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रु.२० किमतीचे िोर्ट फी मद्ु रांि
येथे कचिर्वरवर.
प्रती,
सक्षम अधधकारी,

Print Form

तरत्पुरत्यर खरणिरम परवरन्यरसरठी अर्ट
महरररष्ट्र गौण खकनर् उत्खनन ( कविरस व कवकनयमन )
कनयम ,2013 चे कनयम 61(1) नुसरर—नमनु र – (त) प्रमरणे

सक्षम अकधिररी :
तहसीलदार
(५०० ब्रास पयंत फी रु ५०० )
उपधिभागीय अधधकारी ( ५०१ ते २००० ब्रास पयंत फी रु.२०००)
अपर धिल्हाधधकारी ( २००१ ते २५००० ब्रास पयंत फी रु.५००० )

महोदय,
1. मी / आम्ही अशी धिनंती करतो धक, महाराष्ट्र गौण खधनि उत्खनन (धिकास ि धिधनयमन) धनयम,
२०१३ अन्िये, मला/आम्हाला तात्परु ता खाणपट्टा मंिूर करण्यात यािा.
2. या अिाा चे संबधात फी रु.________/-( अक्षरी. रु.____________________________
कोषागार,__________मध्ये चलन क्र.____________________धदनांक__________
द्वारे िमा करण्यात आली आहे.

3. अर्टदरररांचर तपशील:
मोबाईल क्र.

दूरध्िनी क्र.

इ-मेल

@
िरयमचर पत्तर

स्थरकनि पत्तर

संपूणा नाि:

4. अर्टदरररचर दर्रट : खािगी व्यक्ती / खािगी कं पनी/ सािा िधनक कं पनी/ भागीदारी संस्था /संघ
( लरगू नसेल ते खोडरवे)

5. र्र अर्टदरर हर, (अ) एखरदी व्यक्ती असेल तर त्याचे राष्ट्रीयत्ि: __________________.
(ब) खरर्गी िां पनी असेल तर, नोंदणीचे धिकाण ___________. नोंदणी क्र.__________
नोंदणी धदनांक:______________.
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(क) िर अिा दार हा -खािगी कं पनी / सािा िधनक कं पनी असल्यास संचालकाचे नािे ि राष्ट्रीयत्ि,
धिधीद्वारे संस्थापनेच्या धिकाणासह भारतीय नागररकांच्या भाग भांडिलाची टक्के िारी
नोंदणीचे धिकाण
नोंदणी क्रमांक
धदनांक
अ.क्र.
सदस्यरचे/ सांचरलिरचे नरव
मोबरईल क्र.
ररष्ट्रीयत्व
1
2
3
4
5
(ड) िर अिा दार हा- भागीदारी संस्था धकं िा संघ असल्यास असल्यास, भागीदारी संस्थेच्या सिा
भागीदाराचे धकं िा संघाचे सदस्याचे नाि ि राष्ट्रीयत्ि'
अ.क्र.
भरगीदरररचे नरव
मोबरईल क्र.
ररष्ट्रीयत्व
1
2
3
4
5
6. अर्टदरररचर व्यवसरय किां वर व्यवसरयरचे स्वरूप
7. अर्टदरर ज्यरचे खरणिरम िरू इकछितरत ते गौण खकनर् किां वर खकनर्े व त्यरचर प्रस्तरकवत
वरपर (खकनर्रचर अांकतम वरपर नमूद िररवर)
गौण खकनर्रचर प्रिरर

खकनर्रचर प्रस्तरकवत वरपर

माती
मरू
ु म
दगड
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8. ज्यर सांबधरत खरणिरम परवरनर मरगणी िरण्यरत आलर आहे त्यर क्षेत्ररचर तपशील
तरलि
ु र

मौर्र

स.न.

क्षेत्रफळ

पैिी क्षेत्र

खरर्गी /सरिररी

र्ीप: उपयोकर्त क्षेत्ररचर तपशील देणररर आकण ज्यर सांबधरत खरणिरम परवरनर आवश्यि आहे
अशी र्रगर, सीमर रेषर आकण क्षेत्र अचूितेने दशटकवणररर दोन प्रतीत असणररर निरशर किां वर
आररखडर (उपयोकर्त क्षेत्ररछयर सीमेवरील लगतचे सवे न.हे देखील दशटकवण्यरत आले परकहर्ेत.
9. ज्यर िररतर परवरनर आवश्यि आहे ते पररणरम ( ब्ररस/र्न )
गौण खकनर्रचर प्रिरर
माती ( रु १०० /ब्रास)
मरू
ु म ( रु २०० ब्रास )
दगड ( रु २०० ब्रास )

पररमरण (Quantity) Brass/Ton

10. सांबकधत र्मीन मरलिरछयर समन्तीपत्ररचर तपशील . (पत्रे सोबत र्ोडरवे.)
अ.क्र. सवे न.

भूधररिरचे नरव / नरवे व मोबरईल क्र

समांती दशटि सही

1
2
3
4

11. उपयोकर्त क्षेत्ररशी सांबकधत असलेल्यर ( 7/12 छयर )हक्िरछयर अकभलेखरतील सांबकधत
उतररे यरछयर प्रमरकणत सत्य प्रती सोबत र्ोडल्यर आहेत.
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12. अर्टदरर सरदर िरण्यरस इछिुि असलेलर असर िोणतरही इतर तपशील सोबत र्ोडरवर.

मी/आम्ही यर द्वररे घोकषत िरतो कि, वर कदलेलर तपशील अचूि आहे आकण मी/आम्ही
उत्खनन िररवयरसरठी प्रस्तरकवत असलेल्यर खकनर्रछयर पररमरणरवर कनधरटररत
िरण्यरत येयील त्यर नस
ु रर िोणतरही इतर तपशील सरदर िरण्यरस तयरर आहोत.
मरझ्यरिडे/ आमछयरिडे मरगणी िरण्यरत येयील असे िोणतेही भरडे किां वर उपिर
आकण िोणतेही इतर खकनर् देय रक्िम आगरऊ प्रदरन िरण्यरचे देखील मी/आम्ही
मरन्य िरतो.
कठिरण:
कदनरांि:
आपलर कवश्वरसू,

(अर्टदरररची सही)
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नमुना थ-धनयम ६३ पहा

खाणकाम परिाना अिाा ची पोच पािती
अनक्र
ु मांक

अिाा चा धदनांक

प्रापक अधधकाऱ्याला अिा
प्राप्त झाल्याचा धदनांक

अिाा च्या परीपतु ीचा
धदनांक

अिा दाराचे संपूणा नाि ि पत्ता (स्थाधनक तसेच कायमचा पत्ता नमूद करािा )

ररहणरर

सांपिरटसरठी मोबरईल किां वर दरू ध्वनी न.
E-Mail Address

अिा ज्या क्षेत्रासंबधात करण्यात आला आहे त्या क्षेत्राचा तपशील (िन िधमनीचे संबधात काया कारी
मंडळ नमूद करािे.)
तरलुिर

मौर्र

स.न.

क्षेत्रफळ

पैिी क्षेत्र

खरर्गी /
सरिररी

अर्रटची फी भरल्यरचर तपशील
िोषरगरर चरलन क्र

कदनरांि

प्रदरन िे लेली फी रु.

चौकशी सािी / िागेच्या धनरीक्षणासािी अिा
ज्या धदनांकाला पािधिला तो धदनांक
चौकशीसािी / िागेसािी धनरीक्षणासािी
धनयक्त
ु के लेला अधधकारी / कमा चाऱ्याचे
नाि ि मोबाइल क्र.
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गौण खधनि अल्प मदु तीचा परिाना मंिरु ीचा अंधतम आदेश
चौिशी अहवरल / र्रगेछयर कनरीक्षणरचर अहवरल
ज्यर कदनरांिरस तयरर िरण्यरत आलर तो कदनरांि

आदेशरचर क्रमरांि व यर सह अर्ट अांकतमतः
कनिरलरत िरढणे चर कदनरांि

परवरनर धररिरचे
नरव व पत्तर

मोबरईल किां वर दरू ध्वनी क्र.
E-Mail Address

1.मांर्ूर क्षेत्ररचर तपशील
तरलुिर

मौर्र

स.न.

क्षेत्रफळ

पैिी क्षेत्र

खरर्गी /
सरिररी

2.खकनर्रचर प्रिरर व मांर्ूर िे लेल्यर उत्खननरचे पररमरण व अांकतम मदु तीचर कदनरांि (िरलरवधी)
खकनर्रचर प्रिरर

पररमरण (Quantity)

अांकतम मदु त कदनरांि

मरती
मरू
ु म
दगड

शेरा: सदरची मंिरु ी धह सोबत िोडलेल्या अटी ि शतीचे अधीन राहील.
सक्षम अकधिरऱ्यरची सही.
(मंिूर के ले / मंिूर करण्यास नकार हे नमूद करािे, िर मंिूर करण्यात आले असेल तर मंिूर के लेल्या
क्षेत्राचा तपशील द्यािा.)
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खरणिरम परवरन्यरसरठी लरगू असलेल्यर अर्ी व शती
1. मांर्ूर प्ररप्त र्कमनीचे भरडे व स्वरकमत्व धन एिमस्ु त पने भररवी लरगेल व नांतरच खकनर्रचे
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

वरहतुिीसरठी वरहतूि परवरनर (Transit Pass) कदल्यर र्रयील.
िोणत्यरही वेळी खड् यरची पृष्ट्भरगरपरसनू ची खोली सहर मीर्र पेक्षर अकधि ररहणरर नरही.
परवरन्यरत समरकवष्ट असलेल्यर र्कमनीछयर नुिसरन भरपरईची र्बरबदररी परवरनर धररिरची असेल.
यर र्कमनीत िोणतीही वृक्षतोड िरणे आवश्यि असल्यरस त्यरनुसरर सक्षम प्ररकधिररी यरांचे
िडून रीतसर पूवट परवरनगी घ्यरवी लरगेल.
ज्यर सरठी परवरनर कदलर असेल ते खकनर् वगळतर इतर िोणत्यरही खकनर्रचे सक्षम अकधिरऱ्यरिडून
योग्य ती मांर्ुरी कमळरल्यरकशवरय उत्खनन िरतर येणरर नरही.
ज्यर सरठी परवरनर कदलर असेल त्यर व्यकतररक्त िोणतेही गौण खकनर् किां वर मख्ु य खकनर् खरणिरम
िरतरनर आढळू न आल्यरस कह बरब आढळू न आल्यरनांतर एिर आठवड् यरछयर िरलरवधीत सक्षम
अकधिरयरटलर िळकवण्यरत येयील.
परवरनरधररि, परवरनर क्षेत्ररतून १.उत्खनन िे लेले गौण खकनर्, २. िरढून नेलेल्यर गौण-खकनर्रचे
पररमरण (Quantity), ३.कवक्रीचे कबले, ४. िरमरसरठी नेमलेल्यर िरमगरररची व त्यरांनर कदलेल्यर पगरररची
नोंदवही, ५. यर प्रयोर्नरसरठी आिररणी योग्य असलेले स्वरकमत्व धन (Royalty) व इतर आिररणी
यरांचे अचूि लेखे िरमरचे कठिरणी तपरसणी सरठी उपलब्ध ठेवेल.
परवरनर धररिरने सवट अपघरतरची मरकहती सक्षम अकधिररी आकण ज्यर कर्ल्यरत ते क्षेत्र असेल, त्यर
कर्ल्यरचे कर्ल्हर दांडरकधिररी व कर्ल्हर [ओलीस अधीक्षि यरांनर तत्िरळ कदली परकहर्े.
परवरन्यरची मदु त सांपल्यरनांतर परवरनर क्षेत्ररत पडून ररकहलेल्यर खरणीतील खकनर् मरलरवर व इतर
मरलमत्तेवर परवरनर धररिरचर िोणतरही हक्ि ररहणरर नरही.
कवभरगीय वन अकधिरऱ्यरने किां वर त्यरने त्यरबरबतीत प्ररकधिृत िे लेल्यर अकधिरऱ्यरने अशर
अकधिरऱ्यरने कनकित िे लेल्यर नुिसरन भरपरई ची रक्िम भरल्यर कशवरय किां वर त्यरछयर पूवट मरन्यते
कशवरय परवरनरधररि िोणतेही झरड तोडणरर नरही किां वर त्यरलर इर्र पोहोचकवणरर नरही.
परवरनरधररि िोणतेही सरवटर्कनि रस्ते, सरवटर्कनि इमररती किां वर मांकदरे, नद्यर, नरले, र्लरशय,
दफनभूमी, रेल्वे मरगट, इत्यरदीपरसनू पन्नरस मीर्रचे आत खरणिरम िरतर येणरर नरही आकण
िोणत्यरही सरवटर्कनि किां वर खरर्गी मरलमत्तेलर हरनी पोचवणरर नरही.
परवरनरधररि हर भूकवज्ञरन आकण खकनिमट सांचरलि यरांनी प्ररकधिृत िे लेल्यर िोणत्यरही अकधिरऱ्यरलर
आकण खरणीची र्मीन ज्यरांछयर अकधिरर क्षेत्ररत येते त्यर स्थरकनि महसूल किां वर वन अकधिरऱ्यरलर
परवरन्यरां खरलील खरन क्षेत्ररत किां वर त्यर लगत प्रवेश िरण्यरस आकण िोणत्यरही वेळी खरणिरमरची
तपरसणी िरण्यरस आकण वरील शतट क्र.७ नुसरर परवरनर धररिरने ठेवलेल्यर लेखर-पुस्तिरतील
लेख्यरची तपरसणी िरण्यरस आकण मरल परठकवणे, कवक्री, कवद्युत कबले, इत्यरदीछयर तपकशलरची
पडतरळणी िरण्यरस परवरनगी देयील.
परवरनर कदलेल्यर मयरटदेपेक्षर अकधि प्रमरणरत िोणतरही मरल िरढून नेल्यरचे आढळू न
आल्यरस , तो मरल सरिरर र्मर िरण्यरत येयील आकण महरररष्ट्र र्मीन महसूल अकधकनयम,
१९६६ आकण खरन व खकनर्े (कवकनयमन व कविरस) अकधकनयम, १९५७ यर खरलील तरतुदीनुसरर
परवरनरधररि कशक्षेस परत्र ररहील.
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14. यर पैिी िोणत्यरही शतीचर भांग िे ल्यरचे कदसनू आल्यरस , परवरनर रद्द िरण्यरत येयील आकण त्यर
कठिरणी पडून ररकहलेलर खकनर् मरल सरिरर र्मर िरण्यरत येयील.
15. परवरन्यरत मांर्रू िे लेलर खकनर् मरल िरढून सांपल्यरनांतर किां वर परवरन्यरची मदु त सांपल्यरनांतर,
परवरनरधररि परवरनर व कशल्लि वरहतूि परवत्यर सक्षम अकधिरऱ्यरलर परत िरील आकण िरढून
घेण्यरत आलेल्यर खकनर् मरलरचे पररमरण, वरहतुिीचे व ज्यरांनर मरल कविण्यरत आलर त्यर पक्षिरररचे
नरव आकण त्यरसरठी कमळरलेली किमत यरांचे तपशील दशटकवणररे सांपूणट कववरण पत्र सक्षम
अकधिरऱ्यरलर सरदर िरेल आकण सक्षम अकधिरऱ्यरने िरननी िरण्यरसरठी मरगणी िे ल्यरनुसरर
िोणतेही तपशील, पुस्तिे त्यरचे िडे सरदर िरेल.
16. परवरनर धररि हर परवरन्यरत मांर्ुरी कदलेल्यर क्षेत्ररबरहेर वरहतुिीछयर िोणत्यरही सरधनरने
परठकवण्यरत येणरऱ्यर प्रत्येि खकनर्रसोबत वरहतूि परस नमनु र – ण मध्ये देयील व तो परस यर
कनयमरत कवकहत िे लेल्यर तरतुदीनुसरर असेल.
सवटसरधररण शती
17. खरणिरम सुरु िरण्यरपूवी आवश्यि ती सवट सरकवधरकनि परवरनगी घेण्यरत येयील.
18. खरणिरम िे वळ कदवसर िरण्यरत येयील.
19. िोणत्यरही पुलरछयर आकण/किां वर बांधरररछयर सुरक्षर क्षेत्ररत िोणतेही खरणिरम िरण्यरत येणरर
नरही.
20. पुररतत्व शरस्त्ररछयर दृष्टीने महत्वरछयर नैसकगटि किां वर मरनव कनकमटत कठिरणछयर सरकनध्यरत खरणिरम
िरतर येणरर नरही.
21. प्रिल्परसरठी परण्यरची र्रुरी असल्यरस खरन पट्टर धररि आवश्यि त्यर प्रमरणरत परणी
िरढण्यरसरठी ( र्कमनीवरील परणी किां वर भूर्ल) सक्षम प्ररकधिरणरची आवश्यि ती पूवट परवरनगी
घेयील.
22. र्र सरांडपरणी असेल तर, पयरटवरण व वन मांत्ररलय किां वर िें द्ीय प्रदषू ण कनयांत्रण मांडळ यरांनी
कवकहत िे लेल्यर मरनिरनुसरर योग्य प्रिररे सरठकवण्यरत येयील व त्यरवर योग्य ती प्रकक्रयर िरण्यरत
येयील.
22. िोणत्यरही वण्यर्ीवनरांचे उल्लांघन िरण्यरत येणरर नरही.
23. िोणतेही खकनर् सरांडू नये किां वर त्यरची धूळ उडू नये यरसरठी रि किां वर रक्र्र तरडपत्रीने किां वर योग्य
अशर इतर सरधनरने झरिून खकनर् मरलरची वरहतूि िे ली र्रयील.
24. िें द्ीय प्रदूषण मांडळरने कवकहत िे लेल्यर मयरटदेत ध्वनी प्रदूषण कनयांकत्रत ररहण्यरसरठी उपरययोर्नर
िरण्यरत येतील

(सक्षम अकधिररी)
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तहसीलदरर/ तलरठी यरांनी िररवयरछयर चौिशी अहवरलरचर नमनु र
चौिशी अहवरल / र्रगेछयर कनरीक्षणरचर अहवरल
ज्यर कदनरांिरस तयरर िरण्यरत आलर तो कदनरांि

प्रिरण क्रमरांि

1. अर्टदरररचर तपशील
अर्टदरररचर
नरव व पत्तर

मोबरईल किां वर दरू ध्वनी क्र.
E-Mail Address

2. गौण खकनर् खरणिरम परवरनर मरकगतलेल्यर र्कमनीचर तपशील
तरलुिर

मौर्र

स.न.

क्षेत्रफळ

पैिी क्षेत्र

खरर्गी /
सरिररी

3. खकनर्रचर तपशील
खकनर्रचर प्रिरर

पररमरण (Quantity)

मरती
मरू
ु म
दगड
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१. प्रस्ताधित िधमन हाय पािर स्टेशन, रेल्िे स्टेशन,
रेल्िे मागा , राष्ट्रीय महामागा , राज्य महामागा पासून धकती
अंतरािर आहे.
२. प्रस्ताधित िधमनीला िाणेयेणे सािी पोच मागा आहे
काय?
३. प्रस्ताधित िधमनीपासून लोकिस्तीचे अंतर धकती
आहे.
४. प्रस्ताधित िधमनीमध्ये खाणकाम परिाना धदल्यास
धनस्तार हक्कािर काय पररणाम होयील.
५. खाणकाम परिाना मंिूर के ल्यास पयाा िरणािर
पररणाम होयील काय?
६. खाणकाम परिाना मंिूर के ल्यास गाि आबाधदसं धकं िा
आिूबािूस धोका धकं िा त्रास होयील काय?
७. प्रस्ताधित िधमनीत उत्खननासािी कोण-कोणते
खधनि उपलब्ध होिू शकतील?
८. प्रस्ताधित िधमनीत पूिी उत्खनन के ले आहे काय?
असल्यास धकती?
९.प्रस्ताधित िमीन इतर कोणास मंिूर के ली आहे काय?
१०.प्रस्ताधित िमीधन पासून १ धक मी चे आत
धिस्फोटक चाचणी / उत्पादन क्षेत्र तसेच ऐधतहाधसक ि
पया टन क्षेत्र आहे काय?
१२. प्रस्ताधित िमीधनिर क्रशर मशीन लािाियाचे
असल्यास देता येयील काय?
१३. प्रस्ताधित िधमनीचा प्रचधलत अकृधषक आकारणी ि
सरफे स रेन्ट ची प्रती मीटर दर काय आहे.
१४. प्रस्ताधित िधमनीमध्ये खाणकाम परिाना धदल्यास
मूळ भूधारक भूधमहीन होतो काय? त्यास आधथा क
अडचण होयील काय?
१५. खाणकाम परिाना देता येयील धकं िा कसे या बाबत
आपले धनसंधदग्ध अधभप्राय काय आहेत?
१६. प्रस्ताधित खाणकाम परिान्याबाबत िाहीरनामा
काढून त्याची रीतसर प्रधसद्धी करािी ि धनधाा ररत
कालािधीत कोणाचे आक्षेप आल्यास त्याची सनु ािणी
घेिून त्याबाबत आपल्या अधभप्रायासह उधविब्भागीय
अधधकायाा माफात अहिाल पाििािा.
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