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भारतातील िवशेष आिथक े े: मुख सम यांचा अ यास 
 
 

डॉ. अ ण पौडमल 
सहयोगी ा यापक व समाजशा  िवभाग मुख, 
यशवंतराव च हाण (केएमसी) कॉलेज, को हापू र. 

 

 

तावना: 

 िवशेष आिथक े  (सेझ) हणजे खास आखून िदलेला कर मु  िवभाग असून याला यापार, 

साधारण भार (डयुटी) व आयात िनयात शु का या (टॅ रफ) ीने परक य भू देश मानला आह.े भारत 

सरकारने सन 2000 म ये िवशेष आिथक े  धोरण आखले व 2005 म ये िवशेष आिथक े  कायदा 

कर यात आला. यासंबंधी िनयम तयार कर यात आ यावर तो कायदा 10 फे वुारी 2006 पासून 

य ात अमलात आला आह.े सदर शोधिनबंधात भारतातील िवशेष आिथक े  व मुख सम या यांचा 

अ यास केला आह.े  
 

उि े : 

 सदर शोधिनबंधासाठी पुढील उि  ेठरिव यात आली आहेत. 

1. िवशेष आिथक े ा या सवलती व िनकषांचा अ यास करणे. 

2. िवशेष आिथक े ामु ळे भूमी संपादनामु ळे िनमाण झाले या सम यांचा आढावा घेणे. 

3. िवशेष आिथक े  व पाणी वापर याचे अ ययन करणे. 

 
िवशेष आिथक े ांना सवलती: 

 या े ातील उ ोगामु ळे परदेशी गुंतवणूक वाढावी, परक य चलनाचा साठा वाढावा व रोजगार 

िनिमती हावी असा उ ेश आह.े यासाठी या उद्  योगांना भरमसाठ सवलती दे यात आ या आहेत. 

याम ये ामु याने- 

1. आयात-िनयातीसाठी परवा याची गरज नाही. 

2. 100 ट के थेट परदेशी गुंतवणुक स परवानगी. 

3. िवदेशी कंप यांना आपला नफा वदेशी पाठिव याची परवानगी. 

4. िनयातीतून िमळणा या न यावर ा ीकर लाग ूनाही. 

5. दहा वषासाठी टॅ स हॉिलडे 
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6. कामगार कायदे लविचक कर यात येतील. 

7. रा य शासना या सव शु कांतून सवलत, क या माला या आयातीवर व देशांतगत माल 

वाहतुक वर सव शु क माफ. 

8. आयात-िनयात मालाची दैनं िदन तपासणी नाही, सेवा कर व क ीय िव  करातून सूट. 

9. वीज व पाणी करात 100 ट के सूट इ यादी सवलती दे यात आ या आहेत. 

 िवशेष आिथक े ासाठी सलग जमीन आव यक अस याने हजारो एकर जमीन एकेका े ासाठी 

दे यात येईल. खासगी कंप यांना या जिमनी खरेदी करता आ या नाहीत तर रा य सरकार या जिमनी 

संपादन क न कंप यांना देईल. तसेच यां या जिमनी घे यात येतील यां या पुनवसनाची, नोकरी दे याची 

कोणतीही जबाबदारी घे यात येणार नाही. स या या धोरणात बदल होऊन येक जमीन धारका या 

वारसापैक  एकास नोकरी िदली जाणार आह.े 
 

िवशेष आिथक े  कोणास उभे करता येते: 

 कोणताही खाजगी, सावजिनक, संयु  े ातील िकंवा रा य सरकार, या या एज सीचा उप म 

तसेच परदेशी कंप या असे िवशेष आिथक े  उभे क  शकतात.  
 

िवशेष आिथक े  व जमीन : 

 क ीय वािण य मं ालया या वेबसाईटवर उपल ध मािहतीनुसार सुमारे 41,700 हे टर जमीन 

तािवत व मंजू र िवशेष आिथक े ांसाठी घेतली जाणार आह.े नंदी ाम येथे सेझसाठी 5600 हे टर 

जमीन घेतली जाणार होती. (ते हा नंदी ाम सेझचा िनणय मागे घे यात आला असला तरी पि म 

बंगाल या मु यमं यां या हण यानुसार अ य  याची िनिमती होऊ शकते.) अशा मोठया सेझची 

गोळाबेरीज क न सेझसाठी घेत या जाणा या जिमनीचा अंदाज मांड यात आला आह.े महामुंबई (10 

हजार हे टर) आिण नवी मुंबई (5 हजार हे टर) ही महारा ातील मोठी िवशेष आिथक े े आहेत, तर 

गुजरात मधील मुं ा सेझ 13 हजार हे टरमधील आह.े गुरगावम य े रलाय स सेझ 10 हजार हे टरचे 

असेल. पुण े सेझसाठी आठशे चाळीस हजार हे टरम य े ओ रसामधील पॉ को सेझ सोळाशे हे टरम य े

होणार आह.े मोठया सेझची ही काही मािहती असलेली नावे झाली. एवढया मोठया माणात सेझसाठी 

जमीन घेत यानंतर सेझसाठी पा याची गरजदेखील िततक च मोठी असणार ह े उघड आह.े सेझसाठी 

िनवडले या जागादेखील शेती व िसंचन िवकासावर प रणाम घडव ूशकतील असे िदसते.  
 

िवशेष आिथक े  पुनवसन सम या: 

 11 जानेवारी 2007 रोजी पंत धान िफ क या काय मात हणाले क , ये या तीन मिह यांत 

अितशय मानवतापूण असे सेझ बािधतांसाठीचे रा ीय पुनवसन धोरण आकाराला आण यात येईल. डॉ. 
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मनमोहन िसंग यां या सरकारने फे ुवारी 2004 म ये या रा ीय पुनवसन धोरणाचे नोिटिफकेशन केले 

याची अंमलबजावणी कर याची पवा अ ाप तरी केलेली नाही. पुनवसनाबाबत शासन फारसे गंभीर नाही 

याचे आणखी एक उदाहरण सांगायचे तर, 21 माच 2007 रोजी वािण य िवभागाने सेझ काय ात काही 

बदलाचे नोिटिफकेशन केले. या बदलानुसार सेझ िवकासकाने िव थािपत हो या या य साठी रा य 

शासना या पुनवसन धोरणाशी सुसंगत अशा पु रेशा पुनवसन तरतुदी कराय या आहेत. तसेच देशातील 

अनेक रा यांनी अ ाप कायद्  याने बंधनकारक ठरेल असे वत:चे पुनवसन धोरणच अ ाप बनवलेले नाही. 

 सवात मह वाची बाब हणजे खाजगी योजनांना उपकारक ठरावे हणून सरकार आता ‘पि लक 

पपज’ ची या याच अिधक यापक क  इि छते आह.े खाजगी योजनांना सावजिनक िहता या मानून 

यां यावर सवलत चा वषाव करणे यो य कसे हणता येईल? ह े खरे तर रा य घटनेलाही ध न नाही. 

शासन खाजगी उद्  योग आिण बांधकाम यावसाियकांशी हातिमळवणी क न सवसामा य माणसाची 

फसवणूक करते आह े एवढेच न ह े तर सामा य माणसाला या या जिमनीतून कोण याही िकमतीवर 

हसकावून लावते आह ेअसेच िच  आता देशभरात लोकां या मनात सेझबाबत तयार होऊ लागले आह.े 
 

िवशेष आिथक े  भूमी संपादन सम या: 

 सेझ धोरणासंदभात 6 एि ल 2007 रोजी झाले या मं या या बैठक त सांग यात आले क , आता 

खाजगी िवकासकच थेट भूसंपादन करतील. भू संपादनात शासनाची भू िमका अंिशक व पाची असेल. 

याचाच अथ शेतक यांना खाजगी िवकासकां या दयेवर अवलंबून राहावे लागणार आह ेआिण ही बाब 

मा य करता ये यासारखी नाही. 

 आणखी एक मु ा असा, आज देशातील कोण याही रा यात जमीन वापरिवषयक धोरणच 

अि त वात नाही. केरळसार या एक, दोन रा यांनी या धोरणाचा मसुदा बनवला आह.े पण याला अजून 

य  धोरणाचे प आलेले नाही. जमीन वापराचे धोरणच अि त वात नस याने शेती िवकास, जल ोत 

िवकास, वन व व यजीव संवधन आिण जमीन वापरा या अ य बाबी याम ये अिजबात सम वय नाही 

आिण जिमनीचा मन मानेल तसा वापर कर यास धनवान मोकळे आहेत.   

1. तसेच पि म बंगालमधील नंदी ाम येथे सेझ क पाला झालेला टोकाचा िवरोध आता सवाना 

मािहती आह ेपण असा िवरोध फ  एकाच िठकाणी झाला आह ेिकंवा होतो असे नाही. सेझचा 

क प हणून. 

2. ह रपु रा येथे 10 हजार मेगॅवॅट मतेचा अणुऊजा क प उभार याचा जो य न आह े यालाही 

मोठा िवरोध होतो आह.े 

3. महारा ात रायगड िज हयातील पेण, उरण आिण पनवेल तालु यातील 45 गावां या ह ीतील 

10 हजार हे टर जमीन सेझसाठी संपािदत कर याबाबत महारा  शासनाने नोिटिफकेशन जारी 

केलेले आह.े रलाय स या महामुंबई सेझसाठी ही जमीन घेतली जाणार आह.े पण शेतकरी या 
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तावाला अितशय लढाऊपणाने िवरोध करीत आह.े शेतक यांनी आप या जिमनी या 

क पाला दे यास नकार िदला आह.े कोयना धरणामु ळे िव थािपत झालेले अनेक लोक पेण 

तालु यात येऊन रािहले आहेत. आिण आज यांना िप याचे व छ पाणीही िमळत नाही अशा 

अव थेत ते राहत आहेत. मग पुनवसना या आ ासनांवर कसा िव ास ठेवायचा? 

4. महामुंबई सेझलगतच महारा  िसटी अँड इंडि यल डे हलपमट कॉप रेशन या सहकायाने नवी 

मुंबई सेझ िवकिसत कर यासाठी आणखी 5 हजार हे टर जमीन घे याचा िवचारात आह.े याखेरीज 

पु याजवळ या माण येथे 800 हे टर जमीन औद्  योिगक े ासाठी संपािदत कर याचा य न 

आह.े आिण याला मासेमारी, शेतकरी आिण िमठागरातील कामगार यांनी संयु पण े िवरोध 

दशिवला आह.े  

5. मुं ा सेझसाठी गुजरातमधील तीन हजार हे टर े ातील मँ ो हज (खारफुटी) चा िव वंस कर यात 

आला आह.े गुजरात या वनिवभागाने याबाबत आ ेप घेतला आह.े गुजरात या अ य भागातही 

औ ोिगक िव तारासाठी न  केले जात आहेत. मुं ा सेझमुळे मु यत: मि छमारांना मोठया 

माणावर आपला जग याचा आधार गमवावा लागणार आह े आिण यामु ळे ते या सेझ लाही 

िवरोध करीत आहेत.  

6. ह रयाणातील गुरगाव िज हयात मानेसरजवळ या गडोली खुद गावातील लोकांनी 28 माच 2007 

रोजी मुकेश अंबान या रलाय ससाठी जागा घे यास सरकारला िवरोध दशिवला. जागेचा ताबा 

घे यासाठी गेले या सरकारी अिधका यांना माघार यावी लागली, पण अिधका यांनी आपण 

पु हा येऊ असे गावक यांना धमकावले. खांडसा, नरिसंगपू र, मुह मदपू र, गडोली आिण हरसा  

खेडयातील लोकांनी एक  येऊन आता सरकारला रलाय ससाठी 558 हे टर जमीन घेऊ ायची 

नाही असा िनणय घेतला. 

7. क ीय अथमं यांनी केवळ मागास भागात सेझ तयार करावेत असे हटले आह,े पण गुरगाव सेझ 

या िनकषाचा भंग करणारा आह.े ह रयाणातील झ जर येथे ह रयाणा इंडि यल डे हलपमट 

कॉप रेशन या भागीदारीत मुकेश अंबानी ु पने 10 हजार हे टर े ात िवशेष औ ोिगक े  

िवकिसत कर याची योजना आखली होती. तथािप, शासनाने 5 हजार हे टरपे ा िवशेष 

औ ोिगक े ाचा आकार मोठा अस ू नय े अशी भू िमका घेतली आिण भूसंपादनात शासनाची 

भू िमका राहणार नाही ह े प  केले. यामु ळे आता ही योजना अडचणीत आली आह.े 

8. राज थानात जयपूरजवळ या मह  व ड िसटी सेझ या िवरोधात उ च यायालयाम ये दाद 

माग यात आली आह.े  
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िवशेष आिथक े  व पाणी वाटप: 

 सन 2005 म ये भारत सरकारने सेझ साठी जो कायदा केला यात े ांसाठी जल ोत कोणते 

वापरणार िकंवा वापरावेत याबाबत काही प  उ लेख नाही. मग सेझ या पयावरणीय प रणामांचा 

अ यास, अ य िनबध या बाबी तर दू रच रािह या. थोड यात सेझचा कायदा, सेझिवषयक कटीकरण े

आिण आदेश हणजे रा य व क  सरकारने पाणी वापराबाबत उ ोगांना िदलेला कोरा धनादेश आह.े 

धनादेशाचा वापर सेझसाठी गरजेनुसार कसाही करावा. उदाहरण सांगावयाचे तर गुजरातचा कायदा हणतो, 

िवशेष आिथक े  िवकासकाला औ ोिगक यु िनटसाठी पाणीपु रवठा व िवतरण यव था िवकिसत 

कर यासही मा यता िदली जाईल. अ य रा यांम य े हीच ि थती आह.े हणजे िवशेष आिथक े ां या 

पाणीिवषयक गरजा व उपल ध जल ोत यािवषयी जेवढी मािहती हाती येते आह ेती िचं तेत भर टाकणारी 

आह.े हाती येणारी मािहती अशी: 
1 महामंुबई सेझ: 

 या सेझची पा याची गरज अनु मे पेण आिण खालापू र तालु यांतील हतेवणे आिण मोरबा 

धरणां या जलाशयांकडून भागिव यात येणार आह,े पण हेतवण े जलाशया या मतेबाबत अनेक शंका 

आहेत. शेतक यांना या जलाशयातून िसंचनासाठी पाणी िमळिव याक रता झगडावे लागत होते, आता 

यांना िसंचनासाठी पाणी िमळेल? 
2 नवी मंुबई सेझ : 

 अिधकृत वेबसाईटवर िदले या मािहतीव न या सेझला दर िदवशी िकमान सहा दशल  िलटर 

पा याची गरज भासेल. ह ेपाणीही हेतवण ेजलाशयातून घे याची क पना आह.े      
3 मंु ा सेझ : 

 या सेझक रता देखील दर िदवशी िकमान दहा दशल  िलटर पाणी लागेल आिण ते गुजरात वॉटर 

इ ा चर िलिमटेड या अिभवचनानुसार सरदार सरोवर क पातून घे याचे िनयोजन आह.े या सेझ ची 

पा याची गरज चारशे दशल  िलटर ितिदन इतक  वाढू शकते. इथे ह ेनमूद करणे संदभाला ध न ठरेल 

क  भारत सरकार या गुजरातसाठी या ऑिडटर जनरलनी 31 माच 2006 ला संपले या वषा या 

अहवालात सरदार सरोवर क पा या जलाशयातील ितिदन 255 दशल  िलटर इतके जादा पाणी मूळ 

िनयोजनात तरतूद नसताना म य गुजरातला िद याब ल गुजरात सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. 

कूचमधील उ ोगांसाठीही अिधक पाणी दे याने दु काळी भागात पा याचे अिधक दु िभ य ओढले आहेत. 

कूचमधील उ ोगांसाठीही अिधक पाणी दे याने दु काळी भागात पा याचे अिधक दु िभ य जाणव ूशकेल 

असा इशारा कॅग या अहवालात दे यात आला आह.े 
4 पो को सेझ: 

 पो को या वेबसाईटवर िदले या मािहतीनुसार या सेझला ितिदन 286 दशल  िलटर इतके पाणी 

लागणार आह ेआिण ते ओ रसातील कटक िज हयातील महानंदी नदीवर या जो ा बंधा यातून उचलले 
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जाणार आह.े ह ेपाणी अथातच िहराकूड धरणा या वर या बाजू ने घेतले जाणार आह.े िहराकूड धरणातील 

पा या या औ ोिगक वापरासाठी या आर णाला िवरोध दशवत या आधीच िनदशने सु  झालेली 

आहेत.  
5 नागपूर आय. टी. पाक सेझ:  

 या सेझसाठी जलिसंचन क पातून पा याची उपल धता केली जाईल एवढेच या सेझ या 

अिधकृत वेबसाईटवर हटले आह.े  
6 मंगलोर सेझ : 

 जून 2006 म ये पंत धान मनमोहन िसंग यांना पाठिवले या प ात सेझ इ पॅ ट ॲसेसमट 

किमटी या क हेनरने असे हटले आह े क , मंगलोर सेझ िलिमटेडने केले या अंदाजानुसार या सेझला 

दरिदवशी 136 दशल  िलटर पा याची गरज असणार आह.े सेझ नसतानाच मंगलोर शहराला पाणी टंचाई 

जाणवते आह.े अशा वेळी सेझ िनमाण झा यानंतर ही टंचाई कमी होईल क  वाढेल?  
7 कोचीन सेझ:  

 या सेझ या वेबसाईटवर हटले आह े िवशेष आिथक े  हणजे भारतातील परदेशी देश. 

सेझसाठी एकाि मक जल यव थापन प ती अमलात आणली जाईल आिण यासाठी दरिदवशी दीड 

दशल  िलटर पा याची गरज भासेल. पा याव न सेझमुळे िनमाण होणा या संघषाची बीजे यातून 

आपणास िनि तच पाहावयास िमळतात.  
 

िवशेष आिथक े  व इतर सम या  

1. सेझेमधील उ ोगांना चंड सवलती दे याचे जाहीर कर यात आले आह.े पण यासाठी पटतील 

अशी आिण सुसंगत कारणमीमांसा जाहीर कर यात आलेली नाही. आंतररा ीय नाणेिनधी आिण 

एिशयन डे हलपमट बँकेने देखील अशा सवलत िवषयी िच ह उभ े केले आह.े एिशयन 

डे हलपमट आऊटलुक 2007 या अहवालात एिशयन डे हलपमट बँकेने हटले आह े क , 

सेझमधील उद्  योगांना देऊ कर यात आलेली िविवध सवलत या पातील आिथक मदत ही एक 

कारची अनाव यक उधळप ी आह े आिण याचा प रणाम या े ाबाहेरील उद्  योगांवर 

झा याखेरीज राहणार नाहीत. यांची जमीन घेतली जाईल ते लोक अथातच यामु ळे सवािधक 

बािधत झालेले असतील. 

2. शेती व शेती े ासाठी गंभीर धोका हणून समोर येत असले या िवशेष आिथक े ांची योजना 

ही पूणत: लोकिवरोधी व पयावरणिवरोधी योजना आह.े या योजनेमु ळे िवशेष आिथक े ांसाठी 

िनि त केले या जागां या प रसरातील जल व अ न सुर ा धो यात येणार आह.े 
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िन कष:  

1. आज सेझमुळे िकमान 1,50,000 हे टस जमीन ता यात घे या या श यतेमु ळे देशातील 

1,40,000 शेती करणा या कुटंुबांसमोर व 82,000 शेत मजरुांसमोर अि त वाचे संकट उभ ेरािहले 

आह.े 

2. िवशेष आिथक े ामु ळे कोण या पयावरणीय सम या िनमाण होतील याबाबत पयावरणीय 

प रणामांचा अ यास करणे गरजेचे आह.े 
 

संदभ: 

1) www.sez.india.nic.in 

2) िवशेष आिथक े - दैिनक पुढारी, 5 स टबर 2006 ( ा. डॉ. अ ण पाटील, ा. डॉ. नामदेव 

आडनाईक) 

3) सेझमुळे पाणी व अ निवषयक सुर ाही धो यात आंदोलन-शा त िवकासासाठी मे, 2007  

(उदय कुलकण )               

 

 

  

 


