वाळू /रेती निर्गती सुधानरत धोरण
महाराष्ट्र शासि
महसूल व वि नवभार्
शासि निणगय क्रमाांकः र्ौखनि-10/0615/प्र.क्र.289/ख
हु तात्मा राजर्ुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,
मांत्रालय मुांबई-400032
नदिाांक : 03/01/2018
वाचा :1) शासि निणगय महसूल व वि नवभार्, क्रमाांक : र्ौखनि 10/0512/प्र.क्र.300/ख,
नदिाांक : 12 माचग, 2013
2) शासि निणगय महसूल व वि नवभार्, क्रमाांक : र्ौखनि 10/0512/प्र.क्र.300/ख,
नदिाांक : 19 ऑक्टोंबर, 2013
3) शासि निणगय महसूल व वि नवभार्, क्रमाांक : र्ौखनि 10/1014/प्र.क्र.498/ख,
नदिाांक : 26 निसेंबर, 2014
4) शासि निणगय महसूल व वि नवभार्, क्रमाांक : र्ौखनि 10/1014/प्र.क्र.500/ख,
नदिाांक : 21 मे, 2015
5) शासि निणगय महसूल व वि नवभार्, क्रमाांक : र्ौखनि 10/1014/प्र.क्र.498/ख,
नदिाांक : 16 ऑक्टोबर, 2015
6) महाराष्ट्र र्ौण खनिज तत्खिि वनवकास व नवनियमि नियम, 2013 मधील प्रकरण 5
7 केन्द्र शासिाच्या पयावरण, विे व वातावरणीय बदल मांत्रालयाची अनधसूचिा
नद. 15.1.2016
प्रस्ताविा :
माििीय सवोच्च न्द्यायालयािे नवशेष अिुमती यानचका क्रमाांक 19628-19629/2009 मध्ये
नदिाांक 27.2.2012 रोजी नदलेले आदे श, माििीय मुांबई तच्च न्द्यायालयाचे जिनहत यानचका क्रमाांक
01/2011, जिनहत यानचका क्रमाांक 116/2012 आनण जिनहत यानचका क्रमाांक 202/2013,
79/2014 व 82/2014 मधील आदे श, वाळू / रेती निर्गती धोरणाच्या अांमलबजावणीतील अिचणी
इत्यादी बाबींचा साकल्यािे नवचार करूि खालील तद्दीष्ट्टाांच्या पुतगतेसाठी शासिािे सांदभाधीि नदिाांक
12 माचग, 2013 च्या शासि निणगयाद्वारे वाळू /रेती निर्गती सुधानरत धोरण नवनहत केले होते.
अ) पयावरण सांतुलि राखत समतोल व स्थायी नवकास साधणे आनण या प्रनक्रयेत
लोकाांिा अनधकानधक प्रमाणात सहभार्ी करूि घेणे,
आ) वाळू /रेती तत्खििाचा पारांपानरक व्यवसाय करणाऱयाांच्या नहताचे रक्षण करतािाच,
वाळू /रेतीर्टाच्या नललाव प्रनक्रयेत पारदशगकता आणणे
इ)

अवैध तत्खिि व वाहतुकीच्या घटिाांिा प्रभावीपणे आळा घालूि राज्याच्या
महसूलात वाढ करणे,

2.

महाराष्ट्र र्ौण खनिज तत्खिि वनवकास व नवनियमि नियम, 2013 मधील प्रकरण 5 मध्ये,

िाला, िदी व खािीपात्रातील वाळू /रेतीच्या निर्गतीबाबत तरतुदी केल्या असूि, नियम 70 मध्ये,
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“नललाव, नवनियोर् इत्यादीच्या अटी व शती यासांबांधातील कायगपध्दती शासिाकिू ि वेळोवेळी
सूचिाांच्याद्वारे नवनिदीष्ट्ट करयायात येईल,” अशी तरतूद केली आहे.
3.

माििीय राष्ट्रीय हनरत न्द्यायानधकरण, पनिम नवभार्, खांिपीठ पुणे याांिी अजग क्र. 34/

वटीएचसी /2013विब्लल्यूझेि मध्ये नदिाांक 29.05.2014 रोजी कोकण नवभार्ातील सार्री नकिारपट्टी
नवनियमि क्षेत्रातूि वCoastal Regulation Zone) िौकाियि मार्ग सुकर करयायासाठी वाळू /रेती
तत्खििासांदभात आदे श पानरत केले होते. त्याअिुषांर्ािे सार्री नकिारपट्टी नवनियमि क्षेत्रातूि
िौकाियि मार्ग सुकर करयायासाठी वाळू /रेती निर्गती करयायासांबांधीचे सूस्पष्ट्ट धोरण तयार करुि,
एम.ए.क्र. 38/2015 अन्द्वये, मा. न्द्यायानधकरणास सादर केले होते.

सदर धोरणास मा.

न्द्यायानधकरणािे नदिाांक 18/05/2015 रोजी मान्द्यता नदल्यािांतर, यासांबांधीचा शासि निणगय नदिाांक
21.05.2015 रोजी निर्गनमत करयायात आला आहे.
4.

केन्द्र शासिाच्या पयावरण, विे व वातावरणीय बदल मांत्रालयािे नदिाांक 15.01.2016 च्या

अनधसूचिेन्द्वये, र्ौण खनिजाच्या तत्खििासाठी पयावरण अिुमतीसाठी नजल्हास्तरवर सनमत्याांची
स्थापिा करणे, र्ौण खनिज तत्खििासाठी पयावरण अिुमतीचे प्रस्ताव नवहीत िमुन्द्यात नजल्हास्तरीय
सनमतीसमोर सादर करणे, िदीपात्रातील वाळू तत्खििासाठी तसेच इतर र्ौण खनिजासाठी नजल्हा
सवेक्षण अहवाल तयार करणे, िदीपात्रातील वाळू तत्खििाबाबत सनियांत्रणाची प्रनक्रया याबाबत
तरतुदी केल्या आहेत.
5.

तपरोक्त नदिाांक 12.03.2013 च्या वाळू /रेती निर्गती धोरणाची अांमलबजावणी करतािा

निदशगिास आलेल्या काही त्रुटी व तणीवा तसेच वाळू च्या अवैध तत्खििास पनरणामकारक आळा
घालूि राज्याच्या महसुलात ठोस वाढ करयायाची आवश्यकता या सवग बाबींचा नवचार करूि राज्यातील
िदीपात्रातील वाळू / रेती तत्खििाबाबत सवगसमावेशक असे पनरणामकारक सुधानरत धोरण निनित
करयायाची बाब शासिाच्या काही काळ नवचाराधीि होती.
शासि निणगय :
प्रस्ताविेतील नववेचिाच्या पार्श्गभम
ू ीवर, वाळू /रेती निर्गती नवषयक धोरणाबाबतचे सांदभाधीि
शासि निणगय नद. 12.03.2013, नद. 19.10.2013, नद. 26.12.2016 व नदिाांक 16.10.2015
अनधक्रनमत करुि, राज्यातील िदीपात्रातील वाळू /रेती तत्खििासांदभात सुधानरत कायगपध्दती
अवलांबनवयायाकामी पुढीलप्रमाणे िव्यािे मार्गदशगक तत्वे शासि नवनहत करीत आहे :1.

वाळू / रेती निर्गतीसाठी अिुसरावयाची सवगसाधारण कायगपध्दती :(अ राज्यातील िदीपात्रातील वाळू /रेतीची निर्गती नललावाद्वारे वई-टें िररर् / ई-ऑक्शि
पध्दतीिे करयायात यावी.
(ब हातपाटी/िू बी यासारख्या पारांपानरक पध्दतीिे वाळू तत्खििासाठी नचन्द्हाांनकत
केलेल्या वाळू र्टामधील तत्खििासाठी स्थानिक व्यक्तींिा तसेच स्थानिक व्यक्तीच्या
सांस्थाांिा परवािा दे ऊि तक्त पारांपानरक पध्दतीिे वाळू ची निर्गती करता येईल.
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2.

अ-1 वाळू /रेती र्ट निनितीसाठी निकष :व1 वाळू र्टास पयावरण अिुमती घेयायापूवी खाणकाम आराखिा वMining Plan) तयार
करावा.
व2 वाळू र्ट / रेतीर्ट निधानरत करयायापुवी िदी प्रवाहाचा अभ्यास तसेच अवसार
वSediments) निनमती व निक्षेप वDeposition) याांचा सारासार नवचार करयायात यावा.
व3 राज्यातील िदीपात्रातील वाळू र्ट निनित करतािा र्ाव िकाशािुसार वाळू तपलब्लध
असणाऱया िदीच्या पात्राची लाांबी निनित करयायात यावी.
व4 लहाि लहाि वाळु र्ट निनित ि करता शक्यतोवर एकच सलर् वाळू र्ट निनित
करयायात यावा.
व5 एकापेक्षा जास्त वाळू र्ट निनित करतािा दोन्द्ही वाळू र्टामध्ये नकमाि 200 मीटरचे अांतर
राहील याची दक्षता घेयायात यावी.
व6 वाळू र्ट निनित करतािा िदी अांतर्ोल वळण घेते त्याच्या आतील बाजूला वाळू चा साठा
िैसनर्कनरत्या जमा होतो ही बाब नवचारात घेऊि काळजीपूवक
ग वाळू र्ट निनित करयायात
यावा. एखाद्या र्ावातील वाळू र्टाच्या समोर असा वाळू साठा असेल तर दु सऱया वाळू र्टाची
सीमारेषा काळजीपूवक
ग निनित करयायात यावी.
व7 एखादा वाळू र्ट एका नजल्हयातील दोि तालुक्यामध्ये सांयुक्तनरत्या येत असेल तर असा
वाळू र्ट सुांयक्त वाळू र्ट म्हणूि निनित करुि त्याचा नललाव नजल्हानधकारी याांिी करावा.
व8 एखादा वाळू र्ट एका महसूल नवभार्ातील दोि नजल्यामध्ये सांयुक्तनरत्या येत असेल तर
दोन्द्ही नजल्हानधकारी याांिी सांयुक्त पाहणी करुि व सल्लामसलत करुि त्याची सांयुक्त
वाळू र्ट म्हणूि निनिती करावी आनण यासांबांधीचा अहवाल नवभार्ीय आयुक्त याांिा सादर
करावा. तद्िांतर नवभार्ीय आयुक्त दोि नजल्हानधकाऱयाांपैकी ज्या एका नजल्हानधकाऱयास
अशा सांयुक्त वाळू र्टाच्या

नललावाची कायगवाही करयायास

निदे श

दे तील, त्या

नजल्हानधकाऱयािे सदर सांयुक्त वाळू र्टाच्या नललावाची कायगवाही पूणग करावी. अशा
नललावात प्राप्त रक्कम वाळू र्टाच्या पनरमाणािु सार दोन्द्ही नजल्याांमध्ये मािीव नवभाजि
करुि शासिजमा करयायात यावी.
व9 एखादा वाळू र्ट दोि महसूल नवभार्ामधील दोि नजल्यामध्ये सांयुक्तनरत्या येत असेल
तर अशा प्रकरणाांत सुध्दा दोन्द्ही नजल्हानधकारी याांिी सांयुक्त पाहणी करुि व सल्लामसलत
करुि, यासांबांधीचा अहवाल सांबांनधत दोन्द्ही नवभार्ीय आयुक्त याांिा सादर करावा. नवभार्ीय
आयुक्त हे सल्लामसलत करुि, दोि नजल्हानधकाऱयाांपैकी ज्या एका नजल्हानधकाऱयास
नललावाची कायगवाही करयायास निदे श दे तील, त्या नजल्हानधकाऱयािे सदर सांयुक्त
वाळू र्टाच्या नललावाची कायगवाही पूणग करावी. अशा नललावात प्राप्त रक्कम वाळू र्टाच्या
पनरमाणािुसार दोन्द्ही नजल्याांमध्ये मािीव नवभाजि करुि शासिजमा करयायात यावी.
अशा सांयुक्त वाळू र्टाच्या नललावानवषयी दोन्द्ही नवभार्ीय आयुक्त याांचे एकमत ि
झाल्यास त्यासांबांधीचा स्वयांस्पष्ट्ट प्रस्ताव शासिास निणगयाथग सादर करयायात यावा.
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व10 अवषगण व सतत टां चाईग्रस्त भार्ात वाळू तत्खििामुळे पयावरण तसेच नपयायाच्या
पायायाच्या तपलब्लधतेवर पनरणाम होत असल्यास अशा भार्ात वाळू /रेती र्ट निनित करु
िये.
व11 बारमाही पाणी असलेल्या वाळू /रेती र्टाची निनिती करतािा सावगजनिक नहताथग
अपवादात्मक पनरस्स्थतीत पूरसदृश्य पनरस्स्थती निमाण होऊ िये यासाठी पायायाखालील
वाळू साठ्याचे तत्खिि करणे आवश्यक आहे अशा नठकाणीच वाळू र्ट निनित करयायात
यावेत.
(12) जलसांपदा नवभार्ािे शासि निणगय क्रमाांक मेरीिा-2014/प्र.क्र.182/14 लाक्षेवी
(आस्था), नदिाांक 04/05/2017 व शासि निणगय क्रमाांक लाक्षेवी 2017/(67/2017)/ लाक्षेवी
(आस्था), नदिाांक 24/05/2017 अन्द्वये धरणाच्या बुिीत क्षेत्रातील वाळू र्टाचे निष्ट्कासि
करयायासाठी धोरण व कायगपध्दती नवनहत केली आहे. त्यामुळे धरणाच्या बुिीत क्षेत्रात
वाळू र्ट निनित करयायात येऊ िये.
व13 रेल्वेपुल व रस्तेपुलाच्या कोणत्याही बाजूिे 600 मीटसग अांतर सोिू िच वाळू र्ट निनित
करयायाची सांबांनधत तहनसलदार याांिी दक्षता घ्यावी.
अ-2 वाळू /रेती र्ट निनितीसाठी वाळू र्टाांची पाहणी करणे :व1 वाळू र्ट निनित करयायाकनरता तहनसलदाराांिी दरवषी 10 एनप्रलपयंत तालुक्यातील
िदीपात्रातील वाळू बाबत व्यक्तीश: पाहणी करूि वरील निकषािुसार वाळू र्ट निनितीबाबत
तपनवभार्ीय अनधकारी याांिा अहवाल सादर करावा.
व2 तप नवभार्ीय अनधकाऱयाांिी तहनसलदार याांिी वाळू र्ट निनितीबाबत सादर केलेल्या
अहवालातील नकमाि 25 टक्के वाळू र्टाांची नद. 11 ते 20 एनप्रल दरम्याि प्रत्यक्ष भेट दे ऊि
पाहणी करुि वाळू र्टाची निनिती यथायोग्य करयायात आली आहे याची खात्री करूि
त्याबाबतचा अहवाल नजल्हानधकाऱयाांिा सादर करावा व त्याची प्रत नजल्हा खनिकमग
अनधकाऱयाांकिे ही द्यावी.
व3

नजल्हा खनिकमग अनधकाऱयाांिी तप नवभार्ीय अनधकारी याांिी सादर केलेल्या

अहवालािुसार नजल्हयातील एकूण वाळू र्टाांपैकी नकमाि 10 टक्के वाळू र्टाांिा नद. 21 ते
30 एनप्रल या कालावधीत भेट दे ऊि पाहणी करावी व वाळू र्टाची निनिती यथायोग्य
करयायात आली आहे याची खात्री करूि त्याबाबतचा अहवाल नजल्हानधकाऱयाांिा सादर
करावा.
व4 तप नवभार्ीय अनधकारी व नजल्हा खनिकमग अनधकारी याांिी वाळू र्टाची पाहणी
करयायासाठी शक्यतो मोठया वाळू र्टाची निवि करावी.
अ-3. िव्यािे निनित करावयाच्या वाळू /रेती र्टाचे सवेक्षण व निनिती :व1

अ-1 व अ-2 मधील कायगपध्दतीिुसार पाहणी करयायात आलेल्या वाळू र्टाांची यादी

नजल्यातील वरीष्ट्ठ भूवज्ञ
ै ानिक, भूजल सवेक्षण व नवकास यांत्रणा याांिा नदिाांक 7 मे पयंत
दे यायात यावी.
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व2

वरीष्ट्ठ भूवज्ञ
ै ानिक, भूजल सवेक्षण व नवकास यांत्रणा, नजल्हा खनिकमग अनधकारी व

तहनसलदार याांिी सांयुक्तपणे सदर वाळू र्टातील वाळू /रेती तत्खििामुळे जलस्त्रोतावर
होणाऱया पनरणामाबाबत मे महीन्द्यात सवेक्षण करुि त्याबाबतचा अहवाल 7 जूि पयंत
नजल्हानधकारी याांिा सादर करावा. वाळू र्टाच्या सवेक्षणाच्या वेळी स्व्हिीओ नचत्रीकरण
करयायात यावे.
व3

सदर सवेक्षणाच्यावेळी नजल्हा खनिकमग अनधकारी व तहनसलदार याांिी वाळू र्टात

नकती वाळू तपलब्लध होऊ शकेल याची निनिती करुि त्याबाबतचा अहवाल 7 जूि पयंत
नजल्हानधकारी याांिा सादर करावा.
व4

सवेक्षणाच्यावेळी वाळू /रेतीच्या तत्खििामुळे िदीपात्रालर्तच्या नवनहरीच्या पायायाच्या

पातळीत काही फरक होतो रकवा कसे तसेच पयावरणनवषयक इतर बाबीही नवचारात घेयायात
याव्यात.
व5

िदी प्रवाहाचा व पनरसरातील पयावरणाचा समतोल राखूि वाळू / रेतीर्ट निनित

करयायात यावे.
व6

वाळू र्टाची निनिती केल्यािांतर नजल्हानधकाऱयाांिी त्यासांबांधीची मानहती 11 ते 25 जूि

या दरम्याि सवगसामान्द्य जितेच्या मानहतीसाठी नवभार्ीय आयुक्त कायालय, नजल्हानधकारी
कायालय, तप नवभार्ीय अनधकारी कायालय व तहनसलदार कायालयातील सूचिा फलकावर
लावावी व त्याची एक प्रत शासिास सादर करावी. तसेच सदर यादी शासिाच्या
सांकेतस्थळावरही प्रनसध्द करावी.
व7

सदर वाळू र्टाबाबत जितेकिू ि आक्षेप प्राप्त झाल्यास नजल्हानधकाऱयाांिी सदर आक्षेप

तपासूि सदर वाळू र्टाचा नललाव करावा रकवा करु िये याबाबतचा प्रस्ताव 30 जुिपयंत
नजल्हास्तरीय सनमतीपुढे सादर करावा. नजल्हास्तरीय सनमतीिे सदर प्रस्तावावर 15 जुलै
पयंत निणगय घेऊि, सांबांनधत नजल्हानधकारी याांिा कळवावा.
व8

नजल्हानधकारी याांिी सांबनधत वाळू र्टाचे भौर्ोनलक स्थाि, वाळू साठ्याचे पनरक्षेत्र,

तपलब्लध होऊ शकणारा अांदाजीत वाळू साठा, तत्खििाची खोली व तपलब्लध पोच मार्ग निनित
करावे.
व9

मार्ील वषी नवहीत कायगपध्दतीस अिुसरुि नललावात ठे वयायात आलेले, तथानप

नललावात ि र्ेलेल्या वाळू र्टाचे पुन्द्हा सवेक्षण व वाळू र्ट निनित करयायाची आवश्यकता
राहणार िाही.
व10

िव्यािे निनित केलेल्या व मार्ील वषी नललावात ि र्ेलेल्या वाळू र्टाच्या

नललावासाठी ग्रामसभेचे िा-हरकत प्रमाणपत्र, पयावरण अिुमती व हातच्या रकमतीस
नवभार्ीय आयुक्त याांची मान्द्यता ऑर्स्ट अखेरपयंत प्राप्त करुि, सप्टें बर अखेरपयंत
वाळू र्टाच्या नललावाची प्रनक्रया पूणग करयायात यावी व नद. 1 ऑक्टोबर रोजी वाळू र्टाचे ताबे
सांबांनधत नललावधारकास दे यायात यावे.
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व11

तत्खिि सुरु असलेल्या वाळू र्टाचे पुढील वषाच्या नललावासाठी वाळू र्टाची पाहणी,

वाळू र्ट निनिती, सवेक्षण, ग्रामसभेची मान्द्यता व पयावरण अिुमती घेयायाची कायगवाही
ऑक्टोबर मनहन्द्यात पूणग करुि, िोव्हेंबर मनहन्द्यात नललाव करयायात यावे.
3.

वाळू /रेती नललावाकरीता ग्रामसभेची नशफारस व ग्रामपांचायतीस द्यावयाचा निधी :व1 िदीपात्रातील वाळू /रेतीर्ट निनित केल्यािांतर सदर वाळू र्टाच्या नललावासाठी नदिाांक 15

जुलै ते 15 ऑर्स्ट दरम्याि ग्रामसभेची नशफारस घेयायात येईल.
व2 वर िमूद कालावधीत ग्रामसभा बोलावूि त्यावर निणगय घेणे ग्रामपांचायतीवर बांधिकारक
राहील. या कालावधीत निणगय प्राप्त ि झाल्यास ग्रामसभेची मािीव सहमती वDeemed concurence)
र्ृनहत धरूि नललावाची पुढील कायगवाही करयायात येईल.
व3 ग्रामसभेिे नललाव करयायास नशफारस ि केल्यास त्याची सबळ कारणे दे णे अनिवायग राहील.
व4 वाळू /रेती र्टाच्या नललावामध्ये ग्रामपांचायतीस सहभार्ी करुि घेयायाच्या अिुषांर्ािे सांबांनधत
र्ावच्या ग्रामसभेिे वाळू /रेती र्टाच्या नललावास सहमती दशगनवल्यास, त्या र्ावच्या वाळू र्टाच्या
सवोच्च बोलीच्या रकमेमधूि वाळू च्या स्वानमत्वधिाची रक्कम वजा करुि, तवगनरत रकमेपैकी
खालीलप्रमाणे रक्कम ग्रामपांचायतीस दे यायात यावी :i)

नललावाची रक्कम रुपये 1,00,00,000/- पयंतच्या रकमेच्या 25% रक्कम.

ii)

नललावाची रक्कम रुपये 1,00,00,001/- ते रुपये 2,00,00,000/- पयंतच्या रकमेवर 20%
रक्कम. तथानप, नकमाि रुपये 25,00,000/-

iii)

नललावाची रक्कम रुपये 2,00,00,001/- ते रुपये 5,00,00,000/- पयंतच्या रकमेवर 15%
रक्कम. तथानप, नकमाि रुपये 40,00,000/-

iv)

नललावाची रक्कम रुपये 5,00,00,001/- च्या वरीलनललावाच्या रकमेवर 10% रक्कम.
तथानप, नकमाि रुपये 60,00,000/-

व5 वअ ग्रामसभेिे नललावास िा-हरकत प्रमाणपत्र नदल्यासच वरीलप्रमाणे रक्कम ग्रामपांचायतीस
दे य ठरेल.
वब नललावधारकािे नललावाची सांपूणग रक्कम शासिजमा करुि वाळू र्टाचा ताबा घेतल्यािांतर
नललावधारकािे नविा अिथळा नललावाच्या कालावधीत वाळू चे तत्खिि केल्यावर,
नललावाचा कालावधी सांपल्यािांतर ग्रामपांचायतीस तक्त अ.क्र. 4 मध्ये िमूद केलेल्या
प्रमाणािुसार रक्कम दे य होईल.
वक ग्रामस्थाांिी वाळू तत्खििास नवरोध केल्यास रकवा ग्रामस्थाांच्या तक्रारीिुसार वाळू
तत्खििास प्रशासकीय यांत्रणेकिू ि तसेच मा. न्द्यायालयाकिू ि स्थनर्ती दे यायात
आल्यामुळे नललावधारकास वाळू चे तत्खिि करता आले िसल्यास व त्या कारणास्तव
नललावधारकास नललावाची प्रमाणनशर रक्कम परत करावी लार्ल्यास नललावधारकास
परत करयायात आलेल्या रकमेच्या प्रमाणात ग्रामपांचायतीस दे य रक्कम कमी करयायात
येईल.
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व6 ग्रामपांचायतीिे वाळू च्या अवैध तत्खििास आळा घालयायासाठी नललावधारकामाफगत
नललावाच्या अटी व शतीप्रमाणे तत्खिि होत आहे रकवा कसे, याची पाहणी करणे व अटी व शतीचे
तल्लांघि होत असल्याचे निदशगिास आल्यास तहनसलदार व नजल्हानधकारी याांिा त्यासांबांधीची मानहती
दे णे आवश्यक राहील.
व7 नललावधारकाकिू ि वाहतुक करयायात येणाऱया वाळू च्या वाहिासोबतच्या वाहतुक पासची
तपासणी सांबांनधत र्ावच्या ग्रामसेवक व सरपांच याांिा करता येईल. वाहिासोबत वाहतुक पास िसेल
रकवा वाहतूक पासमध्ये खािाखोि असेल, नदिाांक व वेळ चूकीचा असेल अशा त्रुटी आढळू ि आल्यास
त्याबाबतची मानहती त्याांिी तहनसलदार याांिा दे णे आवश्यक राहील.
व8 ग्रामसभेिे वाळू नललाव करयायास िा-हरकत ि नदल्यास अशा वाळू र्टाचे नललाव करयायात
येणार िाहीत. मात्र अशा वाळू र्टामधूि वाळू चे तत्खिि होणार िाही, याची दक्षता घेयायाची जबाबदारी
ग्रामपांचायतीची राहील. सदर वाळू र्टातूि तत्खिि होत असल्याचे निदशगिास आल्यास अशा
तत्खििास ग्रामपांचायतीिे प्रनतबांध करुि, त्याबाबतची सनवस्तर मानहती व अथात तत्खिि करणाऱया
व्यक्तीची िावे, वाहिाांचे क्रमाांक, तत्खििाची वेळी इत्यादी सांबांनधत तहनसलदार व नजल्हानधकारी
याांिा दे यायाची जबाबदारी ग्रामपांचायतीची राहील. अवैध तत्खििाबाबत तहनसलदार, नजल्हानधकारी
याांच्याकिू ि करयायात येणाऱया कारवाईस ग्रामपांचायतीिे मदत करणे अनिवायग राहील.
व9 वाळू र्टाचा नललाव करयायास ग्रामसभेिे मान्द्यता नदल्यािांतर वाळू र्टाचा नललाव करयायात
आला. मात्र असे वाळू र्ट नललावात ि र्ेल्यास शासिाच्या महसूलाचे िुकसाि होऊ िये, तसेच
ग्रामपांचायतीस सुध्दा निधी नमळावा यादृष्ट्टीकोिातूि सांबांनधत ग्रामपांचायतीच्या मार्णीिुसार अशा
वाळू र्टासाठी निनित केलेल्या हातच्या रकमतीिे नजल्हानधकारी याांिा परवािे दे ता येतील.
ग्रामपांचायतीस सदर वाळू नवकयायास अिुमती राहील.
4. राज्यशासिाच्या नवनवध नवभार्ाच्या प्रकल्पाांकरीता वाळू र्ट राखीव ठे वणे:नजल्हानधकारी याांिी राज्य शासिाच्या जलसांपदा नवभार्, जलसांधारण नवभार् रकवा सावगजनिक
बाांधकाम नवभार् याांच्या अनधक्षक अनभयांता याांच्या लेखी मार्णीिुसार त्याांच्या प्रकल्पासाठी योग्य त्या
आकारमाणाचे वाळू र्ट राखीव ठे वावेत. तसेच प्रधािमांत्री आवास योजिेची अांमलबजावणी करणा-या
यांत्रणेच्या लेखी मार्णीिूसार प्रधािमांत्री आवास योजिेंतर्गत बाांधावयाच्या घराांच्या बाांधकामासाठी
दे खील योग्य त्या आकारमािाचे वाळू र्ट राखीव ठे वावेत. असे वाळू र्ट राखीव ठे वयायाची मार्णी
नजल्हानधकाऱयाकिे सवगसाधारणपणे ऑर्स्ट मनहन्द्याअखेरपयंत िोंदनवणे आवश्यक राहील. जेव्हा
केव्हा प्रकल्प तशीरा मांजूर झाल्यामुळे रकवा अन्द्य कारणाांस्तव वाळू र्ट राखीव ठे वयायाची मार्णी
ऑर्स्ट मनहन्द्यािांतर करयायात येईल, त्यावेळेस अशा प्रकल्पाकरीता नललाव ि झालेल्या तपलब्लध
वाळू र्टातूि सुयोग्य वाळू र्ट राखीव ठे वयायाची कायगवाही नजल्हानधकारी याांिी करावी. अशा
प्रकल्पाांसाठी वाळू र्ट राखीव ठे वतािा सांबांनधत प्रकल्प यांत्रणेच्या प्रनतनिधींशी नवचार-नवनिमय करयायात
यावा. जेणेकरुि वाहतूकीचा खचग कमी करता येईल व आवश्यक वाळू चे पनरमाण निनित होईल.
तद्िांतर अशा राखीव वाळू र्टातूि अशा प्रकल्पाांसाठी आवश्यक वाळू च्या तत्खििाकरीता मार्ील
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वषाच्या नजल्याच्या सरासरी प्रनतब्रास नललावाच्या रकमती प्रमाणे रक्कम वसूल करुि, तत्खिि
परवािा व आवश्यक सांख्येत वाहतूक परवािे नजल्हानधका-याांिी द्यावेत.ज्या नजल्याांमध्ये मार्ील वषी
नललाव यशस्वी झाला िसेल तर अशा नठकाणी या धोरणाच्या आधारे सदर वाळू र्टासाठी हातची
रकमत निनित करुि त्याप्रमाणे रक्कम भरुि घेऊि तत्खिि परवािा व आवश्यक सांख्येत वाहतूक
परवािे नजल्हानधकारी याांिी द्यावेत.
5. महाराष्ट्र राज्य खनिकमग महामांिळासाठी वाळू र्ट राखीव ठे वणे :1) नजल्हानधकारी स्वेच्छे िुसार रकवा महाराष्ट्र राज्य खनिकमग महामांिळाच्या मार्णीिुसार
नजल्यातील मोठे वाळू र्ट महामांिळामाफगत वाळू चे तत्खिि व नवक्रीसाठी राखीव ठे वू
शकतील.
2) सदर वाळू र्टातूि वाळू तत्खििाची कायगवाही महामांिळ स्वत: रकवा ग्रामपांचायतीमाफगत
करु शकेल.
3) महामांिळ अशा वाळू र्टामधूि तत्खिि केलेल्या वाळू ची साठवणूक व नवक्रीसाठी िे पो
तयार करुि पुवनग िधारीत रकमतीिे वाळू ची नवक्री करेल. वाळू च्या नवक्रीपासूि प्राप्त
रकमेमधूि शासिािे वेळोवेळी निनित केलेल्या वाळू च्या स्वानमत्वधिाची रक्कम शासिजमा
करावी लार्ेल व तवगनरत रक्कम महामांिळाचे तत्पन्न म्हणूि राहील.
4) महामांिळास सदर वाळू र्टाांपैकी बारमाही पाणी असलेल्या वाळू र्टाांमधूि पयावरण
नवभार्ाच्या मांजूरीच्या अनधि राहू ि याांनत्रक साधिाांद्वारे (ड्रेझसग) वाळू चे तत्खिि करता
येईल.
5) महामांिळाकिू ि नवक्री करयायात येणाऱया वाळू च्या वाहतूकीसाठी सांबांनधत नजल्हानधकारी
याांच्याकिू ि वाहतूक पास दे यायात येतील.
6) अशा प्रकरणाांमध्ये तपरोक्त पनरच्छे द क्रमाांक 3 िु सार ग्रामपांचायतीस दे य असणार निधी
ग्रामपांचायतींिा अिुज्ञय
े राहणार िाही.
6. वाळू /रेती तत्खििासाठी पयावरण अिुमती :केन्द्र शासिाच्या पयावरण, वि व वातावरणीय बदल मांत्रालयाच्या नद. 14 सप्टें बर 2006 वEIA
Notification -2006 व नदिाांक 15.01.2016 च्या अनधसुचिेतील तरतुदीिुसार र्ौण खनिज
तत्खििापूवी पयावरण अिुमती घेणे आवश्यक आहे. पयावरण अिुमती घेयायासाठी पुढीलप्रमाणे
कायगवाही करयायात यावी.
वa)

5 हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या वाळू /रेती र्टाांतूि वाळू तत्खििापूवी नजल्हास्तरीय तज्ञ

मूल्याांकि सनमती वDistrict Level Expert Appraisal Committee) व नजल्हास्तरीय पयावरण पनरणाम
व्यवस्थापि प्रानधकरण वDistrict Level Environment Impact Assessment Authority) या सनमत्याांची
मान्द्यता घेयायासाठी नजल्यातील वाळू र्टाचे प्रस्ताव सवेक्षणािुसार फॉमग -I मध्ये Project Proponent
म्हणूि नजल्हानधकारी याांिा योग्य वाटे ल असा तहनसलदाराांपेक्षा कमी दजाचा िाही अशा नजल्हानधकारी
कायालयातील अनधकाऱयाांकिू ि सनमतीसमोर सादर करयायात येईल.
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वb)

5 ते 50 हेक्टर क्षेत्र असलेल्या वाळू /रेती र्टाांतूि वाळू तत्खििापूवी राज्यस्तरीय तज्ञ

मूल्याांकि सनमती वState Level Expert Appraisal Committee) व राज्यस्तरीय पयावरण पनरणाम
व्यवस्थापि प्रानधकरण वState Level Environment Impact Assessment Authority) या सनमत्याांची
मान्द्यता घेयायासाठी नजल्यातील वाळू र्टाचे प्रस्ताव सवेक्षणािुसार फॉमग -I मध्ये Project Proponent
म्हणूि नजल्हा खनिकमग अनधकारी याांच्याकिू ि सनमतीसमोर सादर करयायात यावेत.
वc)

50

हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या वाळू /रेती र्टाांच्या तत्खििापूवी केंर शासिाच्या

पयावरण नवभार्ाची मान्द्यता घेणे आवश्यक राहील.
वd)
वe)

पयावरण अिुमती प्राप्त झाल्यानशवाय वाळू चे तत्खिि करता येणार िाही.
वाळू /रेतीर्टातील तत्खििासाठी पयावरण नवषयक अिुमतीकरीता केंर शासिाच्या पयावरण व

वि मांत्रालयाच्या नदिाांक 14/09/2006 च्या अनधसूचिेतील तरतूदीिुसार Accredited Environment
Consultant ची िेमणूक करयायात येईल. यासाठी येणारा खचग नजल्हा खनिज प्रनतष्ट्ठाि निधीतूि
पयावरणासाठी तपलब्लध होणाऱया अिुदािातूि भार्नवता येईल.
सदर प्रस्ताव ज्या बैठकीत नवचाराथग ठे वयायात येतील, त्या बैठकीस Accredited Environment
Consultant याांच्यासह नजल्हा खनिकमग अनधकारी हे स्वत: तपस्स्थत राहतील.
वf)

Project Proponent म्हणूि प्रकरणपरत्वे नजल्हास्तरीय सनमतींसमोर तसेच राज्यस्तरीय

सनमतीसमोर पयावरण अिुमतीचे प्रस्ताव सादर करणाऱया अनधकाऱयाांच्या िावािे पयावरण अिुमती
प्राप्त होईल. वाळू र्टाचे नललाव झाल्यािांतर सांबांनधत नललावधारकाकिू ि वाळू चे तत्खिि करयायात
येत असल्यािे, पयायािे पयावरण अिुमतीतील अटी व शतीचे पालि करयायाची जबाबदारी
नललावधारकाची राहील. त्यामुळे जे वाळू /रेतीर्ट नललावात जातील त्याांच्या बाबतीत सांबांनधत
नललावधारकाच्या िावे पयावरण अिुमती वर्ग करयायाबाबतचा प्रस्ताव Project Proponent म्हणूि
पयावरण अिुमतीचे प्रस्ताव सादर करणाऱया अनधकाऱयाांिी प्रकरणपरत्वे नजल्हास्तरीय पयावरण
पनरणाम

व्यवस्थापि

प्रानधकरणासमोर

रकवा

राज्यस्तरीय

पयावरण

पनरणाम

व्यवस्थापि

प्रानधकरणासमोर तात्काळ सादर करयायाची दक्षता घ्यावी.
वg) नजल्हास्तरीय पयावरण पनरणाम व्यवस्थापि प्रानधकरणािे / राज्यस्तरीय पयावरण पनरणाम
व्यवस्थापि प्रानधकरणािे पयावरण अिुमतीमध्ये िमूद केलेल्या अटी व शतीचे नललावधारकाकिू ि
योग्यनरत्या अिुपालि करयायात येते रकवा कसे याबाबत वेळोवेळी पाहणी करयायाची जबाबदारी सां बांनधत
तालुक्याचा तहनसलदार, सांबांनधत तप नवभार्ीय अनधकारी, नजल्हा खनिकमग अनधकारी व अपर
नजल्हानधकारी याांची राहील.
वh) जे नललावधारक पयावरण अिुमतीमधील अटी व शतीचे तल्लांघि करतील त्याांच्या बाबतीत महाराष्ट्र
जमीि महसूल सांनहता, 1966 अांतर्गत करावयाच्या कारवाईखेरीज, पयावरण सांरक्षण अनधनियम,
1986 अांतर्गत कारवाई करयायासांबांधीचा अहवाल, तहनसलदार याांिी नजल्हा खनिकमग अनधकारी
याांच्यामाफगत दर सहा मनहन्द्याांिी पयावरण नवभार्ास सादर करावा.
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वi) तप नवभार्ीय अनधकारी व अपर नजल्हानधकारी याांिी पयावरण अिुमतीतील अटी व शतींच्या
अिुपालिाबाबतची पाहणी तसेच अटी व शतींचे तल्लांघि करणाऱया नललावधारकानवरुध्द तहनसलदार
याांच्याकिू ि योग्यनरत्या कारवाई करयायात येते रकवा कसे याबाबत वेळोवेळी तपासणी करावी.
7. हातची रकमत वअपसेट प्राईसची निनिती:अ वाळू /रेतीच्या नललावासाठी हातची रकमत निनित करयायाची कायगपध्दती :i)

नललावासाठी निनित करयायात आलेल्या वाळू र्टाचा र्तवषी नललाव झाला असल्यास

र्तवषीच्या नललावामध्ये प्राप्त झालेली सवोच्च बोली व नललावात मांजुर वाळू साठा यािुसार
प्रती ब्रास रक्कम पनरर्णीत करयायात यावी. सदर प्रनतब्रास रकमेचा व यांदाच्या वषी निर्गतीसाठी
अांदानजत केलेल्या वाळू साठ्याचा र्ुणाकार केल्यािांतर येणारी रक्कम हातची रकमत म्हणूि
निनित करयायात यावी.
ii)

नललावासाठी निनित करयायात आलेल्या वाळू र्टाचा र्तवषी नललाव झाला

िसल्यास, नजल्हयात र्तवषी नललाव झालेल्या सवग वाळू र्टाांच्या नललावाची रक्कम व
नललावामध्ये मांजुर एकूण वाळू साठा यािुसार प्रती ब्रास रक्कम पनरर्णीत करयायात यावी व
त्यात 6 टक्के दरािे वाढ करयायात यावी. सदर अद्यावत प्रनतब्रास रकमेचा व सांबांनधत
वाळू र्टातील अांदानजत वाळू साठ्याचा र्ुणाकार केल्यािांतर येणारी रक्कम अशा वाळू र्टाची
हातची रकमत म्हणूि निनित करयायात यावी.
iii)

नललावासाठी निनित करयायात आलेल्या वाळू र्टाचा नललाव झाला िसल्यास, तसेच

नजल्यात र्तवषी नललाव झाले िसल्यास, त्यापूवी ज्या वषी नललाव झाले असेल, त्या वषाच्या
नललावाची रक्कम व नललावामध्ये मांजूर वाळू साठा यािु सार प्रती ब्रास रक्कम पनरर्णीत
करयायात यावी व त्यात चालू वषापयंत 6 टक्के प्रती वषग या दरािे वाढ करयायात यावी. सदर
अद्यावत प्रनतब्रास रकमेचा व सांबांनधत वाळू र्टातील अांदानजत वाळू साठ्याचा र्ुणाकार
केल्यािांतर येणारी रक्कम हातची रकमत म्हणूि निनित करयायात यावी.
ब हातपाटी व िु बीसाठी राखीव वाळू /रेती र्टाांसाठी :(i) हातपाटी व िू बीसाठी राखीव ठे वयायात येणाऱया वाळू /रेतीर्टासाठी हातची रकमत
ठरनवयायाच्या दृष्ट्टीिे नजल्हानधकारी/अपर नजल्हानधकारी याांिी प्रत्येक वाळू र्टामधील
निर्गतीसाठी तपलब्लध असलेला वाळू साठा नवचारात घ्यावा.
वii) र्तवषी सांबांनधत वाळू र्टामधील

हातपाटी व िु बीद्वारे पारांपानरक पध्दतीिे व्यवसाय

करणाऱया स्थानिक व्यावसायीकाांिा परवािा दे तािा आकारयायात आलेला प्रती ब्रास दर व
नजल्यात वाळू नललावात प्राप्त झालेला सरासरी प्रती ब्रास दर या दोन्द्हीं दराची सरासरी
काढू ि हातपाटी व िू बीद्वारे वाळू तत्खििाचे परवािे दे यायासाठी सांबांनधत वाळू र्टासाठी
प्रतीब्रास रक्कम पनरर्णीत करयायात यावी.
वiii) वरील क्रमाांक वii) मधील प्रतीब्रास रकमेमध्ये 6 टक्के वाढ करयायात यावी व अशी वाढ
केल्यािांतर येणारी प्रती ब्रास रक्कम व नललाव वषी निर्गतीसाठी अांदानजत वाळू साठा याचा
र्ुणाकार करुि, येणारी रक्कम प्रतीब्रास वाळू /रेतीची रकमत म्हणूि निनित करयायात यावी.
पष्ृ ठ 33 पैकी 10

शासि निणगय क्रमाांकः र्ौखनि-10/0615/प्र.क्र.289/ख

वiv) हातपाटी व िु बीद्वारे वाळू तत्खििासाठी स्थानिक व्यक्तींिा/सांस्थाांिा परवािे दे तािा
प्रनतब्रास सरासरी रकमत जास्त होत असल्याची सांबनधताांकिू ि मोठया प्रमाणावर तक्रारी
आल्यास नजल्हानधकारी/अपर नजल्हानधकारी याांिी त्याबाबतचा अहवाल नवभार्ीय आयुक्त
याांिा सादर करावा, व त्यावर नवभार्ीय आयुक्त याांिी यथोनचत निणगय घ्यावा.
(क एकापेक्षा जास्त नजल्यातूि/महसूल नवभार्ातूि वाहणाऱया एकाच िदीपात्रातील वाळू /रेती
र्टाांबाबत:जेव्हा एखादी िदी महसूल नवभार्ातील एका पेक्षा जास्त नजल्यातूि रकवा दोि
वेर्वेर्ळया महसूली नवभार्ातूि वाहत असल्यास व त्या िदीच्या पात्रातील वाळू / रेती
स्थळाांचा दोि वेर्वेर्ळ्या नजल्याांिी नललाव करावयाचा असल्यास व असे नजल्हे
वेर्वेर्ळया नवभार्ीय आयुक्ताांच्या क्षेत्रात येत असल्यास अशा दोन्द्ही नजल्हानधकाऱयाांिी
आपापसात सल्लामसलत करुि एकच प्रनतब्रास हातची रकमत निनित करावी. कोणत्याही
पनरस्स्थतीत या दोन्द्ही नजल्हयातील रेती / वाळू स्थळाांच्या नललावाची प्रनतब्रास हातची
रकमत वअपसेट प्राईज वेर्वेर्ळी राहणार िाही, याची दक्षता घ्यावी.
8. नललावधारक याांच्यासाठी आवश्यक पात्रता:(अ नललावात भार् घेणाऱया व्यक्ती/सांस्था याांच्याकिे नियनमत आयकर भरत असल्याचा
पुरावा, पॅि क्रमाांक व नवक्रीकर नवभार्ाचा TIN क्रमाांक असणे आवश्यक राहील.
वब नललावाच्या निनवदा भरु इस्च्छणाऱया व्यक्तीं/सांस्था याांिा निनवदा अजाचे शुल्क
वाळू र्टाची हातची रकमत रू. 10.00 लाखापेक्षा कमी असल्यास रू. 2,000/- व
रू.

10.00

लाखापेक्षा

जास्त

असल्यास

रू.

5,000/-

सांबांनधत

नजल्याच्या

नजल्हानधकाऱयाच्या िावािे धिादे शाद्वारे भरावी लार्ेल.
(क नललावात भार् घेणाऱया व्यक्ती/सांस्थेला निनवदे सोबत इसारा रक्कम म्हणूि अपसेट
प्राईसच्या 25% रक्कम RTGS द्वारे भरावी लार्ेल.
9. अ वाळू /रेती नललावाची कायगपध्दती :व1 वाळू /रेती नललावाचा कमाल कालावधी एक वषाचा राहील व तो सवगसाधारणपणे
नदिाांक 1 ऑक्टोंबर ते पुढील वषाच्या 30 सप्टें बर पयंत असेल. नललाव घेयायाची तारीख
काहीही असली तरी नललावाचा कालावधी वषाच्या 30 सप्टें बर रोजीच सांपुष्ट्टात येईल.
मात्र,
अ

3000 ब्रासपयंतच्या पनरमाणाच्या वाळू र्टाचे नललाव, 3 मनहिे रकवा 30

सप्टें बर यापैकी जो कमी असेल त्या कालावधीसाठी करयायात यावेत.
ब 3000 ते 4500 ब्रासपयंतच्या पनरमाणाच्या वाळू र्टाचे नललाव, 4 1/2 मनहिे रकवा
30 सप्टें बर यापैकी जो कमी असेल त्या कालावधीसाठी करयायात यावेत.
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क 4501 ते 6000 ब्रासपयंतच्या पनरमाणाच्या वाळू र्टाचे नललाव, 6 मनहिे रकवा 30
सप्टें बर यापैकी जो कमी असेल त्या कालावधीसाठी करयायात यावेत.
ि 6001 ब्रास व त्यावरील पनरमाणाच्या वाळू र्टाचे नललाव नदिाांक 30 सप्टें बर
पयंतच्या कालावधीकरीता करयायात यावेत.
तथानप अशा पध्दतीिे नललावाचा कालावधी निनित करत असताांिा पायायाखालील
वाळू र्टामध्ये नदिाांक 10 जूि ते 30 सप्टें बर या कालावधीमध्ये वाळू तत्खिि करता येणार
िाही.याची स्पष्ट्ट जाणीव नललावात भार् घेणा-या सवग सांबांनधताांिा करुि दे यायात यावी.
2 वाळू /रेती र्टाच्या नललावाची जानहरात नजल्यातील दोि प्रमुख वतगमािपत्रात नललावापूवी
नकमाि 15 नदवस अर्ोदर प्रनसध्द करयायात यावी. रु. 10.00 लाखापेक्षा जास्त हातची रकमत
असलेल्या वाळू र्टाची जानहरात शक्यतोवर त्या महसूल नवभार्ात अथवा राज्यस्तरावरुि
प्रनसध्द होणाऱया दोि प्रमुख वतगमािपत्रात प्रनसध्द करयायात यावी. त्याच्या प्रती सवग क्षेत्रीय
महसूल अनधकाऱयाांच्या कायालयात सूचिा फलकावर लावयायात याव्यात. तसेच जानहरात
शासिाच्या सांकेतस्थळावर सुध्दा प्रनसध्द करयायात यावी.
3 वाळू /रेती र्ट नललावाच्या जानहरातीमध्ये नललावाचा कालावधी, वाळू /रेती र्टाचा सवे
क्रमाांक,

वाळू /रेतीर्ट

क्रमाांक,

वाळू /रेतीर्टाचे

िाव,

वाळू /रेतीर्टातील

अांदानजत

वाळू /रेतीसाठा व वाळू /रे ती र्टाची हातची रकमत वUpset Price), या बाबी ठळकपणे िमूद
करयायात याव्यात.
4

नललावाच्या जानहरातीमध्ये िमूद वाळू / रेती स्थळात अपेनक्षत वाळू साठा आहे रकवा िाही,
वाहतूकीसाठी आवश्यक रस्ते तपलब्लध आहेत रकवा िाहीत, वाळू र्टामधील वाळू मातीनमश्रीत
आहे रकवा कसे, याची नललावापूवी खात्री करुि घेयायाची जबाबदारी सांबांधीत नललावधारकाची
राहील. वाळू /रेती र्टाचा ताबा घेऊि नललावधारकािे वाळू चे तत्खिि केल्यािांतर यासांबांधीची
कोणतीही तक्रार नवचारात घेतली जाणार िाही. तसेच वाळू र्ट बदलूि दे यायाची रकवा वाळू
नललावापोटी शासि जमा केलेल्या रकमेपैकी प्रमाणशीर रक्कम परत करयायाच्या नविांतीचा
नवचार केला जाणार िाही, या बाबीसुध्दा जानहरातीमध्ये स्पष्ट्टपणे िमूद करयायात याव्यात.

व5 नललावात भार् घेऊ इस्च्छणाऱया व निनवदा भरु इस्च्छणाऱया प्रत्येक व्यक्ती/सांस्थेला निनवदा
सादर करतािा इसारा रक्कम RTGS द्वारे भरावी लार्ेल.
व6

प्रस्तानवत

नललावासांदभात

काही

तक्रारी

/

आक्षेप

/

सूचिा

प्राप्त

झाल्यास

नजल्हानधकारी/अपर नजल्हानधकारी व सांयुक्त वाळू र्टाच्या बाबतीत नवभार्ीय आयुक्त याांिी
त्याची तपासणी / चौकशी करावी व नललाव ि करयायास सबळ कारणे असल्याची खात्री
झाल्यास नललावाची प्रनक्रया स्थनर्त करावी.
व7 नवभार्ीय आयुक्ताांिी त्याांच्या नवभार्ातील सवग नजल्यामध्ये वाळू /रेती र्टाचे नललाव शक्यतो
एकाच नदवशी करयायासाठी खाली िमूद केल्यािुसार नियोजि करावे.
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वअ नजल्यातील वाळू / रे तीच्या निर्गतीसाठी निनित केलेल्या सवग वाळू /रेती र्टाांचा
र्टनिहाय नललाव नजल्याच्या मुख्यालयी एकाच नदवशी आयोनजत करयायात यावा.
वब नललावाच्या नदवशी सवग वाळू र्टाांच्या नललावाची कायगवाही पूणग ि झाल्यास
लर्तच्या पुढील नदवशी सकाळी कायालयीि वेळेत कायगवाही पुढे सुरु करावी.
वक

नजल्यातील सवग वाळू र्टाांचे नललाव सांबांधीत नजल्हानधकारी रकवा अपर

नजल्हानधकारी याांच्या व्यक्तीर्त नियांत्रणाखाली व दे खरेखीखाली पार पाियायात
यावेत. नजल्हानधकारी रकवा अपर नजल्हानधकारी याांिा हे काम कोणत्याही पनरस्स्थतीत
कोणत्याही अन्द्य अनधकाऱयाला िेमूि दे ता येणार िाही.
वि सांयुक्त वाळू र्टाच्या बाबतीत सांबांधीत नवभार्ीय आयुक्त याांच्या व्यक्तीर्त
नियांत्रणाखाली व दे खरेखीखाली पार पाियायात येतील. नवभार्ीय आयुक्त याांिा हे काम
कोणत्याही पनरस्स्थतीत कोणत्याही अन्द्य अनधकाऱयाला िेमूि दे ता येणार िाही.
व8 वाळू /रेती र्टासाठी निनित करयायात आलेल्या हातची रकमतीपेक्षा वupset price) अनधक
रकमेिे नललावाच्या बोलीची सुरुवात करयायात यावी.
व9 नललावातील / निनवदे तील सवोच्च बोलीचा दे कार स्वीकारावयाचा रकवा िाकारावयाचा
निणगय प्रकरणपरत्वे अपर नजल्हानधकारी/नजल्हानधकारी रकवा यथास्स्थती नवभार्ीय आयुक्त
याांिी घ्यावयाचा असूि, सदर निणगय सांबांनधतास नललावाच्या नदवशीच कळनवणे आवश्यक
राहील. निनवदा िाकारावयाचा निणगय घेतल्यास त्याची सनवस्तर कारणे िोंदनवयायात यावी.
व10 नललावात भार् घेणाऱया ज्या व्यक्तीचा दे कार / निनवदा स्वीकारयायात आली िसेल, त्याांिी
नललावात भार् घेयायासाठी भरलेली इसारा रक्कम वEMD) नललावाची कायगवाही सांपताच परत
करयायात यावी.
व11 ज्या नललावधारकाच्या सवोच्च बोलीचा दे कार/निनवदा स्वीकारयायात येईल त्याला, सवेक्षण
शुल्कापोटी रुपये 5,000/- वरुपये पाच हजार फक्त इतक्या रकमेचा धिादेश तपसांचालक
रकवा वरीष्ट्ठ भूवज्ञ
ै ानिक, भूजल सवेक्षण व नवकास यांत्रणा याांच्या िावािे नजल्हानधकारी
कायालयात जमा करावा लार्ेल.
व12 सवोच्च बोलीचा देकार /निनवदा स्स्वकारयायात आलेल्या नललावधारकाला नललावाच्या
बोलीच्या

रकमेच्या

1/4

इतकी

रक्कम

नललावाच्याच

नदवशी

प्रकरणपरत्वे

नजल्हानधकारी/नवभार्ीय आयुक्त याांच्या कायालयात भरावी लार्ेल. नललावापूवी शासिजमा
केलेली इसारा रक्कम ही सदर नललावाच्या बोलीच्या 1/4 रकमेत समायोनजत करयायात
येईल. तसेच, तवगनरत 3/4

रक्कम नललावाच्या नदिाांकापासूि 15 नदवसाच्या आत

प्रकरणपरत्वे नजल्हानधकारी रकवा यथास्स्थती नवभार्ीय आयुक्त याांच्या कायालयात भरावी
लार्ेल. नललावधारकािे नललावाच्या बोलीच्या 3/4 रक्कम नललावाच्या नदिाांकापासूि 15
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नदवसात भरणार असल्याचे

हमीपत्र रू. 100/- च्या मुराांकिावर सादर करणे आवश्यक

राहील.
अपवादात्मक पनरस्स्थतीत नललावाच्या बोलीच्या 3/4 रक्कम भरयायाची मुदत आणखी 15
नदवसापयंत वाढनवयायाचे अनधकार, त्यासांबांधीची कारणे िोंदवूि, नजल्हानधकारी याांिा राहतील.
मात्र अशा पनरस्स्थतीत नललावधारकास नवलांबािे भरलेल्या सदर रकमेवर 15 टक्के वानषक
दरािे व्याज भरावे लार्ेल.
व13 यशस्वी नललावधारकासोबत वाळू /रेतीच्या नललावाच्या अिुषांर्ािे करयायात येणाऱया
करारिाम्यावर महाराष्ट्र मुराांक अनधनियमाच्या तरतूदीप्रमाणे नललावाची रक्कम रु. 10
लाखापयंत असल्यास नललावाच्या रकमेच्या 0.1 टक्का रकवा रु. 100/- यापैकी जे अनधक
असेल तेवढे मुराांक शुल्क व नललावाची रक्कम रु. 10 लाखपेक्षा जास्त असल्यास नललावाच्या
रकमेवर 0.2 टक्के मुराांक शुल्काची रक्कम सांबांनधत नललावधारकािे भरणे आवश्यक राहील.
व14 नललावधारकािे/परवािाधारकािे करारिामा करतेवळ
े ी नललावाच्या अटी व शतीचे
यथोनचत पालिाथग हातच्या रकमतीच्या 20% एवढी रक्कम अिामत रक्कम म्हणूि प्रकरणपरत्वे
नजल्हानधकारी / अपर नजल्हानधकारी रकवा यथास्स्थती नवभार्ीय आयुक्त याांच्याकिे ठे वणे
आवश्यक राहील. ही रक्कम नललावधारकािे/परवािाधारकािे नललावाच्या/परवान्द्याच्या
मुदतीत सवग अटी व शतीचे योग्यनरत्या पालि केल्यास, नललावाची/परवान्द्याची मुदत
सांपल्यावर परत करयायात येईल. अटी व शतीचे पालि ि केल्यास अिामत रक्कम जप्त
करयायात येईल.
व15 नललावधारक/परवािाधारकािे नजल्हा पनरषद / पांचायत सनमती तसेच शासिािे नवनहत
केलेले कर/शुल्क व नजल्हा खनिज प्रनतष्ट्ठािकनरता शासि वेळोवेळी निनित करील एवढी
अांशदािाची रक्कम अदा करणे बांधिकारक राहील.
व16 करारिामा केल्यािांतर नललावधारकास वाळू स्थळाचा प्रत्यक्षात ताबा तशीरात तशीरा
सात नदवसात दे यायात यावा. वाळू /रेती स्थळाचा ताबा नललावधारकास सात नदवसात ि
नदल्यास त्यास जबाबदार असलेल्या अनधकारी /कमगचारी याांच्यानवरुद्ध नशस्तभांर्नवषयक
कारवाई करयायात यावी.
व17 नललावधारकास वाळू र्टाचा ताबा दे तािा तसेच ताबा परत घेतािा तहनसलदार रकवा
नजल्हा खनिकमग अनधकारी याांच्या समक्ष पांचिामा करयायात यावा. वाळू र्टात खड्डे असल्यास
त्याचा तल्लेख पांचिाम्यामध्ये करावा. याबाबतचे स्व्हिीओ नचत्रीकरणही करयायात यावे.
ब हातपाटी व िु बीसाठी राखीव र्टातुि परवािा दे यायाची कायगपध्दती :वअ " नविानललाव परवािा पध्दतीिे िू बी / हातपाटीद्वारे िदीपात्रातील वाळू /रे ती तत्खििासाठी
राखीव र्ट" यामधूि पारांपानरक व्यवसाय करणाऱया स्थानिक व्यक्तींिा तसेच अशा व्यक्तींच्या
सांस्थाांिा वाळू /रेती तत्खििाचे परवािे दे यायाच्या दृष्ट्टीिे सांबनधत नजल्हानधकारी/अपर
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नजल्हानधकारी याांिी वतगमािपत्रात जानहरात दे ऊि अजग मार्वावेत. प्राप्त अजांची छाििी करुि,
पात्र स्थानिक व्यक्तींिा तसेच अशा व्यक्तींच्या पात्र सांस्थाांिा िू बी रकवा हातपाटीद्वारे वाळू /रेती
तत्खििाचे परवािे नजल्हानधकारी/अपर नजल्हानधकारी याांच्या स्तरावरुि दे यायात यावेत.
वब " नविानललाव परवािा पध्दतीिे िू बी/हातपाटीद्वारे िदीपात्रातील वाळू /रे ती तत्खििासाठी
राखीव र्ट " यामधूि वाळू तत्खििासाठी पारांपानरक साधिाांचाच वापर अिुज्ञय
े असेल. अशा
र्टात कोणत्याही पनरस्स्थतीत कोणत्याही याांनत्रक साधिाचा वापर होणार िाही, याची दक्षता
घेयायात यावी.
10.

वाळू /रेती र्टाचे फेरनललाव व फेरनललावातही वाळू /रे ती र्टाचा नललाव ि झाल्यास

करावयाची कायगपध्दती:अ) व1) नललावधारकािे दे काराची तवगनरत 3/4 रक्कम नवनहत कालावधीत ि भरल्यास तसेच
नवनहत कालावधीत करारिामा करुि ि नदल्यास त्याला वाळू /रेती र्टाचा ताबा दे यायात येणार
िाही. अशा नललावधारकािे शासिजमा केलेली 1/4 रक्कम जप्त करयायात यावी व अशा
वाळू /रेती र्टाचा फेरनललाव करयायात यावा.
(2) कोणत्याही कारणास्तव वाळू /रेती नललाव रद्द करयायात आल्यास अशा वाळू /रेतीर्टाचा
िव्यािे नललाव करयायात यावा.
(3) फेरनललाव रकवा िव्यािे नललाव केल्यास पूवीच्या नललावाच्या रकमतीपेक्षा कमी रकमत
आल्यास फरकाची रक्कम पूवीच्या नललावधारकाकिू ि जमीि महसूलाची थकबाकी म्हणूि
वसूल करयायात यावी. तथानप, फेरनललावात पूवीच्या रकमतीपेक्षा अनधक रकमत आल्यास
त्यावर पूवीच्या नललावधारकाचा कोणताही हक्क राहणार िाही.
ब वi) नललावात ठे वयायात आलेल्या एखाद्या वाळू /रेती र्टाकनरता हातच्या रकमतीपेक्षा वअपसेट
प्राईसपेक्षा कमी दे कार प्राप्त झाल्यास रकवा देकार प्राप्त ि झाल्यास त्याची सनवस्तर कारणे
िोंदवूि त्या वाळू /रेती र्टाचा दोिदा फेरनललाव करयायात यावा.
(ii) दोिदा फेरनललाव करुिही, अशा वाळू /रेतीर्टासाठी हातच्या रकमतीपेक्षा वअपसेट
प्राईसपेक्षा जास्त दे कार प्राप्त ि झाल्यास रकवा दे कार प्राप्त ि झाल्यास त्याची सवगसाधारण
कारणे िोंदनवयायात यावी. अशा वाळू / रेती र्टाची हातची रकमत मुळ हातच्या रकमतीपेक्षा
जास्तीत जास्त 25 % पयंत कमी करुि त्या वाळू /रेतीर्टाचा फेरनललाव करयायास
नवभार्ीय आयुक्ताांची अिुमती घेयायात यावी. ही प्रनक्रया 15 नदवसाच्या कालावधीत पूणग
होईल याची दक्षता घेयायात यावी.
(iii) (अ) वरीलप्रमाणे कायगवाही करुिही जे वाळू र्ट नललावात जाणार िाहीत यापैकी
कोणतेही वाळू र्ट महाराष्ट्र राज्य खनिकमग महामांिळासाठी राखीव ठे वयायाचे अनधकार
नजल्हानधकारी याांिा राहतील.
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(ब)

सदर

वाळू र्टातूि

वाळू

तत्खििाची कायगवाही

महामांिळ

स्वत:

रकवा

ग्रामपांचायतीमाफगत करु शकेल.
(क) अशा वाळू र्टामधूि तत्खिि केलेल्या वाळू ची साठवणूक व नवक्रीसाठी िे पो तयार
करुि पुवनग िधारीत रकमतीिे वाळू ची नवक्री महामांिळाकिू ि करयायात येईल. वाळू च्या
नवक्रीपासूि

प्राप्त

रकमेमधूि

शासिािे

वेळोवेळी

निनित

केलेल्या

वाळू च्या

स्वानमत्वधिाची रक्कम शासिजमा करावी लार्ेल व तवगनरत रक्कम महामांिळाचे तत्पन्न
राहील.
(ि) महामांिळास सदर वाळू र्टाांपैकी बारमाही पाणी असलेल्या वाळू र्टाांमधूि पयावरण
नवभार्ाच्या मांजूरीच्या अनधि राहू ि याांनत्रक साधिाांद्वारे (ड्रेझसग) वाळू चे तत्खिि करता
येईल.
(इ) महामांिळाकिू ि नवक्री करयायात येणाऱया वाळू च्या वाहतूकीसाठी सांबांनधत
नजल्हानधकारी याांच्याकिू ि वाहतूक पास दे यायात येतील.
(ई) अशा प्रकरणाांमध्ये तपरोक्त पनरच्छे द क्रमाांक 3 िुसार ग्रामपांचायतीस दे य निधी
ग्रामपांचायतींिा अिुज्ञय
े राहणार िाही.
(iv) शासिाच्या महसूलाचे िुकसाि होवू िये यासाठी, जप्त वाळू /रेती साठ्याच्या नललावाबाबत
वरीलप्रमाणे कायगवाही केल्यावरही जे वाळू साठे नललावात जाणार िाहीत, असे वाळू साठे
नजल्यातील सांबांनधत शासकीय कामाांच्या अांदाजपत्रकात िमूद केलेली वाळू ची रकमत रकवा
शासिािे वेळोवेळी निनित केलेल्या वाळू च्या स्वानमत्वधिाची रक्कम यापैकी जी रक्कम जास्त
असेल त्या रकमतीिुसार अशा शासकीय कामाांसाठी तपलब्लध करुि दे यायाकामी परवािे मांजूर
करयायाची मुभा नजल्हानधकाऱयाांिा राहील.
11.

वाळू / रेती तत्खििासाठी सवगसाधारण निबंध व अटी/शती :-

(1) वाळू / रेती तत्खििासाठी सवगसाधारण निबंध व अटी / शती पुढीलप्रमाणे राहतील व त्याांचा
समावेश सांबांनधत नललावधारक/परवािाधारकासोबत करावयाच्या करारपत्रात ि चूकता

करणे

अनिवायग असेल :वi नललावधारकािे/परवािाधारकािे त्याला मांजूर केलेल्या वाळू र्टाच्या नठकाणी फलक लावूि,
तत्खिि क्षेत्राची सीमा निनित करुि सीमा दशगनवणारे खाांब तभारणे अनिवायग राहील. नवहीत
केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेर वाळू /रेतीचे तत्खिि करता येणार िाही. तसेच नललावधारकािे
नजल्हानधकारी याांच्या पूवग परवािर्ीिे सदर वाळू र्टाचे कामकाज पाहयायासाठी नियुक्त केलेल्या
तपठे केदार, व्यवस्थापक व कमगचारी याांची िावे, पत्ता व जार्ेचा तपशील दशगनवणारा फलक योग्य
नठकाणी लावणे आवश्यक राहील.
वii माििीय सवोच्च न्द्यायालयािे नवशेष अिुमती यानचका वसी क्र. 19628-1629/2009 मध्ये नद.
27/02/2012 रोजी नदलेले आदे श तसेच िदीपात्रातील पाणी स्वच्छ व शुध्द राहयायासाठी व
िैसनर्कनरत्या पायायाचे िदीपात्रात वहि होयायासाठी वाळू /रेती र्टातूि जास्तीत जास्त 3 मीटर
रकवा पायायाची पातळी यापैकी जे कमी असेल नततक्या खोलीपयंत रकवा पयावरण अिुमतीमध्ये
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परवािर्ी नदलेल्या खोलीपयंत यापैकी जे कमी असेल तेवढ्या खोलीपयंतच नललावधारक/
परवािाधारकाला वाळू /रे तीचे तत्खिि करता येईल.
वiii िदीपात्रातील वाळू थराची जािी सातत्यािे राहयायासाठी बेंच माकग निनित करुि बेंच माकगच्या
खाली कोणत्याही पनरस्स्थतीत वाळू चे तत्खिि करता येणार िाही. निनित केलेले बेंच माकग
पिणार िाहीत, तसेच िदीपात्रातील वाळू च्या थराच्या आधारे आजूबाजूच्या नवनहरीतील पायायाची
पातळी कमी होणार िाही, याबाबत योग्य ती दक्षता नललावधारकािे घेणे आवश्यक राहील.
वiv नललावधारकास नललावात मांजूर केलेल्या वाळू साठ्याइतकेच तत्खिि करयायाचा अनधकार
प्राप्त होईल.
वv वाळू /रेतीचे तत्खिि व वाहतूक सकाळी 6.00 ते सायांकाळी 6.00 या कालावधीतच करता
येईल. या कालावधीव्यनतनरक्तच्या काळात केलेले तत्खिि व वाहतूक अवैध समजूि कारवाई
करयायात येईल.
वvi कोणत्याही रेल्वे पुलाच्या व रस्ते पूलाच्या कोणत्याही बाजुिे 600 मीटसग व2000 फुट अांतराच्या
आत वाळू चे तत्खिि करता येणार िाही.
वvii कोल्हापूर पध्दतीचे बांधारे असलेल्या नठकाणी पाटबांधारे नवभार् / नवभार्ीय आयुक्त /
नजल्हानधकारी याांिी निनित केलेल्या अांतराच्या मयादे चे बांधि पाळणे आवश्यक असेल.
वviii सावगजनिक पाणवठा / पाणी पुरवठा व्यवस्था असलेल्या नठकाणापासूि 100 मीटर अथवा
भूजल सवेक्षण व नवकास यांत्रणा निनित करेल तेवढया अांतरापनलकिे तत्खिि करणे आवश्यक
राहील.
वix खाजर्ी मालकीच्या जनमिीतूि, अशा जनमिी नललावािे दे यायात आलेल्या क्षेत्रात समानवष्ट्ट
असल्या तरी, वाळू / रेती काढता येणार िाही तसेच रस्ते/पायवाट म्हणूि वापरयायात येणाऱया
जनमिीतूि वाळू / रेती काढता येणार िाही.
वx

नललावधारकास िदीपात्रामध्ये वाळू वाहतूकीसाठी मोठी वाहिे िेता येणार िाहीत.

नललावधारकािे वाळू र्टाच्या िजीकच्या मुख्य रस्त्यावर िे पो तयार करुि वाळू र्टामधूि तत्खिि
केलेली वाळू सदर िे पोमध्ये साठवूण नवक्री करावी. िे पोपयंतच्या वाळू वाहतूकीसाठी रॅक्टर,
रॉलीचा वापर करावा. वाळू िे पोमध्ये सीसीटीव्ही लावणे अनिवायग असूि, त्याचे फुटे ज दर
आठवड्याला तहनसलदार याांिा सादर करावे.
वxi वाळु तत्खििासाठी नललाव रकवा परवािा दे यायामार्े वानणस्ज्यक रकवा महसुल नमळनवणे हा
एकमेव तद्देश िसूि, नवकास कामासाठी आवश्यक वाळू तपलब्लध व्हावी हा प्रमुख तद्देश आहे. तसेच
िदीपात्रात वाळू साठल्यािे आजुबाजुच्या पनरसरात पुरसदृश्य पनरस्स्थती तद्भवू िये म्हणूि वाळू चे
तत्खिि केले जाते. नललावधारकास नललाव मांजूर केल्यािांतर रकवा परवािा नदल्यािांतर
नललावधारकािे / परवािाधारकािे वाळू र्टाचा ताबा नदल्याच्या नदिाांकापासूि एका आठवड्याच्या
आत वाळू /रेतीचे तत्खिि सुरू करणे आवश्यक राहील.
वxii या व्यनतनरक्त वाळू /रेती तत्खििासांदभात इतर अटी व शती नववरणपत्रात दे यायात आल्या
असूि, त्या नललावधारकाांवर बांधिकारक असतील.
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व2 अवैध तत्खिि अनधक प्रभावीपणे रोखयायाच्या दृष्ट्टीिे शासिास कोणताही आनथक भार पिणार
िाही, अशा अनतनरक्त तपाययोजिाांच्या सांदभात सांबांनधत नजल्हानधकारी नललावधारकाांबरोबर
करावयाच्या करारिाम्यात तत्सांबांधी अटी व शतींचा समावेश करु शकतील.
12. वाळू / रेती तत्खििासाठी वापरावयाची साधिे:िदीपात्रात निनित केलेल्या वाळू र्टातूि वाळू चे तत्खिि हातािे वManually) करावे लार्ेल.
िदीपात्रातील वाळू /रेती तत्खििासाठी तसेच िदीपात्रातील वाळू वाहिात भरयायासाठी पोकलेि,
जेसीबी अशा प्रकारच्या कोणत्याही याांनत्रक साधिाांचा वापर अिुज्ञय
े िाही.
13. नललाव/परवािाधारकािे अटी/शतींचे तल्लांघि केल्यास करावयाची कारवाई:वअ

नललावधारकाांिी आपापसात सांर्िमत केल्यास, ठरानवक वाळू घाटाांचा नललाव पुन्द्हा पुन्द्हा

लावूि सुध्दा कोणीही नललावधारक बोली बोलयायास पुढे येत िाहीत व त्यामुळे वाळू घाटाचा नललाव
होऊ शकत िाही. अशा प्रकारे सांर्िमत करुि शासिाच्या महसूलाचे िुकसाि करणाऱया तसेच अवैध
तत्खिि व वाहतूकीसारखे र्ुन्द्हे करणाऱया नललावधारकास सांपण
ु ग राज्यासाठी काळ्या यादीत वBlack
List) टाकयायात येईल.
वब पयावरण अिुमतीमध्ये परवािर्ी नदलेल्या खोलीपेक्षा जास्त खोल तत्खिि केल्याचे निदशगिास
आल्यास नललावधारक/परवािाधारकाकिू ि घेयायात आलेली अिामत रक्कम जप्त करयायात येऊि,
नललाव/परवािा रद्द करयायात यावा. तसेच असे तत्खिि अवैध ठरवूि महाराष्ट्र जनमि महसूल
सांनहता, 1966 मधील कलम 48 व7 व व8 मधील तरतुदीिुसार कारवाई करयायात यावी.
वक वाळू /रेतीची वाहतूक करणाऱया वाहिचालकाकिे वैध बारकोियुक्त वाहतुक पास आहे रकवा
िाही, याची शहानिशा करयायात यावी. याबाबतच्या निरीक्षणाच्या वेळी सांबांनधत वाहिचालकाकिे वैध
बारकोियुक्त वाहतुक पास आढळला िाही रकवा वाहतूक पासचा निनदष्ट्ट कालावधी सांपलेला असेल
तर सदर वाळू चे तत्खिि/वाहतूक अवैध समजूि त्यानवरुध्द महाराष्ट्र जमीि महसूल सांनहता 1966
मधील कलम 48 व7 व व8 िुसार कारवाई करयायात यावी.
वि अवैध तत्खिि व वाहतुकीच्या प्रकरणामध्ये सांबांनधत ठे केदार / नललावधारक दोषी आढळल्यास
त्याांच्यानवरुध्द प्रचनलत नियमािुसार कारवाई करयायात यावी.
प्रचनलत नियमािुसार कारवाई करतािा सांबांनधताांनवरुध्द भारतीय दां ि नवनध सांहीता कलम,
34,114,379,392,393,394,396 इत्यादी कलमाांतर्गत र्ुन्द्हा दाखल करणे, महाराष्ट्र जनमि
महसूल सांनहता, 1966 मधील कलम 48 व7 मधील तरतुदीिुसार दां िात्मक कारवाई करणे व कलम
48व8 मधील तरतुदीिुसार वाळू तत्खििासाठी वापरलेली यांत्रसामग्री व वाहतूकीसाठी वापरलेली
वाहिे जप्त करणे, अवैध तत्खिि केलेली वाळु जप्त करणे इत्यादी कारवाई करयायात यावी.
वइ वाळू च्या अवैध तत्खिि व वाहतुकीच्या प्रकरणात वाळू च्या बाजारभावाच्या आधारे दां िाची
आकारणी करयायासाठी नजल्हानधकारी याांिी नजल्हयातील वाळू च्या बाजारभावाची सरासरी काढू ि
दरवषी नदिाांक 1 जािेवारी रोजी वाळू चे बाजारभाव निनित करावे व त्यािुसार दां िाच्या रकमेची
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पनरर्णिा करावी. प्रकरणपरत्वे दां िात्मक कारवाई करयायापूवी सांबांनधताांिा िोटीस दे वूि त्याांची बाजू
ऐकूि घेऊि कायद्यातील तरतुदीिुसार स्वयांस्पष्ट्ट आदे श पानरत करयायात यावेत.
तसेच वाळू चे अवैध तत्खिि/ वाहतुकीच्या अिुषांर्ािे कारवाई करताांिा महसूल अनधकारी /
कमगचारी याांच्यावर हल्ले होत असल्याचे निदशगिास आल्यास रकवा अशा नठकाणी सांघनटत र्ुन्द्हेर्ारीचे
प्रकार आढळू ि आल्यास अशा सांघनटत र्ुन्द्हेर्ारीनवरुध्द “महाराष्ट्र झोपिपट्टी र्ुांि, हातभट्टीवाले,
औषनधरव्ये नवषयक र्ुन्द्हेर्ार, धोकादायक व्यक्ती व याांच्या नवघातक कृत्याांिा आळा घालयायाबाबत
अनधनियम, 1981 अनधनियमान्द्वये कारवाई करयायात यावी.
(ई) नललावधारक / परवािाधारक याांिी पयावरण अिुमतीमधील अटी व शतीचे तसेच पयावरण
नवषयक नियमातील तरतूदींचे पालि करणे बांधिकारक असेल. सदर तरतुदीचे तल्लांघि झाल्यास ते
पयावरण वसांरक्षण अनधनियम, 1986 मधील तरतुदीिूसार कारवाईस पात्र राहतील.
वत वाळू /रेतीचे तत्खिि करतािा रकवा ती काढतािा खाजर्ी मालमत्तेस कोणतीही हािी/िुकसाि
पोहचल्यास त्याची भरपाई करयायाचे दानयत्व नललावधारकावर राहील. अशा हािीची / िुकसािीची
पनरर्णिा नजल्हानधकारी/अपर नजल्हानधकारी याांच्याकिू ि करयायात येईल व त्याबाबतचा त्याांचा
निणगय अांनतम राहील व अशी रक्कम जमीि महसूलाच्या थकीबाकीच्या वसूलीप्रमाणे सांबांधीत
नललावधारकाकिू ि वसूल करयायास पात्र राहील.
14. प्रनतबांधात्मक तपाययोजिा :वाळू चे अवैध तत्खिि व वाहतुक होणार िाही यासाठी सांबांनधत नजल्हानधकारी/ नवभार्ीय
आयुक्त याांिी पुढीलप्रमाणे कायगवाही करावी :1)

प्रत्येक वाळू र्टाांमधील वाळू वाहतूकीसाठी एकच रस्ता ठे वयायात यावा.

2

नजल्हानधकारी याांिी वाळू र्ट असलेल्या भार्ातील मोक्याच्या नठकाणी चेकिाके निनित
करावे. अशा निनित केलेल्या चेकिाक्यावर शासिािे निनित केलेल्या प्रमाणकािुसार
नजल्हा नियोजि सनमती याांच्याकिू ि निधी तपलब्लध करुि वजिकाटा बसनवयायाबाबत
कायगवाही करयायात यावी.

3 वअ प्रत्येक वाळू र्टाच्या नठकाणी २४/७

छायानचत्रण होयायासाठी नललावधारकामाफगत

CCTV बसनवयायात यावेत. यापैकी नकमाि एक CCTV कॅमेरा वाहतुकीच्या साधिात ज्या
नठकाणी वाळू भरयायात येते त्या नठकाणी बसनवयायात यावा व वाळू र्टातील वाळू ची वाहतूक
करणारी सवग वाहिे र्ावातील ज्या नठकाणावरुि ये-जा करतात त्या नठकाणच्या
छायानचत्रणासाठी वापरयायात यावा. वाळू र्टाच्या नठकाणी बसनवलेल्या CCTV ची रकमत
नललावधारकाांिा सोसणे आवश्यक राहील. तसेच नललाव ि झालेल्या वाळू र्टातील वाळू ची
अवैध वाहतुक होवू िये यासाठी ज्या नठकाणाहू ि वाहतूक होयायाची शक्यता आहे , अशा
नठकाणीही सीसीटीव्ही कॅमेरे बसनवयायात यावे व यासाठी नजल्हा नियोजि सनमती
याांच्याकिू ि निधी तपलब्लध करुि घेयायाबाबत कायगवाही करयायात यावी.
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वब

नललावधारकाांिी बसनवलेल्या CCTV चा Address नजल्हानधकारी / नवभार्ीय आयुक्त

व शासिाच्या महसूल व वि नवभार्ाकिे दे णे आवश्यक राहील. नललावधारकािे वाळू
तत्खिि व वाहतुकीचे छायानचत्रण असलेली सीिी

दर 15

नदवसाांिी तहनसलदार

कायालयात जमा करणे अनिवायग राहील.
वक तहनसलदाराांिी सदर सीिी मधील छायानचत्रण आपल्या अनधिस्त यांत्रणेमाफगत तपासूि
घ्यावे. सांबांनधत तहनसलदार व तप नवभार्ीय अनधकारी याांिी अधूिमधूि स्वत: दे खील अशा
छायानचत्रणाची तपासणी करावी. अशा तपासणीत सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरा काही काळासाठी
बांद असल्याचे निदशगिास आल्यास, मांजूर वाळू साठा व वाळू तत्खििासाठी तपलब्लध नदवस
यािुसार दरनदवशी करावयाचे तत्खिि नवचारात घेऊि, जेवढे नदवस सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरा
बांद होता, तेवढे नदवस सरासरी तत्खिि केले, असे र्ृहीत धरुि नललावाच्या रकमेिुसार
प्रतीब्रास रक्कम पनरर्णीत करुि त्या दरािे सी.सी.टी.व्ही.

कॅमेरा बांद असलेल्या

कालावधीत तत्खिि केलेल्या वाळू च्या रक्कमे एवढी दां िात्मक रक्कम नललावधारकाकिू ि
वसूल करयायात यावी. एखाद्या नदवशी नकतीही कालावधीसाठी सी.सी.टी.व्ही बांद असला,
तरीही पूणग नदवसासाठी सी.सी.टी.व्ही. बांद असल्याचे समजूि वरील प्रमाणे दां िात्मक
रकमेची आकारणी व वसूली करयायात यावी.
4

प्रत्येक र्ाव कामर्ार तलाठयािे त्याच्या कायगक्षत्र
े ातील वाळू र्टास नियनमतपणे भेट

दे णे आवश्यक राहील. त्यासाठी सांबांनधत नललावधारकाकिे तहनसलदाराांिी प्रमानणत करूि
नदलेली भेटवही ठे वणे बांधिकारक असेल. तलाठयािे वाळू र्टास भेट नदल्यािांतर दै िांनदि भेट
वहीमध्ये त्याची िोंद करुि नदिाांनकत स्वाक्षरी करावी.
5

सांबांनधत मांिळ अनधकाऱयािेही नियनमतपणे त्याांच्या कायगक्षत्र
े ातील वाळू र्टाची पाहणी

करूि, त्याची िोंद तक्त दै िांनदि भेट वहीमध्ये करुि, नदिाांनकत स्वाक्षरी करावी.
6

सांबांनधत तहनसलदार, तपनवभार्ीय अनधकारी व अपर नजल्हानधकारी याांिी त्याांच्या

क्षेत्रातील वाळू र्टाला वेळोवेळी आकस्स्मक भेट दे ऊि त्याची दै िांनदि भेटवहीत िोंद करुि,
नदिाांनकत स्वाक्षरी करावी.
7

ज्या वाळू र्टाांबाबत नवधािमांिळात ताराांनकत प्रश्न, अताराांनकत प्रश्न, लक्षवेधी सूचिा व

अन्द्य कोणत्याही मार्ािे र्ांभीर तक्रार तपस्स्थत झाली असेल अशा सवग प्रकरणात अपर
नजल्हानधकारी याांिी व्यक्तीश: स्थळ पाहणी करूि शासिास अहवाल सादर करणे
बांधिकारक असेल.
8 वरील अनधकाऱयाांिी रेतीर्टाची तपासणी करतािा खालील बाबी कटाक्षािे पहाव्यात :वअ तत्खििास प्रारांभ केल्यापासूि तपासणीच्या नदिाांकापयंत तत्खिि केलेल्या वाळू चे
पनरमाण व तपासणीच्या नदवसापयंत तत्खििाच्या नठकाणी असलेला वाळू साठा.
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वब सांबांनधत तलाठी व ग्रामसेवक तसेच सांबांनधत नललावधारक याांच्यासमक्ष दरमहा
वाळू र्टामधील तत्खििाची मोजणी करयायात यावी.
वक

िदीपात्रात पूल असल्यास त्या पुलाच्या आजूबाजूस तसेच बेंच माकगच्या

आजूबाजूस व बेंच माकगच्या खाली वाळू तत्खिि केले जात आहे रकवा कसे याची
पहाणी करयायात यावी व त्याची िोंद भेटवहीत घेयायात यावी.
वि िदीच्या काठाजवळच्या लर्तच्या भार्ामध्ये तत्खिि केले जाते आहे रकवा कसे, व
त्याकनरता पोकलेि/ जेसीबी याांसारख्या याांनत्रक साधिाांचा वापर करयायात आला आहे
रकवा कसे,
वइ तत्खिि केलेला वाळू साठा नवहीत अांतरापयंत करयायात आलेला आहे रकवा कसे,
9 नजल्हानधकाऱयाांिी तपासणीची वरील मािके काटे कोरपणे पाळली जात आहेत रकवा कसे
याची खात्री करुि घ्यावी. तपासणीिांतरही एखाद्या अनधकाऱयाच्या कायगक्षेत्रात अवैध वाळू
तत्खिि/ वाहतूक अव्याहतपणे होत असल्याचे निष्ट्पन्न झाल्यास, सांबांनधत अनधकाऱयाचे अवैध
तत्खिि/वाहतूक करणाऱया व्यक्तींशी सांर्िमत आहे असे र्ृहीत धरुि सांबांनधतानवरुध्द
नशस्तभांर्ाच्या कारवाईचा प्रस्ताव नवभार्ीय आयुक्ताांमाफगत शासिास सादर करयायात यावा.
15. सनियांत्रण:वअ वाळू वाहतूकीसाठी केन्द्र शासिाच्या नदिाांक 15.01.2016 च्या अनधसूचिेतील पनरनशष्ट्ट
12 मधील सनियांत्रण प्रनकयेचा वापर करणे अनिवायग राहील. तसेच वाळू च्या अवैध
तत्खिि/वाहतूकीस प्रभावीपणे आळा घालयायाच्या दृष्ट्टीिे तक्त सनियांत्रण प्रनकयेबरोबरच
शासिास कोणताही आनथक भार पिणार िाही, अशा प्रणालीचा वापर करयायाची सांबांनधत
नजल्हानधकाऱयाांिा मुभा राहील.
वब र्ौण खनिजाच्या अवैध तत्खिि/वाहतूकीवर प्रभावी नियांत्रण ठे वणे शक्य व्हावे, यासाठी
तहनसल, तप नवभार्, नजल्हा स्तरावर व नवभार्ीय स्तरावर पोलीस, पनरवहि नवभार्ातील
अनधकारी/कमगचारी व महसूल अनधकारी / कमगचारी याांची स्वतांत्र भरारी / दक्षता पथके अपर
नजल्हानधकारी /नजल्हानधकारी व नवभार्ीय आयुक्त याांिी निमाण करावी. सदर पथकाांिी
त्याांच्या कायगक्षत्र
े ातील अवैध तत्खिि व वाहतूकीस अटकाव करणे ही या पथकाची सामुहीक
जबाबदारी राहील.
वक र्ौण खनिजाच्या अवैध तत्खिि /वाहतूकीची घटिा वा प्रकरण ज्या महसूल अनधकारी /
कमगचारी याांच्या कायगक्षत्र
े ात तघिकीस येईल, ते अनधकारी / कमगचारी सदर प्रकरणात
जबाबदार आहेत काय याची कसूि तपासणी करयायात यावी. तपासणीमध्ये सांबांनधत स्थानिक
अनधकारी / कमगचारी अवैध तत्खििाकिे हेतुत: दुलगक्ष करीत असल्याचे आढळू ि आले रकवा
त्याांिी अवैध तत्खिि / वाहतूकीवर पुरेसे नियांत्रण ि ठे वल्याचे आढळल्यास त्या अनधकारी /
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कमगचारी याांच्यावर जबाबदारी निनित

करुि, त्याांच्यानवरुध्द

प्रचनलत नियमािुसार

नशस्तभांर्नवषयक कारवाई करयायात यावी.
वि

वाळू /रेतीच्या अवैध

तत्खिि/वाहतूकीसांबध
ां ीच्या तक्रारी/नििावी तक्रारी

online

करयायासाठी प्रणाली तयार करयायात यावी. सदर प्रणालीत तक्रारीस/ नििावी तक्रारीस online
तक्रार क्रमाांक दे यायाबाबत तरतुद असावी. वाळू /रे तीच्या अवैध तत्खिि/वाहतूकीच्या तक्रारी
करयायासाठी प्रत्येक नजल्याच्या नठकाणी Toll Free Number तपलब्लध करूि दे यायात यावा.
तसेच वाळू /रेतीच्या अवैध तत्खिि/वाहतुकीच्या तक्रारी/ नििावी तक्रारीं सांदभात प्रत्येक
नजल्हानधकारी/तपनवभार्ीय अनधकारी/ तहनसलदार कायालयाांिी िोंदवही ठे वावी. सदर
िोंदवहीत तक्रारीबाबत सांपूणग मानहती व सदर तक्रारीच्या अिुषांर्ािे केलेल्या कायगवाहीची
सनवस्तर मानहती ठे वयायात यावी. तसेच सदर तक्रारी/नििावी तक्रारीबाबतची मानहती
ऑिलाईि तपलब्लध करुि दे यायात यावी.
16. तत्खििाबद्दल मानसक अहवाल:प्रत्येक नजल्हयामध्ये एकूण वाळू घाट नकती आहेत, त्यापैकी नकती वाळू घाटाांचा नललाव
झाला, नकती वाळू घाटाांचा नललाव झाला िाही, या नललावात शासिास नकती महसूल प्राप्त
झाला, प्रत्येक वाळू घाटातूि दर मनहन्द्याला नकती ब्रास वाळू तत्खिि करयायात आली, तसेच
नजल्हयामध्ये अवैध तत्खििाची नकती प्रकरणे प्रत्येक मनहन्द्याला तघिकीस आली व नकती
प्रकरणात सांबांनधताांवर र्ुन्द्हे दाखल करयायात आले, याबाबतचे मानसक नववरणपत्र अपर
नजल्हानधकारी /नजल्हानधकारी याांिी शासिास व सांचालक, भूनवज्ञाि व खनिकमग
सांचालिालय याांिा सादर करावे.
17. अ दक्षता सनमत्याव1 शासि निणगय क्रमाांक र्ौखनि 10/0411/प्र.क्र. 285/ख, नद. 27/01/2012 अन्द्वये र्ौण
खनिजाच्या अवैध तत्खिि व वाहतूकीच्या तक्रारीच्या पिताळणीसाठी शासि स्तरावर दक्षता व
निरीक्षण पथक निमाण करयायात आले आहे. सदर दक्षता व निरीक्षण पथक पुढीलप्रमाणे राहील
:सह/तप सनचव - ख कायासि

-

पथक प्रमुख

अवर सनचव/कक्ष अनधकारी - ख कायासि

-

सदस्य

सहायक कक्ष अनधकारी - ख कायासि

-

सदस्य

सांबांनधत नजल्हा खनिकमग अनधकारी

-

सदस्य

सांबांनधत नजल्हा अनधक्षक भूनम अनभलेख

-

सदस्य

सदर दक्षता व निरीक्षण पथकाांकिू ि करयायात येणाऱया तपासणी दरम्याि वाळू चे अवैध
तत्खिि, वाहतूक व वाळू साठे आढळू ि आल्यास, तत्खििासाठी वापरयायात आलेली यांत्रसामग्री,
वाहतुकीची साधिे व वाळू साठे जप्त करुि, ते सांबांनधत तहनसलदार याांच्या ताब्लयात दे यायात यावे.
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सांबांनधत तहनसलदार याांिी सदर वाळू साठ्याच्या व यांत्रसामग्रीच्या नवल्हेवाटीबाबत नियमािुसार
नवहीत कायगपध्दती अिुसरुि तात्काळ कायगवाही करावी.
व2) नजल्हानधकारी याांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या नजल्हास्तरीय दक्षता सनमतीची रचिा
पुढीलप्रमाणे असेल :व1 नजल्हानधकारी

-

अध्यक्ष,

व2 पोलीस आयुक्त

-

सदस्य,

व3 पोलीस अनधक्षक

व3

-

सदस्य,

व4 नजल्हा पनरषदे चे मुख्य कायगकारीअनधकारी -

सदस्य,

व5 अपर नजल्हानधकारी

-

सदस्य,

व6 प्रादे नशक पनरवहि अनधकारी

-

सदस्य,

व7 नजल्हा अनधक्षक भूमी अनभलेख

-

सदस्य,

व8 नजल्हा खनिकमग अनधकारी

-

सदस्य सनचव

तप नवभार्ीय अनधकारी याांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या दक्षता सनमतीची रचिा पुढीलप्रमाणे

असेल :व1

तप नवभार्ीय अनधकारी

-

अध्यक्ष

व2 तपनवभार्ीय पोलीस अनधकारी

-

सदस्य

व3 सांबांनधत तहनसलदार

-

सदस्य

व4 प्रादे नशक पनरवहि अनधकारी याांचा प्रनतनिधी -

सदस्य

व5 तप नवभार्ीय अनधकारी याांच्या कायगक्षत्र
े ातील सांबांनधत तहनसलदार

- सदस्य सनचव

(4) तहनसलदार याांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या दक्षता सनमतीची रचिा पुढीलप्रमाणे असेल :व1 तहनसलदार

-

अध्यक्ष,

व2 तप अनधक्षक भूनम अनभलेख

-

सदस्य

व3 र्ट नवकास अनधकारी

-

सदस्य

व4 पोलीस निरीक्षक

-

सदस्य

व5 िायब तहनसलदार वमहसूल

-

सदस्य सनचव

व5 ज्या र्ावात वाळू साठे असतील अशा र्ावात ग्राम दक्षता सनमती स्थापि करयायात यावी. या
सनमतीची रचिा पुढीलप्रमाणे असावी :(1 ग्रामपांचायतीचे सरपांच

-

अध्यक्ष

(2 ग्राम सेवक

-

सदस्य

(3 पोलीस पाटील

-

सदस्य

(4 कोतवाल

-

सदस्य

(5 तलाठी

-

सदस्य सनचव
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ब दक्षता सनमतीचे कामकाज :व1 नजल्हानधकाऱयाांिी सदर सनमतीची दर मनहन्द्यात एकदा बैठक घेऊि आधीच्या मनहन्द्यात
वाळू /रेतीच्या अवैध तत्खिि व वाहतुकीबाबत दक्षता सनमतीकिे प्राप्त झालेल्या तक्रारी, निवेदिे व
त्यासांबांधात करयायात आलेल्या कायगवाहीचा आढावा घ्यावा. तसेच अशा प्रकरणाांिा आळा घालयायासाठी
करावयाच्या तपाययोजिा सांदभातील सूचिा सांबांनधताांिा द्याव्यात. नजल्हास्तरीय दक्षता सनमतीिे वरील
बाबीखेरीज पुढीलप्रमाणे कायगवाही करावी :वअ वाळू च्या अवैध वाहतूकीसाठी रॅक्टर वापरल्यास प्रादे नशक पनरवहि अनधकाऱयाांिी त्याची
िोंदणी रद्द करावी.
वब वाळू च्या अवैध वाहतूकीसाठी वापरयायात आलेल्या इतर वाहिाांचे तदा. रक, टे म्पो,
याांसारख्या वाहिाांसाठी नजल्हानधकाऱयाांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या प्रादे नशक पनरवहि
प्रानधकरणािे ( Regional Transport Authority) अशा वाहिाांचा परवािा नकमाि एक वषासाठी
निलांनबत करावा. अशा निलांनबत करयायात आलेल्या वाहिाांवर बिावट िांबर प्लेट लावूि त्या
वाहिाांचा वापर वाहतूकीसाठी होणार िाही, याची ही खबरदारी घ्यावी.
वक महाराष्ट्र मेरीटाईम बोिाकिे िोंदणी ि झालेल्या होड्या वाळू /रे ती वाहतूकीसाठी
वापरल्यास त्या जप्त करुि, अशा होड्याांचा नललाव करयायात यावा .
वि वाळू /रेतीच्या अवैध वाहतुकीसाठी वापरयायात आलेली साधिे जप्त केल्यािांतर त्याच्या
मालकाांकिू ि चाांर्ल्या वतगणक
ु ीचे बांधपत्र घेतल्यािांतर अशी वाहिे पुन्द्हा अवैध वाहतूकीसाठी
वापरयायात आल्याचे निदशगिास आल्यास, सदर बांधपत्र रद्द करूि त्याची रक्कम शासि जमा
करयायात यावी व अशा वाहिाचा परवािा नकमाि 6 मनहिे निलांबीत करयायात यावा.
व2 तप नवभार्ीय अनधकाऱयाांिी व तहनसलदाराांिी त्याांच्या अध्यक्षतेखालील दक्षता सनमतीची बैठक
दरमहा घ्यावी व वर स्पष्ट्ट केल्याप्रमाणे कायगवाही करावी.
व3 ग्रामदक्षता सनमतीची दर पांधरा नदवसाांिी एक बैठक घेणे आवश्यक असेल, वाळू /रेतीचे अवैध
तत्खिि होत असल्यास त्याला आळा घालयायासाठी ग्रामदक्षता सनमतीच्या काही नशफारशी असल्यास
त्या सांबांनधत तहनसलदार व नजल्हानधकारी याांच्याकिे सादर करयायात याव्यात.
18. नजल्हा खनिज प्रनतष्ट्ठाि निधीमधूि सांबांनधत ग्रामपांचायतीसाठी निधी:केंर शासिािे खाण व खनिजे वनवकास व नवनियमि सुधारणा अनधनियम, 2015 मधील कलम
9 वब मध्ये राज्य शासिािे अनधसूचिेद्वारे खनिकमामुळे बानधत प्रत्येक नजल्यात नजल्हा खनिज
प्रनतष्ट्ठाि स्थापि करयायाची तरतूद केली आहे. त्यािुसार शासि अनधसूचिा तद्योर्, ऊजा व कामर्ार
नवभार् क्रमाांक एमिीएफ 0615/51/प्र.क्र.34/तदयोर्-9, नदिाांक 1.09.2016 अन्द्वये, नजल्हा खनिज
प्रनतष्ट्ठाि स्थापि करुि, सवग प्रकारच्या र्ौण खनिज खाणपट्टाधारक, परवािाधारक तसेच वाळू
नललावधारकाकिू ि शासिास जमा करयायात येणाऱया स्वानमत्वधिाच्या व नललावाच्या रकमेच्या 10
टक्के रक्कम नजल्हा खनिज प्रनतष्ट्ठािसाठी अांशदाि म्हणूि घेयायाचा निणग य घेयायात आला आहे . सदर
निधीमधूि ग्रामपांचायती क्षेत्रातील रस्ते , आरोग्य, इत्यादी साठी निधी दे य आहे .
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शासि अनधसूचिा तद्योर्, ऊजा व कामर्ार नवभार् क्रमाांक एमिीएफ 0615/ 51/
प्र.क्र.34/तदयोर्-9, नदिाांक 1.09.2016 अन्द्वये, नजल्हा खनिज प्रनतष्ट्ठाि निधीमध्ये जमा होणा-या
रकमेच्या पाच टक्केपेक्षा जास्त िाही अशी रक्कम प्रशासकीय रकवा आस्थापिा खचग भार्नवयायासाठी
खचग करता येते. सदर मयादे च्या अनधि राहू ि तक्त निधीतूि खालील बाबींकरीता र्रजेिुसार खचग
करता येऊ शकेल:1. अवैध तत्खिि व वाहतूक रोखयायासाठी करावयाच्या आवश्यक तपाययोजिा करणे.
2. जप्त केलेले वाहि बांद स्स्थतीत असल्यास सदर वाहि सुरनक्षत स्थळी हलनवयायासाठीच्या
तपाययोजिा करणे.
3. जप्त केलेल्या वाळू साठ्याचे सांरक्षण करयायासाठी व क्षेनत्रय अनधकाऱयाांच्या सांरक्षणासाठी सुरक्षा
रक्षक नियुक्त करणे.
4. दक्षता व निरीक्षण पथकासाठी खाजर्ी वाहिे भाड्यािे घेणे.
19. वाळू /रेती तत्खििातील अिचणी व तक्रारीसांदभात नजल्हास्तरीय सनमती :नललाव झालेल्या वाळू /रेती र्टाांतूि वाळू तत्खििासाठी नललावधारकास येणाऱया अिचणी व
नवनवध व्यक्ती व सांस्थाांकिू ि वाळू तत्खििाबाबत करयायात येणाऱया तक्रारीसांदभात चौकशी करुि
चौकशीच्या निष्ट्कषािुसार कायगवाही करयायासाठी अपर नजल्हानधकारी / नजल्हानधकारी याांच्या
अध्यक्षतेखाली पुढील अनधका-याांचा समावेश असलेली सनमती राहील.
व1 अपर नजल्हानधकारी /नजल्हानधकारी

-

अध्यक्ष

व2 मुख्य कायगकारी अनधकारी, नजल्हा पनरषद

-

सदस्य

-

सदस्य

व3 सावगजनिक बाांधकाम नवभार्ाचा नजल्यातील
कायगकारी अनभयांता
व4 भूजल सवेक्षण व नवकास यांत्रणेचा नजल्यातील रकवा
यथास्स्थती नवभार्ातील वरीष्ट्ठ अनधकारी

वअ

-

सदस्य

व5 महाराष्ट्र प्रदु षण नियांत्रण मांिळाचा नजल्हास्तरीय अनधकारी

-

सदस्य

व6 नजल्हा खनिकमग अनधकारी

-

सदस्य सनचव

एकदा अत्युच्च बोली स्वीकारुि अांनतम करयायात आलेल्या नललावात वाळू तत्खिि करयायास

नललावधारकास काही अिचणी / अिथळे आल्यास, त्याांिी याबाबत सांबांनधत तहनसलदार याांच्याकिे
अजग सादर करावा. सांबांनधत तहनसलदार याांिी अजग प्राप्त झाल्यािांतर त्या वाळू र्टातूि तत्खिि
करयायास येणा-या अिचणींची चौकशी करुि त्याबाबतचा अहवाल तक्त सनमतीसमोर सादर करावा.
सदर अहवालावर तक्त सनमतीिे 15 नदवसाांत निणगय घेणे आवश्यक राहील.
वब

तसेच रेती / वाळू स्थळातूि नललावाांच्या अटी /शतीचे तल्लांघि करुि वाळू चे तत्खिि होते ,

अवैध / नियमबाय वाळू तत्खििामुळे िदी काठच्या र्ावातील नपयायाच्या व शेतीच्या पायायावर नवपरीत
पनरणाम होतो, वाळू च्या वाहतूकीमुळे िदी काठच्या शेतीची/ रस्त्याांची हािी होते , अशा स्वरुपाच्या
तक्रारी नवनवध व्यक्ती व सांस्थाकिू ि प्राप्त झाल्यास, अशा तक्रारीची तहनसलदार याांिी चौकशी करुि
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त्याबाबतचा अहवाल तक्त सनमतीसमोर सादर करावा. सदर अहवालावर तक्त सनमतीिे 15 नदवसाांत
निणगय घेणे आवश्यक राहील.
वक

नललावधारकास वाळू तत्खिि करयायास होणाऱया स्थानिक नवरोधामुळे रकवा त्याच्या

नियांत्रणाबाहेरील व िैसनर्क सबळ कारणामुळे वाळू चे तत्खिि करता येत िसल्यास नललावधारकािे
त्वरीत नजल्हास्तरीय सनमतीसमोर अजग करावा. याप्रमाणे लेखी अजग प्राप्त झाल्यास, सदर सनमतीिे
अशा वाळू / रेती स्थळािा प्रत्यक्ष भेट दे ऊि, त्या वाळू /रेती स्थळाचे पुिि: सवेक्षण करावे, तसेच
तक्रारीतील अन्द्य मुद्याांबाबत स्थानिक चौकशी करावी व सनमतीच्या बैठकीत त्यावर नवचार नवनिमय
करुि, सांबांधीत वाळू /रेती र्टातूि वाळू चे तत्खिि चालू ठे वयायानवषयी रकवा ते बांद करयायाबाबत 15
नदवसाांत तनचत निणगय घ्यावा व तो निणगय सांबांधीत नललावधारक, तक्रारदार व क्षेनत्रय महसूल अनधकायाांिा कळवावा. नजल्हास्तरीय सनमतीिे वाळू र्टाच्या सवेक्षणाच्यावेळी स्व्हिीओ नचत्रीकरण करयायाची
दक्षता घ्यावी.
वि ज्या तक्रारदाराला त्याच्या तक्रारीच्या सांदभात सनमतीिे घेतलेला निणगय मान्द्य िसेल , अशा
तक्रारदाराला त्याबाबत सांबांधीत नवभार्ीय आयुक्ताांकिे अनपल करता येईल. सांबांधीत नवभार्ीय आयुक्त
नजल्हास्तरीय सनमतीिे घेतलेल्या निणगयाचा फेरनवचार करुि कोणत्याही पनरस्स्थतीत 15 नदवसात
तनचत निणगय घेतील. सदर निणगय सांबांनधत तक्रारदार व सांबांनधत नजल्हानधकारी याांिा कळनवयायात
येईल.
वइ वरीलप्रमाणे वाळू तत्खििासांदभात प्राप्त तक्रारीच्या अिुषांर्ािे सदर सनमतीिे चौकशी करुि, ज्या
वाळू र्टातील वाळू चे तत्खिि बांद करयायानवषयी निणगय घेतला असेल, अशावेळी नललावधारकासोबत
करयायात आलेला करारिामा तात्काळ रद्द करयायात यावा. तसेच सांबांनधत नललावधारक याांिा
नललावाची रक्कम अथवा यथास्स्थती तत्खिि ि करता आलेल्या वाळू ची रक्कम परत करयायाबाबत
सदर शासि निणगयातील पनरच्छे द 21 मधील तरतुदीिुसार कायगवाही करयायात यावी.
वई नललावािे नदलेल्या ठे क्याच्या कालावधीत ठे का रद्द केल्यास रकवा नललावधारकास वाळू / रेती
तत्खिि करयायास बांदी घातल्यास नललावधारकास शासिावर खटला भरता येणार िाही.
20. अवैध तत्खिि व वाहतुक कारवाईत जप्त वाळू /रेती साठयाच्या नवल्हेवाटीबाबत अिुसरावयाची
कायगपध्दती:व1 जप्त केलेल्या वाळू साठा चोरी होऊ िये, पावसाच्या पायायामुळे वाळू वाहू ि जाऊ िये, धूप
होऊि वाळू साठा कमी होऊ िये, यादृष्ट्टीकोिातूि जप्त केलेल्या वाळू र्टाचा नललाव एक
मनहन्द्याच्या आत करयायात यावा.
व2 नजल्यात नललावात र्ेलेल्या वाळू /रेतीच्या सरासरी प्रतीब्रास रकमतीिुसार जप्त केलेल्या
वाळू /रेतीसाठयाची हातची रकमत निनित करयायात यावी. वनललाव झाले िसल्यास मार्ील
वषाच्या नललावात र्ेलेल्या वाळू /रेतीच्या सरासरी प्रतीब्रास रकमतीिुसार हातची रकमत निनित
करयायात यावी

पष्ृ ठ 33 पैकी 26

शासि निणगय क्रमाांकः र्ौखनि-10/0615/प्र.क्र.289/ख

व3 निनित केलेल्या हातच्या रकमतीिुसार जप्त केलेल्या वाळू साठ्याचा नललाव तपनवभार्ीय
अनधकारी याांिी करावा.
व४ वi नललावात ठे वयायात आलेल्या जप्त वाळू साठ्याकनरता हातच्या रकमतीपेक्षा वअपसेट
प्राईसपेक्षा कमी दे कार प्राप्त झाल्यास रकवा दे कार प्राप्त ि झाल्यास त्याची सनवस्तर कारणे
िोंदवूि त्या वाळू /रेती साठ्याचा दोिदा फेरनललाव करयायात यावा.
(ii) दोिदा फेरनललाव करुिही, अशा वाळू /रेती साठ्यासाठी हातच्या रकमतीपेक्षा वअपसेट
प्राईसपेक्षा जास्त दे कार प्राप्त ि झाल्यास रकवा दे कार प्राप्त ि झाल्यास त्याची सवगसाधारण
कारणे िोंदनवयायात यावी. अशा वाळू / रेती साठ्याची हातची रकमत मुळ हातच्या रकमतीपेक्षा
जास्तीत जास्त 25 % पयंत कमी करुि त्या वाळू /रेतीसाठ्याचा फेरनललाव करयायास
नवभार्ीय आयुक्ताांची अिुमती घेयायात यावी. ही प्रनक्रया 15 नदवसाच्या कालावधीत पूणग होईल
याची दक्षता घेयायात यावी.
वiii) शासिाच्या महसूलाचे िुकसाि होवू िये यासाठी, जप्त वाळू /रेती साठ्याच्या
नललावाबाबत वरीलप्रमाणे कायगवाही केल्यावरही जे वाळू साठे नललावात जाणार िाहीत, असे
वाळू साठे नजल्यातील सांबांनधत शासकीय कामाांच्या अांदाजपत्रकात िमूद केलेली वाळू ची
रकमत रकवा शासिािे वेळोवेळी निनित केलेल्या वाळू च्या स्वानमत्वधिाची रक्कम यापैकी जी
रक्कम जास्त असेल त्या रकमतीिुसार अशा शासकीय कामाांसाठी तपलब्लध करुि दे यायाकामी
परवािे मांजूर करयायाची मुभा नजल्हानधकाऱयाांिा राहील.
व5 वाळू साठ्याच्या जप्तीनवरुध्द सक्षम न्द्यायालयात दावा दाखल करयायात आला असल्यास
सक्षम न्द्यायालयाच्या परवािर्ीिे वाळू साठ्याचा नललाव करयायात यावा. सदर प्रकरणावरील
अांतीम निणगय झाल्यािांतर नललावापासूि प्राप्त रक्कम शासिाच्या नवनहत लेखानशषात जमा
करयायात यावी अथवा सांबांनधत व्यक्तीस परत करयायात यावी.
21. नललावाची रक्कम परत करयायासांबांधी कायगपध्दती :1 नललावाची रक्कम परत करयायासांबांधीची कारणे व अनधकार
(अ

वाळू र्टाचा यशस्वीनरत्या नललाव झाल्यािांतर नललावधारकािे नललावाची रक्कम

तसेच इतर सांबांनधत रकमा शासिजमा केल्यािांतर सांबांनधत नललावधारक याांिा काही
अपनरहायग कारणास्तव वाळू र्टाचा ताबा दे णे शक्य झाला िसेल/ होत िसेल अशा प्रकरणाांत
नजल्हास्तरीय सनमतीिे र्रज असल्यास स्थळ पहाणी करुि, वाळू र्टाचा ताबा दे णे शक्य
िाही, असा अहवाल नशफारशीसह शासिास सादर केल्यास नललावाची सांपूणग रक्कम परत
करयायाबाबत नवचार करता येईल.
वब नललावधारक याांिी नललावाची रक्कम तसेच इतर सांबांनधत रकमा शासिजमा केल्या
असतील आनण कोणत्याही न्द्यायालयीि आदे शािे रकवा शासिाच्या तसेच वरीष्ट्ठ
प्रानधकरणाच्या आदे शािे वाळू तत्खििास स्थनर्ती दे यायात आली असेल, अशा प्रकरणाांत
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ज्या कालावधीसाठी स्थनर्ती दे यायात आली आहे, त्या कालावधीच्या प्रमाणात नललावाची
प्रमाणशीर रक्कम परत करयायाबाबत नवचार करता येईल.
वक

अन्द्य कोणत्याही कारणास्तव वाळू तत्खिि करणे शक्य झाले िसेल/होत िसेल वतदा.

ग्रामस्थाांचा नवरोध, प्रशासकीय यांत्रणाांचा नवरोध अशा प्रकरणाांत नजल्हास्तरीय सनमतीिे
प्रत्यक्ष स्थळ पहाणी करुि, नललावधारक तसेच ग्रामस्थाांिी नदलेल्या कारणाांची खातरजमा
करुि, सांबांनधत वाळू र्टातूि वाळू चे तत्खिि करणे शक्य आहे रकवा कसे, याबाबत सुस्पष्ट्ट
नशफारशीसह अनभप्राय नजल्हानधकारी याांिा सादर करावेत. नजल्हानधकारी याांिी
नजल्हास्तरीय सनमतीिे वाळू तत्खिि ि करता येयायाबाबत नदलेल्या कारणाांची तपासणी
करुि, सदर कारणे समपगक असल्यास नललावस्थळाचा ताबा परत घ्यावा व सांबांनधत
नललावधारक याांिा नललावाची रक्कम/प्रमाणशीर रक्कम परत करयायासांबांधीचा स्वयांस्पष्ट्ट
प्रस्ताव नशफारशीसह नवभार्ीय आयुक्त याांच्यामाफगत शासिास सादर करावा.
2) नललावाची प्रमाणशीर रक्कम परत करयायाकामी पनरर्णिा :(अ) नललावाची दे काराची रक्कम व नललावातील अांदाजीत वाळू साठा यािुसार वाळू ची प्रतीब्रास
रकमत पनरर्णीत करयायात यावी.
वब

नललावातील अांदाजीत वाळू साठा व वाळू तत्खििासाठी तपलब्लध कालावधी यािुसार

दरनदवशी तत्खिि करावयाच्या वाळू चे सरासरी पनरमाण निनित करयायात यावे.
नललावधारकास ज्या कालावधीसाठी वाळू तत्खिि स्थनर्त/बांद ठे वावे लार्ले तो कालावधी व
दरनदवशी तत्खिि करावयाच्या वाळू चे सरासरी पनरमाण यािुसार स्थनर्त/बांद कालावधीमध्ये
तत्खिि करता येऊ ि शकलेला वाळू साठा निनित करयायात यावा.
वक वरील क्रमाांक वब िुसार निनित केलेला वाळू साठा व प्रत्यक्षात तत्खिि ि करता आलेला
वाळू साठा यापैकी जो कमी असेल, तेवढ्या वाळू साठी वरील क्रमाांक वअ येथील प्रतीब्रास
दरािुसार नललावधारकास दे य रकमेची पनरर्णिा करयायात यावी.
3 नललावाची रक्कम परत नमळयायासाठी अजग करयायाची कालमयादा:नललावधारकास नललावाच्या कालावधीत वरीलपैकी कोणत्याही कारणास्तव वाळू
तत्खिि करणे अशक्य असल्यास जास्तीत जास्त सांबांनधत वषाच्या

निसेंबर अखेरपयंत

नललावधारक याांिी सांबांनधत नजल्हानधकारी याांच्याकिे नललावाची रक्कम / प्रमाणशीर रक्कम
परत नमळयायासाठी अजग सादर करणे आवश्यक राहील. त्यािांतर करयायात आलेले अजग नवचारात
घेतले जाणार िाहीत.
(4) खालील कारणास्तव नललावाची रक्कम परत करयायात येणार िाही :वाळू /रेती निर्गती धोरणातील अटी व शती तसेच निनवदा सूचिेतील अटी व शतीिुसार
नललावधारकािे नललावात भार् घेयायापूवी, वाळू स्थळात अपेनक्षत वाळू साठा आहे रकवा िाही,
वाहतूकीसाठी आवश्यक रस्ते तपलब्लध आहेत रकवा िाहीत याची खात्री करणे आवश्यक आहे.
तसेच, परवािर्ी नदलेल्या साधिाांच्या सहाय्यािे वाळू चे तत्खिि करयायाची जबाबदारी
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नललावधारकाची आहे . त्यामुळे वाळू स्थळात अपेनक्षत वाळू साठा िाही, वाहतूकीसाठी आवश्यक
रस्ते तपलब्लध िाहीत, वाळू र्टात पाणी आहे, मातीनमश्रीत वाळू आहे, वाळू तत्खििासाठी
सक्शि पांपाची परवािर्ी नमळली िाही अशा कारणास्तव नललावाच्या रकमेचा परतावा अिुज्ञय
े
असणार िाही.
22. वाळू /रेती निर्गतीबाबत अथवा त्याअिुषांर्ािे यापूवी निर्गनमत करयायात आलेल्या शासि निणगय,
शासि ज्ञापि, शासि पनरपत्रक अथवा शासि पत्रान्द्वये दे यायात आलेले आदे श, सूचिा जर या शासि
निणगयातील काही तरतूदींशी नवसांर्त असतील तर अशा प्रकरणी या शासि निणगयातील तरतूदी अांतीम
समजूि त्यािुसार कायगवाही करयायात यावी.
केंर शासिािे निर्गनमत केलेल्या Sustainable Sand Mining Management Guidelines च्या
अिुषांर्ािे आवश्यक ते नदशानिदे श स्वतांत्रपणे निर्गनमत करयायात येतील.
सदर शासि निणगय नवत्त नवभार्ाच्या अिौपचानरक सांदभग क्रमाांक नवनव/नशकािा314,
नदिाांक 20/12/2017 अन्द्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीिे निर्गनमत करयायात येत आहे.
सदर शासि निणगय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
तपलब्लध करयायात आला असूि त्याचा सांकेताक 201801031940432119 असा आहे . हा आदे श
निजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि काढयायात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार व िावािे.

Rajendra
Kshirsagar

Digitally signed by Rajendra Kshirsagar
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Revenue
And Forest Dept, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=3e673df1a1f6243d932fcb8679fc8cd85d90c614
95ae8b4592f8dcc5b8a851a8, cn=Rajendra Kshirsagar
Date: 2018.01.03 20:04:27 +05'30'

वराजेन्द्र क्षीरसार्र
शासिाचे सह सनचव
प्रत,
1)

मा. राज्यपाल याांचे सनचव, राजभवि मलबार नहल, मुांबई.

2)

मा.मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य याांचे अप्पर मुख्य सनचव, मांत्रालय, मुांबई

3)

सवग मा.मांत्री याांचे खाजर्ी सनचव, मांत्रालय, मुांबई.

4)

सवग मा.राज्यमांत्री याांचे खाजर्ी सनचव, मांत्रालय, मुांबई.

5)

सवग मांत्रालयीि नवभार्.

6)

सवग नवभार्ीय आयुक्त.

7)

सवग नजल्हानधकारी.

8) सवग तपनवभार्ीय अनधकारी.
9)

सवग तहनसलदार.

10) सांचालक, भूनवज्ञाि व खनिकमग सांचालिालय, िार्पूर.
11) सांचालक, भूजल सवेक्षण व नवकास यांत्रणा सांचालिालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
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12) प्रधाि मुख्य वि सांरक्षक, िार्पूर.
13) महालेखापाल-1, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अिुज्ञय
े ता , (लेखापनरक्षा , मुांबई.
14) महालेखापाल-2, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अिुज्ञय
े ता , (लेखापनरक्षा , िार्पूर.
15) सवग कायासिे, महसूल व वि नवभार्, मांत्रालय, मुांबई-400 032.
16) निवििस्ती "ख" कायासि, महसूल व वि नवभार्, मांत्रालय, मुबई 400 032.
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नववरणपत्र
वाळू /रेती नललावाच्या अिुषांर्ािे इतर अटी व शती :व1) नललावधारकाला िदीपात्रातूि /िाल्यातूि रेती /वाळू तत्खिि करयायासाठी ज्या क्षेत्राचे
वाटप केले असेल त्याक्षेत्रातूि रेती/वाळू तत्खिि करतािा िैसनर्क सांपत्तीस व पयावरणास
धोका होणार िाही याची सवग खबरदारी नललावधारकािे घ्यावयाची आहे.
व2) नललावधारकािे र्ावक-याांच्या निस्तार हक्काांस बाधा पोहोचनवता कामा िये.
व3 नललावधारकािे रेती / वाळू चे केलेले तत्खिि, नवक्री व वाहतूक केलेल्या रेतीबाबतची
दै िांनदि नहशोब िोंदवही ठे वणे आवश्यक आहे. ही िोंदवही व इतर नहशोब कार्दपत्रे नजल्हा
खनिकमग अनधकारी, खनिकमग निनरक्षक, महसूल अनधकारी तसेच नजल्हानधकारी व भूनवज्ञाि व
खनिकमग सांचालिालयातील निरीक्षण करणा-या अनधका-याांसाठी तत्खििाच्या

जार्ेवर

तपलब्लध करुि द्यावीत.
व4) नललावधारकास वाळू ची / रेतीची वाहतूक करयायासाठी परवािा द्यावयाचा असल्यास त्यािे
सहकारी सांस्था/सांस्थाांिा प्राधान्द्य नदले पानहजे.
व5) वाळू ची वाहतूक करताांिा वाहिातील वाळू प्लास्टीक पेपरिे / तािपत्रीिे आच्छानदत
करुिच वाळू ची वाहतूक करणे बांधिकारक आहे. अशी वाहतुक ि केल्यास दांिात्मक कारवाई
करयायात यावी.
व6) नललावधारकािे त्याच्या नललावस्थळातील रेती / वाळू ची वाहतूक करणा-या वाहिास
त्याच्या वहि क्षमते इतक्याच पनरमाणाची वाहतूक करावी. वाहिक्षमतेपेक्षा अनधक पनरमाणाची
रेती / वाळू वाहू ि िेत असल्याचे आढळू ि आल्यास त्या वाहिातील सांपूणग वाळू अवैध आहे असे
समजूि त्यावर नियमािुसार दां िात्मक कारवाई तसेच क्षमतेपेक्षा जास्त वाहतूकीबाबत मोटर
वाहि कायद्यािुसार कारवाई करावी. दां ििीय कारवाईबरोबर जप्त केलेल्या रेतीचा नललाव
करयायात यावा.
व7 रेती/वाळू चे तत्खिि करतािा अथवा वाहतुक करतािा अपघात झाल्यास नललावधारकािे
अपघाताची मानहती तात्काळ जवळच्या पोलीस ठायायात द्यावी.
व8) नललावधारकािे नियमात िमुद केल्याप्रमाणे अटी व शतीचे तसेच र्ौण खनिज तत्खिि
नियमातील तरतूदी िुसार असलेले नियम (सांबांनधत नवभार्ास लार्ू असलेले नियम आनण
महाराष्ट्र जमीि महसूल अनधनियमातील तरतुदी िुसार लार्ू असलेल्या नियमाचे पालि
करणे बांधिकारक राहील. त्याचप्रमाणे नललावधारकािे रेतीचा/वाळू चा पूणग तपयोर् र्ौण
खनिज म्हणूिच केला पानहजे.
व9) रेतीचे/ वाळू चे तत्खिि करतेवळ
े ी जर काही प्रमुख खनिज आढळू ि आल्यास
नललावधारकािे/ठे केदारािे

नवभार्ीय

आयुक्त/नजल्हानधकारी/अपर

नजल्हानधकारी

याांच्याकिे सात नदवसात कळनवले पाहीजे.
व10) अांदानजत पनरमाणापेक्षा अनधक वाळू साठा रेतीर्टात असल्यास त्यावर नललावधारकाचा
कोणताही अनधकार राहणार िाही व अांदानजत पनरमाणापेक्षा अनधक तत्खिि करयायास
नललावधारकास परवािर्ी दे ता येणार िाही, या अटी करारिाम्यात अांतभूत
ग कराव्यात.
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व11) नललावािे नदलेल्या क्षेत्रातूि करारात िमूद केलेल्या कालावधीत, परवािर्ी नदलेल्या
साधिाच्या सहाय्यािेच वाळू चे/रेतीचे तत्खिि करयायाची जबाबदारी नललावधारकाची
राहील. वाळू स्थळात अपेनक्षत साठा िाही, रस्ते तपलब्लध िाहीत, वाळू स्थळात पाणी आहे,
वाळू र्टामधील वाळू मातीनमश्रीत आहे अशा तसेच मािवी वा िैसनर्क आपत्तीच्या
कारणास्तव सदर कालावधी कोणत्याही पनरस्स्थतीत वाढवूि नदला जाणार िाही व वाळू र्ट
बदलूि नदला जाणार िाही.
व12) तत्खिि केलेल्या रकवा काढलेल्या वाळू /रेतीची साठवणूक, नललाव ज्या अपर
नजल्हानधकारी /नजल्हानधका-यािे केला असेल त्याच नजल्हयात करावी लार्ेल व त्यासाठी
अकृषक परवान्द्यासह आवश्यक जमीि तपलब्लध करुि घेयायाची जबाबदारी नललाव धारकाची
असेल. वाळू /रेती ठे क्याची मुदत सांपयायापूवी ज्या वाळू / रेतीचे तत्खिि केलेले आहे त्या
वाळू चा/रेतीचा साठा मुदत सांपल्यािांतर 10 नदवसात तत्खििाच्या जार्ेवरुि हलनवयायात
आला िाही तर तो शासिाच्या मालकीचा होईल. अशा वाळू च्या / रेतीच्या रकमतीबाबत अथवा
मालकीबाबत नललावधारकास अथवा त्याांच्या ठे केदारास कोणताही हक्क साांर्ता येणार िाही
रकवा त्याबाबत शासिानवरुध्द दावा करता येणार िाही.
तसेच नललावाचा कालावधी सांपल्यािांतर तसेच 10 नदवसाची मुदत सांपल्यािांतर
कोणत्याही पनरस्स्थतीत वाळू /रेतीसाठा करयायास परवािर्ी दे ता येणार िाही रकवा त्याच्या
वाहतुकीसाठी दु य्यम वाहतूक पासेस दे यायात येणार िाहीत. याबाबत नललावधारकाशी
करावयाच्या करारपत्रात अशाप्रकारची अट अांतभूत
ग करयायात यावी.
व13 शासिाच्या पूवप
ग रवािर्ी नशवाय नललावधारकास नललाव / ठे का दुसऱया कोणाकिे ही
हस्ताांतरीत करता येणार िाही रकवा दु स-या कोणालाही चालनवयायास दे ता येणार िाही रकवा
नललावािांतर भार्ीदारही घेता येणार िाही.
व14 नललावधारकािे त्याांिा मांजूर केलेल्या वाळू घाटातूि तत्खिि केले आहे , त्याबाबतचे
नववरणपत्र दर मनहन्द्याच्या 10 तारखेला नजल्हानधकारी याांिा सादर करणे सक्तीचे आहे.
प्रत्यक्षात अशी नववरणपत्रे नललावधारकाकिू ि सादर केली जात िाहीत, असे आढळू ि येत
आहे. त्यामुळे जे नललावधारक मानसक नववरणपत्र नवनहत वेळेत सादर करणार िाहीत,
त्याांच्यानवरुध्द ठे का रद्द करयायाबाबत तसेच त्याांच्यानवरुध्द दां िात्मक कारवाई करयायाचे
अनधकार अपर नजल्हानधकारी /नजल्हानधकारी याांिा असतील.
व15) नललावधारक, त्याांच्या नललाव क्षेत्रातील ज्या नठकाणातूि रेती / वाळू काढयायािे धूप होऊ
शकेल व त्यामुळे निवासी इमारतींिा, घरे अथवा इतर बाांधकामे याांिा धोका निमाण होईल अशा
नठकाणातूि वाळू चे स्वत: तत्खिि करणार िाही अथवा इतराांिा तसे करयायास परवािर्ी दे णार
िाही. अशा प्रकरणी अपर नजल्हानधकारी /नजल्हानधकारी याांचा तत्खिि करयायास प्रनतबांध
करयायाचा निणगय अांनतम राहील.
व16) एकदा अत्युच्च बोली स्स्वकारुि अांनतम करयायात आलेल्या नललावात कोणत्याही
पनरस्स्थतीत रेती / वाळू तत्खििाचा कालावधी वाढवूि दे यायाचा अथवा कोणत्याही
कारणास्तव रेतीचा / वाळू चा र्ट बदलूि दे यायाची मार्णी नललावधारकास करता येणार
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िाही.

तत्खिि केलेल्या वाळू च्या / रेतीच्या वाहतूकीसाठी अस्स्तत्वात असलेले रस्तेच

नललावधारकािे वापरावयाचे आहेत. तसेच वाहतुकीसाठी वेर्ळे रस्ते तपलब्लध करुि नदले
जाणार िाहीत. तसेच वाहतुकीसाठी िवीि रस्ता नमळनवयायाची जबाबदारी नललावधारकाची
राहील. रस्ते तपलब्लध िाहीत रकवा वाहतुकीसाठी बांद आहेत या कारणास्तव कोणत्याही
पनरस्स्थतीत रे ती/वाळू तत्खििाचा कालावधी वाढवूि नदला जाणार िाही अथवा
रेती/वाळू घाट बदलूि नदला जाणार िाही.
व17) अवैध वाळू / रेती साठा पकिल्यािांतर महाराष्ट्र जमीि महसूल अनधनियम 1966 मधील
नियम 48 (7) व (8) िुसार कारवाई करयायात यावी.
व18) नवभार्ीय आयुक्त / नजल्हानधकारी/ अपर नजल्हानधकारी याांिी शासकीय / निमशासकीय,
स्वायत्तसांस्था व सहकारी सांस्था याांिा कोणत्याही कामासाठी वाळू / रेतीर्ट राखीव ठे वू िये
तसेच कोणत्याही प्रकारचा परवािा दे यायात येऊ िये. अपवादात्मक पनरस्स्थतीत वाळू र्ट राखूि
ठे वणे रकवा परवािा द्यावयाचा झाल्यास असा प्रस्ताव राज्य शासिास पाठवावा. त्यावर राज्य
शासि निणगय घेईल.
व19) नललावधारकािे /परवािाधारकािे वाळू वाहतूकीसाठी वापरयायात येणाऱया वाहिाांची
माहीती तहनसलदार/ नजल्हानधकारी याांिा दे यायात यावी. कोणत्याही पनरस्स्थतीत वाहिाच्या
वहि क्षमतेपेक्षा जास्त वाहतूक होणार िाही याची दक्षता घेयायात यावी.
व20 अपर नजल्हानधकारी /नजल्हानधकारी याांिी वाळू ची वाहतूक करणा-या रकिा एकाच
प्रकारचा रांर् दे णे शक्य आहे का याबाबतची शक्यता तपासूि पाहू ि वाळू वाहतूकीसाठी एकाच
प्रकारचा रांर् नदलेले रक वापरयायात येईल, याबाबत नललावधारकाशी चचा करुि निणगय
घ्यावा.
व21) वाळू चे/रेतीचे तत्खिि करतािा रकवा ती काढतािा खाजर्ी मालमत्तेस कोणतीही
हािी/िुकसाि पोहचल्यास त्याची भरपाई करयायाचे दानयत्व नललावधारकावर राहील. अशा
हािीची / िुकसािीची पनरर्णिा सक्षम अनधका-याकिू ि करयायात येईल व त्याबाबतचा त्याचा
निणगय अांनतम राहील व अशी रक्कम जमीि महसूलाच्या थकीबाकीच्या वसूलीप्रमाणे सांबांधीत
नललावधारकाकिू ि वसूल करयायात येईल.
**************.
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