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ÕþÀßHë - 15
ÀëÝùý Àßäë ÜëËõ Þyí Àßõáë_ ÔùßHëù
±ë´-åëÂë
ìäìäÔ ÕþT²ìkë±ù/ ÀëÝý¿Üù èë× Ôßäë ÜëËõ ìäÛëÃõ ÞÀÀí Àßõá ÔùßHëùÞí ìäÃÖù.
1.
±öëzùìÃÀ ÞíìÖÞë áëÛ ±ëÕäë ÚëÚÖÑçßÀëßí ÌßëäÜë_ ÞÀÀí ×Ýë ÜðÉÚÞí åßÖù ±õÀÜ Õñßí Àßõ Öù μzùÃ ÀìÜUÞßlí ÀZëë±õ×í áëÛ ±ëÕÖë èðÀÜù
ÀßäëÜë_ ±ëäõ Èõ.
2.
μEÇÀZëëÞí çìÜìÖÜë_ ßÉ^ ÀßäëÞë ÀõçÑÕþ×Ü ÜðAÝ çìÇäÀZëë çðÔí ìäìäÔ ÀZëë±õ ÀõçÞí ÇÀëçHëí ÀÝëý ÚëØ ±õÀÜ ÂßõÂß ÜðUÀõáíÜë_ èùÝ ±Þõ ±öëzùìÃÀ
ÞíìÖÜë_ È\ËÈëË ±ëÕäë×í ±õÀÜ ÕðÞÑ ÀëÝýßÖ ×ëÝ ÖõÜ èùÝ Öù ±ëäí È^ËÈëË ±ëÕäë çÚÚ ÛáëÜHë Àßäë ÝùBÝ
Àõç Èõ Àõ ÀõÜ Öõ ÚëÚÖ çìÜìÖ çÜZë ßÉ^ ÀßäëÜë_ ±ëäõ Èõ.
3.
ÀEÈ ìÉSáëÞë ±ëì×ýÀ ìäÀëçÞí ÝùÉÞëÞë áëÛ ±ëÕäë ÚëÚÖÑçßÀëßí ÌßëäÜë_ ÞÀÀí ×Ýë ÜðÉÚÞí åßÖù ±õÀÜ Õñßí Àßõ Öù μzùÃ ÀìÜUÞßlí ÀZëë±õ×í áëÛ ±ëÕÖë èðÀÜù
ÀßäëÜë_ ±ëäõ Èõ.
4.
Ã_ÃëÚë ÝëìiëÀ ÕðßVÀëß ÝùÉÞë ÑìäìäÔ ßíÖõ ½èõßëÖù ¦ëßë Ö×ë ±LÝ ßíÖõ ±ë ±õäùÍó ÜëËõ ÝùBÝ ±ß°±ù ÜõâäíÞõ Öõ ÕöÀí ÝùBÝ μÜõØäëßÞí
ÛáëÜHë ÜëËõ Öõ±ùÞí ìäÃÖù çè çìÜìÖ çÜZë ßÉ^ ÀßäëÜë_ ±ëäõ Èõ. IÝëß ÚëØ çìÜìÖÞí ÛáëÜHëù KÝëÞÜë_
ßëÂí çßÀëß ÀZëë±õ ìÞHëýÝ áõäëÜë_ ±ëäõ Èõ.
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કરવા માટ ન

કરલાં ધોરણો”

“છ અને છ-1” શાખા
ુ દા- ુ દા
કિમ ર ી,

ુ ી અહવાલની અને તે પર વે
કારની લીઝ મં ૂર કરવા સંબધ
ં માં સંબિં ધત જSáë કલેકટર ીના મહ લ
ૂ તર િવ ાન અને ખિનજના તાંિ ક અહવાલને આધાર ઉ ોગ અને ખાણ િવભાગ ારા માઇન ગ

લીઝ મં ૂર કરવાની કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવે છે .

માં લીઝ િવ તાર, જમીનની ઉપલ ધી, ખિનજનો જ થો,

અરજદારની નાણાક ય સ ધરતા, િવ તાર સંશોિધત થયેલ છે ક કમ ? માંગણીવાળો િવ તાર જગલ
ં
િવ તાર,
અ યારણ ક ર

ત/અનામત જગલ
ં
િવ તારમાં આવે છે ક કમ ? િવ તારને અ ય ર તે

કમ ? એ ુ ડ માઇન ગ લાન, માઇન ગ એ

િતબંિધત કરાયો છે ક

નીયરની િનમ કં ૂ , સંશોધન ફ તથા સંશોધન ખચ ભરપાઇ કરલ

છે ક કમ ? તથા જ ર જણાય યાં ભારત સરકાર ું એ વાયરમે ટ કલીયર સ સટ ફ કટ મેળવવામાં આ
કમ ? િવગેર બાબતોનાં ધોરણો યાને લેવામાં આવે છે .
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