नमन
ु ा-ख
( नयम 11 (1) पहा )

खाणभाडे पयाकरता अज
ात ◌ः------------------------------------- येथे ( ठकाण )
------------------------------------- येथे ( दनांक )

( ापक अधका-यांची कं वा या योजनाकर ता ाधकृत कर"यांत आले%या अधका-याची आ&या'रे )
( पदनाम )--------------------------------------------------------------------------------------दनांक
.त

/

/ 2015

--------------------------------------------------------स0ाम अधकार ( पदनाम )
--------------------------------------------------------- येथे ( ठकाण )

महोदय,
१. मी / आ5ह 6वनंती करतो क7, महारा89 गौणख.नज उ>खनन ( 6वकास व 6व.नयमन ) .नयम, 2013

अ@Aये मला /

आ5हाला खाणभाडेपDा मंजुर करावा.
२. या अजाGसोबत रIकमJपये 500/- ( पाचशे Jपये ) एवढ रIकम कोषागार ------------------चलन O.---- दनांक

--------

----/----------/--------&वारे फ7 5हणून भर"यांत येत आहे .
३. ( एक ) अजGदाराचे नांव व संपण
ु G प>ता ◌ः----------------------------------------------------------------------

( Sथा.नक तसेच कायमSवJपी वाSतAयाचा -------------------------------------------------------------------प>ता दरु Tवनी O. फॅIस ् O.व ई-मेलचाप>ता --------------------------------------------------------------

( दोन ) अजGदाराची वगGवार

◌ः- ---------------------------------------------------------------------

( तीन ) अजGदार
अ ) Sवत अस%यास >यांचे रा89 य>व ◌ः-------------------------------------------------------------ब ) खाजगी कंपनी अस%यास नXदणीचे ठकाण , नXदणीOमांक व दनांक यासह
कंपनीYया सवG सदSयांचे रा89 य>व ◌ः--------------------------------------------------------------२----

---२---क ) सावGज.नक कंपनी अस%यास संचालकाचे रा89 य>व 6वधी&वारे संSथापन के%याचा
ठकाणासह भारतीय नागर का&वारे धारण केले%या भाग भांडवलाची टIकेवार ◌ः-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ड ) भागीदार संSथा कं वा संघ अस%यास भागीदार संSथेYया सवG भागीदारांचे रा89 य>व
अथवा संघाYया सदSयांचे रा89 य>व

◌ः-------------------------------------------------

( चार )

अजGदाराचा Aयवसाय कं वा Aयवसाचे SवJन

( पाच )

\या गौण ख.नजांसाठ] अजGदारांना खाणकाम ◌ः--------------------------------------------------

◌ः--------------------------------------------------

करावयाचे आहे ते गौण ख.नज कं वा ख.नजे.-----------------------------------------------------

( सहा )

उ>खनन केले%या गौणख.नजाचा वापर \या

◌ः--------------------------------------------------

योजनाकर ता करावयाचे आहे ते योजन

( सात )

\या कालावधीसाठ] दगडखाण भाडेपटयाची

◌ः---------------------------------------------------

आव^यकता आहे तो कालावधी

( आठ )

\या 'े_ासंबंधात दगडखाण भाडेपDा मंजरु केला आहे >याचा तप`शल ◌ःअ ) 'े_ ( हे IटरमTये )

◌ः---------------------------------------------------

भम
ु ापन / खसारा / गट Oमांक

◌ः----------------------------------------------------

गांव ( 6पनकोडसह )

◌ः----------------------------------------------------

िज%हा

◌ः----------------------------------------------------

ब )

उपयोिजत 'े_ाचे वणGन करणारा शIय असेल तेbवर \यासाठ] खाण भाडेपDा आव^यक आहे .

>या संबंधातील ज`मनीची िSथती ,`समा व 0ो_ अचक
ु पणे द`शवGणारा दोन .ततील नकाशाकं वा आराखडा ( उपयोिजत
'े_ाYया पर घालगत असलेला भम
ु ापन Oमांक ) (उपयोहत 'े_ाYया पcरघालगतचे सं.न.सुTदा दाखवावे. )
पुवG

◌ः- ----------------------------------------------------------------

पि^चम

◌ः- ----------------------------------------------------------------

उ>तर

◌ः- ----------------------------------------------------------------

दd'ण

◌ः- -----------------------------------------------------------------

( नऊ )

वैधतेचा Oमांक व दनांक ◌ः-------------------------------------------------------------------------------------------ख.नजाचे Sवा`म>वधन .नपटारा माणप_ महसल
ु

थकबाक7 कं वा शपथबTद मालमता रा\यात

कोठे ह कोणताह भाडेपDा धारण न के%यासंबंधीतील शपथप .

( दहा )

\याकर ता अजGदार कं वा >यांYयाशी संयुIत हतसंबंध असलेल Aयक् ती.
अ ) खाणकामाआधीन पDा / पDे / परवाने अगोदरच ◌ःधारण केला आहे / केले आहे त.
ब ) अगोदरच अजG केला आहे /आहे त परं त आतापयGत मंजुर केल नाह /नाकारले आहे त.

---३----

---३----

क) या अजाG`शवाय एकाच वेळी अजG कर ता आहे / कर त आहोत >या रा\यशसनाYया अधकार 0ेा_ातील
ख.नज.नहाय 'े_ाचा तप`शल

( अकरा ) संयुIत हतसंबंधाचे SवJप कोणतेह अस%यास
( बारा ) अजGदाराचा 6व>तीयS_ोत ( 6वह त के%यामाणे पतदार माणप_/ बhक हमी )
क ) पॅन (PAN) काडाGची त ◌ः----------------------------------------------------------ख ) टन काडाGची त

◌ः------------------------------------------------------------

ग ) मागील वषाGचे ातीकर 6व6वरणप_ ◌ः------------------------------------------------

( तेरा ) उपयोिजत 0ो_ाशी संबंधतअधकारांYया अ`भलेखांYया संबंधत उता-याYया माlणत
स>यती

( चोदा) अजGदार जो तप`शल सादर कर"यासाठ] इYछुक असेल तो अ@य कोणताह तप`शल
मी / आ5ह या&वारे असे घोि8oतकरतोक7 , वर दलेले तप`शल बरोबर आहे त आlण मी / आ5ह अचुक
नकाशे व सुरि0oत ठे वी इ>याद सह कोण>याह अ@य तप`शलाची आपणाकडून जसजशी मागणी कर"यांत येईल तसतसा तो सादर
कर"यांस तयार आहे / आहोत .
ठकाण ◌ः--------------------------------

आपला 6व^वासू

दनांक ◌ः---------------------------------

( अजGदाराची Sवा'र )

नमन
ु ा-ग
( नयम 11 (3) पहा )

खाणभाडे पयाचे नत
ु नीकरण कर"यासाठ% अज
.त,
मा.िज%हाधकार
-------------------------- िज%हा
महोदय,
मी / आ5ह पुढ ल .नयमा@Aये माझया / आमYया खाणकाम भाडेपDयाचे नुतनीकरण कर"यासाठ] 6वनंती कर त आहे /
आहे ात.
१.

महारा89 गौणख.नज उ>खनन ( 6वकास व 6व.नयमन ) .नयम, २०१३.

२.

या अजाGसोबत रIकमJपये १०० /- (Jपये शंभर मा_ ) चलन O.-------------- दनांक

------------/----------/--------&वारे

जमा कर त आहे .
३.

आव^यक ते तप`शल पुढे दले आहे त.

४. ( एक ) अजGदाराचे नांव व संपुणG प>ता ◌ः----------------------------------------------------------------------

(ता>पुरता तसेच कायमचा प>ता दरु Tवनी O.-------------------------------------------------------------------फॅIस ् O.व ई-मेलचाप>ता

◌ः- --------------------------------------------------------------------

( दोन ) अजGदार खाजगी AयIती/खाजगी कंपनी/सावGज.नक कंपनी/संSथा कं वा संघ आहे काय (स>य त जोडावी )
( तीन ) अजGदार
क ) एक AयIती अस%यास >यांचे रा89 य>व ◌ः-----------------------------------------------------------------ख ) खाजगी कंपनी असेल >याबाबतीत कंपनीYया सवG सदSयाचे रा89 य>व व कंपनीची नXदणी के%याचे ठकाण
आlण नXदणी Oमांक व दनांक

◌ः-------------------------------------------------------------------------

ग ) सावGज.नक कंपनी अस%यास संचालकाचे रा89 य>व 6वधी&वारे संSथापन के%याचा
ठकाणासह भारतीय नागर का&वारे धारण केले%या भाग भांडवलाची टIकेवार ◌ः------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ड ) भागीदार संSथा कं वा संघ अस%यास भागीदार संSथेYया सवG भागीदारांचे रा89 य>व
अथवा संघाYया सदSयांचे रा89 य>व

◌ः--------------------------------------------------------------

( चार )

अजGदाराचा Aयवसाय कं वा Aयवसाचे SवJन

( पाच )

खाणकामाYया थकबाक7 दानाYया वैध .नपटारा माणप_ाचा Oमांक व दनांक --------------------------

◌ः---------------------------------------------------------------

---२----

---२----

( सहा )

क ) \या खाणपsयाचे नुतनीकरण कर"यांस इYछुक असाल >या खाणपsयाचा 'े_ाचा तप`शल
ख ) या अगोदर नुतनीकरण मंजुर केले अस%यास >याचा तप`शल, अस%यास ◌ः-

( सात )

खाणपDयाYया नुतनीकरणासाठ] \या कालावधीची आव^यकता आहे तो कालावधी ◌ः-

( आठ )

संपुणG भाडेपDा धारण 0ो_ासाठ] कं वा >यांYया भागासाठ] नुतनीकरण कर"याचा अजG केला आहे कं वा कसे

( नऊ )

भाडेपDा धारण 'े_ाYया काह भागासाठ] नुतनीकरणाचा अजGकेला असेल >याबाबतीत ◌ःअ ) \या 'े_ाYया नत
ु नीकरणासाठ] अजG केला आहे ते 'े_ ( हे IटरमTये )

( शIय असेल तेथवर, नेमकेपणाने अजGदाराने गणन करावयाचे )
ब )

\या 'े_ाकर ता नुतनीकरणासाठ] अजG केला आहे >या 'े_ाचे वणGन, हे वणGन 'े_ाचे `समांकन

कर"यासाठ] पुरेसे असावे. व >यासोबत भम
ु ापन / खसरा Oमांक / गट Oमांक दशG6वणा-या नुतनीकरणा अधीन अजG
केले%या ज`मनीYया नकाशाची दस
ु र त (आधीच धारण केले आहे परं तू नुतनीकरणासाठ] अजGकेला नाह >याचा भम
ु ापन
/ Oमांक / गटकमांकह अचुकपणे दशGवावा. )

( दहा )

उ>खनन केलेल गौण ख.नज \या योजनासाठ] वापरावयाचे आहे तेयोजन

( अं.तम वापरह 6व.नदt8ट करावा. )
( अकरा )

अजGदार जो अ@य तप`शल सादर कर"यासाठ] इYछुक असेल असा कोणताह अ@य तप`शल ◌ः-

मी / आ5ह या&वारे असे घोि8oत करतो क7 , वर सादर केलेला तप`शल बरोबर आहेत आlण मी / आ5ह
भाडेपDयाचे नुतनीकरण मंजुर कर"यापुवu आपणास आव^यक असेल >यामाणे अचुक नकांशासह कोणतीह

अ@य तप`शल सादर

कर"यांस तयार आहे / आहोत .
ठकाण ◌ः--------------------------------

आपला 6व^वासू

दनांक ◌ः--------------------------------- --

( अजGदाराची Sवा'र )

