर ि विक्रीकर विभागाचे ना-देय प्रमाणपत्र, रहकिासक दाखला
इत्यादक कागदपत्रे अपलीड करुन सादर करणे ेि्यक ेहे. तसेच ई-वनविदा भरत असताांना अजा शल्ु क Debit
card/Credit Card,/Net Banking या माध्यमातनु ि अनामत रक्कम Debit card/Credit Card/Net
Banking/NEFT/RTGS या माध्यमातुन वजल्हा खवनकमा अवधकारक याांचे बॅकां खात्यािर ऑनलाईनच जमा करणे ेि्यक
ेहे.
4. िाळु वललिाचक प्रवक्रया वनविदा (e-tendering) ि ई-वललाि (e-auction) मध्ये काहक ताांत्रकक अडचणक वनमााण झाल्यास
हेल्पलाईन क्रमाांक क्रमाांक +91 – 07940016811, 07940016840, 07940016848, 07940016866, 09099090830
तसेच paresh@abcprocure.com, pooja@abcprocure.com, rizwan@abcprocure.com या email id िर सांपका
साधण्यात यािा.
5. वललािाया ई-टेंडर ि ई-ऑक््न पध्दतकमध्ये ताांत्रकक अडचणक बाबत हेल्पलाईन क्रमाांक 91- 07940270555,
07940270569, 07940270507, 09374519729, 07940270596, 07940270566, 09374519754 िर सपां का
साधािा अथिा support@abcprocure.com या email id िर सपां का साधण्यात यािा.
6. सदरकल हेल्पलाईन क्रमाांक सीमिार ते शक्र
ु िार सकाळक 10.00 ते साांय.06.00 िाजेपयंत तसेच मवहन्याचा पवहला ि वतसरा
शवनिारक सकाळक. 10.00 ते सायां .06.00 या िेळेत सपां का साधण्यात यािा. काहक तात्रां कक अडचण ेल्यास त्यास सिास्िक
जबाबदारक abc e-procurement या शासन वनयक्ु त कांपनकिर राहकल, त्यास हे कायाालय जबाबदार राहणार नाहक.
7. ज्या िाळुसाठयाचक हातचक वकांमत रुपये 10,00,000/- (दहा लषम  रुपये) ि त्यापेषम ा जास्त असेल अशा िाळुघाटासाठक अजा फी
6593/- ि ज्या िाळुसाठयाचक हातचक वकांमत रुपये 10,00,000/- (दहा लषम  रुपये) पेषम ा कमक असेल अशा िाळुघाटासाठक
अजा फी रु. 3593/- ऑनलाईन पध्दतकने भरणा करािक लागेल, सदरचक रक्कम हक ना-परतािा राहकल.
8. वललािासाठक प्रवसध्द के लेल्या िळुघाटाया हातया वकांमतकिर भराियाचक अनामत रक्कम वनवचितत करुन प्रवसध्द के लेलक ेहे.
अनामत रक्कम Debit card/Credit Card,/Net Banking/NEFT/RTGS याद्वारे ऑनलाईन जमा करण्यात यािक.
9. वललािधारकास सिाप्रथम नोंदणक करणे ेि्यक राहकल, त्यानतांरच वललािधारकास ई-टेंडरींग ि ई-ऑक्शन प्रवक्रयेमध्ये भाग
घेता येईल. यासाठक Registration Fees रुपये 2950.00 Debit card/Credit Card,/Net Banking द्वारे eprocurement technologies.ltd (abc procure) याचे खात्यािर जमा करण्यात यािक.
10. ई-ऑक्शन प्रवक्रया पणु ा झाल्यानतांर ई-वनविदा उघड करण्यात येईल ज्याांनक e-tender (ई-वनविदा) मध्ये भाग घेतला ेहे फक्त
त्याांनाच e-auction मध्ये भाग घेता येईल. त्यानां ा https://jalnaco.abcprocure.com या िेबसाईटिर जाऊन ऑनलाईन
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बीलक टाकता येईल ि त्यासीबत िर नमदु के लेल्या पषर े द नबां र 03 मधकल कागदपत्राया मळ
ु प्रतक वजल्हावधकारक कायाालय,
गौण खवनज विभागात दसु -या वदिशक दपु ारक 03.00 िाजेपयंत पढु कल तपासणकसाठक सादर करणे ेि्यक राहकल. त्यानतांरच
सबां वधतास Approval वदल्या जाईल. Digital Signature Certificate, Registration and Profile Approval बाबत
अडचण उद्भिल्यास +91 –07940166866 ि 07940016838 या नबां र िर सपां का साधािा.
ज्याांना का पेषम ा अवधक िाळुसाठयाचक ई-वनविदा ि ई-ऑक्शन मध्ये भाग याियाचा ेहे, त्याांनक प्रत्येक िाळुसाठा वनहाय
स्ितांत्रपणे अजा फी ि अनामत रक्कम जमा करणे ेि्यक राहकल. या रकमा स्ितांत्रपणे िर नमदु पध्दतकने जमा करा्यात,
कवत्रत रक्कम जमा करुन नये.
तसेच ज्याांना काच िाळुसाठयाया ई-वनविदा तसेच ई-ऑक्शन प्रवक्रयेध्ये भाग याियाचा ेहे, त्याांना त्याच िाळुसाठयाचक
ई-टेंडरकग नतांर ई-ऑक्शनसाठक अनामत रक्कम ि अजा फी पन्ु हा भरण्याचक ेि्यकता नाहक.
ई-ऑक्शन वकमान बीलक हक ई-टेंडरकग मध्ये ेलेल्या सििवधक बीलकपेषम ा अवधक रकमेसाठक सांबवधतास लािािक लागेल.
कदा ई-ऑक्शनसाठक बीलक ेल्यास /अपलीड झाल्यास ि त्यानतांर 10 वमवनटात निकन अवधकचक बीलक प्राप्त न झाल्यास
नोंदलेलक बीलक हक अतां कम राहकल, ि ई-ऑक्शन सांगणकीय प्रणालक अपीेपाच बांद हीईल. शेिटया 05 वमवनटात प्राप्त बीलक
अपलीड झाल्यानतांरच पढु कल बीलकसाठक 10 वमवनटाचा कालािधक ेपीेप िाढेल. तथापक, पवहल्या वदिशक ई-ऑक्शन
कायाक्रम सरुु झाल्यानतांर खादक वकांिा त्यानतांरचक क ि अवधकचक बीलक प्राप्त झाल्यास बीलकप्रमाणे अपडेट हीत राहकल.
तथापक, 10 वमवनटाचा कालािधक हक 03 िेळेसच िाढिनु वमळे ल, अशक शेिटचक बीलक ेल्यास हक बीलक अतां कम राहकल.
ई-ऑक्शन मध्ये वललािधारकास वकमान रुपये 10,000/- ि त्याया पटकतच बीलक लािता येईल. ई-ऑक्शन प्रवक्रया
थाांबल्यानतांर/ सांपल्यानतांर दसु -या वदिशक सदर िाळुसाठयाचक ई-ऑक्शन मधकल सििच वकांमत जाहकर के लक जाईल.
िाळु-वललाि सांबवधचे िेळापत्रक https://jalnaco.abcprocure.com ि www.jalna.nic.in या िेबसाईटिर उपलब्ध
ेहे.
वललिाया अटक ि शती सीबतया पषरवशट-1 मध्ये नमदु ेहेत. या अटक /शती मान्य झाल्यािर ई-टेंडरींग ि ई-ऑक्शन मध्ये
भाग घेता येईल.
प्रस्तािकत िाळुसाठयाया सदभां ाात अन्य काहक तक्रारक /ेषम ेप /सचु ना प्राप्त झाल्यास त्याचक तपासणक/चौकशक के ल्यानांतर ि
वललाि न करण्याचक सबळ कारणे अपर वजल्हावधकारक, जालना याांचक खात्रक झाल्यास वललािाचक प्रवकया स्थवगत करण्यात
येईल.
ई-वनविदा सचु नेमध्ये नमदु के लेल्या िेळापत्रकानसु ार ई-वनविदा/ई-ऑक्शन/फीमा खरे दक /डाऊनलीड /बकड भरणे/बकड समाविट
करणे/अनामत रक्कमा जमा करणे हक सिा प्रवक्रया विहकत िेळेत पणु ा करणे अत्याि्यक ेहे, याचक नोंद यािक.
िाळुसाठयाया वनवचितत करण्यात ेलेल्या अपसेट प्राईज (हातचक वकांमत/सरकारक वकांमत) पेषम ा अवधक रकमेचक ई-वनविदा
/ईऑक्शन दाखल करणे ेि्यक ेहे.
ज्याचक ई-वनविदा वस्िकारण्यात येणार नाहक, त्याचक अनामत रक्कम दसु -या वदिशक ऑनलाईन परत करण्यात येईल.
ई-टेंडरकग (ई-वनविदा) अथिा ई-ऑक्शन (ई-वललाि) वस्िकारण्याचे अथिा नाकारण्याचे सिा अवधकार अपर वजल्हावधकारक
जालना याांचेकडे राखनु ठे िण्यात ेले ेहेत.
राजेऴ जोऴी
ननळ सी उपजिल्ह धिकाक रत त
प्र.अपर जिल्ह धिकाक रत ि ऱन

परिशिष्ट-1
मौ.स ळांगी ये ीऱ िग ा िळलीऱ कुकुटप ऱन ऴेि रत ळ िग च्
ा य प माम गे िुने ग ळम विळल, मौ.िे ऊलझरत
त .ि फ्र ब ि ये े गट नां.१९१ िन
ु े ग ळम व ळ स्मऴ न ुम
ु ीिळल ळ मौ.उस्ळि त .मांम ये े वळवळा दमक वी

िप्त कर्य त ेऱेल्य अळरातरय स मळऱेल्य ळ लुस ठय ांच शऱऱ ळ ई-ननवळि ळ ई-ऑक्ऴन पध्ितीने
करवेब बत.
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वललािधारकास ई-वनविदा ि ई-ऑक्शनमध्ये या दीन्हक प्रवक्रयेमध्ये सहभाग घेता येईल तसेच ई-वनविदा ि ई-ऑक्शनमध्ये
भाग घेणा-या वललािधारकास मान्यताप्राप्त सांस्थेकडन वडजकटल वसग्नचर प्राप्त करुन घेणे ेि्यक ेहे. त्यासाठक
पॅनकाडा, ड्रायव्हगां लायसन, मीबाईल न,ां इलेक्शन काडा वकांिा बॅकेचे फीटी असलेले पासबक तसेच रवहिासक परु ा्यासाठक
लाईट वबल इत्यादक साषम ाांवकत कागदपञे ेिशयक ेहे.
ई-वनविदा ि ई-ऑक्शन प्रवक्रयेत भाग घेणा-या सिााना ऑनलाईन नोंदणक [Registration]
https://jalnaco.abcprocure.com या सांकेतस्थळािर करणे ेि्यक ेहे. ऑनलाईन नोंदणककषरता ई-मेल
ेय.डक, पॅनकाडा मीबाईल क्रमाांक ि वडजकटल वसग्नेचर अवनिाया ेहे.
यशस्िक वललािधारकाने िाळुसाठयाचा ताबा घेतल्यानतांर िाळुसाठयाचक सांपणु ा जबाबदारक वललािधारकािर राहकल, ताबा
घेतल्यानतांर िाळुसाठा कमक जास्त झाल्यास याचक सिासिक जबाबदारक वललािधारकाांिर राहकल.
ई-वनविदा / ई-ऑक्शनमध्ये भाग घेणा-याांनक अजाासीबत ेयकर विभागाचे पॅनकाडा, ेयकर विभागाचे वटन प्रमाणपञ,
मागकल ि ी दाखल के लेल्या ेयकर षरटनासचक प्रत, फमा वकांिा कांपनक असल्यास रवजस्रेशनचक प्रत, रवहिासक परु ािा इ.
कागदपञे साषम ाांवकत करुन स्कॅ न करुन जीडणे ेि्यक ेहे. जे वललािधारक िषरल प्रमाणे कागदपञे जीडणार नाहकत
त्याांना ई-वनविदा अथिा ई-ऑक्शनमध्ये भाग घेण्याकषरता अिध ठरविण्यात येईल.
ई-वनविदा / ई-ऑक्शन्दारे वललािात भाग घेणा-या ्यक्तकला रुपये 3,00,000/- वकांिा ऑफसेट प्राईसया 20% यापकी
जक ेवधक असेल तक तेिढक रक्कम अनामत [EMD] म्हणन नेट बॅवक
ां ां ग्दारे District Mining Officer Jalna याांचे
ICICI बॅक खात्यामध्ये िर नमद के लेल्या पध्दतकचा अिलांब करुन ऑनलाईन जमा करािक लागेल. ज्या िाळु गटाचक
ेफसेट प्राईस हक रुपये 10,00,000/- (रुपये दहा लषम ) पेषम ा कमक असेल तर हातया वकांमतकया 20% अनामत म्हणन
भरािक लागेल अनामत रक्कम वललािधारकाने वललािाचे मदु तकत सिा अवट ि शतीचे यीग्य षरत्या पालन के ल्यास,
वललािाचक मदु त सांपल्यानांतर परत करण्यात येईल. वललािाया अवट ि शतीचे पालन न के ल्यास अनामत रक्कम जप्त
करण्यात येईल.
तहवसलदार याांनक प्रस्तािकत के लेल्या िाळ साठयाया वठकाणक अपेवषम त िाळ साठा ेहे वकांिा नाहक, िाहतकीसाठक
ेि्यक रस्ते उपलब्ध ेहेत वकांिा नाहकत, याचक वललािापिु ी खात्रक करुन घेण्याचक जबाबदारक वललािधारकाचक रावहल.
याबाबतकत वललाि मांजरु कनतांर कीणत्याहक तक्रारकचा विचार के ला जाणार नाहक वकांिा या कारणाांसाठक वललािात भरणा
के लेलक कीणतकहक रक्कम परत करण्यात येणार नाहक.
ई-वनविदा / ई-ऑक्शन मधकल सबांधकत िाळ साठयाचक सििच वकांमत वस्िकारल्यानांतर त्यापकी ¼ (25%) रक्कम
District Mining Officer Jalna याांचे ICICI बॅक खात्यामध्ये त्याच वदिशक ऑनलाईन जमा करािक लागेल.
सििच वकांमतकपकी उिारकत 3/4(75%) रक्कम 07 वदिसाया ेत सांबवधत तहवसल कायाालयात क रक्कमक भरणा
करण्यात येईल. उिारकत ¾ (75%) रक्कम जमा करण्याया हमकचे दायकत्ि स्िककारणा-या दीन ्यक्तकसक वललािधारकाने
स्िखचााने खरे दक के लेल्या रुपये 100/- इतक्या रकमेया मरांु ाांवकत (स्टॅम्प पेपर) कागदािर शपथपञ करुन दयािे लागेल.
असे शपथपञ करुन न वदल्यास त्याांने भरलेलक 1/4(25%) रक्कम जप्त करण्यात येईल ि सबांधकत िाळसाठयाचा फे रवललाि करण्यात येईल. तसेच विवहत कालािधकत िषरल प्रमाणे शपथपञ सादर न के ल्यास पषरणामक वनविदा /
वललािधारकास हीणा-या कीणत्याहक नक
ु सानकचक जबाबदारक शासनािर राहणार नाहक.
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वललािधारकाने / वनविदाधारकाने वललािाचक उिारकत (75%) रक्कम 10 शिवसात न भरल्यास त्याांनक भरणा के लेलक
25% रक्कम जप्त करुन सबां वधत वललािधारकास सपां णा राज्यासाठक काळया यादकत टाकन कीणत्याहक वजल्हयात
वललािात भाग घेण्यासाठक अपाञ ठरविण्यात येईल.
उद्यीग उजाा ि कामगार विभाग याचां क
े डकल अवधसचु ना वद.01.09.2016 अन्िये वललिात जाणा-या िाळुघाटात असलेल्या
िाळुसाठयाया स्िामकत्िधन रकमेया (उपलब्ध िाळुसाठा x रु.400/- प्रवत ब्रास = कुण स्िावमत्िधन) याया 10%
अश
ां दान रक्कम म्हणनु वजल्हा खवनज प्रवतठाण जालना या नािाने धनाक ाा्दारे या कायाालयाकडे सादर करािा लागेल,
सदरकल रक्कम हक ना-परतािा असेल.
ेयकर अवधवनयमातकल तरतदकनसु ार वललािातकल सििच वकांमतकया अनु गां ाने वटडक स देणे वललािधारकास
बांधनकारक रावहल. तसेच त्याांना विक्रीकर खात्याकडे वनयमानसु ार विक्रीकर शासन जमा करणे बांधनकारक रावहल.
वललािधाकास पयाािरण शल्ु कापीटक, सििच वकांमतकया 02% रक्कम हक धनाक ााया स्िरुपात पयाािरण शल्ु क म्हणन
दयािक लागेल. त्याने वललािातकल अटक ि शतीचा भगां के ल्यास सदरचक रक्कम जप्त करुन त्याचां िे र वनयमानसु ार गन्ु हा
दाखल करण्यात येईल.
िाळुसाठयाचा ठे का ज्यािेळक रद क करण्यात येईल, अशा िेळेस त्या िाळसाठयाचा न्याने वलालि करण्यात येईल. फे रवललािात पिीया वकांमतकपेषम ा कमक वकांमत ेल्यास, फरकाचक रक्कम पिीया वललाि धारकाकडन जमकन महसलाचक
थकबाकी म्हणन िसल करण्यात येईल. तथापक फे र-वललािात पिीया वकांमतक पेषम ा अवधक रक्कम ेल्यास त्यािर
पिीया वलेलािधारकाचा कीणताहक हक्क राहणार नाहक.
िाळुसाठयाया वललाि मांजरकचे ेदेश वनगामकत के ल्यानांतर वललािधाकाने िाळुसाठयाचा ताबा 02 वदिासाया ेत
घेतला पावहजे ि िाळसाठयाचा ताबा घेतल्याया वदनाांकापासनु या कायाालयामाफा त वनवचितत करुन देण्यात ेलेल्या
कालािधकतच वललािधारकास िाळुसाठा उचल करणे बांधनकारक राहकल.
प्रत्येक मवहन्याया दसु -या ि चौथ्या रवििारक िाळसाठा उचल न करणे वललािधाकरकास बांधनकारक रावहल ि या वदिशक
कीणत्याहक परकवस्थतकत िाळुसाठा उचल करता येणार नाहक. जर उचल के ले तर त अिध उत्खनन समजन वनयमानसार यीग्य
तक कायािाहक करण्यात येईल.
िाळचक उचल करताांना वकांिा त्याचक िाहतुक करताांना खाजगक मालमत्तेस कीणतकहक हानक / नक
ु सान पीहचल्यास त्याचक
भरपाई करण्याचे दायकत्ि वललािधारकािार राहकल. अशा हानकचक / नक
ु सानकचक पषरगणना सषम म अवधका-याांकडन
करण्यात येईल ि त्याबाबतचा त्याचा वनणाय अतां कम रावहल ि अशक रक्कम थकीत जमकन महसलाया िसलकप्रमाणे सबधां कत
वललािधाकाकडन िसल करण्यात येईल.
वललािात मजां र के लेल्या िाळ साठयातनु िाळ उचलण्याचक अतां कम मदु त िरकलप्रमाणे अट क्र.13 मध्ये नमदु के ल्याप्रमाणे
राहकल. वललािात वदलेल्या िाळुसाठयातनु करारात नमद के लेल्या कालािधकत, िाळचक उचल करण्याचक जबाबदारक
वललािधारकाचक राहकल. िाळसाठयात अपेवषम त िाळ साठा नाहक, रस्ते उपब्ध नाहकत, तसेच मानिक िा नसगीक
ेपत्तकया कारणास्ति सदर कालािधक कीणत्याहक पषरस्थकत िाढिन वदला जाणार नाहक ि िाळुसाठा बदलन वदला
जाणार नाहक. तसेच कीणत्याहक पषरवस्थत शासन जमा के लेलक िाळसाठयाचक रक्कम परत के लक जाणार नाहक.
िाळुसाठयातकल िाळु िाहतकीसाठक अवस्तिात असलेले रस्तेच वललािधारकाने िापराियाचे ेहेत. तसेच िाहतकीसाठक
निकन रस्ता वनयमानसु ार वमळविण्याचक जबाबदारक वललािधारकाचक राहकल. रस्ते उपलब्ध नाहकत वकांिा िाहतकीसाठक बांद
ेहेत, या कारणास्ति कीणत्याहक पषरवस्थतकत िाळ उचल करण्याचा कालािधक िाढन वदला जाणार नाहक अथिा
िाळुसाठा बदलन वदला जाणार नाहक. तसेच कीणत्याहक पषरवस्थतकत शासन जमा के लेलक िाळपटयायाचक रक्कम परत के लक
जाणार नाहक. िाहतकीसाठक खाजगक जमकनकतन रस्ता वमळविण्याचक जबाबदारक हक वललािधाकाचक राहकल.
िाळसाठयाचे ज्या षम ेञाचे िाटप के लेले असेल त्या षम ेञातन िाळ उचल करताांना नसगीक सांपत्तकस ि पयाािरणास धीका
हीणार नाहक याचक सिा खबरदारक वललािधारकाने याियाचक ेहे.
वललािधारकाने िाळुसाठयाया जागेिर िदयकीय प्राथमकक उपचार सवु िधा उपलब्ध करुन दयािक.
वललािधारकाने गािक-याांचे वनस्तार हक्कास बाधा पीहचविता कामा नये.
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िाळसाठयाचक उचल करताांना अथिा हलविताांना अपघात झाल्यास त्याबाबत वललािधारक जबाबदार राहकल तसेच
वललािधारकाने अपघाताचक मावहतक तात्काळ जिळया पीलकस ठाण्यात तसेच वजल्हावधकारक कायाालयास दयािक.
वललािधारकाने िाळचक के लेलक उचल, विक्री के लेल्या िाळबाबतचक दनवदनां वहशीब नोंदिहक ठे िणे ेि्यक ेहे. हक
नोंदिहक ि इतर वहशीब कागदपञे वजल्हा खवनकमा अवधकारक, खवनकमा वनरकषम क, महसल अवधकारक तसेच वजल्हावधकारक
ि भविज्ञान ेवण खवनकमा सचां ालनालयातकल वनरकषम ण करणा-या अवधका-याांसाठक उत्खननाया जागेिर उपलब्ध करुन
दयािकत.
वललािधारकाांनक त्याांना मांजर के लेल्या िाळुसाठयातनच िाळचक उचल, विक्री के ल्याबाबत दनवदन वहशीब ठे िािा. तसेच
त्याबाबतचा सविस्तर अहिाल सबां वधत तहवसल कायाालयात प्रत्येक ेठिडयाया सरुु िातकल सादर करण्यात यािा.
वललािधारकाने वललािाया अवट ि शतीचे तसेच कें रां शासनाया िन ि पयाािरण विभागाकवडल वद.24.12.2013
मधकल ऑफीस मेमीरॅ डम मधकल तसेच महारार गौण खवनज उत्खनन (विवनयमन ि विकास) वनयम 2013 ि िाळ वनगातक
धीरण शासन वनणाय वद.12.03.2013 तसेच महारार जमकन महसल अवधवनयम 1966 मधकल तरतदक नसु ार लाग
असलेल्या वनयमाांचे पालन करणे बांधनकारक रावहल. त्याच प्रमाणे िाळुचा पणा उपयीग गौण खवनज म्हणनच के ला पावहजे.
अिध िाळ उत्खनन / साठा /िाहतक प्रकरणात महारार जमकन महसल अवधवनयम 1966 मधकल 48(7) ि (8), महारार
शासन राजपत्र वद.17.08.2015 तसेच तसेच महारार गौण खवनज उत्खनन (विकास ि विवनयमन) वनयम 2013 मधकल
तरतुदकप्रमाणे कायािाहक करण्यात येईल.
िाळुचक िाहतक करताांना िाहनातकल िाळ प्लीस्टकक पेपरने / ताडपञकने े ादकत करुनच िाळचक िाहतक करणे
बांधनकारक ेहे. अशक िाहतक न के ल्यास दडां ात्मक कायािाहक करण्यात येईल.
वललािधारकाने िाळसाठयाचक िाहतुक करताांना हीणारे प्रदु णासबांधक, प्रदु ण वनयञ
ां ण मांडळाने वदलेल्या वनदाशानसु ार
कायािाहक करािक.
अदां ाजकत पषरमाणापेषम ा अवधक िाळसाठा सांबवधत िाळुसाठयात असल्यास, त्यािर वललािधारकाचा कीणताहक अवधकार
राहणार नाहक ि अदां ाजकत पषरमाणापेषम ा अवधक उचल करण्यास वललािधारकास परिानगक देता येणार नाहक. तसेच नमद
अदां ाजकत िाळुसाठयापकी िाळु कमक भरल्यास त्याचक जबाबदारक वललािधारकाचक राहकल.
मा.न्यायालयाने कीणत्याहक िाळुसाठयाबाबत काहक ेदेश / वनणाय वदल्यास, सदर ेदेश / वनणाय वललािधारकािर
बांधनकारक राहतकल ि मा. न्यायालयाचे ेदेश / वनणायानसु ार पढु कल कायािाहक करण्यात येईल.
शासनाया पिु ा परिानगकवशिाय वललािधारकास िाळुसाठयाचा ठे का दसु -या कीणाकडेहक हस्ताांतरकत करता येणार नाहक,
वकांिा दसु -या कीणालाहक चालविण्यास देता येणार नाहक वकांिा वनविदा उघडुन मजां र के ल्यानतां र भागकदारकहक घेता येणार
नाहक, असे के ल्यास सदर िाळुसाठयाचा वललाि रद क के ला जाईल.
िाळचक उचल ि िाहतक
ु के िळ सकाळक 06.00 ते सायक
ां ाळक 06.00 या कालािधकतच करता येईल. या कालािधकनतां र
के लेले उतखनन अिध समजन वनयमानसु ार कारिाई करण्यात येईल ि फौजदारक गन्ु हा दाखल करण्यात येईल.
मजां र साठया्यवतषरक्त इतर वठकाणाांिरुन के लेल्या अिध उत्खनन / िाहतकीचक प्रकरणे उघडकीस ेल्यास अशा प्रकरणक
सबां धां कत ठे केदार / वललािधारक / िाहनमालक –िाहनचालक दी क ेढळलयास त्याांयाविरुध्द प्रचवलत वनयमानसार
कारिाई करण्यात येईल. प्रचवलत वनयमानसु ार कारिाई करताना सबां वां धता विरुध्द भारतकय दडां विधक सवां हता कलम 379
प्रमाणे गन्ु हा दाखल करणे, िाहन जप्त करणे, दडां ात्मक कारिाई करणे, फौजदारक स्िरूपपाचक कािाई करणे इत्यादक
सिरूपपाचक कारिाई करण्यात येईल.
िाळ िाहतक करणारे िाहने रवहिासक भागात उभक करूप नये .
िाळचक िाहतक करणा-या िाहनाांचे सषम म प्राधककरणाने वदलेले Pollution Under Control प्रमाणपत्र िाहनासीबत
बाळगने ेि्यक ेहे.
वललािधारकाने त्याांया मांजर सपां णा षम ेत्रािर प्रकाश पडेल अशा षरतकने लाईटचक ्यिस्था करणे ेि्यक ेहे.
वललािधारकाने त्याांना मांजर के लेल्या षम ेत्रात जाण्यासाठक कच बाहेर रस्त्यािर पडण्यासाठक कच मागा असेल ेवण
उिारकत सिा षम ेत्र अशा प्रकारे बदां करािे की, ज्यामळे तेथे कहक िाहन ेत वकांिा बाहेर जाऊ शकणार नाहक. या साठक
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40.
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लाकडक / तारे चे / लीखडां क वभतां कचे / दगडाचे कांु पण वकांिा मीठमीठक दगडे जक हलविता येणे अशक्य ेहे तक ठे िणे वकांिा
खदां क /चर खीदने ेि्यक असेल.
वललािधारकास शासनाने िेळीिेळक वनगावमत के लेल्या/नतरां प्राप्त हीणा-या सचु नेनसु ार गौण खवनज िाहतक
ु परिाना ि
त्याबाबतया अटक ि शतीचे काटेकीरपणे पालन करणे बधां नकारक राहकल. सदरकल बाबकचे पालन न के ल्यास वनयमानसु ार
कायािाहक प्रस्तािकत करण्यात येईल.
िाळ / रे तक िाहतक करणा-या िाहन चालकाकडे िध िाहतुक परिाना ेहे वकांिा नाहक, या बाबतचे वनरकषम ण सबां ांधकत
महसल यांत्रणेकडुन तथा वनयक्ु त भरारक पथकाकडुन के ले जाईल. अशा वनरकषम णाया िेळक सांबांवधत िाहनचालकाकडे िध
िाहतुक परिाना ेढळला नाहक वकांिा वनवदाट कालािधक सांपलेला असेल तर सदर िाळचे उत्खनन/िाहतक अिध समजन
त्याविरूपध्द महारार जमकन महसल सांवहता 1966 मधकल कलम, 48 (7), महारार गौण खवनज उत्खनन (विकास ि
विवनयमन) वनयम 2013, ेवण सांदभााधकन वद.12.03.2013 तसेच महारार शासन राजपत्र वद.17.08.2015 मधकल
वनधाारकत तरतदकनसार त्याविरूपध्द कडक कारिाई करण्यात येईल.
िाळ/रे तक वललािधारकाने त्यायाकडे असलेल्या िाहतुक परिान्यामध्ये नमदु पषरमाणापेषम ा अवधक पषरमाणचक रे तक/िाळ
िाहून नेत असल्याचे ेढळण ेल्यास त्या िाहनातकल सपां णा गौणखवनज अिध ेहे असे समजन त्यािर वनयमानसार
दडां ात्मक कारिाई तसेच षम मतेपषम 
े ा जास्त िाहतकी बाबत मीटार िाहन कादयानसार कारिाई करण्यात येईल. दडां वनय
कारिाईबरीबर जप्त के लेल्या रे तकचा वललाि करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे वललािधारकाने रे तक/िाळचे के लेले उत्खनन,
विक्री ि िाहतक के लेल्या रे तक बाबतचक दनांवदनक वहशीब नोंदिहक ठे िणे ेि्यक ेहे. वह नोंदिहक ि इतर वहशीब
कागदपत्रे खवनकमा अवधकारक, खवनकमा वनषरषम क, महसल अवधकारक, अ्िल कारकन, मांडळ अवधकारक, तलाठक तसेच
वजल्हावधकारक ि भविज्ञान ि खवनकमा सचां ालनालयातकल वनरकषम ण करणा-या अवधका-यासाठक िाळुसाठयाया जागेिर
खालकल नमन्ु यात उपलब्ध करूपन दयािकत.
अ.
क्र

िाळुसाठया
चे नाांि

वदनाक
ां

िाहन
क्रमाांक

िाहनाचे
नाांि/ प्रकार

िाहन
षम मता

अ.
क्र

िाळुसाठया
चे नािां

वदनाक
ां

िाहन
क्रमाक
ां

िाहनाचे
नािां / प्रकार

िाहन
षम मता

माशसक अहवाल
िाहन
िाहन
िाळुसाठयाचे
पीहचण्याचे
वनघण्याचक िेळ वठकाण ि िेळ
िैनंशिन नोंिवही
िाहन
िाळुसाठयाचे
वनघण्याचक िेळ

िाहन
पीहचण्याचे
वठकाण ि िेळ

िाळु खरेदक
करणा-याचे
नाांि ि पत्ता

विकलेलक िाळु
(ब्रास)

िाहतक
ु
परिाना क्रमाांक

िाळु खरेदक
करणा-याचे
नाांि ि पत्ता

विकलेलक िाळु
(ब्रास)

िाहतक
ु
परिाना क्रमाक
ां

वललािधारकाने त्याांचे वललाि षम ेत्रात येणा-या प्रत्येक िाहनाांचक नोंदणक वजल्हा खवनकमा अवधकारक सांबांधकत तहसकलदार
याांचेकडे करूपन या कायाालयाने वनगामकत के लेले स्टककसा प्रत्येक िाहनाला लािणे ेि्यक ेहे.
िाळचे अनावधकृ त उचल ि िाहतक टाळणेसाठक वजल्हा प्रशासनामाफा त िेळीिेळक देण्यात येणारे वनदाशनाचे पालन करणे
वललािधारकास बांधन कारक राहकल.
कीणतकहक पिु ासचु ना न देता िाळुसाठयाचा ताबा रद क करण्याचा अवधकार मा.अपर वजल्हावधकारक जालना याांचक
े डे राखन
ठे िण्यात येत ेहे
महारार शासन वनणाय महसल
ु ि िनविभाग क्रमाांक गौखवन-10/0512/प्र.क्र.300/ख, वद.12.03.2013, वद.03.01.2018
ि वद.19.10.2013 ि िेळीिेळक वदलेल्या सचु नामधकल अटक ि शती, ई-वनविदा मधकल सििच देकार धारकास बधां नकारक
राहतकल.
ई-वनिकदा /ई- ऑक्शन मधकल अटक ि शतीमध्ये बदल करण्याचे, ई-वनविदा /ई- ऑक्शन प्रवक्रयेत िेळेिर वनणाय घेण्याचे
तसेच ई-वनविदा /ई-ऑक्शन मधकल सििच वकांमत स्िककारण्याचा अथिा नाकारण्याचा सपां णा अवधकार
मा.वजल्हावधकारक/मा.अपर वजल्हावधकारक जालना याचां ेकडे राखन ठे िण्यात येत ेहे ि याांचा वनणाय अतां कम राहकल तसेच
ई-वनविदा धारकाना ती पालन करणे बधां नकारक राहकल.

45.

वललािधारकास ेदेशात नमदु करण्यात ेलेल्या प्रमाणेच िाळुसाठा िाहतक
ु करण्यासाठक कालािधक वमळणार असनु
कीणत्याहक नसगीक अथिा मानिक कारणाांमळ
ु े िाळुसाठा उचल करता ेला नाहक तर याबाबतचक सिास्िक जबाबदारक
वललािधारकािर राहकल ि याबाबत वललािधारकास कीणतकहक भरपाई अथिा िाळुसाठा उचल करण्यास मदु तिाढ वदलक
जाणार नाहक.
राजेऴ जोऴी
ननळ सी उपजिल्ह धिकाक रत त
प्र.अपर जिल्ह धिकाक रत ि ऱन

Details of Sand Stocks to be auctioned at Sawangi & Deulzari Ta.Jafrabad and Uswad Ta-Mantha Dist-Jalna.
Sr.N Name of Sand
o
Stock

1

2

Taluka

3

Gut No/Survey no

4

Period for Lifting Sand

Total Sand Stock
Quantitay

Offset price
per brass

Approval for Offset price
From Collector Office, Jalna

25% Deposit
amount in Rs.

5

6

7

8

9

400

1552

620800

155200

30

550

1552

853600

213400

45

750

1552

1164000

291000

60

stock ( In Days)

मौ.साळंगी येथीऱ दगााजळलीऱ

1

साळंगी

जाफ्राबाद

कुकुटऩाऱन ऴेजारी ळ दगााच्या ऩाठीमागे
जुने गाळठाण जळल

2

दे ऊलझरी

जाफ्राबाद

मौ.दे ऊलझरी येथीऱ गट नं.191, जुने
गाळठाण ळ स्मऴान भुमीजळल
मौ.उस्ळद येथे जजल्हा खननकमा

उस्
वद

मंठा

अधधकारी, यांनी दद.20.06.2018 रोजी
जप्त केऱेल्या ळेगळेगलया 05
दठकाणाळरीऱ ळालुसाठे .

Rajesh Joshi
Residental Deputy Collector, and
Additional Collector, Jalna

