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DISTRICT SURVEY REPORT FOR YAVATMAL DISTRICT

PART –C

FOR OTHER MINERALS LIKE COAL,LIMESTONE,DOLOMITE

Prepared under

A] Appendix –X of MoEFCC, GoI notification S.O. 141(E) dated 15.1.2016
B] Sustainable Sand Mining Guidelines
C] MoEFCC, GoI notification S.O. 3611(E) dated 25.07.2018
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1.0 Details of leases for other minerals like Coal, Limestone and dolomite are tabled below :

अ.
.

खिनप
धारकाचे
नाव

खिनज (हे.) गाव तालकुा कालावधी शरेा

१. वेकोली कोळसा ११००.०९ राजरु,
कळमना,िचखलगाव,
परसोडा, झरपट,
बोडद, परसोनी

वणी ३०/०४/२००३ चालू . एम एम एन-
२२७७/१३४६४५/(१३७२)/आय एन डी-९

. २५/०८/१९७८
.

२. वेकोली कोळसा ६४१.८१ बेलोरा, कंुभारखणी,
नायगाव

वणी

१/१५/१९७३

१/५/१९७३ ते
३०/४/२००३

(३० )

चालू . एमएमएन/११६८/३२३२६ .
२०/१०/१९६८
आलेली होती. पिहले नतूिनकारण २०१५

.
३. वेकोली कोळसा १०७३.८३ , िशवणी,

नाकोडा
वणी २७/०२/२००९ चालू ---

४. मे.

मेटल
िल.

कोळसा ६८२.७८ , गणेशपूर,
पांढरकवडा, पारडी

झरीजामनी ९/०२/२०१७ ०९/०२/२०१७
ते
०८/०२/२०४७
(३० )

चालू खाण व खिनजे (िवकास व िविनयमन)
कायदा, १९५७ मधील कलम १० (३) व
कोळसा खाण (special Provision)
कायदा,२०१५ मधील कलम ८ (८)

. एमएनिज------------------- ----
---------- ३०

. सदर
. ----------- रोजी ------

आह.े .--------
आले.

५. वेकोली सड
( )

४४ कोलगाव, साखरा,
जुगाड

वणी २२/०९/१९९५ २१/०९/२०१५ बंद . एमएमएन -
३२९४/६८६१७/(६७०८)/आयएनडी-९ .
२४/०३/१९९५
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अ.
. धारकाच ेनाव

खिनज (हे.) गाव तालकुा कालावधी
ती

शरेा

६. एसीसी
, चांदा

चनुखडक ५५८.९ गोवारी,
पाथरी

वणी २९/१०/२०१६
(जुना )
१०/०५/२०१७
(नवीन)

१०/०५/२०१६ ते
३१/०३/२०३० (१३

१० मिहने)

चालु १. स
दर कंपनीस २३/०२/१९७०
रोजी १३०३.९३ ह.े

आले. कालावधी २
(२२/०२/१९७२ )

२.
नतंर १३/१२/१९७१ रोजी

.
३. शा

. एम.एम.एन.-
१०७२/२८००४०-७९२-
आय.एन.डी.-९ .
०५/१२/१९७५ .
१२/०१/१९७६ ७७२.७४
ह.े २०
( )

.
४. ख

१०/०५/१९७६
आले (कालावधी ०९/०५/१९९६

)
५. २

१/०४/१९९५ रोजी

आला.
६. शा

. एम.एम.एन.-
१०९५/सी.आर.६९३८/आय.एन.
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.-९ . ०६/१२/२००४
५५८.९० ह.े २०

.
७. क

१३/०४/२००५ (कालावधी
१०/०५/१९९६ ते
०९/०५/२०१६)

८. खा
ण व खिनजे (िवकास व
िविनयमन) कायदा, १९५७
मधील कलम ८अ (५)/(६)
शासन आदशे

.एम.एन.िज.०४१५/सी.आर.३
४/आय.एन.डी.-९ .
१७/०७/२०१५ नुसार सदर

१३ १०

आली.
९. क

२८/१०/२०१६
आले. (कालावधी
३१/०३/२०३० )

७. . बालाजी
िमनरल

चनुखडक २१.६७ पाथरी वणी २६/०४/२०१७ २४/११/२०३१ ते
२३/११/२०६१ (३०

)

चालू १. .
खाण व खिनजे (िवकास व
िविनयमन) कायदा, १९५७
मधील कलम ८अ (५)/(६)

. एमएनिज------
------------- --------------

-------
----
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आली.
२. A

pproved mining plan vide
letter no. YTL/LST/MPNL-
127-2016 dated
19/08/2016

८. एसीसी
, चांदा

चनुखडक ८४०.८३
१

परमडोह
, ,

,
चाणक,
वेळाबाई
,
गोपाळपू
र

वणी ०७/११/१९९६ ते
३१/०३/२०३०

चालू १. शा
. एम.एम.एन.-

१०६६/१२८२८/एम.एन.िज. .
१५/०६/१९६६ व एम.एम.एन.-
१०६८/३०३७१/एम.एम.िज.

. ०४/०२/१९७०
९८९.४७ ह.े व

७.३२ २०
-

गेला.
२. ०

७/११/१९६६ रोजी

आले.  (कालावधी
०७/११/१९६६ ते
०६/११/१९८६ )

३.

कंपनीने २८/१०/१९८५ रोजी
.

४. शा
.

एम.एम.एन.१०८६/११७५३९/(
४१९९)/आय.एन.डी.-९ .
१७/१०/१९८८
८४०.८३१ १०
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.
५. क

०९/०४/१९९०
आले (कालावधी ०७/११/१९८६
ते ०६/११/१९९६ )

६. खा
ण व खिनजे (िवकास व
िविनयमन) कायदा, १९५७
मधील कलम ८अ (५)/(६)

. एमएनिज-
०४१५/सी. आर.-
३४/आय.एन.डी-९
१७/०७/२०१५

३४
.

७. क

आलेले नाही.
९. . अिवनाश

ना.
वारवाटकर

चनुखडक ११.८९ वांजरी वणी १७/०१/२००९
दसुरे नतूनीकरण

२००६ ते २०१६ चालू खाण व खिनजे (िवकास व िविनयमन)
कायदा, १९५७

. एम एन िज-०४१५ सीआर ३४
/आय एन डी-९ १७/०७/२०१५ नुसार

२०

नतूनीकरणाचा कालावधी आिण मजंूर
झाललेी मुदतवाढ यांचा कालावधी

दन केले नाही.
१०. . .

वारवटकर
चनुखडक ८.८६ वांजरी वणी २५/०९/२००९

दसुरे नतूनीकरण
११/१०/२००६ ते
१०/१०/२०२६

चालू . --------------------
-----------

११. . एच एच
पुरोिहत

चनुखडक ३८.२२ वांजरी वणी ४/०२/१९८३ ०४/०२/१९८३ ते
०३/०२/२००३ (२०

बंद Applied for renewal for reduced
area and applied area and area
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) covered in the survey no of
application do not match hence
reason for this is asked but reply not
yet received.

१२. . .
वारवटकर

चनुखडक ३.३२ मजरा वणी १२/०१/२००९
दसुरे नतूनीकरण

१७/१०/२००६ ते
१६/१०/२०२६

चालू . --------------------
-----------

१३. . अिवनाश
ना.
वारवटकर

चनुखडक ११.७२ मजरा वणी १३/०५/२००५ १३/०५/२००५ ते
१२/०५/२०३५ (३०

)

बंद --------------------------------------

१४. .

गढवाल

चनुखडक ३३.५६
व

वणी २९/०९/१९८६
(

)

२९/०९/१९८६ ते
२८/०९/२००६ (२०

)

बंद Mining stopped from 20/07/2011for
the want of Mining Scheme and EC.
Now They have consent to operate,
mining scheme along with PMCP
valid till 2015 (due to submission),
EC dated 3rd Dec 2014. Govt is
planning to grant the said lease to
the lessee as per 8A/6 till 31st March
2020 (Non Captive)

१५. .

गढवाल

चनुखडक २० िहवरद
रा

वणी २७/०४/१९९४
(

)

२७/०४/१९९४ ते
२६/०४/२०१४

बंद १. .
एम.एम.एन.-
३६८७/३१७९१२/(४७०७)
((आय) आय. एन. डी-९ .
०४/०८/१९९३  २०
२०

.
२.

२७/०४/१९९४
आले. (कालावधी
२७/०४/१९९४ ते
२६/०४/२००६ )

३.
Have consent to operate valid up to
31/03/2016, EC, Mining Plan along
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with PMCP, Sub-judicial matter

१६. मे. आय. चनुखडक २० िहवरद
रा

वणी ०७/०५/१९९४ ०७/०५/१९९४ ते
०६/०५/२०१४ (२०

)

बंद Applied for renewal on 13th Feb
2014. Renewal is pending

१७. मे. . चनुखडक १७१.०९ िहवरद
रा

वणी २६/०४/२००५ २६/०४/२००५ ते
२५/०४/२०३५ (३०

)

बंद -------------------------------------------
----

१८. . जे. एच चनुखडक १६.५७ खंदला वणी ०३/०५/२००६ ०३/०५/२००६ ते
०२/०५/२०३६ (३०

)

बंद Mining operations not commenced
due to the want of EC

१९. . एकनाथ
कोडिगरवार

चनुखडक ७ सोनपूर वणी २५/०३/१९९१ २५/०३/१९९१ ते
२४/०३/२०११ (२०

)

बंद -------------------------------------------

२०. . जे. एन
जनै

चनुखडक ५.५ नगाला वणी १८/०१/१९९१ १८/०१/१९९१ ते
१७/०१/२०११ (२०

)

बंद -------------------------------------------
-

२१. मे.
.

चनुखडक ८.०५ मुकुटबन झरीजा
मनी

१७/०५/१९९४ १७/०५/१९९४ ते
१६/०५/२०१४ (२०

)

बंद

२२. . एम टी. चनुखडक १.६२ गणेशपरू झरीजा
मनी

०६/१२/२००० ०६ /१२/२००० ते
०५/१२/२०२० (२०

)

बंद

२३. . अिभषके
राय

चनुखडक ४.०४ अडगेाव झरीजा
मनी

१०/०६/२००३ १०/०६/२००३ ते
०९/०६/२०३३ (३०

)

बंद -------------------------------------

२४. मे. खंडलेवाल
फेरो अलॉय /
नागपूर पावर
&

चनुखडक ८.०७ गौराळा मारेगा
व

२७/०५/१९८४ २७/०५/१९८४ ते
२४/०६/२००४ (२०

)

बंद 2nd renewal was pending and now
Government is in the process of
granting the concession as per
MMDR Act-2015

२५.
एम बरिडया

चनुखडक ५.०१ गौराळा मारेगा
व

१८/०५/१९८७ १८/०५/१९८७ ते
१७/०५/२००७ (२०

बंद -----------------------------------------
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)
२६. मे. सुिमत

लाईम
चनुखडक ५.३१ डोल–

व

मारेगा
व

११/०९/१९९२ ११/०९/१९९२ ते
१०/०९/२०१२ (२०

)

बंद

२७. मे.
अ ड

चनुखडक व
डोलोमाईट

३.०१ महाकाल
पूर

वणी ३/११/२०१६ १६/०९/२०२४ ते
१५/०९/२०४४ (२०

)

चालू खाण व खिनजे (िवकास व िविनयमन)
कायदा, १९५७ मधील कलम ८अ (५)/(६)

. एमएनिज----------------
--- --------------

-----------
.

२८. . अिवनाश
ना.
वारवटकर

चनुखडक व
डोलोमाईट

१८.८३ मजरा वणी २१/०३/१९९८ २१/०३/१९९८ ते
२०/०३/२०२८ (२०

)

बंद Non working due to the want of
Consent to operate

२९. एम जी
पुिनयाला

चनुखडक व
डोलोमाईट

३४.९३ दहगेाव वणी १६/०७/ १९९० १६/०७/१९९० ते
१५/०७/२०१० (२०

)

बंद MMN-2586/106 0/(4588)/Ind-9
dated 23/3/1990 mine was working
till 1996.

३०. मो. फहीम
मो.
बािशद

चनुखडक व
डोलोमाईट

२० िहवरद
रा

वणी १६/०७/१९९० १६/०७/१९९० ते
१५/०७/२०१० (२०

)

बंद ----------------------------------------

३१. .
भरतीया

चनुखडक व
डोलोमाईट

१३.१४ िहवरद
रा

वणी २१/०१/२००५ २१/०१/२००५ ते
२०/०१/२०३५ (३०

)

चालू ------------------------------

३२. मे. िशवा चनुखडक व
डोलोमाईट

२० िहवरद
रा

वणी ०३/०८/१९९४ ०३/०८/१९९४ ते
०२/०८/२०१४ (२०

)

बंद ------------------------------------------

३३. . पी. .
दशेमुख

चनुखडक व
डोलोमाईट

२७ िहवरद
रा

वणी १३/१२/१९९४ १३/१२/१९९४ ते
१२/१२/२०१४
(२० )

बंद Extension is granted as per Section
8A (5)/ (6) of MMDR Act- 2015
vide Government of Maharashtra
letter no. MNG-0415/CR34 (Part
1)/Ind-9 dated 10/12/2015 for the
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period of 30 years (13/12/2014 to
12/12/2044). Execution is pending
for the want of EC.

३४. .
फािमदा
परवीन

खान

चनुखडक व
डोलोमाईट

२५.६० वांजरी वणी ०७/०६/२००१ ०७/०६/२००१ ते
०६/०६/२०३१ (३०

)

बंद

३५. . एम के चनुखडक व
डोलोमाईट

७.२२ वांजरी वणी २१/१०/२००३ २१/१०/२००३ ते
२०/१०/२०२३ (२०

)

बंद ------------------------------------

३६. . एम के चनुखडक व
डोलोमाईट

८.२ वडजापूर वणी ०८/१०/२००२ ०८/१०/२००२ ते
०७/१०/२०३२ (३०

)

बंद

३७. . गुलाब
एम. गेडाम

चनुखडक व
डोलोमाईट

२६ गणेशपरू झरीजा
मनी

१०/०१/२००६ १०/०१/२००६ ते
०९/०१/२०३६ (३०

)

बंद -------------------------------------------
----

३८. मे.
कोल & िमन

. िल.

चनुखडक व
डोलोमाईट

३५.८७ अडगेाव झरीजा
मणी

११/०४/२०१७ ११/०४/२०१७ ते
१०/०४/२०६७ (५०

)

बंद Lease granted as per sub section 3
of section 10 of MMDR Act 1957
and clause C of sub section 2 of
section 10A of MMDR Act 2015.
Registered copies of Lease deed not
submitted yet. Working permission
not given

३९. .
मधुसुदन नंद

चनुखडक व
डोलोमाईट

२४.८७ अडगेाव झरीजा
मणी

१०/०४/२०१७ १०/०४/२०१७ ते
०९/०४/२०६७ (५०

)

बंद Lease granted as per sub section 3
of section 10 of MMDR Act 1957
and clause C of sub section 2 of
section 10A of MMDR Act 2015.
Working permission not given.

४०. . चनुखडक व ३० अडगेाव झरीजा ४/११/२०१६ १०/०३/२०२८ ते चालू खाण व खिनजे (िवकास व िविनयमन)
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गोपाल
गंुडावार

डोलोमाईट मनी ०९/०३/२०४८ (२०
)

कायदा, १९५७ मधील कलम ८अ (५)/(६)
. एमएनिज----------------

--- --------------
-----------

.
४१. मे. ईशान चनुखडक व

डोलोमाईट
९.९७ अडगेाव झरीजा

मनी
०६/०५/२०१७ ०१/०७/२०३३ ते

३०/०६/२०५३ (२०
)

चालू खाण व खिनजे (िवकास व िविनयमन)
कायदा, १९५७ मधील कलम ८अ (५)/(६)

. एमएनिज----------------
--- --------------
ख -----------

.
४२. चनुखडक व

डोलोमाईट
११६.१३ गौराळा मारेगा

व
१२/१२/१९८४ १२/१२/१९८४ ते

११/१२/२००४ (२०
)

बंद 2nd renewal granted for 20 years
(12/12/2004 to 11/12/2024) but
execution not done.

४३. चनुखडक व
डोलोमाईट

३.६२ गौराळा मारेगा
व

२८/०५/२००३ २८/०५/२००३ ते
२७/०५/२०३३ (३०

)

बंद Mining operations are suspended
since 22/08/2006. aprove by

YTL/LST/MPLN-७६१/NGP .

२०/०३/२००२

४४ . सीमा
अिनल
बेलोरकर

चनुखडक व
डोलोमाईट

२३.२० झरीजा
मनी

०७/१२/२०१० ०७/१२/२०१० ते
०६/१२/२०३० (२०

)

चालू शासन आदेश
.गौखिन१०/१०१७/ .ख.४९६/ख
.२४/०४/२०१८

कडून मे. .
०६/१२/२०३०

आला.
४५. .

.
हनीफ

डोलोमाईट ६१.९१ चीलई झरीजा
मनी

१५/१०/२००१ १५/१०/२००१ ते
१४/१०/२०३१ (३०

)

बंद शासन आदेश
.गौखिन४७/०२१७/ .ख.१०५/ख
.१४/०६/२०१८
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मो. .हनीफ यांचे कडून
मे. . यांना

.१४/१०/२०३१

आला.

2.0 Lesae granted by Sate Government (Letter of Intent)

Sr.
No.

Name of Lessee Mineral Area in Ha Village Taluka

1 N.M. Bardiya Limestone 24.60 ha Majra Wani
2 JLD Cement Limestone

Dolomite
72.88 ha Bahirampur Zari

3 Mr. Deshmukh Limestone
Dolomite

47.12 ha Bahirampur Zari

3.0 Leases  Granted by Ministry of Coal, GoI (Execution Pending)

Sr.
No.

Name of Lessee Mineral Area in Ha Coal
Block/Mine

Taluka

1 B.S. Ispat Ltd Coal 275 ha Marki-
Mangli -III
Coal Mine

Zari Zamni

2 M/s Indrajeet
Power

Coal 465 ha Nerad
Malegaon
Coal Mine

Zari Zamni
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4.0 Coal Blocks notified by Ministry of Coal in the district (Awaiting for allotment)

Sr.
No.

Mineral Coal
Block/Mine

Taluka LOI details

1 Coal Marki-Zari-
Jamni Adkoli
Coal Block

Zari Zamni Awaiting for
allotment by MoC,
GoI

2 Coal Kosara
Dongargaon
Coal Block

Zari Zamni Awaiting for
allotment by MoC,
GoI

3 Coal Marki
Mangli-II
Coal Mine

Zari Zamni Awaiting for
allotment by MoC,
GoI

4 Coal Marki
Mangli-IV
Coal BLock

Zari Zamni Awaiting for
allotment by MoC,
GoI

This district Survey report is reviewable and for district information. Copying of technical data without approval of district authority is
restricted.


