महारा शासन
ज हािधकार कायालय हं गोली
खिनकम वभाग
वाळु िललाव सन 2016-17
(िललाव सुचना)

ज हािधकार
हािधकार कायालय,
य, हं गोली
जाहर सुचना-वाळु िललाव 2016
2016-2017
2017
रे ती/
ी/वाळू िललावाक-रता ई-िनवदा व ईई-ऑ1शन
शन सूचना
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. महारांश गौण खिनज उ8खनन(वकास व विनयमन) िनयम,2013 मधील िनयम 70 व सन,
महसूल व वन वभाग िनणय ब.गौखिन 10/0512/ू.ब.300/ख, दनांक 12 माच,2013, व िनणय
ब.गौखिन-10/05123/ू.ब.300/ख.

द.19.10.2013,

व िनणय

ब.गौखिन-10/1014/ू.ब.498/ख,

दनांक

23.12.2014, आ ण शासन िनणय ब.गौखिन-10/0815/ू.ब.448/ख, दनांक 16.10.2015, कAि शासनाचे

पयावरण,वन आ ण जलवायु प-रवतन मंऽालय यांची अिधसुचना दनांक 15.01.2016 व 20.01.2016, मधील

तरतुद नुसार दरवषG ज Hातील शासकIय रे ती गटांची िनगती िललावाKारे करावयाची आहे .
2. 8यानुसार, ज हाःतरय पयावरण आघात मु यांकन ूाधीकरण () व ज हाःतरय तN मु यांकन
सिमती () यांOया अनुमतीOया अिधन राहुन , तसेच संबंधीत मामसभेOया ना हरकतीस अिधनराहुन
भूजल सवRSण व वकास यंऽणा यांनी फेरसवRSण कUन िललावास योVय दशवले या 19 तसेच हं गोली
व परभणी ज हयातील संयW
ु असले या 7
ऑ1शनKारे िललाव करYयात येत आहे त.
ईतर

सव

माहती

गौण

खिनज

अशा एकुण 26 वाळु घाटांचा िललाव ई िनवदा व ई

वाळू िललावाOया अट/शतG, वाळू गटाची हातची कंमत व

शाखा,

ज हािधकार

कायालय,

हं गोली,

ज Hातील

सव

तहिसलदार/उपवभागीय अिधकार यांचे कायालयात तसेच https://maharashtra.etenders.in व आ ण
www.hingoli.nic.in या वेबसाईट/संकेतःथळावर पहावयास िमळतील.
3. ई-िनवदा(e-tendering) व ई िललाव(e-auction) ूबयेत भाग घेणा-यांना वैध ड जटल िसVनेचर

आवँयक राहल. न^याने ड जटल िसVनेचर िमळवYयाक-रता पॅनकाड , वाहन परवाना, पासपोट साईजचा
फोटो यांOया हाड कॉपीज सSम ूमाणीकरण ूािधकरणास (Certifying Authority) सादर कUन ड जटल
िसVनेचर िमळवता येईल.
4. वाळु िललावाची ूबया ह ई-िनवदा(e-tendering) व ई ऑ1शन(e-auction) या दोaह ूबयांKारे
राबवली जाईल. ई-िनवदा(e-tendering) मbये पाऽ ठरले या िनवीदाधारकालाच ई ऑ1शन(e-auction)
मbये

भाग

घेता

येईल.

ई-िनवदा

https://maharashtra.etenders.in

या

(e-tendering) ूबIयेत
वेबसाईटवर

ई-िनवदा

भाग
खरे द

घेत
करावी.

असताना

संबंिधताने

ई-िनवदा

खरे द

करYयासाठd 1. वैध ई-मेल आयड, 2. वैध मोबाईल नंबर, 3. पॅनकाड, 4. टन नंबर (सटफकेट),
5.करारपऽ/ूितNा पऽ 100 Oया बँडवर ू8येक वाळु घाटाकरता ःवतंऽ, 6. मागील वषाचे आयकर
भर याचे ववरणपऽ, 7. रहवाशी पुरावा, 8. कंपनी/फम अस यास र जःशे शन ूमाणपऽ, इ8याद कागद
पऽे ःकॅन कUन अपलोड करणे आवँयक आहे . वरल 1 ते 8 पैकI कोणतेह कागदपऽ अपुण अस यास
िनवीदा अ ःवकृ त करYयाचे अिधकार ज हािधकार / अपर ज हािधकार यांनी राखुन ठे वले आहे त.
तसेच ई-िनवदा भरत असताना अज फI Debit Card/Credit Card/Net Banking या माbयमातुन व
अनामत र1कम Debit Card/Credit Card/Net Banking/NEFT/RTGS या माbयमातुनच ज हा खिनकम
अिधकार , हं गोली यांचे खा8यावर जमा करणे आवँयक आहे .
5. hया वाळू गटाची हातची कंमत Uपये 10,00,000/-(अSर Uपये दहा लाख) व 8यापेSा जाःत
असेल अशा वाळू गटासाठd अज फI U.5,000/-(Uपये पाच हजार फ1त) ऑनलाईन भरावी लागेल. hया
वाळू गटासाठd हातची कंमत Uपये 10,00,000/- (अSर Uपये दहा लाख) पेSा कमी असेल अँया
वाळू गटासाठd अज फI Uपये 2,000/-(Uपये दोन हजार फ1त) ऑनलाईन भरावी लागेल.
6. िललावासाठd ूिसbद केले या वाळू गटाOया हातOया कंमतीवर भरावयाची अनामत र1कम िन iत
केली आहे व ती ूिसbद केलेली आहे . अनामत र1कम Debit Card/Credit Card/Net Banking/

NEFT/RTGS या माbयमातुनच ज हा खिनकम अिधकार, हं गोली यांचे ICICI बँक खा8यावर जमा

करणे आवँयक आहे .

7. ई-िनवदा (e-tendring) Oया बोलीOया कालावधीत संबंिधतास 8यांची बोली अपलोड करता येईल. हा
कालावधी संप यानंतर दले या मुदतीत Bid Submission Service Provider fee U.1063/- Debit

Card/Credit Card/ Net Banking Kारे Nextenders India Pvt.Ltd. यांचे खा8यामbये जमा करावी व Online
Bid Submission Stage पूण के यानंतरच 8यांची ई-िनवदा (e-tendering) ज हािधकार कायालयापयjत
सादर होईल.
8. ई-िनवदा (e-tendring) Oया ूबIयेमbये टे 1नीकल बीड ओपिनंग (Technical Bid Opening) चा दनांक
व वेळ नमुद केलेली आहे . Technical Bid उघड यानंतर िनयो जत वेळापऽकानुसार ई-ऑ1शन (e-auction)

ूबया सुU होईल. hयांना ई-ऑ1शनमbये भाग lयावयाचा आहे 8यांना http://e-auctions.in या
Website वर जाऊन ऑनलाईन बोली टाकता येईल. 8यापुवG 8यांना Service Provider fee U.1000/-

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

9. टे 1नीकल बीड ओपनींग(Technical Bid Opening) नंतर hया ^य1तीची कागदपऽे प-रपूण 
असतील तेच ई-िनवदाधारक पुढल ूबयेसाठd पाऽ राहतील. जे ई-िनवदाधारक टे 1लीकल बीड

ओपनींगमbये पाऽ राहतील अशाच ई-िनवदाधारकांना ई-ऑ1शन(e-auction) मbये भाग घेता येईल.

टे 1लीकल बीड ओपनींगमbये अपाऽ होणाढया ई-िनवदाधारक पुढल िललाव ूबयेकरता अपाऽ होतील.
ई-ऑ1शननंतर दनांक व वेळ नमुद के याूमाणे ूाईस बीड ओपन(Price Beed Open) करYयात

येईल.
10.
10. hयांना एकापेSा जाःत गटासाठd ई-िनवदा व ई-ऑ1शनमbये भाग lयावयाचा आहे 8यांनी ू8येक

गटिनहाय ःवतंऽपणे अज फI व अनामत र1कम, Service Provider fee जमा करणे आवँयक

राहल. या र1कमा ःवतंऽपणे वर नमुद केले या पbदतीने जमा करा^यात. एकऽत र1कम जमा कU
नये. तसेच ू8येक गटासाठd आवँयक कागदपऽे ःवतंऽपणे अपलोड करावीत.
11.
11. तसेच hयांना एकाच वाळू गटासाठd ई-िनवदा तसेच ई-ऑ1शन या दोaह ूबयांमbये भाग
lयावयाचा आहे 8यांना 8याच वाळू गटासाठd ई-टA डरंग नंतर ई-ऑ1शनसाठd अनामत व अज फI पुaहा

भरYयाची आवँयकता नाह. परं तु, 8यांना Service Provider fee गटिनहाय र1कम Uपये 1000/-

Debit Card/Credit Card/Net Banking Kारे च Nextenders India Pvt.Ltd. यांचे खा8यामbये

लॉग इन करताना जमा करावी लागेल.
12.
12. ई-ऑ1शनसाठd कमान बोली ह रे ती घाटाOया हातOया कंमतीOया अिधक र1कमेसाठd संबंिधतास
लावावी लागेल. ूथम बोलीक-रता 45 िमिनटांचा अवधी दे Yयात येईल. दले या 45 िमिनटांपैकI

शेवटOया 10 िमिनटात कोणी बोली वाढव यास िललावधारकास Auto Extention पbदतीने 15 िमिनटांचा

अवधी वाढू न िमळे ल. वाढव 15 िमिनटांपैकI शेवटOया 05 िमिनटात कोणी बोली लाव यास Auto

Extention System नुसार िललावधारकास आणखी 15 िमिनटांचा अवधी िमळू न सदरची ूबया अवरत

(continue) सुU राहल. सुUवातीOया 45 िमिनटात तसेच वाढव 15 िमिनटांOया अवधीत कोणतीह बोली

ूाpत न झा यास E Auction System Block होईल. 8यानंतर E Tender उघडू न सवrOच बोलीधारक
िन iत करYयात येईल.
13.
13. ई-ऑ1शनमbये कमान Uपये 10,000/- व 8याOया पटतच बोली लावता येईल. संगणकIय
ूणालीमbये एक बॉ1स दसेल 8यामbये 1 ते 100 आकडे असतील. तेथे संबंधीत आकsयाOया दहा
पटने बोली वाढवता येईल. उदा.20 आकडा िनवड यास Uपये 2,00,000/- ची बोली लावता येईल.
ई-ऑ1शन ूबया थांबव यानंतर/सपं यानंतर दस
ु -या दवशी सदर वाळु घाट ई-ऑ1शनमधील सवrOच
कंमत जाहर केली जाईल.

14.
14. वाळू िललावासंबंधीचा तारखिनहाय तपिशल https://maharashtra.etenders.in व http://e-

auctions.in आ ण www.hingoli.nic.in या वेबसाईटवर उपलtध आहे .

15.
15. सवrOच ई-िनवदा व ई-िललावधारकाने वहत मुिांक शु क, सुरSा ठे व, पयावरण शु क, आयकर
शु क, िललाव र1कमेOया 10% ^हॅ ट र1कम(VAT) सवRSण शु क तसेच 27 माच 2015 रोजी अिधसूचीत

झाले या खाण व खिनजे (वकास व िनयमन) संशोिधत अिधिनयम-2015 नुसार सवrOच बोलीOया 10
% र1कम ना परतावा ज हा खिनज ूितvान हं गोली, या नावाने राीयकृ त बैकेचा ड.ड. जमा करणे
बंधनकारक असुन तदनंतरच

करारनामा व आदे श करYयात येईल.

16.
16. ई-िनवदा व ई-िललावधारकास गौण खिनजाबाबत शासन िनणय, दनांक 12.3.2013 व दनांक
26.12.2014 मधील सव तरतुद, महारांश गौण खिनज उ8खनन (वकास व विनयमन) िनयम,2013
तसेच पयावरण वषयक अनुमतीमbये नमुद व तयानं
् तर वेळोवेळ शासनाने िनगिमत केले या सव अट
व शतG बंधनकारक राहतील.

17. ई िनवदा/ई ऑ1शनOया तांऽीक बाबीसाठd support.gom@nextenders.com या ई-मेल आयड व

दरु bवनी बमांक 020-2531555 वर संपक करावा. तसेच कायालयीन बाबीवषयी

ज हा खिनकम

अिधकार ौी.अमोल कळसकर यांना ज हािधकार कायालयाOया 02456-221450 वर व अवल कारकून
ौी.एस.के.कोकरे मोबाईल ब.- 9922023191 तसेच िलपीक, ौी.शेख ए.1यु. यांOयाशी मोबाईल ब.7385452717 या बमांकावर संपक साधावा.
18. ई िनवदा व ई ऑ1शन पbदतीने रे ती/वाळू िललाव करणेसाठd खालीलूमाणे वेळापऽक िनँचीत
करYयात आले आहे .
19.
19 ई-िनवदा(e-tendering) अथवा ई-ऑ1शन(e-auction)

ःवकारYयाचे वा नाकारYयाचे तसेच

तांऽक अडथळा िनमाण झा यास सदर कायवाह पुढे ठे वYयासंबध
ं ीचे तसेच कोण8याह ःतरावर पुव
सुचना न दे ता िनवदा ूबया रy करYयाचे अिधकार ज हािधकार / अपर ज हािधकार, हं गोली
यांनी राखून ठे वले आहे त.
ःवाSरत/
ःवाSरत/ज हािधकार
हािधकार,
िधकार, हं गोली

E-Tender and E-Auction Schedule for Hingoli Collector Office
Sr.No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Department Stage
Tender Release
Tender Download
Bid Preparation
Close for Technical
Close for Price Bid
Bid Submission
Technical Bid Opening
e-Auction

Start Date
29.12.2016
30.12.2016
30.12.2016
05.01.2017
05.01.2017
06.01.2017
07.01.2017
11.01.2017

Time
10.00
23.01
23.01
23.01
23.01
23.01
23`.01
11.00

Price Bid Opening

07.01.2017

23.01

End Date
30.12.2016
05.01.2017
05.01.2017
06.01.2017
06.01.2017
07.01.2017
09.01.2017
Till process
complete
12.01.2017

Time
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
Till
process
complete

हं गोली ज हयातील
हयातील वाळु िललाव सन 2016
2016-2017
2017 अट व शतG

1.- ई-िनवीदा व ई-ऑ1शनमbये भाग घेणा-यास संबंधीत कंपनीकडू न डजीटल िसVनेचर ूाpत कUन घेणे
आवँयक आहे ü.

2- Digital Signature माaयताूापत
् संःथेकडू न ूाpत कUन lयावी, 8यासाठd पॅनकाड , वाहन परवाना, मोबाईल

नंबर, इले1शन काड कंवा बँकेचे फोटो असलेले पासबुक तसेच रहवासी पूरा^यासाठd लाईट बील, टे लीफोन बील
इ8याद साSांकIत कागदपऽे आवँयक आहे त.
3.-ई-िनवीदा/ई-ऑ1शनमbये भाग घेणा-यांनी अजासोबत आयकर वभागाचे पॅन काड , वबIकर वभागाचे टन
ूमाणपऽ, मागील वषG दाखल केले या आयकर रटनची ूत, फम कंवा कंपनी अस यास र जंशे शनची ूत,
रहवासी पूरावा इ8याद साSांकIत कागदपऽे ःकॅन कUन जोडणे/अपलोड करणे आवँयक आहे. hया ^य1ती
सदरची कागदपऽे जोडणार नाहत 8यांना ई-िनवीदा अथवा ई-ऑ1शनमbये भाग घेYयाकरता अवैध ठरवYयात
येईल.
4.-ई-िनवीदा व ई-ऑ1शनमbये भाग घेऊ इ Oछणा-या ^य1तींना hया वाळू गटाची हातची कंमत Uपये
10,00,000/-(Uपये दहा लाख) पेSा जाःत असेल अशा वाळू गटांसाठd अज फI Uपये 5,000/- (Uपये पाच
हजार) तसेच hया वाळू ग टाची हातची कंमत Uपये 10,00,000/- (Uपये दहा लाख) पेSा कमी असेल अशा वाळू
गटासाठd अज फI Uपये 2,000/- (Uपये दोन हजार) ऑनलाईन भरावी लागेल.
5- ई-टA डर/ई-ऑ1शनमbये भाग घेऊ इ Oछणा-याने संबंधीत कंपनीस ई-िनवीदे साठd Uपये 1063/- (Uपये एक
हजार तरे स{ फ1त) व ई-ऑ1शनसाठd U 1000/- (Uपये एक हजार) असे नापरतावा शु क ई-पमAटKारे , जसे ई
नेट बँकIंग/डे बीट काड पbदतीने भरणा कUन संबिं धत वेबसाईटवUन डाऊनलोड कUन खरे द करावी लागेल.
6- ू8येक ^य1ती/संःथा यांना ू8येक वाळु गटासाठd ःवतंऽ पणे ऑनलाईन चाजRसचा भरणा करावा लागेल.
7- ई-िनवीदा/ई-ऑ1शनKारे िललावात भाग घेणा-या ^य1तीला, hया वाळू गटाची हातची कंमत Uपये
10,00,000/- पेSा कमी असेल 8या वाळू गटाक-रता हातOया कंमतीOया 20% व hया वाळू गटाची हातची
कंमत Uपये 10,00,000/- पेSा जाःत असेल 8या वाळू गटाक-रता Uपये 3,00,000/- कंवा हातOया
कंमतीOया 20% र1कम यापैकI जी जाःत असेल ती र1कम अनामत र1कम [EMD] |हणुन नेट बँकIंगKारे
District Mining Officer Hingoli यांचे ICICI बँक खा8याbये उपरो1त नमुद पbदतीचा अवलंब कUन ऑनलाईन
जमा करावी लागेल.
8- ूःतावीत वाळू गटाOया िललावासंदभात अaय काह तबार/आSेप/सुचना ूाpत झा यास 8याची तपासणी/
चौकशी के यानंतर व िललाव न करणयाची
सबळ कारणे अस याची ज हािधकार /अपर ज हािधकार यांची
्
खाऽी झा यास िललावाची ूबIया ःथगीत करYयात येईल.
9- ई-िनवीदा सुचनेमbये नमुद केले या वेळापऽकानुसार ई-िनवीदा/ई-ऑ1शन/फॉम खरे द/डाऊनलोड/बड
भरणे/बड समावंट करणे/अनामत र1कम जमा करणे ह सव ूबIया वहत वेळेत पुण करणे अ8यावँयक
आहे यांची नोद lयावी.
10- वाळु गटासाठd िन iत करYयात आले या ऑफसेट ूाईस( हातची कंमत) पेSा अिधक रकमेची ई-िनवीदा/
ई-ऑ1शन ऑनलाईन दाखल करणे आवँयक आहे .
11- hया बोलीदारांची िनवदा ःवकारYयात येणार नाह 8यांOया अनामत रकमा िललाव संप यानंतर ऑन लाईन
पbदतीने "ई" िनवदा भरतांना दले या बँक खा8यामbये परःपर ऑनलाईन (Online) जमा केली जाईल.
12- संबंधीत रे ती/वाळू ःथळात अपेSीत वाळू साठा आहे कंवा नाह, वाहतुकIसाठd आवँयक रःते उपलtध आहे त
कंवा नाहत, वाळु गटात पाणी आहे कंवा नाह, याची खाऽी कUन घेYयाची जबाबदार िललावात भाग घेणा-याची
राहल. याबाबत कोण8याह तबारचा वचार केला जाणार नाह.
13- ई िनवीदा/ई ऑ1शनमधील संबंधीत वाळु गटाची सवrOच कंमत

र1कम शासन खा8यामbये 8याच दवशी जमा करावी लागेल.

ःवकार यानंतर 8यापैकI 1/4 (25%)

14- सवrOच कंमतीपैकI उवरत 3/4 (75%) र1कम 15 दवसांत संबध
ं ीत तहिसलदार यांOयाकडे एक रकमी
भरावी लागेल. सदरची र1कम जमा करYयाOया हमीचे दायी8व ःवीकारणा-या दोन ^य1तीसह िललावधारकास
ःवखचाने खरे द केले या Uपये 100/- इत1या रकमेOया मुिांकIत (ःटँ प पेपर) कागदावर शपथपऽ 8व-रत कUन
दयावे लागेल. असे शपथपऽ कUन न द यास 8याने भरलली अनामत रक्कम व

1/4 (25%) र1कम जpत

करYयात येईल व संबंधीत वाळु गटाचा फेर िललाव करYयात येईल. तसेच वहत कालावधीत वरल ूमाणे

शपथपऽ दाखल न के याOया प-रणामी िनवीदा/ िललावधारकास होणा-या कोण8याह नुकसानीची जबाबदार
शासनावर राहणार नाह.
15- िललावधारकाने िललावाची उवरत र1कम 15 दवसात न भर यास 8याला संपुण राhयासाठd काळया यादत
टाकुन कोण8याह ज हयात िललावात भाग घेYयासाठd अपाऽ ठरवYयात येईल.
16-आयकर अिधिनयमातील तरतूदनुसार िललावातील सवrOच कंमतीOया अनुषग
ं ाने टडएस दे णे िललावधारकास
बंधनकारक राहल. तसेच 8यांना वबIकर खा8याकडे िनयमानुसार वबIकर शासन जमा करणे बंधनकारक राहल.
17- िललावधारकास Uपये 5000/- (Uपये पाच हजार) इत1या रकमेचा उपसंचालक महारांश भूजल सवRSण व
वकास यंऽणा, औरं गाबाद यांOया नावे काढYयात आलेला रांशयकृ त बँकेचा धनाकष (ड,ड,) सवRSण शु कापोट
जमा करावा लागेल तसेच 27 माच 2015 रोजी अिधसूचीत झाले या खाण व खिनजे (वकास व िनयमन)
संशोिधत अिधिनयम-2015 नुसार ःवामी8वधाOया 10 % र1कम ना परतावा ज हा खिनज ूितvान हं गोली, या
नावाने

र1कम जमा करावा लागेल.

18-िललावधारकाने करारनामा करतेवेळ िललावाOया अट व शतGचे यथोिचत पालनाथ र1कम Uपये 3,00,000/(Uपये तीन लाख फ1त) कंवा हातOया कंमतीOया 20% यापैकI जी अिधक असेल तेवढ र1कम अनामत
र1कम |हणून भरावी लागेल. परं तु, hया वाळू गटाची हातची कंमत Uपये 10,00,000-/ (Uपये दहा लाख
फ1त) पेSा कमी असेल 8या वाळू गटासाठd हातOया कंमतीOया 20% र1कम अनामत |हणुन भरावी लागेल.
ह र1कम िललावधारकाने िललावाचे मुदतीत सव अट व शतGचे योVय-र8या पालन के यास िललावाची मुदत
संप यावर परत करYयात येईल. अट व शतGचे पालन न के यास अनामत र1कम अंशतः अथवा पुणत
 ः जpत
करYयात येईल.
19- िललावधारकास पयावरण शु कापोट, सवrOच कंमतीOया 2% र1कम ह बँक गॅरंटOया ःवUपात पयावरण
शु क |हणून दयावी लागेल. 8याने िललावातील अट/शतचा भंग के यास सदरची र1कम जpत कUन तयां
् चेवर
िनयमानुसार गुaहा दाखल करYयात येईल.
20- hयावेळ िललाव रy करYयात येईल, 8यावेळ 8या वाळू Sेऽाचा न^याने िललाव करYयात येईल. फेरिललावात
पूवGOया कंमतीपेSा कमी कंमत आ यास, फरकाची र1कम पूवGOया िललावधारकाकडू न जमीन महसुलाची
थकबाकI |हणून वसूल करYयात येईल. तथाप, फेरिललावात पूवGOया कंमतीपेSा अिधक (जादा) कंमत आ यास
8यावर पूवGOया िललावधारकाचा कोणताह ह1क राहणार नाह.
21- िललाव मंजुरचे आदे श िनगिमत के यानंतर िललावधारकाने वाळु गटाचा ताबा सात दवसांOया आत घेतला
पाहजे व वाळु गटाचा ताबा घेत याOया दनांकापासून एक आठवडयाOया आत उ8खनन सुU करणे आवँयक
राहल.
22- मा.उOच aयायालय,मुब
ं ई येथे दाखल -रट यािचका ब.4830/2010 मधील दनांक 26.10.2010 Oया
िनणयाaवये ठरवून दले या िनकषानुसार, वाळू गटाशी संबंिधत तहिसलदार यांनी उ8खननाचा अहवाल ू8येक
आठवsयाला ज हािधकार / अपर ज हािधकार यांना सादर करणे आवँयक आहे . तसेच महYयाOया दस
ु ×या व
चौया रववार उ8खननबंद ठे वावे. व उ8खनन बंद असले या दवशी तहिसलदार यांनी वाळू गटाचे िनरSण
करावे व 8यांचा अहवाल

ज हािधकार / अपर

ज हािधकार यांना सादर करणे आवँयक आहे . सबब,

िललावधारकांनी सदर बाबीची नद lयावी.
23-िललावधारकास, 8यांOया मंजुर Sेऽातील hया ठकाणातून वाळू काढYयाने जिमनीची धूप होऊ शकेल व
8यामुळे िनवासी इमारतींना, घरे अथवा इतर बांधकामे यांना धोका िनमाण होईल अशा ठकाणातून वाळू चे ःवत:
उ8खनन करणार नाह अथवा इतरांना तसे करYयास परवानगी दे णार नाह. अशा ूकरणी उ8खनन करYयास
ूितबंध करणारा ज हािधकार यांचा िनणय अंतीम असेल.
24- भुजल सवRSण आ ण वकास यंऽणा वभागाने वहत केले या मयादेOया पिलकडे असले या Sेऽातून वाळू चे
उ8खनन करता येणार नाह. तसेच इतर ^य1तींOया खाजगी मालकIOया जमीनीतून, अशा जिमनी िललावधारकास
दे Yयात आले या Sेऽात समावंट अस या तर 8या ठकाणाहून वाळू काढता येणार नाह. तसेच रःते पायवाट
|हणुन वापरYयात येणा-या जमीनीतून वाळू काढता येणार नाह.
25- कोण8याह रे वेOया पुलाOया कोण8याह बाजूने 600 मीटस (2000 फुट) अंतराOया आत वाळू चे उ8खनन
करता येणार नाह. तसेच जेथे नद ना यांवर पूल आहे त,8यांचया
् ःतंभापासून 100 मीटसपयjत रे ती/वाळू चे
उ8खनन करता येणार नाह. को हापूर पbदतीचे बंधारे व पुरात8व खा8याने ूितबंिधत केले या Sेऽामbये
रे ती/वाळू चे उ8खनन करता येणार नाह.
26- वाळू चे उ8खनन करतांना कंवा ती काढतांना खाजगी मालम8तेस कोणतीह हानी/नुकसान पोहच यास 8याची
भरपाई करYयाचे दायी8व िललावधारकावर राहल. अशा हानी/नुकसानीची प-रगणना सSम अिधका-याकडू न

करYयात येईल व 8याबाबतचा 8याचा िनणय अंितम राहल व अशी र1कम थकIत जमीन महसुलाOया
वसूलीूमाणे संबध
ं ीत िललावधारकाकडू न वसूल करYयात येईल.
27- िललावाने दले या ठे 1याOया कालावधीत शासनाने तो ठे का रy के यास कंवा 8याला मंजुर केले या Sेऽाचे
उ8खनन करYयास कंवा वाळू काढYयास बंद घात यास िललावधारकास शासनावर खटला भरता येणार नाह.
28- उ8खनन केले या कंवा काढले या वाळू /रे तीची साठवणूक, िललाव hया ज हािधकार/अपर ज हािधकार
यांनी केला असेल 8याच ज Hात करावी लागेल व 8यासाठd अकृ षक परवाaयासह आवँयक जमीन उपलtध
कUन घेYयाची जबाबदार िललाव धारकाची असेल.

सदर वाळू साठवYयासाठd एकच सलग जागा ठरवता येईल.

ते ठकाण नदपाऽापासून 200 मीटरपेSा अिधक अंतरावर नसावे. सदरOया Sेऽात नदपाऽातून जाYयासाठd एकच
आ ण नदSेऽातून बाहे र रः8यावर पडYयासाठd एकच माग असेल आ ण उव-रत सव Sेऽ अशाूकारे बंद करावे
लागेल कI hयामुळे तेथे एकह वाहन आत कंवा बाहे र जाऊ शकणार नाह. यासाठd लाकड/तारे चे/लोखंड/
िभंतीचे/दगडाचे कुंपण कंवा मोठमोठd दगडे जी हलवता येणे अश1य आहे ती ठे वणे कंवा खंदके/चर खोदणे
आवँयक असेल.

वाळू /रे ती ठे 1याची मुदत संपYयापूवG hया वाळू /रे तीचे उ8खनन केलेले आहे 8या वाळू /रे तीचा

साठा मुदत संप यानंतर 10 दवसात उ8खननाOया जागेवUन हलवYयात आला नाह तर तो शासनाOया मालकIचा
होईल व अशा वाळू /रे तीOया कंमतीबाबत अथवा मालकIबाबत िललावधारकास कोणताह ह1क सांगता येणार नाह
कंवा 8याबाबत शासनावUbद दावा करता येणार नाह. तसेच िललावाचा कालावधी संप यानंतर तसेच 10
दवसाची मुदत संप यानंतर कोण8याह प-र ःथतीत वाळू रे ती साठा करYयास परवाना दला जाणार नाह.
29-िललावधारकाने िनधा-रत वाळू गटातून वाळू चे उ8खनन कUन ू8येक वाहनामधील वाळू चे प-रमाण, वाहन
बमांक, वाळू गटाचे नाव/बमांक, वाहन कोठू न कोठे जाणार आहे , 8या दोन ठकाणांमधील अंतर इ8याद तपिशल
नदणीकृ त मोबाईलवUन एसएमएस (SMS) िनद ंट बमांकावर कळवल. ूणालीकडू न िललावधारकास नदणीकृ त
मोबाईलवर 8याने केले या वनंतीनुसार 8यास एसएमएसKारे टोकन नंबर ूाpत होईल.सदर टोकन नंबर बारकोड
पावतीवर नमुद करावा लागेल. टोकन नंबर ूाpत झा यािशवाय व ते बारकोड पावतीवर नमुद के यािशवाय
िललावधारकास वाळू /रे तीची वाहतूक करता येणार नाह. टोकन नंबरिशवाय व बारकोड पावती िशवाय वाहूतक
के यास ती अवैध ठUन 8यावर ूचिलत कायदे व धोरणानुसार दं डा8मक कारवाई केली जाईल.
30-वाळू /रे तीची वाहतूक करणा-या चालकाकडे उ1त टोकन नंबर नसेल कंवा टोकन नंबरचा कालावधी संपलेला
असेल तर अशी वाहतूक अवैध ठरे ल.
31- वाळू /रे तीची वाहतूक करणा-या वाहन चालकाकडे वैध बारकोडयुW पावती व टोकन नंबर आहे कंवा नाह,
याबाबतचे िनरSण संबंिधत महसूल यंऽणेकडू न िनयु1त भरार पथकाकडू न,तहिसलदार, ज ह खिनकम अिधकार
अथवा

ज हािधकार नामिनदR श करतील अशा ^य1तींकडू न केली जाईल. अशा िनरSणाOया वेळ संबंिधत

वाहनचालकाकडे वैध बारकोडयुW पावती व वैध टोकन नंबर आढळली नाह कंवा िनद ंट कालावधी संपलेला
असेल तर सदर वाळू चे उ8खनन/वाहतूक अवैध समजून 8यावUbद महारांश जमीन महसूल संहता,1966 मधील
कलम 48(7) व (8), महारांश गौण खिनज उ8खनन (वकास व विनयमन) िनयम, 2013 आ ण शासन िनणय,
दनांक 12.3.2013 मधील िनधा-रत तरतुदनुसार 8यावUbद कारवाई करYयात येईल.
33- वाळू /रे ती िललावधारकाने पावतीमbये नमुद प-रमाणापेSा अिधक प-रमाणाची रे ती/वाळू वाहून नेत अस याचे
आढळू न आ यास 8या वाहनातील संपूण गौण खिनज अवैध आहे असे समजून 8यावर िनयमानुसार दं डा8मक
कारवाई तसेच SमतेपS
े ा जाःत वाहतुकIबाबत मोटार वाहन काय ानुसार कारवाई करYयात येईल. दं डनीय कारवाई
बरोबर जpत केले या रे तीचा िललाव करYयात येईल. 8याचूमाणे िललावधारकाने रे ती/वाळू चे केलेले उ8खनन,
वबI व वाहतूक केले या रे ती बाबतची दै नंदन हशोब नदवह ठे वणे आवँयक आहे . ह नदवह व इतर हशोब
कागदपऽे िललाव धारकाने दर महaयाOया 05 तारखेपयjत

ज हािधकार कायालय, खिनकम वभाग व संबंधीत

तहिसलदार यांOया कडे सादर करणे बंधनकारक आहे . तसेच

ज हा खिनकम अिधकार, खिनकम िनरSक,

महसूल अिधकार अवल कारकून, मंडळ अिधकार, तलाठd तसेच अपर ज हािधकार व भूवNान व खिनकम
संचालनालयातील िन-रSण करणा-या अिधका-यासाठd उ8खननाOया जागेवर उपलtध कUन

ावीत.

34- अंदाजीत प-रमाणापेSा अिधक वाळु साठा रे तीगटात अस यास, 8यावर िललावधारकाचा कोणताह अिधकार
राहणार नाह. व अंदाजीत परमाणापेSा िललावधारकास अिधक उ8खनन करता येणार नाह. प-रमाणापेSा जाःत
उ8खनन के यास दं डा8मक कारवाई करYयात येईल. तर नमुद अंदाजीत वाळु साठयापैकI वाळु कमी भर यास
8याची जबाबदार िललावधारकाची राहल.
35- िललावधारकाने ज हा प-रषद कर/पंचायत कर वहत के याूमाणे अदा करावा

36- जेथे वाळू उ8खनन चालू आहे 8या ठकाणी फलक लावून उ8खनन Sेऽाची सीमा िनँचीत कUन दशवYयात
यावी. िललावधारकाने 8याला मंजुर केले या SेऽाOया सीमा दशवणारे खांब उभारावे. ःवत:चे तसेच सSम
ूाधीका-यांOया पुव परवानगीने नेमले या 8याOया उपठे केदाराचे नाव, प8ता व जागेचा तपशील दशवणरा फलक
योVय ठकाणी लावणे आवँयक आहे .
37- िललावात मंजूर केले या वाळू घाटातून वाळु उ8खननाची अंतीम मुदत ज हािधकार हे िनiीत कUन दे तील
अथवा 30 सpटA बर 2017 पयjत राहल. िललाव घेYयाची तारख कोणतीह असली तर िललावाचा कालावधी
ज हािधकार हे िनiीत कUन दे तील 8या दवशी अथवा 30 सpटA बर 2017 रोजी संपुंटात येईल. िललावात
दले या Sेऽातून करारात नमुद केल या कालावधीत, परवानगी दले या साधनांOया सहायानेच वाळू चे उ8खनन
करYयाची जबाबदार िललावधारकाची राहल. वाळू ःथळात अपेSीत साठा नाह, रःते उपलtध नाहत, वाळु
ःथळात पाणी आहे , अशा तसेच मानवी वा नैसगGक आप8तीOया कारणाःतव सदर कालावधी कोण8याह
परःथीतीत वाढवून दला जाणार नाह व वाळू गट बदलून दला जाणार नाह. तसेच कोण8याह प-र ःथतीत
शासन जमा केलेली वाळू गटाची र1कम परत केली जाणार नाह.
38- उ8खनन केले या गौण खिनजाचे वाहतूकIसाठd अ ःत8वात असलेले रःतेच िललावधारकाने वापरावयाचे
आहे त. वाहतुकIसाठd वेगळे रःते शासनाकडू न उपलtध कUन दले जाणार नाहत. तसेच आवँयकता अस यास
वाहतुकIसाठd नवीन रःता िमळवYयाची जबाबदार िललावधारकाची राहल.

रःते उपलtध

नाहत कंवा

वाहतुकIसाठd बंद आहे त या कारणाःतव कोण8याह प-र ःथतीत वाळु उ8खननाचा कालावधी वाढवून दला जाणार
नाह अथवा वाळु गट बदलुन दला जाणार नाह. तसेच कोण8याह प-र ःथतीत शासन जमा केलेली वाळू गटाची
र1कम

परत

केली

जाणार

नाह.

वाहतूकIसाठd

खाजगी

जमीनीतून

रःता

िमळवYयाची

जबाबदार

ह

िललावधारकाची राहल.
39- वाळू उ8खनन करYयासाठd hया Sेऽाचे वाटप केलेले असेल 8या Sेऽातून वाळु उ8खनन करतांना नैसगGक
संप8तीस व पयावरणास धोका होणार नाह याची सव खबरदार िललावधारकाने lयावयाची आहे .
40- पयावरणाचे संतुलन राखYयासाठd िनकामी वाळू चे साचलेले ढग नदपाऽातील वाळू उपस यामुळे झालेले खsडे
बुजवYयासाठd उपयोगात आणावे. 8याची जबाबदार िललावधारकाची राहल.
41- िललावधारकाने िसलटे शन (Siltation) अयासाबाबतचा अहवाल वाळू उ8खननाचा कालावधी संपYयापूवG तN
एजaसी, जसे NIO/CWPRS माफत कUन 8याचा अहवाल पयावरण वभाग, ज हािधकार कायालय व महारांश
ूदष
ु ण िनयंऽण मंडळ, औरं गाबाद यांOयाकडे सादर करावा लागेल.
42- िललावधारकाने मंजूर SेऽापैकI कमीत कमी 20 ट1के Sेऽामbये नदतीरावर तसेच गावातील वाहतूक
रः8यावर CPCB Guideline नुसार ःथानीक वन अिधकार व फलो8पादन अिधकार यांचे मदतीने झाडे लावून
हरयाली (Greenbelt) करावी लागेल.
43- िललावधारकाने कासव ूजनन Sेऽात वाळु चे उ8खनन कU नये.
44- िललावधारकाने उ8खननाOया वेळ Soil Erosion व Silt Management बाबत आवँयक 8या दSता घेYयात
या^यात.
45- िललावधारकाने उ8खननाOया जागेवर वै कIय ूाथमीक उपचार सुवधा उपलtध कUन दयावी.
46- िललावधारकाने वाषक पयावरणीय अंकेSण अहवाल पयावरण वभागास सादर करावा.
47-िललावधारकाने वाळू चे भूजल सवRSण आ ण वकास यंऽणेने सवRSणात वहत केले या खोलीपेSा जाःत
खोलीत उ8खनन कU नये. तसेच नदपाऽ/नाला यांचे पाऽ बदलून अथवा 8यांना हानी पोहचवून पयावरणाचे
नुकसान होणार नाह याचीह खबरदार lयावी. तसेच भूजल सवRSण आ ण वकास यंऽणा वभागाने दले या
ूमाणपऽातील नकाशाूमाणे दशवले या हyतूनच वाळू चे उ8खनन करणे बंधनकारक राहल. दले या हyबाहे र
उ8खनन के यास ते अवैध उ8खनन समजून िनयमानुसार कारवाई करYयात येईल.
48-िललावधारकाने गावक-यांOया िनःतार ह1कास बाधा पोहचवता कामा नये.
49-वाळू उ8खनन करतांना अथवा हलवतांना अपघात झा यास िललावधारकाने अपघाताची माहती ता8काळ
जवळOया पोलील ठाYयात तसेच तहिसल व ज हािधकार कायालयास दयावी.
50-िललावधारकांनी 8यांना मंजूर केले या वाळु गटातून केले या वाळू चे उ8खनन, वबI व साठा के याबाबत
दै नंदन हशोब ठे वावा. तसेच दर महaयाOया 05 तारखेपयjत, अगोदरOया महaयाचा मािसक अहवाल,
ज हािधकार कायालय, खिनकम वभाग व तहिसल कायालय यांना सादर करावा सलग दोन महने असा अहवाल
ूा न झा यास अथवा सादर केले या अहवाल चुकIचा आढळु न आ यास सदरOया वाळु घाटाचा िललाव रy कUन
शासनची दशाभुल के यामुळे योVय ती िनयमानुसार कायवाह अनुसरली जाईल.

51-िललावधारकाने

िललावाOया

अट

व

शत

तसेच

कAि

शासनाOया

वन

व

पयाjवरण

वभागाकडल

दनांक 24.12.2013 मधील ऑफIस मेमोरँ डम तसेच महारांश गौणखिनज उ8खनन (वकास व विनयमन) िनयम
2013 व वाळू िनगती धोरण, शासन िनणय दनांक 12.03.2013, दनांक 26.12.2014 तसेच महारांश जमीन
महसूल अिधिनयम 1966 मधील तरतुदनुसार लागू असले या िनयमांचे पालन करणे बंधनकारक राहल. 8याच
ूमाणे वाळु चा पुण उपयोग गौणखिनज |हणूनच केला पाहजे. अवैध वाळु उ8खनन/साठा/वाहतुक ूकरणात
महारांश जमीन महसुल अिधिनयम 1966 मधील 48(7) व (8) नुसार तसेच ूचलीत काय ानुसार कारवाई
करYयात येईल.
52-वाळु चे उ8खनन करतेवेळ जर काह ूमुख खिनज आढळू न आ यास िललावधारकाने ज हािधकार, हं गोली
यांना ता8काळ कळवले पाहजे.
53- सावजिनक पाणवठा/पाणीपुरवठा ^यवःथा असले या ठकाणापासून 100 मीटर अथवा भूजल सवRSण आ ण
वकास यंऽाणा िन iत करे ल तेवढया अंतरापिलकडे उ8खनन करणे आवँयक आहे .
54- वाळू ची वाहतूक करतांना वाहनातील वाळू pलाःटक पेपरने/ताडपऽीने आOछादत कUनच वाळू ची वाहतुक
करणे बंधनकारक आहे . अशी वाहतुक न के यास दं डा8मक कारवाई करYयात येईल.
55- िललावधारकाने वाळु उ8खनन करतांना होणारे ूदष
ं ी, ूदष
ु णासंबध
ु ण िनयंऽण मंडळाने दले या िनदR शानुसार
कायवाह करावी.
56- मा.aयायालयाने कोण8याह वाळु घाटाबाबत काह आदे श/िनणय द यास,सदर आदे श/िनणय िललावधारकावर
बंधनकारक राहतील व मा. aयायालयाचे आदे श/िनणयानुसार पुढल कायवाह करYयात येईल.
57- िललावधारकाने वाळू उ8खनन करYयासाठd परवानगी दले या यांऽीक साधनांचा वापर कUनच वाळु चे
उ8खनन करणे बंधनकारक राहल. वनापरवानगी यांऽीक साधनांचा वापर के यास ते उ8खनन अवैध समजYयात
येईल व अट व शतGनुसार कारवाई करYयात येईल.
58- वाळू उ8खननासाठd स1शन पंपाचा वापर अनुNेय नाह. तथाप, सावजनीक हताथ अपवादा8मक प-र ःथतीत
वाळु घाटातून वाळू चे उ8खनन करYयाकरता स1शन पंपाचा वापर करावयाचा अस यास, पयावरण वभाग, भुजल
सवRSण वकास यंऽणा व महारांश ूदष
ु ण िनयंऽण मंडळ यांचे संमतीपऽ/नाहरकत ूमाणपऽ सादर कUन 8यास
शासन महसूल व वन वभागाची

माaयता ूाpत झा यानंतर संबंधीतास अट व शतOया अधीन राहून,

िनयमानुसार स1शन पंपाची परवानगी दे Yयात येईल. तसेच स1शन पंप हे वना परवानगी वापरता येणार नाहत.
स1शन पंपाचे वापरासाठd शासनाची माaयता ूाpत झा यानंतर िललावधारकाने स1शन पंपाOया Sमतेबाबत तसेच
इतर माहती सादर कUन ज हािधकार कायालयाकडु न स1शनपंप वापराकरता -रतसर परवानगी घेणे बंधनकारक
आहे .
59-शासनाOया पुव परवानगीिशवाय िललावधारकास ठे का दस
ु -या कोणाकडे ह हःतांतरत करता येणार नाह कंवा
दस
ु -या कोणालाह चालवYयास दे ता येणार नाह कंवा िनवदा उघडु न मंजूर के यानंतर भागीदारह घेता येणार
नाह.
60- वाळु चे उ8खनन केवळ सकाळ 06.00 ते सायंकाळ 06.00 या कालावधीतच करता येईल. या कालावधीनंतर
केलेले उ8खनन अवैध समजुन कारवाई करYयात येईल.
61-(अ) शासनाने वहत केले या कायपbदतीनुसार िललाव करYयात आले या वाळु घाटाबाबत कालांतराने
िललावाOया अट व शतचे उ लंघन कUन वाळू चे उ8खनन होते. अवैध व िनयमबाहय वाळु उ8खननामुळे
नदकाठOया गावातील पYयाOया व शेतीOया पाYयावर वपरत परणाम होतो.

वाळू Oया वाहतुकIमुळे नदकाठOया

शेतीOया रः8यांची हानी होते. अशा ःवUपाOया तबार ववध ^यWI व संःथांकडू न करYयात येतात. अशा
तबारची दखल घेऊन 8या संदभात चौकशी कUन चौकशीOया िनंकषानुसार कायवाह करYयासाठd जलहािधकार/
्
अपर ज हािधकार यांOया अbयSतेखाली पुढल अिधका-यांचा समावेश असलेली सिमती राहल
1

ज हािधकार/अपर ज हािधकार

- अbयS

2

मुय कायकार अिधकार ज हा प-रषद

- सदःय

3

सावजिनक बांधकाम वभागाचे कायकार अिभयंता

- सदःय

4

भूजल सवRSण व वकास यंऽणा यांचे ज हयातील

- सदःय

कंवा यथा ःथती वभागातील वरv अिधकार
5
6

महारांश ूदष
ु ण िनयंऽण मंडळाचा अिधकार
ज हा खिनकम अिधकार, हं गोली

- सदःय
- सदःय सचीव

(ब) िललावात घेतले या वाळू गटातुन िललाव धारकास उ8खनन करYयास वरोध झा यास कंवा नैसगGक कंवा
िललावधारकाOया िनयंऽणाबाहे रल सबळ कारणामुळे उ8खनन होऊ शकले नाह तर िललावधारकाने ज हाःतरय
सिमतीसमोर तबार अज कUन ती बाब िनदशनास आणावी.

ज हािधकार/अपर

ज हािधकार यांनी याबyल

चौकशी कUन 8याबyलची वःतु ःथती शासनाOया िनदशनास आणुन दे तील.
(क) ज Hातील एखा ा वाळु गट संदभात वरल ःवUपाOया लेखी तबार ूा झा यास उपरोW सिमती अशा
वाळू गटांना ू8यS भेट दे ऊन 8या वाळू गटाचे पुन:i सवRSण करे ल. तसेच तबारतील अaय मुदयांबाबत
ःथािनक चौकशी करल व सिमतीOया बैठकIत 8यावर वचार विनमय कUन 8याबाबतOया िनंकषाचा अहवाल
अbयSांना सादर करे ल. सिमतीचा अहवाल ूा झा यांनतर संबध
ं ीत वाळू गटातून वाळू चे उ8खनन चालु
ठे वYयावषयी कंवा ते बंद करYयाबाबत अbयS 10 दवसांत उिचत िनणय घेतील व तो िनणस संबध
ं ीत
िललावधारक, तबारदार व Sेऽीय महसूल अिधकार यांना कळवल.
(ड) - hया तबारदारास सिमतीOया अbयSांचा िनणय माaय नसेल अशा तबारदाराला याबाबत मा.वभागीय
आयुW, औरं गाबाद यांचेकडे अपील करता येईल. ते सिमतीचा अहवाल व अbयSांचा िनणय याचा फेरवचार कUन
कोण8याह पर ःथतीत 10 दवसांत िनणय घेतील. सदर िनणय संबंधीत तबारदार व

ज हािधकार यांना

कळवYयात येईल. मा.वभागीय आयुW यांनी घेतलेला िनणय माaय नस यास शासनाकडे अपील करता येईल.
62-नदपाऽातील काह वाळू गटांचा िललाव करYयास ^यापक वरोध झा यास अशा वाळू ःथळांOया संदभात
अंतीम

िनणय

घेYयासाठd

महसुल

व

वन

वभाग,

शासन

िनणय

ब.गौखनी-10/0610/ू.ब.281/ख,

दनांक 26.05.2011 अaवये गठdत केलेली मंऽी मंडळाची उपसिमती िनणय घेईल.
63-अवैध

उ8खनन/वाहतुकIची

ूकरणे

उघडकIस

आ यास

अशा

ूकरणी

संबंधीत

ठे केदार/िललावधारक/

वाहनमालक-वाहनचालक दोषी आढळ यास 8यांOयावUbद ूचिलत िनयमानुसार कारवाई करYयात येईल. ूचिलत
िनयमानुसार कारवाई करतांना संबध
ं ीतांवUbद भारतीय दं ड वधी संहता कलम 379 ूमाणे गुaहा दाखल करणे,
वाहन जpत करणे, दं डा8मक कारवाई करणे, फौजदार ःवUपाची कारवाई करणे इ8याद ःवUपाची कारवाई
करYयात येईल.
64-िललावधारकाने 8यांना मंजूर केले या Sेऽामधील/SेऽालगतOया वaय ूाYयांच/
े पSांचे अःती8वास तसेच
8यांOया िनवासास इजा पोहचणार नाह याची दSता lयावी.
65-िललावधारकाने वाळु उ8खनन करतांना मा.सवrOच aयायालय तसेच नॅशनल मीन शtयुनल यांनी वेळोवेळ
दले या िनदR शांचे पालन करणे आवँयक आहे .
66- िललावधारकाने नदचा ूवाह,गती,गढू ळता यांOया ःवUपात बदल होणार नाह याची दSता lयावी तसेच
वाळु चे उ8खनन करतांना नदतील मातीOया गुणधमाjवर परणाम होणार नाह याची दSता lयावी.
67-वाळु वाहतुक करणार वाहने रहवासी भागात उभी कU नयेत.
68-िललावधारकाने कामगारांसाठd िनवासाची सोय, पYयाचे पाणी, वै कIय सुवीधा उपलtध कUन दली पाहजे.
69-वाळु ची वाहतुक करणा-या वाहनांचे सSम ूाधीकरणाने दलेले Pollution Under Controll ूमाणपऽ
वाहनासोबत बाळगणे आवँयक आहे .
70-िललावधारकाने वाळु उ8खनन करत असतांना पाYयाचा उपसा करणे आवँयक अस यास 8यासाठd संबंधीत
वभागाची परवानगी घेणे आवँयक आहे .

71-िललावधारकाने वाळु उ8खननामुळे खराब झाले या पाYयावर Moef/ MPCB चया
् तरतुदनुसार ूबIया करावी.

72- िललावधारकाने मंजुर Sेऽातील Ambient Air Quality Monitoring माहे जानेवार, एूल, नो^हA बर, महaयात
करावी.
73- िललावधारकाने CPCB Oया िनयमानुसार Noise Level Controling करावे.
74-िललावधारकाने 8यांOया मंजूर संपुण Sेऽावर ूकाश पडे ल अशा -रतीने लाईटची ^यवःथा करणे आवँयक
आहे . तसेच संपुण Sेऽ दसेल अशा पbदतीने सीसीट^ह कॅमेरे बसवुन सदर कॅमे-याचे फुटे ज मासीक अहवाला
सोबत ज हािधकार कायालयास सादर करणे आवँयक आहे .
75- िललावधारकाने वaयजीव आवास Sेऽासंबध
ं ीOया िनयमांचे उ लंघन कU नये.
76- िललावधारकाने 8यांना मंजुर Sेऽात जाYया येYयासाठd एकच माग/रःता ठे ऊन इतर सव माग/छोटे रःते इ.
बॅरकेडसने बंद करावेत.
77- िललावधारकाने 8यांOया िललाव Sेऽात येणा-या ू8येक वाहनांची नदणी संबध
ं ीत तहिसलदार यांचेकडे करावी.
78- वाळु चे अनािधकृ त उ8खनन व वाहतुक टाळणेसाठd ज हा ूशासनामाफत वेळोवेळ दे Yयात येणारे िनदR शाचे
पालन िललावधारकास करणे बंधनकारक राहल.
79- दले या ठे 1याचे व उ8खनन परवाaयाचे कोणतेह कारण न दे ता िनलंबन करणे, रy करणे अथवा माघार

घेYयाचे अिधकार ज हािधकार /अपर ज हािधकार यांना असतील.
80- शासन वेळोवेळ जे िनदR श दे ईल 8याचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
81- "ई" िनवदा, "ई" ऑ1शनमbये भाग घेणा-या सव ^य1ती/संःथेस महारा शासन, पयावरण वभागाकडल
सव अट/शतG बंधनकारक राहतील.
82- िललाव धारकाने 8याOया िललाव Sेऽात येणाढया ू8येक वाहनाची नदणी संबंधीत तहिसलदार यांOयाकडे
कUन या कायालयाने िनगिमत केलेले ःटकस ू8येक वाहनाला लावणे आवँयक आहे .
83- सदरचे िललाव पयावरण सिमतीOया अंतीम मंजुरOया अिधन राहुन करYयात येत आहे .
84- शासनाने दनांक 16.10.2015 Oया प-रपऽकाaवये कळव यानुसार hयांना वाळु िललाव मंजुर होईल
8यांचेकडु न िललावाची सव र1कम शासन जमा के यापासुन ितन दवसांत िललाव धारकाOया नावे पयावरण
अनुमती वगकरYयाचा ूःताव शासनास सादर करYयात येईल. उपरोW् एकुण 39 वाळु /रे ती
पयावरण आघात मु यांकन ूाधीकरण () व

ज हाःतरय

ज हाःतरय तN मु यांकन सिमती () यांOया अनुमतीOया व

संबंधीत मामसभेOया नाहरकरतOया अिधन राहुन िललाव घेYयात येत आहे . सदर 39 वाळु /रे ती घाटां पैकI
कोणतेह घाटाOया िललावा सदर सिमतीने रy के यास अथवा मामसभेची नाहरकत न िमळा यास

संबंधीत वाळु

घाटाचा िललाव रy करYयात येईल या बाबत िललाव धारकाचा कोण8याह ूकारचा अिधकार राहणार नाह, कंवा
8याबाबत कोण8याह ूकारची तबारचा ह1क राहणार नाह तसेच 8यांनी भरणा केलेले िनवीदा शु क, तसेच
िसफI कंपनीचे सेवा शु क ह नापरतावा अस याने ते िनवीदा धारकास परत केले जाणार नाह.
85- वाळु चे अनािधकृ त उ8खनन व वाहतुक टाळYयासाठd कAि शासन /राhय शासन / ज हा ूशासनामाफत
वेळोवेळ दे Yयात येणारे िनदR शांचे पालन िललावधारकास करणे बंधनकारक राहल.
86- पाव8यांचा गैरवापर टाळYयासाठd तसेच वाळु Oया अवैध साठवणुकIला आळा घालYयासाठd िललाव धारक यांना
संबंधीत िललावाची मुदत संपaयाOया शेवटOया 15 दवसात पावती पुःतक दले जाणार नाह. या मुळे आवँयक
असले या पाव8यांची मागणी 8या पुवGच कUन ते घेYयात यावीत.
87-

िललाव धारकास 8यांOया नावाने िललाव अंतीम झा यास 100 U. Oया ःटँ प पेपर वर वाळु

िललावाबाबतOया

अट व शतG पालन करणे बाबत करारनामा/शपथपऽ दे णे बंधनकारक राहल.

88- ई-िनवीदा/ई-ऑ1शन मधील अट व शतमbये बदल करYयाचे, ई-िनवीदा/ई-ऑ1शन ूबIयेत वेळेवर िनणय
घेYयाचे तसेच ई-िनवीदा/ई-ऑ1शन मधील सवrOच कंमत ःवीकारYयाचा अथवा नाकारYयाचा संपण
ु  अिधकार
ज हािधकार/ अपर ज हािधकार,हं गोली यांचेकडे राखून ठे वYयात येत आहे .

शासन िनणय दनांक 23.
23.12.
12.2014 अaये िन iत करYयात आले या अट व
शतG.
शतG.
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ज हािधकार, हं गोली

रे ती घाट ई िनवदा/
िनवदा/ई ऑ1शन
शन धारकाने ःवखचा
वखचाने वकत घेतले या Uपये 100/
100/- चे मुिां कत ःटॅ म
पेपरवर दोन साSीदारां सह

ावयाचे ूितNापऽ

शपथपऽ
मी, (पूण नाव) -----------------------------------------------------------------------राहणार(पोःटाचा पूण  प8ता

ावा) -----------------------------------------------------------

ता. ---------------------------------------- ज हा ----------------------------------------माझे/माया संःथेचे पॅन बमांक------------------ टन बमांक/सी.एस.ट.नं. ----------------मोबाईल 7मांक----------------------------------

मी ूितNापूवक
 घोषत करतो कI, मी मौजे . . . . . .

. . . ता. . . . . . . . येथील वष

2016-17 साठdOया रे ती िललावाOया अनुषग
ं ाने ःथािनक वतमानपऽात . . . . . . . . . वेबसाईटवर
ूिसbद झाले या ई िनवदे तील सव अट व शतची माहती कUन घेतली आहे व 8यांचे पालन करYयाची
हमी दे त आहे

व मी िनवदे त ूःतावत केले या कंमतीत उ1त रे ती घाट घेYयास इOछूक असून

तयाची
अनामत () ची र1कम U. .... .. . शासन जमा करत आहे .
्

मला सदर रे ती घाट मंजूर झा यास, िललावात मंजूर करYयात आले>या रकAमेBया 1/4 र1कम

मी िललावाOया दवशी व उवरत

3/4 र1कम 15 दवसांOया आत चालानKारे शासन जमा कUन मंजूर

रे ती घाटाचे िनंपादन कUन घेYयाची हमी दे त आहे . सदरची र1कम मुदतीत भरYयास मी कसूरदार
ठर यास मी जमा केलेली ची र1कम U. . . . .

. शासन जमा करYयास माझी हरकत नाह.

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

फेर िनवदे Kारे शासनाOया महसुलाचे काह नुकसान झा यास, सदर

नुकसानीची भरपाई जमीन महसुलाची थकबाकI |हणून वसूल करYयास मी संमती दे त आहे .
फेर िनवदे त पूवG मंजूर करYयात आले या िललावाOया र1कमेपेSा अिधकची र1कम आ यास
आधीकOया र1कमेवर माझा काहह अिधकार राहणार नाह.

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

रःते इ8यादची मी पाहणी केली आहे ,8याOया प-र ःथतीबाबत अथवा रे ती वाहतुकIOया योVयतेबाबत मी
भवंयात कोणताह आSेप/वाद उप ःथत करणार नाह.
ठकाण ----------------दनांक -----------------(

)
अजदाराचे नाव व ःवाSर

हमीघेणाढयाचे
1. पूण नाव ------------------------------------------------ ःवाSर ----------------प8ता ----------------------------------------------------------------------------2. पूण नाव ------------------------------------------------ ःवाSर ----------------प8ता -----------------------------------------------------------------------------

ज हाःतरय व संयW
ु वाळु घाट िललाव सन 2016-2017 29.12.2016 ते 12.01.2017
अ.

रे ती गटाचे नांव

तालूका

ब

1

नदचे
नांव

2

3

4

तपिशल
वाळू गटास लागून असलेले गट.ब
स^हR नं
गट ब./स^हR

िन iत केलेली

ई िललावा करता

ई िनवीदा

वाळू

शासकय कंतम

भरावयाची
भरावयाची 20%
20%

ईऑक्शन अजाचे

उ8खaनसाठd

( अपसेट ूाईज

र1कम

शुलक
् Uपये

साठा

दलेली खोली

)

7

8

9

10

11

वाळू गटाचे

अंदाजीत

Sेऽ हे .आर

उपलtध वाळू

मbये

6

5

GSDA यांनी

(मीटर)
मीटर)

दस
ु र फेर असलेले वाळु घाट
डमस त.को.
1

कळमनु
र

कयाधु
पैनगं

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

0.79

550

0.50

762300

152460

2000

2/1,3/1,3,42/1,70

0.50

400

0.30

358800

71760

2000

2

भटसावंगी

हं गोली

3

अमला

हं गोली

कयाधु

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

0.50

600

0.50

757200

151440

2000

सरकळ

हं गोली

कयाधु

249,250,251,252,254,255,256,257,258,259,260,261,262,264,265,270,271,
48,21,22,23,24,28,33,34,35,37,38,41,42,43,47.

0.50

300

0.50

384300

76860

2000

कयाधु

2,3,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16

0.50

700

0.40

970200

194040

2000

कयाधु

14,126,129,130,131,132,133,134,139,141,142,143,144,145,201,202,205,2
06,

0.30

700

0.30

970200

194040

2000

कयाधु

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

0.34

1100

0.20

1524600

304920

5000

गा

4
5

सापळ

6

कढु र

सोडे गाव
7

कळमनु
र
कळमनु
र
कळमनु
र

8

िचखली

9

सावंगी भू

डगरगाव पुल
10
11

कसबे्धावंडा

12

काaहे गाव

अनखळ
13
14

िचमेगाव

15

भगवा
नालेगाव

16
17

पुर

18

आजरसडा
दरे गाव

19
20

पोटा खु.

कळमनु
र
कळमनु
र
कळमनु
र
कळमनु
र
कळमनु
र
औ ंढा
ना.
औ ंढा
ना.
औ ंढा
ना.
औ ंढा
ना.
औ ंढा
ना.
औ ंढा
ना.
औ ंढा
ना.
औ ंढा
ना.

कयाधु

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

0.35

500

0.30

8687000

1737400

5000

कयाधु

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

0.60

1200

0.30

1663200

332640

2000

कयाधु

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

0.50

1000

0.40

17374000

3474800

5000

कयाधु

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

15074400

3014880

5000

कयाधु

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

0.50

700

0.50

12161800

2432360

5000

पुणा

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

0.80

1800

0.40

4518000

903600

5000

पुणा

71,92

1.50

4200

0.30

10542000

2108400

5000

पुणा

53,54,55.

0.80

1800

0.20

4518000

903600

5000

पुणा

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

0.80

1700

0.20

2053600

410720

5000

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

3012000

602400

5000

पुणा

403404

0.60

1600

0.20

1932800

386560

5000

पुणा

8,9,11

0.50

1500

0.20

6613500

1322700

5000

पुणा

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

0.90

2200

0.30

11462000

2292400

5000

संयW
ु वाळु घाट दस
ु र फेर
सावंगी खु

परभणी

पुणा

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

0.50

883

0.50

सावंगी बु

वसमत

पुणा

1,3,360,367,368,

0.25

1780

0.50

टाकळ बोबडे

परभणी

पुणा

142, 143

0.50

883

0.50

माटे गाव

वसमत

पुणा

2,34,221,222,

0.30

1690

0.20

ढवुळगाव

वसमत

पुणा

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

0.60

940

0.20

जोडपरळ

परभणी

पुणा

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

1.00

1767

0.50

परळ

वसमत

पुणा

342,345,356,358,

0.25

760

0.20

संबर

परभणी

पुणा

406, 407, 408, 417, 418, 5, 6,7

0.38

668

0.50

वसमत

पुणा

2,3,45,141,152

0.20

730

0.20

वसमत

पुणा

7,1,8,9

0.35

970

0.20

परभणी

पुणा

13,14

0.15

318

0.50

21

22

23

24

सोaनर तफR
हटा
ॄा|हणगाव खु

पंपळगाव
टग
25
पंपळगाव कुटे

वसमत

पुणा

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

0.43

1490

0.40

5115623

1023125

5000

71015295

14203059

5000

4854367

970873

5000

4548928

909786

5000

10462896

2092379

5000

िनलज

जंतुर

पुणा

25, 22, 20, 19, 18, 16

1.50

5300

1.00

26

27

ॄ|हवाड

सेनगाव

पुणा

143, 141, 135.

0.6

500

0.50

वझर बु.

जंतुर

पुणा

481, 480, 476, 475, 470, 469, 468

1.25

4417

1.00

बन

सेनगाव

पुणा

393,372,364,253,142,153,152,

0.42

600

0.30

वझर खु.

सेनगाव

पुणा

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

0.3

500

0.20

84912000

16982400

5000

10598157

2119631

5000

ःवाSरत/
ःवाSरत/-

ज हािधकार हं गोली

