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शासन मनणणय क्रिाांकः गौखमन -10/0212/प्र.क्र. 78/ख, 
32 वा िजला, सेंन्टर-1, जागतीक व्यापार केन्र 

कफ परेड, िुांबई 400 005, 
तारीख:  27.11.2014 

वाचा  
1) शासन मनणणय िहसूल व वन मवभाग क्रिाांकः गौखमन-1088/433/3592/ख, 

मदनाांक 18/10/2001 
2) शासन मनणणय उद्योग, उजा व कािगार मवभाग क्रिाांक - एसीझेड-2010/सीआर-

534/उद्योग-2,  मदनाांक 15/10/2011 
 

प्रस्तावना  

कें र शासनाने अमधसूमचत केलेल्या मिहान व अन्य मवशेष आर्थिक क्षेत्राच्या मवकासकाांना 
/ घटकाांना आर्थिक सवलती देण्यासाठी िहाराष्ट्र जिीन िहसूल अमधमनयि, 1966 च्या कलि 
48 अनुसार व सांदभाधीन क्रिाांक 1 येिील शासन मनणणयान्वये आकारण्यात येणाऱ्या गौण 
खमनजावरील स्वामितवधन आकारणीपासून सुट देण्यात यावी, या उद्योग, ऊजा व कािगार 
मवभागाच्या प्रस्तावास िांमत्रिांडळाने िान्यता मदली आहे. तयानुसार उद्योग, उजा व कािगार 
मवभागाने कें र शासनाने अमधसूमचत केलेल्या मिहान व अन्य मवशेष आर्थिक क्षेत्राच्या 
मवकासकाांना / घटकाांना आर्थिक सवलती देण्यासाठी तयाांच्या क्षेत्रातील भखूांडाचा मवकास व 
बाांधकािादरम्यान उतखनन होणाऱ्या व वापरल्या जाणाऱ्या गौण खमनजावरील स्वामितवधन 
आकारणीतून सुट देण्याबाबत सांदभाधीन क्रिाांक 2 येमिल शासन मनणणय मनगणमित केला आहे. 
सदर शासन मनणणयातील पमरच्छेद 5 िधील तरतुदीनुसार गौण खमनजावरील स्वामितवधन 
आकारणीतून सूट देण्याकरीता सांदभाधीन क्रिाांक 1 येिील शासन मनणणयािध्ये सुधारणा 
करण्याची बाब शासनाच्या मवचाराधीन होती. 
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शासन मनणणय 

       प्रस्तावनेत निूद केलेल्या पार्श्णभिूीवर सांदभाधीन क्रिाांक 1 येिील शासन मनणणय 
क्रिाांक : गौखमन-1088/433/3592/ख, मद.18 ऑक्टोबर, 2001 िध्ये खालीलप्रिाणे अांशत: 
सुधारणा करण्याचा मनणणय शासनाने घेतला आहे :-   

1) कें र शासनाने अमधसूमचत केलेल्या मिहान व अन्य मवशेष आर्थिक क्षेत्राच्या 
मवकासकाांना / घटकाांना आर्थिक सवलती देण्यासाठी तयाांच्या क्षेत्रातील भखूांडाचा 
मवकास व बाांधकािादरम्यान उतखनन होणाऱ्या व वापरल्या जाणाऱ्या गौण 
खमनजावरील स्वामितवधन आकारणीतून सूट देण्यात यावी. ही सवलत पुढील 25 
वषाकरीता ककवा प्रस्तामवत िहाराष्ट्र मवशेष आर्थिक क्षेत्र व नेिून मदलेले क्षेत्र 
अमधमनयि, 2010 हे मवधेयक पामरत होईल यापैकी जे आधी घडेल तया 
कालावधीकरीता लागू राहील.  
2) सदर भखूांडावरील खोदकािापासून उतखनन केलेले गौण खमनज तया 
क्षेत्राव्यमतमरक्त इतर मठकाणी वापरल्यास ककवा तयाची मवक्री केल्यास मनयिानुसार 
स्वामितवधन देय राहील. 
3) अशा उतखनन केलेल्या तिामप बाांधकािाकमरता अिवा इतर मवकास कािाकमरता 
वापरात न आणलेल्या गौण खमनजाची मललावाव्दारे अिवा परवान्याद्वारे मवल्हेवाट 
लावण्याच ेअमधकार क्षेमत्रय िहसूल अमधकाऱ्याांना राहतील.  
4) यापवूी उतखनन केलेल्या व या शासन मनणणयाच्या मदनाांकापयंत ज्या प्रकरणात 
सांबमधताांमवरुध्द नोटीस देवून दांडातिक कारवाई सुरु करण्यात आली आहे. तिामप, 
अद्यामप दांडातिक रकिेची वसूली करण्यात आली नाही, अशा प्रकरणातही सदर आदेश 
लागू राहतील.  
5) उद्योजकाांना तया क्षेत्रात उतखनन केलेल्या गौण खमनजाची मवक्री / वामणज्ज्यक वापर 
करता येणार नाही. 
6) गौण खमनजाचा गैरवापर होणार नाही याबाबत मजल्हामधकारी कायालयाने योग्य ती 
दक्षता घ्यावी.   
7) भखूांडावरील गौण खमनजाच े उतखनन करण्यासाठी तसेच उतखनन केलेल्या गौण 
खमनजाचा वापर करण्यासाठी मजल्हामधकारी याांची परवानगी घेणे आवश्यक राहील. 
परवानगी अजण प्राप्त झाल्यापासून 15 मदवसात अजावर मजल्हामधकारी याांनी मनणणय घेणे 
आवश्यक राहील.  
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2. सदर शासन मनणणय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्िळावर उपलब्ध करण्यात आला असून तयाचा सांकेताक 
201411261231083219 असा आहे. हा आदेश मडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांमकत करुन 
काढण्यात येत आहे.   

   
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

  िा. आ. गुटे्ट 
 शासनाच ेउप समचव 
प्रत, 

1. सवण मवभागीय आयुक्त. 
2. सवण मजल्हामधकारी. 
3. सांचालक, भमूवज्ञान व खमनकिण सांचालनालय, नागपरू. 
4. िुख्य कायणकारी अमधकारी, सवण मजल्हा पमरषदा. 
5. व्यवस्िापकीय सांचालक, िहाराष्ट्र औद्योमगक मवकास िहािांडळ, िुांबई. 
6. िुख्य कायणकारी अमधकारी, िहाराष्ट्र िेरीटाईि बोडण, इांमडयन िकण न्टाईल       

चमे्बसण, िुांबई-38. 
7. सवण िांत्रालयीन मवभाग. 
8. िहालेखापाल-1 / 2, िहाराष्ट्र राज्य, िुांबई / नागपरू, 
9. िहालेखापाल-1 / 2, िहाराष्ट्र राज्य, िुांबई / नागपरू. 

10. सांचालक, लेखा व कोषागारे, िहाराष्ट्र राज्य, िुांबई. 
11. मवत्त मवभाग, व्यय-9, िांत्रालय, िुांबई. 
12. ब-1 कायासन, िहसूल व वन मवभाग, िांत्रालय, िुांबई. 
13. मनवड नस्ती "ख" कायासन, िहसूल व वन मवभाग, िांत्रालय, िुांबई.. 
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