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ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା. 1172/2020 (ସସୈରାତ)

ତାରିଖ୍:-07.08.2020

ଲଘୁ ଖଣିଜ ଉତ୍ସର ଦୀଘ୍ମିଆଦୀ ଲି ଜ୍ ନିମକେ ବିଜ୍ଞାପନ
[ଓଡିଶା ଲଘୁ ଖ୍ଣିଜ ଦ୍ରବୟ ରିହାତି ଆଇନ- 2016 ଓ ସଂସଶାଧନ ଆଇନ -୨୦୧୮ ଅନୁ ଯାୟୀ]
ଏତଦ୍ ଦ୍ୱାରା ସବବସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମସେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି ସଯ, ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପଯବୟୟ ପରିଚାଳନା
ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ଚିତ୍ରସକାଣ୍ଡା ତହସିଲ ଅେଗବତ ସାରଣୀଭୁକ୍ତ ଲଘୁ ଖ୍ଣିଜ ସସୈରାତ ଉତ୍ସ ଗୁଡକ
ି ର ଓଡ଼ିଶା ଲଘୁ ଖ୍ଣିଜଦ୍ରବୟ ରିହାତି ଆଇନ୨୦୧୬ ଓ ଏହାର ସଂସଶାଧନ ଆଇନ -୨୦୧୮ (Odisha Minor Mineral Concession-OMMC, Rules-2016 &
its Ammendment-2018) ମୁତାବକ ଆସୋ ୫(ପାଞ୍ଚ) ବର୍ବ ନିମସେ ଦୀଘବମିଆଦୀ ଲିଜ ସୂସତ୍ର ସନବା ପାଇଁ ଇଛୁ କ ବୟକ୍ତିମାନଙ୍କ
ଠାରୁ ଦରଖ୍ାସ୍ତ ଆହୱାନ କରାଯାଉଅଛି ।
ଇଛୁ କ ବୟକ୍ତି ବିସଶର୍ OMMC Rules-2016 ର ଫମବ-M (Form-M) ପୂରଣ କରି ଏହାର ତିନି କପି ସହ ଆବଶୟକୀୟ
କାଗଜାତର ନକଲ ସଂଲଗ୍ନ ପୂବବକ ଠିକ ଭାବସର ବନ୍ଦଥିବା ଲଫାପା ଉପସର ସସୈରାତ ଉତ୍ସର ନାମ ଉସେଖ୍କରି ତହସିଲ କାଯବୟାଳୟସର ଥିବା
ଠିକା ସପଟିକା (Tender Box)ସର ପକାଇ ପାରିସବ କିମୱା ସରଜିଷ୍ଟ୍ରି ବା କ୍ଷିପ୍ରଡାକ (Speed post) ମାଧ୍ୟମସର ପଠାଇପାରିସବ ।
ସମସ୍ତ ଦରଖ୍ାସ୍ତ ସାରଣୀ-କ ସର ଦିଆଯାଇଥିବା

ଠିକଣାସର ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଯବୟାୟର ସଶର୍ ତାରିଖ୍ ଓ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ନିମନ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀଙ୍କ

କାଯବୟାଳୟସର ହସ୍ତଗତ ସହବା ଆବଶୟକ । ଯଦି ପ୍ରଥମ ପଯବୟାୟସର କିଛ ି ଦରଖ୍ାସ୍ତ ଆସି ନ ଥାଏ କିମୱା ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଦରଖ୍ାସ୍ତ ନାକଚ
ସହାଇ ସସୈରାତ ଉତ୍ସ ଚୂଡାେ ନ ହୁ ଏ, ସତସବ ସସଗୁଡକ
ି ଚୂଡାେ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଯବୟାୟସର ଦରଖ୍ାସ୍ତ ଆହୱାନ କରାଯିବ । ଦ୍ୱିତୀୟ
ପଯବୟାୟର ସଶର୍ ତାରିଖ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆସିଥିବା ଦରଖ୍ାସ୍ତ ଗୁଡକ
ି ୁ ବିଚାରକୁ ସନଇ ଲିଜ୍ ଚୁଡାେ କରାଯି ବ । ସସହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଯବୟାୟସର ଚୂଡାେ
ସହାଇ ନ ଥିବା ଉତ୍ସ ତୃ ତୀୟ ପଯବୟାୟର ସଶର୍ ତାରିଖ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆସିଥିବା ଦରଖ୍ାସ୍ତ ଗୁଡକ
ି ୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ସସବବାଚ୍ଚ ନିଲାମ ଧାରୀଙ୍କୁ ଲି ଜ୍ ଦିଆଯି ବ ।
ଯଦି ସକୌଣସି ସସୈରାତ ଉତ୍ସ ପାଇଁ ଏକକ ଦରଖ୍ାସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ସହାଇଥାଏ, ସତସବ, ଏହି ଦରଖ୍ାସ୍ତଟିକୁ ସଖ୍ାଲା ନ ଯାଇ ପରବର୍ତ୍ବୀ ଧାଯବୟ ତାରିଖ୍ ପଯବୟେ
ଏକରୁ ଅଧିକ ଦରଖ୍ାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଅସପକ୍ଷା କରାଯିବ । ଯଦି, ନିଦ୍ଧାବ ରିତ ତୃ ତୀୟ ପଯବୟାୟ ସଶର୍ ତାରିଖ୍ ସୁଦ୍ଧା ଏକକ ଦରଖ୍ାସ୍ତ ବୟତୀତ, ସସହି ଉତ୍ସ
ପାଇଁ ଆଉ ସକୌଣସି ଦରଖ୍ାସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ସହାଇ ନ ଥାଏ, ସତସବ ସସହି ଏକକ ଦରଖ୍ାସ୍ତଟିକୁ ସଶର୍ ତାରିଖ୍ସର ସଖ୍ାଲା ଯାଇ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ବ ପୂରଣ ସହଉଥିସଲ
ଲିଜ ଚୂଡ଼ାେ କରାଯିବ । ଧାଯବୟ ତାରିଖ୍ ଓ ସମୟ ଅତିବାହିତ ସହବାପସର ସକୌଣସି ଦରଖ୍ାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯି ବ ନାହିଁ ।
ଚୂଡାେ ସ୍ଥାନ-ତହସିଲଦାରଙ୍କ

ଦରଖାସ୍ତ ର୍ଯାଞ୍ଚ ଓ ଲି ଜ

ପ୍ରକକାଷ୍ଠ ,ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ,ଚିତ୍ରକକାଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା-ମାଲକାନଗିରି
ସାରଣୀ-କ

ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଂଖୟା

ଦରଖାସ୍ତ ଆହୱାନର
କେଷ ତାରିଖ

ସମୟ ପୂବା୍ ହ୍ନ

ଦରଖାସ୍ତ ର୍ଯାଞ୍ଚ ଓ ଲି ଜ
ଚୂଡାେ ତାରିଖ

ସମୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ

୨୮.୦୮.୨୦୨୦

୧୧.୦୦

୨୮.୦୮.୨୦୨୦

୧୨.୦୦

ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ

୦୭.୦୯.୨୦୨୦

୧୧.୦୦

୦୭.୦୯.୨୦୨୦

୧୨.୦୦

ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ

୧୬.୦୯.୨୦୨୦

୧୧.୦୦

୧୬.୦୯.୨୦୨୦

୧୨.୦୦

ମେବୟ

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକର ଚୂଡାେ
କହାଇସାରିଥିବା ଉତ୍ସ ପରବର୍ତ୍୍ୀ
ପର୍ଯ୍ୟାୟକର ବିଚାରକୁ ନିଆର୍ଯି ବ ନାହିଁ

1|Page

କପ୍ରରକ,
କସୈରାତ ଉତ୍ସର ନାମ

*

................................................

ଆକବଦନକାରୀଙ୍କ ନାମ ................................................
ସଂପୂଣ୍ୱ ଠିକଣା
କ ାନ ନଂ

................................................
................................................

ପ୍ରାକେଷୁ,
ତହସିଲଦାର, ଚିତ୍ରକକାଣ୍ଡା
ଗ୍ରା/କପା- ଚିତ୍ରକକାଣ୍ଡା,
ଜିଲ୍ଲା- ମାଲକାନଗିରି, ପିନ୍-764052
କ ାନ - 8480833751

* ବନ୍ଦଥିବା ଲ ାପା ଉପକର କସୈରାତ ଉତ୍ସର ନାମ ଉକଲ୍ଲଖ ନ ଥିକଲ କସହି ଦରଖାସ୍ତ ବିଚାରକୁ ନିଆର୍ଯିବନାହିଁ ଓ ତାହା
ନାକଚ କରାର୍ଯିବ ।
ଠିକା ସପଟିକା ଓ ଡାକ ମାଧ୍ୟମସର ହସ୍ତଗତ ହଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦରଖ୍ାସ୍ତ ତହସିଲ କାଯବୟାଳୟସର ଦରଖ୍ାସ୍ତକାରୀ କିମୱା ତାଙ୍କ
ପ୍ରତିନଧି
ି ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତସି ର ସଖ୍ାଲାଯାଇ ଉପସର ଦଶବାଇଥିବା ପଯବୟାୟ ତାରିଖ୍ ପ୍ରକାସର ଲି ଜ୍ ଚୂଡାେ କରାଯି ବ ଏବଂ ଅସମ୍ପୂଣବୱ ଦରଖ୍ାସ୍ତ ଗୁଡକ
ି
ବାତିଲ କରାଯିବ । ଇଛୁ କ ବୟକ୍ତିମାସନ, ଓଡିଶା ଲଘୁ ଖ୍ଣିଜ ଦ୍ରବୟ ରିହାତି ଆଇନ- 2016 ସର ବଣକିତ ପ୍ରକାସର ତିନକ
ି ତ
ି ା ଫାରମ-ଏମ
(Form-M) ପୂରଣକରି ତତ୍ ସହିତ ନିମନଲିଖିତ ଆବଶୟକୀୟ କାଗଜାତ୍ ଦାଖ୍ଲ କରିବା ସହସବ ।

ଦରଖାସ୍ତ ସହ ବାଧ୍ୟତା ମୂଳକ ଭାକବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଥିବା ଦସ୍ତାବିଜ
( ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ କକୌଣସି କଗାଟିଏ କାଗଜାତ ନଥିକଲ ଦରଖାସ୍ତ ବିଚାରକୁ ନିଆର୍ଯି ବ ନାହିଁ )

A. ଲିଜ୍ ଧାରୀଙ୍କ ପାନକାଡବ (PAN CARD) ଏବ0 ଆଧାର ବା ସଭାଟର ପରିଚୟପତ୍ର କିମୱା ସମ୍ପୂଣବୱ ଠିକଣା ଥିବା ସଯସକୌଣସି ପ୍ରମାଣ
ପତ୍ର ସହ ପୂରଣ କରାଯାଇଥିବା ଫମବ-ଏମ୍ (Form-M)ର ତିନକ
ି ତ
ି ା ନକଲ ।
B. ଦରଖ୍ାସ୍ତ ଫି ବାବଦକୁ ଟ.୧,୦୦୦(ଏକ ହଜାର)ଙ୍କାର କେକଜରୀ ଚାଲାଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରମାଣ । ସେସଜରୀ ଚାଲାଣ ଏହି
ଖ୍ାତାସର ଦାଖ୍ଲ କରିସବ (Head of Account-0853-Non-Ferrous Mining and Metallurgical
Industries-102-Mineral concession Fees, Rents and Royalties) । ଏହି ଦରଖ୍ାସ୍ତ ଫି ସଫରସ୍ତ
କରାଯିବ ନାହିଁ ।
C. ଦରଖ୍ାସ୍ତକାରୀଙ୍କ ନାମସର ଉପସରାକ୍ତ ଆଇନ ଅନୁ ଯାୟୀ ସକୌଣସି ଖ୍ଣିଜ ସଦୟ ବସକୟା ନଥିବା ଦଶବାଇବାର ଏକ ସତୟପାଠ
(Affidavit) ।
D. ଚୁକ୍ତିରକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ତ୍ ଅଥବ ବା EMD (Earnest Money Deposit) ବୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରମାଣ । ବାର୍କକ ସବବନମ
ି ନ
ଧାଯବୟ ଉସର୍ତ୍ାଳନ ପରିମାଣ (Minimum Guaranteed Quantity-MGQ) ଉପସର ନିଦ୍ଧବାରିତ ଅତିରିକ୍ତ ସଦୟ ଓ
ରୟାଲଟିର ଶତକଡା ୫(ପାଞ୍ଚ) ଭାଗ ତହସିଲଦାର, ଚିତ୍ରସକାଣ୍ଡାଙ୍କ ନାମସର ବୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫଟ କରି ଦରଖ୍ାସ୍ତ ସହ ସଂଲଗ୍ନ କରିସବ, ନସଚତ
ଦରଖ୍ାସ୍ତଟିକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ । [EMD = 5% of {MGQ x (Royalty + Additional Charges)}]
E. ତହସିଲଦାର, ଚିତ୍ରସକାଣ୍ଡାଙ୍କ ନାମସର ବନ୍ଧକ(Pledge) ସହାଇଥିବା ଓ ସମ୍ପୂଣବ ଲି ଜ ଅବଧି ସମୟ ପଯବୟେ ସବୈଧତା ଥିବା ଏକ
ବୟାଙ୍କ ପ୍ରତୟାଭୂତି (Bank Guarantee) ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିସବ । ଯାହାର ମୂଲୟ ନିମନାମସତ ନିଦ୍ଧବାରଣ ସହାଇଥିବା ଆବଶୟକ ।
Bank Guarantee = Minimum Guaranteed Quantity X (Offered Additional Charges +
Royalty) for one whole year. ଉଦାହରଣ:- ଧରାର୍ଯାଉ କଗାଟିଏ କସୈରାତ ଉତ୍ସର MGQ= 5000 CuM,
Offered Additional Charges=Rs 200 per CuM, ଓ Royalty=Rs 130 per CuM. କତକବ ବୟାଙ୍କ
ପ୍ରତୟାଭୂତି ମୂଲୟ କହବ 5000 X (200+130)= Rs 16,50,000/F. ଗତବର୍ବର ଆୟକର ଦାଖ୍ଲ (Income Tax Return Filling) ସମୱନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀର ନକଲ ।
G. ରାଜସବ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦବାରା ପ୍ରଦର୍ତ୍ ଆସବଦକଙ୍କ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପର୍ତ୍ିର (immovable property) ବିବରଣୀ ।
H. ଉତ୍ସର ନାମ, ତଫସିଲ ଓ ସରହଦ୍ ର ବିବରଣୀ ଥିବା ଏକ ସରଖ୍ା ମାନଚିତ୍ର (Sketch Map) ସଂଲଗ୍ନ କରିସବ ।
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ନିମନ ସର୍ତ୍୍ାବଳୀ ଗୁଡକ
ି ଅନୁ ପାଳନ କରାର୍ଯି ବ
1. ଆସବଦନକାରୀମାସନ ଓଡିଶା ଲଘୁଖ୍ଣିଜ ଦ୍ରବୟ ରିହାତି ଆଇନ 2016 ଓ ଏହାର ସଂସଶାଧନ ଆଇନ -୨୦୧୮ (Odisha
Minor Minerals Concession Rules- 2016 ଓ OMMC Amendment Rules-2018)ର ପରିସର
ଭୁକ୍ତ ରହିସବ ।
2. ଲିଜ୍ ସର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବୟକ୍ତି ବିସଶର୍ ଉତ୍ସଗୁଡକ
ି ୁ ପରିଦଶବନ କରି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗମନାଗମନ ସୁବଧ
ି ା, ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା
ଲଘୁ ଖ୍ଣିଜ ଦ୍ରବୟ ଓ ଅନୟାନୟ ଆନୁ ର୍ଙ୍ଗି କ ସୁବଧ
ି ା ସଂପକବସର ପଯବୟସବକ୍ଷଣ କରି ଦରଖ୍ାସ୍ତ କରିବା ଆବଶୟକ । ଲି ଜଧାରୀ
ରାସ୍ତାଘାଟ ଏବଂ ଗମନାଗମନ ସୁବଧ
ି ା ପାଇଁ ନିସଜ ଦାୟୀ ରହିସବ । ଲିଜ୍ ସନବା ପସର ସସୈରାତ ଚଳାଇବା ସଂପକବସର ସକୌଣସି
ଅଭିସଯାଗ ସଯପରିକି ଜନ ଅସକୋଷ ବା କକୌଣସି ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନିମସେ କର୍ତ୍ବୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ ରହିସବ ନାହିଁ ।
3. ଲିଜ୍ ସୂସତ୍ର ସନବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ବୟକ୍ତି ଦରଖ୍ାସ୍ତସର, ଲଘୁ ଖ୍ଣିଜ ଦ୍ରବୟର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାଯବୟ ରୟାଲଟି ସଦୟର
(Additional Charge) ମୂଲୟଠାରୁ କମ୍ ମୂଲୟ ଦଶବାଇସଲ ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ସହବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦରଖ୍ାସ୍ତଟି ନାକଚ ସହବ ।
4. ଆସବଦିତ ଦରଖ୍ାସ୍ତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ରାଜଭାଗ ବା ରୟାଲଟୀ (Royalty) ସହ ସବବାଧିକ ଅତିରିକ୍ତ ସଦୟ (Additional
Charges) ଦଶବାଇଥିବା ଆସବଦନ ପତ୍ରକୁ ସଯାଗୟ ବିସବଚିତ କରାଯି ବ । ଯଦି ୧(ଏକ)ରୁ ଅଧିକ ଦରଖ୍ାସ୍ତକାରୀ ସମାନ ଓ
ସସବବାଚ୍ଚ ମୂଲୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିସବ ସତସବ ଲସଟରୀ ମାଧ୍ୟମସର ଲି ଜ୍ ଧାରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ ।
5. ସଯାଗୟ ବିସବଚିତ ଅସବଦନକାରୀଙ୍କୁ ମସନାନୟନର ୭ (ସାତ) ଦିନ ମଧ୍ୟସର ପ୍ରାଧିକୃ ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଦ୍ଧବାରିତ

ମ୍–F ସର

ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ । ସୂଚନା ପାଇବାର ୧୫ (ପନ୍ଦର) ଦିନ ମଧ୍ୟସର ମସନାନୀତ ଆସବଦନକାରୀ ସର୍ତ୍ବାବଳୀର ସମ୍ମତି ଲି ଖିତ ରୂପସର
ପ୍ରଦାନ କରିସବ ଓ ଅମାନତ ରାଶି (Security Deposit-SD) ଦାଖ୍ଲ କରିସବ, ଯାହାକି ସୂଧ ବିହନ
ି ଅମାନତ ରାଶି
ହିସାବସର ରଖ୍ାଯିବ । ଏହା ବାର୍କକ ସଦୟର ଏକ ଚତୁ ଥବାଂଶ ଅଥବ (EMD) କୁ ବାଦସଦଇ ହିସାବ କରାଯିବ, ଅଥବାତ SD=25%
of [{MGQ x (Royalty + Additional Charges)}+DMF]-EMD
6. ଯଦି ସଯାଗୟ ବିସବଚିତ ବୟକ୍ତି ସୂଚନା ପାଇବାର ୧୫ (ପନ୍ଦର) ଦିନ ମଧ୍ୟସର ଲିଖିତ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ ନ କରେି ଏବଂ ଅମାନତ ରାଶି
ସପୈଠ ନ କରେି, ସତସବ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ବୀ ସବବାଧିକ ଅତିତକ୍ତ
ି ସଦୟ ଦଶବାଇଥିବା ବୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁସଯାଗ ଦିଆଯି ବ । ପରବର୍ତ୍ବୀ ବୟକ୍ତି
ଅନିଛୁକ ସହସଲ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉତ୍ସକୁ ପୁନବବାର ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାସର ସାମିଲ କରାଯି ବ ।
7. ଚୁଡାେ ସହାଇଥିବା ଲି ଜ୍ ଧାରୀ ସୂଚନା ପାଇବାର ୨୧(ଏସକାଇଶି) ଦିନ ମଧ୍ୟସର ଖ୍ଣିଜଦ୍ରବୟ ଉସର୍ତ୍ାଳନ ସଯାଜନା (Mining
Plan) Form-O ସର ଏବଂ ପରିସବଶ ମଞୁ ରୀ (Environment Clearance) ସର୍ତ୍ବାବଳୀର ସମ୍ମତି ଲି ଖିତ ରୂପସର
ପ୍ରଦାନ କରି Form-N ସର ୫ (ପାଞ୍ଚ)ବର୍ବ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିସବ । ନସଚତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସସବବାଚ୍ଚ ଅତିରିକ୍ତ ସଦୟ ପ୍ରଦାନ
କରୁଥିବା ଲି ଜ୍ ଧାରୀଙ୍କୁ ସସହି ଖ୍ଣିଟ ି ପ୍ରଦାନ କରାଯି ବ ।
8. ଲୀଜଧାରୀ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସଦୟ ଯଥା, ଜମିପଷ୍ଠ
ୃ ଶୁଳ୍କ (Surface Rent), ଜମି ଉବବରତା ନଷ୍ଟ ଶୁଲ୍କ (Dead Rent), ରାଜ
ଶୁଳ୍କ (Royalty), ଅତିରିକ୍ତ ସଦୟ (Additional Charges), ଜିୋ ଖ୍ଣିଜ ପାଣ୍ଠି (District Mineral FundDMF),ପରିସବଶ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠି (Environment Management Fund-EMF) କ୍ଷତିପୂରକ ବନୀକରଣ ପାଣ୍ଠି
(Compensatory Afforestation Fund-CAF) ଏବଂ ଆୟକର ର ସମ୍ପୂଣବୱ ରାଶିକୁ ଚୁକ୍ତି ପତ୍ର ସଂପାଦନ ସହବା ପୂବବରୁ

ଏକକାଳୀନ ୧(ଏକ) ବଷ୍ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପ୍ରଦାନ କରିକବ । ପ୍ରକତୟକ ବଷ୍ ଉପକରାକ୍ତ ସରକାରୀ କଦୟ ପ୍ରଥମ ବଷ୍ କଦୟ
ତାରିଖର ଏକ ମାସ ପୂବ୍ରୁ ପରବର୍ତ୍୍ୀ ବଷ୍ ନିମକେ ସମ୍ପୂଣ୍ ରାେି ଦାଖଲ କରିକବ ।
9. ଖ୍ଣିଜଦ୍ରବୟ ଉସର୍ତ୍ାଳନ ସଯାଜନାସର (Mining Plan) ଉେିଖିତ ପରିମାଣ ବା ତଦୁ ଦ୍ଧବ ଲଘୁ ଖ୍ଣିଜ ଦ୍ରବୟ ପରିବହନ ପାଇଁ
ଆବଶୟକୀୟ ଅନୁ ଜ୍ଞାପତ୍ର (Transit Pass) ନିଦ୍ଧବାରିତ ମୂଲୟ ବଦଳସର ଫମବ-Y (Form-Y) ସର ସଯାଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
10. ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଦିନଠାରୁ ଲି ଜ୍ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ସବାଲି ଗଣାଯି ବ ଏବଂ ଯଦି ଲୀଜଧାରୀ ସକୌଣସି ସର୍ତ୍ବାବଳୀ ଖିଲାପ ନ
କରେି ସତସବ ତାହା ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସମ୍ପାଦନ ଦିନଠାରୁ ଆଗାମୀ ୫(ପାଞ୍ଚ) ବର୍ବ ପଯବୟେ ବଳବର୍ତ୍ର ରହିବ ।
11. ଦରଖ୍ାସ୍ତକାରୀ Mines Act 1952 ଓ Explosive Act 1884 ର ସମସ୍ତ ନିୟମାବଳୀର ଅେଭବୁକ୍ତ ରହିସବ ।
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12. ଲିଜ୍ ଧାରୀ ସସୈରାତ ଉତ୍ସର ନକ୍ସା ଅନୁ ଯାୟୀ ଅତିକମସର ୧୦(ଦଶ)ଟି ସିସମଣ୍ଟଖ୍ୁଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବାଡ ସଦଇ ଚିହ୍ନଟ କରିସବ ଓ ସମ୍ମୁଖ୍
ଭାଗସର ଏକ ସୂଚନା ଫଳକ (Display Board) ତିଆରି କରି ସସଥିସର ସସୈରାତ ଉତ୍ସର ନାମ ତଥା ମଞୁ ର ସହାଇଥିବା ଆଥକକ
ବର୍ବ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ସୂଚନା ଉସେଖ୍ କରିସବ । ଏସବୁ କାଯବୟ ସମ୍ପାଦନ ଲି ଜ୍ ଧାରୀ ନିଜ ଖ୍ଚ୍ଚବସର କରିସବ ।
13. ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନ ଖ୍ଚ୍ଚବ ସବୁ ସସୈରାତ ଉତ୍ସର ସସବବାଚ୍ଚ ଲି ଜ୍ ଧାରୀ ମାସନ ଆନୁ ପାତିକ ଭାସବ ବହନ କରିସବ ।
14. ଖ୍ଣିଜଦ୍ରବୟ ସଂରକ୍ଷଣ ନିଦ୍ଧବାରଣ ବିବରଣୀ (Reserve Assessment Report), ଖ୍ଣିଜଦ୍ରବୟ ଉସର୍ତ୍ାଳନ ସଯାଜନା ଏବଂ
ପରିସବଶ ମଞୁ ରୀ ବାବଦକୁ ଖ୍ଚ୍ଚବ ଲି ଜଧାରୀ ନିସଜ ବହନ କରିସବ ।
15. ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଶର୍ ସହବାପସର ମସନାନୀତ ଆସବଦନକାରୀଙ୍କୁ State Pollution Control Board (SPCB)
ଠାରୁ

ପରିଚାଳନା ସମ୍ମତି ପତ୍ର (Consent to Operate Order) ଏହି କାଯବୟାଳୟସର ଦାଖ୍ଲ କରିବାକୁ ସହବ ।

ପରିଚାଳନା ସମ୍ମତି ପତ୍ର ବିନା ଲି ଜଧାରୀ ଖ୍ଣିଜଦ୍ରବୟ ଉସର୍ତ୍ାଳନ କରିପାରିସବ ନାହିଁ ।
16. ଉପସରାକ୍ତ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ବାବଳୀ ପୂରଣ ସହଲାପସର ଖ୍ଣିଜଦ୍ରବୟ ଉସର୍ତ୍ାଳନ ଆସଦଶ ଦିଆଯିବ । କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ
ଉସର୍ତ୍ାଳନ ଆସଦଶ ନ ମିଳବ
ି ା ପଯବୟେ ଲି ଜ୍ ଧାରୀ ସସୈରାତ ଉତ୍ସରୁ ଲଘୁ ଖ୍ଣିଜ ଦ୍ରବୟ ଉଠାଇ ପାରିସବ ନାହିଁ ।
17. ଲିଜ୍ ସମୱନ୍ଧୀୟ ସର୍ତ୍ବାବଳୀ କାଯବୟାଳୟସର ଛୁ ଟଦ
ି ନ
ି ବୟତିତ ସମସ୍ତ କାଯବୟ ଦିବସସର ସଦଖିପାରିସବ । ଏହା ବୟତୀତ ଇସ୍ତାହାରର
ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଜିୋ ସେବ୍ ସାଇଟ www.malkangiri.nic.in ସର ମଧ୍ୟ ସଦଖିପାରିସବ ।
18. ଯଦି ଇସ୍ତାହାରସର ସକୌଣସି ତୃ ଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁ ଏ ସତସବ ତାହା ସଂସଶାଧନ କରିବାର କ୍ଷମତା, କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ରହିଛ।ି
19. କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସକୌଣସି କାରଣ ନ ଦଶବାଇ ଲିଜ୍ କାଯବୟ ସମ୍ପୂଣବୱ ବାତିଲ, ସ୍ଥଗିତ ବା ବିଳମୱ କରିପାରିସବ ।
20. ସକାଭିଡ-19 ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ସକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କର ନିସଦବଶାବଳୀ ଅନୁ ଯାୟୀ ନିଲାମଧାରୀମାସନ ଖ୍ଣିଜ ଉସର୍ତ୍ାଳନ
କରିସବ, ସସହିପରି ସସମାସନ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ନିସଦବଶାବଳୀ ଅନୁ ପାଳନ କରିସବ ।
ଲି ଜ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଉତ୍ସର ବିବରଣୀ
କ୍ର

କସୈରାତ ଉତ୍ସର

ସଂ

ନାମ

କମୌଜା

ଖାତା

ପଲଟ ନଂ

କିସମ

ନଂ

ଲୀଜ

ଲଘୁ

ସବ୍ନମ
ି ନ

ସବ୍ନମ
ି ନ

ସବ୍ନମ
ି ନ

ଅଗ୍ରୀମ ଅମାନତ

ରକବା

ଖଣିଜର

ରାଜଭାଗ

(କହକଟର)

ନାମ

(Royalty)

ଅତିରିକ୍ତ କଦୟ

ବାଷିକ

ରାେି (EMD)

(Additional

ଉକର୍ତ୍ାଳନ

ଟଙ୍କା

Charges)

ଟଙ୍କା

ଟଙ୍କା

ପରିମାଣ –
MGQ
(ଘ.ମି)

୧

ଚିତାପାରି-୧

ଚିତାପାରି-୧

୧୩୪

୧୧୭୫/୨

ପାହାଡ

୫.୦୦୦

ପଥର

୧୩୦.୦୦

୨୦.୦୦

୪୦୭୬

୩୦୫୭୦.୦୦

କାମୱାଡା

୪୦୨

୧୭୧୭

ପାହାଡ

୫.୦୦୦

ପଥର

୧୩୦.୦୦

୨୦.୦୦

୪୦୦୦

୩୦୦୦୦.୦୦

ଓରକକଲ୍

୫୧

୪୨୬

ନଦୀ

୫.୦୦୦

ବାଲି

୩୫.୦୦

୨୧ .୦୦

୬୦୦

ପଥର ଖାଦାନ
୨

କାମୱାଡା ପଥର
ଖାଦାନ

୩

ବାଲି କମଳା ବାଲି

୧୬୮୦.୦୦

ଖାଦାନ

ତହସିଲଦାର, ଚିତ୍ରକକାଣ୍ଡା
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FORM-M
Application for grant of Quarry Lease
[See rule 27(4)]
To
The Tahasildar, Chitrakonda, Dist- Malkangiri.
Dated………/………/2020
Sir,
1. I/We submit an application for a quarry lease for ……………………….(mineral) for a term of
………………………………….. years over ………………. Hc. of land in the area specified in the
Annexure given below.
2. A sum of Rs. …………………….Payable as fee (Non- refundable) for grant of such lease under
sub-rule (4) of rule 27 of the Odisha Minor Mineral Concession Rules, 2016 has been paid in
the Government Treasury at …………………………………………… and a receipted challan bearing
number…….……………………… dated……….……………….. is enclosed.
3. The required particulars given below should be attached in serial order(Put a tick mark)
i.
PAN card and aadhar or voter card in proof of identity
ii.
Treasury challan towards payment of Rs 1000/- towards application fee.
iii. An affidavit stating that no mining due payable under the Act and Rules made there
under is outstanding against the applicant.
iv. Bank Draft towards payment of Earnest Money Deposit.
v.
Bank Guarantee as calculated on offered additional charges of the applied source.
vi. Income Tax Return filing detail of last year.
vii. List of immovable property from the Revenue Authority.
viii. Sketch Map and land details of the applied source.
4. i) Name of the applicant ……………………………………………………….………………………………..
a) Street …………………………………….…. At/Po………………………………………………………
b) PS ……………………………………………… Via………………………………………………………..…..
c) Dist……………………………………………… State……………………………………………..…………
d) PIN……………………………………………… Cont No……………………………………….……….
e) Identity Proof Number…………………………………………………………………………………..
(A signed Xerox copy must be attached as a proof of identity)
ii) Nationality of the applicant ………………………………………………………………………………………….
iii) Profession of the applicant ………………………………………………………………………………………
IV) Particulars of the areas, mineral wise, within the State for which the applicant or any
person having joint interest with him ………………………………………………………………………….
a)
Already holds a quarry lease …………………………………………………………………………
b)
Has already applied for a quarry lease but not granted…………………………………
c)
Being applied for simultaneously ……………………………………………………………
d)
Nature of joint interest, if any …………………………………………………………
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v) Means by which the minor minerals is/are to be raised, i.e. whether manual or
mechanical ………………………….
vi) Manner in which the minor mineral raised to be utilized(a)
For manufacture …………………………………..
(b)
For sale …………………………………………………
(c)
Any other purpose ………………………………..
vii) Has the applicant any previous experience in quarrying/ mining? If yes, details should be
given…………………….
viii) Financial Resources of the applicant………………………………………….(movable property)
ix) Total investment in the operations anticipated ……………………………………
x) Any other particulars which the applicant wishes for furnish:
(a)
Name of the village/ Forest Block………………………………………………………………………..
(b)
Whether the area belongs to scheduled area………………………………………………………
(c)
Details of the area applied for in each survey number…………………………………………
(d)
Full description of the area applied for with regard to nature features
……………………………………………………………………………………………………………………
(e)
District……………………………………………………………
5. Rate of additional charge (per cubic meter) quoted in Rupees………………………………………
In words………………………………………………………………………………………………………………………..
N.B: The application shall be summarily rejected if the rate of additional charge quoted is less
than the rate of additional charge specified in the notification.
I/We hereby declare that the particulars furnished above are correct and undertake to furnish
any other details, plan, etc., as may be required by you.
Yours faithfully,
Place …………………………………..
Full Signature of the Applicant
Date……………………………………….

N.B: 1. If the application is signed by an authorized agent of the applicant, the Power of
Attorney should be attached.
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