
    महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खिि  
    (निकास ि निनियमि) नियम, २०१३   
    मधील अल्प मुदतीच्या परिाण्याबाबत   
    काययिाहीबाबत निदेश. 

महाराष्ट्र शासि 
महसूल ि िि निभाग 

शासि पनरपत्रक क्रमाांक : गौखनि-१०/१०२२/प्र.क्र.२९२/ख-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागय, 

मांत्रालय, मुांबई - ४०००३२ 
नदिाांक : 13 ऑक्टोंबर २०२२ 

 सांदभय  :-  १) महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खिि ( निकास ि निनियमि) नियम, २०१३  
      २) शासि पनरपत्रक क्रमाांक गौखनि-१०/१०१२/प्र.क्र.६०३/ख, नद. ०१.११.२०२१. 
प्रस्ताििा :- 
 खाण ि खनिज (निकास ि निनियमि) अनधनियम, १९५७ च्या मलम १५(१)(३) अन्िये प्रदाि करण्यात 
आलेल्या अनधकाराचा िापर करुि महाराष्ट्र शासिािे महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खिि (निकास ि निनियमि) 
नियम, २०१३ तयार करण्यात आल े आहेत.  सदर नियमातील गौण खनिजासाठी अल्प मुदतीचे परिािे 
देण्याबाबत तसेच सदर परिािे निगयनमत करण्यास असलेले सक्षम प्रानधकारी याबाबत तरतूद करण्यात आली 
आहे. 
 याबाबत मा. राष्ट्रीय हरीत लिादािे नदलेला निणयय ि त्यािांतर कें द्र शासिाच्या पयािरण, िि ि 
िातािरणीय बदल मांत्रालयािे नदिाांक ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी नदलेले कायालयीि ज्ञापि ि त्यािांतर मा. मुांबई 
उच्च न्यायालयाच्या िागपूर खांडपीठािे नदलेल्या निकालािुसार सिय यांत्रणािा, सिय  क्षते्रीय अनधकारी ि 
कमयचारी याांिा नदिाांक १४/०९/२०२२ रोजी सूचिा देण्यात आल्या होत्या.  तथानप, याबाबत काही 
नजल्हयामधील अनधकाऱयाांिा याबाबत सांभ्रम असल्याचे िमूद करुि सदर परिािे देत िाहीत, अशी बाब 
शासिाच्या निदशयिास आलेली आहे.   त्या अिुषांगािे गौण खनिजाचे  linear project साठी अल्प मुदतीचे 
अथिा जास्त कालािधीचे परिािे देण्याबाबत क्षते्रीय स्तरािरील अनधकारी, कमयचाऱयाांिा  निदेश देण्याची बाब 
शासिाच्या निचाराधीि होती.  त्याबाबत शासि खालील प्रमाणे निदेश देत आहेत. 
शासि पनरपत्रक :- 
 

अ)  पयािरण, िि ि िातािरणीय बदल मांत्रालयाच्या नदिाांक २८/०३/२०२० रोजीच्या 
अनधसूचिेतील पनरनशष्ट्ट ९ मधील बाबीसाठी पयािरण अिुमतीची गरज िाही असे स्पष्ट्टपणे िमुद केल े
आहे. यामध्ये अ.क्र. ६ िर ( Extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth for the linear 
projects such as road, pipelines etc.) असे िमूद आहे.  तथानप याबाबत ही मा. राष्ट्रीय हरीत 
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न्यायालयाच्या नदिाांक ७ माचय  २०२२ रोजीच्या आदेशाच्या अिुषांगािे शासिािे नद. २४/०३/२०२२ च्या 
पत्रान्िये यासाठीचे परिािे ही  पयािरण अिुमती नशिाय देता येणार िाही, असे कळनिले होते. परांतु 
त्यािांतर मा. राष्ट्रीय हरीत न्यायालयाच्या निणययाचा परामशय घेऊि ि Expert Appraisal Committee 
चा सल्ला घेऊि कें द्र  शासिाच्या  पयािरण, िि ि िातािरणीय बदल मांत्रालयािे  नद.०८.०८.२०२२ 
रोजी स्पष्ट्ट सूचिा नदलेल्या  आहेत.  त्या सूचिा मधील पनरछेद ५ हा आदेश स्िरुपातील आहे.  
त्याचे अिलोकि ि पालि करणे सिय  क्षते्रीय अनधकारी/ कमयचारी याांच्यािर बांधिकारक करण्यात 
येत आहे.   

  याचाच अथय की linear projects साठी आिश्यक असणारी  Earth / Soil material  साठी 
 परिािे देताांिा पयािरण अिुमती स्ितांत्रपणे लागणार िाही.  तथानप, कें द्र सरकारच्या  

नद.  ०८/०८/२०२२  च्या ज्ञापिातील पनरनशष्ट्ट मधील (SOP- Standard Operating Procedure)  
चे  अिुपालि करणे क्षते्रीय अनधकारी /कमयचारी याांिा बांधिकारक आहे.  या निदेशाांचे पालि 
करुि क्षते्रीय स्तरािरील सांबांनधत अनधकारी/ कमयचारी याांिी असे परिािे देण्याची काययिाही करािी ि 
याबाबतच्या प्रनक्रये सांबांधी  पूिी नदलेल्या सूचिा एकनत्रतपणे पुन्हा स्पष्ट्ट करण्यात येत आहे. 

 

ब)  १) महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खिि ( निकास ि निनियमि) नियम, २०१३ मधील तरतूदीिुसार    

 गौण  खनिजासाठी अजय ि त्याबाबतचे प्रनक्रया शुल्क भरुि देण्याची काययिाही करण्यात यािी. 

 २) सदर नियमाच्या नियम ५९ खाली गौण खनिज परिािा देण्यासाठी सक्षम प्रानधकारी याांिी अजय प्राप्त 
 झाल्याच्या ३० नदिसाच्या आत परिािे निगयनमत करण्याबाबतची काययिाही करण्यात यािी. 

 ३) तसेच सदर नियमािुसार अल्प / तात्पुरत्या मुदतीचे परिािे देण्यास सक्षम असलेल्या सक्षम   
   प्रानधकारी याांिी ज्या क्षते्रातूि परिािा देत आहे ते क्षते्र नजल्हा खाणकाम योजिेत अांतभाि करण्यात   
   आले असल्याचे खात्री केल्यािांतरच परिािे देण्याची काययिाही करािी. 

 ४) मुख्य नियम-४६ मधील उपनियम (१) अन्िये जनमिीच्या भखूांडाचा निकास करतािा नियोजि 
 प्रानधकरणािे मांजूर केलेल्या भखूांडाचा निकास आराखडा/बाांधकाम परिािा यामध्ये अांतभूयत गौण 
खनिज  उत्खििाचे पनरमाण, इत्यादी बाबी निचारात घेऊि स्िानमत्िधिाची आकारणी करण्यात यािी. 

 ५) गौण खनिजाचे अल्प / तात्पुरते परिािा देण्यास सक्षम असलेल्या अनधकारी याांिी खालीलप्रमाणे 
 पनरमाण निचारात घेऊिच आदेश निगयनमत करण्यात यािते :-  

अ.क्र. सक्षम प्रानधकारी पनरमाण (ब्रास ) 

१ तहनसलदार ५०० 

२ उप निभागीय अनधकारी  २००० 

३ नजल्हानधकारी  १.  २५००० 
२. अनधसचूीत केलेल्या कोणत्याही महत्िाच्या साियजनिक 
प्रकल्पासाठी १००००० पेक्षा अनधक िाही. 
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 सदर शासि पनरपत्रक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ध 
करण्यात आल ेअसूि त्याचा सांकेताक 202210131815269119 असा आहे.  हे पनरपत्रक नडजीटल स्िाक्षरीिे 
साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे. 
   महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशािुसार ि िािािे, 
 

 
 
 
       (रमेश चव्हाण ) 
              शासिाचे सह सनचि 
प्रत, 

१. मा. राज्यपाल याांचे प्रधाि सनचि, राजभिि, मलबार नहल, मुांबई. 
२. मा. मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य याांचे प्रधाि सनचि, मांत्रालय, मुांबई. 
३. मा. निधािसभा अध्यक्ष याांचे खाजगी सनचि, निधािमांडळ, मुांबई. 
४. मा. निधािपनरषद सभापती याांचे खाजगी सनचि, निधािमांडळ, मुांबई 
५. मा.मांत्री, महसूल याांचे खासगी सनचि, मांत्रालय, मुांबई. 
६.  मा. राज्यमांत्री (महसूल) याांचे खाजगी सनचि, मांत्रालय, मुांबई. 
७. सिय मा. मांत्री /मा. राज्यपाल याांचे खाजगी सनचि, मांत्रालय, मुांबई 
८. सिय मा. निधािसभा / निधािपनरषद सदस्य. 
९) सिय मांत्रालयीि निभाग 
१०. सिय निभागीय आयुक्त. 
११. सिय नजल्हानधकारी. 
१२. सिय उपनिभागीय अनधकारी. 
१३. सिय तहनसलदार. 
१४. सांचालक, भनूिज्ञाि ि खनिकमय सांचालिालय, िागपूर. 
१५. नििडिस्ती.  

http://www.maharashtra.gov.in/
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