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िज#हा%धकार कायालय, परभणी
जाहर सुचना- वाळु ललाव 2016-2017
जा..२०१७/महसुल/गौ.ख/का'व-१७३

)दनांक - ०७/ ०६/२०१७.

1. महारा गौण ख-नज उ/खनन('वकास व 'व-नयमन) -नयम,2013 मधील -नयम 70 व सन, महसूल व
वन 'वभाग -नणय .गौख-न 10/0512/<..300/ख, )दनांक 12 माच, 2013, व -नणय .गौख-न10/05123/<..300/ख. )द.19.10.2013, व -नणय .गौख-न-10/1014/<..498/ख, )दनांक 26.12.2014,
आBण शासन -नणय .गौख-न-10/0815/<..448/ख, )दनांक 16.10.2015, कCD शासनाचे पयावरण, वन
आBण जलवायु पFरवतन मंHालय यांची अधसुचना )दनांक 15.01.2016 व 20.01.2016, मधील तरतद
ु 
नस
ु ार दरवषK िज Lयातील शासकMय रे ती गटांची -नगती ललावाOवारे करावयाची आहे .
2. /यानस
ु ार, िज हाPतरय पयावरण आघात मु यांकन <ाधीकरण (DEIAA) व िज हाPतरय तV
मु यांकन समती (DEAC) यांनी )दले या मंजूरनस
ु ार, संबंधीत YामसभेZया ना-हरकतीस अधनराहुन 03
िज हाPतरय रे तीघाटाबाबत कंHाटदार पाचवी फेर शासन नणय ,दनांक १२ माच २०१३ मधील प3र4छे द ७ ई (iii)
नस
ु ार मा.'वभागीय आयु\त औरं गाबाद यांनी )दले या मा^यतेने अशी कामे कर_यासाठa अहता <ाbत

असले या

कंHाटदारांना दे कार दे _यास cकं वा /यात सध
ु ारणा कर_यात येणार आहे .
जा,हर 9गटण
वाळु ललावाचे जा,हर 9गटण सन २०१६-२०१७
(कंHाटदार पाचवी फेर)

सन २०१६-२०१७ या कालावधी कFरता )दनांक ३० सbटC बर २०१७ पयdतZया मद
ु तीसाठa
महारा शासन, महसुल व वन 'वभाग, शासन -नणय ं.गौख-न १०/०५१२/<..३००/ख )दनांक १२
माच २०१३

मधील तरतद
ु नस
ु ार

परभणी िज हयातील िज हाPतरय ०२ व सय\
ु त (परभणी-fबड) ०१ असे एकूण ०३
रे तीPथळांचे या पव
ु K ललावात ठे वलेले परं तु बोल <ाbत न झाले या वाळु पlयाचे तसेच मा.'वभागीय
आयु\त औरं गाबाद यांनी अपसेट <ाईस (सरकार cकंमत) २५ % कमी कoन ललाव ठे व_यात
येऊनह

ललावधारकाचा

<-तसाद

न

मळा याने

परभणी

िज हयातील

िज हाPतरावरल

०३

रे तीPथळांना मा.'वभागीय आय\
ु त, औरं गाबाद यांनी )दले या मा^यतेनस
ु ार अशी कामे कर_यासाठa
अहता <ाbत असले या कंHाटदारांना दे कार दे _यास cकं वा /यात सध
ु ारणा कर_यात येणार आहे.
१.ललावाची तारख

◌ः

,द.

१३ जन
ु २०१७ वेळ सकाळी ११.०० वाजता.

२.ललाव Pथळ

◌ः

िज हाधकार कायालय,परभणी
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परभणी िज#हयातील वाळु ललाव सन 2016201-7 अट व शत@
1.- ललावात भाग घेणारा संबध
ं ीत कंHाटदार अहता <ाbत असणे आवsयक आहे .
2- तसेच पॅनकाड, वाहन परवाना, मोबाईल नंबर, इले\शन काड cकं वा बँकेचे फोटो असलेले पासबुक तसेच
र)हवासी पूराwयासाठa लाईट बील, टे लफोन बील इ/याद साxांकMत कागदपHे आवsयक आहे त.
3.- ललावामyये भाग घेणा-यांनी अजासोबत आयकर 'वभागाचे पॅन काड,
4.'वMकर 'वभागाचे )टन <माणपH, मागील वषK दाखल केले या आयकर रटनची <त, फम cकं वा कंपनी
अस यास रिजे शनची <त,
5.र)हवासी परू ावा इ/याद साxांकMत कागदपHे Pकॅन कoन जोडणे/अपलोड करणे आवsयक आहे. zया wय\ती
सदरची कागदपHे जोडणार नाहत /यांना ई--नवीदा अथवा ई-ऑ\शनमyये भाग घे_याकरता अवैध
ठर'वणयात
्
येईल.
6.- ललावात भाग घेऊ इिZछणा-या wय\तींना zया वाळूगटाची हातची cकं मत oपये 10,00,000/-(oपये दहा
लाख) पेxा जाPत असेल अशा वाळू गटांसाठa अज फM oपये 5,000/- (oपये पाच हजार) तसेच zया
वाळूगटाची हातची cकं मत oपये 10,00,000/- (oपये दहा लाख) पेxा कमी असेल अशा वाळू गटासाठa अज
फM oपये 2,000/- (oपये दोन हजार) ऑनलाईन भरावी लागेल.
7- ललावात भाग घेणा-या wय\तीला, zया वाळू गटाची हातची cकं मत oपये 10,00,000/- पेxा कमी असेल
/या वाळू गटाकFरता हातZया cकं मतीZया 20% व zया वाळू गटाची हातची cकं मत oपये 10,00,000/- पेxा
जाPत असेल /या वाळू गटाकFरता oपये 3,00,000/- cकं वा हातZया cकं मतीZया 20% र\कम यापैकM जी
जाPत असेल ती र\कम अनामत र\कम [EMD] हणन
ु नेट बँकMंगOवारे District Mining Officer
Parbhani यांचे ICICI बँक खा/याyये उपरो\त नमुद पyदतीचा अवलंब कoन ऑनलाईन जमा करावी
लागेल.
8- <Pतावीत वाळूगटाZया ललावासंदभात अ^य काह तार/आxेप/सुचना <ाbत झा यास /याची तपासणी/
चौकशी के यानंतर व ललाव न कर_याची सबळ कारणे अस याची िज हाधकार/अपर िज हाधकार,
परभणी यांची खाHी झा यास ललावाची <Mया Pथगीत कर_यात येईल.
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9- ललाव सच
ु नेमyये नमुद केले या वेळापHकानस
ु ार अनामत र\कम जमा करणे ह सव <Mया 'व)हत
वेळेत पुण करणे अ/यावsयक आहे यांची नोद यावी.
10- वाळु गटासाठa -निsचत कर_यात आले या ऑफसेट <ाईस( हातची cकं मत) पेxा अधक रकमेची
ललावात दाखल करणे आवsयक आहे .
11- zया बोलदारांची -न'वदा िPवकार_यात येणार नाह /यांZया अनामत रकमा ललाव संप यानंतर परत
केल जाईल.
12- संबंधीत रे ती/वाळू Pथळात अपेxीत वाळूसाठा आहे cकं वा नाह, वाहतुकMसाठa आवsयक रPते उपलध
आहे त cकं वा नाहत, वाळुगटात पाणी आहे cकं वा नाह, याची खाHी कoन घे_याची जबाबदार ललावात भाग
घेणा-याची राहल. याबाबत कोण/याह तारचा 'वचार केला जाणार नाह.
13- ललावात संबंधीत वाळुगटाची सवZच cकं मत िPवकार यानंतर /यापैकM 1/4 (25%) र\कम शासन
खा/यामyये /याच )दवशी जमा करावी लागेल.
14- सवZच cकं मतीपैकM उवरत 3/4 (75%) र\कम 15 )दवसांत एक रकमी भरावी लागेल. सदरची र\कम
जमा कर_याZया हमीचे दायी/व Pवीकारणा-या दोन wय\तीसह ललावधारकास Pवखचाने खरे द केले या oपये
100/- इत\या रकमेZया मुDांकMत (Pटँ प पेपर) कागदावर शपथपH /वFरत कoन दयावे लागेल. असे शपथपH
कoन न )द यास /याने भरलल 1/4 (25%) र\कम जbत कर_यात येईल व संबध
ं ीत वाळुगटाचा फेर ललाव
कर_यात येईल. तसेच 'व)हत कालावधीत वरल <माणे शपथपH दाखल न के याZया पFरणामी -नवीदा/
ललावधारकास होणा-या कोण/याह नक
ु सानीची जबाबदार शासनावर राहणार नाह.
15- ललावधारकाने ललावाची उवरत र\कम 15 )दवसात न भर यास /याला संपुण राzयासाठa काळया
यादत टाकुन कोण/याह िज हयात ललावात भाग घे_यासाठa अपाH ठर'व_यात येईल.
16-

आयकर

अध-नयमातील

तरतूदनुसार

ललावातील

सवZच

cकं मतीZया

अनष
ु ंगाने

टडीएस

दे णे

ललावधारकास बंधनकारक राहल. तसेच /यांना 'वMकर खा/याकडे -नयमानुसार 'वMकर शासन जमा करणे
बंधनकारक राहल.
17- ललावधारकास oपये 5000/- (oपये पाच हजार) इत\या रकमेचा उपसंचालक महारा भूजल सवxण व
'वकास यंHणा, औरं गाबाद यांZया नावे काढ_यात आलेला रायकृत बँकेचा धनाकष (डी,डी,) सवxण
शु कापोट जमा करावा लागेल तसेच 27 माच 2015 रोजी अधसूचीत झाले या खाण व ख-नजे ('वकास व
-नयमन) संशोधत अध-नयम-2015 नस
ु ार सवZच बोलZया 10 % र\कम ना परतावा िज हा ख-नज
<-तठान परभणी, या नावाने रायकृत बैकेचा ड.ड. जमा जमा करावा लागेल.
18- ललावधारकाने करारनामा करतेवेळी ललावाZया अट व शतKचे यथोचत पालनाथ र\कम oपये
3,00,000/- (oपये तीन लाख फ\त) cकं वा हातZया cकं मतीZया 20% यापैकM जी अधक असेल तेवढ
र\कम अनामत र\कम हणन
ू भरावी लागेल. परं त,ु zया वाळू गटाची हातची cकं मत oपये 10,00,000-/
(oपये दहा लाख फ\त) पेxा कमी असेल /या वाळू गटासाठa हातZया cकं मतीZया 20% र\कम अनामत
हणन
ु भरावी लागेल. ह र\कम ललावधारकाने ललावाचे मुदतीत सव अट व शतKचे योयFर/या पालन
के यास ललावाची मद
ु त संप यावर परत कर_यात येईल. अट व शतKचे पालन न के यास अनामत र\कम
जbत कर_यात येईल.
19- ललावधारकास पयावरण शु कापोट, सवZच cकं मतीZया 2% र\कम ह बँक गॅरंटZया Pवoपात
पयावरण शु क हणन
ू दयावी लागेल. /याने ललावातील अट/शतचा भंग के यास सदरची र\कम जbत
कoन /यांचेवर -नयमानस
ु ार गु^हा दाखल कर_यात येईल.
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20- zयावेळी ललाव र कर_यात येईल, /यावेळी /या वाळू xेHाचा नwयाने ललाव कर_यात येईल.
फेरललावात पूवKZया cकं मतीपेxा कमी cकं मत आ यास, फरकाची र\कम पव
ू KZया ललावधारकाकडून जमीन
महसुलाची थकबाकM हणन
ू वसूल कर_यात येईल. तथा'प, फेरललावात पूवKZया cकं मतीपेxा अधक (जादा)
cकं मत आ यास /यावर पव
ू KZया ललावधारकाचा कोणताह ह\क राहणार नाह.
21- ललाव मंजरु चे आदे श -नगमत के यानंतर ललावधारकाने वाळुगटाचा ताबा सात )दवसांZया आत
घेतला पाहजे व वाळुगटाचा ताबा घेत याZया )दनांकापासन
ू एक आठवडयाZया आत उ/खनन सुo करणे
आवsयक राहल.
22- मा.उZच ^यायालय,मब
ुं ई येथे दाखल Fरट याचका .4830/2010 मधील )दनांक 26.10.2010 Zया
-नणया^वये ठरवन
ू )दले या -नकषानस
ु ार,वाळू गटाशी संबं धत तहसलदार यांनी उ/खननाचा अहवाल </येक
आठवयाला अपर िज हाधकार यांना सादर करणे आवsयक आहे. तसेच म)ह_याZया दस
ु −या व चौया
र'ववार उ/खननबंद ठे वावे. व उ/खनन बंद असलेलया
् )दवशी तहसलदार यांनी वाळू गटाचे -नरxण करावे व
/यांचा अहवाल अपर िज हाधकार यांना सादर करणे आवsयक आहे . सबब, ललावधारकांनी सदर बाबीची
नद यावी.
23-ललावधारकास, /यांZया मंजरु xेHातील zया )ठकाणातन
ू वाळू काढ_याने जमनीची धूप होऊ शकेल व
/यामुळे -नवासी इमारतींना, घरे अथवा इतर बांधकामे यांना धोका -नमाण होईल अशा )ठकाणातन
ू वाळूचे
Pवत: उ/खनन करणार नाह अथवा इतरांना तसे कर_यास परवानगी दे णार नाह. अशा <करणी उ/खनन
कर_यास <-तबंध करणारा िज हाधकार यांचा -नणय अंतीम असेल.
24- भुजल सवxण आBण 'वकास यंHणा 'वभागाने 'व)हत केले या मयादेZया पलकडे असले या xेHातन
ू
वाळूचे उ/खनन करता येणार नाह. तसेच इतर wय\तींZया खाजगी मालकMZया जमीनीतन
ू , अशा जमनी
ललावधारकास दे _यात आले या xेHात समा'वट असलया
् तर /या )ठकाणाहून वाळू काढता येणार नाह.
तसेच रPते पायवाट हणन
ु वापर_यात ये णा-या जमीनीतन
ू वाळू काढता येणार नाह.
25- कोण/याह रे वेZया पुलाZया कोण/याह बाजन
ू े 600 मीटस (2000 फुट) अंतराZया आत वाळूचे उ/खनन
करता येणार नाह. तसेच जेथे नद ना यांवर पूल आहे त,/यांZया Pतंभापासन
ू 100 मीटसपयdत रे ती/वाळूचे
उ/खनन करता येणार नाह. को हापरू पyदतीचे बंधारे व परु ात/व खा/याने <-तबंधत केले या xेHामyये
रे ती/वाळूचे उ/खनन करता येणार नाह.
26- वाळूचे उ/खनन करतांना cकं वा ती काढतांना खाजगी मालम/तेस कोणतीह हानी/नक
ु सान पोहच यास
/याची भरपाई कर_याचे दायी/व ललावधारकावर राहल. अशा हानी/नक
ु सानीची पFरगणना सxम अधकायाकडून कर_यात येईल व /याबाबतचा /याचा -नणय अं-तम राहल व अशी र\कम थकMत जमीन महसल
ु ाZया
वसूल<माणे संबंधीत ललावधारकाकडून वसूल कर_यात येईल.
27- ललावाने )दले या ठे \याZया कालावधीत शासनाने तो ठे का र के यास cकं वा /याला मंजरु केले या
xेHाचे उ/खनन कर_यास cकं वा वाळू काढ_यास बंद घात यास ललावधारकास शासनावर खटला भरता ये णार
नाह.

परं त,ु ललावधारकास )दले या अट व शतचा तसेच शासनाZया -नयमांचा भंग न करताह जर

शासनाने ललावाची मद
ु त संप_यापव
ू K काह कालावधीसाठa ठे का र केला, तर /या कालावधीसाठa, /याने zया
cकं मतीला ललाव घेतला असेल /या रकमेZया <माणात /याला परतावा दे _यात येईल. अशी र\कम परत
करतांना ललावातील दे काराची र\कम, ललावातील अंदाजीत वाळूसाठा व </यx उ/खनन केलेला वाळूसाठा
'वचारात घेऊन /यानस
ू ार परताwयाZया रकमेची परगणना कर_यात येईल.
28- उ/खनन केले या cकं वा काढले या वाळू/रे तीची साठवणक
ू , ललाव zया िज हाधकार/अपर िज हाधकार
यांनी केला असेल /याच िज Lयात करावी लागेल व /यासाठa अकृ'षक परवा^यासह आवsयक जमीन उपलध
5
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कoन घे_याची जबाबदार ललाव धारकाची असेल.
येईल.

सदर वाळू साठ'व_यासाठa एकच सलग जागा ठर'वता

ते )ठकाण नदपाHापासन
ू 200 मीटरपेxा अधक अंतरावर नसावे. सदरZया xेHात नदपाHातन
ू

जा_यासाठa एकच आBण नदxेHातन
ू बाहे र रP/यावर पड_यासाठa एकच माग असेल आBण उवFरत सव xेH
अशा<कारे बंद करावे लागेल कM zयामळ
ु े तेथे एकह वाहन आत cकं वा बाहे र जाऊ शकणार नाह. यासाठa
लाकडी/तारे चे/लोखंडी/ भंतीचे/दगडाचे कंु पण cकं वा मोठमोठa दगडे जी हल'वता येणे अश\य आहे ती ठे वणे
cकं वा खंदके/चर खोदणे आवsयक असेल.

वाळू/रे ती ठे \याची मुदत संप_यापूवK zया वाळू/रे तीचे उ/खनन

केलेले आहे /या वाळू/रे तीचा साठा मद
ु त संप यानंतर 10 )दवसात उ/खननाZया जागेवoन हल'व_यात आला
नाह

तर

तो

शासनाZया

मालकMचा

होईल

व

अशा

वाळू/रे तीZया

cकं मतीबाबत

अथवा

मालकMबाबत

ललावधारकास कोणताह ह\क सांगता येणार नाह cकं वा /याबाबत शासना'वoyद दावा करता येणार नाह.
तसेच ललावाचा कालावधी संप यानंतर तसेच 10 )दवसाची मद
ु त संप यानंतर कोण/याह पFरिPथतीत वाळू
रे ती साठा कर_यास परवाना )दला जाणार नाह.
29- ललावधारकाने -नधाFरत वाळूगटातन
ू वाळूचे उ/खनन कoन </येक वाहनामधील वाळूचे पFरमाण, वाहन
मांक, वाळूगटाचे नाव/मांक, वाहन कोठून कोठे जाणार आहे , /या दोन )ठकाणांमधील अंतर इ/या)द
तपशल नदणीकृत मोबाईलवoन एसएमएस (SMS) -न)दट मांकावर कळ'वल. <णालकडून ललावधारकास
नदणीकृत मोबाईलवर /याने केले या 'वनंतीनस
ु ार /यास एसएमएसOवारे टोकन नंबर <ाbत होईल.सदर टोकन
नंबर बारकोड पावतीवर नमुद करावा लागेल. टोकन नंबर <ाbत झा याशवाय व ते बारकोड पावतीवर नमुद
के याशवाय ललावधारकास वाळू/रे तीची वाहतूक करता येणार नाह. टोकन नंबरशवाय व बारकोड पावती
शवाय वाहूतक के यास ती अवैध ठoन /यावर <चलत कायदे व धोरणानुसार दं डा/मक कारवाई केल जाईल.
30-वाळू/रे तीची वाहतूक करणा-या चालकाकडे उ\त टोकन नंबर नसेल cकं वा टोकन नंबरचा कालावधी संपलेला
असेल तर अशी वाहतक
ू अवैध ठरे ल.
31- वाळू/रे तीची वाहतक
ू करणा-या वाहन चालकाकडे वैध बारकोडय\
ु त पावती व टोकन नंबर आहे cकं वा नाह,
याबाबतचे -नरxण संबं धत महसूल यंHणेकडून -नय\
ु त भरार पथकाकडून अथवा िज हाधकार नाम-नद श
करतील अशा wय\तींकडून केल जाईल. अशा -नरxणाZया वेळी संबं धत वाहनचालकाकडे वैध बारकोडयु\त
पावती व वैध टोकन नंबर आढळल नाह cकं वा -न)द ट कालावधी संपलेला असेल तर सदर वाळूचे
उ/खनन/वाहतूक अवैध समजन
ू /या'वoyद महारा जमीन महसूल सं)हता,1966 मधील कलम 48(7) व (8),
महारा गौण ख-नज उ/खनन ('वकास व 'व-नयमन) -नयम, 2013 आBण शासन -नणय, )दनांक
12.3.2013 मधील -नधाFरत तरतुदनुसार /या'वoyद कारवाई कर_यात येईल.
33- वाळू/रे ती ललावधारकाने पावतीमyये नमुद पFरमाणापेxा अधक पFरमाणाची रे त ी/वाळू वाहून नेत
अस याचे आढळून आ यास /या वाहनातील संपूण गौण ख-नज अवैध आहे असे समजन
ू /यावर -नयमानुसार
दं डा/मक कारवाई तसेच xमतेपेxा जाPत वाहतक
ु Mबाबत मोटार वाहन कायOयानुसार कारवाई कर_यात येईल.
दं डनीय कारवाई बरोबर जbत केले या रे तीचा ललाव कर_यात येईल. /याच<माणे ललावधारकाने रे ती/वाळूचे
केलेले उ/खनन, 'वM व वाहतूक केले या रे ती बाबतची दै न)ं दन )हशोब नदवह ठे वणे आवsयक आहे . ह
नदवह व इतर )हशोब कागदपHे ललाव धारकाने दर म)ह^याZया 05 तारखेपयdत संबंधीत तहसलदार यांZया
कडे सादर करणे बंधनकारक आहे . तसेच िज हा ख-नकम अधकार, ख-नकम -नरxक, महसूल अधकार
अवल कारकून, मंडळ अधकार, तलाठa तसेच अपर िज हाधकार व भू'वVान व ख-नकम संचालनालयातील
-नFरxण करणा-या अधका-यासाठa उ/खननाZया जागेवर उपलध कoन Oयावीत.
34- अंदाजीत पFरमाणापेxा अधक वाळुसाठा रे तीगटात अस यास, /यावर ललावधारकाचा कोणताह अधकार
राहणार नाह. व अंदाजीत परमाणापेxा ललावधारकास अधक उ/खनन करता येणार नाह. पFरमाणापेxा
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जाPत उ/खनन के यास दं डा/मक कारवाई कर_यात येईल. तर नमद
ु अंदाजीत वाळुसाठयापैकM वाळु कमी
भर यास /याची जबाबदार ललावधारकाची राहल.
35- ललावधारकाने िज हा पFरषद कर/पंचायत कर 'व)हत के या<माणे अदा करावा
36- जेथे वाळू उ/खनन चालू आहे /या )ठकाणी फलक लावन
ू उ/खनन xेHाची सीमा -नsचीत कoन
दश'व_यात यावी. ललावधारकाने /याला मंजरु केले या xेHाZया सीमा दश'वणारे खांब उभारावे. Pवत:चे तसेच
सxम <ाधीका-यांZया पुव परवानगीने नेमले या /याZया उपठे केदाराचे नाव, प/ता व जागेचा तपशील
दश'वणरा फलक योय )ठकाणी लावणे आवsयक आहे .
37- ललावात मंजरू केले या वाळूघाटातन
ू वाळु उ/खननाची अंतीम मुदत 30 सbटC बर 2017 पयdत राहल.
ललाव घे_याची तारख कोणतीह असल तर ललावाचा कालावधी )दनांक 30 सbटC बर 2017 रोजी संपु टात
येईल. ललावात )दले या xेHातन
करारात नमद
ू
ु केल या कालावधीत, परवानगी )दले या साधनांZया
सहायानेच वाळूचे उ/खनन कर_याची जबाबदार ललावधारकाची राहल. वाळू Pथळात अपेxीत साठा नाह,
रPते उपलध नाहत, वाळु Pथळात पाणी आहे , अशा तसेच मानवी वा नैसगKक आप/तीZया कारणाPतव सदर
कालावधी कोण/याह परPथीतीत वाढवन
ू )दला जाणार नाह व वाळूगट बदलून )दला जाणार नाह. तसेच
कोण/याह पFरिPथतीत शासन जमा केलेल वाळूगटाची र\कम परत केल जाणार नाह.
38- उ/खनन केले या गौण ख-नजाचे वाहतक
ू Mसाठa अिPत/वात असलेले रPतेच ललावधारकाने वापरावयाचे
आहे त. वाहतुकMसाठa वेगळे रPते शासनाकडून उपलध कoन )दले जाणार नाहत. तसेच आवsयकता
अस यास वाहतुकMसाठa नवीन रPता मळ'व_याची जबाबदार ललावधारकाची राहल. रPते उपलध नाहत
cकं वा वाहतक
ु Mसाठa बंद आहे त या कारणाPतव कोण/याह पFरिPथतीत वाळु उ/खननाचा कालावधी वाढवन
ू
)दला जाणार नाह अथवा वाळुगट बदलुन )दला जाणार नाह. तसेच कोण/याह पFरिPथतीत शासन जमा
केलेल वाळूगटाची र\कम परत केल जाणार नाह. वाहतूकMसाठa खाजगी जमीनीतन
ू रPता मळ'व_याची
जबाबदार ह ललावधारकाची राहल.
39- वाळू उ/खनन कर_यासाठa zया xेHाचे वाटप केलेले असेल /या xेHातन
ू वाळु उ/खनन करतांना नैसगKक
संप/तीस व पयावरणास धोका होणार नाह याची सव खबरदार ललावधारकाने यावयाची आहे .
40- पयावरणाचे संतल
ु न राख_यासाठa -नकामी वाळूचे साचलेले )ढग नदपाHातील वाळू उपस यामुळे झालेले
खडे बज
ु 'व_यासाठa उपयोगात आणावे. /याची जबाबदार ललावधारकाची राहल.
41- ललावधारकाने सलटे शन (Siltation) अ£यासाबाबतचा अहवाल वाळू उ/खननाचा कालावधी संप_यापूवK
तV एज^सी, जसे NIO/CWPRS माफत कoन /याचा अहवाल पयावरण 'वभाग, िज हाधकार कायालय व
महारा <दष
ु ण -नयंHण मंडळ, औरं गाबाद यांZयाकडे सादर करावा लागेल.
42- ललावधारकाने मंजरू xेHापैकM कमीत कमी 20 ट\के xेHामyये नदतीरावर तसेच गावातील वाहतूक
रP/यावर CPCB Guideline नस
ु ार Pथानीक वन अधकार व फलो/पादन अधकार यांचे मदतीने झाडे
लावन
ू हरयाल (Greenbelt) करावी लागेल.
43- ललावधारकाने कासव <जनन xेHात वाळुचे उ/खनन कo नये.
44- ललावधारकाने उ/खननाZया वेळी

Soil Erosion व Silt Management बाबत आवsयक /या दxता

घे_यात याwयात.
45- ललावधारकाने उ/खननाZया जागेवर वैOयकMय <ाथमीक उपचार सु'वधा उपलध कoन दयावी.
46- ललावधारकाने वा'षक पयावरणीय अंकेxण अहवाल पयावरण 'वभागास सादर करावा.
47-ललावधारकाने वाळूचे भूजल सवxण आBण 'वकास यंHणेने सवxणात 'व)हत केले या खोलपेxा जाPत
खोलत उ/खनन कo नये. तसेच नदपाH/नाला यांचे पाH बदलन
ू अथवा /यांना हानी पोहचवन
ू पयावरणाचे
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नक
ु सान होणार नाह याचीह खबरदार यावी. तसेच भज
ू ल सवxण आBण 'वकास यंHणा 'वभागाने )दले या
<माणपHातील नकाशा<माणे दश'वले या हीतन
ू च वाळूचे उ/खनन करणे बंधनकारक राहल. )दले या हीबाहे र
उ/खनन के यास ते अवैध उ/खनन समजन
ू -नयमानुसार कारवाई कर_यात येईल.
48- ललावधारकाने गावक-यांZया -नPतार ह\कास बाधा पोहच'वता कामा नये.
49- वाळू उ/खनन करतांना अथवा हल'वतांना अपघात झा यास ललावधारकाने अपघाताची मा)हती ता/काळ
जवळZया पोलल ठा_यात तसेच िज हाधकार कायालयास दयावी.
50- ललावधारकांनी /यांना मंजरू केले या वाळुगटातन
ू केले या वाळूचे उ/खनन, 'वM व साठा के याबाबत
दै न)ं दन )हशोब ठे वावा. तसेच दर म)ह^याZया 05 तारखेपयdत, अगोदरZया म)ह^याचा मासक अहवाल,
िज हाधकार कायालय, ख-नकम 'वभाग व तहसल कायालय यांना सादर करावा सलग दोन म)हने असा
अहवाल <ाbत न झा यास अथवा सादर केले या अहवाल चक
ु Mचा आढळुन आ यास सदरZया वाळु घाटाचा
ललाव र कoन शासनची )दशाभुल के यामुळे योय ती -नयमानस
ु ार कायवाह अनुसरल जाईल.
51- ललावधारकाने ललावाZया अट व शत तसेच कCD शासनाZया वन व पयाdवरण 'वभागाकडील
)दनांक 24.12.2013 मधील ऑफMस मेमोरँ डम तसेच महारा 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 अध-नयम 1966 मधील तरतद
ु नस
ु ार लागू असले या -नयमांचे पालन करणे
बंधनकारक राहल. /याच <माणे वाळुचा पुण उपयोग गौणख-नज हणूनच केला पा)हजे. अवैध वाळु
उ/खनन/साठा/वाहतुक <करणात महारा जमीन महसुल अध-नयम 1966 मधील 48(7) व (8) नस
ु ार
कारवाई कर_यात येईल.
52- वाळुचे उ/खनन करतेवेळी जर काह <मुख ख-नज आढळून आ यास ललावधारकाने िज हाधकार,
परभणी यांना ता/काळ कळ'वले पाहजे.
53- सावज-नक पाणवठा/पाणीपरु वठा wयवPथा असले या )ठकाणापासन
ू 100 मीटर अथवा भूजल सवxण
आBण 'वकास यंHाणा -निsचत करे ल तेवढया अंतरापलकडे उ/खनन करणे आवsयक आहे .
54- वाळूची वाहतूक करतांना वाहनातील वाळू bलाPटक पेपरने/ताडपHीने आZछादत कoनच वाळूची वाहतुक
करणे बंधनकारक आहे . अशी वाहतक
ु न के यास दं डा/मक कारवाई कर_यात येईल.
55- ललावधारकाने वाळु उ/खनन करतांना होणारे <दष
ं ी, <दष
ु णासंबध
ु ण -नयंHण मंडळाने )दले या
-नद शानस
ु ार कायवाह करावी.
56-

मा.^यायालयाने

कोण/याह

वाळुघाटाबाबत

काह

आदे श/-नणय

)द यास,सदर

आदे श/-नणय

ललावधारकावर बंधनकारक राहतील व मा. ^यायालयाचे आदे श/-नणयानस
ु ार पढ
ु ल कायवाह कर_यात येईल.
57- ललावधारकाने वाळू उ/खनन कर_यासाठa परवानगी )दले या यांHीक साधनांचा वापर कoनच वाळुचे
उ/खनन करणे बंधनकारक राहल. 'वनापरवानगी यांHीक साधनांचा वापर के यास ते उ/खनन अवैध
समज_यात येईल व अट व शतKनुसार कारवाई कर_यात येईल.
58- वाळू उ/खननासाठa स\शन पंपाचा वापर अनV
ु ेय नाह. तथा'प, सावजनीक )हताथ अपवादा/मक
पFरिPथतीत वाळुघाटातन
ू वाळूचे उ/खनन कर_याकरता स\शन पंपाचा वापर करावयाचा अस यास, पयावरण
'वभाग, भुजल सवxण 'वकास यंHणा व महारा <दष
ु ण -नयंHण मंडळ यांचे संमतीपH/नाहरकत <माणपH
सादर कoन /यास शासन महसल
ू व वन 'वभागाची

मा^यता <ाbत झा यानंतर संबध
ं ीतास अट व शतZया

अधीन राहून, -नयमानस
ु ार स\शन पंपाची परवानगी दे _यात येईल. तसेच स\शन पंप हे 'वना परवानगी
वापरता येणार नाहत. स\शन पंपाचे वापरासाठa शासनाची मा^यता <ाbत झा यानंतर ललावधारकाने स\शन
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पंपाZया xमतेबाबत तसेच इतर मा)हती सादर कoन िज हाधकार कायालयाकडुन स\शनपंप वापराकरता
Fरतसर परवानगी घे णे बंधनकारक आहे .
59-शासनाZया पव
ु  परवानगीशवाय ललावधारकास ठे का दस
ु -या कोणाकडेह हPतांतरत करता येणार नाह
cकं वा दस
ु -या कोणालाह चाल'व_यास दे ता येणार नाह cकं वा -न'वदा उघडुन मंजरू के यानंतर भागीदारह घेता
येणार नाह.
60- वाळुचे उ/खनन केवळ सकाळी 06.00 ते सायंकाळी 06.00 या कालावधीतच करता येईल. या
कालावधीनंतर केलेले उ/खनन अवैध समजन
ु कारवाई कर_यात ये ईल.
61-(अ) शासनाने 'व)हत केले या कायपyदतीनस
ु ार ललाव कर_यात आले या वाळुघाटाबाबत कालांतराने
ललावाZया अट व शतचे उ लंघन कoन वाळूचे उ/खनन होते. अवैध व -नयमबाहय वाळु उ/खननामुळे
नदकाठZया गावातील 'प_याZया व शेतीZया पा_यावर 'वपरत परणाम होतो.

वाळूZया वाहतक
ु Mमुळे

नदकाठZया शेतीZया रP/यांची हानी होते. अशा PवoपाZया तार 'व'वध wय\ती व संPथांकडून कर_यात
येतात. अशा तारची दखल घेऊन /या संदभात चौकशी कoन चौकशीZया -नकषानस
ु ार कायवाह
कर_यासाठa िज हाधकार/ अपर िज हाधकार यांZया अyयxतेखाल पढ
ु ल अधका-यांचा समावेश असलेल
समती राहल
1

िज हाधकार/अपर िज हाधकार

- अyयx

2

मु¬य कायकार अधकार िज हा पFरषद

- सदPय

3

सावज-नक बांधकाम 'वभागाचे कायकार अभयंता

- सदPय

4

भूजल सवxण व 'वकास यंHणा यांचे िज हयातील

- सदPय

cकं वा यथािPथती 'वभागातील वरठ अधकार
5

महारा <दष
ु ण -नयंHण मंडळाचा अधकार

- सदPय

6

िज हा ख-नकम अधकार, परभणी

- सदPय सचीव

(ब) ललावात घेतले या वाळू गटातन
ु ललाव धारकास उ/खनन कर_यास 'वरोध झा यास cकं वा नैसगKक
cकं वा ललावधारकाZया -नयंHणाबाहे रल सबळ कारणामुळे उ/खनन होऊ शकले नाह तर ललावधारकाने
िज हाPतरय समतीसमोर तार अज कoन ती बाब -नदशनास आणावी. िज हाधकार/अपर िज हाधकार
यांनी याबल चौकशी कoन /याबलची वPतिु Pथती शासनाZया -नदशनास आणन
ु दे तील.
(क) िज Lयातील एखाOया वाळुगट संदभात वरल PवoपाZया लेखी तार <ाbत झा यास उपरो\त समती
अशा वाळूगटांना </यx भेट दे ऊन /या वाळू गटाचे पन
ु :sच सवxण करे ल. तसेच तारतील अ^य
मुदयांबाबत Pथा-नक चौकशी करल व समतीZया बैठकMत /यावर 'वचार 'व-नमय कoन /याबाबतZया
-नकषाचा अहवाल अyयxांना सादर करे ल. समतीचा अहवाल <ाbत झा यांनतर संबंधीत वाळू गटातन
ू वाळूचे
उ/खनन चालु ठे व_या'वषयी cकं वा ते बंद कर_याबाबत अyयx 10 )दवसांत उचत -नणय घेतील व तो
-नणस संबंधीत ललावधारक, तारदार व xेHीय महसूल अधकार यांना कळ'वल.
(ड) - zया तारदारास समतीZया अyयxांचा -नणय मा^य नसेल अशा तारदाराला याबाबत मा.'वभागीय
आयु\त, औरं गाबाद यांचेकडे अपील करता येईल. ते समतीचा अहवाल व अyयxांचा -नणय याचा फेर'वचार
कoन कोण/याह परिPथतीत 10 )दवसांत -नणय घेतील. सदर -नणय संबंधीत तारदार व िज हाधकार
यांना कळ'व_यात येईल.

मा.'वभागीय आयु\त यांनी घेतलेला -नणय मा^य नस यास शासनाकडे अपील

करता येईल.
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62-नदपाHातील काह वाळू गटांचा ललाव कर_यास wयापक 'वरोध झा यास अशा वाळू PथळांZया संदभात
अंतीम

-नणय

घे_यासाठa

महसुल

व

वन

'वभाग,

शासन

-नणय

.गौखनी-10/0610/<..281/ख,

)दनांक 26.05.2011 अ^वये गठaत केलेल मंHी मंडळाची उपसमती -नणय घे ईल.
63-अवैध उ/खनन/वाहतुकMची <करणे उघडकMस आ यास अशा <करणी संबंधीत ठे केदार/ललावधारक/
वाहनमालक-वाहनचालक दोषी आढळ यास /यांZया'वoyद <चलत -नयमानस
ु ार कारवाई कर_यात येईल.
<चलत -नयमानस
ु ार कारवाई करतांना संबंधीतां'वoyद भारतीय दं ड 'वधी सं)हता कलम 379 <माणे गु^हा
दाखल करणे, वाहन जbत करणे, दं डा/मक कारवाई करणे, फौजदार Pवoपाची कारवाई करणे इ/याद
Pवoपाची कारवाई कर_यात येईल.
64-ललावधारकाने /यांना मंजरू केले या xेHामधील/xेHालगतZया व^य <ा_यांचे/पxांचे अPती/वास तसेच
/यांZया -नवासास इजा पोहचणार

नाह याची दxता यावी.

65-ललावधारकाने वाळु उ/खनन करतांना मा.सवZच ^यायालय तसेच नॅशनल Yीन यन
ु ल यांनी वेळोवेळी
)दले या -नद शांचे पालन करणे आवsयक आहे .
66- ललावधारकाने नदचा <वाह,गती,गढूळता यांZया Pवoपात बदल होणार नाह याची दxता यावी तसेच
वाळुचे उ/खनन करतांना नदतील मातीZया गुणधमाdवर परणाम होणार नाह याची दxता यावी.
67-वाळु वाहतक
ु करणार वाहने र)हवासी भागात उभी कo नयेत.
68-ललावधारकाने कामगारांसाठa -नवासाची सोय, 'प_याचे पाणी, वैOयकMय सुवीधा उपलध कoन )दल
पाहजे.
69-वाळुची वाहतुक करणा-या वाहनांचे सxम <ाधीकरणाने )दलेले Pollution Under Controll <माणपH
वाहनासोबत बाळगणे आवsयक आहे .
70-ललावधारकाने वाळु उ/खनन करत असतांना पा_याचा उपसा करणे आवsयक अस यास /यासाठa संबंधीत
'वभागाची परवानगी घेणे आवsयक आहे .
71-ललावधारकाने वाळु उ/खननामुळे खराब झाले या पा_यावर Moef/ MPCB चया
् तरतद
ु नस
ु ार <Mया
करावी.
72- ललावधारकाने मंजरु xेHातील Ambient Air Quality Monitoring माहे जानेवार, ए'<ल, नोwहC बर,
म)ह^यात करावी.
73- ललावधारकाने CPCB Zया -नयमानस
ु ार Noise Level Controling करावे.
74-ललावधारकाने /यांZया मंजरू संपुण xेHावर <काश पडेल अशा Fरतीने लाईटची wयवPथा करणे आवsयक
आहे . तसेच संपुण xेH )दसेल अशा पyदतीने सीसीटwह कॅमेरे बसवन
ु सदर कॅमे-याचे फुटे ज मासीक अहवाला
सोबत िज हाधकार कायालयास सादर करणे आवsयक आहे .
75- ललावधारकाने व^यजीव आवास xेHासंबंधीZया -नयमांचे उ लंघन कo नये.
76- ललावधारकाने /यांना मंजरु xेHात जा_या ये_यासाठa एकच माग/रPता ठे ऊन इतर सव माग/छोटे रPते
इ. बॅरकेडसने बंद करावेत.
77- ललावधारकाने /यांZया ललाव xेHात येणा-या </येक वाहनांची नदणी संबंधीत तहसलदार यांचेकडे
करावी. 78- वाळुचे अनाधकृत उ/खनन व वाहतक
ु टाळणेसाठa िज हा <शासनामाफत वेळोवेळी दे _यात येणारे
-नद शाचे पालन ललावधारकास करणे बंधनकारक राहल.
79- )दले या ठे \याचे व उ/खनन परवा^याचे कोणतेह कारण न दे ता -नलंबन करणे, र करणे अथवा माघार
घे_याचे अधकार अपर िज हाधकार यांना असतील.
80- शासन वेळोवेळी जे -नद श दे ईल /याचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
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81- "ई"

-न'वदा,

"ई" ऑ\शनमyये

भाग

घेणा-या सव

wय\ती/संPथेस

महारा शासन,

पयावरण

'वभागाकडील सव अट/शतK बंधनकारक राहतील.
82- सदरचे ललाव पयावरण समतीZया अंतीम मंजरु Zया अधन राहुन कर_यात येत आहे .
83- शासनाने )दनांक 16.10.2015 Zया पFरपHका^वये कळ'व यानस
ु ार zयांना वाळु ललाव मंजरु होईल
/यांचेकडुन ललावाची सव र\कम शासन जमा के यापासन
ु -तन )दवसांत ललाव धारकाZया नावे पयावरण
अनम
ु ती वगकर_याचा <Pताव शासनास सादर कर_यात येईल. उपरो\त ् एकुण 03 वाळु/रे ती िज हाPतरय
पयावरण आघात मु यांकन <ाधीकरण (DEIAA) व िज हाPतरय तV मु यांकन समती (DEAC) यांZया
मंजरू  व संबंधीत YामसभेZया नाहरकरतZया अधन राहुन ललाव घे_यात येत आहे . सदर वाळु/रे ती घाटां
पैकM कोणतेह घाटाZया ललावा सदर समतीने र के यास अथवा Yामसभेची नाहरकत न मळा यास
संबंधीत वाळु घाटाचा ललाव र कर_यात येईल ललाव धारकाचा कोण/याह <कारचा अधकार राहणार नाह,
cकं वा /याबाबत कोण/याह <कारची तारचा ह\क राहणार नाह तसेच /यांनी भरणा केलेले -नवीदा शु क,
तसेच सफM कंपनीचे सेवा शु क )ह नापरतावा अस याने ते -नवीदा धारकास परत केले जाणार नाह.
84- वाळुचे अनाधकृत उ/खनन व वाहतक
ु टाळ_यासाठa कCD शासन /राzय शासन / िज हा <शासनामाफत
वेळोवेळी दे _यात येणारे -नद शांचे पालन ललावधारकास करणे बंधनकारक राहल.
85- ललाव धारक यांना संबंधीत ललावाची मुदत संप^याZया शेवटZया 15 )दवसात पावती पुPतक )दले
जाणार नाह. या मुळे आवsयक असले या पाव/यांची मागणी /या पुवKच कoन ते घे_यात यावीत.
86-

ललाव धारकास /यांZया नावाने ललाव अंतीम झा यास 100 o. Zया Pटँ प पेपर वर वाळु

ललावाबाबतZया अट व शतK पालन करणे बाबत करारनामा/शपथपH दे णे बंधनकारक राहल.
87- ई--नवीदा/ई-ऑ\शन मधील अट व शतमyये बदल कर_याचे, ई--नवीदा/ई-ऑ\शन <Mयेत वेळेवर
-नणय घे_याचे तसेच ई--नवीदा/ई-ऑ\शन मधील सवZच cकं मत Pवीकार_याचा अथवा नाकार_याचा संपुण
अधकार िज हाधकार/ अपर िज हाधकार,परभणी यांचेकडे राखन
ू ठे व_यात येत आहे .
शासन नणय ,दनांक 26.12.2014 अFGये निHचत करIयात आले#या अट व शत@.
1) वाळू गटासाठa -निsचत कर_यात आले या अपसेट <ाईस (हातची cकमंती) पेxा अधक बोलने “ ई ”
-न'वदा भoन ललावाला सुoवात कर_यात येईल.
2) “ ई ” -न'वदा / “ ई ”

ऑ\शनOवारे ललावात बोल_यात आले या बोलZया रकमा हातZया

cकमंतीपेxा जाPत नस यास 'वभागीय आयु\तांZया -नद शास अनस
ु oन /या वाळू गटाचा 10 )दवसाZया
आत फेरललाव कर_यात येईल.
3) “ ई ”

-न'वदा भo इिZछणाµया </येक wय\तीला 20 % अनामत र\कम ह -न'वदा भरताना

ऑनलाईन (Online) पyदतीने भरावी लागेल. zया बोलदाराची उZच/तम “ ई ”

-न'वदा

“ ई ”

ऑ\शननंतर िPवकार_यात येईल. zया बोलदारांची -न'वदा िPवकार_यात येणार नाहत /यांZया अनामत
रकमा ललाव संप यानंतर ऑन लाईन पyदतीने “ ई ”

-न'वदा भरतांना )दले या बँक खा/यामyये

परPपर ऑनलाईन (Online) जमा केल जाईल.
4) “ ई ”

-न'वदा/ “ ई ”

ऑ\शनOवारे ललाव यावयाZया रे ती/वाळू Pथळात अपे¶xत वाळूसाठा

आहे cकं वा नाह, वाहतूकMसाठa आवsयक रPते उपलध आहे त cकं वा नाहत याची खाHी कoन घे_याची
जबाबदार संबंधीत ललावधारकाची रा)हल. /यानंतर याबल कोण/याह तारचा 'वचार केला जाणार
नाह.
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5) “ ई ”

-न'वदा / “ ई ”

ललावातील सवZच बोलचा दे कार Pवीकार_याचा cकं वा नाकार_याचा

-नणय िज हाधकार / अपर िज हाधकार यांचा राहल.
6)
ई ”

“ ई ”

-न'वदा / “ ई ”

ललावातील सवZच बोल Pवीकार यानंतर व 1/4 र\कम भर यानंतर

“

-न'वदे नस
ु ार उवरत र\कम भर_यास तयार अस याबाबतZया हमीचे दायी/व Pवीकार_याµया दोन

wय\तीसह ललावधारक Pवखचाने खरे द केले या oपये 100/- इत\या रकमेZया मुDांकMत (Pटॅ प पेपर)
कागदावर /वरत करारनामा कoन दे ईल. असे करारपH कoन न )द यास /याने भरलेल 1/4

र\कम

जbत कर_यात येईल व संबंधीत रे ती/वाळू गटाचा फेरललाव कर_यात येईल. तसेच 'व)हत कालावधीत
वरल<माणे करारपH न के याZया पFरणामी ललावधारकास होणाµया कोण/याह नक
ु सानीची जबाबदार
शासनावर राहणार नाह. ललावाZया बोलतील रकमेपैकM वरल अ.. 3 <माणे भरलेल र\कम वजा
जाता श लक राहलेल 75% र\कम सवZच

“ ई ”

-न'वदा / “ई”

ललाव

)दवसात एक रकमी भरावी लागेल. ललावधारकाने श लक राहलेल 75 %

िPवकार यापासन
ू 15
र\कम भर यानंतर व

करारपH के यानंतर िज हाधकार यांZयाकडून ताबा दे _याचे आदे श /वरत -नगमत केले जातील.
ललावधारकाने र\कम भर यानंतर व करारपH के याZया )दनांकापासन
ू

उशीरात उशीरा 7 )दवसाZया

आत तहसलदार यांZयाकडून ललावधारकांनी अट व शतKमधील सव बाबींची पुतत
 ा केल अस याची
खाHी के यानंतर ललावधारकास वाळू Pथळाचा ताबा दे _यात येईल.
7) zयावेळी रे ती/वाळू (ठे का) ललाव र कर_यात येईल, अशा वेळेस /या रे ती/वाळू xेHाचा नwयाने “ ई ”
-न'वदा/ “ ई ”

ऑ\शन पyदतीने फेरललाव

कर_यात येईल.

फेरललावात पूवKZया ललावाZया

cकमंतीपेxा कमी cकं मत आ यास फरकाची र\कम पूवKZया ललावधारकाकडून जमीन महसूलाची
थकबाकM हणून वसूल कर_यात येईल. तथा'प, फेर ललावात पूवKZया cकं मतीपेxा अधक (जादा)
cकं मत आ यास /यावर पूवKZया ललावधारकाचा कोणताह ह\क राहणार नाह.
8) ललावधारक, /यांZया ललाव xेHातील zया )ठकाणातन
ू रे ती/वाळू काढ_याने जमीनीची धूप होऊ
शकेल व /यामळ
ु े -नवासी इमारतीना, घरे अथवा इतर बांधकामे यांना धोका -नमाण होईल अशा
)ठकाणातन
ू वाळूचे Pवत: उ/खनन करणार नाह अथवा इतरांना तसे कर_यास परवानगी दे णार नाह.
अशा <करणी उ/खनन कर_यास <-तबंध करणारे िज हाधकार / अपर िज हाधकार यांचे -नणय
अं-तम असतील.
9) 'व)हत केले या मयादेZया पलकडे असले या xेHातन
ू रे ती/वाळूचे उ/खनन करता येणार नाह. तसेच
इतर wय\तींZया खाजगी मालकMZया जमनीतन
ू , अशा जमनी ललावाने दे _यात आले या xेHात
समा'वट अस या तर, रे ती/वाळू काढता येणार नाह. तसेच रPते/पायवाटा हणन
ू वापर_यात येणा-या
जमनीतन
ू रे ती/वाळू काढता येणार नाह.
10) िज हाधकार / अपर िज हाधकार यांना खाडी पाHातील नौकननयन मागातील अडथळे दरू करणे
तसेच जल-जीवन व जल संप/तीZया )हताचा ·टने खाडी xेHातील रे ती उ/खननासाठa ¸ेझसचा वापर
कर_यावर उचत बंधने घालता येतील.
11) कोण/याह रे वेZया पल
ू ाZया कोण/याह बाजन
ू े 600 मटस (2000 फूट) अंतराZया आत

रे तीचे

उ/खनन करता येणार नाह. तसेच जेथे नद- ना यांवर पूल आहे त, /यांZया Pतंभापासन
ू 100 मीटस
पयत रे ती/वाळूचे उ/खनन करता येणार नाह. को हापूर पyदतीचे बंधारे व पुरात/व खा/याने <-तबंधत
केले या xेHामyये रे ती/वाळूचे उ/खनन करता येणार नाह.
12) जेथे वाळू उ/खनन चालू आहे /या )ठकाणी फलक लावन
ू उ/खनन xेHाची सीमा -निsचत कoन
दश'वणेत यावी.
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13) वाळूचे/रे तीचे उ/खनन करताना cकं वा ती काढताना खाजगी मालम/तेस कोणतीह हानी/नक
ु सान
पोहच यास /याची भरपाई कर_याचे दा-य/व ललावधारकावर रा)हल. अशा हानीची/नक
ु सानीची पFरगणना
सxम अधका-याकडून कर_यात येईल व /या बाबतचा /याचा -नणय अं-तम रा)हल व अशी र\कम
जमीन महसल
ू ाZया थकबाकM <माणे संबंधीत ललावधारकाकडून वसल
ू कर_यात येईल.
14) ललावाने )दले या ठे \याZया कालावधीत शासनाने तो ठे का र के यास cकं वा /याला मंजरू केले या
xेHाचे उ/खनन कर_यास cकं वा रे ती/वाळू काढ_यास बंद घात यास ललावधारकास शासनावर खटला
भरता येणार नाह. परं तू ललावाची मद
ु त संप_यापव
ु K zया कालावधीसाठa ठे का र केला जाईल /या
कालावधीसाठa, /याने zया cकमंतीला ललाव घेतला /या रकमेZया <माणात /याला परतावा दे _यात
येईल. अशी रककम परत करतांना ललावाची दे कारची र\कम ललावातील अंदाजीत वाळूसाठा व </यx
उ/खनन केलेला वाळू साठा 'वचारात घेवन
ू /यानस
ु र परताwयाZया रकमेची पFरगणना कर_यात येईल.
15) उ/खनन केले या cकं वा काढले या वाळूची/रे तीची साठवणूक, ललाव zया िज हाधकार / अपर
िज हाधकार यांनी

केला असेल /याच िज हयात करावी लागेल व /यासाठa अकृ'षक परवा^यासह

आवsयक जमीन उपलध कoन घे_याची जबाबदार ललाव धारकाची असेल. सदर वाळू साठ'व_यासाठa
एकच सलग जागा ठर'वता येईल. ते )ठकाण नदपाHापासन
ू 200 मीटरपेxा अधक अंतरावर नसावे.
सदरZया xेHात नदपाHातन
ू जा_यासाठa एकच आBण नदxेHातन
ू बाहे र रP/यावर पड_यासाठa एकच
माग असेल आBण उवFरत सव xेH अशा<कारे बंद करावे लागेल कM zयामुळे तेथे एकह वाहन आत
cकं वा बाहे र जाऊ शकणार नाह. यासाठa लाकडी / तारे चे / लखडी / भंतीचे / दगडाचे कुपंण

cकं वा

मोठमोठa दगडे जी हल'वता येणे अश\य आहे ती ठे वणे cकं वा खंदक / चर खोदणे आवsयक असेल.
वाळू/रे ती ठे \याची मुदत संप_यापव
ु K zया वाळू /रे तीचे उ/खनन केलेले आहे /या वाळू चा /रे तीचा साठा
मुदत संप यानंतर 10 )दवसात उ/खननाZया जागेवoन हल'व_यात आला नाह तर तो शासनाZया
मालकMचा होईल व अशा वाळूZया/रे तीZया cकमतीबाबत अथवा मालकMबाबत ललावधारकास कोणताह
ह\क सांगता येणार नाह cकं वा /याबाबत शासना'वoyद दावा करता येणार नाह. तसेच ललावाचा
कालावधी संप यानंतर तसेच 10 )दवसाची मुदत संप यानंतर कोण/याह पFरिPथतीत वाळू/ रे ती साठा
कर_यास परवाना )दला जाणार नाह.
16)

ललावधारकास वाळूची / रे तीची वाहतूक कर_यासाठa परवाना दयावयाचा अस यास /याने सहकार

संPथा / संPथाना <ाधा^य )दले पाहजे.
17) ललावधारकाने सव <कारचे कर इ/याद 'वहत के या<माणे अदा करावेत.
18) ललावधारकोने /याला वाटप केले या /मंजूर केले या xेHाZया सीमा दश'वणारे खांब उभारावे.
19) ललाव घे_याची तारख कोणतीह असल तर ललावाचा कालावधी 30 सbटे बर रोजीच संपुटात
येईल. ललावाने )दले या xेHातन
ू करारात नमूद केले या कालावधीत, परवानगी )दले या साधनाZया
सहा¹याने वाळूचे/रे तीचे उ/खनन कर_याची जबाबदार ललावधारकाची राहल. वाळू Pथळात अपे¶xत
साठा नाह, रPते उपलध नाहत, वाळू Pथळात पाणी आहे तसेच मानवी वा नैसगक आपतीZया
कारणाPतव सदर कालावधी कोण/याह पFरिPथतीत वाढवन
ू )दला जाणार नाह व वाळू गट बदलन
ू )दला
जाणार नाह. ललावात भरलेल र\कम परत मळणार नाह.
20) उ/खनन केले या वाळूZया/रे तीZया वाहतूकMसाठa अिPत/वात असलेले रPतेच ललावधारकाने
वापरावयाचे आहे त. तसेच वाहतूकMसाठa वेगळे

रPते उपलध कoन )दले जाणार नाहत. तसेच

वाहतूकMसाठa नवीन रPता मळ'व_याची जबाबदार ललावधारकाची राहल, रPते उपलध नाहत cकं वा
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वाहतूकMसाठa बंद आहे त या कारणाPतव सदर कालावधी कोण/याह पFरिPथतीत वाढवन
ू )दला जाणार
नाह.अथवा रे ती/वाळूघाट बदलन
ू )दला जाणार नाह. ललावात भरलेल र\कम परत मळणार नाह.
21) नदपाHातन
ू /ना यातन
ू अथवा /याला रे ती/वाळू उ/खनन कर_यासाठa zया xेHाचे वाटप केले असेल
/या xेHातन
ू रे ती/वाळू उ/खनन करताना नैसगक संप/तीस व पयावरणास धोका होणार नाह याची सव
खबरदार ललावधारकाने यावयाची आहे .
22) रे तीचे/वाळूचे नदपाHातन
ू /ना यातन
ू भूजल सवxण व 'वकास यंHणेने सवxणानंतर 'वहत केले या
खोलपेxा जाPत उ/खनन कर_यात येऊ नये. नदपाH/नाला यांचे पाH बदलन
ू अथवा /यांना हानी
पोहोचवन
ू पयावरणाचे नक
ु सान होणार नाह याचीह खबरदार ललावधारकाने यावयाची आहे .
23) ललावधारकाने गावक-याZया -नPतार ह\कास बाधा पोहोच'वता कामा नये.
24) रे ती/वाळू उ/खनन करताना अथवा हल'वताना अपघात झा यास ललावधारकाने अपघाताची मा)हती
ता/काळ जवळZया पोलस ठा_यात Oयावी.
25) गौण ख-नजाZया उ/खननाचे, 'वMचे व वाहतूकMZया संबधातील सव )हशोब व कागदपHे ,
ललावाने/परवानाने )दले या जागेवर ठे वल पा)हजे आBण सदरहू )हशोब व कागदपHे संबधीत महसल
ू
अधकार, ख-नकम अधकार तसेच भू'वVान व ख-नकम संचालनालय, महारा राzय नागपूर यांZया
अधप/याखालल अधका-यांZया -नFरxणाकFरता उपलध कoन दयावीत.
26) ललावधारकाने करारनामा करतेवेळी ललावाZया अट व शतKचे यथोचत पालनाथ र\कम oपये
3,00,000/- (oपये तीन लाख फ\त) cकं वा अपसेट <ाईसZया 20 ट\के यापैकM अधक असेल तेवढ
र\कम अनामत र\कम हणन
ू 'वभागीय आयु\त/ िज हाधकार याZयांकडे ठे वणे आवsयक आहे . परं तू
zया वाळू गटाची हातची cकं मत o. 10

लाख पेxा कमी असेल तर हातZया cकं मतीZया 20% र\कम

अनामत र\कम हणन
ू भरावी लागेल )ह र\कम ललावधारकाने ललावाचे मुदतीत सव अट व शतKचे
योयFर/या पालन के यास ललावाची मुदत संप यावर परत कर_यात येईल. अट व शतKचे पालन न
के यास अनामत र\कम अंशत: अथवा पुणत
 : जbत कर_यात येईल.
27) ललावधारकाने -नयमात नमूद के या<माणे अट व शतKचे तसेच गौण ख-नज उ/खनन -नयमातील
तरतद
ू नस
ु ार असलेले -नयम (संबधत 'वभागास लागू असलेले -नयम) आBण तसेच महारा जमीन
महसूल अध-नयमातील तरतद
ू  नस
ु ार तसेच अ^य कायदे /

-नयमांचे पालन करणे बंधनकारक राहल.

/याच<माणे ललावधारकाने रे तीचा/वाळूचा पूण उपयोग गौण ख-नज हणन
ू च केला पा)हजे.
28) ललावधारक /परवानाधारक यांना पयावरण 'वषयक व तटय 'व-नयमन -नयमाZया तरतद
ू ंचे पालन
करणे बंधनकारक आहे .
29) को हापूर पyदतीचे बंधारे cकं वा इतर बंधारे / बांध

असले या )ठकाणी पाटबंधारे 'वभाग/ 'वभागीय

आयु\त/ िज हाधकार यांनी -निsचत केले या अंतराZया मयादेचे बंधन पाळणे आवsयक असेल.
30) सावज-नक पाणवठा/पाणी पुरवठा wयवPथा असले या )ठकाणापासन
ू 100 मटर अथवा भूजल
सवxण व 'वकास यंHणा -निsचत करे ल तेवढया अंतरापलकडे उ/खनन करणे अवsयक आहे .
31) वाळूची वाहतूक करतांना वाहनातील वाळू bलाPटक पेपरने/ताडपHीने आZछा)दत कoनच वाळूची
वाहतूक करणे बंधनकारक आहे . अशी वाहतूक न के यास दं डा/मक कारवाई कर_यात येईल.
32) अंदािजत पFरमाणापेxा अधक वाळू साठा रे तीगटात अस यास /यावर ललावधारकाचा केाणताह
अधकार राहणार नाह व अंदािजत पFरमणापेxा अधक उ/खनन कर_यास ललावधारकास मभ
ु ा राहणार
नाह.
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33) अवैध वाळू /रे ती साठा पकड यानंतर महारा जमन महसल
ू अध-नयम 1966 मधील 48(7) व
(8) नस
ु ार तसेच इतर लागू होणा-या सव कायदे व -नयमानुसार कारवाई कर_यात येईल.
34) ललाव मंजरू करणेत आले या वाळू गटांना वाळू उ/खननाकFरता सं\शनपंपाचा वापर करावा लागेल
अशा वाळू गटांना महारा <दष
ु ल सवxण व 'वकास यंHणेची
ु ण -नयंHण महामंडळ, भज
परवानगी मळा यानंतर Fरतसर परवानगी
35) “ई”

-न'वदा, “ई”

व शासनाची

दे णेत येईल.

ऑ\शनमyये भाग घेणा-या सव wय\ती /संPथेस पयावरण 'वभागाचे सव

-नयम बंधनकारक राहतील.
36) ललावधारकांने -नवीदा अधसूचना, सवसाधारण -नद श, 'वशेष -नद श यातील अट,शतK पालन
के यानंतर ललावधारकाशी

'वहत

करारनामा कoन घेत या नंतर पाH ललावधारकास वाळू गटाचा

ताबा दे _यात येईल.
37) )दले या ठे \याचे व उ/खनन परवा^याचे कोणतेह कारण न दे ता -नलंबन करणे, र करणे अथवा
माघार घे_याचे अधकार िज हाधकार यांना असतील.
38) शासन वेळोवेळी जे -नद श दे ईल /याचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
वरल पैकM कोण/याह अट शतKचा भंग के यास सव अनामत र\कम तसेच ललावधारकाने शासनास
अदा केलेल सव र\कम जbत कoन ललाव र कर_यात येईल आBण इतरह कायदे शीर कारवाई कर_यात
येईल.
KवाLरत/
अपर िज हाधकार परभणी
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रे ती घाट ई नवदा/ई ऑPशन धारकाने Kवखचाने वकत घेतले#या Qपये 100/- चे मR
ु ांSकत Kटॅ म पेपरवर
दोन साLीदारांसह Vयावयाचे 9तWापX
शपथपX
मी, (पूण नाव) -----------------------------------------------------------------------राहणार(पोPटाचा पूण प/ता Oयावा) ----------------------------------------------------------ता. ---------------------------------------- िज हा ----------------------------------------माझे/माºया संPथेचे पॅन मांक------------------ टन मांक/सी.एस.ट.नं. ----------------मोबाईल मांक---------------------------------मी <-तVापूवक
 घो'षत करतो कM, मी मौजे . . . . . .

. . . ता. . . . . . . . येथील वष 2016-

17 साठaZया रे ती ललावाZया अनुषंगाने Pथा-नक वतमानपHात . . . . . . . . . वेबसाईटवर <सyद
झाले या ई -न'वदे तील सव अट व शतची मा)हती कoन घेतल आहे व मी -न'वदे त <Pता'वत केले या
cकं मतीत उ\त रे त ी घाट घे_यास इZछूक असन
ू /याची अनामत (EMD) ची र\कम o. .... .. . शासन जमा
करत आहे .
मला सदर रे ती घाट मंजरू झा यास, ललावात मंजरू कर_यात आले या रक\मेZया 1/4
ललावाZया )दवशी व उवरत

र\कम मी

3/4 र\कम 15 )दवसांZया आत चालानOवारे शासन जमा कoन मंजरू रे ती

घाटाचे -नपादन कoन घे_याची हमी दे त आहे . सदरची र\कम मुदतीत भर_यास मी कसूरदार ठर यास मी
जमा केलेल EMD ची र\कम o. . . . . . शासन जमा कर_यास माझी हरकत नाह.
तसेच -नयमानस
ु ार फेर -न'वदे Oवारे दस
ु -या -न'वदा धारकास सदरचा रे ती घाट मंजरू के यास माझी
काह हरकत राहणार नाह.

फेर -न'वदे Oवारे शासनाZया महसुलाचे काह नक
ु सान झा यास, सदर नक
ु सानीची

भरपाई जमीन महसुलाची थकबाकM हणन
ू वसूल कर_यास मी संमती दे त आहे .
फेर -न'वदे त पूवK मंजरू कर_यात आले या ललावाZया र\कमेपेxा अधकची र\कम आ यास
आधीकZया र\कमेवर माझा काहह अधकार राहणार नाह.
मी असेह घो'षत करतो कM, सदरहू रे ती घाट, रे ती साठा आBण रे ती घाटास जाणारे पोच/गाव रPते
इ/या)दची मी पाहणी केल आहे ,/याZया पFरिPथतीबाबत अथवा रे ती वाहतक
ु MZया योयतेबाबत मी भ'वयात
कोणताह आxेप/वाद उपिPथत करणार नाह.
)ठकाण ----------------)दनांक -----------------(

)
अजदाराचे नाव व Pवाxर

हमीघेणाµयाचे
1. पण
ू  नाव ------------------------------------------------ Pवाxर ----------------प/ता ----------------------------------------------------------------------------2. पण
ू  नाव ------------------------------------------------ Pवाxर ----------------प/ता -----------------------------------------------------------------------------
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परभणी िज#हा वाळू ललाव 2016-2017
जा,हर 9गटण
(कंXाटदार पाचवी फेर)
मा.वभागीय

अ.[.

रे तीKथळाचे
नाव

तालुका

नदचे
नाव

गट [.

लांबी

Qं द

(म)

(म)

आयP
ु त यांनी

GSDA यांनी

LेXफळ

उपलaध

,दलेल उ^खनना

(हे Pटर

साठा (cास

यो_य खोल

म`ये)

म`ये)

२५ % कमी

अनामत

नवदा

कQन नHचीत

रPकम Q

श#
ु क

सरकार Sकं मत
Q

1

2

3

4

अंगलगांव

परभणी

गोदावर

5

288, 289, 290, 291, 292,

6

7

8

9

10

11

12

13

1

1767

3522515

704503

5000

200

50

0.5

293, 296, 295,300, 301,304,

1.

305, 306, 307, 308
धसाडी

परभणी

गोदावर

338, 339, 340, 398, 399, 400

200

50

0.5

1

1767

3522515

704503

5000

रामपूर खुद

पाथर

गोदावर

21, 22, 342, 347

200

80

0.5

1.6

2827

7153724

1430745

5000

2.
3.

KवाLरत/
अपर िज हाधकार परभणी
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