
एकात्मिक औद्योगिक क्षते्र/एकात्मिक िागिती तंत्रज्ञान 
क्षते्र/ एकात्मिक लॉगिस्टीक पाकक  गिकगित 
करण्यािंबंधी अनुिराियाची कायकपध्दती.. 
 

ििाराष्ट्र शािन 
उद्योि, ऊिा ि काििार गिभाि 

शािन गनर्कय क्र. आयडीिी 201८/प्र.क्र.241/उद्योि-14 
िंत्रालय, िादाि कािा रोड, िुतामिा राििुरु चौक, िंुबई-32. 

गदनाकं  8 िाचक 2018.   
     

िाचा :  1) उद्योि, ऊिा ि काििार गिभाि, शािन गनर्कय क्रिाकं आयआयआय - पॉगलिी  
     2010/प्र.क्र. 768/ उद्योि-2, गद. 22/02/2013 
            2) उद्योि, ऊिा ि काििार गिभाि, शािन गनर्कय क्र. आयटीपी -2013/ 
     (प्र.क्र. 265)/उद्योि-2, गद. 25 ऑिस्ट, 2015 
           3) निरगिकाि गिभािाची अगधिूचना क्र. गटपीएि १८१६/प्र.क्र.३६८/१५        
      /२०(४)/नगि १३. गद. २६.१२.२०१६. 
 ४) उद्योि, ऊिा ि काििार गिभाि, शािन गनर्कय क्र. आयटीपी -201५/         
      (प्र.क्र. ९३)/उद्योि-१४, गदनाकं २७ गडिेंबर २०१६. 
 ५) उद्योि, ऊिा ि काििार गिभाि, शािन शुध्दीपत्रक क्र. आयटीपी -201५/         
     (प्र.क्र. ९३)/उद्योि-१४, गदनाकं ५ िुलै २०१७. 
 ६) उद्योि, ऊिा ि काििार गिभाि, शािन गनर्कय क्र. आयटीपी -201५/         
     (प्र.क्र. ९३)/उद्योि-१४, गदनाकं २२ िानेिारी २०१८. 
 7) उद्योि, ऊिा ि काििार गिभाि, शािन गनर्कय क्र. िाऔधो -1916/         
     प्र.क्र. 221/उद्योि-2, गदनाकं 14 फेब्रिुारी २०१८. 
 8) उद्योि, ऊिा ि काििार गिभाि, शािन गनर्कय क्र. आयडीिी -2018/         
     प्र.क्र. 130/उद्योि-१४, गदनाकं 16 फेब्रिुारी २०१८. 
प्रस्तािना : 
 राज्यातील एकात्मिक लॉगित्स्टक पाकक  धोरर्ाच्या अनुषंिाने िंदभाधीन गदनाकं 14 
फेब्रिुारी 2018 अन्िये शािन गनर्कय गनिकगित करण्यात आला आिे. प्रस्तुत शािन गनर्कयातील 
पगरच्छेद 8 िध्ये राज्यातील ििक एकात्मिक लॉगित्स्टक पाकक  िदंभात अिलंबली िार्ारी प्रगक्रया 
िी एकात्मिक औद्योगिक क्षते्रािंदभात अनुिरलेल्या प्रगक्रयेच्या अनुरुप अिेल, अिे निूद आिे. मया 
अनुषंिाने िंदभाधीन शािन गनर्कय गदनाकं 27 गडिेंबर 2016 िध्य ेनिूद केलेल्या कायकपध्दतीत 
ििुगचत िुधारर्ा करुन एकात्मिक लॉगिस्टीक पाकक  िदंभात कायकपध्दती गिगित/गनगित 
करण्याची बाब शािनाच्या गिचाराधीन िोती. 
 



शािन गनर्कय क्रिांकः आयडीिी 201८/प्र.क्र.241/उद्योि-14 
 

पृष्ट्ठ 6 पैकी 2 

 
 शािन गनर्कय  
 एकात्मिक लॉगिस्टीक पाकक  गिकगित करण्यािाठी खालील कायकपध्दती गिगित करण्यात 
येत आिे :- 
1) एकात्मिक लॉगित्स्टक पाकक  गिकिीत करण्यािाठी - 

अ) ििीन िालकानंी कुठल्यािी गिकािकािोबत स्थापन केलेला िंयुक्त उपक्रि (Joint  
Venture  Company) िे एकात्मिक लॉिीस्टीक पाकक  स्थापन करण्यािाठी पात्र अितील 
ि मयानंा ि.औ.गि.ििािंडळाकडे प्रस्ताि िादर करता येतील. प्रकल्पाखालील िंपूर्क 
िगिन िी िगिन िालक/गिकािक/ िंयुक्त उपक्रि याचंे िालकीचे अिरे् आिश्यक आिे. 
(स्पष्ट्टीकरर् :- “ िगिनीची िालकी” या िदरािध्ये िगिन िालक यानंी िदर प्रकल्पाच्या 
गिकाि ि गिक्री यािाठी एक ककिा अनेक नोंदर्ीकृत गिकाि करारपत्र/कुलिुखमयारपत्रा 
द्वारे गदलेले गिकाि िक्क याचा ििािशे अिेल तिेच 30 िषापेक्षा अगधकचे भाडेतत्ि 
कालािधीचा भाडेतमि कराराचा  िी ििािशे अिेल) 

2) एकात्मिक लॉिीस्टीक पाकक  गिकगित करण्यािाठी अिकदाराने खालील कािदपत्रािंि 
परीपूर्क प्रस्ताि िादर कररे् आिश्यक आिे. 
 अ) िालकी िक्क आगर् क्षते्र 

1) प्रकल्प िादर करण्यािाठी ििा िगिन्यापेक्षा िुन्या निलेल्या तारखेचे प्रस्तागित 
िािेचे िात बारा उतारे ककिा िालित्ता पत्रक तिेच िेथे लािू अिेल तेथे गिक्री 
करार/भाडे करार/िुखमयारपत्र. 

2) प्रागधकृत िॉगलगिटर/ॲडव्िोकेट याचं्याकडून िालकी नोंदीच्या शोधािक िालकी 
िक्क प्रिार्पत्र.(Search Report) 

3) िुळ स्िरुपात िटबुक नकाशे/निर भिुापन नकाशे/िोिर्ी नकाशे, िालकीिुळे मयात 
पोटगिभािन करण्यात आले अिल्याि पोटगिभािनाच्या िंबंगधत ििक दस्तऐिि. 

4) दळर् िळर्ाच्या उपलब्ध िोयी - प्रस्तागित क्षते्राचे राष्ट्रीय ििािािक, राज्य ििािािक, 
रेल्ि े स्टेशन, बंदर, गििानतळ या पािूनचे अंतर तिेच लितच े शिर ि मयाची 
लोकिंख्या इ. बाबतची िागिती. 

5)  पार्ी पुरिठ्याबाबतचा तपशील- प्रकल्पातील िंभाव्य लोकिंख्येिाठी आिश्यक 
पार्ी पुरिठा िोण्यािाठी उपलब्ध अिलेला पाण्याचा स्त्रोत यािंदभातील आिश्यक ती 
िागिती ि दस्तऐिि. 

6) िीि पुरिठ्याबाबतचा तपशील. 
7) प्रस्तागित क्षते्राचे नदी, खाडी, ििुद्र या पािूनचे अंतर. 
8) प्रस्तागित प्रकल्पाची भिूंपादन आगर् गिकाि कािािरील खचािि एकूर् िोर्ारी 

अंदागित ककित. 
9) प्रस्तागित क्षते्राचा पाटबंधारे प्रकल्पाच्या प्रभाि क्षेत्राचा  ििािशे निल्याबाबतचा 

पुरािा, िंरगक्षत िने ककिा राखीि िने ककिा ििाराष्ट्र खाििी िने (भिूंपादन) 
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अगधगनयि, 1975 अंतिकत िंपागदत/अगधिूगचत ककिा अगधिूगचत राष्ट्रीय 
िने/अभयारण्य ि मयापािूनचे प्रगतबंगधत क्षते्र या बाबींनी बाधीत  िोत निल्यािंबंधीचे 
िंबंधीत प्रागधकरर्ाचे प्रिार्पत्र तिेच स्ियंि ोोषर्ापत्र/ििीपत्र. 

10) प्रस्तागित िगिनींचा प्रादेगशक गिकाि आराखडयात अंतभाि िोत आिे ककिा नािी 
तिेच अनुज्ञये झोनिध्ये आिे का याबाबतचे िबंंधीत प्रागधकरर्ाचे प्रिार्पत्र तिेच 
मयाबाबतचा कायदेशीर शािकीय पुरािा. 

3)  प्रस्तािाची छाननी कररे्- 
एकात्मिक लॉिीस्टीक पाकक  स्थापन करण्यािाठी िंबंधीत िगिनिालक / िगिन 
िालकानंी गनयुक्त केलेला गिकािक / ििीन िालकानंी कुठल्यािी गिकािका िोबत 
स्थापन केलेला िंयुक्त उपक्रि (Joint Venture Company) याचंेकडून प्रस्ताि प्राप्त 
झाल्यानंतर ििाराष्ट्र औद्योगिक गिकाि ििािंडळाने प्राप्त झालेल्या प्रस्तािाची छाननी 
करािी तिेच छाननी करतानंा कािदपत्रािंंबंधीच्या कािी त्रटुी अिल्याि िदर त्रटुीची 
पुतकता करून ोेण्यािाठी 15 गदििाचंी कालियादा गनगित करण्यात येत आिे. 

4)  भ-ूगनिड िगितीने स्थळ पिार्ी करुन अििाल देरे्- 

प्रस्तागित एकात्मिक लॉिीस्टीक पाकक ची ििाराष्ट्र औद्योगिक गिकाि ििािंडळाच्या 
अगधकाऱयानंी स्थळ पािर्ी करतानंा प्रस्तागित ििीनीचा उंच िखलपर्ा, उपलब्ध 
अिलेला पोिोच िािक, पाण्याची ि गिद्यतू पुरिठयाबाबतची िुगिधा इमयादी बाबींची पािर्ी 
करण्यािाठी 15 गदििाचंी कालियादा गनगित करण्यात येत आिे. तद्नंतर भ-ूगनिड 
िगितीने मयािंबंधीचा अििाल ििािंडळाने िगठत केलेल्या िुकार् ू िगिती ििोर 
िान्यतेिाठी िादर कररे् आिश्यक रािील. 

5) िुकार् ूिगितीची गशफारि- 
   एकात्मिक औद्योगिक क्षते्र प्रस्तािाची छाननी करण्यािाठी ििािंडळाने गनयुक्त केलेल्या 
िुकार् ूिगितीने प्रस्तािाची िखोल छाननी करून िगचि (उद्योि) याचं्या अध्यक्षतेखालील 
उच्चागधकार िगितीििोर एकात्मिक लॉगिस्टीक पाकक  िंदभातील प्रस्ताि िान्यतेिाठी 
िादर करािा.  

अ) ज्या ििीनी िंिूर गिकाि योिना/प्रादेगशक योिना यािध्ये औद्योगिक िापर गिभािात 
ििागिष्ट्ट आिेत तिेच औद्योगिक िापरािाठी गबनशेती परिानिी आिे आगर् ज्या ििीनीि 
कोर्मयािी गिकाि योिना / प्रादेगशक योिनेच्या तरतूदी लािू नािीत, अशा खाििी ििीनीिर 
एकात्मिक लॉगिस्टीक पाकक  प्रस्तागित अिल्याि अिे क्षते्र प्रथित: ििाराष्ट्र औद्योगिक  गिकाि 
अगधगनयि, 1961 चे खंड 2(ि) च्या तरतुदी लािू करण्यािाठी ििािंडळाने िगचि (उद्योि) याचं्या 
अध्यक्षतेखाली उच्चागधकार िगितीच्या िान्यतेिाठी प्रस्ताि िादर करािा. उच्चागधकार िगितीने 
िान्यता गदल्यानंतर िदरचे क्षते्र औद्योगिक क्षते्र ोोगषत करण्याची शािन अगधिूचना रािपत्रात 
प्रगिध्द करण्यात यािी ि अशी अगधिूचना प्रगिध्द झाल्यानंतर ते क्षते्र एकात्मिक लॉगिस्टीक पाकक  
कराियाच्या अनुषंिाने ििाराष्ट्र औद्योगिक गिकाि ििािंडळाने ि.औ.गि.अगधगनयि 1961 च्या 
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कलि 43 (1ब) नुिार कायकिािी करािी, अिे ििकिाधारर् गनदेश या शािन गनर्कयाद्वारे देण्यात 
येत आिे.  
ब)ज्या ििीनी िंिूर गिकाि योिना / प्रादेगशक योिनेच्या तरतूदीनुिार शेती/ नागिकाि गिभाि / 

नािरीकरर् क्षि या िापर गिभािात ििागिष्ट्ट आिे . अथिा ज्या गठकार्ी गिकाि योिना / 
प्रादेगशक योिना िंिूर नािी अशा खाििी ििीनीिर एकात्मिक लॉगिस्टीक पाकक  प्रस्तागित 
अिल्याि अिे क्षते्र प्रथित: ििाराष्ट्र औद्योगिक गिकाि अगधगनयि,  1961 च ेप्रकरर् 6 ि खंड 
2 (ि) च्या तरतूदी लािू करण्याचा प्रस्ताि िगचि (उद्योि) याचं्या अध्यक्षतेखाली भिूंपादन 
प्रस्तािाकरीता अत्स्तमिात अिलेल्या उच्चागधकार िगितीच्या िान्यतेिाठी िादर करािा.ि 
उच्चागधकार िगितीच्या िान्यतेनंतर प्रस्ताि शािन िान्यतेिाठी िादर करािा.  

क) एकात्मिक लॉगिस्टीक पाकक  स्थापन करण्याकरीता Zone Conversion Premium शुल्क 15% 
आकारण्यात यािा. तिेच िदर िपंूर्क अगधिुल्य  (Premium) पैकी 20% िािेि िान्यतेच्या िळेी                  
( At the time of locational clearance) (H.P.C), 20%  उदे्दशपत्राच्या  िान्यतेच्या  िळेी ( At the 
time  of  Letter  of  Intent)  20 %  अद्याित आराखडयाि िंिूरीच्या िळेी (At the time of 
Sanctioning of Master Layout Plan) ि उिकगरत 40 % प्रगतिषक 4 ििान िप्मयात ( Four equal 
installments per year or before allotment) भरण्याि शािन पुढील अटीच्या अधीन रािून 
िान्यता देत आिे.  

1) गिकािकाने प्रस्तुत ििलत ोेतल्यानंतर मया ििीनीच्या िििुली अगभलेखात ि तर िक्कात 
ििाराष्ट्र औद्योगिक  गिकाि ििािंडळ, एकात्मिक लॉिीस्टीक पाकक  अशी नोंद ोेण्यात यािी. 
िेरे्करुन गिकािकाि Zone Conversion नंतर िदर क्षते्र  लॉिीस्टीक पाकक  करीता िापर करता 
येईल. 

2) गिकािकाने Zone Conversion Premium भरर्ा केल्यानंतर ििाराष्ट्र औद्योगिक गिकाि 
ििािंडळाने गप्रगियिचा भरर्ा टप्याटप्याने अथिा िरिकट भरर्ा केल्याची 
पडताळर्ी/खातरििा करुनच पुढील आिश्यक िान्यतेची कायकिािी करािी.   

  गिभाि बदलीिंबंधीचे अगधिूल्य (Zone Conversion  Premium) अिकदाराने िंबंगधत 
गिल्ियातील निररचना गिभािाकडे ििा कराि.े तथागप, याबाबत तरतुदीनुिार ििाराष्ट्र 
प्रादेगशक ि निर रचना अगधगनयिाचे (Maharashtra Regional and Town Planning Act) 
कलि 20, नुिार स्ितंत्र कायकिािी करण्याची आिश्यकता रािर्ार नािी, अिे अगधिुल्य 
अिकदाराने भरल्यािर उद्योि गिभािाकडून शािनाच्या िान्यतेने िदरच े क्षते्र औद्योगिक क्षते्र 
म्िर्नु ोोगषत करण्याची अगधिूचना शािन रािपत्रात प्रगिध्द करण्यात येईल ि अशी 
अगधिूचना प्रगिध्द झाल्यानंतर ते क्षते्र एकात्मिक लॉगिस्टीक पाकक  म्िर्नु स्थापन करण्याच्या 
अनुषंिाने ििाराष्ट्र औद्योगिक गिकाि अगधगनयि, 1961 िधील कलि 43 (1) (ब) नुिार 
आिश्यक ती कायकिािी करािी अिे गनदेश उद्योि गिभािाकडून ििािंडळाला देण्यात येतील. 
अशी अगधिुचना गनिकिीत केल्यानंतर ििाराष्ट्र औद्योगिक गिकाि अगधगनयि, 1961 च्या 
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कलि 43 (1)(ब) िधील तरतुदीनुिार ििाराष्ट्र औद्योगिक गिकाि ििािंडळ िे गिशेष गनयोिन 
प्रागधकरर् म्िर्नू कायक करेल ि याबाबत ििाराष्ट्र प्रादेगशक ि निर रचना अगधगनयि, 
(Maharashtra Regional and Town Planning Act) 1966 च्या कलि 40 (1)(ब) नुिार 
ििािंडळाची गिशेष गनयोिन प्रागधकरर् म्िर्नू स्ितंत्रपरे् गनयुक्ती करण्याबाबतची 
आिश्यकता रािर्ार नािी. 

6)  बृित आराखडा प्रस्ताि िंिुरी प्रगक्रया :-. 
1. शािनाच्या िान्यतेने औद्योगिक क्षते्र ोोगषत झाल्या नंतर एकात्मिक लॉगिस्टीक पाकक  च्या 

प्रस्तािाची छाननी करुन िुख्य गनयोिक, ििाराष्ट्र औद्योगिक गिकाि ििािंडळ यानंी 
ििाराष्ट्र प्रादेगशक ि निर रचना अगधगनयि, (Maharashtra Regional and Town Planing 
Act) 1966 च्या तरतुदीनुिार िुचना / िरकती िािगिण्याकरीता प्रचगलत गनयिानुिार 
िूचना प्रगिध्द करािी, िूचना प्रगिध्द झाल्यानंतर गदलेल्या िुदतीत आलेल्या िूचना / 
िरकतींच्या अनुषंिाने िुनािर्ी देऊन मयाबाबतच्या अििालािि प्रस्ताि ििािंडळाने 
उच्चागधकार िगितीच्या िान्यतेिाठी िादर करािा . 

2. एकात्मिक लॉिीस्टीक पाकक  च्या प्रारुप बृित आराखड्यात प्रस्तािाि (Draft Master Plan) 
उच्चागधकार िगितीने िान्यता गदल्या नंतर एकात्मिक लॉगिस्टीक पाकक  च्या गिकाि गनयंत्रर् 
गनयिािली नुिार ििािंडळाची गनयिािली ि गििीत कायकपध्दतीनुिार पुढील कायकिािी 
करािी.  

3. ििाराष्ट्र औद्योगिक गिकाि िंडळाच्या िुख्य गनयोिक यानंी याबाबत नोडल / ििन्िय 
अगधकारी म्िर्नू कािकाि पिाि.े  

7) इिारत बाधंकािाि िंिूरी देरे् - 
1. इिारत बाधंकािाचे नकाशे िंिूरीिाठी अिक कररे् - प्रारुप बृित आराखडा (Draft Master 

Plan) च्या प्रस्तािाि उच्चागधकार िगितीची िंिूरी प्राप्त झाल्यानंतर अिकदारानी स्ितंत्रपरे् 
ोटक गनिाय इिारत बाधंकािाचे नकाशे ििािंडळाकडे िादर करािते. इिारत बाधंकािाचे 
नकाशे िंिूरी आगर् पूर्कमिाचा दाखला देण्यािाठी ििाराष्ट्र औद्योगिक गिकाि ििािंडळाने 
गिशेष गनयोिन प्रागधकरर् म्िर्नु पुढील कायकिािी करािी. 

2. िरीलप्रिारे् इिारत बाधंकािाचे नकाशे िंिूर कररे् बाबतचा प्रस्ताि प्राप्त झाल्यानंतर 
ििाराष्ट्र औद्योगिक गिकाि ििािंडळाने गिकाि गनयंत्रर् गनयिािलीतील तरतूदीनुिार मयाचंी 
छाननी करािी आगर् गनयिानुिार गिकाि शुल्क ि इतर आिश्यक रक्किेचा भरर्ा केल्यानंतर 
इिारत बाधंकाि नकाशा ि पुर्कमिाचा दाखला याि िंिूरी देण्याबाबतची कायकिािी 15 
गदििाच्या ियादेत पुर्क करािी. 

8. ििाराष्ट्र औद्योगिक गिकाि ििािंडळाच्या स्ित: च्या ििीनी :  ििािंडळाच्या औद्योगिक 
क्षते्रािर एकात्मिक औद्योगिक क्षते्र/ एकात्मिक िागिती तंत्रज्ञान निर उभारण्याबाबतची बाब 
िंदभाधीन शािन गनर्कय गदनाकं 27/12/2016 रोिीच्या शािन गनर्कयातून याव्दारे ििळण्यात 
येत आिे.   
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 या व्यगतगरक्त एकात्मिक औद्योगिक क्षते्र/ एकात्मिक िागिती तंत्रज्ञान निर /एकात्मिक 
लॉगिस्टीक पाकक  याकरीता शािनाने िळेोिळेी िागिर केलेले धोरर् ि मया अनुषंिाने गनिकगित 
केलेले शािन गनर्कय मया मया धोरर्ानुिार लािू राितील.  
  िदर शािन गनर्कय ििाराष्ट्र शािनाच्या www.maharashtra.gov.inया िंकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्यात आला अिून मयाचा िंकेताक 201803081607459710 अिा आिे. िा आदेश 
गडिीटल स्िाक्षरीने िाक्षागंकत करुन काढण्यात येत आिे. 

ििाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुिार ि नािाने, 
 
 
 

  
                       ( अगनलकुिार रा. उिल े)  

                    कायािन अगधकारी, ििाराष्ट्र शािन 
प्रगत : 

1. िा. राज्यपालांच ेप्रधान िगचि  
2. िा. िुख्यिंत्री याचंे अपर िुख्य िगचि, िंत्रालय, िंुबई. 
3. िा. िंत्री (उद्योि), यांचे खाििी िगचि, िंत्रालय, िंुबई. 
4. िा. राज्यिंत्री (उद्योि), यांचे खाििी िगचि, िंत्रालय, िंुबई. 
5. िा. िंत्री (ििक) ि िा. राज्यिंत्री (ििक), यांच ेखाििी िगचि, िंत्रालय, िंुबई. 
6. िा. गिरोधी पक्ष नेता, ििाराष्ट्र गिधानिभा याचंे खाििी िगचि, गिधानभिन, िंुबई 
7. िा. गिरोधी पक्ष नेता, ििाराष्ट्र गिधानपगरषद याचंे खाििी िगचि, गिधानभिन, िंुबई 
8. िा. िुख्य िगचि, ििाराष्ट्र राज्य, िंत्रालय, िंुबई 
9. ििक अपर िुख्य िगचि / प्रधान िगचि / िगचि  
10. िुख्य कायककारी अगधकारी, ििाराष्ट्र औद्योगिक गिकाि ििािंडळ, िंुबई 
11. गिकाि आयकु्त (उद्योि), उद्योि िंचालनालय, िंुबई. 
12. ििक गिभािीय आयकु्त. 
13. ििक गिल्िागधकारी, ििाराष्ट्र राज्य, 
14. उद्योि, ऊिा ि काििार गिभािाच्या गनयंत्रर्ाखालील ििक ििािंडळे / शािकीय उपक्रि यांच े

व्यिस्थापकीय िंचालक / िुख्य कायककारी अगधकारी.  
15. उद्योि, ऊिा ि काििार गिभािातील ििक कायािने. 
16. िंचालक निररचना, परेु्  
17. ििक उपिंचालक /ििाय्यक िंचालक (निर रचना) 
18. गनिड नस्ती. 
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