खाणपा नत
ु णीकरणासाठ आवयक असलेया कागदपांची याद
1) वहत नमु यातील अज (खाणभाडे पे करता अज) (िजहाधकार कायालयातील सेतु सुवधा क"#ातन
ू
%यावा.)(नमन
ु ा ग,(नयम११(३))
2) अकृषक परवानगी (खाणप+टा नत
ु णीकरण

करावया-या मागणी केलेया जागेची )

3) अकृषक महसूल थकबाक1 नसयाबाबत तलाठ3 यांचे अकृषीक बेबाक1 5माणप6
4) 7/12 व 8अ
5) ७/१२ म?ये अजदार AयतीBरCत अ य सहDहEसेदार असयास Fयांचे G १००/- -या Eटॅ Kपपेपरवर सLम
अधकार यांचस
े मोर केलेले Aयावसायाचे संमतीप6)
6) चतःु Oसमा नकाशा ( संबंधीत गाव-या तलाठ3 यांचक
े डुन)
7) जागेचे दोन फोटो/खदानीचे फोटो.
8) Rापंचायत/नगरपंचायत/नगर पBरषद/ महानगरपाOलका नाहारकत (Sया EथाTनक संEथे-या हUयीत
आहे त Fयाचे ना हरकत 5माणप6 %यावे. )
9) तलाठ3 नाहारकत (वन जOमन आहे Wकं वा कसे? आXण जOमन ह वग -२ 5काराम?ये मोडत नसयाचे
तसेच कोणFयाह शासक1य 5योजनासाठ3 भंस
ु पादन झाले आहे Wकं वा 5Eतावीत नसयाचे नाहकरत
5माणप6)
10) गाव नकाशा (मागणी केलेया जOमनीचा नकाशाम?ये Eथान दशवणयात यावे.)
11) आवेदन फ1 500/-चे चलन (िजहाधकार कायालयात चलनाAदारे जमा करावे.)
12) Sया Dठकाणी खाणपयासाठ3 अज केला आहे Fया Dठकाण-या शेजारल जOमनी-या शेतक-यांचे G १००/-या Eटॅ Kपपेपरवर सLम अधकार यांचे समोर केलेले (नोटर, कायकार दं डाधकार इ)
संमतीप6.शेतक-या-या फोटोसहत आXण Fया-या ७/१२ सह)
13) पयावरण अनम
ु ती 5Eताव (पयावरण शासन मा य संEथा)
14) तहOसलदारांचे एैपत 5माणप6 (5ती हे Cटर ५०,०००/-) Wकं वा रा^_यकृत बॅकेचे वैधते-या कालावधीसह (5ती

हे Cटर G १ लL)ची

वFतीय हमी 5माणप6

15) रा^_यFव 5माणप6
16) रॉयट भरणा केलेया चलना-या 5ती, खाणप+टा सुG झायापासन
ू ववरणप6ासह.
17) टन aमांक (वa1कर भवन लातूर)
18) पॅन काड (आयकर वभाग)
19) मायTनंग bलान (नcदणीकृत अहता5ाbत AयCतीकडून)
20) अजदार यांचे रहवासी पुराAयासाठ3 (चालू वज dबल) अजदार यांचे नसयास कुटूंबातील AयCतीचे नावे असलेले
21) Aयावसायाचे शासक1य नcदणी 5माणप6.
22) गौण खTनज उFखनन व वa1 चा शपथप6ावर तपशील (G १०० -या Eटॅ Kप पेपरवर)
23) Sया जOमनीचा नुतनीकरणाचा 5Eताव दाखल केला आहे Fयाचे यापव
ु gचे मंजूरचे/नुतणीकरणाचे सव आदे श.

24) दगड खाण नुतणीकरण करावया-या जOमनीचे िEथती, Oसमा व Lे6 अचुकपणे दशवणारा भम
ु ी अOभलेख
वभागाकडील दोन 5तीत नकाशा.

25) अजदार

यांचे शपथप6

(खTनजाचे EवाOमFवधन Tनपटारा 5माणप6- महसल
ु  थकबाक1 Wकं वा

शपथब?द मालमFता राSयात कोठे ह कोणतेह भाडेपा धारण न केया संबंधी)
26) मागल वषाचे 5ािbतकर ववरणप6 नसयास Fयाची कारणे.
वरल सव कागदप6ांसह अज िजहाधकार कायालयातील सेतु सुवधाक"#ाम?ये जमा करावेत.

