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गौण खनिज 

महाराष्ट्र जमीि महसलू अधिनियम १९६६, कलम २४ आणण ४८ मध् य. गौण खनिजा ी माहहती खालील प्रमाण. हिल.ली 
आह.. तस.  गौण खनिजाबाबत, खाणी अधिनियम १९५२ ; खाणी व खनिज. अधिनियम १९५७ ; महाराष्ट्र जमीि 
महसलू (गौण खनिजा . उत् खिि व ती काूूि ि.ण.) नियम १९६८ ; महाराष्ट्र गौण खनिज उत् खिि (ववकास व 
नियमि) २०१३ अस. नियम व कायि. करण् यात आल. आह.त.  
अि.किा आपण महसलू अधिकारी म् हणूि अिधिकृत पध् ितीि. हणणा् या गौणखनिज उत् खििावर आणण वाहतककववर िा  
घालतण. अशाव.ळ.स अजज, आवश् यक कागिप्., जबाब व प ंिाम. कस. असाव.त/ललहाव.त याबाबत या ल.खात माहहती 
ि.ण् या ा प्रयत् ि क. ला आह..   
 

महा रा ष्ट्र जमीि महसूल अधिकानियम १९६६, कलम २४: ↓ 

वििक्षित जममिींतूि अिधिकाकृतपणे का ढूि िेलेलया  िैसधिकगिक उत्पन्िा ची ककंमत िसूल करणे: जी कणणतीही व्यक्ती एखाद्या ववश.ष 
कारणासाठी व.गळ्या ठ.वल.ल्या कणणत्याही जलमिीतूि ककंवा सरकार ी मालमत्ता असल.ल्या कणणत्याही जलमिीतूि, कणणत.ही िैसधगजक 
उत्पन्ि (झा . सण ूि) अिधिकृतपण. काूूि ि.ईल ती व्यक्ती शासिाला त्या ी ककंमत ि.ण्यास आणण त्यालशवाय अशा रीतीि. काूूि 
ि.ल.ल्या िैसधगजक उत्पन्िाच्या ककंमतीच्या पा पटीप.क्षा अधिक िस.ल इतका िं  ि.ण्यास पा् अस.ल. अशी ककंमत व िं  जमीि 
महसकला ी थकबाकव असल्याप्रमाण. नतच्याक ूि वसूल करण्यात य.ईल. 

 

महा रा ष्ट्र जमीि महसूल अधिकानियम १९६६, कलम ४८: ↓ 

खा णी ि खनिजे या ंिरील शा सिा चा  हक्क 

१) सण ूि हिल.ल्या ककंवा  ाल ूअसल.ल्या सवज खाणी आणण िग ाच्या खाणी, जकि. हूगार., खड्  ., श.त., बांि, िाल., खाड् या, ििी ी पा्. 
आणण अशा इतर जागा िरूि जलमिीवर ककंवा जलमिीखाली साप णा् या सवज खनिजावरील हक् क शासिाक . स्पष्ट्टपण. राखूि 
ठ.वण्यात आला आह. आणण तण स्पष्ट्टपण. राखूि ठ.वण्यात आला असल्या . याद्वार. जाहीर करण्यात य.त आह. आणण तण शासिाक . 
निहहत हणईल व अशा हक्कां ा यणग्य तण उपभणग घ.ण्यासाठी आवश्यक असल.ल. सवज अधिकार शासिाला असतील. 

२) खाणी व िग ाच्या खाणी यावरील हक्कात खाणी आणण इतर िग ाच्या खाणी  ाल ूकरण्यासाठी त्या जलमिीवर जाण्याच्या हक्का ा 
आणण तद्िकषंधगक कारणाकररता जी अन्य जमीि आवश्यक अस.ल ती कब्जात घ.ण्याच्या हक्का ा समाव.श हणतण. तस.  या आिकषंधगक 
कारणात कायाजलय व मजकरां ी घर. उभारण. आणण यं् बसववण., खनिजांच्या राशी लावण. आणण निरुपयणगी वस्तंू ा ूीग करूि 
ठ.वण., रस्त., र.ल्व. व राम बांिण. आणण खाणी व खनिज. यांिा आिकषंधगक म्हणूि राज्य शासि घणवषत करील अशा इतर कणणत्याही 
प्रयणजिांसाठी आवश्यक अशी जमीि कब्जात घ.ण्याच्या हक्का ाही समाव.श हणतण. 

३) कणणतीही खनिज., खाणी ककंवा िग ाच्या खाणी यावरील आपल्या हक्कां . राज्य शासिाि. जर कणणत्याही व्यक्तीक . अलभहस्तांकि 
क. ल. अस.ल आणण अशा हक्कां ा यणग्य उपभणग घ.ण्यासाठी पणटकलम. (१) व (२) यात ववनिहिजष्ट्ट क. ल.ल्या सवज ककंवा कणणत्याही 
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अधिकारां ा वापर करण. आवश्यक अस.ल तर, जजल्हाधिका्यास ल.खी आि.शाद्वार., ती ववनिहिजष्ट्ट करील अशा शतींिा ि निबंिांिा 
अिीि राहूि, ज्यास असा हक्क अलभहस्तांककत करूि हिला अस.ल त्या व्यक्तीक . त. अधिकार सणपववता य.तील. 

परंतक, पररणाम हणणा्या जलमिीवर ज्यां . हक्क असतील अशा सवज व्यक्तींवर रीतसर िणटीस बजावूि त्यांच्या हरकती ऐकूि 
घ.ऊि त्यावर वव ार करण्यात य.ईपयतं असा कणणताही अधिकार सणपवता य.णार िाही. 

४) वर उल्ल.णखल.ल. हक्क कणणत्याही जलमिींवर वापरीत असतािा त्या जलमिीच्या पषृ्ट्ठभागावर कब्जा क. ल्यामकळ. ककंवा तण 
बबघ ल्यामकळ. जर कणणत्याही व्यक्तीच्या हक्कां . उल्लंघि हणत अस.ल तर शासि ककंवा त्यां ा अलभहस्तांककती अशा उल्लंघिाबद्िल 
त्या व्यक्तींिा िककसाि भरपाई ि.ईल आणण एकवाक्यता ि झाल्यास अशा िककसािभरपाई ी रक्कम जजल्हाधिकारी ठरवील ककंवा 
त्या ा निवा ा मान्य ि झाल्यास भूलम संपािि अधिनियम, १८९४ च्या तरतकिींस अिकसरूि हिवाणी न्यायालय ठरवील. 

५) ज्यांच्या हक्कां . उल्लंघि हणत. त्या व्यक्तींिा द्यावया ी िककसािभारपाई ठरवूि ती त्यांिा ि.ण्यात य.त िाही तणपयतं राज्य 
शासिा ा कणणताही अलभहस्तांककती, जजल्हाधिका्याच्या पूवज मंजकरीलशवाय कणणत्याही जलमिीच्या पषृ्ट्ठभागावर प्रव.श करणार िाही, ककंवा 
त्या ा भणगवटा करणार िाही. 

परंतक, ज्या प्रकरणात पणट-कलम (४) अन्वय. िककसािभरपाई ी रक्कम ठरववण्या ा प्रश्ि हिवाणी न्यायालयाक . निणजयाथज 
पाठववण्यात आला अस.ल अशा प्रकरणात अशा न्यायालयाक ूि निवा ा ि.ण्यात य.ईपयतं जजल्हाधिका्याि. अंतररम परवािगी ि.ण. 
ह. कायि.शीर अस.ल. 

६) राज्य शासिा ा अलभहस्तांककती कलम (४) मध्य. तरतूि क. ल्याप्रमाण. िककसािभरपाई ि.ण्यात कसूर करील तर जजल्हाधिका्यास, 
िककसािभरपाई लमळववण्या ा हक्क असल.ल्या व्यक्तीच्यावतीि. अशी िककसािभरपाई जमीि महसकला ी थकबाकव असल्याप्रमाण. 
त्याच्याक ूि वसूल करता य.ईल. 

७) जर कणणतीही व्यक्ती कायि.शीर प्राधिकारावा ूि, ज्यावरील हक्क राज्य शासिामध्य. निहहत झाला आह. व राज्य शासिाि. त्या . 
अलभहस्तांकि क. ल.ल. िाही अशा  ालू असल.ल्या ककंवा सण ूि हिल.ल्या खाणी, िग ाच्या खाणी, जकि. हूगार., श.त., बांि (श.तीच्या 
बंिा्या ी िकरुस्ती ककंवा बांिकाम करण्याच्या सबबीवरूि ककंवा इतर कणणत्याही सबबीवरूि), िाल., खाड्या, ििी ी पा्. ककंवा अशा 
इतर कणणत्याही जागा यामिूि कणणत.ही खनिज काूील, काूूि ि.ईल, गणळा करील, पकि:स्थावपत करील, उ लूि घ.ईल ककंवा 
त्या ा ववनियणग करील तर त्याच्याववरुद्ि अन्य पद्ितीि. जी कणणतीही कारवाई करण्यात य.ईल त्यास बाि ि य.ता, ती अशाप्रकार., 
यथाजस्थनत, काूल.ल्या, काूूि ि.ल.ल् या, गणळा क. ल.ल् या, पकि:स् थावपत क. ल.ल् या, उ लूि ि.ल.ल् या, ककंवा ववनियणग क. ल.ल् या या 
खनिजाच्या बाजारमकल् याच् या “पा पट इतकव शास्ती ी रक्कम जजल्हाधिका्याि. ककंवा याबाबतीत जजल्हाधिका्याि. प्राधिकृत क. ल.ल्या 
तहसीलिाराच्या िजाजप.क्षा कमी िजाज ा िस.ल अशा कणणत्याही महसकली अधिका्याि., ल.खी आि.श हिल्यावर” ि.ण्यास पा् अस.ल. 

परंतक, अशा ररतीि. ठरवल.ली रक्कम एक हजार रुपयांहूि कमी अस.ल तर, शास्ती ही, जजल्हाधिका्यास लािता य.ईल अशी, एक हजार 
रुपयांहूि अधिक िस.ल अशी तीप.क्षा कणणतीही मणठी रक्कम अस.ल.  

 ८) पणट-कलम (७) च्या तरतूिींस बािा ि य.ता जजल्हाधिका्यांस ककंवा याबाबतीत जजल्हाधिका्याि. प्राधिकृत क. ल.ल्या 
तहसीलिाराच्या िजाजप.क्षा कमी िजाजच्या िस.ल अशा कणणत्याही महसकली अधिका्यास ज्यावरील हक्क राज्य शासिाक . निहहत 
आह. व राज्य शासिा . ज्या . अलभहस्तांकि क. ल.ल. िाही अशा कणणत्याही खाणीतूि, िग ाच्या खाणीतूि ककंवा पणटकलम (७) 
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मध्य. उल्ल.णखल.ल्या कणणत्याही जाग.तूि काूल.ल., हलववल.ल., गणळा क. ल.ल., िकस्या जागी ि.ल.ल., उ लूि घ.तल.ल. ककंवा ववल्ह.वाट 
लावल.ल. कणणत.ही खनिज ताब्यात घ.ता य.ईल व त. सरकारजमा करता य.ईल, आणण तस.  त्यास, गौण खनिज. अनिधिकृतपण. 
काूण्यासाठी, हलववण्यासाठी, गणळा करण्यासाठी, िकस्या जागी ि.ण्यासाठी, उ लूि घ.ण्यासाठी ककंवा त्या ी ववल्ह.वाट लावण्यासाठी 
वापरल.ली कणणतीही यं्सामग्री व साििसामग्री आणण त्यांच्या वाहतूकवकररता ि.मल.ली वाहतूकव ी कणणतीही सािि. ताब्यात घ.ता 
य.तील आणण ती सरकारजमा करता य.तील. 

 महाराष्ट्र शासि राजप्, असािारण- भाग  ार ,हििांक- १७ ऑगस्ट, २०१५ अन् वय.- "गौण खनिज. अनिधिकृतपण. 
काूण्यासाठी, हलववण्यासाठी, गणळा करण्यासाठी, िकस्या जागी ि.ण्यासाठी, उ लूि घ.ण्यासाठी ककंवा त्या ी ववल्ह.वाट लावण्यासाठी 
ककंवा त्याच्या वाहतूकवसाठी वापरण्यात आल.ली पणट-कलम (१) अन्वय. ताब्यात घ.तल.ली अशी यं्सामग्री ककंवा वाहतककव ी सािि., 
अशा प्रकार. ती ताब्यात घ.तल्याच्या अठ्ठ. ाळीस तासांच्या कालाविीच्या आत, जजल्हाधिका्यांसमणर ककंवा याबाबतीत 
जजल्हाधिका्याि. प्राधिकृत क. ल.ल्या उप जजल्हाधिका्याच्या िजाजप.क्षा कमी िजाज ा िस.ल अशा इतर अधिका्यांसमणर सािर 
करण्यात य.ईल, ज्यास, अशी ताब्यात घ.तल.ली यं्सामग्री, साििसामग्री ककंवा वाहतूकव ी सािि. त्यांच्या मालकाि. ववहहत 
करण्यात य.ईल अशी शास्ती प्रिाि क. ल्यावर, आणण तस. , अशी ताब्यात घ.तल.ली यं्सामग्री, साििसामग्री व वाहतूकव ी सािि. 
यां ा वापर, भववष्ट्यात अिधिकृतपण. गौण खनिज. काूण्यासाठी, हलववण्यासाठी, गणळा करण्यासाठी, िकस्या जागी ि.ण्यासाठी, 
उ लूि घ.ण्यासाठी ककंवा त्या ी ववल्ह.वाट लावण्यासाठी व त्या ी वाहतूक करण्यासाठी करणार िाही अस. िमूि असल.ला, ताब्यात 
घ.तल.ला यं्सामग्री, साििसामग्री ककंवा वाहतूकव ी सािि. यांच्या बाजारमूल्याप.क्षा अधिक िस.ल इतक्या रकम. ा वैयजक्तक 
जा मक लका हिल्यावर, अशी ताब्यात घ.तल.ली यं्सामग्री, साििसामग्री ककंवा वाहतूकव ी सािि. सण ूि ि.ता य.तील.” 

९) गाव, िगर ककंवा शहर यातील रहहवाश्यांिा त्यांच्या घरगकती, श.तीच्या ककंवा िंद्याच्या वापरासाठी आवश्यक असल.ली गौण 
खनिज., नियमात निहिजष्ट्ट करण्यात य.ईल अशी फव ि.ऊि ककंवा वविामूल्य काूण्याबाबत . ककंवा काूूि ि.ण्याबाबात . नियमि 
करण्यासाठी राज्य शासिाला नियम करता य.तील. 

१०) या अधिनियमात काहीही अंतभूजत असल. तरी, गौण खनिजाच् या उत् खििासाठी तण भा .प् ् याि. ि.ण. ककंवा अिकञप्त ती ि.ण् यापूव  
आणण भारतीय संवविािाच् या अिकच् े .ि २४४ मिील खं  (१) अन् वय. ववनिहिजष्ट् ट क्ष.्ामिील गौण खनिजांच् या उत् खििा ा लललाव 
करण् यापूव , ग्रामसभ. ी ककंवा पं ायती ी यणग् य त् या पातळीवरील परवािगी घ.ण् या . बंिि राहील.    

'गौण खनिज'  ी व् याख् या, खाणी अधिनियम,१९५२, कलम (२-ज.) व खाणी व खनिज. अधिनियम,१९५७, कलम ३(इ) मध् य. स् पष्ट् ट 
क. ल.ली आह.. महाराष्ट् र जमीि महसूल (गौण खनिजां . उत् खिि व ती काूण.) नियम १९६८ अन्वय. राज्य शासिाला ज्या गौण 
खनिजासंबंिी नियम करण्या ा अधिकार प्रिाि करण्यात आल.ला आह.. गौण खनिजांमध् य. िग , माती, कंकर, बारीक ख ी, वाळू 
ककंवा मकरुम यां ा समाव.श हणतण. 

 
 महाराष्ट् र शासि राजप्, हििांक २१/७/२०१४ अन् वय. महाराष्ट्र जमीि महसलू (गौण खनिजा . उत् खिि व ती काूूि 
ि.ण.) नियम १९६८ च् या नियम ४ मध् य. सकिारणा करुि तहलसलिार ककंवा िायब तहलसलिार यांच् या पवूज परवािगीि., 
कणणत् याही वपूीजात ककं भाराच् या कक टंूबास, ववटा, कौल. व इतर वस् त ूतयार करण् यास, खाजगी ककंवा शासकवय प ीत 
जलमिीतिू ५०० ब्रास पयतं माती कणणत.ही स् वालमत् विि ि ि.ता काूता य.त..  
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 महाराष्ट् र शासि राजप्, हििांक ७/३/२०१४ अन् वय. महाराष्ट्र जमीि महसलू (गौण खनिजा . उत् खिि व ती काूूि 
ि.ण.) नियम १९६८ च् या नियम ४ अ जािा िाखल करुि जजल् हाधिकारी, अत पर जजल् हाधिकारी, उपजजल    हाधिकारी ककंवा 
तहलसलिार यांच् या पवूज परवािगीि., कणणत् याही व ार समाजातील, हाताि. िग फण ी ा वपूीजात व् यवसाय करणा् या 
कक टंूबास, खाजगी ककंवा शासकवय प ीत जलमिीतिू २०० ब्रास पयतं िग  कणणत.ही स् वालमत् विि ि ि.ता काूता य.त.. 
 
 महाराष्ट् र शासि राजप्, हििांक ११/५/२०१५ अन् वय. महाराष्ट्र गौण खनिज उत् खिि (ववकास व नियमि) २०१३ 
मध् य. सकिारणा करुि, जलमिीच् या भखूं ा ा ववकास करतांिा, माती . उत् खिि करूि ती माती त् या  भखूं ाच् या 
सपाटीकरणासाठी वापरल् यास अशा मातीवर कणणत.ही स् वालमत् विि आकारल. जाणार िाही. 
 
 महाराष्ट् र पररप्क  . गौखनि-१०/०३०७/प्र. .५७/ख, हििांक ७/१/२०११ अन् वय. महाराष्ट् र यद् यणधगक ववकास 
महाम ंळाि. भा .प् ् याि. मजंूर क. ल.ल् या भखूं ा ा ववकास करतांिा, माती . उत् खिि करूि ती माती त् या  भखू ंाच् या 
सपाटीकरणासाठी वापरल् यास अशा मातीवर कणणत.ही स् वालमत् विि आकारल. जाणार िाही. परंत ूअशी माती इतर् 
वापरल् यास ककंवा नत ी वव व क. ल् यास ती स् वालमत् विि ि.य हणईल. 
 
 महाराष्ट् र पररप्क  . गौखनि-१०९२/प्र. .५२/ख, हििांक १९/३/१९९९ अन् वय., श.तकरी ककंवा ककं भार समाजाच् या 
लणकांिी गावतळी, पाझर तलाव, बिंार. यांतिू कायजकारी अलभयतंा/उपअलभयतंा यांच् या पवूज परवािगीि., गाळ काूूि 
ि.ल् यास कणणत.ही स् वालमत् विि आकारल. जाणार िाही.  
 
महाराष्ट् र शासिाि. हििाकं ११.५.२०१५ रणजी क. ल.ली गौण खनिज िरात वाू आणण हििाकं १२.६.२०१५ रणजी बाजारमकल् याच् या पा पट िं ा ी 
क. ल.ली तरतकि   
अ.  गौ.ख. 

प्रकार 

स् वालमत् व 
मूल् य (रु.) 

प्रस् ताववत बाजार 
मूल् य (रु.) 

२ ब्रास 

बाजारमूल् यावर 

िं  (रु.) 

२ ब्रास गौ.ख. वर २ ब्रास 

गौ.ख. वर एकूण िं  (रु.) 

 स् वालमत् व मूल् य 
(रु.) 

बाजार मूल् यावर 

पा पट िं  (रु.) 
१ वाळू ४००/- ९,९००/- १९,८००/- ८००/- ९९,०००/- ९९,८००/- 
२ ख ी २००/- १,६९४/- ३,३८८/- ८००/- १६,९४०/- १७,७४०/- 
३ िग  २००/- ९८१/- १,९६२/- ८००/- ९,८१०/- १०,६१०/- 
४ माती २००/- ४००/- ८००/- ८००/- ४,०००/- ४,८००/- 
५ िग  

भूकटी 
२००/- ८९१/- १,७८२/- ८००/- ८,९१०/- ९,७१०/- 

 
गौण खनिजा बा बत जबा ब ि पचंिा मे कसे मलहा िेत 

 

टटप – हे िम िे हस्तमलखखत ककंिा  टंकमलखखत करण् या त या िे. या ंचा  फॉमि तया र करुि गा ळलेलया  जा गा  भरू ियेत का रण  
गा ळलेलया  जा गा  भरूि केलेले जबा ब ि पंचिा मे न् या या लया त फेटा ळले जा ता त.  
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 अिा धिकाकृत गौणखनिज उत्खिि जबा ब 
जबा ब 

मा. ..................................(पििाम), तालकका ................................जजल् हा................................. यां . समणर, 
मी, िाम. ................................................................................................... वय........, िंिा ............................  
रा. .....................................................  
वव ारल.वरुि सत्यप्रनतञप्.वर जबाब ि.तण कव, आज हििांक ..../......./२०..... रणजी ............. (व.ळ) वाजण् याच् या सकमारास, मी,   
मौज. .........................तालकका..............., जजल् हा .................... य.थील ............................. (ििी ./ओढ् या . िाव) पा्ातूि /  
गट/सवे िं. .............................. य.थूि अिाधिकृतररत् या, ......................... (वाळू / मकरूम / िग  / माती / ख ी इ.) प्रकारा . 
अंिाज.  ......................ब्रास ............................ गौण खनिज उत् खिि करूि वाहि रक / रॅक्टर  मांक ...................... 
................................. राली  मांक .................. यामध् य. भरत असतांिा/ भरुि ि.त असतांिा, मला पक ण् यात आल. आह..   
 
माझ. ताब्यात असल.ला उपरणक् त वाहि रक / रॅक्टर  मांक ................................. राली  मांक .................. ह. माझ या 
मालकव . आह./ मी उपरणक् त वाहिा ा  ालक असूि सिर . वाहि ्ी. ................................................, पत्ता ........... 
............................ यांच् या मालकव . आह..  
 
गौण खनिज उत् खिि करण.कामी माझ.क . कणणत् याही सक्षम अधिका् याि. हिल.ला परवािा िाही.   
गौण खनिजा . अिाधिकृत उत्खिि आणण वाहतूक करण. हा शासकवय मालमत्ता  णरण. अशा स् वरूपा ा गकन् हा हणतण या ी मला 
कल् पिा असूिही मी ह. कृत् य क. ल. आह..  
 
सिरच् या मी हिल.ल् या जबाबावा मी सही / अंगठा करण.पकव  तण मला वा ूि िाखववला असिू तण माझ. माहहतीप्रमाण. खरा व बरणबर 
आह.. सिर ा जबाब मी स्वखकशीि., कणणत् याही िबावाला बळी ि प ता हिल.ला आह..  
हा जबाब हिला.  
                                                   जबाब ि.णा्या ी सही /अंगठा 
            
     समक्ष 
तलाठी / मं ळ अधिकारी / 
तहसीलिार / उपववभागीय अधिकारी 
 
हििांक: ........./............/२० 
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 अिा धिकाकृत गौणखनिज िा हतकू जबा ब 
जबा ब 

मा. ..................................(पििाम), तालकका ................................जजल् हा................................. यां . समणर, 
मी, िाम. ................................................................................................... वय........, िंिा ............................  
रा. .....................................................  
वव ारल.वरुि सत्यप्रनतञप्.वर जबाब ि.तण कव, आज हििांक ..../......./२०..... रणजी ............. (व.ळ) वाजण् याच् या सकमारास, मी,   
........................................ या रस् त् याि., रक / रॅक्टर  मांक ...................... ..........................मिकि जात असतांिा  
मा. ..................................(पििाम), तालकका ................................जजल् हा............................यांिी मौज. ......................... 
तालकका..............., जजल् हा ...................च् या जवळपास, अंिाज. .......................... वाजता माझ. वाहि अ ववल..  
माझ या वाहिा ी तपासणी क. ली असता त् यात अंिाज. ................. (वाळू / मकरूम / िग  / माती / ख ी इ.) प्रकारा . अंिाज.  
......................ब्रास गौण खनिज आूळल.. सिर . गौण खनिज मी, मौज. ....................  य.थील ............................. 
(ििी ./ओढ् या . िाव) पा्ातूि / गट/सवे िं. .............................. य.थूि घ.ऊि आलण आह..  
 
माझ. ताब्यात असल.ला उपरणक् त वाहि रक / रॅक्टर  मांक ................................. राली  मांक .................. ह. माझ या 
मालकव . आह./ मी उपरणक् त वाहिा ा  ालक असूि सिर . वाहि ्ी. ................................................, पत्ता ........... 
............................ यांच् या मालकव . आह.. 
 
गौण खनिज वाहतूक करण.कामी माझ.क . कणणत् याही सक्षम अधिका् याि. हिल.ला परवािा िाही.   
अिाधिकृत गौण खनिजा ी वाहतूक करण. हा शासकवय मालमत्ता  णरूि ि.ण. अशा स् वरूपा ा गकन् हा आह. या ी मला कल् पिा 
असूिही मी ह. कृत् य क. ल. आह..  
 
सिरच् या मी हिल.ल् या जबाबावा मी सही / अंगठा करण.पकव  तण मला वा ूि िाखववला असिू तण माझ. माहहतीप्रमाण. खरा व बरणबर 
आह.. सिर ा जबाब मी स्वखकशीि., कणणत् याही िबावाला बळी ि प ता हिल.ला आह..  
हा जबाब हिला.  
                                                  जबाब ि.णा्या ी सही /अंगठा 
        
 
समक्ष 
तलाठी / मं ळ अधिकारी / 
तहसीलिार / उपववभागीय अधिकारी 
 
हििांक: ........./............/२० 
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 अिधिकाकृत गौणखनिज उत् खिि पचंिा मा   
पंचिा मा  

आम्ही खाली सही करणार  
१) ्ी. ..................................................................................... वय................, िंिा ......................  
राहणार मौज............................तालकका.................................जजल् हा..............   
 
२) ्ी. ..................................................................................... वय................, िंिा ......................  
राहणार मौज............................तालकका.................................जजल् हा..............   
  
............................................................................. यांिी घटिास्थळी समक्ष बणलाववल.वरूि हजर झालण. सिर अधिका् याि. 
क. ल.ल् या वविंती वरुि आम् ही पं  म् हणूि काम करण् यास तयार आहणत. आम् ही पं  या िात् याि., समक्ष पररजस्थती ी पाहणी करूि 
खालील प्रमाण. पं िामा ललहूि ि.त. कव, मौज. ....................... ता. .................... जज...............य.थील ............................. 
(ििी ./ओढ् या . िाव) पा्ातूि / गट/सवे िं. .............................. य.थ./ ............................ या रस्त्यालगत अंिाज. 
....................... ब्रास, वाळू / मकरूम / िग  / माती / ख ी या प्रकार . गौणखनिज असल् या . हिसूि य.त आह..  
 
आसपास  ौकशी क. ल् यावर सिर . उत् खिि/साठा ्ी. .............................................................................. यांिी 
अिधिकृतररत् या क. ल. आह. अस. लणक सांगतात.   
  
सिर ा पं िामा आज हििांक ......./........./२०....... रणजी व.ळ .............वाजता सकरु करूि व.ळ ..........वाजता संपववण्यात आला. 
                                                                 सही 
                                                       १)................................................  
समक्ष                                                  िाव – 
                                                       २).................................................  
तलाठी / मं ळ अधिकारी                                    िाव – 
तहसीलिार                                
हििांक: ..../..../२०  
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 अिा धिकाकृत गौणखनिज दंड आदेश 
        तहसील कायाजलय / उपववभागीय अधिकारी कायाजलय 

                                         मांक: गौ.ख./ कावव /     /२० 

                                           हििांक :-   /    /२० 

 

वा ल. :-  

१) तलाठी, मौज. ............, ता..........., जजल् हा .............या ं.क ील अहवाल, हििांक....../.......२० 

२) या कायाजलया ी िणटीस- जमा-३ / कावव /   /  हििांक....../.......२० 

३) हििांक....../.......२०.. रणजी ा ्ी. ............................................................. यां ा जबाब 

४) हििांक....../.......२०.. रणजी ा पं िामा. 
५) ्ी.                                    यां ा ल.खी खकलासा हििांक....../.......२० 

६) महाराष्ट्र जमीि महसूल अधिनियम १९६६  . कलम ४८ (७) 
००० 

आदेश 

ज्या अथ  ्ी. .......................................................... रा. ............................. यांिी हििांक....../.......२०   रणजी मौज. 
...................... ता. ..................जजल् हा..... य.थील खालील स् थळावर, एकूण .......................... ब्रास वाळू / मकरूम / िग  / 
माती / ख ी या प्रकारच् या, शासकवय मालकवच् या गौण खनिजा . अिधिकृतररत्या उत्खिि क. ल. आह./ वाहतूक क. ली आह. ही बाब 
लसध् ि झाली आह..  

उपरणक् त ्ी. ......................................... यांिी क. ल.ल. उपरणक् त कृत् य, अिधिकृतररत्या क. ल् या . त् यांिी त् यांच् या जबाबात कबूल 
क. ल. आह..  

त् या अथ ,  मी, ............................ तहसीलिार ................................ तालकका................जजल् हा..................., महाराष्ट्र जमीि 
महसूल अधिनियम १९६६  . कलम ४८ (७) मिील तरतकिीिकसार गौणखनिजा . अवैि उत्खिि/ वाहतूक यापणटी खालील प्रमाण. 
िं ा ी आकारणी करण् या ा आि.श ि.त आह.. 
 

गौणखनिज 
प्रकार 

अिाधिकृत 
उत्खिि 
(ब्रास) 

बाजार 
मूल्या ी 
ककंमत 

(रूपय.) 

बाजार मूल्या . 
पा  पट 
रक्कम 

(रूपय.) 

स्वालमत्विि 

(रूपय.) 
जागा भा . 
(रूपय.) 

एकूण (रूपय.)  

(स्तंभ ४+५+६) 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

       

एकूण रक् कम रुपय.:  

उपरणक्त रक्कम आि.श लमळाल्यापासूि तीि हिवसा . आंत मकख्य ल.खाशीषज ......................... या ल.खाशीषज खाली  लिा . 
शासकवय खजजन्यांत भरणा करण.त यावी व  लिा ी मकळ प्रत या कायाजलयास मकितीत सािर करावी.  

मकितीत रक्कम भरणा ि क. ल्यास महाराष्ट्र जमीि महसूल अधिनियम १९६६  . कलम १७६ त. १८४ मिील तरतकिीिकसार रक्कम 
वसकली ी कायजवाही करण.त य.ईल या ी िोंि घ यावी.  

                

सिर ा आि.श आज रणजी माझ. सही व लशक्यानिशी हिला अस.. 
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हठकाण : 
हििांक :   /   /२०                मकद्रा                           तहसीलिार / उपववभागीय अधिकारी 
 

प्रती, 
्ी. 
रा. 
 

प्रत :- तलाठी / मं ळ अधिकारी 
२/- सिर ा आि.श संबंिीतास तात्काळ बजावूि त् यां ी हििांककत स्वाक्षरी घ.ण्यात यावी. संबंिीताि. मकितीत आि.शांत िमूि क. ल.ली 
िं  रक्कम शासकवय खजजन्यांत भरणा ि क. ल्यास आि.शातील िमूि तरतकिीन्वय. वविाववलंब कायजवाही करण.त यावी. 
                                                            

          तहसीलिार / उपववभागीय अधिकारी 
 

 
 
 दगड खा णपट् टा  ममळणेसा  ल ला गणा री का गदपत्र े

१) संबंधित जाग. ा सातबारा उतारा 
२) ज् या हठकाणी उत् खिि करावया . आह. त् या जाग. ा स् थळ िशजक िकाशा 
३) तहलसलिार यां .क ील ऐपत प्रमाणप् 

४) जाग.च् या मालकवबाबत ा पकरावा  

५) इतर व् यक् ती ी जमीि अस.ल तर त् या व् यक् तण संमतीप् 

६) तहलसलिार यां ा स् थळ पहाणी अहवाल 

७) संबंधित ग्रामपं ायती ा िा हरकत प्रमाणप् 

८) जमीिीत सहहहस् स.िार असतील तर त् या सवां . संमतीप् 

९) स् फणटकाबाबत फौजिारी शाख. ा िा हरकत िाखला. 
१०) इतर काही आवश् यक कागिप्. मागणी क. ल् यास ती कागिप्. 
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 दगड खा णपट् टा  ममळणेसा  ल अजि 
       िम िा  अ    हििांक 

 

दगड खा णपट् टा  भा ड् या िे ममळणेसा  ल अजि 
(नियम २१ पहा) 

प्रती, 
मा. जजल् हाधिकारी, -------------- 
 

मा. महणिय, 
मी/आम् ही खाली सही/सह् या करणार, ववितीपूवजक सािर करतण कव, आम् हाला खालील वववरणात िमूि िग  खाण -------- वषांसाठी 
भाड् याि. ि.ण् यात यावी. 
 

१) अजजिार/रां . िांव: 
अ) िागरीकत् व: 
ब) व् यवसाय: 
क) तात् पकरता पत्ता: 
 ) कायम ा पत्ता: 
२) अजज क. ल.ल् या जलमिी . वणजि: 
अ) स् थळ आणण  तक:सीमा: 
ब) गट/स् व् ह.  .: 
क) गावा . िाव, तालकका: 
 ) क्ष.्: 
 

३) प्रात त करण् यात य.णा् या गौण खनिजा . िाव: 
 

४) गौण खनिजा ा वापर कशासाठी करणार: 
 

५) भा .प् टा कालाविी:  

सणबत आवश् यक ती सवज कागिप्. जण ल.ली आह.त. अन् य कागिप्ां ी आवश् यकता असल् यास मी/आम् ही ती सािर करू.  

 

तरी, आपणास वविंती कव, उपरणक् त खाण मला/आम् हाला भा .प् ् याि. ि.ण् यात यावी.  

 

            आपल. ववश् वासू 
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 स् टो ि रशरशर परिा िा  ममळणेसा  ल ला गणा री का गदपत्र े

१) संबंधित जाग. ा सातबारा उतारा 
२) ज् या हठकाणी स् टणि  शर लावाय ा आह. त् या जाग. ा स् थळ िशजक िकाशा 
३) जाग. ा अकृवषक आि.श  

४) महाराष्ट् र प्रिषूण महामं ळा . प्रमाणप् 

५) उद् यणग कद् द्रा . प्रमाणप् 

६) जाग.च् या मालकवबाबत ा पकरावा 
७) इतर व् यक् ती ी जमीि अस.ल तर त् या व् यक् तण संमतीप् 

८) तहलसलिार यां ा स् थळ पहाणी अहवाल 

९) संबंधित ग्रामपं ायती ा िा हरकत प्रमाणप् 

१०) जमीिीत सहहहस् स.िार असतील तर त् या सवां . संमतीप् 

११) इतर काही आवश् यक कागिप्. मागणी क. ल् यास ती कागिप्. 

 
 

 

 स् टो ि रशरशर परिा िा  ममळणेसा  ल अजि 
प्रती, 
मा. जजल् हाधिकारी, -------------- 
मा. महणिय, 
मला/आम् हाला मौज................., ता. ..................... जजल् हा .............. य.थील गट/स् व् ह.  . ............... क्ष.् .............. या 
खाजगी/शासकवय जाग.त स् टणि  शर लावण् या ी परवािगी ि.ण् यात यावी ही वविंती.  

१) अजजिार/रां . िांव: 
अ) िागरीकत् व: 
ब) व् यवसाय: 
क) तात् पकरता पत्ता: 
 ) कायम ा पत्ता: 
२) अजज क. ल.ल् या जलमिी . वणजि: 
अ) स् थळ आणण  तक:सीमा: 
ब) गट/स् व् ह.  .: 
क) गावा . िाव, तालकका: 
 ) क्ष.्: 
 

सणबत आवश् यक ती सवज कागिप्. जण ल.ली आह.त. अन् य कागिप्ां ी आवश् यकता असल   यास मी/आम् ही ती सािर करू.  

तरी, आपणास वविंती कव, उपरणक् त जाग.त स् टणि  शर लावण् यास परवािगी ि.ण् यात यावी.  

 

           आपल. ववश् वास ू
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 खा ण तपा सणी िम िा  
१ गावा . िांव  
२ तपासणी ी तारीख  
३ तपासणी अधिकारी यां . िाव व हकद् िा  
४ मागील तपासणी ी तपासणी ी तारीख  

व तपासणी अधिकारी यां . िाव व हकद् िा 
 

५ खाण ज्या हठकाणी आह. त्या जलमिी ा गट ि.ं/स.ि. 
गावा . िांव व क्ष.् 

 

६ जागा सरकारी आह. ककंवा खाजगी   
७ जागा खाजगी व्यक्ती ी असल्यास मालका . िांव व पत्ता  
८ भा . करार असल् यास तण क. ल.ल्या व्यक्ती . िांव व 

करारा ा कालाविी 
 

९ करार कणणत्या बाबीसाठी करण.त आला आह. ?  
१० आजरणजी खाणी ी खणली ककती आह.?   
११ करार ज्या कारणासाठी करण्यात आल.ला आह. त्या 

बाबीकरीता  त्या जाग. ा वापर क. ला जातण काय ?  
 

१२ जाग. ा बबिश.ती मजंूरी आि.श  मांक, हििांक, कालाविी 
व प्रयणजि 

 

१३ ख ी  शर बसववण्यासाठी जजल्हाधिकारी यां ा आि.श 
 मांक, हििांक व कालाविी 

 

१४ खाण ज् या रस्त्याजवळ आह. त् या रस्त्या . िांव व 
खाणीपासिू . अतंर 

 

१५ ब्लाजस्टंग . काम लणक वापरासाठी असल.ल्या जाग.पासिू ५० 
फक ट त. २०० फक टा . आंत क. ल. जात. ककंवा कस. ? 

 

१६ खाणीसाठी स्फणटक परवािा घ.तला आह. काय ?  
असल्यांस त्या ी मकित काय ? 

 

१७ रॉयल्टी ी रक्कम खाण मालक ह. ककती            
कालाविीसाठी भरतात (नतमाही, सहामाही, वावषजक) 

 

१८ मागील रॉयल्टी भरल्या ा हििांक व रक्कम             
तपशील िमिू करावा ? 

 

१९ िग  खाणी साठी मजंूर क. ल.ल्या क्ष.् ा . सीमांकि व 
हद् िीच्या खकणा लावल्या आह.त काय ? 

 

२० सिर . हठकाणी ख ी  शर व हॉट लमक्स तलाटं        
लावला आह. काय ? त्यासाठी बबिश.ती परवािगी 
व प्रिषूण नियं् ण म ंळा . िाहरकत प्रमाणप् 
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घ.तल. आह. काय ? (तपशील द् यावा) 
२१ गौण खनिज नियमाप्रमाण. ठराववक खणलीत खणिकाम क. ल. 

आह. काय ? 
 

२२ पकू ील प्रकारच्या िोंिवह्या ठ.वल्या आह.त काय ?      
अ) िैनिक िग  उत्खिि िोंिवही:                
ब) िैनिक िग   लशगं व उपलब्ि ख ी िोंिवही: 
क) िग / ख ी वव व िोंिवही:  
(प्रत्य.क ग्राहकनिहाय िोंि आह. काय ह. पहाव.) 
 ) कॅशम.मण : 
(कॅशम.मणत वव व ा िर िशजववण.त आला आह. काय ह. पहाव.) 

 

२३ सिर . हठकाण काम करणार. मजकरां . आरणग्य व ककमाि 
व.ति बाबत िोंिवह्या ठ.वल्या आह.त 
ककंवा कस. ? याबाबत ा तपशील िमिू करावा. 

 

२४ सिर जाग. ा मजंूर िकाशा व उत्खिि क्ष.्ा ा िकाशा 
साईटवर ठ.वला आह. काय ? 

 

२५ करारिामा ज्यां . िांवांवर मजंूर आह. त्या .          
व्यनतररक्त गौणखनिज उत्खिि इतर व्यक्ती करत 
आह. काय ? 

 

२६ स्टणि  शरसाठी जिर.टर वापरात आह. कक ववद् यतू 
पकरवठ्यावर ? 

 

२७ ववद् यतू पकरवठ् याव् यनतरीक् त जिर.टरही आह. काय?  
(जिर.टर ककती वापरला याबाबत ड झ.ल खर.िी . तपशील 
बबलावरूि घ याव.त) 

 

२८ एका महहन्यांत ककती यकनिट वीज 
वापरली जात. ?  
(ववद् यूत बबलावरूि बबलावरूि लमटर रर ींग िमकि कराव.त)  

 

सो बत अि रशरमां क ५, ८, १२, १३, १६, १७, १८, २०, २८ बा बतचे प रा िे जो डा िे. 
२९ तपासणी अधिकारी यां ा अलभप्राय व हििाकंवत स् वाक्षरी : 

(जरूरतर स् वतं् कागि जण ावा) 
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 उपप्रा देमशक पररिहि अधिकाका री या ंिा  पत्र:          

 

          तहसील कायाजलय ........... 
                                           मांक: गौ.ख./ कावव /     /२० 

                                             हििांक :-   /    /२० 

प्रती, 
उपप्राि.लशक पररवहि अधिकारी, 
...................................... 

ववषय :- गौणखनिजा ी अिाधिकृत आणण वाहि क्षमत.प.क्षा अधिक वाहतकू करणा्या वाहिांवर कायजवाही करण.बाबत. 

                

उपरणक्त ववषयान्वय. आपणासं कळववण्यात य.त. कक, गौणखनिजा ी अिाधिकृत आणण वाहि क्षमत.प.क्षा अधिक वाहतकू 
करणा्या वाहिांवर मणटार व्ह.ईकल ॲक्ट, कलम ८६(५) अन् वय. खालीलप्रमाण. कारवाई करण्या ी तरतकि आह..  

अ.ि. िा हिा चा  प्रका र तडजो ड श लक 
पटहला  ग न्हा  द सरा  ग न्हा  नतसरा  ग न्हा  

१ रक १५ हिवस परवािा निलंबि ३० हिवस परवािा निलंबि परवािा रद्ि प्रस् ताव  
२ ड ललव्हरी व्हॅि १५ हिवस परवािा निलंबि ३० हिवस परवािा निलंबि परवािा रद्ि प्रस् ताव 
३ रक्टर र.लर १५ हिवस परवािा निलंबि ३० हिवस परवािा निलंबि परवािा रद्ि प्रस् ताव 

 

तहसील कायाजलय, ..................च् या भरारीपथकाि. गौणखनिजा ी अिाधिकृत वाहतकू करणा्या रक / ट.म्पण / रक्टर 
 मांक ------------------------ यास गौणखनिजा ी अिाधिकृत वाहतकू करण् या ा पहहला/िकसरा/नतसरा गकन् हा करतांिा 
पक ला आह..  सिर . वाहि आपण ताब्यात घ.ऊि त् याववरुध् ि मणटार व्ह.ईकल ॲक्ट अन्वय. कायजवाही करावी व 
क. ल.ल्या कायजवाही ा अहवाल माहहतीस् तव या कायाजलयास पाठवावा हह ववितंी. 
                                                              तहलसलिार ............ 
 
प्रत – अपर जजल्हाधिकारी, ............. (गौणखनिज शाखा) या ं.क . माहहतीसाठी सािर. 
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 गौण खनिज उत् खिि परिा िगीसा  ल आि् यक का गदपत्र.े 
१) संबंधित जाग. ा सातबारा उतारा 
२) ज् या हठकाणी उत् खिि करावया . आह. त् या जाग. ा स् थळ िशजक िकाशा 
३) तहलसलिार यां .क ील ऐपत प्रमाणप् 

४) जाग.च् या मालकवबाबत ा पकरावा 
५) इतर व् यक् ती ी जमीि अस.ल तर त् या व् यक् तण संमतीप् 

६) मं ळअधिकारी यां ा स् थळ पहाणी अहवाल 

७) संबंधित ग्रामपं ायती ा िा हरकत प्रमाणप् 

८) जमीिीत सहहहस् स.िार असतील तर त् या सवां . संमतीप् 

९) प्र ललत िराि. गौण खनिजा ी रक् कम जमा क. ल् या .  लि 

१०) इतर काही आवश् यक कागिप्. मागणी क. ल् यास ती कागिप्. 
  
 

 
 

 गौण खनिज उत् खिि परिा िगीसा  ल ममळणेसा  ल अजि 
प्रती,            हििांक 

मा. जजल् हाधिकारी/ उपववभागीय अधिकारी/तहलसलिार, -------------- 
 

मा. महणिय, 
मी खाली सही करणार, वविंतीपूवजक सािर करतण कव, मला खालील वववरणात िमूि गौण खनिजा ी आवश् यकता आह.. तरी 
त् यासाठी परवािगी ि.ण् यात यावी. 
१) अजजिार/रां . िांव: 
अ) िागरीकत् व: 
ब) व् यवसाय: 
क) पत्ता: 
२) अजज क. ल.ल् या जलमिी . वणजि: 
अ) स् थळ आणण  तक:सीमा: 
ब) गट/स् व् ह.  .: 
क) गावा . िाव, तालकका: 
 ) क्ष.्: 
३) प्रात त करण् यात य.णा् या गौण खनिजा . िाव: 
४) गौण खनिजा . प्रमाण (ब्रास मध् य.):  

५) गौण खनिजा ा वापर कशासाठी करणार: 
६) गौण खनिज उत् खििा ा कालाविी: 
७) गौण खनिजा ी वाहतूक करणार असल् यास वाहि  मांक: 
सणबत आवश् यक ती सवज कागिप्. जण ल.ली आह.त. अन् य कागिप्ां ी आवश् यकता असल् यास मी/आम् ही ती सािर करू.  

तरी, आपणास वविंती कव, मला/आम् हाला गौण खनिज उत् खििा ी परवािगी ि.ण् यात यावी.  

          आपल. ववश् वास ू

 



डॉ. संजय क ं डटेकर, उपजजल हा धिकाका री                      गौण खनिज Page 16 

 

 अिा धिकाकृत गौणखनिज िा हतकू / उत्खिि अहिा ल – 
                                                           
प्रती,           हििांक :-    /    /२० 
मा. तहलसलिार -------------- 
 
ववषय – गौणखनिजा . अिाधिकृत उत्खिि / वाहतकू अहवाल. 
                                
मा. महणिय,  
हििांक  /   /     रणजी गांव ------------------------ तालकका ------------------- जज. य.थ. िग  / मकरूम / वाळू / माती / 
ख ी . अिाधिकृत उत्खिि / वाहतकू  ाल ूअसल्या . आूळूि आल् यावरूि कारवाई करण् यात आली आह.. सिर 
बाबत ा जबाब आणण प ंिामा सणबत सािर करीत आह.. तरी पकू ील कारवाई हणण.स ववितंी आह.. 
गांव गौणखनिज वाहि वाहि  ालका . व 

मालका . िांव व पत्ता प्रकार ब्रास प्रकार  मांक 
      

 
सवविय सािर,                                           (िाव) 
                                                      तलाठी / म ंळ अधिकारी ------------- 
                                                      ता. 
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 विटभट् टी िदवदिही: 
गावा . िाव:                    तालकका:                   हििांक: 
अ. . गावा . 

िाव 

ववटभ्  टी 
 ालका . िाव 

ववटभ्  टी 
लावल.ल् या 
जाग. ा 
तपशील  

(मालकाच् या 
िावासह) 

बबिश.ती 
आि.शा ा 
तपशील 

ववटभ् टी लावणारी व् यक् ती जातीि. ककं भार 
असल् यास त् या ा पकरावा आणण ओळखप्ा ा 
तपशील. (पकराव. सणबत जण ाव.)  

      

      

म ंळ अधिकारी:          तलाठी: 
सही            सही 
िाव            िाव 
लशक् का           लशक् का 
 
 

 
 

 विटभट् टी तपा सणी िम िा  
१ गावा . िांव  
२ तपासणी ी तारीख  
३ तपासणी अधिकारी यां . िाव व हकद् िा  
४ मागील तपासणी ी तपासणी ी तारीख  

व तपासणी अधिकारी यां . िाव व हकद् िा 
 

५ ववटभ् टीसाठी सक्षम अधिका् याि. हिल.ल् या परवािगी ा 
तपशील. 

 

६ ववटभ् टी ज्या हठकाणी आह. त्या जलमिी ा गट ि.ं/स.ि. 
गावा . िांव व क्ष.् 

 

७ जागा सरकारी आह. ककंवा खाजगी   
८ जागा खाजगी व्यक्ती ी असल्यास मालका . िांव व पत्ता  
९ ववटभ् टी भा . करारावर असल् यास तण क. ल.ल्या व्यक्ती . 

िांव व करारा ा कालाविी 
 

१० बबिश.ती मजंूरी आि.श  माकं, हििांक, कालाविी व 
प्रयणजि तस.  बबिश.ती सारा भरल् या ा तपशील.  

 

११ ववटभ् टी क. व् हापासिू सकरू आह.?   
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१२ ववटभ् टीसाठी आवश् यक इतर अिकषधंगक परवाि. प्रात त क. ल. 
आह.त काय ?  

 

१३ ववटभ् टीिारक व् यक् ती ककं भार समाजा ी आह. काय? 
असल् यास जातीच् या िाखल् या ा तपशील. 

 

१४ ववटभ् टीिारकाक . सक्षम अधिका् याि. हिल.ल. ओळखप् 
आह. काय? 

 

१५ तपासणीच् या हिवशी ववटभ् टीवर प्रत् यक्ष आूळूि य.णा् या 
कच् च् या व पक् क् या ववटा ंी सखं् या.  

 

१६ ववटभ् टीवरील कामगारां ी सखं् या. स् ्ी-     पकरूष-      मकल.-    
१७ ववटभ् टीवर बाल कामगार आह.त काय?  

सो बत अि रशरमां क ५, ६, ९, १०, १२, १३, १४ बा बतचे प रा िे जो डा िे. 
१८ तपासणी अधिकारी यां ा अलभप्राय व हििाकंवत स् वाक्षरी : 

(जरूरतर स् वतं् कागि जण ावा) 

 

           
 

 

 
 
 
 


