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शासकय कंमतीत 25 % ने कमी कन

(11 वाळु घाटांची ललाव सच
ु ना)

िजहाधकार कायालय, हंगोल
जाहर सच
ु ना-वाळु ललाव 2016-2017

शासकय कंमतीत 25 % ने कमी कन
रे ती/वाळू *ललावाक+रता ई--न.वदा व ई-ऑ1शन सच
ू ना
-------------------------------------------------------1. महारा गौण खनज उ0खनन(वकास व वनयमन) नयम,2013 मधील नयम 70 व सन,
महसूल व वन वभाग नणय 4.गौखन 10/0512/8.4.300/ख, दनांक 12 माच,2013, व नणय 4.गौखन10/05123/8.4.300/ख. द.19.10.2013, व नणय 4.गौखन-10/1014/8.4.498/ख, दनांक 23.12.2014,
आ>ण शासन नणय 4.गौखन-10/0815/8.4.448/ख, दनांक 16.10.2015, क?@ शासनाचे पयावरण,वन आ>ण
जलवायु पCरवतन मंEालय यांची अधसच
ु ना दनांक 15.01.2016 व 20.01.2016, मधील तरतुद नुसार

दरवषH िज Iयातील शासकJय रे ती गटांची नगती ललावाKवारे करावयाची आहे .
2. 0यानुसार, िज हाLतरय पयावरण आघात मु यांकन 8ाधीकरण (DEIAA) व िज हाLतरय तQ
मु यांकन स मती (DEAC) यांSया माTयतेSया अट व शतUSया अधन राहुन , तसेच संबंधीत
WामसभेSया ना हरकतीस अधनराहुन भूजल सवXYण व वकास यंEणा यांनी सवXYण कZन ललावास
यो[य दशवले या वाळु घाटांचे या पुवH तीन वेळेस ललाव ई नवदा व ई ऑ^शनKवारे घे_यात आले
आहे , 0यामधुन *शलक राहलेया 11 वाळु घाटां7या शासकय कं मतीत 25 % ने कमी कन *ललाव
ई नवदा व ई ऑ^शनKवारे कर8यात येत आहे . वाळू ललावाSया अट/शतH, वाळू गटाची हातची `कं मत
व ईतर सव माहती गौण खनज शाखा, िज हाधकार कायालय, हंगोल, िज Iयातील सव
तह सलदार/उपवभागीय अधकार यांचे कायालयात तसेच https://maharashtra.etenders.in व आ>ण
www.hingoli.nic.in या वेबसाईट/संकेतLथळावर पहावयास मळतील.
3. ई-नवदा(e-tendering) व ई ललाव(e-auction) 8`4येत भाग घेणा-यांना वैध cडिजटल स[नेचर आवeयक
राहल. नfयाने cडिजटल स[नेचर

मळव_याकCरता पॅनकाड, वाहन परवाना, पासपोट साईजचा फोटो

यांSया हाड कॉपीज सYम 8माणीकरण 8ाधकरणास (Certifying Authority) सादर कZन cडिजटल स[नेचर
मळवता येईल.
4. वाळु

ललावाची 8`4या ह ई-नवदा(e-tendering) व ई ऑ^शन(e-auction) या दोTह 8`4यांKवारे

राबवल जाईल. ई-नवदा(e-tendering) मjये पाE ठरले या नवीदाधारकालाच ई ऑ^शन(e-auction) मjये
भाग

घेता

येईल.

ई-नवदा

https://maharashtra.etenders.in

(e-tendering)
या

वेबसाईटवर

84Jयेत
ई-नवदा

भाग
खरे द

घेत

असताना

करावी.

संबंधताने

ई-नवदा

खरे द

कर_यासाठl 1. वैध ई-मेल आयडी, 2. वैध मोबाईल नंबर, 3. पॅनकाड, 4. टन नंबर (सट`फकेट),
5.करारपE/8तQा पE 100 Sया बँडवर 80येक वाळु घाटाकरता LवतंE, 6. मागील वषाचे आयकर
भर याचे ववरणपE, 7. रहवाशी परु ावा, 8. कंपनी/फम अस यास रिजLे शन 8माणपE, इ0याद कागद
पEे Lकॅन कZन अपलोड करणे आवeयक आहे . वरल 1 ते 8 पैकJ कोणतेह कागदपE अपुण अस यास
नवीदा अिLवकृत कर_याचे अधकार िज हाधकार / अपर िज हाधकार यांनी राखुन ठे वले आहे त.
तसेच ई-नवदा भरत असताना अज फJ Debit Card/Credit Card/Net Banking या माjयमातन
ु व अनामत
र^कम Debit Card/Credit Card/Net Banking/NEFT/RTGS या माjयमातुनच िज हा खनकम अधकार ,
हंगोल यांचे खा0यावर जमा करणे आवeयक आहे .
5. pया वाळू गटाची हातची `कं मत Zपये 10,00,000/-(अYर Zपये दहा लाख) व 0यापेYा जाLत असेल
अशा वाळू गटासाठl अज फJ Z.5,000/-(Zपये पाच हजार फ^त) ऑनलाईन भरावी लागेल. pया वाळू
गटासाठl हातची `कंमत Zपये 10,00,000/- (अYर Zपये दहा लाख) पेYा कमी असेल अeया वाळू
गटासाठl अज फJ Zपये 2,000/-(Zपये दोन हजार फ^त) ऑनलाईन भरावी लागेल.

6. ललावासाठl 8 सjद केले या वाळूगटाSया हातSया `कं मतीवर भरावयाची अनामत र^कम निeचत
केल आहे व ती 8 सjद केलेल आहे . अनामत र^कम Debit Card/Credit Card/Net Banking/ NEFT/RTGS

या माjयमातुनच िज हा खनकम अधकार, हंगोल यांचे ICICI बँक खा0यावर जमा करणे आवeयक
आहे .

7. ई-नवदा (e-tendring) Sया बोलSया कालावधीत संबंधतास 0यांची बोल अपलोड करता येईल. हा
कालावधी संप यानंतर दले या मुदतीत Bid Submission Service Provider fee Z.1063/- Debit Card/Credit

Card/ Net Banking Kवारे Nextenders India Pvt.Ltd. यांचे खा0यामjये जमा करावी व Online Bid Submission
Stage पूण के यानंतरच 0यांची ई-नवदा (e-tendering) िज हाधकार कायालयापयqत सादर होईल.
8.

ई-नवदा (e-tendring) Sया 84Jयेमjये टे ^नीकल बीड ओपनंग (Technical Bid Opening) चा दनांक व

वेळ नमुद केलेल आहे . Technical Bid उघड यानंतर नयोिजत वेळापEकानस
ु ार ई-ऑ^शन (e-auction)

8`4या सुZ होईल. pयांना ई-ऑ^शनमjये भाग sयावयाचा आहे 0यांना http://e-auctions.in या
Website वर जाऊन ऑनलाईन बोल टाकता येईल. 0यापुवH 0यांना Service Provider fee Z.1000/-

Debit Card/ Credit Card/Net Banking Kवारे भरणा करावी लागेल.

9. टे ^नीकल बीड ओपनींग(Technical Bid Opening) नंतर pया fय^तीची कागदपEे पCरपूण  असतील

तेच ई-नवदाधारक पुढल 8`4येसाठl पाE राहतील. जे ई-नवदाधारक टे ^लकल बीड ओपनींगमjये

पाE राहतील अशाच ई-नवदाधारकांना ई-ऑ^शन(e-auction) मjये भाग घेता येईल. टे ^लकल बीड
ओपनींगमjये अपाE होणाvया ई-नवदाधारक पुढल ललाव 8`4येकरता अपाE होतील.

ई-ऑ^शननंतर

दनांक व वेळ नमुद के या8माणे 8ाईस बीड ओपन(Price Beed Open) कर_यात येईल.

10. pयांना एकापेYा जाLत गटासाठl ई-नवदा व ई-ऑ^शनमjये भाग sयावयाचा आहे 0यांनी 80येक

गटनहाय LवतंEपणे अज फJ व अनामत र^कम, Service Provider fee जमा करणे आवeयक
राहल. या र^कमा LवतंEपणे वर नमद
ु केले या पjदतीने जमा कराfयात. एकxEत र^कम जमा कZ
नये. तसेच 80येक गटासाठl आवeयक कागदपEे LवतंEपणे अपलोड करावीत.
11. तसेच pयांना एकाच वाळू गटासाठl ई-नवदा तसेच ई-ऑ^शन या दोTह 8`4यांमjये भाग
sयावयाचा आहे 0यांना 0याच वाळू गटासाठl ई-ट? डरंग नंतर ई-ऑ^शनसाठl अनामत व अज फJ पTु हा

भर_याची आवeयकता नाह. परं तु, 0यांना Service Provider fee गटनहाय र^कम Zपये 1000/-

Debit Card/Credit Card/Net Banking Kवारे च Nextenders India Pvt.Ltd. यांचे खा0यामjये

लॉग इन करताना जमा करावी लागेल.
12. ई-ऑ^शनसाठl `कमान बोल ह रे ती घाटाSया हातSया `कं मतीSया अधक र^कमेसाठl संबंधतास
लावावी लागेल. 8थम बोलकCरता 45

मनटांचा अवधी दे _यात येईल. दले या 45

मनटांपैकJ

शेवटSया 10 मनटात कोणी बोल वाढव यास ललावधारकास Auto Extention पjदतीने 15 मनटांचा

अवधी वाढून

मळे ल. वाढव 15

मनटांपैकJ शेवटSया 05

मनटात कोणी बोल लाव यास Auto

Extention System नस
ु ार ललावधारकास आणखी 15 मनटांचा अवधी मळून सदरची 8`4या अवरत

(continue) सुZ राहल. सुZवातीSया 45 मनटात तसेच वाढव 15 मनटांSया अवधीत कोणतीह बोल

8ाyत न झा यास E Auction System Block होईल. 0यानंतर E Tender उघडून सव{Sच बोलधारक
निeचत कर_यात येईल.
13. ई-ऑ^शनमjये `कमान Zपये 10,000/- व 0याSया पटतच बोल लावता येईल. संगणकJय
8णालमjये एक बॉ^स दसेल 0यामjये 1 ते 100 आकडे असतील. तेथे संबंधीत आक|याSया दहा
पटने बोल वाढवता येईल. उदा.20 आकडा नवड यास Zपये 2,00,000/- ची बोल लावता येईल.
ई-ऑ^शन 8`4या थांबव यानंतर/सपं यानंतर दस
ु -या दवशी सदर वाळुघाट ई-ऑ^शनमधील सव{Sच
`कं मत जाहर केल जाईल.

14. वाळू

ललावासंबंधीचा तारखनहाय तप शल https://maharashtra.etenders.in व http://e-

auctions.in आ>ण www.hingoli.nic.in या वेबसाईटवर उपल}ध आहे .

15. सव{Sच ई-नवदा व ई- ललावधारकाने वहत म@
ु ांक शु क, सरु Yा ठे व, पयावरण शु क, आयकर
शु क,

ललाव र^कमेSया 10% fहॅट र^कम(VAT) सवXYण शु क तसेच 27 माच 2015 रोजी

अधसच
ू ीत झाले या खाण व खनजे (वकास व नयमन) संशोधत अधनयम-2015 नुसार सव{Sच
बोलSया 10 % र^कम ना परतावा िज हा खनज 8तठान हंगोल, या नावाने रायकृत बैकेचा
cड.cड. जमा करणे बंधनकारक असन
ु तदनंतरच करारनामा व आदे श कर_यात येईल.
16. ई-नवदा व ई- ललावधारकास गौण खनजाबाबत शासन नणय, दनांक 12.3.2013 व दनांक
26.12.2014 मधील सव तरतुद, महारा गौण खनज उ0खनन (वकास व वनयमन) नयम,2013
तसेच पयावरण वषयक अनुमतीमjये नमुद व त ्यानंतर वेळोवेळी शासनाने नग मत केले या सव अट
व शतH बंधनकारक राहतील.

17. ई नवदा/ई ऑ^शनSया तांEीक बाबीसाठl support.gom@nextenders.com या ई-मेल आयडी व

दरु jवनी 4मांक 020-2531555 वर संपक करावा. तसेच कायालयीन बाबीवषयी िज हा खनकम
अधकार ी.अमोल कळसकर यांना िज हाधकार कायालयाSया 02456-221450 वर व अवल कारकून
ी.एस.के.कोकरे मोबाईल 4.- 9922023191 तसेच

लपीक, ी.शेख ए.^य.ु यांSयाशी मोबाईल 4.-

7385452717 या 4मांकावर संपक साधावा.
18. ई नवदा व ई ऑ^शन पjदतीने रे ती/वाळू ललाव करणेसाठl खालल8माणे वेळापEक नeचीत
कर_यात आले आहे .
19. ई-नवदा(e-tendering) अथवा ई-ऑ^शन(e-auction) िLवकार_याचे वा नाकार_याचे तसेच
तांxEक अडथळा नमाण झा यास सदर कायवाह पुढे ठे व_यासंबंधीचे तसेच कोण0याह Lतरावर पुव
सुचना न दे ता नवदा 8`4या र कर_याचे अधकार िज हाधकार / अपर िज हाधकार, हंगोल यांनी
राखून ठे वले आहे त.
>वा?रत/िजहाधकार,हंगोल

E-Tender and EE-Auction Schedule for Hingoli Collector Office
25 % less First Auction-11 sand Ghat 02.02.2017 to 15.02.2017
Sr.No. Department Stage
Start Date
Time
End Date
1
Tender Release
02.02.2017
10.00
03.02.2017
2
Tender Download
03.02.2017
10.01
07.02.2017
3
Bid Preparation
03.02.2017
10.01
07.02.2017
4
Close for Technical
07.02.2017
23.01
08.02.2017
5
Close for Price Bid
07.02.2017
23.01
08.02.2017
6
Bid Submission
08.02.2017
23.01
09.02.2017
7
Technical
Bid
09.02.2017
17.01
10.02.2017
Opening
8
e-Auction
14.02.2017
11.00
Till process
complete
9

Price Bid Opening

14.02.2017

11.01

15.02.2017

Time
10.00
23.00
23.00
23.00
23.00
17.00
23.00

Till process
complete

हंगोल िजहयातील वाळु *ललाव सन 2016-2017 अट व शतA

1.- ई-नवीदा व ई-ऑ^शनमjये भाग घेणा-यास संबध
ं ीत कंपनीकडून cडजीटल स[नेचर 8ाyत कZन घेणे
आवeयक आहे ü.

2- Digital Signature माTयता8ापत
् संLथेकडून 8ाyत कZन sयावी, 0यासाठl पॅनकाड, वाहन परवाना, मोबाईल
नंबर, इले^शन काड `कं वा बँकेचे फोटो असलेले पासबक
ु तसेच रहवासी परू ाfयासाठl लाईट बील, टे लफोन बील
इ0याद साYांकJत कागदपEे आवeयक आहे त.
3.-ई-नवीदा/ई-ऑ^शनमjये भाग घेणा-यांनी अजासोबत आयकर वभागाचे पॅन काड, व4Jकर वभागाचे टन
8माणपE, मागील वषH दाखल केले या आयकर रटनची 8त, फम `कंवा कंपनी अस यास रिजे शनची 8त,
रहवासी पूरावा इ0याद साYांकJत कागदपEे Lकॅन कZन जोडणे/अपलोड करणे आवeयक आहे. pया fय^ती
सदरची कागदपEे जोडणार नाहत 0यांना ई-नवीदा अथवा ई-ऑ^शनमjये भाग घे_याकरता अवैध ठरव_यात
येईल.
4.-ई-नवीदा व ई-ऑ^शनमjये भाग घेऊ इिSछणा-या fय^तींना pया वाळूगटाची हातची `कं मत Zपये
10,00,000/-(Zपये दहा लाख) पेYा जाLत असेल अशा वाळू गटांसाठl अज फJ Zपये 5,000/- (Zपये पाच हजार)
तसेच pया वाळूग टाची हातची `कं मत Zपये 10,00,000/- (Zपये दहा लाख) पेYा कमी असेल अशा वाळू
गटासाठl अज फJ Zपये 2,000/- (Zपये दोन हजार) ऑनलाईन भरावी लागेल.
5- ई-ट? डर/ई-ऑ^शनमjये भाग घेऊ इिSछणा-याने संबंधीत कंपनीस ई-नवीदे साठl Zपये 1063/- (Zपये एक हजार
तरे सट फ^त) व ई-ऑ^शनसाठl Z 1000/- (Zपये एक हजार) असे नापरतावा शु क ई-पम?टKवारे , जसे ई नेट
बँकJंग/डेबीट काड पjदतीने भरणा कZन संबं धत वेबसाईटवZन डाऊनलोड कZन खरे द करावी लागेल.
6- 80येक fयक् ती/संLथा यांना 80येक वाळुगटासाठl LवतंE पणे ऑनलाईन चाजXसचा भरणा करावा लागेल.
7- ई-नवीदा/ई-ऑ^शनKवारे

ललावात भाग घेणा-या fय^तीला, pया वाळू गटाची हातची `कं मत Zपये

10,00,000/- पेYा कमी असेल 0या वाळू गटाकCरता हातSया `कं मतीSया 20% व pया वाळू गटाची हातची
`कं मत Zपये 10,00,000/- पेYा जाLत असेल 0या वाळू गटाकCरता Zपये 3,00,000/- `कं वा हातSया `कं मतीSया
20% र^कम यापैकJ जी जाLत असेल ती र^कम अनामत र^कम [EMD] हणुन नेट बँकJंगKवारे District
Mining Officer Hingoli यांचे ICICI बँक खा0याjये उपरो^त नमद
ु पjदतीचा अवलंब कZन ऑनलाईन जमा
करावी लागेल.
8- 8Lतावीत वाळूगटाSया

ललावासंदभात अTय काह त4ार/आYेप/सच
ु ना 8ाyत झा यास 0याची तपासणी/

चौकशी के यानंतर व ललाव न कर_याची सबळ कारणे अस याची िजलहाधकार
/अपर िज हाधकार यांची
्
खाEी झा यास ललावाची 84Jया Lथगीत कर_यात येईल.
9- ई-नवीदा सच
ु नेमjये नमुद केले या वेळापEकानस
ु ार ई-नवीदा/ई-ऑ^शन/फॉम खरे द/डाऊनलोड/xबड भरणे/xबड
समावट करणे/अनामत र^कम जमा करणे ह सव 84Jया वहत वेळेत पण
ु  करणे अ0यावeयक आहे यांची नोद
sयावी.
10- वाळु गटासाठl निeचत कर_यात आले या ऑफसेट 8ाईस( हातची `कं मत) पेYा अधक रकमेची ई-नवीदा/
ई-ऑ^शन ऑनलाईन दाखल करणे आवeयक आहे .
11- pया बोलदारांची नवदा िLवकार_यात येणार नाह 0यांSया अनामत रकमा ललाव संप यानंतर ऑन लाईन
पjदतीने "ई" नवदा भरतांना दले या बँक खा0यामjये परLपर ऑनलाईन (Online) जमा केल जाईल.
12- संबंधीत रे ती/वाळू Lथळात अपेYीत वाळूसाठा आहे `कं वा नाह, वाहतुकJसाठl आवeयक रLते उपल}ध आहेत
`कं वा नाहत, वाळुगटात पाणी आहे `कं वा नाह, याची खाEी कZन घे_याची जबाबदार ललावात भाग घेणा-याची
राहल. याबाबत कोण0याह त4ारचा वचार केला जाणार नाह.
13- ई नवीदा/ई ऑ^शनमधील संबंधीत वाळुगटाची सव{Sच `कं मत िLवकार यानंतर 0यापैकJ 1/4 (25%) र^कम
शासन खा0यामjये 0याच दवशी जमा करावी लागेल.

14- सव{Sच `कंमतीपैकJ उवरत 3/4 (75%) र^कम 15 दवसांत संबंधीत तह सलदार यांSयाकडे एक रकमी
भरावी लागेल. सदरची र^कम जमा कर_याSया हमीचे दायी0व Lवीकारणा-या दोन fय^तीसह

ललावधारकास

Lवखचाने खरे द केले या Zपये 100/- इत^या रकमेSया मु@ांकJत (Lटँ प पेपर) कागदावर शपथपE 0वCरत कZन
दयावे लागेल. असे शपथपE कZन न द यास 0याने भरलल अनामत रक् कम व
कर_यात येईल व संबध
ं ीत वाळुगटाचा फेर

1/4 (25%) र^कम जyत

ललाव कर_यात येईल. तसेच वहत कालावधीत वरल 8माणे

शपथपE दाखल न के याSया पCरणामी नवीदा/

ललावधारकास होणा-या कोण0याह नक
ु सानीची जबाबदार

शासनावर राहणार नाह.
15- ललावधारकाने ललावाची उवरत र^कम 15 दवसात न भर यास 0याला संपुण राpयासाठl काळया यादत
टाकुन कोण0याह िज हयात ललावात भाग घे_यासाठl अपाE ठरव_यात येईल.
16-आयकर अधनयमातील तरतद
ं ाने टडीएस दे णे ललावधारकास
ू नस
ु ार ललावातील सव{Sच `कं मतीSया अनष
ु ग
बंधनकारक राहल. तसेच 0यांना व4Jकर खा0याकडे नयमानुसार व4Jकर शासन जमा करणे बंधनकारक राहल.
17- ललावधारकास Zपये 5000/- (Zपये पाच हजार) इत^या रकमेचा उपसंचालक महारा भज
ू ल सवXYण व
वकास यंEणा, औरं गाबाद यांSया नावे काढ_यात आलेला रायकृत बँकेचा धनाकष (डी,डी,) सवXYण शु कापोट
जमा करावा लागेल तसेच 27 माच 2015 रोजी अधसूचीत झाले या खाण व खनजे (वकास व नयमन)
संशोधत अधनयम-2015 नुसार Lवामी0वधाSया 10 % र^कम ना परतावा िज हा खनज 8तठान हंगोल,
या नावाने र^कम जमा करावा लागेल.
18- ललावधारकाने करारनामा करतेवेळी ललावाSया अट व शतHचे यथोचत पालनाथ र^कम Zपये 3,00,000/(Zपये तीन लाख फ^त) `कं वा हातSया `कं मतीSया 20% यापैकJ जी अधक असेल तेवढ र^कम अनामत
र^कम हणन
ू भरावी लागेल. परं तु, pया वाळू गटाची हातची `कं मत Zपये 10,00,000-/ (Zपये दहा लाख फ^त)
पेYा कमी असेल 0या वाळू गटासाठl हातSया `कं मतीSया 20% र^कम अनामत हणन
ु भरावी लागेल. ह
र^कम

ललावधारकाने

ललावाचे मुदतीत सव अट व शतHचे यो[यCर0या पालन के यास

ललावाची मुदत

संप यावर परत कर_यात येईल. अट व शतHचे पालन न के यास अनामत र^कम अंशतः अथवा पण
 ः जyत
ु त
कर_यात येईल.
19- ललावधारकास पयावरण शु कापोट, सव{Sच `कं मतीSया 2% र^कम ह बँक गॅरंटSया LवZपात पयावरण
शु क हणून दयावी लागेल. 0याने ललावातील अट/शतUचा भंग के यास सदरची र^कम जyत कZन 0यांचव
े र
नयमानस
ु ार गT
ु हा दाखल कर_यात येईल.
20- pयावेळी ललाव र कर_यात येईल, 0यावेळी 0या वाळू YेEाचा नfयाने ललाव कर_यात येईल. फेर ललावात
पूवHSया `कंमतीपेYा कमी `कंमत आ यास, फरकाची र^कम पूवHSया

ललावधारकाकडून जमीन महसुलाची

थकबाकJ हणून वसूल कर_यात येईल. तथाप, फेर ललावात पव
ू HSया `कं मतीपेYा अधक (जादा) `कं मत आ यास
0यावर पूवHSया ललावधारकाचा कोणताह ह^क राहणार नाह.
21- ललाव मंजुरचे आदे श नग मत के यानंतर ललावधारकाने वाळुगटाचा ताबा सात दवसांSया आत घेतला
पाहजे व वाळुगटाचा ताबा घेत याSया दनांकापासन
ू एक आठवडयाSया आत उ0खनन सZ
ु करणे आवeयक
राहल.
22- मा.उSच Tयायालय,मब
ुं ई येथे दाखल Cरट याचका 4.4830/2010 मधील दनांक 26.10.2010 Sया
नणयाTवये ठरवून दले या नकषानस
ु ार, वाळू गटाशी संबं धत तह सलदार यांनी उ0खननाचा अहवाल 80येक
आठव|याला िज हाधकार / अपर िज हाधकार यांना सादर करणे आवeयक आहे . तसेच मह_याSया दस
ु −या व
चौया रववार उ0खननबंद ठे वावे. व उ0खनन बंद असले या दवशी तह सलदार यांनी वाळू गटाचे नरYण
करावे व 0यांचा अहवाल िज हाधकार / अपर िज हाधकार यांना सादर करणे आवeयक आहे . सबब,
ललावधारकांनी सदर बाबीची नद sयावी.
23- ललावधारकास, 0यांSया मंजरु YेEातील pया ठकाणातून वाळू काढ_याने ज मनीची धप
ू होऊ शकेल व
0यामुळे नवासी इमारतींना, घरे अथवा इतर बांधकामे यांना धोका नमाण होईल अशा ठकाणातून वाळूचे Lवत:
उ0खनन करणार नाह अथवा इतरांना तसे कर_यास परवानगी दे णार नाह. अशा 8करणी उ0खनन कर_यास
8तबंध करणारा िज हाधकार यांचा नणय अंतीम असेल.
24- भुजल सवXYण आ>ण वकास यंEणा वभागाने वहत केले या मयादेSया प लकडे असले या YेEातून वाळूचे
उ0खनन करता येणार नाह. तसेच इतर fय^तींSया खाजगी मालकJSया जमीनीतून, अशा ज मनी ललावधारकास
दे _यात आले या YेEात समावट अस या तर 0या ठकाणाहून वाळू काढता येणार नाह. तसेच रLते पायवाट
हणुन वापर_यात येणा-या जमीनीतून वाळू काढता येणार नाह.
25- कोण0याह रे वेSया पुलाSया कोण0याह बाजूने 600 मीटस (2000 फुट) अंतराSया आत वाळूचे उ0खनन
करता येणार नाह. तसेच जेथे नद ना यांवर पल
आहेत,0यांSया Lतंभापासून 100 मीटसपयqत रे ती/वाळूचे
ू
उ0खनन करता येणार नाह. को हापरू पjदतीचे बंधारे व परु ात0व खा0याने 8तबंधत केले या YेEामjये
रे ती/वाळूचे उ0खनन करता येणार नाह.
26- वाळूचे उ0खनन करतांना `कं वा ती काढतांना खाजगी मालम0तेस कोणतीह हानी/नुकसान पोहच यास 0याची
भरपाई कर_याचे दायी0व

ललावधारकावर राहल. अशा हानी/नुकसानीची पCरगणना सYम अधका-याकडून

कर_यात येईल व 0याबाबतचा 0याचा नणय अंतम राहल व अशी र^कम थकJत जमीन महसल
ु ाSया
वसूल8माणे संबध
ं ीत ललावधारकाकडून वसूल कर_यात येईल.
27- ललावाने दले या ठे ^याSया कालावधीत शासनाने तो ठे का र के यास `कं वा 0याला मंजुर केले या YेEाचे
उ0खनन कर_यास `कं वा वाळू काढ_यास बंद घात यास ललावधारकास शासनावर खटला भरता येणार नाह.
28- उ0खनन केले या `कं वा काढले या वाळू/रे तीची साठवणक
ू ,

ललाव pया िज हाधकार/अपर िज हाधकार

यांनी केला असेल 0याच िज Iयात करावी लागेल व 0यासाठl अकृषक परवाTयासह आवeयक जमीन उपल}ध
कZन घे_याची जबाबदार ललाव धारकाची असेल.

सदर वाळू साठव_यासाठl एकच सलग जागा ठरवता येईल.

ते ठकाण नदपाEापासून 200 मीटरपेYा अधक अंतरावर नसावे. सदरSया YेEात नदपाEातून जा_यासाठl एकच
आ>ण नदYेEातन
ू बाहे र रL0यावर पड_यासाठl एकच माग असेल आ>ण उवCरत सव YेE अशा8कारे बंद करावे
लागेल कJ pयामळ
ु े तेथे एकह वाहन आत `कं वा बाहे र जाऊ शकणार नाह. यासाठl लाकडी/तारे च/े लोखंडी/
भंतीचे/दगडाचे कंु पण `कंवा मोठमोठl दगडे जी हलवता येणे अश^य आहे ती ठे वणे `कंवा खंदके/चर खोदणे
आवeयक असेल.

वाळू/रे ती ठे ^याची मुदत संप_यापूवH pया वाळू/रे तीचे उ0खनन केलेले आहे 0या वाळू/रे तीचा

साठा मद
ु त संप यानंतर 10 दवसात उ0खननाSया जागेवZन हलव_यात आला नाह तर तो शासनाSया
मालकJचा होईल व अशा वाळू/रे तीSया `कं मतीबाबत अथवा मालकJबाबत ललावधारकास कोणताह ह^क सांगता
येणार नाह `कं वा 0याबाबत शासनावZjद दावा करता येणार नाह. तसेच ललावाचा कालावधी संप यानंतर तसेच
10 दवसाची मद
ु त संप यानंतर कोण0याह पCरिLथतीत वाळू रे ती साठा कर_यास परवाना दला जाणार नाह.
29- ललावधारकाने नधाCरत वाळूगटातून वाळूचे उ0खनन कZन 80येक वाहनामधील वाळूचे पCरमाण, वाहन
4मांक, वाळूगटाचे नाव/4मांक, वाहन कोठून कोठे जाणार आहे, 0या दोन ठकाणांमधील अंतर इ0याद तप शल
नदणीकृत मोबाईलवZन एसएमएस (SMS) नदट 4मांकावर कळवल. 8णालकडून ललावधारकास नदणीकृत
मोबाईलवर 0याने केले या वनंतीनस
ु ार 0यास एसएमएसKवारे टोकन नंबर 8ाyत होईल.सदर टोकन नंबर बारकोड
पावतीवर नमद
ु करावा लागेल. टोकन नंबर 8ाyत झा या शवाय व ते बारकोड पावतीवर नमद
ु के या शवाय
ललावधारकास वाळू/रे तीची वाहतूक करता येणार नाह. टोकन नंबर शवाय व बारकोड पावती

शवाय वाहूतक

के यास ती अवैध ठZन 0यावर 8च लत कायदे व धोरणानुसार दं डा0मक कारवाई केल जाईल.
30-वाळू/रे तीची वाहतूक करणा-या चालकाकडे उ^त टोकन नंबर नसेल `कं वा टोकन नंबरचा कालावधी संपलेला
असेल तर अशी वाहतूक अवैध ठरे ल.
31- वाळू/रे तीची वाहतूक करणा-या वाहन चालकाकडे वैध बारकोडय^
ु त पावती व टोकन नंबर आहे `कं वा नाह,
याबाबतचे नरYण संबंधत महसूल यंEणेकडून नयु^त भरार पथकाकडून,तह सलदार, िज ह खनकम अधकार
अथवा िज हाधकार नामनदX श करतील अशा fय^तींकडून केल जाईल. अशा नरYणाSया वेळी संबंधत
वाहनचालकाकडे वैध बारकोडयु^त पावती व वैध टोकन नंबर आढळल नाह `कं वा नद ट कालावधी संपलेला
असेल तर सदर वाळूचे उ0खनन/वाहतूक अवैध समजून 0यावZjद महारा जमीन महसूल संहता,1966 मधील
कलम 48(7) व (8), महारा गौण खनज उ0खनन (वकास व वनयमन) नयम, 2013 आ>ण शासन नणय,
दनांक 12.3.2013 मधील नधाCरत तरतद
ु नुसार 0यावZjद कारवाई कर_यात येईल.
33- वाळू/रे ती ललावधारकाने पावतीमjये नमुद पCरमाणापेYा अधक पCरमाणाची रे ती/वाळू वाहून नेत अस याचे
आढळून आ यास 0या वाहनातील संपण
ू  गौण खनज अवैध आहे असे समजन
ू 0यावर नयमानुसार दं डा0मक
कारवाई तसेच YमतेपY
े ा जाLत वाहतक
ु Jबाबत मोटार वाहन कायKयानस
ु ार कारवाई कर_यात येईल. दं डनीय
कारवाई बरोबर जyत केले या रे तीचा

ललाव कर_यात येईल. 0याच8माणे

ललावधारकाने रे ती/वाळूचे केलेले

उ0खनन, व4J व वाहतूक केले या रे ती बाबतची दै नंदन हशोब नदवह ठे वणे आवeयक आहे . ह नदवह व
इतर हशोब कागदपEे ललाव धारकाने दर महTयाSया 05 तारखेपयqत

िज हाधकार कायालय, खनकम वभाग

व संबंधीत तह सलदार यांSया कडे सादर करणे बंधनकारक आहे . तसेच िज हा खनकम अधकार, खनकम
नरYक, महसूल अधकार अवल कारकून, मंडळ अधकार, तलाठl तसेच अपर िज हाधकार व भूवQान व
खनकम संचालनालयातील नCरYण करणा-या अधका-यासाठl उ0खननाSया जागेवर उपल}ध कZन Kयावीत.
34- अंदाजीत पCरमाणापेYा अधक वाळुसाठा रे तीगटात अस यास, 0यावर ललावधारकाचा कोणताह अधकार
राहणार नाह. व अंदाजीत परमाणापेYा ललावधारकास अधक उ0खनन करता येणार नाह. पCरमाणापेYा जाLत
उ0खनन के यास दं डा0मक कारवाई कर_यात येईल. तर नमुद अंदाजीत वाळुसाठयापैकJ वाळु कमी भर यास
0याची जबाबदार ललावधारकाची राहल.
35- ललावधारकाने िजलहा
् पCरषद कर/पंचायत कर वहत के या8माणे अदा करावा

36- जेथे वाळू उ0खनन चालू आहे 0या ठकाणी फलक लावन
ू उ0खनन YेEाची सीमा नeचीत कZन दशव_यात
यावी.

ललावधारकाने 0याला मंजुर केले या YेEाSया सीमा दशवणारे खांब उभारावे. Lवत:चे तसेच सYम

8ाधीका-यांSया पुव परवानगीने नेमले या 0याSया उपठे केदाराचे नाव, प0ता व जागेचा तपशील दशवणरा फलक
यो[य ठकाणी लावणे आवeयक आहे .
37- ललावात मंजूर केले या वाळूघाटातन
ू वाळु उ0खननाची अंतीम मुदत िज हाधकार हे नeचीत कZन दे तील
अथवा 30 सyट? बर 2017 पयqत राहल.

ललाव घे_याची तारख कोणतीह असल तर

ललावाचा कालावधी

िज हाधकार हे नeचीत कZन दे तील 0या दवशी अथवा 30 सyट? बर 2017 रोजी संपुटात येईल. ललावात
दले या YेEातून करारात नमुद केल या कालावधीत, परवानगी दले या साधनांSया सहायानेच वाळूचे उ0खनन
कर_याची जबाबदार

ललावधारकाची राहल. वाळू Lथळात अपेYीत साठा नाह, रLते उपल}ध नाहत, वाळु

Lथळात पाणी आहे , अशा तसेच मानवी वा नैसगHक आप0तीSया कारणाLतव सदर कालावधी कोण0याह
परLथीतीत वाढवून दला जाणार नाह व वाळूगट बदलन
ू दला जाणार नाह. तसेच कोण0याह पCरिLथतीत
शासन जमा केलेल वाळूगटाची र^कम परत केल जाणार नाह.
38- उ0खनन केले या गौण खनजाचे वाहतूकJसाठl अिLत0वात असलेले रLतेच

ललावधारकाने वापरावयाचे

आहे त. वाहतुकJसाठl वेगळे रLते शासनाकडून उपल}ध कZन दले जाणार नाहत. तसेच आवeयकता अस यास
वाहतुकJसाठl

नवीन रLता

मळव_याची जबाबदार

ललावधारकाची राहल.

रLते उपल}ध

नाहत `कं वा

वाहतक
ु Jसाठl बंद आहे त या कारणाLतव कोण0याह पCरिLथतीत वाळु उ0खननाचा कालावधी वाढवून दला जाणार
नाह अथवा वाळुगट बदलन
ु दला जाणार नाह. तसेच कोण0याह पCरिLथतीत शासन जमा केलेल वाळूगटाची
र^कम

परत

केल

जाणार

नाह.

वाहतूकJसाठl

खाजगी

जमीनीतून

रLता

मळव_याची

जबाबदार

ह

ललावधारकाची राहल.
39- वाळू उ0खनन कर_यासाठl pया YेEाचे वाटप केलेले असेल 0या YेEातून वाळु उ0खनन करतांना नैसगHक
संप0तीस व पयावरणास धोका होणार नाह याची सव खबरदार ललावधारकाने sयावयाची आहे.
40- पयावरणाचे संतुलन राख_यासाठl नकामी वाळूचे साचलेले ढग नदपाEातील वाळू उपस यामुळे झालेले ख|डे
बज
उपयोगात आणावे. 0याची जबाबदार ललावधारकाची राहल.
्
ु वणयासाठl
41- ललावधारकाने सलटे शन (Siltation) अयासाबाबतचा अहवाल वाळू उ0खननाचा कालावधी संप_यापव
ू H तQ
एजTसी, जसे NIO/CWPRS माफत कZन 0याचा अहवाल पयावरण वभाग, िज हाधकार कायालय व महारा
8दष
ु ण नयंEण मंडळ, औरं गाबाद यांSयाकडे सादर करावा लागेल.
42-

ललावधारकाने मंजूर YेEापैकJ कमीत कमी 20 ट^के YेEामjये नदतीरावर तसेच गावातील वाहतक
ू

रL0यावर CPCB Guideline नुसार Lथानीक वन अधकार व फलो0पादन अधकार यांचे मदतीने झाडे लावून
हरयाल (Greenbelt) करावी लागेल.
43- ललावधारकाने कासव 8जनन YेEात वाळुचे उ0खनन कZ नये.
44- ललावधारकाने उ0खननाSया वेळी Soil Erosion व Silt Management बाबत आवeयक 0या दYता घे_यात
याfयात.
45- ललावधारकाने उ0खननाSया जागेवर वैKयकJय 8ाथमीक उपचार सु वधा उपल}ध कZन दयावी.
46- ललावधारकाने वाषक पयावरणीय अंकेYण अहवाल पयावरण वभागास सादर करावा.
47- ललावधारकाने वाळूचे भूजल सवXYण आ>ण वकास यंEणेने सवXYणात वहत केले या खोलपेYा जाLत
खोलत उ0खनन कZ नये. तसेच नदपाE/नाला यांचे पाE बदलून अथवा 0यांना हानी पोहचवून पयावरणाचे
नक
ु सान होणार नाह याचीह खबरदार sयावी. तसेच भज
ू ल सवXYण आ>ण वकास यंEणा वभागाने दले या
8माणपEातील नकाशा8माणे दशवले या हीतूनच वाळूचे उ0खनन करणे बंधनकारक राहल. दले या हीबाहे र
उ0खनन के यास ते अवैध उ0खनन समजून नयमानस
ु ार कारवाई कर_यात येईल.
48- ललावधारकाने गावक-यांSया नLतार ह^कास बाधा पोहचवता कामा नये.
49-वाळू उ0खनन करतांना अथवा हलवतांना अपघात झा यास

ललावधारकाने अपघाताची माहती ता0काळ

जवळSया पोलल ठा_यात तसेच तह सल व िज हाधकार कायालयास दयावी.
50- ललावधारकांनी 0यांना मंजरू केले या वाळुगटातून केले या वाळूचे उ0खनन, व4J व साठा के याबाबत
दै नंदन हशोब ठे वावा. तसेच दर महTयाSया 05 तारखेपयqत, अगोदरSया महTयाचा मा सक अहवाल,
िज हाधकार कायालय, खनकम वभाग व तह सल कायालय यांना सादर करावा सलग दोन महने असा अहवाल
8ाyत न झा यास अथवा सादर केले या अहवाल चुकJचा आढळुन आ यास सदरSया वाळु घाटाचा ललाव र
कZन शासनची दशाभल
ु के यामुळे यो[य ती नयमानस
ु ार कायवाह अनुसरल जाईल.

51- ललावधारकाने

ललावाSया

अट

व

शतU

तसेच

क?@

शासनाSया

वन

व

पयाqवरण

वभागाकडील

दनांक 24.12.2013 मधील ऑफJस मेमोरँडम तसेच महारा गौणखनज उ0खनन (वकास व वनयमन)
नयम 2013 व वाळू नगती धोरण, शासन नणय दनांक 12.03.2013, दनांक 26.12.2014 तसेच महारा
जमीन महसूल अधनयम 1966 मधील तरतुदनुसार लागू असले या नयमांचे पालन करणे बंधनकारक राहल.
0याच 8माणे वाळुचा पण
ु  उपयोग गौणखनज हणूनच केला पाहजे. अवैध वाळु उ0खनन/साठा/वाहतुक 8करणात
महारा जमीन महसुल अधनयम 1966 मधील 48(7) व (8) नुसार तसेच 8चलत कायKयानुसार कारवाई
कर_यात येईल.
52-वाळुचे उ0खनन करतेवेळी जर काह 8मुख खनज आढळून आ यास ललावधारकाने िज हाधकार, हंगोल
यांना ता0काळ कळवले पाहजे.
53- सावजनक पाणवठा/पाणीपुरवठा fयवLथा असले या ठकाणापासून 100 मीटर अथवा भूजल सवXYण आ>ण
वकास यंEाणा निeचत करे ल तेवढया अंतराप लकडे उ0खनन करणे आवeयक आहे .
54- वाळूची वाहतूक करतांना वाहनातील वाळू yलाLटक पेपरने/ताडपEीने आSछादत कZनच वाळूची वाहतुक
करणे बंधनकारक आहे . अशी वाहतुक न के यास दं डा0मक कारवाई कर_यात येईल.
55- ललावधारकाने वाळु उ0खनन करतांना होणारे 8दष
ं ी, 8दष
ु णासंबध
ु ण नयंEण मंडळाने दले या नदX शानस
ु ार
कायवाह करावी.
56- मा.Tयायालयाने कोण0याह वाळुघाटाबाबत काह आदे श/नणय द यास,सदर आदे श/नणय ललावधारकावर
बंधनकारक राहतील व मा. Tयायालयाचे आदे श/नणयानस
ु ार पढ
ु ल कायवाह कर_यात येईल.
57- ललावधारकाने वाळू उ0खनन कर_यासाठl परवानगी दले या यांEीक साधनांचा वापर कZनच वाळुचे उ0खनन
करणे बंधनकारक राहल. वनापरवानगी यांEीक साधनांचा वापर के यास ते उ0खनन अवैध समज_यात येईल व
अट व शतHनुसार कारवाई कर_यात येईल.
58- वाळू उ0खननासाठl स^शन पंपाचा वापर अनQ
ु ेय नाह. तथाप, सावजनीक हताथ अपवादा0मक पCरिLथतीत
वाळुघाटातून वाळूचे उ0खनन कर_याकरता स^शन पंपाचा वापर करावयाचा अस यास, पयावरण वभाग, भुजल
सवXYण वकास यंEणा व महारा 8दष
ु ण नयंEण मंडळ यांचे संमतीपE/नाहरकत 8माणपE सादर कZन 0यास
शासन महसल
व वन वभागाची
ू

माTयता 8ाyत झा यानंतर संबध
ं ीतास अट व शतUSया अधीन राहून,
नयमानुसार स^शन पंपाची परवानगी दे _यात येईल. तसेच स^शन पंप हे वना परवानगी वापरता येणार नाहत.
स^शन पंपाचे वापरासाठl शासनाची माTयता 8ाyत झा यानंतर ललावधारकाने स^शन पंपाSया Yमतेबाबत तसेच
इतर माहती सादर कZन िज हाधकार कायालयाकडुन स^शनपंप वापराकरता Cरतसर परवानगी घेणे बंधनकारक
आहे .
59-शासनाSया पव
ु  परवानगी शवाय ललावधारकास ठे का दस
ु -या कोणाकडेह हLतांतरत करता येणार नाह `कं वा
दस
ु -या कोणालाह चालव_यास दे ता येणार नाह `कं वा नवदा उघडुन मंजूर के यानंतर भागीदारह घेता येणार
नाह.
60- वाळुचे उ0खनन केवळ सकाळी 06.00 ते सायंकाळी 06.00 या कालावधीतच करता येईल. या कालावधीनंतर
केलेले उ0खनन अवैध समजुन कारवाई कर_यात येईल.
61-(अ) शासनाने वहत केले या कायपjदतीनुसार

ललाव कर_यात आले या वाळुघाटाबाबत कालांतराने

ललावाSया अट व शतUचे उ लंघन कZन वाळूचे उ0खनन होते. अवैध व नयमबाहय वाळु उ0खननामळ
ु े
नदकाठSया गावातील प_याSया व शेतीSया पा_यावर वपरत परणाम होतो.

वाळूSया वाहतुकJमुळे नदकाठSया

शेतीSया रL0यांची हानी होते. अशा LवZपाSया त4ार ववध fय^ती व संLथांकडून कर_यात येतात. अशा
त4ारची दखल घेऊन 0या संदभात चौकशी कZन चौकशीSया नकषानुसार कायवाह कर_यासाठl िज हाधकार/
अपर िज हाधकार यांSया अjयYतेखाल पुढल अधका-यांचा समावेश असलेल स मती राहल
1

िज हाधकार/अपर िज हाधकार

- अjयY

2

मुय कायकार अधकार िज हा पCरषद

- सदLय

3

सावजनक बांधकाम वभागाचे कायकार अ भयंता

- सदLय

4

भूजल सवXYण व वकास यंEणा यांचे िज हयातील

- सदLय

`कं वा यथािLथती वभागातील वरठ अधकार
5

महारा 8दष
ु ण नयंEण मंडळाचा अधकार

- सदLय

6

िज हा खनकम अधकार, हंगोल

- सदLय सचीव

(ब) ललावात घेतले या वाळू गटातन
ललाव धारकास उ0खनन कर_यास वरोध झा यास `कं वा नैसगHक `कं वा
ु
ललावधारकाSया नयंEणाबाहे रल सबळ कारणामुळे उ0खनन होऊ शकले नाह तर ललावधारकाने िज हाLतरय
स मतीसमोर त4ार अज कZन ती बाब नदशनास आणावी. िज हाधकार/अपर िज हाधकार यांनी याबल
चौकशी कZन 0याबलची वLतुिLथती शासनाSया नदशनास आणुन दे तील.
(क) िज Iयातील एखाKया वाळुगट संदभात वरल LवZपाSया लेखी त4ार 8ाyत झा यास उपरो^त स मती अशा
वाळूगटांना 80यY भेट दे ऊन 0या वाळू गटाचे पुन:eच सवXYण करे ल. तसेच त4ारतील अTय मुदयांबाबत
Lथानक चौकशी करल व स मतीSया बैठकJत 0यावर वचार वनमय कZन 0याबाबतSया नकषाचा अहवाल
अjयYांना सादर करे ल. स मतीचा अहवाल 8ाyत झा यांनतर संबंधीत वाळू गटातून वाळूचे उ0खनन चालु
ठे व_यावषयी `कं वा ते बंद कर_याबाबत अjयY 10 दवसांत उचत नणय घेतील व तो नणस संबध
ं ीत
ललावधारक, त4ारदार व YेEीय महसूल अधकार यांना कळवल.
(ड) - pया त4ारदारास स मतीSया अjयYांचा नणय माTय नसेल अशा त4ारदाराला याबाबत मा.वभागीय
आयु^त, औरं गाबाद यांचक
े डे अपील करता येईल. ते स मतीचा अहवाल व अjयYांचा नणय याचा फेरवचार
कZन कोण0याह परिLथतीत 10 दवसांत नणय घेतील. सदर नणय संबंधीत त4ारदार व िज हाधकार यांना
कळव_यात येईल.

मा.वभागीय आय^
ु त यांनी घेतलेला नणय माTय नस यास शासनाकडे अपील करता येईल.

62-नदपाEातील काह वाळू गटांचा
अंतीम

नणय

घे_यासाठl

ललाव कर_यास fयापक वरोध झा यास अशा वाळू LथळांSया संदभात

महसुल

व

वन

वभाग,

शासन

नणय

4.गौखनी-10/0610/8.4.281/ख,

दनांक 26.05.2011 अTवये गठlत केलेल मंEी मंडळाची उपस मती नणय घेईल.
63-अवैध

उ0खनन/वाहतुकJची

8करणे

उघडकJस

आ यास

अशा

8करणी

संबंधीत

ठे केदार/ ललावधारक/

वाहनमालक-वाहनचालक दोषी आढळ यास 0यांSयावZjद 8च लत नयमानुसार कारवाई कर_यात येईल. 8च लत
नयमानुसार कारवाई करतांना संबध
ं ीतांवZjद भारतीय दं ड वधी संहता कलम 379 8माणे गT
ु हा दाखल करणे,
वाहन जyत करणे, दं डा0मक कारवाई करणे, फौजदार LवZपाची कारवाई करणे इ0याद LवZपाची कारवाई
कर_यात येईल.
64- ललावधारकाने 0यांना मंजूर केले या YेEामधील/YेEालगतSया वTय 8ा_यांच/े पYांचे अLती0वास तसेच 0यांSया
नवासास इजा पोहचणार नाह याची दYता sयावी.
65- ललावधारकाने वाळु उ0खनन करतांना मा.सव{Sच Tयायालय तसेच नॅशनल Wीन }युनल यांनी वेळोवेळी
दले या नदX शांचे पालन करणे आवeयक आहे.
66-

ललावधारकाने नदचा 8वाह,गती,गढूळता यांSया LवZपात बदल होणार नाह याची दYता sयावी तसेच

वाळुचे उ0खनन करतांना नदतील मातीSया गण
ु धमाqवर परणाम होणार नाह याची दYता sयावी.
67-वाळु वाहतुक करणार वाहने रहवासी भागात उभी कZ नयेत.
68- ललावधारकाने कामगारांसाठl नवासाची सोय, प_याचे पाणी, वैKयकJय सुवीधा उपल}ध कZन दल पाहजे.
69-वाळुची वाहतुक करणा-या वाहनांचे सYम 8ाधीकरणाने दलेले Pollution Under Controll 8माणपE
वाहनासोबत बाळगणे आवeयक आहे .
70- ललावधारकाने वाळु उ0खनन करत असतांना पा_याचा उपसा करणे आवeयक अस यास 0यासाठl संबंधीत
वभागाची परवानगी घेणे आवeयक आहे.

71- ललावधारकाने वाळु उ0खननामुळे खराब झाले या पा_यावर Moef/ MPCB चया
् तरतद
ु नुसार 84Jया करावी.

72- ललावधारकाने मंजुर YेEातील Ambient Air Quality Monitoring माहे जानेवार, ए8ल, नोfह? बर, महTयात
करावी.
73- ललावधारकाने CPCB Sया नयमानुसार Noise Level Controling करावे.
74- ललावधारकाने 0यांSया मंजूर संपण
ु  YेEावर 8काश पडेल अशा Cरतीने लाईटची fयवLथा करणे आवeयक आहे .
तसेच संपुण YेE दसेल अशा पjदतीने सीसीटfह कॅमेरे बसवुन सदर कॅमे-याचे फुटे ज मासीक अहवाला सोबत
िज हाधकार कायालयास सादर करणे आवeयक आहे .
75- ललावधारकाने वTयजीव आवास YेEासंबध
ं ीSया नयमांचे उ लंघन कZ नये.
76- ललावधारकाने 0यांना मंजरु YेEात जा_या ये_यासाठl एकच माग/रLता ठे ऊन इतर सव माग/छोटे रLते इ.
बॅरकेडसने बंद करावेत.
77- ललावधारकाने 0यांSया ललाव YेEात येणा-या 80येक वाहनांची नदणी संबध
ं ीत तह सलदार यांचेकडे करावी.
78- वाळुचे अनाधकृत उ0खनन व वाहतुक टाळणेसाठl िज हा 8शासनामाफत वेळोवेळी दे _यात येणारे नदX शाचे
पालन ललावधारकास करणे बंधनकारक राहल.
79- दले या ठे ^याचे व उ0खनन परवाTयाचे कोणतेह कारण न दे ता नलंबन करणे, र करणे अथवा माघार

घे_याचे अधकार िज हाधकार /अपर िज हाधकार यांना असतील.
80- शासन वेळोवेळी जे नदX श दे ईल 0याचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
81- "ई" नवदा, "ई" ऑ^शनमjये भाग घेणा-या सव fय^ती/संLथेस महारा शासन, पयावरण वभागाकडील
सव अट/शतH बंधनकारक राहतील.
82- ललाव धारकाने 0याSया

ललाव YेEात येणाvया 80येक वाहनाची नदणी संबध
ं ीत तह सलदार यांSयाकडे

कZन या कायालयाने नग मत केलेले Lटकस 80येक वाहनाला लावणे आवeयक आहे .
83- सदरचे ललाव पयावरण स मतीSया अंतीम मंजरु Sया अधन राहुन कर_यात येत आहे .
84- शासनाने दनांक 16.10.2015 Sया पCरपEकाTवये कळव यानुसार pयांना वाळु ललाव मंजुर होईल
0यांचक
े डुन

ललावाची सव र^कम शासन जमा के यापासुन तन दवसांत

ललाव धारकाSया नावे पयावरण

अनुमती वगकर_याचा 8Lताव शासनास सादर कर_यात येईल. उपरो^त ् एकुण 39 वाळु/रे ती िज हाLतरय
पयावरण आघात मु यांकन 8ाधीकरण (DEIAA) व िज हाLतरय तQ मु यांकन स मती (DEAC) यांSया
अनुमतीSया व संबंधीत WामसभेSया नाहरकरतSया अधन राहुन ललाव घे_यात येत आहे . सदर 39 वाळु/रे ती
घाटां पैकJ कोणतेह घाटाSया ललावा सदर स मतीने र के यास अथवा Wामसभेची नाहरकत न मळा यास
संबंधीत वाळु घाटाचा ललाव र कर_यात येईल या बाबत ललाव धारकाचा कोण0याह 8कारचा अधकार राहणार
नाह, `कं वा 0याबाबत कोण0याह 8कारची त4ारचा ह^क राहणार नाह तसेच 0यांनी भरणा केलेले नवीदा शु क,
तसेच सफJ कंपनीचे सेवा शु क ह नापरतावा अस याने ते नवीदा धारकास परत केले जाणार नाह.
85- वाळुचे अनाधकृत उ0खनन व वाहतुक टाळ_यासाठl क?@ शासन /राpय शासन / िज हा 8शासनामाफत
वेळोवेळी दे _यात येणारे नदX शांचे पालन ललावधारकास करणे बंधनकारक राहल.
86- पाव0यांचा गैरवापर टाळ_यासाठl तसेच वाळुSया अवैध साठवणुकJला आळा घाल_यासाठl ललाव धारक यांना
संबंधीत ललावाची मुदत संपTयाSया शेवटSया 15 दवसात पावती पुLतक दले जाणार नाह. या मुळे आवeयक
असले या पाव0यांची मागणी 0या पव
ु Hच कZन ते घे_यात यावीत.
87-

ललाव धारकास 0यांSया नावाने ललाव अंतीम झा यास 100 Z. Sया Lटँ प पेपर वर वाळु ललावाबाबतSया

अट व शतH पालन करणे बाबत करारनामा/शपथपE दे णे बंधनकारक राहल.
88- ई-नवीदा/ई-ऑ^शन मधील अट व शतUमjये बदल कर_याचे, ई-नवीदा/ई-ऑ^शन 84Jयेत वेळेवर नणय
घे_याचे तसेच ई-नवीदा/ई-ऑ^शन मधील सव{Sच `कं मत Lवीकार_याचा अथवा नाकार_याचा संपण
ु  अधकार
िज हाधकार/ अपर िज हाधकार,हंगोल यांचेकडे राखून ठे व_यात येत आहे.

शासन -नणय दनांक 23.12.2014 अCDये -निEचत कर8यात आलेया अट
व शतA.
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>वा?रत/-

िज हाधकार, हंगोल

रे ती घाट ई -न.वदा/ई ऑ1शन धारकाने >वखचाने .वकत घेतलेया पये 100/- चे मुHांकत >टॅ म
पेपरवर दोन सा?ीदारांसह Jयावयाचे K-तLापM

शपथपM
मी, (पूण नाव) -----------------------------------------------------------------------राहणार(पोLटाचा पूण प0ता Kयावा) ----------------------------------------------------------ता. ---------------------------------------- िज हा ----------------------------------------माझे/माया संLथेचे पॅन 4मांक------------------ टन 4मांक/सी.एस.ट.नं. ----------------मोबाईल 7मांक----------------------------------

मी 8तQापूवक
 घोषत करतो कJ, मी मौजे . . . . . .

. . . ता. . . . . . . . येथील वष

2016-17 साठlSया रे ती ललावाSया अनुषग
ं ाने Lथानक वतमानपEात . . . . . . . . . वेबसाईटवर
8 सjद झाले या ई नवदे तील सव अट व शतUची माहती कZन घेतल आहे व 0यांचे पालन कर_याची
हमी दे त आहे

व मी नवदे त 8Lतावत केले या `कं मतीत उ^त रे ती घाट घे_यास इSछूक असून

0याची अनामत (EMD) ची र^कम Z. .... .. . शासन जमा करत आहे .

मला सदर रे ती घाट मंजूर झा यास, ललावात मंजूर कर_यात आले>या रकAमेBया 1/4 र^कम

मी ललावाSया दवशी व उवरत

3/4 र^कम 15 दवसांSया आत चालानKवारे शासन जमा कZन

मंजूर रे ती घाटाचे नपादन कZन घे_याची हमी दे त आहे . सदरची र^कम मुदतीत भर_यास मी

कसूरदार ठर यास मी जमा केलेल EMD ची र^कम Z. . . . .

. शासन जमा कर_यास माझी

हरकत नाह.
तसेच नयमानुसार फेर नवदे Kवारे दस
ु -या नवदा धारकास सदरचा रे ती घाट मंजूर के यास
माझी काह हरकत राहणार नाह.

फेर नवदे Kवारे शासनाSया महसल
ु ाचे काह नक
ु सान झा यास, सदर

नुकसानीची भरपाई जमीन महसुलाची थकबाकJ हणून वसूल कर_यास मी संमती दे त आहे .
फेर नवदे त पूवH मंजूर कर_यात आले या ललावाSया र^कमेपेYा अधकची र^कम आ यास
आधीकSया र^कमेवर माझा काहह अधकार राहणार नाह.

मी असेह घोषत करतो कJ, सदरहू रे ती घाट, रे ती साठा आ>ण रे ती घाटास जाणारे पोच/गाव

रLते इ0यादची मी पाहणी केल आहे ,0याSया पCरिLथतीबाबत अथवा रे ती वाहतुकJSया यो[यतेबाबत मी
भवयात कोणताह आYेप/वाद उपिLथत करणार नाह.
ठकाण ----------------दनांक -----------------(

)
अजदाराचे नाव व LवाYर

हमीघेणाvयाचे
1. पूण नाव ------------------------------------------------ LवाYर ----------------प0ता ----------------------------------------------------------------------------2. पूण नाव ------------------------------------------------ LवाYर ----------------प0ता -----------------------------------------------------------------------------

िज हाLतरय वाळु घाट सन 2016-2017 िज हा हंगोल शासकJय `कंमतीत 25 % ने कमी कZन
पहल फेर दनांक 02.02.2017 ते 15.02.2017
अ.

रे ती गटाचे नांव

तालक
ू ा

नदचे नांव

तप*शल

O

वाळू गटास लागून असलेले गट.O./सXहY नं

वाळू गटाचे ?ेM

अंदाजीत

हे .आर मZये

उपल[ध वाळू
साठा

1

2

3

4

5

6

GSDA यांनी

-निEचत केलेल

ई *ललावा

ई -नवीदा

वाळू

शासकय कं तम

करता

ईऑक् श

उQखCनसाठS

( अपसेट Kाईज

भरावयाची

न अजाचे

दलेल खोल

)

20% र1कम

शुल ्क

(मीटर)

7

8

पये
9

10

11

1

दग
 ामणी
ु ध

हंगोल

कयाधु

221,17,67

0.80

700

0.30

672525

134505

2000

2

खेड

हंगोल

कयाधु

162,126,127,128,129,130,99,136

0.70

750

0.20

720563

144113

2000

3

हंगोल

हंगोल

कयाधु

160 ते165,136,137,157,240,242,243,245,238

0.45

500

0.50

480375

96075

2000

1.00

500

0.50

480375

96075

2000

4

इडोळी

हंगोल

कयाधु

279,496,495,499,402,492,491,460,459,458,457,456,455,454,4
52,451,450,449,429,428,426,423,422,421,420,408 TO
419,391,380,379,377,376,270 TO 283, 288,291,292,295 to
297.

5

चंचपुर

हंगोल

पैनगंगा

2/1,4,9,5/1,6/1,11,17,14

0.50

500

0.20

336375

67275

2000

6

खेडा

हंगोल

पैनगंगा

87,90,91,211,214

0.80

500

0.50

336375

67275

2000

7

काळकडी

हंगोल

कयाधु

0.50

400

0.40

384300

76860

2000

8

चाफनाथ

कळमनुर

कयाधु

56,57,58,59,60,61,66,67

0.18

1800

0.40

1871100

374220

5000

9

साले गाव

कळमनुर

कयाधु

186,187,188,189,216,219,220,221,

0.72

1200

0.30

1247400

300000

5000

10

नांदापरु

कळमनुर

कयाधु

476,477,501,502,503

0.60

800

0.40

831600

166320

2000

11

अंजनवाडी

औढा ना.

पुणा

6,11,20,10,

0.50

2500

0.20

9768750

1953750

5000

207,208, 197, 195,189 ते 193, 180, 178,177, 171 ते 173, 196,
135 ते 137, 160, 163, 125, 164,169

>वा?रत/-

िजहाधकार हंगोल

