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-: शासन पलरपत्रक :- 
                         [  

राज्य शासनाने सुंदभग क्र. 1 िरीि अलिसूचनेनिये ्हाराष्ट्र गौण खलनज उत्खनन (लिकास ि 

लिलनय्न) लनय्, 2013 अलिसूलचत करुन, लदनाुंक 19/08/2013 रोजीच्या राजपत्रात प्रलसध्द केिे आहेत. 

सदर लनय् लदनाुंक 24/10/2013 रोजीच्या अलिसूचनेनिये राज्यात लदनाुंक 24/10/2013 पासून िागू 

करण्यात आिेिे आहेत. तसचे  सुंदभग क्र. 2 िरीि शासन अलिसचूना लदनाुंक 11/05/2015 अनिये एखाद्या 

भखूुंडाचा लिकास करताना ्ातीचे उत्खनन करुन ती ्ाती त्याच भखूुंडाच्या लिकासप्रक्रीयेत िापरल्यास 

अशा ्ातीिर स्िाल्त्ििन भरिे जाणार नाही. तसेच सुंदभग क्र. 3 अनिये भखूुंड या शब्दाच्या व्याख्येबाबत 

अस ेस्पष्ट्टीकरण करण्यात आिे आहे की, ज्या भखूुंडािर लिकास कराियाचा आहे तो सिग ि एकच असणे 

आिश्यक असनू, त्या भखूुंडािर लिकास करण्यासाठी स्मलचत लनयोजन प्रालिकरणाने ककिा यथास्स्थती 

लजल्हालिकारी याुंनी परिानगी लदिेिी असणे अथिा अकृषक परिानगी लदिेिी असणे अलनिायग आहे. तसेच 

सुंदभग क्र. 4 येथीि अलिसचूनेनिये ्हाराष्ट्र गौण खलनज उत्खनन (लिकास ि लिलनय्न) लनय्, 2013 

्िीि लनय् 46 ्िीि उपलनय् (एक) खािी निीन परुंतमक स्ालिष्ट्ट करुन, भखूुंड लिकासाकरीता 

आिश्यक परिानगी प्राप्त झाल्यानुंतर लिकासानमषुंलगक उत्खननालिषयी अििुंबिाियाची कायगपध्दती लिषद 

करण्यात आिी आहे.   

 बहृन म्ुंबई ्हानगरपालिकेकडून ज्या प्रकल्प प्रस्तािकास आिश्यक ती परिानगी ल्ळािेिी असते 

त्या प्रकल्प प्रस्तािकाच्या ु्ंजूर बाुंिका् आराखड्याची प्रत सुंबुंलित लजल्हालिकारी कायाियाकडे 

्हानगरपालिकेच्या Online Building Plan Approval System या प्रणािी द्वारे ऑनिाईन पद्धतीने प्रेलषत 
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केिी जाते. सदर ु्ंजूर बाुंिका् आराखड्यात न्ूद केल्यानूसार लकती उत्खनन आिश्यक आहे त्यानूसार 

आिश्यक लततक्या पलर्ाणाइतकेच गौण खलनजाचे उत्खननािर स्िाल्त्ििन उक्त प्रणािीतून ऑनिाईन 

पद्धतीनेच लिकासका्ार्ग त भरण्याची सोय आहे. त्या म्ळे सदर प्रणािीतनू ही कायगिाही झाल्यानुंतर 

्हाराष्ट्र गौण खलनज उत्खनन (लिकास ि लिलनय्न) लनय्, 2013 ्िीि लनय् 46 ्िीि उपलनय् (एक) 

नूसार परत लजल्हालिकारी याुंना कळलिण्याची गरज उरत नाही.  

तेव्हा बहृन म्ुंबई ्हानगरपालिका क्षेत्रातीि ज्या प्रकल्प प्रस्तािकास भखूुंडाच्या लिकासाची 

परिानगी ल्ळािी असेि, ि लिकास प्रलक्रयेदरम्यान उत्खनन केिेल्या गौण खलनजाची अशा भखूुंड क्षेत्राच्या 

बाहेर िाहतूक कराियाची असल्यास अशा प्रकल्प प्रस्तािका्ार्ग त बहृन ् मुंबई ्हानगरपालिकेच्या 

ऑनिाईन प्रणािी MCGM “Online Building Plan Approval System” यातनू आिश्यक असिेल्या गौण 

खलनजाच्या उत्खननापोटी स्िा्ीत्ििनाची रक्क् ऑनिाईन पद्धतीने भरण्यात यािी. जणेेकरुन 

लिकासानमषुंलगक गौण खलनजाच्या िाहतूकीसाठी िाहतकू परिाने सदर प्रणािीतनू ऑनिाईन पद्धतीनेच 

लनगगल्त करता येतीि.  

अशा प्रकारे प्रकल्प प्रस्तािकास भखूुंडाचा लिकास करताना गौण खलनजाच्या उत्खननासाठी 

उत्खनन/िाहतूक परिाना घेण्यासाठी लजल्हालिकारी कायाियात स्ितुंत्रपणे अजग सादर करण्याची 

आिश्यकता राहणार नाही.   
 

सदर शासन पलरपत्रक ्हाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्थळािर 

उपिब्ि करण्यात आिे असून त्याचा सुंकेताुंक 202002241757435319 असा आहे. हे पलरपत्रक 

लडजीटि स्िाक्षरीने साक्षाुंलकत करुन काढण्यात येत आहे.   

्हाराष्ट्राच ेराज्यपाि याुंच्या आदेशानमसार ि नािाने.  
 

 
                     ( लदनेश चव्हाण ) 

                 शासनाच ेअिर सलचि 
     प्रत,  

1) ्ा.राज्यपाि याुंच ेसलचि, राजभिन ्िबार लहि म्ुंबई. (पत्रानिये)  
2) ्ा.्मख्य ु्ंत्री, ्हाराष्ट्र राज्य याुंचे प्रिान सलचि, ु्ंत्रािय, म्ुंबई  
3) ्ा. उप म्ख्य ु्ंत्री, ्हाराष्ट्र राज्य याुंच ेसलचि, ु्ंत्रािय, म्ुंबई 
4) ्ा. ु्ंत्री (्हसूि) ्हाराष्ट्र राज्य याुंच ेखाजगी सलचि, ु्ंत्रािय, म्ुंबई,  
5) ्ा. राज्य ु्ंत्री (्हसूि) ्हाराष्ट्र राज्य याुंच ेखाजगी सलचि, ु्ंत्रािय, म्ुंबई,  
6) सिग ्ा. ु्ंत्री/्ा.राज्य ु्ंत्री याुंच ेखाजगी सलचि, ु्ंत्रािय, म्ुंबई.  
7) ्ा.्मख्य सलचि, ्हाराष्ट्र शासन, ु्ंत्रािय, म्ुंबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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8) लिभागीय आयमक्त कोकण. 
9) सुंचािक, भलूिज्ञान ि खलनक ग् सुंचािनािय, नागपरू,  

        10) लजल्हालिकारी म्ुंबई शहर/ म्ुंबई उपनगर.  
        11) लनिडनस्ती "ख" कायासन, ्हसूि ि िन लिभाग, ु्ंत्रािय, म्ुंबई 400 032. 
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