
 
 

 

                      
                              

दगडखाण भाडेपट्ट्यासाठी अर्ज  
अर्जदाराचा तपशील 

आधार क्रमाांक   

सांपूणज नाव *  

ललग * पुरूष              [    ] स्त्री            [    ] इतर            [    ] 

र्न्मतारीख * 

व्यवसाय *  
राष्ट्रीयत्व *  

ननवासाचा पत्ता * 
(कृपया खालील मानिती सोबतच्या 
रकान्यात भरावी ) 
 घर /सदननका क्र. 
 इमारत क्र./ इमारतीचे नाव 
 सांस्था / सांकुल 
 रस्त्याचे नाव  

  

नपन कोड       

कायमचा पत्ता * 
(वरीलपेक्षा वगेळा असल्यास येथे नोंद 
करा.) 
 घर /सदननका क्र. 
 इमारत क्र./ इमारतीचे नाव 
 सांस्था / सांकुल 
 रस्त्याचे नाव  

 

नपन कोड       

भ्रमणध्वनी क्र.*  

ई-मेल  

पॅन काडज क्रमाांक *  

सांघटना आनण दगडखाण तपशील 

अर्जदाराची स्स्थती * (लागू असेल ते ननवडा आनण सांबांनधत तपनशलाची नोंद करा) 

[      ] खार्गी/ वैयस्ततक राष्ट्रीयत्व  

[      ] खार्गी कां पनी 
कां पनीच्या सवज सदस्याांच े
राष्ट्रीयत्व 

 

सांदभज  क्र.  
अर्ाचा नदनाांक 

सांदभज: शा. नन. क्र. सांकीणज १/२०१२/प्र.क्र.१८/ई-१, पनरनशष्ट्ट “ब”, अ. क्र. “१0” 



 
 

 

नोंदणीचे नठकाण  

नोंदणी क्रमाांक  

नोंदणीचा नदनाांक DD MM YYYY 

[      ] सावजर्ननक कां पनी 

सांचालकाांच ेराष्ट्रीयत्व  

भारतीय नागनरकाांद्वारे धारण 
केलेल्या भागभाांडवलाची 
टतकेवारी 

 

नवधीद्वारे सांस्थापन केल्याच े
नठकाण  

[      ] भागीदारी सांस्था लकवा सांघ 
भागीदारी सांस्थेच्या सवज 
भागीदाराांच ेराष्ट्रीयत्व अथवा 
सांघाच े/ सदस्याांच ेराष्ट्रीयत्व 

 

TIN क्रमाांक *  

दगडखाण भाडेपट्टा मांरू्र 
असणाऱ्या नठकाणाचा तपशील   

गट क्रमाांक/ र्नमनीचा सव्िे क्रमाांक  

क्षेत्रफळ (याडज /चौरस मीटर / एकर 
/ िेतटर) 

 

नपन कोड       

र्नमनीची स्स्थनत आनण वणजन *  

खाणकाम करावयाच्या 
खननर्ाच ेनाव * 

 

 

 

गौण खननर् कोणत्या कामासाठी 
वापरले र्ाईल? * 

 
 
 
 
 

भाडेपट्ट्यासाठी अर्ज केलेला 
कालावधी * 

पासून पयंत 

अर्जदार लकवा त्याच्यासि कोणत्यािी व्यततीने मिाराष्ट्रात अर्ज  केला आिे, अशा  खननर् ननिाय क्षेत्राच ेनववरण  

सांयुतत नितसांबांधाांच ेस्वरूप,  



 
 

 

असल्यास 

दगडखाणपट्टा/ 
भाडेपट्टा/परवाना/परवाने 
अांतगजत आधीपासून धारण * 

िोय           [     ] नािी            [     ] 

असल्यास भाडेपट्ट्याचा तपशील  

अनुज्ञप्तीचा कालावधी  

र्ारी तारीख  

अनुज्ञस्प्त सांदभज  

नपन कोड       

आधी अर्ज केला िोता, मात्र तो 
नामांरू्र अथवा नाकारला * िोय           [     ] नािी            [     ] 

तसे असल्यास आवदेनाचा 
तपशील* 

आवदेनाची तारीख  

आवदेनाचे नठकाण 

आवदेन सांदभज  

आवदेन स्स्थती  प्रलांनबत     [     ] नाकारले       [     ] 

नाकारल्यास, कारण 
 

(* अननवायज मानिती) 

 

स्वघोषणापत्र 

 
मी  _________________________________ याांचा मुलगा / मुलगी वय 

__________ वषे, व्यवसाय _______________________ रािणार 

______________________ घोनषत करतो / करते की वरील सवज मानिती माझ्या व्यस्ततगत मानिती व 

समरु्तीनुसार खरी आिे.   सदर मानिती खोटी आढळून आल्यास,  भारतीय दांड सांनिता 1960 कलम 199 व 200 व अन्य / 

सांबांनधत कायद्यानुसार  माझ्यावर  खटला भरला र्ाईल व त्यानुसार मी नशक्षेस पात्र रािीन,  याची मला पूणज र्ाणीव आिे. 

 
नठकाण : अर्जदाराची स्वाक्षरी :  

       नदनाांक :                                                                       अर्जदाराचे नाव  :  

 
 
 
 
 



 
 

 

 
र्ोडलले्या कागदपत्राांची यादी 
(आवश्यक कागदपत्रे र्ोडली असल्यास [√] अशी खूण करावी अन्यथा [X] अशी खूण करावी.) 

अननवायज कागदपत्र े

1.  अर्जदाराचे छायानचत्र [     ] 

2.  ओळखीचा पुरावा  - मतदार ओळखपत्र / पारपत्र / वािन चालक अनुज्ञस्प्त /आरएसबीवाय काडज/ आधार काडज 
/ सरकारी लकवा ननमसरकारी सांस्थेच ेकमजचारी ओळखपत्र / पॅन काडज / मरारोियो र्ॉब काडज  [     ] 

3.  पत्त्याचा  पुरावा  -  मतदार ओळखपत्र / पारपत्र  / वािनचालक अनुज्ञस्प्त / आधार काडज / वीर् देयक /पाणी 
देयक/  7/12  आनण ८ अ चा उतारा / भाडेपावती / दूरध्वनी देयक /  नशधापनत्रका / मालमत्ता  कर पावती [     ] 

4.  
अर्ज केलेल्या क्षेत्राचा शतय नततका अचकू असा तपनशलवार नकाशा (अथवा आराखडा),  स्स्थती, सीमा आनण 
दगड खाण भाडेपट्टीसाठी आवश्यक र्मीन क्षेत्र 
(उपयोनर्त क्षेत्राच्या पनरघावरील शेर्ारचा सवके्षण क्रमाांक देखील दशजनवणे आवश्यक) 

[     ] 

5.  खननर्ाच्या वधै स्वानमत्व मांरु्री प्रमाणपत्राची तारीख आनण क्रमाांक - थनकत मिसूल लकवा राज्यात अन्य 
कोठेिी कोणत्यािी प्रकारचा भाडेपट्टा धारण करीत नसल्यासांदभातील मालमत्तबेाबतच ेशपथपत्र [     ] 

6.  नवनित केल्यानुसार अर्जदाराचे नवत्तीय स्त्रोत - 'पत प्रमाणपत्र' / बँक िमी  [     ] 

7.  पॅन काडजची प्रत / टीन काडजची प्रत /मागील वषाच ेप्राप्तीकर नववरणपत्र [     ] 

8.  सांबांनधत र्नमनीचा 7/12 चा उतारा   [     ] 

9.  स्फोटकाांच्या वापरासाठी कायजकारी न्यायदांडानधकाऱ्याांच ेना-िरकत प्रमाणपत्र [     ] 

10.  ग्रामपांचायतीच ेना-िरकत प्रमाणपत्र    [     ] 

लागू असल्यास र्ोडावयाची अनतनरतत कागदपत्रे 

1.  अर्जदार र्नमनीचा मालक असल्यास र्नमनीच्या मालकीबाबत पुराव.े [     ] 

2.  र्मीन एकापेक्षा अनधक व्यततींच्या मालकीची असल्यास  सि-भागीदाराकडून रू.100 च्या मुद्ाांकावर करार  [     ] 

3.  र्नमनीची मालकी त्रयस्थ व्यततीकडे असल्यास सांबांनधत र्नमनीच ेरु. 100/- च्या स्टँप पेपरवरील सांमतीपत्र [     ] 

4.  मांडळ अनधकारी/ तिसीलदाराचा स्थळ तपासणी अिवाल  [     ] 

5.  मालकीच्या इतर कोणत्यािी भाडेपट्टी अनुज्ञप्तीची  प्रत  [     ] 

6.  
अर्जदाराचा अर्ज  अनधकृत एर्ांटद्वारे स्वाक्षनरत असल्यास मुखत्यारपत्राची एक छायाांनकत सत्य प्रत या आवदेन 
अर्ाला र्ोडावी [     ] 

 
 
 


