िज हा धकार कायालय, अकोला
रे ती घाट ई-टडर ग
ं व ऑ शनक"रता सं$%&त अट व शत'
सन 2016-17 कर ता अकोला िज

यातील रे तीघाटांचे शासन

नणय !. गौख न

10/0512/(.!. 300/ख *द. 12 माच 2013 मधील तरतुद व अट शत0नुसार तसेच िज हा पयावरण
3वभागा5या पुव अनुमतीने ई- न3वदा व ई-7ललाव घे8यात येत आहे त.
अ)
1. ई – न3वदा व ई- 7ललाव हे िज हा पयावरण 3वभागाचे अनुमतीनस
ु ार घे8यांत येत आहे त.
2. *दनांक 30 स;ट< बर, 2017 ?कं वा िज हा पयावरण 3वभागाने पुव अनुमतीची अं तम दे तांना नमुद
केलेल अनम
ु तीची अं तम मुदत यापैकA जी अगोदर होईल तीच 7ललावाची अं तम मुदत राह ल.
3. एखादया घाटास अनुकूल ठराव (ा;त झाला नाह तर 7ललावधारकास फGत Hयाने 7ललावापोट
भरलेल 1/4 रGकम परत कर8यात येईल. HयाकJरता 7ललावधारकास कोणताह दावा / Kयाजाची
अथवा इतर भरणा केलेल शासकAय शू काची मागणी करता येणार नाह .
4. 7ललावाची कायवाह करतांना 7ललावा5या बोल 5या अनुषंगाने भOन घे8यात येणार 1/4 रGकम
नेट बॅकAग,!ेQडट काड, डेबीट काड, (एनईएफट

/ आरट जीएस ) पUदतीचा अवलंब कOन

ऑनलाईल (संगणकAय) पUदतीने िज हाWधकार अकोला यां5या खाHयात जमा करावी लागेल.
5. 7ललाव मंजरू झा यानंतर 7ललावा5या बोल (माणे 3/4 रGकम 7ललावधारकाने जमा के यानंतर
व नयमानस
ु ार करारनामा के यानंतर 7ललावधारकास वाळू / रे तीघाटाचा 3वह त कालावधीत ताबा
दे 8यात येईल.
6. सवY5च ई -

न3वदा, ई – 7ललाव धारकाने सरु Zा ठे व, पयावरण शु क, आयकर शु क, सKह[ Zण

शु क, भूप]ृ टभाडे, भाडेप^ा शू क तसेच मोजणी नकाशा जमा के यानंतर करारनामा कर8यात
येईल.
7. !. गौख न 10/0512/(.!. 300/ख *द. 12 माच 2013 मधील नमूद सव तरतद
ू आ_ण अट
व शत` न3वदाधारक/7ललावधारक यांना बंधनकारक राह ल.
8. 7ललावधारकाने वाहतुकAदरbयान सावज नक अथवा खाजगी पा8या5या पाईप लाईनचे कोणतेह
नुकसान होणार नाह याची दZता cयावी तdवतच अनावधानाने कोणतेह नुकसान झा यास
Hयाची भरपाई कOन दे णे बंधनकारक राह ल.
9. 7ललावाची मुदत संप यानंतर 7ललावधारकाने अनf
ु ेय मयादे त उHखनन के याबाबतचे (माणपh
सादर करावे लागेल.
10. वाळू वाहतुकAकJरता महामाय नंग (णाल चा वापर कर8यांत येईल.
(च7लत पUदतीनुसार (अ) अकोला िज हा एक घटक bहणून (ा;त सवY5च बोल (ब) तालुका
एक घटक bहणून (ा;त सवY5च बोल यांची बेर ज यापैकA जे अWधक असेल Hयास मंजूर दे 8यात
येईल. िज हा एक घटक bहणून बोल ?कं वा न3वदा (ा;त न झा यास उपरोGत ब आ_ण Hयाच
तालुGयातील रे तीiथळांचा समूहाकर ता समुह नहाय (ा;त सवY5च बोल ंची बेर ज यापैकA जे
अWधक असेल Hयास मंजूर दे 8यात येईल.
1.

रे ती/वाळू iथळां5या एकjhत समूहाकर ता ई- न3वदा िiवकार8यात येतील. kया न3वदाधारकांनी
संकेतiथळावर *दले या ई- न3वदा भर या नाह त अशा

न3वदा धारकां5या

न3वदा अवैध

ठर3व8यात येतील तसेच Hयाबाबत या कायालयात दाद माग8याचा अWधकार राहणार नाह .

2.

वाळू गटासाठl

निmचत कर8यात आले या अपसेट (ाईस (हातची ?कं मती) पेZा सवY5च

?कं मती5या ई- न3वदाधारकांस रे ती घाटांची नगती कर8यास नयमानस
ु ार (ाWधकृत

कर8यात

येइल.
3.

ई- न3वदाdवारे (ा;त झालेले दे कार हात5या ?कं मतीपेZा जाiत नस यास 3वभागीय आयुGतां5या
नद[ शास अनुसOन Hया वाळू गटा5या फेर ई- न3वदा/7ललाव बोल3व8यात येईल.

4.

ई- न3वदे dवारे cयावया5या रे ती/वाळू iथळात अपेnZत वाळूसाठा आहे ?कं वा नाह , वाहतुकAसाठl
आवmयक रiते उपलoध आहे त ?कं वा नाह त याची खाञी कOन घे8याची जबाबदार संबंधीत
नवीदाधारकाची राह ल.

5.

न3वदे तील (ा;त सवY5च बोल चा दे कार iवीकारणे ?कं वा नाकारणे याबाबतचा अं तम

नणय

िज हाWधकार घेतील व सदर नणय संबंWधतास न3वदा उघड8याचे *दवशीच कळ3व8यात येईल.
6.

सवY5च ई- न3वदा iवीकार यानंतर व 1/4 रGकम भर यानंतर 15 *दवसांत ई- न3वदे तील नमूद
केले या उवJरत रGकमे चा भरणा करणे बंधनकारक आहे , अशा हमीचे दायीHव iवीकारणा-या
दोन KयGतींसह न3वदाधारक iवखचाने खरे द केले या Oपये 100/- इतGया रकमे5या मुqांकAत
(iटॅ bप पेपर) कागदावर करारनामा कOन दे ईल. असे करारपh कOन न *द यास Hयाने भरलेल
1/4 रGकम ज;त कर8यात येईल व न3वदा रr कOन संबंधीत रे ती घाटा5या फेर न3वदा
बोल3व8यात येतील. तसेच 3व*हत कालावधीत वर ल (माणे करारपh न के या5या पJरणामी
न3वदाधारकास

होणा-या

कोणHयाह

नुकसानीची

जबाबदार

शासनावर

राहणार

नाह .

न3वदे मधील नमूद रकमेपैकA भरलेल रGकम वजा जाता 7श लक राह लेल 75 % (3/4)
रGकम सवY5च ई न3वदा िiवकार यापासून अथवा अं तम के यापासून 15 *दवसात एक रकमी
भरावी लागेल.

अtयथा न3वदा रr कर8यात येईल व 1/4 रGकम ज;त कर8यात येईल व

संबंWधत रे ती घाटा5या फेर न3वदा बोल3व8यात येतील.
% (3/4)

नवीदाधारकाने 7श लक राह लेल 75

रGकम 3व*हत मद
ु तीत भर यानंतर व नयमानुसार 3व*हत करारनामा के यांनतर,

Hयाला वाळू iथळाचा (HयZात ताबा उ7शरात उ7शरा सात *दवसात दे 8यात येईल.
7.

रे ती/वाळू (ठे का) ई न3वदा, न3वदाधारका5या कारणाiतव,

kयावेळी रr कर8यात येईल अशा

वेळेस Hया रे ती/वाळू घाटाचा नKयाने जाह रनामा काढून फेर न3वदा/7ललाव बोल3व8यात येईल.
फेर न3वदे त पुव05या

न3वदा ?कं मती पेZा कमी ?कं मत आ यास फरकाची रGकम पुव05या

न3वदाधारकाकडून जमीन महसुलाची थकबाकA bहणून वसूल कर8यात येईल.

तथा3प

फेर न3वदे त पुव05या ?कं मतीपेZा अWधक (जादा) ?कं मत आ यास Hयावर पुव05या न3वदाधारकास
कोणताह हGक राहणार
8.

नाह .

न3वदाधारक, Hयां5या ई न3वदा Zेhातील kया *ठकाणातन
ू रे ती/वाळू काढ8याने धूप होऊ शकेल
व Hयामुळे

नवासी इमारतींना, घरे अथवा इतर बांधकामे यांना धोका

नमाण होईल अशा

*ठकाणातुन वाळूचे iवतः उHखनन करणार नाह अथवा इतरांना तसे कर8यास परवानगी दे णार
नाह .

अशा (करणी उHखनन कर8यास ( तबंध करणारे िज हाWधका-यांचे

नणय अं तम

असतील.
9.

3व*हत केले या मयादे 5या प7लकडे असले या Zेञातून रे ती/वाळूचे उHखनन करता येणार नाह .
तसेच इतर KयGती5या खाजगी मालकA5या ज7मनीतून, अशा ज7मनी 7ललावाने दे 8यात आले या
Zेञात समा3व]ट अस या तर , रे ती/वाळू काढता येणार नाह
वापर8यात येणा-या ज7मनीतून रे ती/वाळू काढता येणार नाह .

तसेच रiते/पायवाट bहणून

10.

भज
ू ल सव[Zण 3वभाग/शासनाची पूव परवानगी घेत या 7शवाय वाळू5या उपiयाकर ता सGशन
पंbपसारxया व इतर यांjhक साधनांचा वापर करता येणार नाह .

11.

कोणHयाह रे वे5या पुला5या कोणHयाह बाजूने 600 मीटस (2000 फुट) अंतरा5या आत रे तीचे
उHखनन करता येणार नाह .

तसेच जेथे नद -ना यांवर पूल आहे त, Hया5या iतंभापासुन 100

मीटस पयyत उHखनन करता येणार नाह . तसेच अिiतHवात असले या सावज नक पाणी पुरवठा
/iञोतचे 500 मी. पJरसरात रे ती उHखनन करता येणार नाह .
12.

जेथे वाळू उHखनन चालू आहे , Hया *ठकाणी फलक लावून उHखनन Zेञाची सीमा निmचत कOन
दश3व8यात यावी.

13.

वाळूचे/रे तीचे उHखनन करतांना ?कं वा ती काढतांना खाजगी मालमHतेस कोणातीह हानी/नुकसान
पोहच यास Hयाची भरपाई कर8याचे दा यHव न3वदाधारकावर राह ल. अशा हानीची/नुकसानीची
पJरगणना सZम अWधका-याकडून कर8यात येईल व Hया बाबतचा नणय अं तम राह ल व अशी
रGकम थकAत जमीन महसूला5या वसूल (माणे संबंधीत

न3वदाधारकाकडून वसूल कर8यात

येईल.
14.

ई- न3वदे dवारे *दले या ठे Gया5या कालावधीत शासनाने तो ठे का रदद के यास ?कं वा Hयाला मंजूर
केले या Zेञाचे उHखनन कर8यास ?कं वा रे ती/वाळू काढ8यास बंद

घात यास

न3वदाधारकास

शासनावर खटला भरता येणार नाह .
15.

उHखनन केले या ?कं वा काढले या वाळूचे/रे तीची साठवणुक फेर 3व!Aसाठl करता येणार नाह .
वाळु/रे ती ठे Gयाची मुदत संप8यापूव0च रे ती धोरण 12 माच, 2013 नस
ु ार kया वाळूचे/रे तीचे उHखनन
केलेले आहे Hया वाळूचा/रे तीचा साठा मुदत संपtयापूव0च उHखनना5या जागेवOन हल3व8यात आला
नाह तर तो शासना5या मालकAचा होईल व अशा वाळूचा/रे ती5या ?कं मतीबाबत अथवा मालकAबाबत
7ललावधारकास अथवा Hयां5या ठे केदारास कोणताह हGक सांगता येणार नाह ?कं वा Hयाबाबत
शासना3वOUद दावा करता येणार नाह .

16.

7ललावाने *दले या Zेhातील वाळू5या रे ती5या वाहतक
ू Aसाठl महामाय नंग (णाल चा वापर कर8यांत
येईल.

17.

वाळूघाटातील अनुfेय साzयाएवढे ईtKहाईस उपलoध होतील.

वाहतूक पावती वापराचे बाबतीत िज हा ख नकम अWधकार यांची सह व 7शGका आवmयक राह ल.
सव िज हयात याच पUदतीने वाहतुक पावती दे णे बंधनकारक राह ल. 7ललावाची पूण रGकम
भर यानंतर वाळूसाठया इतके उHखनन कर8याचा कायदे शीर अWधकार न3वदाधारकास (ा;त होईल
व Hयानुसार अंदािजत वाळूसाठया इतकेच उHखनन/वाहतूक परवाने न3वदाधारकास दे 8यात येईल.

18.

शासनाचे नद[ शानुसार एसएमएस (णाल वापराचे बाबतीत येणारा खच तसेच पावतीचे बाबतीत
बारकोQडंग ?कं वा तHसम उपाय योजना कर8याचे निmचत कर8यात आ यास बारकोड Jरडर तसेच
Hयाकर ता आवmयक संगणक इतर बाबीची पूतता iवखचाने 7ललावधारकास करावी लागेल.

19.

न3वदाधारकाने Hयाला वाटप केले या/ मंजूर केले या Zेhा5या सीमा दश3वणारे खांब उभारावे.
तसेच 7ललावधारकाचे नांव, पHता व जागेचा तप7शल दश3वणारा फलक यो{य *ठकाणी लावणे
आवmयक आहे .

20.

ई- न3वदे dवारे 3व!A केले या iथळाचा ?कं वा रे ती/वाळू ठे Gयाचा कालावधी जाiतीत जाiत एक
वषाचा राह ल व तो सव साधारणतः 1 ऑGटोबर ते 30 स;ट< बर असा राह ल. ई- न3वदा घे8याची
तार ख काह ह असल तर ई- न3वदा वषा5या 30 स;ट< बर रोजीच संपु]टात येईल. ई- न3वदे dवारे
*दले या Zेhातून करारात नमूद केले या कालावधीत, परवानगी *दले या साधना5या सहा|यानेच
वाळूचे/रे तीचे उHखनन कर8याची जबाबदार

न3वदाधारकाची राह ल.

वाळू iथळात अपेnZत साठा

नाह , रiते उपलoध नाह त, वाळू iथळात पाणी आहे अशा तसेच मानीव वा नैसWगक आपHती5या
कारणाiतव सदर कालावधी कोणHयाह पJरिiथतीत वाढवून *दला जाणार नाह व वाळूगट बदलुन
*दला जाणार नाह .
21.

उHखनन केले या वाळू5या/रे ती5या वाहतूकAसाठl अिiतHवात असलेले रiतेच
वापरावायाचे आहे त.

न3वदाधारकाने

तसेच वाहतक
ु Aसाठl वेगळे रiते उपलoध कOन *दले जाणार नाह त.

वाहतुकAसाठl नवीन रiता 7मळ3व8याची जबाबदार

तसेच

न3वदाधारकाची राह ल. रiते उपलoध नाह त

?कं वा वाहतुकAसाठl बंद आहे त या कारणाiतव कोणHयाह पJरिiथतीत रे ती/वाळूम उHखननाचा
कालावधी वाढवून *दला जाणार नाह अथवा रे ती/वाळू घाट बदलून *दला जाणार नाह .

वापरात

असले या रiHयांची दागडुजी 7ललावधारकास करावी लागेल.
22.

नद पाञातुन/ना यातून अथवा Hयाला रे ती/वाळू उHखनन कर8यासाठl kया Zेञाचे वाटप केले असेल
Hया Zेhातून रे ती/वाळू उHखनन करताना नैसWगक संपHतीस व पयावरणास धोका होणार नाह याची
सव खबरदार

23.

न3वदाधारकाने cयावयाची आहे .

रे तीचे/वाळूचे नद पाञातून/ना यातून शासन नणय *द. 25/10/2010 पासून वाळूचा ?कमान 6 फुट
साठा 7श लक ठे वूनच रे ती5या (iतरातून भूजल सव[Zण व 3वकास यंञणे5या सव[Zणानंतर 3व*हत
केले या खोल पेZा जाiत उHखनन कर8यात येऊ नये.

तसेच नद पाञ/नाला यांचे पाञ बदलून

अथवा Hयांस हानी पोहोचवून पयावरणाचे नुकसान होणार नाह याचीह खबरदार

न3वदाधारकाने

cयावयाची आहे . भूजल सKह[ Zण शु क O. 5000/- (ती घाटचा Qड.Qड. उपसंचालक, भूजल सKह[ Zण
व 3वकास यंञणा, अकोला यांचे नावाने जमा करावा लागेल.
24.
25.

न3वदाधारकाने गावक-यां5या नiतार हGकास बाधा पोहोच3वता कामा
रे ती/वाळू उHखनन करतांना अथवा हल3वताना अपघात झा यास

नये.

न3वदाधारकाने अपघाताची

मा*हती ताHकाळ जवळ5या पोल स ठा8यात dयावी. व Hयाची संपूण जबाबदार

वैयGतीक

न3वदाधारकाची राह ल.
26.

न3वदाधारकाने रे ती5या/वाळू5या वाहतक
ु Aसाठl सZम (ाWधका-यांनी (मा_णत व iवाZJरत केलेल
वाहतक
ु पावती 3व*हत नमूtयात वाळू/रे तीची वाहतक
ु करणा-या (Hयेक वाहनासोबत दरवेळी दे णे
आवmयक आहे .

न3वदाधारकाने Hया5या ई- न3वदे तील नमूद iथळातील रे ती/वाळूची वाहतूक

करणा-या वाहनास Hया5या वहन Zमते इतGयाच पJरमाणाची वाहतूक पावती dयावी. कोणतेह
वाहनांना HयापेZा अWधक पJरमाणाची रे ती/वाळू वाहून नेत अस याचे आढळून आ यास Hया
वाहनातील संपूण गौणख नज अवैध आहे असे समजून Hयावर नयमानुसार दं डाHमक कारवाई
तसेच ZमतेपेZा जाiत वाहतूकAबाबत मोटर वाहना कायdयानुसार कारवाई कर8यात येईल.
उGत कारवाईबरोबर ज;त केले या रे तीचा फेर ई- न3वदा ?कं वा 7ललाव बोल3व8यात येईल. आ_ण
रे ती घाट धारकावरह कायवाह कर8यात येईल.

Hयाच(माणे न3वदाधारकाने रे ती. वाळूचे केलेले

उHखनन, 3व!A व वाहतुक केले या रे तीबाबतची दै नं*दनी *हशोब न}दवह ठे वणे आवmयक आहे .
ह न}दवह व इतर *हशोब कागदपञे िज हा ख नकम अWधकार , ख नकम नJरZक, महसूल
अWधकार तसे च िज हाWधकार व भू3वfान व ख नक~ संचालनालयातील नJरZण करणा-या
अWधका.यांसाठl उHखनना5या जागेवर उपलoध कOन dयावीत.
27.

गौण ख नजा5या उHखननाचे, 3व!Aचे व वाहतक
ू A5या संबंधातील सव *हशोब व कागदपञे,
7ललावधारकाने *दले या जागेवर ठे वल पा*हजे आ_ण सदरहु *हशोब व कागदपञे संबंWधत महसूल
अWधकार , ख नकम अWधकार तसेच भ3वfान
व ख नकम संचालनालय, महारा]€ राkय, नागपूर
्

यां5या अWधपHयाखाल ल अWधका-यां5या नJरZणाकJरता उपलoध कOन dयावीत व कायालयात
(Hयेक पुढचे म*हtयाची 10 तारखेपयyत सादर करावे.
28.

न3वदाधारकाने करारनामा करतेवेळी ई- न3वदा अट व शत0चे यथोWचत पालनाथ रGकम O.
300000/- (Oपये तीन लZ फGत) ?कं वा अपसेट (ाईस5या 20 % यापैकA अWधक असेल तेवढ
रGकम अनामत रGकम bहणून िज हाWधकार यां5याकडे ठे वणे आवmयक आहे . परं तू kया वाळू
गटाची हातची ?कं मत O. 10 लाखापेZ ा कमी असेल तर हातची ?कं मती5या 20% रGकम
अनामत रGकम bहणून cयावी, ह रGकम न3वदाधारकाने ई- न3वदे 5या मुदतीत सव अट व
शत0चे यो{यJरHया पालन के यास ई- न3वदे ची मुदत संप यावर परत कर8यात येईल.

29.

न3वदाधारकाने

नयमात नमुद के या(माणे अट

व शत0चे तसे च गौण ख नज उHखनन

नयमातील तरतूद नुसार असलेले नयम (संबंधीत 3वभागास लागू असलेले नयम) आ_ण तसेच
महारा]€ जमीन महसूल अWध नयमातील तरतूद नुसार लागू असले या नयमाचे पालन करणे
बंधनकारक राह ल. Hयाच(माणे न3वदाधारकाने रे तीचा/वाळूचा पूण उपयोग गौण खं नज bहणूनच
केला पा*हजे.
30.

रे तीचे/वाळूचे

उHखनन

करतेवेळी

जर

काह

(मुख

ख नज

आढळून

आ यास

न3वदाधारकाने/ठे केदाराने मा. 3वभागीय आयुGत/मा. िज हाWधकार यां5याकडे सात *दवसात
कळ3वले पा*हजे.
31.

को हापूर

पUदतीचे बंधारे असले या *ठकाणी पाटबंधारे 3वभाग/मा. 3वभागीय आयुGत/मा.

िज हाWधकार

यांनी

निmचत केले या अंतरा5या मयादे चे बंधन पाळणे आवmयक असेल.

सावज नक पाणवठा/पाणी पुरवठा Kयवiथा असले या *ठकाणापासुन 100 मीटर अथवा भूजल
सव[Zण व 3वकास यंञणा निmचत करे ल तेवढया अंतराप7लकडेच उHखनन करणे बंधनकारक
आहे .
32.

वाळूची वाहतक
ू करतांना वाहनातील वाळू ;लाiट क पेपरने/ताडपञीने आ5छा*दत कOनच वाळूची
वाहतक
ू करणे बंधनकारक आहे .

33.

मंजूर Zेञातुनच मंजरू रे ती साठा पेZा अWधक रे तीची उHखनन व वाहतक
ु करता येणार नाह .
मंजूर पJरमाणापेZा अWधक वाळूसाठा रे तीगटात अस यास Hयावर

न3वदाधारकास कोणताह

अWधकार राहणार नाह व मंजूर पJरमाणापेZ ा अWधक उHखनन व वाहतुक के याचे आढळ यास
म.ज.म. 1966 5या तरतूद नुसार दं डास पाञ राह ल.
34.

अवैध वाळू/रे ती साठा पकड यानंतर महारा]€ जमीन महसूल अWध नयम 1966 मधील 48 (7)
व (8) नुसार कारवाई कर8यात येईल. 7ललावधारकांनी Hयांनी *दले या करारनाbयातील कुठल ह
अट चे भंग के यास सZम (ाWधकारास 7ललाव रr कर8या Kय तJरGत यो{य शाiती लादता
येईल.

35.

दर म*हtयाचे दस
ु -या व चौ‚या र3ववार रोजी मंजूर केले या रे ती घाटातून रे ती उपसा कर8याचे
काम बंद ठे वावे लागेल.

36.

पयावरणाचे संतूलन राखणेसाठl नकामी वाळूचे साचलेले *ढग नद पाञातील वाळू उपस यामुळे
झालेले खडडे बुज3व8यासाठl उपयोगात आणावे. Hयाची जबाबदार

37.

3व!Aकर भर8याची जबाबदार

न3वदाधारकाची राह ल.

शासन जमा कOनच करारनामा कर8याची जबाबदार

न3वदाधारकाची राह ल.

तसे च आयकर व मुqांक शु क रGकम
न3वदाधारकाची राह ल.

या 7शवाय

िज हापJरषद कर/ƒामपंचायत कर ई. 3वह त केले या (माणे संबंWधत तह7सलदारांकडे अदा करावे
लागेल.

38.

7ललावधारकाने Hयाला वाटप केले या/मंजरू केले या Zेञाची सZम 3वभागाकडून iवखच[ने मोजनी
कOन घेवून 7समा दश3वणारा फलक यो{य दशनीय *ठकाणी लावणे आवmयक आहे .
Zेञाचा ताबा न3वदाधारकांनी संबंWधत तह7सलदाराकडून (ा;त कOन cयावी.

मंजरू

मंजुर केले या

रे ती घाटाचे iवःखचाyनी तालुका नJरZक भूमी अ7भलेखचे मोजणी व 7समांकण केलेला नकाशाचे
दोन (ती सादर कर8याची जबाबदार
39.

न3वदाधारकाची राह ल.

रे ती घाटाचा ताबा 7मळ याची (त सादर के यानंतर मंजूर केलेला रे ती साठा इतGयाच (माणात
इtKहाईस/रे ती वाहतुक पावHया दे 8यात येतील.

40.

वाळू उHखनन व वाहतक
ु वाहनाची याद वाळू उपासा पूव0 तह7सल कायालयास सादर करावी
लागेल. रे ती/वाळू उHखननाची वेळ सकाळी 6.00 ते संUयाकाळी 6.00 वाजे पयyतच (सुयYदय ते
सुयाiत) राह ल.

41.

Hयानंतर उHखनन आढळ यास अवैध समज8यात येईल.

रे ती 7ललावा5या रकमे5या 2.00 टGके आयकर (TCS) भरणा करणे बंधनकारक आहे . Under
Section 206 C(IC).

42.

kया KयGतीचा उ5चHतम दे कार िiवकार8यात येईल. Hयाने पयावरण शु काचा (ई- न3वदे तील
बोल 5या रGकमे5या 2 टGके) रGकमेचा भरणा करावा लागेल.

43.

रे ती/वाळू घाटातील रे ती/वाळूची वाहतूक करणा-या वाहनास Hया5या वाहन Zमते इतGयाच
पJरमाणाची वाहतूक पावती dयावी व िज हाWधकार
कर8यात येणा-या *हशेबात Hयाच पJरमाणाची

कायालयास 7ललावधारकाकडून सादर

न}द घे8यात यावी.

याची सव जबाबदार

7ललावधारकाची राह ल. HयापेZा कमी पJरमाणाची न}द *हशोबात घेत याचे आढळून आ यास
7ललावधारका3वOUद नयमानुसार दं डाHमक कारवाई कर8यांत येईल.
44.

ई- न3वदांचे अट व शत0मUये बदल कर8याचे तसेच पूव सूचना न दे ता ई- न3वदा तहकुब करणे
रr करणे तसेच ई- न3वदा नामंजरू करणे इHयाद सव अWधकार िज हाWधकार अकोला यांनी
राखून ठे वले आहे त.

45.

7सलटे शन (Siltation) iटडी बाबतचा अहवाल वाळु उHखननापूव0 अथवा वाळु उHखननाचा
कालावधी संप8यापूव0, तf यंhणा जसे NIO/CWPRS कडून कOन Hयाचा अहवाल पयावरण
3वभाग, िज हाWधकार कायालय व महारा]€ (दष
े डे सादर करावा लागेल.
ु ण नयंञक मंडळ यांचक

46.

kया *ठकाणी कासवांची घरट (Turtle Nesting) असेल Hया *ठकाणाहून वाळु उHखनन कर8यास
नबyध राह ल.

47.

मंजुर ZेञापैकA कमीतकमी 20 टGके ZेञामUये नद

तरावर तसेच गावातील वाहतुक रHयावर

झाडे लावून हर याल (Green Belt) करावी लागेल.
48.

उHखनना5या वेळी Soil Erosion व Silt Manegment 5या बाबत आवmयक Hया दZता घे8यांत
याKयात.

49.

उHखनना5या जागेवर वैdयकAय (ाथ7मक उपचार सु3वधा उपलoध कOन दयावी लागेल.

50.

उHखनना5या जागेवर मजुरांना जेवण बन3वणे, शुUदपाणी, वैdयकAय उपचार व इतर आवmयक
सु3वधा (कामगार कायdयानुसार) उपलoध कOन dयावी लागेल.

51.

वा3षक पयावरणीय अंकेZण अहवाल पयावरण 3वभागास सादर करावा लागेल.

52.

ई-ट< डर धारकाने वाळु उHखननाबाबतचा मा7सक व सहामाह

अहवाल झेरॉGस (त व

7स.डी./पेन…ाKहयु मUये िज हाWधकार कायालय व पयावरण 3वभागास सादर करावा लागेल.
53.

अकोला िज

यात ई- न3वदा (णाल चा वापर होत अस यामुळे कोणतीह तांhीक चुक होणार

नाह याची न3वदाधारकाने दZता cयावी.

54.

पयावरण 3वभागाने मंजरू (दान करतांना घालून *दले या सव अट व शत0 न3वदा धारकास
बंधनकारक राहतील. पयावरण 3वभागाने *दलेल पयावरण 3वषयक मंजरू 30 स;ट< बर, 2017
पयyतच असून Hयानंतर पयावरणावर होणा-या पJरणामांची मा*हती घेवून पुढ ल कालावधीकर ता
पयावरण 3वषयक मंजूर बाबत नणय घे8यात येईल. पयावरण 3वभागाने पयावरण 3वषयक मंजूर
कोणHयाह Zणी नाकार यास हा हरास/ न3वदा रr कर8यात येईल व रे ती उHखनन ताHकाळ
थांब3व8यात येईल व Hयामुळे होणा-या कोणHयाह नुकसाणीबाबत दाद माग8याचा न3वदाधारकास
अWधकार राहणार नाह .

55.

एसएमएस

(णाल ,

बार

कोड

पावHया,

बारकोडींग

(णाल

कर ता

येणारा

सव

खच

न3वदाधाकांकडून वसूल केला जाईल.
56.

7ललावधारकास नयमात नमुद के या(माणे अट व शत0चे व गौण ख नज उHखनन नयमातील
तरतद
ु नुसार असलेले सव नयम, वाळू/रे ती नगत संबंWधत शासन नणय *द. 25 ऑGट}बर
2010 व शासन/िज हाWधकार यांचे कडील वेळोवेळी नगत आदे श/पJरपञक/सूचना ई. (संबंधीत
3वभागास लागु असलेले नयम) आ_ण तसे च महारा]€ जमीन महसूल अWध नयमातील तरतुद
नुसार लागु असले या नयमाचे पालन करणे बंधनकारक राह ल.

57.

€ॅ Gटरdवारे रे तीची वाहतक
ु करावयाची झा यास सदर €ॅ Gटरधारकाकडे वा_णkयीक वाहतुकAचा
परवाना असणे बंधनकारक आहे . कृ3ष परवाना अस यास €ॅ Gटरdवारे रे तीची वाहतुक करता येणार
नाह .

58.

शासनास आवmयकता भास यास रे ती घाट ?कं वा Hयामधील गट नंबर रदद कर8याचे अWधकार
राखुन ठे वले आहे त तसेच िज हाWधकार यांचा नणय अं तम राह ल.
िज हा धकार अकोला

