िजहाधकार लातरू यांचे कायालय,
(गौणखनज वभाग)
नवन दगड खाणपटटा मंजरू कर$यासाठ' दाखल करावया(या कागदप)ांची याद
महारा+, गौणखनज (वकास व वनयमन) नयम २०१३ नुसार नवन दगड/म3
ु म खाण भाडेपटयासाठ' 4कमान
१ हे 5टर ज6मन असणे अनवाय आहे .
1) वहत नमु यातील अज (खाणभाडे पे करता अज) (िजहाधकार कायालयातील सेतु सुवधा क"#ातन
ू
%यावा.)(नमन
ु ा ख,('नयम११(१))
2) अकृषक परवानगी (खाणप,टा मंजूर करावया/या मागणी केलेया जागेची )
3) 7/12 व 8अ
4) ७/१२ म8ये अजदार :यती;र<त अ य सह=ह>सेदार असयास ?यांचे @ १००/- /या >टॅ Dपपेपरवर सEम
अधकार यांचस
े मोर केलेले :यावसायाचे संमतीपG)
5) चतःु Iसमा नकाशा ( संबंधीत गाव/या तलाठM यांचक
े डुन)
6) जागेचे दोन फोटो
7) Oापंचायत/ नगरपंचायत/नगर प;रषद/ महानगरपाIलका नाहारकत (Pया >था'नक सं>थे/या हRयीत
आहे त ?याचे ना हरकत TमाणपG %यावे. )
8) तलाठM नाहारकत (वन जIमन आहे Uकं वा कसे? आVण जIमन ह वग -२ Tकाराम8ये मोडत नसयाचे
तसेच कोण?याह शासकWय TयोजनासाठM भुंसपादन झाले आहे Uकं वा T>तावीत नसयाचे नाहकरत
TमाणपG)
9) गाव नकाशा (मागणी केलेया जIमनीचा नकाशाम8ये >थान दशवYयात यावे.)
10) आवेदन फW 500/-चे चलन (िजहाधकार कायालयात चलना:दारे जमा करावे.)
11) Pया =ठकाणी खाणपयासाठM अज केला आहे ?या =ठकाण/या शेजारल जIमनी/या शेतक-यांचे @ १००//या >टॅ Dपपेपरवर सEम अधकार यांचे समोर केलेले (नोटर, कायकार दं डाधकार इ)
संमतीपG.शेतक-या/या फोटोसहत आVण ?या/या ७/१२ सह)
12) पयावरण अनम
ु ती :;ताव (पयावरण शासन मा=य सं;था)
13) तहIसलदारांचे एैपत TमाणपG (Tती हे <टर ५०,०००/-) Uकं वा रा^_यकृत बॅकेचे वैधते/या कालावधीसह (Tती

हे <टर @ १ लE)ची

व?तीय हमी TमाणपG

14) रा^_य?व TमाणपG
15) टन `मांक (व`Wकर भवन लातूर)
16) पॅन काड (आयकर वभाग)
17) मायनंग ?लान (न@दणीकृत अहता:ा?त Bय5तीकडून)
18) अजदार यांचे रहवासी परु ा:यासाठM (चालू वज aबल) अजदार यांचे नसयास कुटूंबातील :य<तीचे नावे असलेले
19) :यावसायाचे शासकWय नbदणी TमाणपG.
20) दगड खाण मंजूर करावया/या जIमनीचे ि>थती, Iसमा व EेG अचक
ु पणे दशवणारा भम
ु ी अIभलेख वभागाकडील
दोन Tतीत नकाशा.

21) अजदार यांचे शपथपG (ख'नजाचे >वाIम?वधन 'नपटारा TमाणपG- महसुल थकबाकW Uकं वा शपथब8द
मालम?ता राPयात कोठे ह कोणतेह भाडेपा धारण न केया संबंधी)
22) मागल वषाचे Tािcतकर ववरणपG नसयास ?याची कारणे.
वरल सव कागदपGांसह अज िजहाधकार कायालयातील सेतु सुवधाक"#ाम8ये जमा करावेत.

