तात्पुरता परवाना : िज हा खाणकाम योजना तयार करण्यासाठी पुणे िज हयात िज हा तरावर सिमती
गठीत करण्यात आली असुन, सदर सिमती अ प मुदतीचे गौण खिनज परवाने हे िज हा खाणकाम
योजनेनस
ु ार दे ण्यात येत अस याची खातरजमा करते.
सक्षम अिधकारी :
अ)

कायर्कारी अिभयंता, सावर्जिनक बांधकाम िवभाग िंकवा जलसंपदा िवभाग

यांच्या मालकीच्या जिमनीमधून फक्त त्यांच्या िवभागाच्या वापरासाठी 25000 ास
पयत.
ब)

तहिसलदार यांचे अिधकािरतेच्या ह ीतील जिमनीतुन 500 ास पयत

क)

उपिवभागीय अिधकारी यांचे अिधकािरतेच्या ह ीतील जिमनीतुन 2000 ास पयत.

ड)

िज हािधकारी िंकवा अपर िज हािधकारी यांचे िज हयाच्या ह ीतील जिमनीतुन
25000 ास पयत

तात्पूरता खाणपरवानासाठी िविहत नमूना अजर् सोबत जोडणेत आला असून पिरपूणर् आव यक
कागदपतर्ासह अजर् सक्षम अिधका-यास ा त झा यास, अजर् िमळा यापासून 30 िदवसाच्या कालावधीत,
त्याला योग्य वाटे ल त्या माणे परवाना दे ईल िंकवा त्यास नकार दे ईल.

नमुना - त
(िनयम 61 (1) पहा)
खाण परवाण्यासाठी अजर्

िदनांक:- /
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रु. 20/- िंकमतीचे कोटर् फी टॅ प िचकटवावा
ित,
मा. िज हािधकारी . पुणे
(खिनकमर् शाखा)
िवषय:- तात्पुरता खाण परवान्यासाठी अजर्
महोदय,
मी / आ ही अशी िवनंती करतो की, महरा टर् गौणखिनज उत्खनन (िवकास आिण िविनयमन)
िनयम, 2013 अन्वये मला / आ हाला तात्पुरता 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

8
9
10

11

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
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 क्षेतर्
(हे . आर)
मागणी केलेले पिरमाण ( ास / टन)
खाणकाम करावयाच्या गौण खिनजाचे नांव
गौण खिनज उत्खनन करणेचे 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)

पुतर्ता

भारतीय

12

13
14
15
16
17

भागीदार सं था िंकवा संघ अस यास भागीदार
सं थेच्या सवर् भागीदारांचे िंकवा संघाच्या
सद यांचे रा टर्ीयत्व (कागदपतर्ांची साक्षांिकत
त जोडावी)
गौण खिनज वाहतुकीसाठी / उत्खननासाठी
वापरणेच्या वाहनांचा तपिशल.
वाहनांची क्षमता व ित वाहनांच्या होणाऱ्या
खेपांचा तपिशल
वाहनातुन दररोज िकती ास वाहतुक होईल
याचा तपिशल
वाहतुकीसाठी / उत्खननासाठी लागणारा
कालावधीचा तपिशल
खाणप ा मागणी कालावधी

सोबत खालील माणे सहपतर् सादर करीत आहे .
1. अजर् फी रक्कम रुपये 5000/- चे गर्ास णाली दारे शासन जमा केलेले चलन.
2. तीन महीने अलीकडील गट नं. चे 7/12 उतारा व 8 अ चा खातेउतारा ( मािणत सत्य त)
3. मागणी क्षेतर्ाचा तपिशल दे णारा सीमारे षा आिण ज्या संबंधात खाणकाम भाडे प ा आव यक आहे
अशी जागा, सीमारे षा आिण क्षेतर् िततक्या अचुकतेने दशर्िवणारा नकाशा िंकवा आराखडा.
4. संबंिधत जिमन मालकाचे िवहीत नमुन्यातील 100/- रुपये िंकमतीचे टँ प पेपरवर संमतीपतर्.
5. अजर्दाराचे उत्खनन करावयाचे क्षेतर् व मोजमापाबाबत िवहीत नमुन्यातील 100/- रुपये िंकमतीचे ट ँ प
पेपरवर केलेले ितज्ञापतर्.
6.
नािधन क्षेतर्ाच्या मंजरु बांधकाम नकाशाची मािणत सत्य त
7.
नािधन क्षेतर्ास सक्षम अिधकाऱ्याची अकृ िषक परवानगी घे तली अस यास आदे शाची त.
8. नगररचना आिण मु यिनधार्रण िवभागाकडील झोन दाखला
9. खोदाई करणेच्या क्षेतर्ातुन काढणेच्या गौण खिनजाबाबत वा तुिवशारद यांचे माणपतर्.
10. गौण खिनज वाहतुकीसाठी / उत्खननासाठी वापरणेच्या वाहनांचा तपिशल.
मी / आ ही घोिषत करतो की, वर िदलेला तपिशल अचुक आहे . आिण मी / आ ही उत्खनन
करावयासाठी
तािवत असले या खिनजाच्या पिरमाणावर िनधार्िरत करण्यात येईल. त्यानुसार इतर
कोणताही तपिशल सादर करण्यास तयार आहे / आहोत. माझ्याकडे / आमच्याकडे मागणी करण्यात
येईल. असे कोणतेही भाडे िंकवा उपकर आिण इतर कोणतेही खिनज दे य रक्कम आगाऊ दान
करावयाचे दे खील मी / आ ही मान्य करतो.
(ि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

