िज हा धकार कायालय, नांदेड
रे ती/वाळू ललावाक रता ई- न वदा व ई-ऑ"शन सच
ू ना
(चौथी फेर )
------------------------------------------------------महारा

गौण ख नज उ खनन( वकास व व नयमन) नयम,2013 मधील नयम 70 व शासन,

महसल
ू व वन वभाग नण$य %.गौख न 10/0512/).%.300/ख, *दनांक 12 माच$,2013 आ/ण नण$य
%.गौख न-10/1014/).%.498/ख, 426.12.2014 मधील तरतुद8नुसार दरवष: िज<=यातील शासक>य रे ती
गटांची नग$ती AललावाBवारे करावयाची आहे .
2.

यानुसार, िज हा-तर य पयावरण आघात 2यव-थापन 3ा धकरण (DEIAA) यांचक
े डे सादर केले या

3-ताव मा5यते6या अधीन राहुन तसेच सबंधीत :ामसभे6या ना हरकतीस अधीन राहुन तस-या फेर
अखेर 64 वाळू गटांची 25 ट"के हातची Bकंमत कमी कCन *द.30.9.2017 पयDतEया कालावधीकFरता ई
न वदा व ई ऑIशनBवारे Aललाव करJयात येत आहे त. वाळू AललावाEया अट8/शत:, वाळू गटाची हातची
Mकंमत व ईतर सव$ मा*हती गौण ख नज शाखा,िज<हाNधकार8 काया$लय,नांदेड, िज<=यातील सव$
तहAसलदार/उप वभागीय अNधकार8 यांचे काया$लयात तसेच https://maharashtra. etenders.in व
http://e-auctions.in आ/ण www.nanded.nic.in या वेबसाईट/ संकेतQथळावर पहावयास Aमळतील.
3. ई

न वदा व ई ऑIशन पSदतीने रे ती/वाळू Aललाव करणेसाठU खाल8ल)माणे वेळापVक

नWचीत

करJयात आले आहे .
Sr No REVENUE Stage
Contractor Stage
1 Release Tender
2
Tender Download
Online Bid
3
Preparation &
Submission
Close For Technical
4
Bid
5 Close For Price Bid
Online Bid
6
Confirmation

8

Technical Bid
Opening
Price Bid Opening

9

e-auction

7

-

Start Date & Time Expiry Date & Time
06-02-2017 10:00
09-02-2017 17:00
09-02-2017 17:01
23-02-2017 23:00
09-02-2017 17:01

23-02-2017 23:00

23-02-2017 23:01

25-02-2017 23:00

23-02-2017 23:01

25-02-2017 23:00

25-02-2017 23:01

27-02-2017 17:00

27-02-2017 17:00

01-03-2017 23:00

After E-auction
02-03-2017 11:00

Till auction end

*ठकाणः- नांदेड
*दनांकः- 02 फेZुवार8, 2017

िज हा धकार , नांदेड कर ता

िज हा धकार कायालय, नांदेड
रे ती/वाळू ललावाक रता ई- न वदा व ई-ऑ"शन सच
ू ना
(चौथी फेर )
--------------------------------------------------------------------महारा

गौण ख नज उ खनन( वकास व व नयमन) नयम,2013 मधील नयम 70 व शासन,

महसल
व वन
ू

वभाग

नण$य %.गौख न 10/0512/).%.300/ख, *दनांक 12 माच$,2013 आ/ण

नण$य

%.गौख न-10/1014/).%.498/ख, *दनांक 26.12.2014 मधील तरतद
ु 8 नस
ु ार दरवष: िज<=यातील शासक>य

रे ती गटांची नग$ती AललावाBवारे करावयाची आहे .
2.

यानुसार, िज हा-तर य पयावरण आघात 2यव-थापन 3ा धकरण (DEIAA) यांचक
े डे सादर केले या

3-ताव मा5यते6या अधीन राहुन तसेच सबंधीत :ामसभे6या ना हरकतीस अधीन राहुन तस-या फेर
अखेर 64 वाळू गटांची 25 ट"के हातची Bकंमत कमी कCन *द.30.9.2017 पयDतEया कालावधीकFरता ई
न वदा व ई ऑIशनBवारे Aललाव करJयात येत आहे त. वाळू AललावाEया अट8/शत:, वाळू गटाची हातची
Mकंमत व ईतर सव$ मा*हती गौण ख नज शाखा, िज<हाNधकार8 काया$लय, नांदेड, िज<=यातील सव$
तहAसलदार/उप वभागीय अNधकार8 यांचे काया$लयात तसेच https://maharashtra.etenders.in व http://eauctions.in आ/ण www.nanded.nic.in या वेबसाईट/ संकेतQथळावर पहावयास Aमळतील.
3. ई- न वदा(e-tendering) व ई Aललाव(e-auction) )M%येत भाग घेणा-यांना वैध ]डिजटल Aस^नेचर
आवWयक राह8ल. न_याने ]डिजटल Aस^नेचर Aमळ वJयाकFरता पॅनकाड$, वाहन परवाना, पासपोट$ साईजचा
फोटो यांEया हाड$ कॉपीज सcम )माणीकरण )ाNधकरणास (Certifying Authority) सादर कdन
]डिजटल Aस^नेचर Aमळ वता येईल.
4. वाळु Aललावाची )M%या ह8 ई- न वदा(e-tendering)
)M%यांBवारे

व ई ऑIशन(e-auction) या दोeह8

राब वल8 जाईल. ई- न वदा (e-tendering) )%>येत भाग घेत असताना संबंNधताने

https://maharashtra.etenders.in या वेबसाईटवर ई- न वदा खरे द8 करावी.

ई- न वदा खरे द8 करJयासाठU

वैध ई-मेल आयडी, वैध मोबाईल नंबर, पॅनकाड$, ट8न नंबर (स*ट$ Mफकेट) करारपV/) तfा पV, मागील
वषा$चे आयकर व

व%>कर

ववरणपV, र*हवाशी दाखला, कंपनी/फम$ अस<यास रिजQ े शन )माणपV

इ या*द कागद पVे Qकॅन कdन अपलोड करणे आवWयक आहे . तसेच ई- न वदा भरत असताना अज$ फ>

Debit Card/Credit Card/Net Banking या माSयमातुन व अनामत रक् कम Debit Card/Credit
Card/Net Banking/NEFT/RTGS या माSयमातुनच िज<हाNधकार8, नांदेड यांचे खा यावर जमा करणे
आवWयक आहे .
5. iया वाळू गटाची हातची Mकंमत dपये 10,00,000/-(अcर8 dपये दहा लाख) व यापेcा जाQत असेल
अशा वाळू गटासाठU अज$ फ> d.5,000/-(dपये पाच हजार फIत) ऑनलाईन भरावी लागेल. iया वाळू
गटासाठU हातची Mकंमत dपये 10,00,000/-(अcर8 dपये दहा लाख) पेcा कमी असेल अWया वाळू
गटासाठU अज$ फ> dपये 2,000/-(dपये दोन हजार फIत) ऑनलाईन भरावी लागेल.
6. AललावासाठU )AसSद केले<या वाळूगटाEया हातEया Mकंमतीवर भरावयाची अनामत रIकम निWचत
केल8 आहे व ती )AसSद केलेल8 आहे . अनामत रIकम Debit Card/Credit Card/Net Banking/

NEFT/RTGS या माSयमातुनच िज<हाNधकार8,नांदेड यांचे ICICI बँक खा यावर जमा करणे आवWयक आहे .
7. E-tendring Eया बोल8Eया कालावधीत संबंNधतास

यांची बोल8 अपलोड करता येईल. हा कालावधी

संप<यानंतर *दले<या मद
ु तीत Bid Submission Service Provider fee d.1068/- Debit Card/Credit

Card/ Net Banking Bवारे Nextenders India Pvt.Ltd. यांचे खा यामSये जमा करावी व Online Bid

Submission Stage पूण$ के<यानंतरच यांची ई- न वदा (e-tendering) िज<हाNधकार8 काया$लयापयDत
सादर होईल.
8. E-tendering Eया )%>येमSये टे Iनीकल बीड ओप नंग (Technical Bid Opening) चा *दनांक व
वेळ नमुद केलेल8 आहे . Technical Bid उघड<यानंतर

नयोिजत वेळापVकानुसार ई-ऑIशन (e-

auction) )M%या सुd होईल. iयांना ई-ऑIशनमSये भाग lयावयाचा आहे यांना http://e-auctions.in
या Website वर जाऊन ऑनलाईन बोल8 टाकता येईल.

यापुव:

यांना Service Provider fee dपये

1000/-(अNधक कर) Debit Card/ Credit Card/Net Banking Bवारे भरणा करावी लागेल.
9. टे Iनीकल बीड ओपनींग(Technical Bid Opening) नंतर iया _यIतीची कागदपVे पFरपण
ू $ असतील
तेच ई- न वदाधारक पढ
ु 8ल )M%येसाठU पाV राहतील. जे ई- न वदाधारक टे Iल8कल बीड ओपनींगमSये
पाV राहतील अशाच ई- न वदाधारकांना ई-ऑIशन(e-auction) मSये भाग घेता येईल. ई-ऑIशननंतर
*दनांक व वेळ नमुद के<या)माणे )ाईस बीड ओपन(Price Beed Open) करJयात येईल.
10. iयांना एकापेcा जाQत गटासाठU ई- न वदा व ई-ऑIशनमSये भाग lयावयाचा आहे

यांनी ) येक

गट नहाय QवतंVपणे अज$ फ> व अनामत रIकम, Service Provider fee जमा करणे आवWयक राह8ल.
या रIकमा QवतंVपणे वर नमद
ु केले<या पSदतीने जमा करा_यात. एकpVत रIकम जमा कd नये.
तसेच ) येक गटासाठU आवशयक
कागदपVे QवतंVपणे अपलोड करावीत.
्
11. तसेच iयांना एकाच वाळू गटासाठU ई- न वदा तसेच ई-ऑIशन या दोeह8 )M%यांमSये भाग
lयावयाचा आहे

यांना याच वाळू गटासाठU ई-टq डर8ंग नंतर ई-ऑIशनसाठU अनामत व अज$ फ> पe
ु हा

भरJयाची आवWयकता नाह8. परं त,ु यांना Service Provider fee गट नहाय रIकम dपये 1000/-(अNधक
कर) Debit Card/Credit Card/Net Banking Bवारेच Nextenders India Pvt.Ltd. यांचे खा यामSये
लॉग इन करताना जमा करावी लागेल.
12. ई-ऑIशनसाठU Mकमान बोल8 ह8 रे ती घाटाEया हातEया MकंमतीEया अNधक रIकमेसाठU संबंNधतास
लावावी लागेल. )थम बोल8कFरता 45 Aम नटांचा अवधी दे Jयात येईल. *दले<या 45 Aम नटांपैक>
शेवटEया 10 Aम नटात कोणी बोल8 वाढ व<यास Aललावधारकास Auto Extention पSदतीने 15 Aम नटांचा
अवधी वाढून Aमळे ल. वाढ8व 15 Aम नटांपैक> शेवटEया 05 Aम नटात कोणी बोल8 लाव<यास Auto
Extention System नुसार Aललावधारकास आणखी 15 Aम नटांचा अवधी Aमळून सदरची )M%या अ वरत
(continue) सुd राह8ल. सुdवातीEया 45 Aम नटात तसेच वाढ8व 15 Aम नटांEया अवधीत कोणतीह8 बोल8
)ाrत न झा<यास E Auction System Block होईल. यानंतर E Tender उघडून सवtEच बोल8धारक निWचत
करJयात येईल.
13. ई-ऑIशनमSये Mकमान dपये 10,000/- व
)णाल8मSये एक बॉIस *दसेल

याEया पट8तच बोल8 लावता येईल. संगणक>य

यामSये 1 ते 100 आकडे असतील. तेथे संबंधीत आकuयाEया दहा

पट8ने बोल8 वाढ वता येईल. उदा.20 आकडा

नवड<यास dपये 2,00,000/- ची बोल8 लावता येईल.

ई-ऑIशन )M%या थांब व<यानंतर/सपं<यानंतर दस
ु -या *दवशी सदर वाळुघाट ई-ऑIशनमधील सवtEच
Mकंमत जाह8र केल8 जाईल.
14.

वाळू

Aललावासंबंधीचा

तार8ख नहाय

तपAशल

https://maharashtra.etenders.in

व

http://e-

auctions.in आ/ण www.nanded.nic.in या वेबसाईटवर उपलvध आहे .
15. सवtEच ई- न वदा व ई-Aललावधारकाने व*हत मw
ु ांक श<
ु क, सरु cा ठे व, पया$वरण श<
ु क, आयकर
श<
ु क, Aललाव रIकमेEया 10% _हॅट रIकम(VAT) सवycण श<
ु क जमा के<यानंतर करारनामा करJयात
येईल.

16. ई- न वदा व ई-Aललावधारकास गौण ख नजाबाबत शासन नण$य, *दनांक 12.3.2013 व *दनांक
26.12.2014 मधील सव$ तरतुद8, महारा

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

तसेच पया$वरण वषयक अनुमतीमSये नमुद व वेळोवेळी शासनाने नग$Aमत केले<या सव$ अट8 व शत:
बंधनकारक राहतील.
17. ई- न वदा(e-tendering) अथवा ई-ऑIशन(e-auction) िQवकारJयाचे वा नाकारJयाचे तसेच
तांpVक अडथळा

नमा$ण झा<यास सदर काय$वाह8 पुढे ठे वJयासंबंधीचे अNधकार िज<हाNधकार8, नांदेड

यांनी राखन
ू ठे वले आहे त.
18. ई

न वदा/ई ऑIशनEया तांVीक बाबीसाठU support.gom@nextenders.com या ई-मेल आयडी व

दरु Sवनी %मांक 020-30187500 वर संपक$ करावा. तसेच काया$लयीन बाबी वषयी नायब तहAसलदार
(महसुल) zी.एन.बी.बोलेलु,(मोबाईल %मांक 9689174488 व 9422871658) व अवल कारकून
zी. वजय महाजन,(मोबाईल %मांक 9404068832 व 9881228204) वर संपक$ साधावा.
19. ई न वदा व ई ऑIशन पSदतीने रे ती/वाळू Aललाव करणेसाठU खाल8ल)माणे वेळापVक नWचीत
करJयात आले आहे
Sr No REVENUE Stage
Contractor Stage
1 Release Tender
2
Tender Download
3

4
5

Close For Technical
Bid
Close For Price Bid

6

-

8

Technical Bid
Opening
Price Bid Opening

9

e-auction

7

Online Bid
Preparation &
Submission

Start Date & Time Expiry Date & Time
06-02-2017 10:00
09-02-2017 17:00
09-02-2017 17:01
23-02-2017 23:00
09-02-2017 17:01

23-02-2017 23:00

-

23-02-2017 23:01

25-02-2017 23:00

-

23-02-2017 23:01

25-02-2017 23:00

25-02-2017 23:01

27-02-2017 17:00

27-02-2017 17:00

01-03-2017 23:00

Online Bid
Confirmation
-

After E-auction
02-03-2017 11:00

Till auction end

*ठकाणः- नांदेड
*दनांकः- 02

फेZुवार8, 2017

िज हा धकार , नांदेड कर ता

नांदेड िज हयातील वाळु ललाव सन 2016-17 अट व शतJ
(चौथी फेर )
1.

ई- नवीदा व ई-ऑIशनमSये भाग घेणा-यास संबंधीत कंपनीकडून ]डजीटल Aस^नेचर )ाrत कdन
घेणे आवशयक
आहे .
्

2.

Digital Signature माeयता)ापत
् संQथेकडून )ाrत कdन lयावी,

यासाठU पॅनकाड$, वाहन परवाना,

मोबाईल नंबर, इलेIशन काड$ Mकंवा बँकेचे फोटो असलेले पासबुक तसेच र*हवासी पूरा_यासाठU लाईट
बील, टे ल8फोन बील इ याद8 साcांक>त कागदपVे आवWयक आहे त.
3.

ई- नवीदा/ई-ऑIशनमSये भाग घेणा-यांनी अजा$सोबत आयकर

वभागाचे पॅन काड$,

व%>कर

वभागाचे *टन )माणपV, मागील वष: दाखल केले<या आयकर र8टन$ची )त, फम$ Mकंवा कंपनी
अस<यास

रिज े शनची

)त,

र*हवासी

परू ावा

इ याद8

साcांक>त

कागदपVे

Qकॅन

जोडणे/अपलोड करणे आवWयक आहे . iया _यIती सदरची कागदपVे जोडणार नाह8त

कdन

यांना ई-

नवीदा अथवा ई-ऑIशनमSये भाग घेJयाकर8ता अवैध ठर वJयात येईल.
4.

ई- नवीदा व ई-ऑIशनमSये भाग घेऊ इिEछणा-या _यIतींना iया वाळूगटाची हातची Mकंमत dपये
10,00,000/-(dपये दहा लाख) पेcा जाQत असेल अशा वाळू गटांसाठU अज$ फ> dपये 5,000/(dपये पाच हजार) तसेच iया वाळूगटाची हातची Mकंमत dपये 10,00,000/- (dपये दहा लाख) पेcा
कमी असेल अशा वाळू गटासाठU अज$ फ> dपये 2,000/- (dपये दोन हजार) ऑनलाईन भरावी
लागेल.

5.

ई-टq डर/ई-ऑIशनमSये भाग घेऊ इिEछणा-याने संबंधीत कंपनीस ई- नवीदे साठU dपये 1058/- (dपये
एक हजार अडुतीस फIत) व ई-ऑIशनसाठU d 600/- (dपये पाचशे vयानव) असे नापरतावा शु<क
ई-पमq टBवारे , जसे ई नेट बँक>ंग/डेबीट काड$ पSदतीने भरणा कdन संबंNधत वेबसाईटवdन डाऊनलोड
कdन खरे द8 करावी लागेल.

6.

) येक _यIती/संQथा यांना ) येक वाळुगटासाठU QवतंV पणे ऑनलाईन चाजyसचा भरणा करावा
लागेल.

7.

ई- नवीदा/ई-ऑIशनBवारे Aललावात भाग घेणा-या _यIतीला, iया वाळू गटाची हातची Mकंमत dपये
10,00,000/- पेcा कमी असेल या वाळू गटाकFरता हातEया MकंमतीEया 20% व iया वाळू गटाची
हातची Mकंमत dपये 10,00,000/- पेcा जाQत असेल या वाळू गटाकFरता dपये 3,00,000/- Mकंवा
हातEया MकंमतीEया 20% रIकम यापैक> जी जाQत असेल ती रIकम अनामत रIकम [EMD]
|हणुन नेट बँक>ंगBवारे District Collector,Nanded यांचे ICICI बँक खा याSये उपरोIत नमुद
पSदतीचा अवलंब कdन ऑनलाईन जमा करावी लागेल.

8.

)Qतावीत वाळूगटाEया Aललावासंदभा$त अeय काह8 त%ार8/आcेप/सुचना )ाrत झा<यास

याची

तपासणी/ चौकशी के<यानंतर व Aललाव न करJयाची सबळ कारणे अस<याची िज<हाNधकार8 यांची
खाVी झा<यास Aललावाची )%>या Qथगीत करJयात येईल.
9.

ई- नवीदा सुचनेमSये नमुद केले<या वेळापVकानुसार ई- नवीदा/ई-ऑIशन/फॉम$ खरे द8/डाऊनलोड/pबड
भरणे/pबड समा व ट करणे/अनामत रIकम जमा करणे ह8 सव$ )%>या व*हत वेळेत पुण$ करणे
अ यावWयक आहे यांची नोद lयावी.

10. वाळु गटासाठU निWचत करJयात आले<या ऑफसेट )ाईस( हातची Mकंमत) पेcा अNधक रकमेची ईनवीदा/ ई-ऑIशन ऑनलाईन दाखल करणे आवWयक आहे .
11. iया बोल8दारांची

न वदा िQवकारणयात
येणार नाह8
्

यांEया अनामत रकमा Aललाव संप<यानंतर

ऑन लाईन पSदतीने "ई" न वदा भरतांना *दले<या बँक खा यामSये परQपर ऑनलाईन (Online)
जमा केल8 जाईल.
12. संबंधीत रे ती/वाळू Qथळात अपेcीत वाळूसाठा आहे Mकंवा नाह8, वाहतुक>साठU आवWयक रQते उपलvध
आहे त Mकंवा नाह8त, वाळुगटात पाणी आहे Mकंवा नाह8, याची खाVी कdन घेJयाची जबाबदार8
Aललावात भाग घेणा-याची राह8ल. याबाबत कोण याह8 त%ार8चा वचार केला जाणार नाह8.

13. ई नवीदा/ई ऑIशनमधील संबंधीत वाळुगटाची सवtEच Mकंमत िQवकार<यानंतर यापैक> 1/4 (25%)
रIकम District Collector,Nanded यांचे ICICI बँक खा यामSये

याच *दवशी ऑनलाईन जमा करावी

लागेल.
14. सवtEच Mकंमतीपैक> उव$र8त 3/4 (75%) रIकम 15 *दवसांत एक रकमी भरावी लागेल. सदरची
रIकम जमा करJयाEया हमीचे दायी व Qवीकारणा-या दोन _यIतीसह Aललावधारकास Qवखचा$ने
खरे द8 केले<या dपये 100/- इतIया रकमेEया मw
ु ांक>त (Qटँ प पेपर) कागदावर शपथपV वFरत कdन
दयावे लागेल. असे शपथपV कdन न *द<यास

याने भरलल8 1/4 (25%) रIकम जrत करJयात

येईल व संबंधीत वाळुगटाचा फेर Aललाव करJयात येईल. तसेच व*हत कालावधीत वर8ल )माणे
शपथपV दाखल न के<याEया पFरणामी

नवीदा/ Aललावधारकास होणा-या कोण याह8 नुकसानीची

जबाबदार8 शासनावर राहणार नाह8.
15. Aललावधारकाने Aललावाची उव$र8त रIकम 15 *दवसात न भर<यास याला संपुण$ राiयासाठU काळया
याद8त टाकुन कोण याह8 िज<हयात Aललावात भाग घेJयासाठU अपाV ठर वJयात येईल.
16. आयकर अNध नयमातील तरतूद8नुसार Aललावातील सवtEच MकंमतीEया अनुषंगाने ट8डीएस दे णे
Aललावधारकास बंधनकारक राह8ल. तसेच Aललावधारकाने आगाऊ व%>करापोट8 संबNं धत रेती गटाEया
सवtEच बोल8Eया 10% रIकमेचा, "SBH MVAT A/C" या नावाचा डी.डी. या काया$लयाकडे जमा करावा
लागेल.
17. Aललावधारकास dपये 5000/- (dपये पाच हजार) इतIया रकमेचा उपसंचालक महारा
सवycण व

वकास यंVणा, औरं गाबाद यांEया नावे काढJयात आलेला रा

भूजल

8यकृत बँकेचा धनाकष$

(डी,डी,) सवycण शु<कापोट8 जमा करावा लागेल.
18. Aललावधारकाने करारनामा करतेवेळी AललावाEया अट8 व शत:चे यथोNचत पालनाथ$ रIकम dपये
3,00,000/- (dपये तीन लाख फIत) Mकंवा हातEया MकंमतीEया 20% यापैक> जी अNधक असेल
तेवढ8 रIकम अनामत रIकम |हणून िज<हाNधकार8 यांचक
े डे ठे वणे आवWयक आहे . परं तु, iया वाळू
गटाची हातची Mकंमत dपये 10,00,000-/ (dपये दहा लाख फIत) पेcा कमी असेल
गटासाठU

हातEया

MकंमतीEया

20%

रIकम

अनामत

|हणुन

भरावी

लागेल.

ह8

या वाळू
रIकम

Aललावधारकाने Aललावाचे मद
ु तीत सव$ अट8 व शत:चे यो^यFर या पालन के<यास Aललावाची मुदत
संप<यावर परत करJयात येईल. अट8 व शत:चे पालन न के<यास अनामत रIकम अंशतः अथवा
पण
$ ः जrत करJयात येईल.
ु त
19. Aललावधारकास पया$वरण श<
ु कापोट8, सवtEच MकंमतीEया 2% रIकम ह8 बँक गॅरंट8Eया Qवdपात
पया$वरण शु<क |हणून दयावी लागेल. याने Aललावातील अट8/शत€चा भंग के<यास सदरची रIकम
जrत कdन यांचव
े र नयमानुसार गुeहा दाखल करJयात येईल.
20. महारा

शासन, उBयोग, उजा$ व कामगार वभाग, यांची अNधसुचना %.एमडीएफ-0615/Aसआर34 /

आयएनडी-9.*द.01/09/2016 अeवये *द.27 माच$, 2015 रोजी अNधसुNचत झाले<या खाण व ख नजे
( वकसन व नयमन) संशोNधत अNध नयम-2015 नुसार राiय शासनाने कलम 9 (ब) व(1) नुसार
िज<हा ख नज ) त ठानांची Qथापना करJयाचे
िज<हा खिजन

नदy Aशत *दले आहे .

यानुसार नांदेड िज<हयात

वकास ) त ठान Qथापन करJयात आले आहे . राiयातील अिQत वात असले<या

गौण ख नजांEया खाणप•ाधारकांकडुन दे खील िज<हा ख नज ) त ठान अंतग$त गौण ख नज
QवाAम वधनाचे 10 टIके रIकम जमा करJयाचे शासना_दारे
होणारा

नदy Aशत केलेले आहे . सदर गोळा

नधी )धानमंVी ख नज cेV क<याण योजनेतग
ं त
$ कqw शासनाने सrटq बर, 2015 मSये

नग$Aमत केले<या माग$दश$क त वानुसार खाणींतील खाणकामामुळे बाNधत cेVांEया पायाभुत
सु वधांकर8ता वतर8त करJयाचे नदy Aशत केले आहे .

यानुसार आपणास रे ती Aललावातील सवेा$Eच

बोल8Eया _य तFरIत 10 टIके रIकम िज<हा ख नज ) त ठान या खा यावर धनाकषा$_दारे जमा
करावी लागेल.
21. iयावेळी Aललाव र‚ करJयात येईल,

यावेळी

या वाळू cेVाचा न_याने Aललाव करJयात येईल.

फेरAललावात पूव:Eया Mकंमतीपेcा कमी Mकंमत आ<यास, फरकाची रIकम पूव:Eया Aललावधारकाकडून

जमीन महसल
ु ाची थकबाक> |हणून वसल
ू करJयात येईल. तथा प, फेरAललावात पव
ू :Eया Mकंमतीपेcा
अNधक (जादा) Mकंमत आ<यास यावर पव
ू :Eया Aललावधारकाचा कोणताह8 हIक राहणार नाह8.
22. Aललाव मंजरु 8चे आदे श नग$Aमत के<यानंतर Aललावधारकाने वाळुगटाचा ताबा सात *दवसांEया आत
घेतला पाह8जे व वाळुगटाचा ताबा घेत<याEया *दनांकापासून एक आठवडयाEया आत उ खनन सुd
करणे आवWयक राह8ल.
23. मा.उEच eयायालय,मब
ुं ई येथे दाखल Fरट याNचका %.4830/2010 मधील *दनांक 26.10.2010 Eया
नण$याeवये ठरवून *दले<या नकषानुसार,वाळू गटाशी संबंNधत तहAसलदार यांनी उ खननाचा अहवाल
) येक आठवuयाला िज<हाNधकार8 यांना सादर करणे आवWयक आहे . तसेच म*हJयाEया दस
ु −या व
चौ„या र ववार8 उ खनन बंद ठे वावे. व उ खनन बंद असले<या *दवशी तहAसलदार यांनी वाळू गटाचे
नर8cण करावे व

यांचा अहवाल िज<हाNधकार8 यांना सादर करणे आवWयक आहे . सबब,

Aललावधारकांनी सदर बाबीची न…द lयावी.
24. Aललावधारकास, यांEया मंजुर cेVातील iया *ठकाणातून वाळू काढJयाने जAमनीची धप
ू होऊ शकेल
व यामुळे नवासी इमारतींना, घरे अथवा इतर बांधकामे यांना धोका नमा$ण होईल अशा *ठकाणातन
ू
वाळूचे Qवत: उ खनन करणार नाह8 अथवा इतरांना तसे करJयास परवानगी दे णार नाह8. अशा
)करणी उ खनन करJयास ) तबंध करणारा िज<हाNधकार8 यांचा नण$य अंतीम असेल.
25. भुजल सवycण आ/ण वकास यंVणा वभागाने व*हत केले<या मया$देEया पAलकडे असले<या cेVातून
वाळूचे उ खनन करता येणार नाह8. तसेच इतर _यIतींEया खाजगी मालक>Eया जमीनीतून, अशा
जAमनी Aललावधारकास दे Jयात आले<या cेVात समा व ट अस<या तर8 या *ठकाणाहून वाळू काढता
येणार नाह8. तसेच रQते पायवाट |हणुन वापरJयात येणा-या जमीनीतून वाळू काढता येणार नाह8.
26. कोण याह8 रे <वेEया पुलाEया कोण याह8 बाजूने 600 मीटस$ (2000 फुट) अंतराEया आत वाळूचे
उ खनन करता येणार नाह8. तसेच जेथे नद8 ना<यांवर पूल आहे त, यांEया Qतंभापासून 100
मीटस$पयDत रे ती/वाळूचे उ खनन करता येणार नाह8. को<हापूर पSदतीचे बंधारे व पुरात व खा याने
) तबंNधत केले<या cेVामSये रे ती/वाळूचे उ खनन करता येणार नाह8.
27. वाळूचे उ खनन करतांना Mकंवा ती काढतांना खाजगी मालम तेस कोणतीह8 हानी/नक
ु सान पोहच<यास
याची भरपाई करJयाचे दायी व Aललावधारकावर राह8ल. अशा हानी/नक
ु सानीची पFरगणना सcम
अNधका-याकडून करJयात येईल व

याबाबतचा

याचा नण$य अं तम राह8ल व अशी रIकम थक>त

जमीन महसल
् वसल
ु ाचया
ू 8)माणे संबंधीत Aललावधारकाकडून वसल
ू करJयात येईल.
28. Aललावाने *दले<या ठे IयाEया कालावधीत शासनाने तो ठे का र‚ के<यास Mकंवा याला मंजरु केले<या
cेVाचे उ खनन करJयास Mकंवा वाळू काढJयास बंद8 घात<यास Aललावधारकास शासनावर खटला
भरता येणार नाह8. परं तु, Aललावधारकास *दले<या अट8 व शत€चा तसेच शासनाEया नयमांचा भंग
न करताह8 जर शासनाने Aललावाची मद
ु त संपJयापव
ू : काह8 कालावधीसाठU ठे का र‚ केला, तर या
कालावधीसाठU,

याने iया Mकंमतीला Aललाव घेतला असेल

या रकमेEया )माणात तयाला
परतावा
्

दे Jयात येईल. अशी रIकम परत करतांना Aललावातील दे काराची रIकम, Aललावातील अंदाजीत
वाळूसाठा व ) यc उ खनन केलेला वाळूसाठा

वचारात घेऊन

यानस
ू ार परता_याEया रकमेची

पर8गणना करJयात येईल.
29. उ खनन

केले<या

Mकंवा

काढले<या

िज<हाNधकार8 यांनी केला असेल

वाळू/रे तीची

साठवणूक,

Aललाव

याच िज<=यात करावी लागेल व

iया

िज<हाNधकार8/अपर

यासाठU अकृ षक परवाeयासह

आवWयक जमीन उपलvध कdन घेJयाची जबाबदार8 Aललाव धारकाची असेल.
साठ वJयासाठU एकच सलग जागा ठर वता येईल.

सदर वाळू

ते *ठकाण नद8पाVापासून 200 मीटरपेcा अNधक

अंतरावर नसावे. सदरEया cेVात नद8पाVातून जाJयासाठU एकच आ/ण नद8cेVातून बाहे र रQ यावर
पडJयासाठU एकच माग$ असेल आ/ण उव$Fरत सव$ cेV अशा)कारे बंद करावे लागेल क> iयामुळे तेथे
एकह8 वाहन आत Mकंवा बाहे र जाऊ शकणार नाह8. यासाठU लाकडी/तारे च/े लोखंडी/ Aभंतीचे/दगडाचे
कंु पण Mकंवा मोठमोठU दगडे जी हल वता येणे अशIय आहे ती ठे वणे Mकंवा खंदके/चर खोदणे
आवWयक असेल.वाळू/रे ती ठे Iयाची मुदत संपJयापूव: iया वाळू/रे तीचे उ खनन केलेले आहे या वाळू/

रे तीचा साठा मद
ु त संप<यानंतर 10 *दवसात उ खननाEया जागेवdन हल वJयात आला नाह8 तर तो
शासनाEया मालक>चा होईल व अशा वाळू/रे तीEया Mकंमतीबाबत अथवा मालक>बाबत Aललावधारकास
कोणताह8 हIक सांगता येणार नाह8 Mकंवा

याबाबत शासना वdSद दावा करता येणार नाह8. तसेच

Aललावाचा कालावधी संप<यानंतर तसेच 10 *दवसाची मुदत संप<यानंतर कोण याह8 पFरिQथतीत
वाळू रे ती साठा करJयास परवाना *दला जाणार नाह8.
30. महसुल व वन

वभाग, शासन

नण$य %.गौख न-10/0216/).%.158.*द.22/03/2016 नुसार वाळु

वाहतुक> बारकोडयुIत पाव याचा वापर करJयाबाबत नदy श *दले आहे त.

यानुसार नांदेड िज<हयात

बारकोड युIत वाहतुक पास दे Jयात येणार आहे . सदर8ल बारकोडयुIत ) येक> एका पावतीवर 02
Zास व 01 Zास वाळुसाठयाEया वाहतक
ु >कर8ता नग$Aमत करJयात येतील. सदर8ल मंजरु केले<या
रे ती साठयानुसार बारकोड वाहतुक पाव यासाठU येणारा जो काह8 खच$ होईल तो Aललावधारकास अदा
करावा लागेल.

नग$त केले<या बारकोडयुIत पाव याचा *हशोब दरमहा 05 तारखेस सादर करणे

बंधनकारक असेल.
31. वाळू/रे तीची वाहतूक करणा-या वाहन चालकाकडे वैध टोकन नंबर आहे Mकंवा नाह8, याबाबतचे
नर8cण संबंNधत महसूल यंVणेकडून

नयुIत भरार8 पथकाकडून अथवा िज<हाNधकार8 नाम नदy श

करतील अशा _यIतींकडून केल8 जाईल. अशा नर8cणाEया वेळी संबंNधत वाहनचालकाकडे वैध टोकन
नंबर आढळला नाह8 Mकंवा न*द$ ट कालावधी संपलेला असेल तर सदर वाळूचे उ खनन/वाहतूक अवैध
समजन
ू

या वdSद महारा

जमीन महसल
ू सं*हता,1966 मधील कलम 48(7) व (8), महारा

गौण ख नज उ खनन ( वकास व

व नयमन)

नयम, 2013 आ/ण शासन

नण$य, *दनांक

12.3.2013 मधील नधा$Fरत तरतुद8नुसार या वdSद कारवाई करJयात येईल.
32. पFरमाणापेcा अNधक पFरमाणाची रे ती/वाळू वाहून नेत अस<याचे आढळून आ<यास या वाहनातील
संपूण$ गौण ख नज अवैध आहे असे समजून यावर नयमानुसार दं डा मक कारवाई तसेच cमतेपेcा
जाQत वाहतुक>बाबत मोटार वाहन कायBयानुसार कारवाई करJयात येईल. दं डनीय कारवाई बरोबर
जrत केले<या रे तीचा Aललाव करJयात येईल.

याच)माणे Aललावधारकाने रे ती/वाळूचे केलेले

उ खनन, व%> व वाहतक
ू केले<या रे ती बाबतची दै नं*दन *हशोब न…दवह8 ठे वणे आवWयक आहे . ह8
न…दवह8 व इतर *हशोब कागदपVे ख नकम$ अNधकार8, ख नकम$ नर8cक, महसल
ू अNधकार8 अवल
कारकून, मंडळ अNधकार8, तलाठU तसेच िज<हाNधकार8 व भू वfान व ख नकम$ संचालनालयातील
नFरcण करणा-या अNधका-यासाठU उ खननाEया जागेवर उपलvध कdन Bयावीत.
33. अंदाजीत पFरमाणापेcा अNधक वाळुसाठा रे तीगटात अस<यास,

यावर Aललावधारकाचा कोणताह8

अNधकार राहणार नाह8. व अंदाजीत पर8माणापेcा Aललावधारकास अNधक उ खनन करता येणार
नाह8. पFरमाणापेcा जाQत उ खनन के<यास दं डा मक कारवाई करJयात येईल. तर नमुद अंदाजीत
वाळुसाठयापैक> वाळु कमी भर<यास याची जबाबदार8 Aललावधारकाची राह8ल.
34.

Aललावधारकाने िज<हा पFरषद कर/पंचायत कर व*हत के<या)माणे अदा करावा

35.

जेथे वाळू उ खनन चालू आहे

या *ठकाणी फलक लावून उ खनन cेVाची सीमा

दश$ वJयात यावी. Aललावधारकाने

नWचीत कdन

याला मंजुर केले<या cेVाEया सीमा दश$ वणारे खांब उभारावे.

Qवत:चे तसेच सcम )ाधीका-यांEया पुव$ परवानगीने नेमले<या

याEया उपठे केदाराचे नाव, प ता व

जागेचा तपशील दश$ वणरा फलक यो^य *ठकाणी लावणे आवWयक आहे .
36. Aललावात मंजूर केले<या वाळूघाटातून वाळु उ खननाची अंतीम मुदत 30 सrटq बर 2015 पयDत
राह8ल. Aललाव घेJयाची तार8ख कोणतीह8 असल8 तर8 Aललावाचा कालावधी *दनांक 30 सrटq बर
2015 रोजी संपु टात येईल. Aललावात *दले<या cेVातून करारात नमुद केल<या कालावधीत,
परवानगी *दले<या साधनांEया सहायानेच वाळूचे उ खनन करJयाची जबाबदार8 Aललावधारकाची
राह8ल. वाळू Qथळात अपेcीत साठा नाह8, रQते उपलvध नाह8त, वाळु Qथळात पाणी आहे , अशा
तसेच मानवी वा नैसग:क आप तीEया कारणाQतव सदर कालावधी कोण याह8 पर8Qथीतीत वाढवून
*दला जाणार नाह8 व वाळूगट बदलून *दला जाणार नाह8. तसेच कोण याह8 पFरिQथतीत शासन जमा
केलेल8 वाळूगटाची रIकम परत केल8 जाणार नाह8.

37. उ खनन

केले<या

गौण

ख नजाचे

वाहतक
ू >साठU

अिQत वात

असलेले

रQतेच

Aललावधारकाने

वापरावयाचे आहे त. वाहतक
ु >साठU वेगळे रQते शासनाकडून उपलvध कdन *दले जाणार नाह8त. तसेच
आवWयकता अस<यास वाहतक
ु >साठU नवीन रQता Aमळ वJयाची जबाबदार8 Aललावधारकाची राह8ल.
रQते उपलvध नाह8त Mकंवा वाहतुक>साठU बंद आहे त या कारणाQतव कोण याह8 पFरिQथतीत वाळु
उ खननाचा कालावधी वाढवून *दला जाणार नाह8 अथवा वाळुगट बदलुन *दला जाणार नाह8. तसेच
कोण याह8

पFरिQथतीत

शासन

जमा

केलेल8

वाळूगटाची

रIकम

परत

केल8

जाणार

नाह8.

वाहतूक>साठU खाजगी जमीनीतून रQता Aमळ वJयाची जबाबदार8 ह8 Aललावधारकाची राह8ल.
38. वाळू उ खनन करJयासाठU iया cेVाचे वाटप केलेले असेल

या cेVातून वाळु उ खनन करतांना

नैसग:क संप ती व पया$वरणास धोका होणार नाह8 याची सव$ खबरदार8 Aललावधारकाने lयावयाची
आहे .
39. पया$वरणाचे संतुलन राखJयासाठU

नकामी वाळूचे साचलेले *ढग नद8पाVातील वाळू उपस<यामुळे

झालेले खuडे बुज वJयासाठU उपयोगात आणावे. याची जबाबदार8 Aललावधारकाची राह8ल.
40. Aललावधारकाने Aसलटे शन (Siltation) अ‡यासाबाबतचा अहवाल वाळू उ खननाचा कालावधी संपJयापूव:
तf एजeसी, जसे NIO/CWPRS माफ$त कdन
काया$लय व महारा

याचा अहवाल पया$वरण

वभाग, िज<हाNधकार8

)दष
ु ण नयंVण मंडळ, औरं गाबाद यांEयाकडे सादर करावा लागेल.

41. Aललावधारकाने मंजूर cेVापैक> कमीत कमी 20 टIके cेVामSये नद8तीरावर तसेच गावातील वाहतूक
रQ यावर CPCB Guideline नुसार Qथानीक वन अNधकार8 व फलो पादन अNधकार8 यांचे मदतीने झाडे
लावून हर8याल8 (Greenbelt) करावी लागेल.
42. Aललावधारकाने कासव )जनन cेVात वाळुचे उ खनन कd नये.
43. Aललावधारकाने उ खननाEया वेळी Soil Erosion व Silt Management बाबत आवWयक

या दcता

घेJयात या_यात.
44. Aललावधारकाने उ खननाEया जागेवर वैBयक>य )ाथमीक उपचार सु वधा उपलvध कdन दयावी.
45. Aललावधारकाने वा ष$क पया$वरणीय अंकेcण अहवाल पया$वरण वभागास सादर करावा.
46. Aललावधारकाने वाळूचे भूजल सवycण आ/ण वकास यंVणेने सवycणात व*हत केले<या खोल8पेcा
जाQत खोल8त उ खनन कd नये. तसेच नद8पाV/नाला यांचे पाV बदलून अथवा यांना हानी पोहचवून
पया$वरणाचे नक
ु सान होणार नाह8 याचीह8 खबरदार8 lयावी. तसेच भज
ू ल सवycण आ/ण

वकास

यंVणा वभागाने *दले<या )माणपVातील नकाशा)माणे दश$ वले<या ह‚ीतूनच वाळूचे उ खनन करणे
बंधनकारक राह8ल. *दले<या ह‚ीबाहे र उ खनन के<यास ते अवैध उ खनन समजून

नयमानस
ु ार

कारवाई करJयात येईल.
47. Aललावधारकाने गावक-यांEया नQतार हIकास बाधा पोहच वता कामा नये.
48. वाळू उ खनन करतांना अथवा हल वतांना अपघात झा<यास Aललावधारकाने अपघाताची मा*हती
ता काळ जवळEया पोल8ल ठाJयात तसेच िज<हाNधकार8 काया$लयास दयावी.
49. Aललावधारकांनी

यांना मंजूर केले<या वाळुगटातून केले<या वाळूचे उ खनन,

व%> व साठा

के<याबाबत दै नं*दन *हशोब ठे वावा. तसेच दर म*हeयाEया 05 तारखेपयDत, अगोदरEया म*हeयाचा
माAसक अहवाल, िज<हाNधकार8 काया$लय,तहAसल काया$लय यांना सादर करावा.
50. Aललावधारकाने AललावाEया अट8 व शत€ तसेच कqw शासनाEया वन व पयाDवरण
*दनांक 24.12.2013 मधील ऑफ>स मेमोरँ डम तसेच महारा
व नयमन)

नयम 2013 व वाळू

26.12.2014 तसेच महारा

नग$ती धोरण, शासन

वभागाकडील

गौणख नज उ खनन ( वकास व
नण$य *दनांक 12.03.2013, *दनांक

जमीन महसल
ू अNध नयम 1966 मधील तरतद
ु 8नस
ु ार लागू असले<या

नयमांचे पालन करणे बंधनकारक राह8ल.

याच )माणे वाळुचा पुण$ उपयोग गौणख नज |हणूनच

केला पा*हजे. अवैध वाळु उ खनन/साठा/वाहतुक )करणात महारा

जमीन महसुल अNध नयम 1966

मधील 48(7) व (8) नुसार कारवाई करJयात येईल.
51. वाळुचे उ खनन करतेवेळी जर काह8 )मुख ख नज आढळून आ<यास Aललावधारकाने िज<हाNधकार8,
नांदेड यांना ता काळ कळ वले पाह8जे.

52. साव$ज नक पाणवठा/पाणीपरु वठा _यवQथा असले<या *ठकाणापासून 100 मीटर अथवा भज
ू ल सवycण
आ/ण वकास यंVाणा निWचत करे ल तेवढया अंतरापAलकडे उ खनन करणे आवWयक आहे .
53. वाळूची वाहतक
करतांना वाहनातील वाळू rलाQट8क पेपरने/ताडपVीने आEछाद8त कdनच वाळूची
ू
वाहतुक करणे बंधनकारक आहे . अशी वाहतुक न के<यास दं डा मक कारवाई करJयात येईल.
54. Aललावधारकाने वाळु उ खनन करतांना होणारे )दष
ं ी, )दष
ु णासंबध
ु ण

नयंVण मंडळाने *दले<या

नदy शानुसार काय$वाह8 करावी.
55. मा.eयायालयाने

कोण याह8

वाळुघाटाबाबत

काह8

आदे श/ नण$य

*द<यास,सदर

आदे श/ नण$य

Aललावधारकावर बंधनकारक राहतील व मा.eयायालयाचे आदे श/ नण$यानुसार पुढ8ल काय$वाह8 करJयात
येईल.
56. Aललावधारकाने वाळू उ खनन करJयासाठU परवानगी *दले<या यांVीक साधनांचा वापर कdनच वाळुचे
उ खनन करणे बंधनकारक राह8ल. वनापरवानगी यांVीक साधनांचा वापर के<यास ते उ खनन अवैध
समजJयात येईल व अट8 व शत:नुसार कारवाई करJयात येईल.
57. वाळू उ खननासाठU सIशन पंपाचा वापर अनुfेय नाह8. तथा प, साव$जनीक *हताथ$ अपवादा मक
पFरिQथतीत वाळुघाटातून वाळूचे उ खनन करJयाकर8ता सIशन पंपाचा वापर करावयाचा अस<यास,
पया$वरण वभाग, भुजल सवycण वकास यंVणा व महारा
नाहरकत )माणपV सादर कdन

)दष
ु ण नयंVण मंडळ यांचे संमतीपV/

यास शासन महसूल व वन वभागाची माeयता )ाrत झा<यानंतर

संबंधीतास अट8 व शत€Eया अधीन राहून, नयमानुसार सIशन पंपाची परवानगी दे Jयात येईल.तसेच
सIशन पंप हे वना परवानगी वापरता येणार नाह8त. सIशन पंपाचे वापरासाठU शासनाची माeयता
)ाrत झा<यानंतर Aललावधारकाने सIशन पंपाEया cमतेबाबत तसेच इतर मा*हती सादर कdन
िज<हाNधकार8 काया$लयाकडुन सIशनपंप वापराकर8ता Fरतसर परवानगी घेणे बंधनकारक आहे .
58. शासनाEया पुव$ परवानगीAशवाय Aललावधारकास ठे का दस
ु -या कोणाकडेह8 हQतांतर8त करता येणार
नाह8 Mकंवा दस
ु -या कोणालाह8 चाल वJयास दे ता येणार नाह8 Mकंवा न वदा उघडुन मंजूर के<यानंतर
भागीदारह8 घेता येणार नाह8.
59. वाळुचे उ खनन केवळ सकाळी 06.00 ते सायंकाळी 06.00 या कालावधीतच करता येईल. या
कालावधीनंतर केलेले उ खनन अवैध समजुन कारवाई करJयात येईल.
60. (अ) शासनाने व*हत केले<या काय$पSदतीनस
ु ार Aललाव करJयात आले<या वाळुघाटाबाबत कालांतराने
AललावाEया अट8 व शत€चे उ<लंघन कdन वाळूचे उ खनन होते. अवैध व

नयमबाहय वाळु

उ खननामळ
ु े नद8काठEया गावातील पJयाEया व शेतीEया पाJयावर वपर8त पर8णाम होतो. वाळूEया
वाहतुक>मुळे नद8काठEया शेतीEया रQ यांची हानी होते. अशा QवdपाEया त%ार8 व वध _यIती व
संQथांकडून करJयात येतात. अशा त%ार8ची दखल घेऊन

या संदभा$त चौकशी कdन चौकशीEया

न कषा$नुसार काय$वाह8 करJयासाठU िज<हाNधकार8/ अपर िज<हाNधकार8 यांEया अSयcतेखाल8 पुढ8ल
अNधका-यांचा समावेश असलेल8 सAमती राह8ल
(1)

िज<हाNधकार8/अपर िज<हाNधकार8

- अSयc.

(2)

मुˆय काय$कार8 अNधकार8 िज<हा पFरषद

- सदQय

(3)

साव$ज नक बांधकाम वभागाचे काय$कार8 अAभयंता

- सदQय

(4)

भूजल सवycण व वकास यंVणा यांचे िज<हयातील
Mकंवा यथािQथती वभागातील वर8 ठ अNधकार8

- सदQय

(5)

महारा

- सदQय

(6)

िज<हा ख नकम$ अNधकार8, नांदेड

)दष
ु ण नयंVण मंडळाचा अNधकार8

- सदQय सचीव

(ब) Aललावात घेतले<या वाळू गटातुन Aललाव धारकास उ खनन करJयास

वरोध झा<यास Mकंवा

नैसग:क Mकंवा AललावधारकाEया नयंVणाबाहे र8ल सबळ कारणामुळे उ खनन होऊ शकले नाह8 तर
Aललावधारकाने िज<हाQतर8य सAमतीसमोर त%ार अज$ कdन ती बाब

नदश$नास आणावी.

िज<हाNधकार8/अपर िज<हाNधकार8 यांनी याब‚ल चौकशी कdन याब‚लची वQतुिQथती शासनाEया
नदश$नास आणुन दे तील.

(क) िज<=यातील एखाBया वाळुगट संदभा$त वर8ल QवdपाEया लेखी त%ार8 )ाrत झा<यास उपरोIत
सAमती अशा वाळूगटांना ) यc भेट दे ऊन

या वाळू गटाचे पुन:Wच सवycण करे ल. तसेच

त%ार8तील अeय मद
ु यांबाबत Qथा नक चौकशी कर8ल व सAमतीEया बैठक>त

यावर

वचार

व नमय कdन याबाबतEया न कषा$चा अहवाल अSयcांना सादर करे ल. सAमतीचा अहवाल )ाrत
झा<यांनतर संबंधीत वाळू गटातून वाळूचे उ खनन चालु ठे वJया वषयी Mकंवा ते बंद करJयाबाबत
अSयc 10 *दवसांत उNचत नण$य घेतील व तो नण$स संबंधीत Aललावधारक, त%ारदार व cेVीय
महसूल अNधकार8 यांना कळ वल.
(ड) iया त%ारदारास सAमतीEया अSयcांचा

नण$य माeय नसेल अशा त%ारदाराला याबाबत

मा. वभागीय आयुIत, औरं गाबाद यांचक
े डे अपील करता येईल. ते सAमतीचा अहवाल व अSयcांचा
नण$य याचा फेर वचार कdन कोण याह8 पर8िQथतीत 10 *दवसांत

नण$य घेतील. सदर

नण$य

संबंधीत त%ारदार व िज<हाNधकार8 यांना कळ वJयात येईल. मा. वभागीय आयुIत यांनी घेतलेला
नण$य माeय नस<यास शासनाकडे अपील करता येईल.
61. नद8पाVातील काह8 वाळू गटांचा Aललाव करJयास _यापक
संदभा$त अंतीम

नण$य घेJयासाठU महसुल व वन

वरोध झा<यास अशा वाळू QथळांEया

वभाग, शासन

नण$य %.गौखनी-10/ 0610

/).%.281/ख,*द.26.05.2011 अeवये गठUत केलेल8 मंVी मंडळाची उपसAमती नण$य घेईल.
62. अवैध उ खनन/वाहतुक>ची )करणे उघडक>स आ<यास अशा )करणी संबध
ं ीत ठे केदार/Aललावधारक/
वाहनमालक-वाहनचालक दोषी आढळ<यास

यांEया वdSद )चAलत

नयमानुसार कारवाई करJयात

येईल. )चAलत नयमानुसार कारवाई करतांना संबध
ं ीतां वdSद भारतीय दं ड वधी सं*हता कलम 379
)माणे गुeहा दाखल करणे, वाहन जrत करणे, दं डा मक कारवाई करणे, फौजदार8 Qवdपाची कारवाई
करणे इ याद8 Qवdपाची कारवाई करJयात येईल.
63. Aललावधारकाने

यांना मंजूर केले<या cेVामधील/cेVालगतEया वeय )ाJयांच/े पcांचे अQती वास

तसेच यांEया नवासास इजा पोहचणार

नाह8 याची दcता lयावी.

64. Aललावधारकाने वाळु उ खनन करतांना मा.सवtEच eयायालय तसेच नॅशनल ‰ीन

8vयुनल यांनी

वेळोवेळी *दले<या नदy शांचे पालन करणे आवWयक आहे .
65. Aललावधारकाने नद8चा )वाह,गती,गढूळता यांEया Qवdपात बदल होणार नाह8 याची दcता lयावी
तसेच

वाळुचे उ खनन करतांना नद8तील मातीEया गण
ु धमाDवर पर8णाम होणार नाह8 याची दcता

lयावी.
66. वाळु वाहतक
ु करणार8 वाहने र*हवासी भागात उभी कd नयेत.
67. Aललावधारकाने कामगारांसाठU नवासाची सोय, पJयाचे पाणी, वैBयक>य सुवीधा उपलvध कdन *दल8
पाह8जे.
68. वाळुची वाहतुक करणा-या वाहनांचे सcम )ाधीकरणाने *दलेले Pollution Under Controll )माणपV
वाहनासोबत बाळगणे आवWयक आहे .
69. Aललावधारकाने वाळु उ खनन कर8त असतांना पाJयाचा उपसा करणे आवWयक अस<यास

यासाठU

संबंधीत वभागाची परवानगी घेणे आवWयक आहे.
70. Aललावधारकाने वाळु उ खननामुळे खराब झाले<या पाJयावर Moef/ MPCB चया
् तरतुद8नुसार )%>या
करावी.
71. Aललावधारकाने मंजुर cेVातील Ambient Air Quality Monitoring माहे जानेवार8, ए )ल, नो_हq बर,
म*हeयात करावी.
72. Aललावधारकाने CPCB Eया नयमानुसार Noise Level Controling करावे.
73. Aललावधारकाने

यांEया मंजूर संपुण$ cेVावर )काश पडेल अशा Fरतीने लाईटची _यवQथा करणे

आवWयक आहे . तसेच संपुण$ cेV *दसेल अशा पSदतीने सीसीट8_ह8 कॅमेरे बसवुन सदर कॅमे-याचे
फुटे ज मासीक अहवाला सोबत िज<हाNधकार8 काया$लयास सादर करणे आवWयक आहे .
74. Aललावधारकाने वeयजीव आवास cेVासंबंधीEया नयमांचे उ<लंघन कd नये.

75. Aललावधारकाने

यांना मंजरु cेVात जाJया येJयासाठU एकच माग$/रQता ठे ऊन इतर सव$ माग$/छोटे

रQते इ. बॅर8केडसने बंद करावेत.
76. Aललावधारकाने यांEया Aललाव cेVात येणा-या ) येक वाहनांची न…दणी संबंधीत तहAसलदार यांचक
े डे
करावी.
77. वाळुचे अनाNधकृत उ खनन व वाहतुक टाळणेसाठU िज<हा )शासनामाफ$त वेळोवेळी दे Jयात येणारे
नदy शाचे पालन Aललावधारकास करणे बंधनकारक राह8ल.
78. ई- नवीदा/ई-ऑIशन मधील अट8 व शत€मSये बदल करJयाचे, ई- नवीदा/ई-ऑIशन )%>येत वेळेवर
नण$य घेJयाचे तसेच ई- नवीदा/ई-ऑIशन मधील सवtEच Mकंमत QवीकारJयाचा अथवा नाकारJयाचा
संपुण$ अNधकार िज<हाNधकार8,नांदेड यांचक
े डे राखन
ू ठे वJयात येत आहे. *दले<या ठे Iयाचे व उ खनन
परवाeयाचे कोणतेह8 कारण न दे ता

नलंबन करणे, र‚ करणे अथवा माघार घेJयाचे अNधकार

िज<हाNधकार8 यांना असतील. शासन वेळोवेळी जे नदy श दे ईल याचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
79. "ई" न वदा, "ई"ऑIशनमSये भाग घेणा-या सव$ _यIती/संQथेस िज<हाQतर8य पया$वरण आघात
_यवQथापन )ाNधकरण (DEIAA) यांनी नग$मीत केले<या पया$वरण अनुमतीत नमुद सव$ अट8/शत:
बंधनकारक राहतील. सदर8ल अनुमतीची )त www.nanded.nic.in या संकेतQथळावर उपलvध आहे .
80. वर8ल पैक> कोण याह8 अट8 शत:चा भंग के<यास सव$ अनामत रIकम तसेच Aललावधारकाने
शासनास अदा केलेल8 सव$ रIकम जrत कdन Aललाव र‚ करJयात येईल आ/ण आवWयकतेनुसार
इतरह8 कायदे शीर कारवाई करJयात येईल.
*ठकाणः- नांदेड
*दनांकः- 02 फेZुवार8, 2017

िज हा धकार , नांदेड कर ता

रे ती घाट ई न वदा/ई ऑ"शन धारकाने -वखचाने वकत घेतले या Cपये 100/- चे मुLांBकत -टॅ म
पेपरवर दोन साOीदारांसह Pयावयाचे 3 तQापR

शपथपR
मी, (पण
ू $ नाव) -----------------------------------------------------------------------राहणार(पोQटाचा पण
ू $ प ता Bयावा) ----------------------------------------------------------ता. ---------------------------------------- िज<हा ----------------------------------------माझे/माŠया संQथेचे पॅन %मांक------------------ ट8न %मांक/सी.एस.ट8.नं. ----------------मी ) तfापूवक
$ घो षत करतो क>, मी मौजे . . . . . .

. . . ता. . . . . . . . येथील वष$

2014-15 साठUEया रे ती AललावाEया अनुषंगाने Qथा नक वत$मानपVात . . . . . . . . . वेबसाईटवर
)AसSद झाले<या ई न वदे तील सव$ अट8 व शत€ची मा*हती कdन घेतल8 आहे व मी न वदे त )Qता वत
केले<या Mकंमतीत उIत रे ती घाट घेJयास इEछूक असून

याची 25% रIकम d. . . . शासन जमा

कर8त आहे .
मला सदर रे ती घाट मंजूर झा<यास, लगेच भरणे आवWयक असले<या Aललावातील सवtEच
बोल8Eया 25% रIकमेपक
ै > वर नमुद EMD वजा जाता Aश<लक राहणार8 रIकम Aललाव Aमळताच मी
भरे ल. Aललावात मंजूर करJयात आले<या d. . . . . MकंमतीEया उव$Fरत 75% रक् कम मी 15
*दवसांEया आत चालानBवारे शासन जमा कdन मंजूर रे ती घाटाचे न पादन कdन घेJयाची हमी दे त
आहे . सदरची रIकम मुदतीत भरJयास मी कसूरदार ठर<यास मी जमा केलेल8 25% रIकम d. . . . .
. शासन जमा करJयास माझी हरकत नाह8.
तसेच नयमानुसार फेर न वदे Bवारे दस
ु -या न वदा धारकास सदरचा रे ती घाट मंजूर के<यास
माझी काह8 हरकत राहणार नाह8.

फेर न वदे Bवारे शासनाEया महसुलाचे काह8 नुकसान झा<यास, सदर

नुकसानीची भरपाई जमीन महसुलाची थकबाक> |हणून वसूल करJयास मी संमती दे त आहे .
फेर न वदे त पूव: मंजूर करJयात आले<या AललावाEया रIकमेपेcा अNधकची रIकम आ<यास
आधीकEया रIकमेवर माझा काह8ह8 अNधकार राहणार नाह8.
मी असेह8 घो षत करतो क>, सदरहू रे ती घाट आ/ण रेती घाटास जाणारे पोच/गाव रQते
इ या*दची मी पाहणी केल8 आहे , याEया पFरिQथतीबाबत अथवा रे ती वाहतक
ु >साEया यो^यतेबाबत मी
भ व यात कोणताह8 आcेप/वाद उपिQथत करणार नाह8.
*ठकाण ----------------*दनांक -----------------(

)
अज$दाराचे नाव व Qवाcर8

1. पूण$ नाव ------------------------------------------------ Qवाcर8 ----------------प ता ----------------------------------------------------------------------------2. पूण$ नाव ------------------------------------------------ Qवाcर8 ----------------प ता -----------------------------------------------------------------------------

सन 2016-17 मSये होणा-या रे ती ई टT डर ंग घाटांचा तप शल (चौथी फेर )
सन 2016-17

अ.U.

तालक
ु ा

गावाचे नाव

Name of
Spot

नद

लगतचे गट नं.

OेRफळ मीटरमSये

OेR मीटर

(लांबी×Cं द ×खोल )

मSये

ललावासाठW

क रता न[चीत

उपलYध अंदाजे

कर\यात आलेल

रे तीसाठा (Zास)

हातची Bकं मत
(Offset Price)

1

नांदेड

नागापरू

2

AसSदनाथ

3

इंजेगाव

4

Zा|हणवाडा

5

वांगी

6

पंपळगाव Aमzी

Nagapur
Sidhhanath
Injegaon
Brahmanwada
Wangi

गोदावर8

2,3 20 to 24, 26, 99, 100

गोदावर8

113, 114,

गोदावर8

Old gaonthan, 1, 85

गोदावर8

58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 70

गोदावर8

ललावात भाग
घे\याक रता

Tender
Fee

भरावयाची
अनामत र"कम

1, 2, 3, 172, 174, 175

400x50x0.75
200x40x0.75
260x50x1.00
350x50x1.00
320x35x1.00

2
0.8
1.3
1.75
1.12

7067
2120
4594
6184
3958

8930921
2679150
9030656
12156198
7780439

2232730
669788
2257664
3039050
1945110

5000
5000
5000
5000
5000

गोदावर8

25

275x60x1.00

1.65

5830

3003908

750977

5000

Rahegaon
Punegaon
Bhayegaon

गोदावर8

33, 36,37,42, 43 44,156,157,158

गोदावर8

69 to 72

गोदावर8

2.1
1.5
1.2

7420
5300
4240

4507650
2730825
2569440

1126913
682706
642360

5000
5000
5000

Kiki

गोदावर8

44, 45, 47, 53, 54, 60
11, 12, 13, 15, 17, 18,121 122 129,
130, 134, 135,138,139,140 141,143

350x60x1.00
300x50x1.00
300x40x1.00
450x60x0.75

2.7

7155

4335930

1083983

5000

Sattarpur
Bendri

गोदावर8

1, 5, 8,9, 10

300x60x1.00

1.8

6360

8037450

2009363

5000

Pimpalgaon
Mishri

7

राहे गाव

8

पण
ु ेगाव

9

भायेगाव

10

Mकक>

11

स तारपरू (बqw8)

12

भनगी

Bhangi

गोदावर8

60, 61, 62, 64, 65, 68, 69

450x70x0.75

3.15

8348

16178424

4044606

5000

13

मारकंड

Markand

गोदावर8

209, 210

160x50x1.00

0.8

2827

5478726

1369682

5000

गोदावर8

20,22, 23, 24, 136, 137, 138, 140

250x50x1.00

1.25

4417

7297988

1824497

5000

गोदावर8

21, 22, 23

200x50x1.00

1

3534

5839052

1459763

5000

गोदावर8

4,5,13,14,15,124,127,128

300x50x1.00

1.5

5300

10418475

2604619

5000

14
15
16

पंपळगाव( न)
गंगाबेट
ब…ढार तफy
हवेल8

Pimpalgaon
Nimji
Gangabet
Bondhar tarfe
Haveli

पंपळगाव(को.)

Pimpalgaon
Korka
Rahati (Kh)
Someshwar
Koudgaon

गोदावर8

20, 23, 24, 46, 47, 52, 53, 328, 330,
346

गोदावर8

174, 177 to 188

गोदावर8

17,13,12,08

गोदावर8

Yeli

275x60x1.00

1.65

5830

11298540

2824635

5000

31 to 35

220x60x0.75
200x50x1.00
300x75x1.00

1.32
1
2.25

3498
3534
7951

6779124
5847003
4675188

1694781
1461751
1168797

5000
5000
5000

गोदावर8

2, 3, 22, 23, 26, 27, 32

325x60x0.75

1.95

5168

3038784

759696

5000

गोदावर8

134, 148, 188, 189, 197, 199, 200

टाकळी

Anteshwar
Takli

गोदावर8

129,130,135,139,149,000,000

450x60x0.75
900x40x0.75

2.7
3.6

7155
9541

11800384
6819430

2950096
1704858

5000
5000

24

महाट8

Mahati

गोदावर8

105, 107, 108

300x70x0.75

2.1

5565

3284741

821186

5000

25

माळकौठा

Malkoutha

गोदावर8

411 to 415

350x70x0.75

2.45

6493

3832493

958123

5000

26

आमदरु ा

Aamdura

गोदावर8

5, 6, 7 372 to 377

320x70x0.80

2.24

7915

4078204

1019551

5000

27

शंख तथ$

Shankhtirth

गोदावर8

213 to 218, 225, 226

310x60x1.00

1.86

6572

3982632

995658

5000

28

कामळज

Kamlaj

गोदावर8

16 to 18, 20, 315, 316, 317, 318

300x50x0.75

1.5

3975

2080913

520228

5000

29

खज
ु डा

Khujda

गोदावर8

15, 20, 21, 22

250x80x1.00

2

7067

38453314

9613329

5000

30

Nचल पंपर8

Chilpimpari

गोदावर8

275, 276, 283, 284 & 289

125x45x1.00

0.56

1988

1189818

297455

5000

साrती

पैनगंगा

22,323,372,381,382,384,385, 386

पैनगंगा

1, 5, 9

250x50x0.75
160x35x1.00

1.25
0.56

3313
1979

2874856
1773679

718714
443420

5000
5000

3/1, 3/1/A, 2, 133/1, 135, 136/1, 4,
136/2, 137/1
5,6,7,11,12,14,15,16, 18,
19,26,27,28,29, 32 to 38
52/A/1, 54/A, 55, 55A

225x40x1.00

0.9

3180

2850075

712519

5000

400x50x0.75

2

5300

4750125

1187531

5000

200x40x0.75

0.8

2120

1120950

280238

5000

17
18

रहाट8 खु

19

सोमेWवर

20

लोहा

कौडगाव

21

येळी

22

अंतेWवर

23

मुदखेड

हदगाव

32

बेलमंडल

Sapti
Belmandal

33

गोलyगाव

Gorlegaon

पैनगंगा

34

गरु फळी

Gurfali

पैनगंगा

35

धोतरा

Dhotra

पैनगंगा

36

बनNचंचोल8

Banchincholi

पैनगंगा

139/1/A, 139/B, 139/3, 140/A,
140/A/1, 144

250x30x0.75

0.75

1988

795200

197558

2000

37

रावणगाव

Ravangaon

नाला

7/B/2, 8, 8/1, 9/1

180x40x0.40

0.72

1017

537739

134435

2000

31

मनल
ु ा बु.

Manula (Bu.)
Gharapur

पैनगंगा

308 to 313

पैनगंगा

Renapur Be

टाकळी

42
43

38
39

44

0.9
0.72

1272
1908

1103778
1602720

275945
400680

5000
5000

पैनगंगा

80, 81

140x40x0.75

0.56

1484

1246560

311640

5000

Takli

पैनगंगा

7 to 9, 83 to 87

350x40x0.75

1.4

3710

5155973

1288993

5000

सायफळ

Sayfal

पैनगंगा

3

400x30x0.75

1.2

3180

4419405

1104851

5000

पडसा

Padasa

पैनगंगा

9, 10, 12, 13

200x40x1.00

0.8

2827

3928823

982206

5000

Medan Kallur

लqडी

19, 20, 70, 81, 82, 226 to 228

150x60x1.00

0.9

3180

11409840

2852460

5000

]ह.नगर घारापूर
रे णापरू (बे.)

40
41

72, 73 & 76

200x45x0.40
180x40x0.75

माहूर

दे गलूर

मेदनक<लूर

45

शेळगाव

Shelgaon

मांजरा

175, 176, 179

300x100x1.00

3

10601

12760954

3190239

5000

46

सुंडगी

Sundagi

लqडी

172, 174, 175, 179, 239 240

200x40x0.50

0.8

1413

1191159

297790

5000

47

हावरगा

Hawaraga

लqडी

164, 165, 167, 168, 171

150x40x0.50

0.6

1060

893580

223395

2000

गंजगाव

Ganjgaon

मांजरा

353 to 358

350x100x1.00

3.5

12367

15229961

3807490

5000

49

हुणगुंदा

Hungunda

मांजरा

210, 211, 252 to 256

495x100x1.00

4.95

17491

20844899

5211225

5000

50

Nचरल8

Chirli

गोदावर8

248, 249, 267 to 269

275x70x1.00

1.93

6802

4147520

1036880

5000

51

कोळगाव

Kolgaon

गोदावर8

3, 5 to 9

235x70x1.00

1.65

5813

3540117

885029

5000

52

कारला (बू.)

Karla Bk

मांजरा

96 ते 98,100 to 102, 109, 110

480x100x1.00

4.8

16961

20887472

5221868

5000

53

बोळे गाव

Bolegaon

मांजरा

288, 289

350x100x1.00

3.5

12367

15146483

3786621

5000

54

माचनूर

Machnoor

मांजरा

14, 15

320x100x1.00

3.2

11307

13924571

3481143

5000

55

सगरोळी

Sagroli

मांजरा

350, 357 to 361

470x100x1.00

4.7

16608

21299760

5324940

5000

56

येसगी

Yesagi

मांजरा

240, 241, 243, 244, 251

350x100x1.00

3.5

12367

26824023

6706006

5000

Barbadawadi

गोदावर8

262, 268, 269, 273, 274

425x80x0.75

3.4

9011

3604400

826196

5000

48

57

^बलोल

नायगाव बरबडावाडी

58

विजरगाव

59

टाकळी (त.ब.)

60

हुQसा

61

धमाबाद ये<लापूर
संगम

62
63

उमर

64

कावळगुडा खु
मनूर

Vazirgaon

गोदावर8

222 ते 228

300x50x1.00

1.5

5300

9540000

2385000

5000

Takali (T.B.)

गोदावर8

2, 3,119

200x50x100

1

3534

2181362

545340

5000

Hussa

गोदावर8

31, 32

100x40x0.75

0.4

1060

571605

142901

2000

Yellapur

गोदावर8

118 to 121

350x50x0.75

1.75

4638

2841935

710484

5000

Sangam

मांजरा

58 to 61

350x60x1.00

2.1

7420

8842785

2210696

5000

Kawalguda kh.

गोदावर8

2/1,2/1/1,2/2,2/3,2/4,2/5, 2/6/1,
2/A/2, 42,42/1/1

340x70x0.75

2.38

6307

3845693

961423

5000

Manur

गोदावर8

12/1, 13/2

250x50x0.60

1.25

3313

1325200

327987

5000

*ठकाणः- नांदेड
*दनांकः- 02 फेZव
ु ार8, 2017

िज हा धकार , नांदेड कर ता
िज हा धकार नांदेड

