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मद्य निमाणययांिय अिुज्ञप्ती शुल्क आकयरणययच्यय पध्दतीत बदल
समयरां भयसयठी तयत्पुरत्यय अिुज्ञप्ती शुल्कयत कपयत
--कृ षीमां त्री एकियथरयव खडसे
मुांबई, ददन ांक 24 फेब्रुव री : र ज्य तील मद्य दनमाण करण ऱ्य दनमाणय ांकडू न
दमळण रे अनुज्ञप्ती शुल्क आक रणय ची पध्दत सध्य उत्प दन च्य टप्प्य वर आहे . य
पध्दतीत मद्य चे कमी उत्प दन करण ऱ्य व्यक्तीस ज स्त अनुज्ञप्ती शुल्क व ज स्त मद्य
उत्प दन करण ऱ्य व्यक्तीस फ रच कमी प्रम ण त अनुज्ञप्ती शुल्क आक रणय त येते.
परीण मी लह न उद्योजक ांचे नुकस न होत होते. त्य मुळे य पध्दतीत बदल करुन आत
मद्य दनमात तो उत्प ददत करीत असलेल्य प्रत्येक बॉक्स म गे अनुज्ञप्ती शुल्क
आक रणय चे प्रस्त दवत केले आहे . त्य मुळे ज स्त मद्य उत्प दन करण ऱ्य दनमात्य स
सध्य च्य तुलनेत अदधक प्रम ण त शुल्क भर वे ल गेल. तर, कमी उत्प दन करण ऱ्य
मद्य उत्प दक स कमी शुल्क भर वे ल गेल. य मुळे महसुल मध्ये व ढ होईल, अशी
म दहती उत्प दन शुल्क मांत्री एकन थर व खडसे य ांनी आज मांत्र लय त ददली.
खडसे य वेळी म्हण ले की, नवीन पध्दती अवलांदबल्य नांतर दवदे शी मद्य
उत्प दक च्य शुल्क मध्ये रु. 12 (ब र ) आदण रु.9 (नऊ) तसेच दे शी मद्य उत्प दक च्य
शुल्क मध्ये रु.10(दह ) व रु.7(स त) असे दोन टप्पे करणय त आलेले आहे त. य पुढे
दवदे शी मद्य ची दनर्ममती करण ऱ्य दनमाणय ांस ठी अनुज्ञप्तीच्य नुतनीकरण करीत
दकम न 25(पांचवीस) ल ख रुपये तर, दे शी मद्य उत्प दक दनमाणय ांस ठी 20(वीस) ल ख
रुपये दर र हण र आहे . ग्र मीण भ ग तील एफएल-3 अनुज्ञप्तीस ठी अथात परदमट रुम
स ठी दकम न शुल्क 50(पन्न स) हज र रुपये एवढे ठे वणय त आले आहे .
समयरां भयसयठी तयत्पुरती अिुज्ञप्ती शुल्क
खडसे पुढे म्हण ले की, शहर त तसेच ग्र मीण भ ग त दवदवध सम रां भ स ठी मद्य
दवक्री कर वय ची असल्य स त त्पुरती क्लब अनुज्ञप्ती दे णय स ठीचे शुल्क 13,000 (तेर
हज र) रुपय ांपेक्ष ज स्त होते. य मध्ये आत सुसत्र
ू त आणणय त आली असून, 20 ल ख
पेक्ष कमी लोकवस्ती असलेल्य शहर त 100 व्यक्तींच्य सम रां भ स ठी 7,000 (स त
हज र) रुपये व त्य पेक्ष ज स्त लोक असल्य स 10,000 (दह हज र) रुपये अनुज्ञप्ती
शुल्क आक रणय त येण र आहे . तर 20 ल ख पेक्ष ज स्त लोकसांख्य असलेल्य
शहर त 100 लोक ांच्य सम रां भ स ठी मद्य दवक्री अनुज्ञप्तीचे शुल्क 10,000 (दह हज र)
रुपये व त्य पेक्ष ज स्त लोक असल्य स 15,000 (पांधर हज र) रुपये आक रणय त
येण र आहे . नवीन बदल मुळे उत्प दन शुल्क पोटी दमळण ऱ्य महसुल त व ढ होऊन तो
650 कोटी पयंत दमळणय ची शक्यत आहे , असे खडसे य ांनी शेवटी स ांदगतले.
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