महारा

शासन

िज हा धकार कायालय हंगोल
ख नकम वभाग

वाळु ललाव सन

2016-17

शासक य कंमतीत 15 / 25 % ने कमी क न व 2 नवीन वाळु घाट

( ललाव सुचना)

िज हा धकार कायालय, हंगोल
जाह र सच
ु ना-वाळु ललाव 2016-2017

शासक य कंमतीत 15 / 25 % ने कमी क न व 2 नवीन वाळु घाटां या
रे ती/वाळू ललावाक रता ई- न वदा व ई-ऑ शन सच
ू ना
--------------------------------------------------------

1. महारा

गौण ख नज उ खनन( वकास व

महसूल व वन वभाग नणय
10/05123/ . .300/ख.
आ ण शासन नणय

2.

नयम,2013 मधील

नयम 70 व सन,

.गौख न 10/0512/ . .300/ख, दनांक 12 माच,2013, व नणय

द.19.10.2013, व

नणय

.गौख न-10/1014/ . .498/ख,

.गौख न-10/0815/ . .448/ख, दनांक 16.10.2015, क

जलवायु प रवतन मं ालय यांची अ धसुचना

दरवष िज

व नयमन)

.गौख न-

दनांक 23.12.2014,

शासनाचे पयावरण,वन आ ण

दनांक 15.01.2016 व 20.01.2016, मधील तरतुद

यातील शासक य रे ती गटांची नगती ललावा वारे करावयाची आहे.

यानुसार, िज हा तर य पयावरण आघात मु यांक न

नस
ु ार

ाधीकरण (DEIAA) व िज हा तर य त

मु यांकन स मती (DEAC) यां या मा यते या व अट

व शत या अ धन राहुन , तसेच संबध
ं ीत
ामसभे या ना हरकतीस अ धनराहुन भूजल सव ण व वकास यं णा यांनी सव ण क न ललावास

यो य दश वले या वाळु घाटांचे या पव
ु तीन वेळेस ललाव ई न वदा व ई ऑ शन वारे घे यात आले
आहे ,

यामधुन श लक रा हले या 17 िज हा तर य व 6

हंगोल -परभणी संयु त एकुण 23 वाळु

घाटां या शासक य कं मतीत 15/25 % ने कमी क न व न वन 2 अशा एकु ण 25 वाळु घाटांच ललाव
ई न वदा व ई ऑ शन वारे कर यात येत आहे. वाळू ललावा या अट /शत , वाळू गटाची हातची कं मत
व ईतर सव मा हती गौण ख नज शाखा, िज हा धकार

कायालय,

हंगोल , िज

यातील सव

तह सलदार/उप वभागीय अ धकार यांचे कायालयात तसेच https://maharashtra.etenders.in व आ ण
www.hingoli.nic.in या वेबसाईट/संकेत थळावर पहावयास मळतील.
3. ई- न वदा(e-tendering) व ई ललाव(e-auction)

येत भाग घेण ा-यांना वैध डिजटल स नेचर आव यक

राह ल. न याने डिजटल स नेचर मळ वणयाक
्
रता पॅनकाड, वाहन परवाना, पासपोट साईजचा फोटो
यां या हाड कॉपीज स म

माणीकरण

मळ वता येईल.

4. वाळु

ललावाची

ा धकरणास (Certifying Authority) सादर क न डिजटल स नेचर

या ह ई- न वदा(e-tendering) व ई ऑ शन(e-auction) या दो ह

राब वल जाईल. ई- न वदा(e-tendering) म ये पा
भाग

घेता

येईल.

ई- न वदा

https://maharashtra.etenders.in

ठरले या नवीदाधारकालाच ई ऑ शन( e-auction) म ये

(e-tendering)
या

यां वारे

वेब साईटवर

येत

भाग

ई- न वदा

खरे द

घेत

असताना

करावी.

संबं धताने

ई- न वदा

खरे द

कर यासाठ 1. वैध ई-मेल आयडी, 2. वैध मोबाईल नंबर, 3. पॅनकाड, 4. ट न नंबर (स ट फकेट),
5.करारप / त ा प

100

या बँडवर

येक वाळु घाटाकर ता

वतं , 6. मागील वषाचे आयकर

भर याचे ववरणप , 7. र हवाशी परु ावा, 8. कंपनी/फम अस यास रिज
प े

े शन

माणप , इ या द कागद

कॅन क न अपलोड करणे आव यक आहे . वर ल 1 ते 8 पैक कोणतेह कागदप

अपण
ु अस यास

नवीदा अि वकृत कर याचे अ धकार िज हा धकार / अपर िज हा धकार यांनी राखुन ठे वले आहे त.

तसेच ई- न वदा भरत असताना अज फ Debit Card/Credit Card/Net Banking या मा यमातन
ु व अनामत
र कम Debit Card/Credit Card/Net Banking/NEFT/RTGS या मा यमातुनच िज हा ख नकम अ धकार
हंगोल यांचे खा यावर जमा करणे आव यक आहे.

5.

या वाळू गटाची हातची कं मत

अशा वाळू गटासाठ अज फ
गटासाठ हातची कं मत
गटासाठ अज फ

पये 10,00,000/-(अ र

पये दहा लाख) व यापे ा जा त असेल

.5,000/-( पये पाच हजार फ त) ऑनलाईन भरावी लागेल.

पये 10,00,000/- (अ र

,

या वाळू

पये दहा लाख) पे ा कमी असेल अ या वाळू

पये 2,000/-( पये दोन हजार फ त) ऑनलाईन भरावी लागेल.

6. ललावासाठ

स द केले या वाळूगटा या हात या कं मतीवर भरावयाची अनामत र कम नि चत

केल आहे व ती

स द केलेल आहे . अनामत र कम Debit Card/Credit Card/Net Banking/ NEFT/RTGS

या मा यमातुनच िज हा ख नकम अ धकार , हंगोल यांचे ICICI बँक खा यावर जमा करणे आव यक
आहे .

7. ई- न वदा (e-tendring) या बोल या कालावधीत संबं धतास
कालावधी संप यानंतर

यांची बोल अपलोड करता येईल. हा

दले या मुद तीत Bid Submission Service Provider fee .1063/- Debit Card/Credit

Card/ Net Banking वारे Nextenders India Pvt.Ltd. यांचे खा याम ये जमा करावी व Online Bid Submission
Stage पूण के यानंतरच यांची ई- न वदा (e-tendering) िज हा धकार कायालयापयत सादर होईल.
8.

ई- न वदा (e-tendring) या

वेळ नमद
ु केलेल
या सु

येम ये टे नीकल बीड ओप नंग (Technical Bid Opening) चा दनांक व

आहे. Technical Bid उघड यानंतर

होईल.

यांना ई-ऑ शनम ये भाग

नयोिजत वेळाप कानस
ु ार ई-ऑ शन (e-auction)

यावयाचा आहे

Website वर जाऊन ऑनलाईन बोल टाकता येईल.

यापव
ु

यांना http://e-auctions.in या

यांना Service Provider fee .1000/-

Debit Card/ Credit Card/Net Banking वारे भरणा करावी लागेल.
9. टे नीकल बीड ओपनींग(Technical Bid Opening) नंतर
तेच ई- न वदाधारक पढ
ु ल
पा

येसाठ पा

राहतील. जे ई- न वदाधारक टे ल कल बीड ओपनींगम ये

राहतील अशाच ई- न वदाधारकांना ई-ऑ शन(e-auction) म ये भाग घेता येईल. टे ल कल बीड

ओपनींगम ये अपा

होणा या ई- न वदाधारक पढ
ु ल ललाव

दनांक व वेळ नमुद के या माणे
10.

या य तीची कागदप े प रपण
ू असतील

येकर ता अपा

वतं पणे अज फ

राह ल. या र कमा
नये. तसेच

11. तसेच

ई-ऑ शननंतर

ाईस बीड ओपन(Price Beed Open) कर यात येईल.

यांना एकापे ा जा त गटासाठ ई- न वदा व ई-ऑ शनम ये भाग

गट नहाय

होतील.

यावयाचा आहे

येक

व अनामत र कम, Service Provider fee जमा करणे आव यक

वतं पणे वर नमुद केले या प दतीने जमा करा यात. एक त र कम जमा क

येक गटासाठ आव यक कागदप े सवतं
्
पणे अपलोड करावीत.

यांना एकाच वाळू गटासाठ

यावयाचा आहे

यांनी

ई- न वदा तसेच ई-ऑ शन या दो ह

यांम ये भाग

यांना याच वाळू गटासाठ ई-टडर ग
ं नंतर ई-ऑ शनसाठ अनामत व अज फ पु हा

भर याची आव यकता नाह . परं तु,

यांना Service Provider fee गट नहाय र कम

पये 1000/-

Debit Card/Credit Card/Net Banking वारे च Nextenders India Pvt.Ltd. यांचे खा याम ये
लॉग इन करताना जमा करावी लागेल.
12. ई-ऑ शनसाठ
लावावी लागेल.

कमान बोल ह रे ती घाटा या हात या कं मती या अ धक र कमेसाठ संबं धतास

थम बोल क रता 45

म नटांच ा अवधी दे यात येईल.

दले या 45

म नटांपक
ै

शेवट या 10 म नटात कोणी बोल वाढ व यास ललावधारकास Auto Extention प दतीने 15 म नटांच ा
अवधी वाढून

मळे ल. वाढ व 15

म नटांप ैक शेवट या 05

म नटात कोणी बोल

लाव यास Auto

Extention System नस
ु ार ललावधारकास आणखी 15 म नटांच ा अवधी मळून सदरची
(continue) सु

राह ल. सु वाती या 45 म नटात तसेच वाढ व 15 म नटां या अवधीत कोणतीह बोल

ा त न झा यास E Auction System Block होईल.

नि चत कर यात येईल.

13. ई-ऑ शनम ये

कमान

णाल म ये एक बॉ स

दसेल

पये 10,000/- व

यानंतर E Tender उघडून सव च बोल धारक

या या पट तच बोल

लावता येईल. संगणक य

याम ये 1 ते 100 आकडे असतील. तेथे संबध
ं ीत आक या या दहा

पट ने बोल वाढ वता येईल. उदा.20 आकडा
ई-ऑ शन

या अ वरत

नवड यास

पये 2,00,000/- ची बोल लावता येईल.

या थांब व यानंतर/सपं यानंतर दस
ु -या दवशी सदर वाळुघाट ई-ऑ शनमधील सव च

कं मत जाह र केल जाईल.

14. वाळू

ललावासंबध
ं ीचा तार ख नहाय तप शल https://maharashtra.etenders.in व http://e-

auctions.in आ ण www.hingoli.nic.in या वेब साईटवर उपल ध आहे .

15. सव च ई- न वदा व ई- ललावधारकाने व हत मु ांक शु क, सुर ा ठे व, पयावरण शु क, आयकर
शु क,

ललाव र कमे या 10%

हॅट र कम(VAT) सव ण शु क तसेच 27 माच 2015 रोजी

अ धसूचीत झाले या खाण व ख नजे ( वकास व नयमन) संशो धत अ ध नयम-2015 नस
ु ार सव च
बोल या 10 % र कम ना परतावा िज हा ख नज

त ठान हंगोल , या नावाने रा

यकृत बैकेचा

ड. ड. जमा करणे बंधनकारक असन
ु तदनंतरच करारनामा व आदे श कर यात येईल.

16. ई- न वदा व ई- ललावधारकास गौण ख नजाबाबत शासन नणय, दनांक 12.3.2013 व दनांक
26.12.2014 मधील सव तरतुद , महारा

गौण ख नज उ खनन ( वकास व व नयमन) नयम,2013

तसेच पयावरण वषयक अनुमतीम ये नमुद व त ्यानंतर वेळोवेळी शासनाने नग मत केले या सव अट
व शत बंध नकारक राहतील.

17. ई न वदा/ई ऑ शन या तां ीक बाबीसाठ support.gom@nextenders.com या ई-मेल आयडी व
दरु वनी

अ धकार

मांक 020-2531555 वर संपक करावा. तसेच कायालयीन बाबी वषयी िज हा ख नकम

ी.अमोल कळसकर यांना िज हा धकार कायालया या 02456-221450 वर व अवल कारकून

ी.एस.के.कोकरे मोबाईल

7385452717 या

मांकावर

.- 9922023191 तसेच
संपक साधावा.

18. ई न वदा व ई ऑ शन प दतीने रे ती/वाळू

लपीक,

ी.शेख ए. य.ु यां याशी मोबाईल

.-

ललाव करणेसाठ खाल ल माणे वेळाप क न चीत

कर यात आले आहे .

19. ई- न वदा(e-tendering) अथवा ई-ऑ शन(e-auction) ि वकार याचे वा नाकार याचे तसेच
तां क अडथळा

नमाण झा यास सदर कायवाह

सुचना न दे ता न वदा
राखन
ू ठे वले आहेत.

या र

पढ
ं ीचे तसेच कोण याह
ु े ठे व यासंबध

तरावर पव
ु

कर याचे अ धकार िज हा धकार / अपर िज हा धकार , हंगोल यांनी

वा./-

िज हा धकार , हंगोल

E-Tender and E-Auction Schedule for Hingoli Collector Office
Third Auction 21.02.2017 to 14.03.2017
Sr.No. Department Stage
Start Date
Time
End Date
1
Tender Release
21.02.2017
10.00
22.02.2017
2
Tender Download
22.02.2017
23.01
06.03.2017
3
Bid Preparation
22.02.2017
23.01
6.03.2017
4
Close for Technical
06.03.2017
23.01
7.03.2017
5
Close for Price Bid
06.03.2017
23.01
07.03.2017
6
Bid Submission
07.03.2017
23.01
08.03.2017
7
Technical
Bid
08.03.2017
23.01
09.03.2017
Opening
8
e-Auction
13.03.2017
11.00
Till process
complete
9

Price Bid Opening

13.03.2017

11.01

14.03.2017

Time
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00

Till process
complete

हंगोल िज हयातील वाळु ललाव सन 2016-2017 अट व शत
1.- ई- नवीदा व ई-ऑ शनम ये भाग घेणा-यास संबंधीत कंपनीकडून डजीटल स नेचर

ा त क न घेणे

आव यक आहेü.

2- Digital Signature मा यता ापत
् सं थेकडून

ा त क न

यावी,

यासाठ पॅनकाड, वाहन परवाना, मोबाईल

नंबर, इले शन काड कं वा बँकेचे फोटो असलेले पासबक
ु तसेच र हवासी परू ा यासाठ लाईट बील, टे ल फोन बील
इ याद सा ांक त कागदप े आव यक आहेत.

3.-ई- नवीदा/ई-ऑ शनम ये भाग घेणा-यांनी अजासोबत आयकर वभागाचे पॅन काड,
माणप , मागील वष दाखल केले या आयकर र टनची

र हवासी पूरावा इ याद सा ांक त कागदप े
सदरची कागदप े जोडणार नाह त
येईल.

कॅन क न जोडणे/अपलोड करणे आव यक आहे.

गटासाठ अज फ

या

त,

य ती

यांना ई- नवीदा अथवा ई-ऑ शनम ये भाग घे याकर ता अवैध ठर व यात
य तींना

या वाळूगटाची हातची

10,00,000/-( पये दहा लाख) पे ा जा त असेल अशा वाळू गटांसाठ अज फ
या वाळूगटाची हातची

कर वभागाचे टन

त, फम कं वा कंपनी अस यास रिज ेशनची

4.-ई- नवीदा व ई-ऑ शनम ये भाग घेऊ इि छणा-या
तसेच

व

कं मत

कं मत

पये

पये 5,000/- ( पये पाच हजार)

पये 10,00,000/- ( पये दहा लाख) पे ा कमी असेल अशा वाळू

पये 2,000/- ( पये दोन हजार) ऑनलाईन भरावी लागेल.

5- ई-टडर/ई-ऑ शनम ये भाग घेऊ इि छणा-याने संबंधीत कंपनीस ई- नवीदेसाठ
तरेस ट फ त) व ई-ऑ शनसाठ

पये 1063/- ( पये एक हजार

1000/- ( पये एक हजार) असे नापरतावा शु क ई-पमट वारे , जसे ई नेट

बँक ंग/डेबीट काड प दतीने भरणा क न संबं धत वेबसाईटव न डाऊनलोड क न खरे द करावी लागेल.
6-

येक य ती/सं था यांना

7- ई- नवीदा/ई-ऑ शन वारे

येक वाळुगटासाठ

10,00,000/- पे ा कमी असेल
कं मत

वतं

पणे ऑनलाईन चाजसचा भरणा करावा लागेल.

ललावात भाग घेणा-या

य तीला,

या वाळू गटाची हातची

या वाळू गटाक रता हात या कं मती या 20% व

पये 10,00,000/- पे ा जा त असेल

या वाळू गटाक रता

कं मत

पये

या वाळू गटाची हातची

पये 3,00,000/- कं वा हात या कं मती या

20% र कम यापैक जी जा त असेल ती र कम अनामत र कम [EMD]

हणुन नेट बँक ंग वारे District

Mining Officer Hingoli यांचे ICICI बँक खा या ये उपरो त नमुद प दतीचा अवलंब क न ऑनलाईन जमा
करावी लागेल.
8-

तावीत वाळूगटा या

ललावासंदभात अ य काह

त ार /आ ेप/सुचना

ा त झा यास

याची तपासणी/

चौकशी के यानंतर व ललाव न कर याची सबळ कारणे अस याची िज हा धकार /अपर िज हा धकार यांची
खा ी झा यास ललावाची

या

थगीत कर यात येईल.

9- ई- नवीदा सुचनेम ये नमुद केले या वेळाप कानुसार ई- नवीदा/ई-ऑ शन/फॉम खरेद /डाऊनलोड/ बड भरणे/ बड
समा व ट करणे/अनामत र कम जमा करणे ह सव
यावी.

10- वाळु गटासाठ

नि चत कर यात आले या ऑफसेट

ई-ऑ शन ऑनलाईन दाखल करणे आव यक आहे.
11-

या बोल दारांची न वदा ि वकार यात येणार नाह

या व हत वेळेत पुण करणे अ याव यक आहे यांची नोद
ाईस( हातची कं मत) पे ा अ धक रकमेची ई- नवीदा/

यां या अनामत रकमा ललाव संप यानंत र ऑन लाईन

प दतीने "ई" न वदा भरतांना दले या बँक खा याम ये पर पर ऑनलाईन (Online) जमा केल जाईल.
12- संबंधीत रेती/वाळू

थळात अपे ीत वाळूसाठा आहे कं वा नाह , वाहतक
ु साठ आव यक र ते उपल ध आहेत

कं वा नाह त, वाळुगटात पाणी आहे कं वा नाह , याची खा ी क न घे याची जबाबदार

ललावात भाग घेणा-याची

राह ल. याबाबत कोण याह त ार चा वचार केला जाणार नाह .

13- ई नवीदा/ई ऑ शनमधील संबध
ं ीत वाळुगटाची सव च कं मत ि वकार यानंतर यापैक 1/4 (25%) र कम
शासन खा याम ये याच दवशी जमा करावी लागेल.

14- सव च कं मतीपैक उवर त 3/4 (75%) र कम 15 दवसांत संबंधीत तह सलदार यांचयाकडे
्
एक रकमी
भरावी लागेल. सदरची र कम जमा कर या या हमीचे दायी व
वखचाने खरेद केले या

दयावे लागेल. असे शपथप

वीकारणा-या दोन

य तीसह

पये 100/- इत या रकमे या मु ांक त ( टँ प पेपर) कागदावर शपथप
क न न द यास

कर यात येईल व संबंधीत वाळुग टाचा फेर

याने भरलल अनामत रक् कम व

ललाव कर यात येईल. तसेच

ललावधारकास
व रत क न

1/4 (25%) र कम ज त

व हत कालावधीत वर ल

माणे

शपथप

दाखल न के या या प रणामी

नवीदा/

ललावधारकास होणा-या कोण याह

शासनावर राहणार नाह .

नक
ु सानीची जबाबदार

15- ललावधारकाने ललावाची उवर त र कम 15 दवसात न भर यास याला संपुण रा यासाठ काळया याद त
टाकुन कोण याह िज हयात ललावात भाग घे यासाठ अपा

ठर व यात येईल.

16-आयकर अ ध नयमातील तरतूद नुसार ललावातील सव च कं मती या अनुषंगाने ट डीएस देणे ललावधारकास
बंधनकारक राह ल. तसेच यांना व
17- ललावधारकास

कर खा याकडे नयमानुसार व

कर शासन जमा करणे बंधनकारक राह ल.

पये 5000/- ( पये पाच हजार) इत या रकमेचा उपसंचालक महारा

वकास यं णा, औरं गाबाद यां या नावे काढ यात आलेला रा

भज
ू ल सव ण व

यकृत बँकेचा धनाकष (डी,डी,) सव ण शु कापोट

जमा करावा लागेल तसेच 27 माच 2015 रोजी अ धसूचीत झाले या खाण व ख नजे ( वकास व नयमन)
संशो धत अ ध नयम-2015 नुसार

वामी वधा या 10 % र कम ना परतावा िज हा ख नज

या नावाने र कम जमा करावा लागेल.

18- ललावधारकाने करारनामा करतेवळ
े ी ललावा या अट व शत चे यथो चत पालनाथ र कम
( पये तीन लाख फ त)

कं वा हात या

र कम

हणून भरावी लागेल. परंतु,

र कम

ललावधारकाने

पे ा कमी असेल

या वाळू गटासाठ

त ठान हंगोल ,

पये 3,00,000/-

कं मती या 20% यापैक जी अ धक असेल तेवढ र कम अनामत

या वाळू गटाची हातची कं मत
हात या

पये 10,00,000-/ ( पये दहा लाख फ त)

कं मती या 20% र कम अनामत

ललावाचे मद
ु तीत सव अट

हणन
ु भरावी लागेल. ह

व शत चे यो य र या पालन के यास

ललावाची मद
ु त

संप यावर परत कर यात येईल. अट व शत चे पालन न के यास अनामत र कम अंशतः अथवा पुणतः ज त
कर यात येईल.

19- ललावधारकास पयावरण शु कापोट , सव च कं मती या 2% र कम ह बँक गॅरंट या
शुलक
्

हणून दयावी लागेल.

याने ललावातील अट /शत चा भंग के यास सदरची र कम ज त क न

नयमानुसार गु हा दाखल कर यात येईल.

20-

यावेळी ललाव र

पव
ू या

थकबाक

कर यात येईल, यावेळी या वाळू

कं मतीपे ा कमी

व पात पयावरण
यांचेवर

े ाचा न याने ललाव कर यात येईल. फेर ललावात

कं मत आ यास, फरकाची र कम पव
ू या

ललावधारकाकडून जमीन महसल
ु ाची

हणून वसल
ू कर यात येईल. तथा प, फेर ललावात पूव या कं मतीपे ा अ धक (जादा) कं मत आ यास

यावर पव
ू या ललावधारकाचा कोणताह ह क राहणार नाह .

21- ललाव मंजुर चे आदेश नग मत के यानंतर ललावधारकाने वाळुगटाचा ताबा सात दवसां या आत घेतला
पाह जे व वाळुगटाचा ताबा घेत या या
राह ल.

22- मा.उ च

दनांकापासन
ू एक आठवडया या आत उ खनन सु

यायालय,मब
ंु ई येथे दाखल

नणया वये ठरवन
दले या
ू

रट या चका

.4830/2010 मधील

करणे आव यक

दनांक 26.10.2010

या

नकषानस
ु ार, वाळू गटाशी संबं धत तह सलदार यांनी उ खननाचा अहवाल

येक

आठव याला िज हा धकार / अपर िज हा धकार यांना सादर करणे आव यक आहे. तसेच म ह या या दस
ु −या व
चौ या र ववार उ खननबंद ठे वावे. व उ खनन बंद असले या
करावे व

यांचा अहवाल िज हा धकार

ललावधारकांनी सदर बाबीची न द

23- ललावधारकास,

यावी.

यां या मंजुर

/ अपर िज हा धकार

े ातील

या

दवशी तह सलदार यांनी वाळू गटाचे नर

ण

यांना सादर करणे आव यक आहे. सबब,

ठकाणातून वाळू काढ याने ज मनीची धूप होऊ शकेल व

यामळ
ु े नवासी इमारतींना, घरे अथवा इतर बांधकामे यांना धोका नमाण होईल अशा ठकाणातून वाळूचे

उ खनन करणार नाह अथवा इतरांना तसे कर यास परवानगी देणार नाह . अशा
तबंध करणारा िज हा धकार यांचा नणय अंतीम असेल.

वत:

करणी उ खनन कर यास

24- भज
ु ल सव ण आ ण वकास यं णा वभागाने व हत केले या मयादे या प लकडे असले या

े ातून वाळूच े

उ खनन करता येणार नाह . तसेच इतर य तीं या खाजगी मालक या जमीनीतून, अशा ज मनी ललावधारकास
दे यात आले या

े ात समा व ट अस या तर

या ठकाणाहून वाळू काढता येणार नाह . तसेच र ते पायवाट
हणुन वापर यात येण ा-या जमीनीत ून वाळू काढता येणार नाह .

25- कोण याह रे वे या पल
ु ा या कोण याह बाजूने 600 मीटस (2000 फुट) अंतरा या आत वाळूचे उ खनन
करता येणार नाह . तसेच जेथे नद

ना यांवर पल
ू आहेत, यां या

तंभापासून 100 मीटसपयत रेती/वाळूचे

उ खनन करता येणार नाह . को हापरू प दतीचे बंधारे व परु ात व खा याने
रेती/वाळूचे उ खनन करता येणार नाह .

तबं धत केले या

े ाम ये

26- वाळूचे उ खनन करतांना कं वा ती काढतांना खाजगी मालम तेस कोणतीह हानी/नक
ु सान पोहच यास
भरपाई कर याचे दायी व

याची

ललावधारकावर राह ल. अशा हानी/नुकसानीची प रगणना स म अ धका-याकडून

कर यात येईल व

याबाबतचा

याचा

नणय अं तम राह ल व अशी र कम थक त जमीन महसल
ु ा या

वसल
माणे संबध
ं ीत ललावधारकाकडून वसूल कर यात येईल.
ू

27- ललावाने दले या ठे या या कालावधीत शासनाने तो ठे का र
उ खनन कर यास कं वा वाळू काढ यास बंद घात यास
याच िज

क न घे याची जबाबदार

यात करावी लागेल व

ललाव धारकाची असेल.

ललाव

लागेल क

े ातून बाहेर र

यासाठ अकृ षक परवा यासह आव यक जमीन उपल ध

सदर वाळू साठ व यासाठ एकच सलग जागा ठर वता येईल.

े ात नद पा ातन
ू जा यासाठ एकच

यावर पड यासाठ एकच माग असेल आ ण उव रत सव

यामळ
ु े तेथे एकह

वाहन आत

े ाचे

या िज हा धकार /अपर िज हा धकार

ते ठकाण नद पा ापासन
ू 200 मीटरपे ा अ धक अंतरावर नसावे. सदर या
आ ण नद

याला मंजुर केले या

ललावधारकास शासनावर खटला भरता येण ार नाह .

28- उ खनन केले या कं वा काढले या वाळू/रेतीची साठवणूक,
यांनी केला असेल

के यास कं वा

े

कं वा बाहेर जाऊ शकणार नाह . यासाठ

अशा कारे बंद करावे
लाकडी/तारेच/े लोखंडी/

भ ंतीचे/दगडाचे कंु पण कं वा मोठमोठ दगडे जी हल वता येणे अश य आहे ती ठे वणे कं वा खंदके/चर खोदणे

आव यक असेल.

वाळू/रेती ठे याची मद
ु त संप यापूव

साठा मुदत संप यानंतर 10

या वाळू/रेतीचे उ खनन केलेले आहे

दवसात उ खनना या जागेव न हल व यात आला नाह

या वाळू/रेतीचा

तर तो शासना या

मालक चा होईल व अशा वाळू/रेती या कं मतीबाबत अथवा मालक बाबत ललावधारकास कोणताह ह क सांगता
येणार नाह

कं वा याबाबत शासना व

द दावा करता येणार नाह . तसेच ललावाचा कालावधी संप यानंतर तसेच

10 दवसाची मद
ु त संप यानंतर कोण याह प रि थतीत वाळू रेती साठा कर यास परवाना दला जाणार नाह .
29- ललावधारकाने

नधा रत वाळूगटातून वाळूचे उ खनन क न

मांक , वाळूगटाचे नाव/ मांक , वाहन कोठून कोठे जाणार आहे,

न दणीकृत मोबाईलव न एसएमएस (SMS) न द ट
मोबाईलवर

याने के ले या वनंतीनुसार

येक वाहनामधील वाळूचे प रमाण, वाहन

या दोन ठकाणांमधील अंत र इ या द तप शल

मांकावर कळ वल.

यास एसएमएस वारे टोकन नंबर

पावतीवर नमुद करावा लागेल. टोकन नंबर

णाल कडून ललावधारकास न दणीकृत
ा त होईल.सदर टोकन नंबर बारकोड

ा त झा या शवाय व ते बारकोड पावतीवर नमुद के या शवाय

ललावधारकास वाळू/रेतीची वाहतक
ू करता येणार नाह . टोकन नंबर शवाय व बारकोड पावती

के यास ती अवैध ठ न यावर

च लत कायदे व धोरणानस
ु ार दंडा मक कारवाई केल जाईल.

शवाय वाहूतक

30-वाळू/रेतीची वाहतक
ू करणा-या चालकाकडे उ त टोकन नंबर नसेल कं वा टोकन नंबरचा कालावधी संपलेला
असेल तर अशी वाहतक
ू अवैध ठरेल.

31- वाळू/रेतीची वाहतक
ू करणा-या वाहन चालकाकडे वैध बारकोडयु त पावती व टोकन नंबर आहे कं वा नाह ,
याबाबतचे नर

ण संबं धत महसूल यं णेकडून नयु त भरार पथकाकडून,तह सलदार, िज ह ख नकम अ धकार

अथवा िज हा धकार

नाम नदश करतील अशा

य तींकडून केल

जाईल. अशा

वाहनचालकाकडे वैध बारकोडयु त पावती व वैध टोकन नंबर आढळल नाह
असेल तर सदर वाळूचे उ खनन/वाहतक
ू अवैध समजून
कलम 48(7) व (8), महारा

या व

द महारा

नर

णा या वेळी संबं धत

कं वा न द ट कालावधी संपलेला

जमीन महसल
ू सं हता,1966 मधील

गौण ख नज उ खनन ( वकास व व नयमन) नयम, 2013 आ ण शासन नणय,

दनांक 12.3.2013 मधील नधा रत तरतुद नुसार या व

द कारवाई कर यात येईल.

33- वाळू/रेती ललावधारकाने पावतीम ये नमुद प रमाणापे ा अ धक प रमाणाची रे ती/वाळू वाहून नेत अस याचे
आढळून आ यास या वाहनातील संपण
ू गौण ख नज अवैध आहे असे समजून यावर नयमानुसार दं डा मक
कारवाई तसेच

मतेपे ा जा त वाहतक
ु बाबत मोटार वाहन काय यानुसार कारवाई कर यात येईल. दंडनीय

कारवाई बरोबर ज त केले या रेत ीचा
उ खनन, व

ललाव कर यात येईल.

याच माणे

ललावधारकाने रेती/वाळूचे के लेले

व वाहत क
ू केले या रेती बाबतची दैनं दन हशोब न दवह ठे वणे आव यक आहे. ह न दवह व

इतर हशोब कागदप े ललाव धारकाने दर म ह या या 05 तारखेपयत

िज हा धकार कायालय, ख नकम वभाग

व संबंधीत तह सलदार यां या कडे सादर करणे बंधनकारक आहे. तसेच िज हा ख नकम अ धकार , ख नकम
नर

क, महसल
ू अ धकार अवल कारकून, मंडळ अ धकार , तलाठ तसेच अपर िज हा धकार व भू व ान व

ख नकम संचालनालयातील न र ण करणा-या अ धका-यासाठ उ खनना या जागेवर उपल ध क न
34- अंदाजीत प रमाणापे ा अ धक वाळुसाठा रेतीगटात अस यास,

यावर

यावीत.

ललावधारकाचा कोणताह अ धकार

राहणार नाह . व अंदाजीत पर माणापे ा ललावधारकास अ धक उ खनन करता येणार नाह . प रमाणापे ा जा त
उ खनन के यास दंडा मक कारवाई कर यात येईल. तर नमुद अंदाजीत वाळुसाठयापैक
याची जबाबदार

ललावधारकाची राह ल.

35- ललावधारकाने िज हा प रषद कर/पंचायत कर व हत के या माणे अदा करावा

वाळु कमी भर यास

36- जेथे वाळू उ खनन चालू आहे
यावी.

ललावधारकाने

या ठकाणी फलक लावन
ू उ खनन

याला मंजुर केले या

ाधीका-यां या पुव परवानगीने नेमले या

े ाची सीमा न चीत क न दश व यात

े ा या सीमा दश वणारे खांब उभारावे.

वत:चे तसेच स म

या या उपठे केदाराचे नाव, प ता व जागेचा तपशील दश वणरा फलक

यो य ठकाणी लावणे आव यक आहे.
37- ललावात मंजूर केले या वाळूघाटातून वाळु उ खननाची अंतीम मद
ु त िज हा धकार हे न चीत क न देतील
अथवा 30 स टबर 2017 पयत राह ल.
िज हा धकार हे न चीत क न देतील
दले या

ललाव घे याची तार ख कोणतीह असल तर

ललावाचा कालावधी

या दवशी अथवा 30 स टबर 2017 रोजी संपु टात येईल. ललावात

े ातून करारात नमुद केल या कालावधीत, परवानगी दले या साधनां या सहायानेच वाळूच े उ खनन

कर याची जबाबदार

ललावधारकाची राह ल. वाळू

थळात अपे ीत साठा नाह , र ते उपल ध नाह त, वाळु

थळात पाणी आहे, अशा तसेच मानवी वा नैसग क आप ती या कारणा तव सदर कालावधी कोण याह

पर थीतीत वाढवून

दला जाणार नाह व वाळूगट बदलन
ू

दला जाणार नाह . तसेच कोण याह प रि थतीत

शासन जमा केलेल वाळूगटाची र कम परत केल जाणार नाह .
38- उ खनन केले या गौण ख नजाचे वाहतूक साठ

अि त वात असलेले र तेच

ललावधारकाने वापरावयाचे

आहेत. वाहतक
ु साठ वेगळे र ते शासनाकडून उपल ध क न दले जाणार नाह त. तसेच आव यकता अस यास
वाहतक
ु साठ

नवीन र ता

मळ व याची जबाबदार

ललावधारकाची राह ल.

र ते उपल ध

नाह त

कं वा

वाहतक
दला जाणार
ु साठ बंद आहेत या कारणा तव कोण याह प रि थतीत वाळु उ खननाचा कालावधी वाढवन
ू
नाह अथवा वाळुगट बदलन
दला जाणार नाह . तसेच कोण याह प रि थतीत शासन जमा केलेल वाळूगटाची
ु
र कम

परत

केल

जाणार

नाह .

ललावधारकाची राह ल.

39- वाळू उ खनन कर यासाठ

वाहतक
ू साठ

या

खाजगी

जमीनीत न
ू

े ाचे वाटप केलेले असेल

संप तीस व पयावरणास धोका होणार नाह याची सव खबरदार
40- पयावरणाचे संतुलन राख यासाठ

या

र ता

मळ व याची

जबाबदार

ह

े ातून वाळु उ खनन करतांना नैसग क

ललावधारकाने यावयाची आहे.

नकामी वाळूचे साचलेले ढग नद पा ातील वाळू उपस यामुळे झालेले ख डे

बज
ु व यासाठ उपयोगात आणावे. याची जबाबदार

ललावधारकाची राह ल.

41- ललावधारकाने सलटे शन (Siltation) अ यासाबाबतचा अहवाल वाळू उ खननाचा कालावधी संप यापव
ू त
एज सी, जसे NIO/CWPRS माफत क न

याचा अहवाल पयावरण वभाग, िज हा धकार कायालय व महारा

दषण
नयं ण मंडळ, औरंगाबाद यां याकडे सादर करावा लागेल.
ु

42र

ललावधारकाने मंजूर

े ापैक

यावर CPCB Guideline नुसार

थानीक वन अ धकार

हर याल (Greenbelt) करावी लागेल.
43- ललावधारकाने कासव

जनन

कमीत कमी 20 ट के

े ाम ये नद तीरावर तसेच गावातील वाहतक
ू

व फलो पादन अ धकार

े ात वाळुचे उ खनन क

यांचे मदतीने झाडे लावून

नये.

44- ललावधारकाने उ खनना या वेळी Soil Erosion व Silt Management बाबत आव यक
या यात.

45- ललावधारकाने उ खनना या जागेवर वै यक य

या द ता घे यात

ाथमीक उपचार सु वधा उपल ध क न दयावी.

46- ललावधारकाने वा षक पयावरणीय अंके ण अहवाल पयावरण वभागास सादर करावा.
47- ललावधारकाने वाळू चे भज
ू ल सव ण आ ण
खोल त उ खनन क

वकास यं णेने सव णात व हत केले या खोल पे ा जा त

नये. तसेच नद पा /नाला यांचे पा

नुकसान होणार नाह याचीह खबरदार

बदलून अथवा

यांना हानी पोहचवन
ू पयावरणाचे

यावी. तसेच भज
ू ल सव ण आ ण वकास यं णा वभागाने दले या

माणप ातील नकाशा माणे दश वले या ह ीतूनच वाळूचे उ खनन करणे बंधनकारक राह ल. दले या ह ीबाहेर

उ खनन के यास ते अवैध उ खनन समजून नयमानस
ु ार कारवाई कर यात येईल.
48- ललावधारकाने गावक-यां या न तार ह कास बाधा पोहच वता कामा नये.
49-वाळू उ खनन करतांना अथवा हल वतांना अपघात झा यास

ललावधारकाने अपघाताची मा हती ता काळ

जवळ या पोल ल ठा यात तसेच तह सल व िज हा धकार कायालयास दयावी.
50- ललावधारकांनी
दै नं दन

यांना मंजूर केले या वाळुगटातून केले या वाळूचे उ खनन,

व

व साठा के याबाबत

हशोब ठे वावा. तसेच दर म ह या या 05 तारखेपयत, अगोदर या म ह याचा मा सक अहवाल,

िज हा धकार कायालय, ख नकम वभाग व तह सल कायालय यांना सादर करावा सलग दोन म हने असा अहवाल
ा त न झा यास अथवा सादर केले या अहवाल चुक चा आढळुन आ यास सदर या वाळु घाटाचा ललाव र

क न शासनची दशाभुल के यामळ
ु े यो य ती नयमानस
ु ार कायवाह अनस
ु रल जाईल.

51- ललावधारकाने

ललावा या

अट

व

शत

तसेच

क

दनांक 24.12.2013 मधील ऑफ स मेमोरँडम तसेच महारा

शासना या

वन

व

पयावरण

वभागाकडील

गौणख नज उ खनन ( वकास व

व नयमन)

नयम 2013 व वाळू नगती धोरण, शासन नणय दनांक 12.03.2013, दनांक 26.12.2014 तसेच महारा

जमीन महसूल अ ध नयम 1966 मधील तरतद
ु नुसार लागू असले या नयमांचे पालन करणे बंधनकारक राह ल.
याच

महारा

माणे वाळुचा पुण उपयोग गौणख नज

हणूनच के ला पा हजे. अवैध वाळु उ खनन/साठा/वाहतक
ु

जमीन महसल
ु अ ध नयम 1966 मधील 48(7) व (8) नुसार तसेच

कर यात येईल.

52-वाळुचे उ खनन करतेवळ
े ी जर काह
यांना ता काळ कळ वले पाह जे.

53- सावज नक पाणवठा/पाणीपरु वठा

करणात

चल त काय यानुसार कारवाई

मख
ु ख नज आढळून आ यास ललावधारकाने िज हा धकार , हंगोल

यव था असले या ठकाणापासून 100 मीटर अथवा भज
ू ल सव ण आ ण

वकास यं ाणा नि चत करेल तेवढया अंतराप लकडे उ खनन करणे आव यक आहे.

54- वाळूची वाहतक
ू करतांना वाहनातील वाळू

ला ट क पेपरने/ताडप ीने आ छाद त क नच वाळूची वाहतक
ु

करणे बंधनकारक आहे. अशी वाहतक
ु न के यास दंडा मक कारवाई कर यात येईल.
55- ललावधारकाने वाळु उ खनन करतांना होणारे

दष
ु णासंबंधी,

कायवाह करावी.

दष
ु ण नयं ण मंडळाने दले या नदशानुसार

56- मा. यायालयाने कोण याह वाळुघाटाबाबत काह आदेश/ नणय द यास,सदर आदेश/ नणय ललावधारकावर
बंधनकारक राहतील व मा.

यायालयाचे आदेश/ नणयानुसार पढ
ु ल कायवाह कर यात येईल.

57- ललावधारकाने वाळू उ खनन कर यासाठ परवानगी दले या यां ीक साधनांचा वापर क नच वाळुचे उ खनन
करणे बंधनकारक राह ल. वनापरवानगी यां ीक साधनांचा वापर के यास ते उ खनन अवैध समज यात येईल व
अट व शत नुसार कारवाई कर यात येईल.

58- वाळू उ खननासाठ स शन पंपाचा वापर अनु ेय नाह . तथा प, सावजनीक हताथ अपवादा मक प रि थतीत

वाळुघाटातन
ू वाळूचे उ खनन कर याकर ता स शन पंपाचा वापर करावयाचा अस यास, पयावरण वभाग, भज
ु ल
सव ण वकास यं णा व महारा
शासन महसूल व वन

वभागाची

दष
ु ण नयं ण मंडळ यांचे संमतीप /नाहरकत
मा यता

सादर क न

यास

व शत या अधीन राहून,
नयमानुसार स शन पंपाची परवानगी दे यात येईल. तसेच स शन पंप हे वना परवानगी वापरता येण ार नाह त.

स शन पंपाचे वापरासाठ शासनाची मा यता

ा त झा यानंत र संबध
ं ीतास अट

माणप

ा त झा यानंतर ललावधारकाने स शन पंपा या

मतेबाबत तसेच

इतर मा हती सादर क न िज हा धकार कायालयाकडुन स शनपंप वापराकर ता रतसर परवानगी घेणे बंधनकारक
आहे.

59-शासना या पुव परवानगी शवाय ललावधारकास ठे का दस
ु -या कोणाकडेह ह तांत र त करता येणार नाह
दस
ु -या कोणालाह चाल व यास देता येणार नाह
नाह .

कं वा

कं वा न वदा उघडुन मंजरू के यानंतर भागीदारह घेता येणार

60- वाळुचे उ खनन केवळ सकाळी 06.00 ते सायंक ाळी 06.00 या कालावधीतच करता येईल. या कालावधीनंतर
केलेले उ खनन अवैध समजुन कारवाई कर यात येईल.
61-(अ) शासनाने
ललावा या अट

व हत केले या कायप दतीनुसार

ललाव कर यात आले या वाळुघाटाबाबत कालांतराने

व शत चे उ लंघन क न वाळूचे उ खनन होते. अवैध व

नद काठ या गावातील प या या व शेती या पा यावर वपर त पर णाम होतो.
शेती या र यांची हानी होते. अशा

व पा या त ार

व वध

नयमबाहय वाळु उ खननामळ
ु े

वाळू या वाहतुक मळ
ु े नद काठ या

य ती व सं थांकडून कर यात येतात. अशा

त ार ची दखल घेऊन या संदभात चौकशी क न चौकशी या न कषानस
ु ार कायवाह कर यासाठ िज हा धकार /
अपर िज हा धकार यां या अ य तेखाल पुढ ल अ धका-यांचा समावेश असलेल स मती राह ल
1

िज हा धकार /अपर िज हा धकार

- अ य

3

सावज नक बांधकाम वभागाचे कायकार अ भयंता

- सद य

4

भज
ू ल सव ण व वकास यं णा यांचे िज हयातील

- सद य

5

महारा

- सद य

6

िज हा ख नकम अ धकार , हंगोल

2

मु य कायकार अ धकार िज हा प रषद

कं वा यथाि थती वभागातील वर ठ अ धकार
दष
ु ण नयं ण मंडळाचा अ धकार

- सद य

- सद य सचीव

(ब) ललावात घेतले या वाळू गटातन
ललाव धारकास उ खनन कर यास वरोध झा यास कं वा नैसग क कं वा
ु

ललावधारका या नयं णाबाहेर ल सबळ कारणामुळे उ खनन होऊ शकले नाह तर ललावधारकाने िज हा तर य

स मतीसमोर त ार अज क न ती बाब

नदशनास आणावी. िजलहा
् धकार /अपर िज हा धकार यांनी याब ल

चौकशी क न याब लची व तुि थती शासना या नदशनास आणुन देतील.
(क) िज

वाळूगटांना

यातील एखा या वाळुगट संदभात वर ल
य

भेट देऊन

अ य ांना सादर करेल. स मतीचा अहवाल

(ड) -

यावर वचार व नमय क न

याबाबत या न कषाचा अहवाल

ा त झा यांनतर संबंधीत वाळू गटातन
ू वाळूचे उ खनन चालु

कं वा ते बंद कर याबाबत अ य

ललावधारक, त ारदार व

ा त झा यास उपरो त स मती अशा

या वाळू गटाचे पुन: च सव ण करे ल. तसेच त ार तील अ य मद
ु यांबाबत

था नक चौकशी कर ल व स मती या बैठक त

ठे व या वषयी

व पा या लेख ी त ार

10

दवसांत उ चत

े ीय महसल
ू अ धकार यांना कळ वल.

या त ारदारास स मती या अ य ांचा

नणय घेतील व तो

नणस संबंधीत

नणय मा य नसेल अशा त ारदाराला याबाबत मा. वभागीय

आयु त, औरं गाबाद यांचक
े डे अपील करता येईल. ते स मतीचा अहवाल व अ य ांचा

नणय याचा फेर वचार

क न कोण याह पर ि थतीत 10 दवसांत नणय घेतील. सदर नणय संबंधीत त ारदार व िज हा धकार यांना
कळ व यात येईल.

मा. वभागीय आयु त यांनी घेतलेला नणय मा य नस यास शासनाकडे अपील करता येईल.

62-नद पा ातील काह वाळू गटांचा
अंतीम

नणय

घे यासाठ

ललाव कर यास

महसल
ु

व

वन

यापक

वभाग,

वरोध झा यास अशा वाळू

शासन

नणय

दनांक 26.05.2011 अ वये गठ त केलेल मं ी मंडळाची उपस मती नणय घेईल.

63-अवैध

उ खनन/वाहतक
ु ची

करणे

उघडक स

वाहनमालक-वाहनचालक दोषी आढळ यास यां या व
नयमानुसार कारवाई करतांना संबंधीतां व

आ यास
द

कर यात येईल.

नवासास इजा पोहचणार

करणी

.गौखनी-10/0610/ . .281/ख,
संबंधीत

यावी.

व पाची कारवाई

ा यांच/े प ांच े अ ती वास तसेच यां या

65- ललावधारकाने वाळु उ खनन करतांना मा.सव च

यायालय तसेच नॅशनल

66-

व पात बदल होणार नाह याची द ता

दले या नदशांचे पालन करणे आव यक आहे.
ललावधारकाने नद चा

वाह,गती,गढूळता यां या

ीन

वाळुचे उ खनन करतांना नद तील माती या गण
ु धमावर पर णाम होणार नाह याची द ता
67-वाळु वाहतक
ु करणार वाहने र हवासी भागात उभी क
68- ललावधारकाने कामगारांसाठ
69-वाळुची वाहतक
ु

करणा-या

च लत

माणे गु हा दाखल करणे,

व पाची कारवाई करणे इ याद

े ामधील/ े ालगत या व य

नाह याची द ता

ठे केदार/ ललावधारक/

च लत नयमानुसार कारवाई कर यात येईल.

द भारतीय दंड वधी सं हता कलम 379

वाहन ज त करणे, दंडा मक कारवाई करणे, फौजदार
64- ललावधारकाने यांना मंजरू के ले या

अशा

थळां या संदभात

नयेत.

युनल यांनी वेळोवेळी
यावी तसेच

यावी.

नवासाची सोय, प याचे पाणी, वै यक य सव
ु ीधा उपल ध क न दल पाह जे.

वाहनांचे स म

ाधीकरणाने

दलेले Pollution Under Controll

वाहनासोबत बाळगणे आव यक आहे.

70- ललावधारकाने वाळु उ खनन कर त असतांना पा याचा उपसा करणे आव यक अस यास
वभागाची परवानगी घेणे आव यक आहे.

71- ललावधारकाने वाळु उ खननामुळे खराब झाले या पा यावर Moef/ MPCB चया
् तरतुद नुसार

माणप

यासाठ संबध
ं ीत
या करावी.

72- ललावधारकाने मंजुर े ातील Ambient Air Quality Monitoring माहे जानेवार , ए ल, नो हबर, म ह यात
करावी.
73- ललावधारकाने CPCB या नयमानुसार Noise Level Controling करावे.
74- ललावधारकाने यां या मंजूर संपुण े ावर काश पडेल अशा रतीने लाईटची यव था करणे आव यक आहे.
तसेच संपुण े दसेल अशा प दतीने सीसीट ह कॅमेरे बसवुन सदर कॅमे-याचे फुटे ज मासीक अहवाला सोबत
िज हा धकार कायालयास सादर करणे आव यक आहे.
75- ललावधारकाने व यजीव आवास े ासंबध
ं ी या नयमांचे उ लंघन क नये.
76- ललावधारकाने यांना मंजुर
बॅर केडसने बंद करावेत.

77- ललावधारकाने यां या ललाव

े ात जा या ये यासाठ एकच माग/र ता ठे ऊन इतर सव माग/छोटे र ते इ.
े ात येणा-या

येक वाहनांची न दणी संबंधीत तह सलदार यांचक
े डे करावी.

78- वाळुचे अना धकृत उ खनन व वाहतक
ु टाळणेसाठ िज हा
पालन ललावधारकास करणे बंधनकारक राह ल.

शासनामाफत वेळोवेळी दे यात येणारे नदशाचे

79- दले या ठे याचे व उ खनन परवा याचे कोणतेह कारण न देता नलंबन करणे, र

करणे अथवा माघार

घे याचे अ धकार िज हा धकार /अपर िज हा धकार यांना असतील.
80- शासन वेळोवेळी जे नदश देईल याचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
81- "ई" न वदा, "ई" ऑ शनम ये भाग घेणा-या सव
सव अट /शत बंधनकारक राहतील.
82-

ललाव धारकाने

या या

ललाव

क न या कायालयाने नग मत केलेले

े ात येणा या
ट कस

य ती/सं थेस महारा

शासन, पयावरण वभागाकडील

येक वाहनाची न दणी संबध
ं ीत तह सलदार यां याकडे

येक वाहनाला लावणे आव यक आहे.

83- सदरचे ललाव पयावरण स मती या अंतीम मंजुर या अ धन राहुन कर यात येत आहे.
84- शासनाने दनांक 16.10.2015 या प रप का वये कळ व यानस
यांना वाळु ललाव मंजरु होईल
ु ार
यांचक
े डुन

ललावाची सव र कम शासन जमा के यापासन
ु

अनम
ु ती वगकर याचा

दवसांत

ललाव धारका या नावे पयावरण

ताव शासनास सादर कर यात येईल. उपरो त ् एकुण 39 वाळु/रेती िज हा तर य

पयावरण आघात मु यांकन
अनम
ं ीत
ु ती या व संबध
घाटां पैक

तन

ाधीकरण (DEIAA) व िज हा तर य त

मु यांकन स मती (DEAC) यां या

ामसभे या नाहरकर त या अ धन राहुन ललाव घे यात येत आहे. सदर 39 वाळु/रेती
कोणतेह घाटा या ललावा सदर स मतीने र के यास अथवा ामसभेची नाहरकत न मळा यास

संबध
ं ीत वाळु घाटाचा ललाव र

नाह , कं वा याबाबत कोण याह

कर यात येईल या बाबत ललाव धारकाचा कोण याह

कारचा अ धकार राहणार

कारची त ार चा ह क राहणार नाह तसेच यांनी भरणा केलेले नवीदा शु क,

तसेच सफ कंपनीचे सेवा शु क ह नापरतावा अस याने ते नवीदा धारकास परत केले जाणार नाह .
85- वाळुचे अना धकृत उ खनन व वाहतक
टाळ यासाठ क
ु

शासन /रा य शासन / िज हा

वेळ ोवेळी दे यात येणारे नदशांचे पालन ललावधारकास करणे बंधनकारक राह ल.

86- पाव यांचा गैरवापर टाळ यासाठ तसेच वाळु या अवैध साठवणुक ला आळा घाल यासाठ

शासनामाफत

ललाव धारक यांना

संबध
ं ीत ललावाची मद
ु त संप या या शेवट या 15 दवसात पावती पु तक दले जाणार नाह . या मळ
ु े आव यक
असले या पाव यांची मागणी या पुव च क न ते घे यात यावीत.
87-

ललाव धारकास यां या नावाने ललाव अंत ीम झा यास 100

अट व शत पालन करणे बाबत करारनामा/शपथप

.

या

देणे बंधनकारक राह ल.

टँप पेपर वर वाळु ललावाबाबत या

88- ई- नवीदा/ई-ऑ शन मधील अट व शत म ये बदल कर याचे, ई- नवीदा/ई-ऑ शन
घे याचे तसेच ई- नवीदा/ई-ऑ शन मधील सव च

कं मत

येत वेळेवर नणय

वीकार याचा अथवा नाकार याचा संपण
अ धकार
ु

िज हा धकार / अपर िज हा धकार , हंगोल यांचक
े डे राखून ठे व यात येत आहे.

शासन नणय दनांक 23.12.2014 अ

ये नि चत कर यात आले या अट

व शत .

1) वाळू गटासाठी िन चत कर यात आले या अपसेट ाईस (हातची िकमंती) पे ा अिधक
बोलीने “ ई ” िनिवदा भ न िललावाला सु वात कर यात येईल.
2) “ ई ” िनिवदा / “ ई ” ऑ शन ारे िललावात बोल यात आले या बोली या रकमा हात या
िकमंतीपे ा जा त नस यास िवभागीय आयु तां या िनदशास अनुस न या वाळू गटाचा 10
िदवसा या आत फेरिललाव कर यात येईल.
3) “ ई ” िनिवदा भ इ छणा या येक य तीला 20 % अनामत र कम ही िनिवदा भरताना
ऑनलाईन (Online) प दतीने भरावी लागेल. या बोलीदाराची उ च म “ ई ” िनिवदा “ ई ”
ऑ शननंतर वकार यात येईल. या बोलीदारांची िनिवदा वकार यात येणार नाहीत यां या
अनामत रकमा िललाव संप यानंतर ऑन लाईन प दतीने “ ई ” िनिवदा भरतांना िदले या बँक
खा याम ये पर पर ऑनलाईन (Online) जमा केली जाईल.
4) “ ई ” िनिवदा/ “ ई ” ऑ शन ारे िललाव यावया या रे ती/वाळू थळात अपेि त
वाळूसाठा आहे कवा नाही, वाहतूक ीसाठी आव यक र ते उपल ध आहे त कवा नाहीत याची
खा ी क न घे याची जबाबदारी संबंधीत िललावधारकाची रािहल. यानंतर याब ल कोण याही
त ारीचा िवचार केला जाणार नाही.
5) “ ई ”
िनिवदा / “ ई ” िललावातील सव च बोलीचा देकार वीकार याचा कवा
नाकार याचा िनणय िज हािधकारी / अपर िज हािधकारी यांचा राहील.

6) “ ई ” िनिवदा / “ ई ” िललावातील सव च बोली वीकार यानंत र व 1/4 र कम
भर यानंतर “ ई ” िनिवदे नस
ु ार उवरीत र कम भर यास तयार अस याबाबत या हमीचे दायी व
वीकार या या दोन य तीसह िललावधारक वखच ने खरेदी केले या पये 100/- इत या
रकमे या मु ां कीत ( टॅ प पेपर) कागदावर वरीत करारनामा क न दे ईल. असे करारप क न न
िद यास याने भरलेली 1/4
र कम ज त कर यात येईल व संबंधीत 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.
िललावा या बोलीतील रकमेपैकी वरील अ. . 3 माणे भरलेली र कम वजा जाता िश लक
राहीले ली 75% र कम सव च “ ई ” िनिवदा / “ई” िललाव वकार यापासून 15 िदवसात
एक रकमी भरावी लागेल. िललावधारकाने िश लक राहीले ली 75 % र कम भर यानंतर व
करारप के यानंतर िज हािधकारी यां याकडू न ताबा दे याचे आदे श वरीत िनगिमत केले
जातील. िललावधारकाने र कम भर यानंतर व करारप के या या िदनांक ापासून उशीरात
उशीरा 7 िदवसा या आत तहिसलदार यां याकडू न िललावधारकां नी अटी व शत मधील सव
बाब ची पुतता केली अस याची खा ी के यानंतर िललावधारकास वाळू थळाचा ताबा दे यात
येईल.
7) यावेळी रेती/वाळू (ठे का) िललाव र कर यात येईल, अशा वेळेस या रेती/वाळू े ाचा
न याने “ ई ” िनिवदा/ “ ई ” ऑ शन प दतीने फेरिललाव कर यात येईल. फेरिललावात
पूव या िललावा या िकमंतीपे ा कमी कमत आ यास फरकाची र कम पूव या
िललावधारकाकडू न जमीन महसूलाची थकबाकी हणून वसूल कर यात येईल. तथािप, फेर
िललावात पूव या कमतीपे ा अिधक (जादा) कमत आ यास यावर पूव या िललावधारकाचा
कोणताही ह क राहणार नाही.
8) िललावधारक, यां या िललाव े ातील या िठकाणातून रे ती/वाळू काढ याने जमीनीची धूप
होऊ शकेल व यामुळे िनवासी इमारतीना, घरे अथवा इतर बांधकामे यांना धोका िनम ण होईल
अशा िठकाणातून वाळूचे वत: उ खनन करणार नाही अथवा इतरांना तसे कर यास परवानगी
दे णार नाही. अशा करणी उ खनन कर यास ितबंध करणारे िज हािधकारी / अपर
िज हािधकारी यांचे िनणय अंितम असतील.
9) िविहत केले या मय दे या पिलकडे असले या े ातून रेती/वाळूचे उ खनन करता येणार नाही.
तसे च इतर य त या खाजगी मालकी या जिमनीतून, अशा जिमनी िललावाने दे यात आले या
े ात समािव ट अस या तरी, रे ती/वाळू काढता येणार नाही. तसेच र ते/पायवाटा हणून
वापर यात येणा-या जिमनीतून रे ती/वाळू काढता येणार नाही.
10) िज हािधकारी / अपर िज हािधकारी यां ना खाडी पा ातील नौकननयन माग तील अडथळे दूर
करणे तसे च जल-जीवन व जल संप ी या िहताचा द ृ टीने खाडी े ातील रेती उ खननासाठी
ेझसचा वापर कर यावर उिचत बंधने घालता येतील.
11) कोण याही रे वे या पूला या कोण याही बाजूने 600 िमटस (2000 फू ट) अंतरा या आत
रे तीचे उ खनन करता येणार नाही. तसेच जेथे नदी- ना यांव र पूल आहे त, यां या तंभापासून
100 मीटस पयत रे ती/वाळूचे उ खनन करता येणार नाही. को हापूर प दतीचे बंधारे व पुरात व
खा याने ितबंिधत केले या े ाम ये रेती/वाळूचे उ खनन करता येणार नाही.
12) जेथे वाळू उ खनन चालू आहे या िठकाणी फलक लावून उ खनन े ाची सीमा िन चत
क न दशिवणेत यावी.
13) वाळूचे/रेतीचे उ खनन करताना कवा ती काढताना खाजगी मालम ेस कोणतीही
हानी/नुकसान पोहच यास याची भरपाई कर याचे दािय व िललावधारकावर रािहल. अशा
हानीची/नुकसानीची पिरगणना स म अिधका-याकडू न कर यात येईल व या बाबतचा याचा

िनणय अंितम रािहल व अशी र कम जमीन महसूला या थकबाकी माणे संबंधीत
िललावधारकाकडू न वसूल कर यात येईल.
14) िललावाने िदले या ठे या या कालावधीत शासनाने तो ठे का र के यास कवा याला मंजरू
केले या े ाचे उ खनन कर यास कवा रे ती/वाळू काढ यास बंदी घात यास िललावधारकास
शासनावर खटला भरता येणार नाही. परं त ू िललावाची मुदत संप यापुव या कालावधीसाठी ठे का
र केला जाईल या कालावधीसाठी, याने या िकमंतीला िललाव घे तला या रकमे या माणात
याला परतावा दे यात येईल. अशी रककम परत करतांना िललावाची दे कारची र कम
िललावातील अंदाजीत वाळूसाठा व य उ खनन केलेला वाळू साठा िवचारात घे वन
ू यानुसर
परता या या रकमेची पिरगणना कर यात येईल.
15) उ खनन केले या कवा काढले या वाळूची/रेतीची साठवणूक, िललाव या िज हािधकारी /
अपर िज हािधकारी यांनी केला असेल याच िज हयात करावी लागेल व यासाठी अकृ िषक
परवा यासह आव यक जमीन उपल ध क न घे याची जबाबदारी िललाव धारकाची असेल. सदर
वाळू साठिव यासाठी एकच सलग जागा ठरिवता येईल. ते िठकाण नदीपा ापासून 200 मीटरपे ा
अिधक अंतरावर नसावे. सदर या े ात नदीपा ातून जा यासाठी एकच आिण नदी े ातून बाहे र
र यावर पड यासाठी एकच माग असेल आिण उविरत सव े अशा कारे बंद करावे लागेल की
यामुळे तेथे एकही वाहन आत कवा बाहे र जाऊ शकणार नाही. यासाठी लाकडी / तारेचे /
ल खडी / भतीचे / दगडाचे कुपंण कवा मोठमोठी दगडे जी हलिवता येणे अश य आहे ती ठे वणे
कवा खंदक / चर खोदणे आव यक असेल. वाळू/रे ती ठे याची मुदत संप यापुव या वाळू
/रे तीचे उ खनन केलेले आहे या वाळू चा /रेतीचा साठा मुदत संप यानंतर 10 िदवसात
उ खनना या जागेव न हलिव यात आला नाही तर तो शासना या मालकीचा होईल व अशा
वाळू या/रे ती या िकमतीबाबत अथवा मालकीबाबत िललावधारकास कोणताही ह क सांगता
येणार नाही कवा याबाबत शासनािव द दावा करता येणार नाही. तसे च िललावाचा कालावधी
संप यानंतर तसेच 10 िदवसाची मुदत संप यानंतर कोण याही पिर थतीत वाळू/ रेती साठा
कर यास परवाना िदला जाणार नाही.
16) िललावधारकास वाळूच ी / रे तीची वाहतूक कर यासाठी परवाना दयावयाचा अस यास याने
सहकारी सं था / सं थाना ाधा य िदले पाहीजे.
17) िललावधारकाने सव कारचे कर इ यादी िवहीत के या माणे अदा करावेत.
18) िललावधारकोने याला वाटप केले या /मंजरू केले या े ा या सीमा दशिवणारे खांब
उभारावे.
19) िललाव घे याची तारीख कोणतीही असली तरी िललावाचा कालावधी 30 स टे बर रोजीच
संपु टात येईल. िललावाने िदले या े ातून करारात नमूद केले या कालावधीत, परवानगी
िदले या साधना या सहा याने वाळूचे/रे तीचे उ खनन कर याची जबाबदारी िललावधारकाची
राहील. वाळू थळात अपेि त साठा नाही, र ते उपल ध नाहीत, वाळू थळात पाणी आहे तसे च
मानवी वा नैस गक आपती या कारणा तव सदर कालावधी कोण याही पिर थतीत वाढवून िदला
जाणार नाही व वाळू गट बदलून िदला जाणार नाही. िललावात भरलेली र कम परत िमळणार
नाही.
20) उ खनन केले या वाळू या/रे ती या वाहतूक ीसाठी अ त वात असलेले र तेच
िललावधारकाने वापरावयाचे आहे त. तसेच वाहतूकीसाठी वेगळे र ते उपल ध क न िदले जाणार
नाहीत. तसे च वाहतूक ीसाठी नवीन र ता िमळिव याची जबाबदारी िललावधारकाची राहील, र ते
उपल ध नाहीत कवा वाहतूक ीसाठी बंद आहे त या कारणा तव सदर कालावधी कोण याही
पिर थतीत वाढवून िदला जाणार नाही.अथवा रे ती/वाळूघाट बदलून िदला जाणार नाही. िललावात
भरलेली र कम परत िमळणार नाही.

21) नदीपा ातून/ना यातून अथवा याला रेती/वाळू उ खनन कर यासाठी या े ाचे वाटप केले
असेल या े ातून रेती/वाळू उ खनन करताना नैस गक संप ीस व पय वरणास धोका होणार
नाही याची सव खबरदारी िललावधारकाने यावयाची आहे .
22) रेतीचे /वाळूचे नदीपा ातून/ना यातून भूजल सव ण व िवकास यं णे ने सव णानंतर िवहीत
केले या खोलीपे ा जा त उ खनन कर यात येऊ नये. नदीपा /नाला यांचे पा बदलून अथवा
यां ना हानी पोहोचवून पय वरणाचे नुकसान होणार नाही याचीही खबरदारी िललावधारकाने
यावयाची आहे .
23) िललावधारकाने गावक-या या िन तार ह कास बाधा पोहोचिवता कामा नये.
24) रे ती/वाळू उ खनन करताना अथवा हलिवताना अपघात झा यास िललावधारकाने
अपघाताची मािहती ता काळ जवळ या पोलीस ठा यात ावी.
25) गौण खिनजा या उ खननाचे , िव ीचे व वाहतूकी या संबधातील सव िहशोब व कागदप े ,
िललावाने/परवानाने िदले या जागेवर ठे वली पािहजे आिण सदरहू िहशोब व कागदप े संबधीत
महसूल अिधकारी, खिनकम अिधकारी तसे च भूिव ान व खिनकम संचालनालय, महारा रा य
नागप रू यां या अिधप याखालील अिधका-यां या िनिर णाकिरता उपल ध क न दयावीत.
26) िललावधारकाने करारनामा करतेवेळी िललावा या अटी व शत चे यथोिचत पालनाथ र कम
पये 3,00,000/- ( पये तीन लाख फ त) कवा अपसेट ाईस या 20 ट के यापैकी अिधक
असेल तेवढी र कम अनामत र कम हणून िवभागीय आयु त/ िज हािधकारी या यांकडे ठे वणे
आव यक आहे . परं त ू या वाळू गटाची हातची कमत . 10 लाख पे ा कमी असेल तर हात या
कमती या 20% र कम अनामत र कम हणून भरावी लागेल िह र कम िललावधारकाने
िललावाचे मुदतीत सव अटी व शत चे यो यिर या पालन के यास िललावाची मुदत संप यावर
परत कर यात येईल. अटी व शत चे पालन न के यास अनामत र कम अंशत: अथवा पुणत:
ज त कर यात येईल.
27) िललावधारकाने िनयमात नमूद के या माणे अटी व शत चे तसे च गौण खिनज उ खनन
िनयमातील तरतूदीनुसार असलेले िनयम (संबिधत िवभागास लागू असलेले िनयम) आिण तसे च
महारा जमीन महसूल अिधिनयमातील तरतूदी नुसार तसे च अ य कायदे / िनयमांचे पालन
करणे बंधनकारक राहील. याच माणे िललावधारकाने रे तीचा/वाळूचा पूण उपयोग गौण खिनज
हणूनच केला पािहजे.
28) िललावधारक /परवानाधारक यांना पय वरण िवषयक व तटीय िविनयमन िनयमा या
तरतूद चे पालन करणे बंधनकारक आहे .
29) को हापूर प दतीचे बंधारे कवा इतर बंधारे / बांध असले या िठकाणी पाटबंधारे िवभाग/
िवभागीय आयु त/ िज हािधकारी यां नी िन चत केले या अंतरा या मय दे चे बंधन पाळणे
आव यक असेल.
30) सावजिनक पाणवठा/पाणी पुरवठा यव था असले या िठकाणापासून 100 िमटर अथवा
भूजल सव ण व िवकास यं णा िन चत करे ल तेवढया अंतरापिलकडे उ खनन करणे अव यक
आहे .
31) वाळूची वाहतूक करतांना वाहनातील वाळू ला टीक पेपरने/ताडप ीने आ छािदत क नच
वाळूची वाहतूक करणे बंधनकारक आहे . अशी वाहतूक न के यास दंडा मक कारवाई कर यात
येईल.
32) अंदािजत पिरमाणापे ा अिधक वाळू साठा रे तीगटात अस यास यावर िललावधारकाचा
केाणताही अिधकार राहणार नाही व अंदािजत पिरमणापे ा अिधक उ खनन कर यास
िललावधारकास मुभा राहणार नाही.

33) अवैध वाळू /रेती साठा पकड यानंतर महारा जिमन महसूल अिधिनयम 1966 मधील
48(7) व (8) नुसार तसेच इतर लागू होणा-या सव कायदे व िनयमानुसार कारवाई कर यात
येईल.
34) िललाव मंजरू करणेत आले या वाळू गटांन ा वाळू उ खननाकिरता सं शनपं पाचा वापर
करावा लागेल अशा वाळू गटांना महारा
दुषण िनयं ण महामंडळ, भुजल सव ण व िवकास
यं णेची व शासनाची परवानगी िमळा यानंतर िरतसर परवानगी दे णेत येईल.
35) “ई” िनिवदा, “ई” ऑ शनम ये भाग घे णा-या सव य ती /सं थेस पय वरण िवभागाचे सव
िनयम बंधनकारक राहतील.
36) िललावधारकांने िनवीदा अिधसूचना, सवसाधारण िनदश, िवशेष िनदश यातील अटी,शत
पालन के यानंतर िललावधारकाशी िवहीत करारनामा क न घेत या नंतर पा िललावधारकास
वाळू गटाचा ताबा दे यात येईल.
37) िदले या ठे याचे व उ खनन परवा याचे कोणतेही कारण न दे ता िनलं बन करणे, र करणे
अथवा माघार घे याचे अिधकार िज हािधकारी यांना असतील.
38) शासन वेळोवेळी जे िनदश देईल याचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
वरील पैकी कोण याही अटी शत चा भंग के यास सव अनामत र कम तसे च िललावधारकाने
शासनास अदा केलेली सव र कम ज त क न िललाव र कर यात येईल आिण इतरही कायदे शीर
कारवाई कर यात येईल.

वा./-

िज हा धकार , हंगोल

रे ती घाट ई न वदा/ई ऑ शन धारकाने

वखचाने वकत घेतले या

पेपरवर दोन सा ीदारांसह

यावयाचे

पये 100/- चे मु ां कत

त ाप

टॅम

शपथप
मी, (पण
ू नाव) -----------------------------------------------------------------------राहणार(पो टाचा पण
ू प ता

यावा) -----------------------------------------------------------

ता. ---------------------------------------- िज हा ----------------------------------------माझे/मा या सं थेचे पॅन
मोबाईल

मांक------------------ ट न

मांक/सी.एस.ट .नं. -----------------

मांक----------------------------------

मी

त ापव
ू क घो षत करतो क , मी मौजे . . . . . .

2016-17 साठ या रे ती ललावा या अनष
ं ाने
ु ग

. . . ता. . . . . . . . येथील वष

था नक वतमानप ात . . . . . . . . . वेबसाईटवर

स द झाले या ई न वदे तील सव अट व शत ची मा हती क न घेतल आहे व यांचे पालन कर याची

हमी दे त आहे

व मी न वदे त

याची अनामत (EMD) ची र कम

ता वत केले या

कं मतीत उ त रे ती घाट घे यास इ छू क असून

. .... .. . शासन जमा कर त आहे .

मला सदर रे ती घाट मंजरू झा यास, ललावात मंजरू कर यात आले या रक मे या 1/4 र कम

मी ललावा या दवशी व उवर त
मंजूर रे ती घाटाचे

3/4 र कम 15 दवसां या आत चालान वारे शासन जमा क न

न पादन क न घे याची हमी दे त आहे. सदरची र कम मुदतीत भर यास मी

कसरू दार ठर यास मी जमा केलेल EMD ची र कम

. . . . .

. शासन जमा कर यास माझी

हरकत नाह .

तसेच नयमानस
ु ार फेर न वदे वारे दस
ु -या न वदा धारकास सदरचा रे ती घाट मंजरू के यास

माझी काह हरकत राहणार नाह .

फेर न वदे वारे शासना या महस ुलाचे काह नक
ु सान झा यास, सदर

नुकसानीची भरपाई जमीन महसल
ु ाची थकबाक

हणून वसूल कर यास मी संमती दे त आहे.

फेर न वदे त पव
ू मंजरू कर यात आले या ललावा या र कमेपे ा अ धकची र कम आ यास

आधीक या र कमेवर माझा काह ह अ धकार राहणार नाह .

मी असेह घो षत करतो क , सदरहू रे ती घाट, रे ती साठा आ ण रे ती घाटास जाणारे पोच/गाव

र ते इतया
् दची मी पाहणी के ल आहे , या या प रि थतीबाबत अथवा रे ती वाहतक
या यो यतेबाबत मी
ु
भ व यात कोणताह आ ेप/वाद उपि थत करणार नाह .
ठकाण -----------------

दनांक ------------------

हमीघेणा याचे

(

अजदाराचे नाव व

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

वा र -----------------

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

वा र -----------------

प ता -----------------------------------------------------------------------------

प ता -----------------------------------------------------------------------------

वा र

)

िज हा तर य वाळु घाट सन 2016-2017 िज हा हंगोल शासक य कंमतीत 15 / 25 % ने कमी क न व न वन 2 वाळु घाटांच ी
प हल फेर

अ.

1

रे ती गटाचे
नांव

2

तालूका

3

नद चे
नांव

4

दनांक 21.02.2017 ते 14.03.2017
तप शल

वाळू गटास लागन
ू असलेले गट. ./स ह नं

5

GSDA यांन ी
वाळू गटाचे
े

हे .आर

अंदाजीत
उपल ध

वाळू

नि चत केलेल

शास कय कं तम

उ ख नसाठ

( अपसेट

दलेल खोल

)

ाईज

ई ललावा कर ता

ई नवीदा

भरावयाची 20%

ईऑक् शन अजाचे

र कम

शुल ्क पये

म ये

वाळू साठा

6

7

8

9

10

11

503300

100660

2000

895500

179100

2000

(मीटर)

थम फेर असलेले िज हा तर य वाळु घाट
1
2

एकघरवाडी

हंगोल

पैनगंगा

54/3,55/1,55

0.80

700

0.30

लंबाळा हुडी

सेन गाव

पुणा

6,7,8

0.50

500

0.40

शासक य कं मत 15 / 25 % कमी केलेले ज हा तर य वाळु घाट
3

4

5

6
7

ड स त.को.

अमला

कळमनु
र

कयाधु

हंगोल

कयाधु

1,38,39,87/1,88/1,88/2,89

0.79

550

0.50

571725

114345

2000

263 to 270, 283,286,291,292,295,296,297,313,314,315,328 to 337.

0.50

600

0.50

658800

131760

2000

0.50

300

0.50

334200

66840

2000

6,

0.30

700

0.30

727650

145530

2000

310,311,371,383,384,391,392,400,404,408,426,440,441,

0.34

1100

0.20

1143450

300000

5000

1,2,6,31,32,34,35,37,38,40,41,42,115,116,

0.35

500

0.30

6515250

1303050

5000

38,45,56,55,59,62,61,64,71,70,79,80

0.60

1200

0.30

1446000

300000

5000

249,250,251,252,254,255,256,257,258,259,260,261,262,264,265,270,271,4
सरकळी
क ढुर
सोडेगाव

8

चखल

9

सावंगी भू

हंगोल
कळमनु
र

कळमनु
र

कळमनु

कयाधु
कयाधु
कयाधु

र

कयाधु

कळमनु

कयाधु

8,21,22,23,24,28,33,34,35,37,38,41,42,43,47.

14,126,129,130,131,132,133,134,139,141,142,143,144,145,201,202,205,20

र

10

ड गरगाव पुल

11

कस ्बेधावंडा

12

र

कळमनु
र

कळमनु

कयाधु
कयाधु

16,17,18,20,21,33,34.

0.50

1000

0.40

15108000

3021600

5000

48,2,56,57,58,59,69,62,64,65,66,67,68,60/1,55/1,54,53,51,50,49

0.60

1200

0.30

13107600

2621520

5000

27,31,32,33,34,200,201,202,203

0.50

700

0.50

9121350

1824270

5000

347,348,349,355,364,365,366,367,372,376,374,390,396,400,

0.80

1800

0.40

3388500

677700

5000

र

कयाधु

अनखळी

औंढा ना.

पुणा

14

चमेगाव

औंढा ना.

पुणा

71,92

1.50

4200

0.30

9168600

1833720

5000

15

भगवा

औंढा ना.

पुणा

53,54,55.

0.80

1800

0.20

3388500

677700

5000

16

नालेगाव

औंढा ना.

पण
ु ा

35,36,95,89,86,87,

0.80

1700

0.20

1785000

357000

5000

17

पुर

औंढा ना.

पुणा

1,2,3,4,5,222,223,224,225,226,229,230,231,233,234,235,236,237,238,239.

0.80

1200

0.30

2259000

451800

5000

18

दरे गाव

औंढा ना.

पुणा

8,9,11

0.50

1500

0.20

4960125

992025

5000

19

पोटा ख.ु

औंढा ना.

पण
ु ा

20,37,38,40,46,47,

0.90

2200

0.30

9966000

1993200

5000

3836717

767343

5000

61751514

12350303

5000

13

का हे गाव

कळमनु

शासक य कं मत 15 / 25 % कमी केलेले हंगोल व परभणी संयु त वाळु घाट
20

21

सावंगी खु

परभणी

पुणा

10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

सावंगी बु

वसमत

पण
ु ा

1,3,360,367,368,

टाकळी बोबडे

परभणी

पुणा

142, 143

माटे गाव

वसमत

पण
ु ा

2,34,221,222,

ढवुळगाव

वसमत

पुणा

3,34,8,9,13,14,15,208,211,212,

0.50

883

0.50

0.25

1780

0.50

0.50

883

0.50

0.30

1690

0.20

0.60

940

0.20

22

जोडपरळी

परभणी

पुणा

परळी

वसमत

पुणा

परभणी

पुणा

पंपळगाव
23

24

टग

पंपळगाव

342,345,356,358,

13,14
17,5,76,78,339,340,359,

कुटे

वसमत

पुणा

नलज

िजंतरु

पुणा

25, 22, 20, 19, 18, 16

सेन गाव

पुणा

143, 141, 135.

वझर ब.ु

िजंतरु

पण
ु ा

बन

सेन गाव

पुणा

हवाडी

25

285, 284, 280, 278, 277, 276, 275, 274, 272

481, 480, 476, 475, 470, 469, 468
393,372,364,253,142,153,152,

173,172,171,166,165,162,161,188,351,157,155,153,129,128,127,
वझर ख.ु

सेन गाव

पण
ु ा

1

1767

0.50

0.25

760

0.20

0.15

318

0.50

0.43

1490

0.40

1.5

5300

1.00

0.6

500

0.50

1.25

4417

1.00

0.42

600

0.30

500

0.20

3640775

728155

9097856

5000

5000

73834000

14766800

5000

7948618

1589724

5000

0.30

वा/-

िज हा धकार

हंगोल

