गौण खिनजाचा खाणप ा : गौण खिनजाचा खाणप ा िमळण्यासाठी िविहत नमुना-ख अजर्
सोबत जोडणे त आला असून पिरपूणर् आव यक कागदपतर्ासह अजर् सक्षम अिधका-यास ा त झा यास,
अजर् िमळा यापासून 90 िदवसाच्या कालावधीत अजर् िनकाली काढण्यात येईल.

नमुना - ख
(िनयम 11 (1) पहा)
खाणप ा परवाण्यासाठी अजर्

िदनांक:- /

/201

रु. 20/- िंकमतीचे कोटर् फी टॅ प िचकटवावा
ित,

मा. िज हािधकारी सा. पुणे
(खिनकमर् शाखा)
िवषय:- खाणप ा परवान्यासाठी अजर्

महोदय,
मी / आ ही अशी िवनंती करतो की, महरा टर् गौणखिनज उत्खनन (िवकास आिण िविनयमन)
िनयम, 2013 अन्वये मला / आ हाला खाणप ा मंजरु करण्यात यावा.
अ.कर्.

तपिशल

1

अजर्दाराचे पुणर् नांव

2

अजर्दाराचा थािनक व कायम वरुपी पुणर्
प ा (अिनवायर्)

3
4
5
6

7

दुरध्वनी कर्. / मोबाईल कर्. (अिनवायर्)
ई मेल आयडी (अिनवायर्)
अजर्दाराचा यवसाय िंकवा यवसायाचे
वरुप
रा टर्ीयत्व
अ) खाण प या मागणी केले या गावाचे
नांव (िपनकोडसह)
ब) खाण प या मागणी केले या
तालुक्याचे नांव
क) खाण प या मागणी केले या
जिमनीचा स.नं./ग.नं.
ड) खाण प या मागणी केले या जिमनीचे

पुतर्ता

भारतीय

8
9

10

11
12

13

14

क्षेतर् (हे . आर)
खाणकाम करावयाच्या गौण खिनजाचे
नांव
उत्खनन केलेले गौणखिनजाचा वापर
करावयाचे योजन
अजर्दाराचा दजार् - अजर्दार खाजगी
यक्ती / खाजगी कंपनी असेल तर
न दणीचे िठकाण, न दणी कर्मांक व
िदनांक, सवर् सद यांचे रा टर्ीयत्व
(कागदपतर्ांची साक्षांिकत त जोडावी)
भागीदार सं था िंकवा संघ अस यास
भागीदार सं थेच्या सवर् भागीदारांचे िंकवा
संघाच्या सद यांचे रा टर्ीयत्व
(कागदपतर्ांची साक्षांिकत त जोडावी)
खाणप ा मागणी कालावधी
अजर्दार व अजर्दार यांचेशी संयक्
ु त
िहतसंबंध असलेली यक्ती यांचे नांवे
राज्यात कोठे ही खाणप ा भाडे प ाने व
महसुली थकबाकी नसलेबाबतचे रु.
100/- िंकमतीचे टँमपेपरवर केलेले
ितज्ञापतर्
अजर्दार यांचे पतदारी माणपतर् / बँक
हमी (बँक गॅरंटी)
अ) प ॅन (PAN) काडर् ची पतर्
ब) टीन (TIN) काडर् ची पतर्
क) मागील वषार्चे ा तीकर िववरणपतर्

सोबत खालील माणे सहपतर् सादर करीत आहे .
1. अजर् फी रक्कम रुपये 500/- चे गर्ास णाली दारे शासन जमा केलेले चलन.
2. तीन महीने अलीकडील गट नं. / सव नं. चे 7/12 उतारा व 8 अ चा खातेउतारा ( मािणत सत्य त)
3. खाणप ा परवानगी मागणी जिमनीचे सन 1950 पासुनचे 7/12 उतारे व त्यावरील सवर् फेरफार तसेच
ि कम उतारा
4. मागणी क्षेतर्ाचा तपिशल दे णारा सीमारे षा आिण क्षेतर् िततक्या अचुकतेने दशर्िवणारा नकाशा िंकवा
आराखडा.
5. गाव नकाशा
6. थािनक वराज्य सं थे चा नाहरकत दाखला
7. गौणखिनज उत्खनन आराखडा- Mining Plan
8. पयार्वरण नाहरकत
9. नगररचना आिण मु यिनधार्रण िवभागाकडील झोन दाखला

10. संबंिधत जिमन मालकाचे िवहीत नमुन्यातील 100/- रुपये िंकमतीचे टँ प पेपरवर संमतीपतर्.
11. मागणी क्षेतर्ामध्ये कोणत्याही न्यायालयात दावा अगर वाद नाही तसेच सदर क्षेतर्
भुसंपादनासाठी आरिक्षत नसलेबाबत 100/- रुपये िंकमतीचे टँ प पेपरवर ितज्ञापतर्
नािधन जिमन भुसंपादनात येत नसलेबाबत संबंिधतांचा दाखला.
12.
13. तहिसलदार यांनी िदलेला ऐपत दाखला िंकवा रा टर्ीयकृ त बँकेकडील ऐपत दाखला
14. ETS मशी दारे मोजणी केलेले मोजणी िशट
15. रुपये 100/- िंकमतीचे 4 टँमपेपर (पयार्वरण आिण ठोकबंद)
मी / आ ही या दारे असे घोिषत करतो की, वर िदलेला तपिशल बरोबर आहे आिण मी / आ ही
अचुक नकाशे व सुरिक्षत ठे िव इत्यादीसह कोणत्याही अन्य तपिशलाची आपणाकडु न जसजसशी मागणी
करण्यात येईल तसतसा तो सादर करण्यास तयार आहे / आहे त.
(िटप:- उपरोक्त नमुद कागदपतर्े अपुणर् असतील तर सदरचा अजर् िनकाली काढणेत ये ईल याची न द
घ्यावी.)
आपला िव वासु

िठकाण:िदनांक:-

(अजर्दाराची वाक्षरी)
/

/201

