
   

    
    महाराष्ट्राचे लॉजिस्टीक पाकक  धोरण-2018 अतंर्कत 

एकात्ममक लॉजिस्टीक पाकक  (I.L.P) व लॉजिस्टीक 
पाकक  (L.P) जवकजित करण्यािंदर्भात कायकपध्दती 
जिजित करणेबाबत   

 

महाराष्ट्र शािि 
उद्योर् ऊिा व कामर्ार जवर्भार्, 

शािि जिणकय क्र. मऔधो-2018/प्र.क्र.135/ उद्योर्-2, 
मादाम कामा रोड, हुताममा रािर्ुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई- 400 032. 
जदिांक : 27  ऑर्स्ट,2019  

 

वाचा : 1. उद्योर्, ऊिा व कामर्ार जवर्भार्, शािि जिणकय क्रमांक आयआयआय-
पॉजलिी 2010/ प्र.क्र.768/ उद्योर्-2,जद.22.02.2013 

 2. उद्योर्, ऊिा व कामर्ार जवर्भार् शािि जिणकय क्र.आयटीपी-2013/ 
प्र.क्र.265/ उद्योर्-2, जद.25.08.2015 

 3. िर्रजवकाि जवर्भार्ाची अजधिूचिा क्र.जटपीएि 1816/प्र.क्र.368/15 / 20 
(4)/िजव- 13, जद.26.12.2016 

 4. उद्योर्, ऊिा व कामर्ार जवर्भार् शािि जिणकय क्र.आयटीपी-2015/ 
प्र.क्र.93/ उद्योर्-14, जद.05 .07.2017 

 5. उद्योर्, ऊिा व कामर्ार जवर्भार् शािि शुद्धीपत्रक क्र. आयटीपी-2015/ 
प्र.क्र.93 उद्योर्-14, जद.05 .07.2017 

 6. उद्योर्, ऊिा व कामर्ार जवर्भार् शािि जिणकय क्र.आयटीपी-2015/ 
प्र.क्र.93/ उद्योर्-14, जद.22.01. 2018 

 7. उद्योर्, ऊिा व कामर्ार जवर्भार् शािि जिणकय क्र.माऔधो-1916/ 
प्र.क्र.221/ उद्योर्-2, जद.14 .02.2018 

 8. उद्योर्, ऊिा व कामर्ार जवर्भार् शािि जिणकय क्र.आयडीिी-2018/ 
प्र.क्र.130/ उद्योर्-14, जद.16 .02. 2018 

 9. उद्योर्, ऊिा व कामर्ार जवर्भार् शािि जिणकय क्र.आयडीिी 2018/ 
प्र.क्र.241/ उद्योर्-14, जद. 08 .03. 2018 

 10. शािि शुध्दीपत्रक क्र. माऔधो-1916/प्र. क्र.221/उद्योर्-2, 
जदिांक  19.04.2018 

 11. िर्र  िर्र जवकाि जवर्भार्ाचा शािि जिणकय क्र.जटपीएि-1818/अिौिं/ 13/ 
प्र.क्र.105/ 18/िजव-13, जद.13 .06. 2018 
 

प्रस्ताविा :  
 

महाराष्ट्राचे लॉजिस्टीक पाकक  (Logistic Parks ) धोरण-2018 जदिांक 14/2/2018 रोिी 
घोजित करण्यात आले. या धोरणाचे  प्रमुख उदे्दश महाराष्ट्राला िार्जतक िाखळीचा र्भार् बिजवणे, 
पारंपारीक र्ोदामांिा अद्ययावतता आणिू मयाचे पणूकत: एकीकृत अिलेल्या व मूल्यवधीत लॉजिस्टीक 
करणाऱ्या िेवमेध्ये रुपांतर करणे, कायकक्षमतेत िुधारणा व लॉजिस्टीक खचात कपात करणे अिे आहेत. 
लॉजिस्टीक क्षेत्रात मोठया प्रमाणावर र्ुंतवणकू आकर्षित करण्यािाठी िावकिजिक व खािर्ी क्षते्राच्या 
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 िहर्भार्ािे जिमाण करण्यात आलेल्या पायार्भतु िुजवधांचा जवजियोिि होऊि मयाि उत्तिेि जमळाव ेहा 
हेतू आहे.   

प्रस्तुत धोरणाच्या अिुिंर्ािे एकात्ममक औद्योजर्क क्षते्र / एकात्ममक माजहती तंत्रज्ञाि क्षेत्र/ 
एकात्ममक लॉजित्स्टक पाकक  जवकिीत करण्यािंबधी अिुिरावयाची कायकपध्दती शािि जिणकय जद.8 
माचक 2018  अन्वये जिर्कमीत करण्यात आली आहे. शािि जिणकय जद.14 फेब्रुवारी 2018  च्या अिुिंर्ािे 
महाराष्ट्र औद्योजर्क जवकाि महामंडळाच्या िुधारीत जवकाि जियंत्रण जियमावलीमध्ये महाराष्ट्र 
प्रादेजशक जियोिि व िर्ररचिा अजधजियम, 1966  च ेकलम 154 अन्वये लॉजित्स्टक पाकक  जवकििाचे 
जियम िमाजवष्ट्ट करण्याचे िर्र जवकाि जवर्भार्ामाफक त जद.13/06/2018 रोिी आदेश जिर्कजमत 
करण्यात आल ेअिूि मयािुिार  महाराष्ट्र औद्योजर्क जवकाि महामंडळाि तातडीिे कायकवाही करण्याचे 
जिदेश देण्यात आल ेआहेत.  

 

महाराष्ट्राचे लॉजिस्टीक पाकक  धोरण-2018 अंतर्कत एकात्ममक लॉजित्स्टक पाकक  (I.L.P) तिेच 
लॉजित्स्टक पाकक च े (L.P) जवकिि करतािा येणाऱ्या अडचणी जवचारात घेऊि, राज्य शाििाच्या प्रचजलत 
“इि ऑफ डुईंर् जबझिेिि”  तमव प्रणालीिुिार व्यविाय िुलर्भ व कमीतकमी टप्पे अिलेला एकात्ममक 
लॉजिस्टीक पाकक  (I.L.P) व   लॉजिस्टीक पाकक  (L.P) जवकजित करण्यािाठी पात्रतेचे जिकि, अटी व शती  
तिेच कायकपध्दती  जिजित करण्याची बाब शाििाच्या जवचाराधीि होती. 

 

शािि जिणकय :  
महाराष्ट्राचे लॉजिस्टीक पाकक  (Logistic Parks ) धोरण-2018 अंतर्कत एकात्ममक लॉजिस्टीक 

पाकक च्या (Integreted Logistic Parks )  िंदर्भात अिुिरावयाची कायकपध्दती जिजित करण्याबाबत 
जदिांक 08/03/2018 चा शािि जिणकय याव्दारे अजधक्रजमत करण्यात येत आहे. एकात्ममक लॉजित्स्टक 
पाकक  (I.L.P) जवकजित  करण्यािंबधंीची िुधारीत कायकपध्दती िोबत िोडलेल्या  प्रपत्र- “अ” प्रमाणे 
जवहीत करण्यात येत आहे.  तिेच  लॉजिस्टीक पाकक  (L.P)  जवकजित करण्याबाबतची कायकपध्दती प्रपत्र-
“ब” प्रमाणे जिजित करण्यात येत आहे.  प्रपत्र- “अ” तिेच प्रपत्र- “ब” हे िदरहू शािि जिणकयाचा र्भार् 
अितील. िवक िंबजंधत जवर्भार् तिचे महामंडळे व क्षेजत्रय कायालयािे या जिजित केलेल्या 
कायकपध्दतीिुिार पढुील आवश्यक कायकवाही करण्याची दक्षता घ्यावी. 

प्रस्तुत शािि जिणकय िंदर्भाजकत शािि जिणकय जदिांक 14/02/2018 मधील तरतुदीच्या 
अिुिंर्ािे शािि मान्यतेिे जिर्कजमत करण्यात येत आहे.  
 िदर शािि जिणकय महाराष्ट्र शाििाच्या www.maharashtra.gov.in  या िकेंतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला अिूि, मयाचा िंकेतांक 201908271208424110 अिा आहे. शािि जिणकय 
जडिीटल स्वाक्षरीिे िाक्षांजकत करुि काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशािुिार व िावािे, 
 

 
                    ( िंिय देर्ांवकर ) 
                                                      िह िजचव (उद्योर्), महाराष्ट्र शािि 
प्रजत, 

1. मा. मुख्य िजचव, मंत्रालय, मुंबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2.  जवरोधी पक्षिेते, जवधाििर्भा यांच े खािर्ी िजचव, जवधािमंडळ िजचवालय, जवधािर्भवि,    
 मुंबई, 
3.  जवरोधी पक्षिेते, जवधािपजरिद यांच ेखािर्ी िजचव, जवधािमंडळ िजचवालय, जवधािर्भवि, मुंबई, 
4.  अध्यक्ष, जवधाििर्भा यांच ेखािर्ी िजचव, जवधािमंडळ िजचवालय, जवधािर्भवि, मुंबई, 
5.  िर्भापती, जवधािपजरिद यांच ेखािर्ी िजचव, जवधािमंडळ िजचवालय, जवधािर्भवि, मुंबई, 
6.  मा. मंत्री (उद्योर्), मंत्रालय, मुंबई, 
7. मा. राज्यमंत्री (उद्योर्), मंत्रालय, मुंबई,  
8. मा. मुख्यमंत्र्याचे अपर मुख्य िजचव, मखु्यमंत्री िजचवालय, मुंबई, 
9. अपर मुख्य िजचव (जवत्त), जवत्त जवर्भार्, मंत्रालय, मुंबई,  
10. अपर मुख्य िजचव, जियोिि जवर्भार्, मंत्रालय, मुंबई, 
11. अपर मुख्य  िजचव, जियोिि जवर्भार्, मंत्रालय, मुंबई,  
12.  अपर मखु्य िजचव (महिलू), महिूल व वि जवर्भार्, मंत्रालय, मुंबई, 
13.  अपर मखु्य  िजचव, कौशल्य जवकाि व उद्योिकता जवर्भार्, मंत्रालय, मुंबई 
14.  प्रधाि िजचव (िजव-1), िर्र जवकाि जवर्भार्, मंत्रालय, मंबई, 
15.  प्रधाि िजचव (िजव-2), िर्र जवकाि जवर्भार्, मंत्रालय, मंबई, 
16.  प्रधाि िजचव (पजरवहि), र्ृह जवर्भार्, मंत्रालय, मुंबई, 
17.  प्रधाि िजचव (कामर्ार), उद्योर्, ऊिा व कामर्ार जवर्भार्, मंत्रालय, मुंबई, 
18.  प्रधाि िजचव (ऊिा),  उद्योर्, ऊिा व कामर्ार जवर्भार्, मंत्रालय, मुंबई, 
19. जवकाि आयकु्त (उद्योर्), उद्योर् िंचालिालय, मंत्रालयािमोर, मुंबई,  
20.  मुख्य कायककारी अजधकारी, महाराष्ट्र औद्योजर्क जवकाि महामंडळ, अंधेरी (पवूक), मुंबई, 
21.  महािर्रपाजलका आयकु्त, महािर्र पाजलका (िवक), 
22.  िंचालक, िर्ररचिा व मूल्यजिधारण, पणेु, 
23.  व्यवस्थापकीय िंचालक, जिडको, मुंबई,  
24.  जवर्भार्ीय आयकु्त,  कोकण, िाजशक, पणेु, औरंर्ाबाद, िार्परू, अमरावती, 
25.  जिल्हाजधकारी (िवक),  
26.  िवक  मंत्री यांच ेखािर्ी िजचव, मंत्रालय, मुंबई, 
27.  िवक मा. राज्यमंत्री यांच ेखािर्ी िजचव, मंत्रालय, मुंबई, 

 28. उद्योर् जवर्भार्ातील िवक िहिजचव/उपिजचव/कक्ष अजधकारी, मंत्रालय, मुंबई, 
      29. मखु्य िजचव यांच ेवजरष्ट्ठ स्वीय िहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

 30. अपर मखु्य िजचव (उद्योर्) यांच ेस्वीय िहाय्यक, उद्योर्, ऊिा व कामर्ार जवर्भार्,  
                   मंत्रालय,  मुंबई, 

31. िह िजचव (उद्योर्-2) यांच ेस्वीय िहाय्यक, उद्योर्, ऊिा व कामर्ार जवर्भार्, मंत्रालय,  
      मुंबई, 

      32. जिवड िस्ती (उद्योर्-2),  उद्योर्, ऊिा व कामर्ार जवर्भार्, मंत्रालय, मुंबई. 
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(शािि जिणकय क्र. मऔधो -2018/ प्र.क्र.135/उद्योर्-2, जद.27 ऑर्स्ट, 2019 िोबतच)े 
प्रपत्र-“अ” 

 

एकात्ममक लॉजिस्टीक पाकक  ( I.L.P)  जवकजित करण्यािंदर्भात अिुिरावयाची कायकपध्दती 
 
 

लॉजित्स्टक पाकक ची व्याख्या (Logistic Park) :- 
 

पायार्भतू चटईक्षेत्र जिदेशांकािहीत जकमाि 20,00 0 चौरि फुट बांधकाम   / 
चटईक्षेत्र अिुज्ञयेता प्राप्त होणारा र्भखंूड आजण  / अथवा औद्योजर्क इमारतीि लॉजित्स्टक 
पाकक  अि ेिंबोधण्यात येईल. 
 

एकात्ममक लॉजित्स्टक पाकक ची व्याख्या (Integrated Logistic Park) 
जकमाि 5 एकर  ( पाच एकर)  िजमिीवर पिरलेल्या (at one place)  व जकमाि 15 

मीटर रंुदीच्या िाण्या-येण्याच्या रस्मयािे िोडल्या रे्लेल्या िलर् िारे्ि  “एकात्ममक 
लॉजित्स्टक पाकक ” अिे िंबोधण्यात येईल. 

 

एकात्ममक लॉजित्स्टक पाकक िाठी जवकािकाची व्याख्या:- 
एकात्ममक लॉजिस्टीक पाकक िाठी अिक करणारी कायदेशीर व्यक्ती जिच्याकडे 

महाराष्ट्र औद्योजर्क जवकाि महामंडळाच्या िजमिीचा 30  विाच्या मुदतीचा र्भाडेपट्टा 
जशल्लक आहे अथवा खािर्ी क्षेत्रातील िारे्बाबत मालकी हक्क  / कंपिी/र्भार्ीदारी िंस्था/ 
िंयुक्त उपक्रम याद्वारे िवक बाबींच े हक्क अिलेली िंस्था तिेच महामंडळाकडे अथवा 
शाििाकडे एकात्ममक लॉजिस्टीक पाकक िाठी स्थाजपत केलेली कायदेशीर िंस्था / िंघटिा 
यांिा “जवकािक” म्हणूि िंबोधण्यात येईल.  

 

एकात्ममक लॉजिस्टीक पाकक  क्षेत्रामध्ये अिुज्ञये उपक्रम व िेवा िुजवधा :-  
 एकात्ममक लॉजित्स्टक पाकक  म्हणिु अजधिूजचत केलेल्या  क्षेत्रफळापैकी जकमाि 70 
टक्के  जहस्िा हा महाराष्ट्राच ेलॉजित्स्टक पाकक  धोरण 2018 िुिार पजरछेद  4 (अ) मध्ये िमुद 
केलेल्या लॉजित्स्टक पाकक  िेवांिाठी व उवकरीत  30 टक्के उपलब्ध क्षेत्रफळापयंतचा जहस्िा 
हा  पजरछेद 4(क) व  4 (ड) मधील अिुज्ञये व्यापारी  / व्याविाजयक िेवा व िामाईक 
िुजवधांिाठी वापरता येईल. 70% पेक्षा िास्त जकमाि क्षेत्रफळातील वाढ आपोआप अिुज्ञये 
अिेल म्हणिे  (80:20 , 90:10 परंतू 60:40 िव्हे) व मयािाठी जवर्भार्ाकडूि वरे्ळया 
परवािर्ीची र्रि अिणार िाही. औद्योजर्क क्षेत्रातील चटई जिदेशांकाच े व्यापारी  / 
व्याविाजयक िेवांच्या क्षेत्रफळात ककवा उलटपक्षी वहि अिुज्ञये अिणार िाही. औद्योजर्क 
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जवर्भार् व व्यापारी  / व्याविाजयक िेवा जवर्भार्ात चटई जिदेशांकाच ेवरे्वेर्ळे वहि अिुज्ञये 
अिेल.  

 

एकात्ममक लॉजित्स्टक पाकक  करीता जकमाि बधंिकारक पायार्भतू व िामाजयक 
िुजवधा पढुील प्रमाणे अितील :-  
पायार्भतू िुजवधा :-  

 अंतर्कत रस्ते 
 जविेची िोडणी 
 िंपकाच्या िुजवधा 
 पाणी जवतरण व आवधकि िुजवधा 
 मैला व िल:जिस्िारण िुजवधा 
 िांडपाणी प्रजक्रया व जवल्हेवाट िुजवधा  
 अत्निशमि िेवा 
 वाहितळ 

िामाजयक िुजवधा :- 
 शयिार्ार 
 उपहार रृ्ह 
 वदै्यकीय कें द्र  
 विि काटा 

 

एकात्ममक लॉजित्स्टक पाकक  (I.L.P) जवकजित करण्याची कायकपध्दती :- 
 

अ) महाराष्ट्र औद्योजर्क जवकाि महामंडळाच्या िारे्वर एकात्ममक लॉजित्स्टक पाकक  (I.L.P) 
जवकजित करण्याची कायकपध्दती:-  

ज्या िजमिीच्या र्भाडेपट्याची मुदत 30  विक आहे अशा महाराष्ट्र औद्योजर्क जवकाि 
महामंडळाच्या र्भाडेपट्टाधारकांच्या अथवा लॉजित्स्टक प्रयोििाथक िंयुक्त उपक्रमािाठी 
ज्या िजमिी महाराष्ट्र औद्योजर्क जवकाि अजधजियम, 1961 अंतर्कत िंपाजदत केल्या 
अितील अशा िजमिीच्या िंदर्भात जवकािकािे िक्षम प्राजधकारी यांच्याकडे  महाराष्ट्र 
औद्योजर्क जवकाि महामंडळािे जवहीत केलेल्या िमुन्यात  अिक िादर करणे आवश्यक 
राहील.  
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1. एकात्ममक लॉजिस्टीक पाकक च्या प्रस्तावांची छाििी करणे:- 
i. जवकािकािे एकात्ममक लॉजिस्टीक पाकक  िंबधंीचा पजरपणूक प्रस्ताव िक्षम 

प्राजधकाऱ्याकडे िादर केल्यािंतर िक्षम प्राजधकाऱ्यांिी प्रस्तावाची छाििी 
करूि 15  जदविाच्या आत जिणकय घेणे बधंिकारक आहे. 

ii. एकात्ममक लॉजित्स्टक पाकक च्या प्रस्तावाि मुख्य कायककारी अजधकारी मऔजवम 
यांची मान्यता प्राप्त झाल्यािंतर जवकाि आयुक्त, उद्योर् िंचालिालय यांिी 
अथवा मयांिी प्राजधकृत केलेल्या िक्षम प्राजधकाऱ्यांिी 15  जदविात िंबंधीत 
जवकािकाि इरादा पत्र (Letter of Intent) देण्याबाबतची कायकवाही पणूक 
करावी. 
 

2. बृहत आराखडा प्रस्ताव मंिुरी प्रजक्रया: :- 
i. इरादा पत्र िारी झाल्यािंतर अिकदारािे एकात्ममक लॉजित्स्टक पाकक च्या प्रारुप 

बहृत आराखडा िंबधंीचे प्रस्ताव (Draft Master Layout Plan) मुख्य कायककारी 
अजधकारी, महाराष्ट्र औद्योजर्क जवकाि महामंडळ यांच्या मान्यतेिाठी िादर 
करण्यात यावा.  

ii. जवकािकाकडूि प्रारुप बहृत आराखडा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यािंतर मुख्य 
जियोिक, महाराष्ट्र औद्योजर्क जवकाि महामंडळ यांिी एकात्ममक लॉजित्स्टक 
पाकक च्या जवकाि जियंत्रण जियमावली िुिार महामंडळाची जियमावली व जवजहत 
कायकपध्दतीिुिार छाििी करुि मुख्य कायककारी अजधकारी, महाराष्ट्र 
औद्योजर्क जवकाि महामंडळ यांच्या मान्यतेिाठी 15  जदविात िादर करण्यात 
यावा.  

iii. मुख्य कायककारी अजधकारी, महाराष्ट्र औद्योजर्क जवकाि महामंडळ यांिी बहृत 
आराखडयाच्या प्रस्तावाि 15  जदविात मान्यता प्रदाि करावी. 

iv. महाराष्ट्र औद्योजर्क जवकाि महामंडळातील मुख्य जियोिक हे िदर 
प्रस्तावांिंदर्भात िोडल / िमन्वय अजधकारी म्हणिू कामकाि पाहतील. 
 

3. एकात्ममक लॉजित्स्टक पाकक च्या इमारतीच्या बांधकामाि मंिूरी देणे :- 
i. जवकािकािे प्रारुप बहृत आराखडा (Draft Master Layout) च्या प्रस्तावाि 

मुख्य कायककारी अजधकारी, महाराष्ट्र औद्योजर्क जवकाि महामंडळ यांची मंिूरी 
प्राप्त झाल्यािंतर जवकािकािे स्वतंत्रपणे घटक जिहाय इमारत 
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बांधकामािंबंधीचे िकाशे महामंडळाच्या िक्षम प्राजधकाऱ्यांकडे (SPA) िादर 
कराव.े    
 

ii. वरीलप्रमाणे इमारत बांधकामाच े िकाशे मंिूर करणे बाबतचा प्रस्ताव प्राप्त 
झाल्यािंतर िक्षम प्राजधकाऱ्यांिी जवकाि जियंत्रण जियमावलीतील 
तरतूदीिुिार प्रस्तावांची छाििी करावी आजण प्रचजलत जियमािुिार जवकाि 
शुल्क व इतर जवजहत शुल्क रक्कमेचा र्भरणा केल्यािंतर इमारत बांधकामाच्या 
िकाशाि 15  जदविात मंिूरी देणे आवश्यक राहील. 
 

ब) खािर्ी मालकीच्या िारे्वर  “एकात्ममक लॉजित्स्टक पाकक ” (I.L.P) जवकिीत 
करण्याची कायकपद्धती :-  
1. िजमि मालक अथवा ज्या िजमि मालकािे कुठल्याही जवकािकािोबत स्थापि 
केलेला िंयुक्त उपक्रम (Joint Venture Company) हे एकात्ममक लॉजित्स्टक पाकक  
स्थापि करणेिाठी पात्र अितील. प्रकल्पाखालील िजमि ही िजमि मालक 
/जवकािक  / िंयुक्त उपक्रम यांच े मालकीच े अिणे आवश्यक आहे. (स्पष्ट्टीकरण- 
िजमिीची मालकी या िदरामध्ये िजमि मालक यांिी िदर प्रकल्पाच्या जवकाि व 
जवक्री यािाठी एक ककवा अिेक िोंदणीकृत जवकाि करारपत्र /  कुलमुखमयारपत्राद्वारे 
जदलेले जवकाि हक्क याचा िमावशे अिेल तिेच  30  विापेक्षा अजधकचे कालावधीचा 
दीघकमुदतीचा र्भाडेपट्टा कराराचा ही िमावशे अिेल). 
 

2. िंदर्भाधीि क्र. 7 येथील शािि जिणकयािुिार राज्यात एकात्ममक लॉजिस्टीक 
पाकक च्या जवकििािाठी महाराष्ट्र औद्योजर्क जवकाि महामंडळाि जवशेि जियोिि 
प्राजधकारी म्हणिू घोजित करण्यात आले आहे. ही बाब जवचारात घेता,  खािर्ी 
मालकीच्या िारे्वर एकात्ममक लॉजित्स्टक पाकक  जवकजित करण्यािाठी जवकािकािे 
मुख्य कायककारी अजधकारी, महाराष्ट्र औद्योजर्क जवकाि महामंडळ यांिा अिक िादर 
करणे आवश्यक राहील. 
 

 खािर्ी मालकीच्या िारे्वर एकात्ममक लॉजित्स्टक पाकक  जवकजित करण्यािाठी 
जवकािकािे खालील िमूद केलेल्या कार्दपत्रांिह पजरपणूक प्रस्ताव िादर करणे 
आवश्यक आहे: 

 

i. जकमाि 5 एकर िजमिीच्या मालकीच्या व जकमाि 15 मी. रंुदीच्या अवर्ीकृत  
िाण्या-येण्याच्या रस्मयािे ककवा वर्ीकृत इतर जिल्हा मार्क, प्रमुख जिल्हा 
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मार्क, राज्य मार्क, राष्ट्रीय महामार्ािे  िोडल्या रे्लेल्या िजमिी िंबधंीची 
कार्दपत्र.े 

ii. प्रस्ताजवत प्रकल्प अहवाल - िोबत जवकाि कामावरील खचािह एकूण 
होणारी अंदाजित ककमत (Employment Generation, Water Requirement,  

Electricity Requirement, Solid Waste Management Proposal, Sustainable 

Development etc.) 

iii. प्रकल्प िादर करण्यािाठी िहा मजहन्यापेक्षा िुन्या ििलेल्या तारखेच े
प्रस्ताजवत िारे्च े7/12 उतारे ककवा मालमत्ता पत्रक तिेच िेथे लार्ू अिेल 
तेथे जवक्री करार  / र्भाडे करार  / मुखमयारपत्र. 

iv. प्राजधकृत िॉजलजिटर / ॲडव्होकेट यांच्याकडूि मालकी िोंदीच्या 
शोधािंबधंीचा  अहवाल (Title Search Report) 

v मूळ स्वरुपात र्टबुक िकाशे /िर्र र्भमूापक िकाशे  / मोिणी िकाशे, 
मालकीमुळे पोटजवर्भािि करण्यात आले अिल्याि, पोटजवर्भाििाच्या 
िंबजंधत िवक दस्तऐवि. 

vi.   दळणवळणाच्या उपलब्ध िोयी प्रस्ताजवत क्षेत्राच े राष्ट्रीय महामार्क, राज्य 
महामार्क, स्टेशि, बदंर, जवमाितळ यापािूिचे अंतर तिेच लर्तच े शहर व 
मयाची लोकिंख्या बाबतची माजहती. 

vii. पाणी परुवठयाबाबत तपशील - प्रकल्पातील िंर्भाव्य लोकिंख्येिाठी 
आवश्यक पाणी परुवठा होण्यािाठी उपलब्ध अिलेला पाण्याचा स्त्रोत व मया 
िंदर्भातील आवश्यक ती माजहती िंबधंीच ेदस्तऐवि. 

viii. वीि परुवठयाबाबतचा तपशील 
ix. प्रस्ताजवत क्षेत्राच ेिदी, खाडी, िमुद्र या पािूिचे अंतर 
x. प्रस्ताजवत प्रकल्पाची र्भिूंपादि आजण जवकाि कामावरील खचािह एकूण 

होणारी   अंदािे ककमत 
xi. खालील मुद्यांचा िमावशे अिलेले अिकदाराच ेप्रजतज्ञापत्र:- 

a. प्रस्ताजवत क्षेत्राचा पाटबधंारे प्रकल्पाच्या प्रर्भाव क्षेत्रामध्ये िमावेश होत 
ििल्याबाबत  

b. अिुिूजचत िमाती अथवा आजदवािी व्यत्क्तचा वजहवाट अथवा मालकी 
हक्कामध्ये िमावशे ििल्याबाबत 
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c. प्रस्ताजवत क्षेत्र राखीव विे, अथवा िंरजक्षत विे अथवा अवर्ीकृत विे याचा 
र्भार् िाही अथवा मयामध्ये िमाजवष्ट्ट िाही, अथवा महाराष्ट्र खािर्ी विे 
(िंपादि) अजधजियम, 1975 अंतर्कत िंपाजदत केलेले िाही आजण तिेच 
अजधिूजचत राष्ट्रीय विे, अजधिूजचत प्राणी अथवा पक्षी अर्भयारण्यांच े
प्रजतबजंधत क्षेत्रामध्ये िमाजवष्ट्ट होत िाही.  

xii. प्रस्ताजवत िजमिींचा प्रादेजशक जवकाि आराखड्यात अंतर्भाव होत आहे ककवा 
िाही  तिेच अिुज्ञये झोिमध्ये आहे का याबाबतच े िंबधंीत प्राजधकरणाच े
प्रमाणपत्र व मयाबाबतचा कायदेशीर शािकीय परुावा. 

xiii. िारे्च े जठकाण जिजित करण्यािाठी िारे्चा रु्र्ल मॅप, ड्रोि िव्हे, अक्षांश,  
रेखांक्ष 

xiv. ज्या दस्तऐवि अथवा प्रजतज्ञापत्राच्या आधारे लॉजिस्टीक पाकक  मंिूर 
करण्यात आला आहे अशा मूळ दस्तऐवि अथवा बाबीिंदर्भात र्भजवष्ट्यात 
काही वाद उद्भवल्याि अथवा मयाची वधैता आव्हाजित केल्याि मयाची िंपणूक 
िबाबदारी कायमजरमया मूळ जवकािक/ अिकदार यांची राहील व अशा 
आशयाच ेरु. 100 मूळ ककमतीच्या स्टॅम्प पेपरवर िोटराईि शपथपत्र दाखल 
करणे बधंिकारक राहील.  

xv. अिकदाराि इरादापत्र, िोंदणी प्रमाणपत्र,  मुदतवाढ, शुद्धीपत्र आजण अन्य 
कोणताही प्रकल्पीय बदल करण्यािाठी रू.5000/- इतके शुल्क र्भरणे 
आवश्यक राहील.  तथाजप, िदर शुल्क हे िा -परतावा (non-refundable) 
स्वरूपाच ेअिेल.  

xvi. अिकदाराचा प्रकल्प इतर जिल्हा मार्क, प्रमुख जिल्हा मार्क  / राज्य मार्ावर 
प्रस्ताजवत अिल्याि िदर रस्मयांच्या जवकाि व दुरुस्ती करणेबाबतच े
प्रजतज्ञापत्र.   

 

4.      ज्या िजमिी मंिूर जवकाि योििा / प्रादेजशक योििा यामध्ये औद्योजर्क रजहवाि, 
कृिी व िा जवकाि वापर जवर्भार्ात िमाजवष्ट्ट आहेत तिेच औद्योजर्क वापरािाठी 
जबिशेती परवािर्ी आहे तिेच औद्योजर्क क्षेत्र वर्ळूि ज्या क्षेत्रामध्ये झोि बदलाची 
आवश्यकता अिेल अशा िवक िजमिीवर  एकात्ममक लॉजित्स्टक पाकक  अिुज्ञये अिेल. 
 
 

5. प्रदत्त िजमतीची जशफारि:- 
महाराष्ट्र औद्योजर्क जवकाि महामंडळािे र्ठीत केलेल्या िुकाण ूिजमतीिे एकात्ममक 

लॉजिस्टीक पाकक  िंबधंीच्या प्रस्तावाची िखोल छाििी करूि प्रस्ताव िजचव (उद्योर्) 
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यांच्या अध्यक्षतेखालील एकात्ममक लॉजिस्टीक पाकक च्या िंदर्भात र्ठीत केलेल्या प्रदत्त 
िजमतीिमोर 15 जदविात जशफारशीिह िादर करावा. 

 

एकात्ममक लॉजिस्टीक पाकक िाठी पढुीलप्रमाणे िजचव (उद्योर्) यांच्या  अध्यक्षतेखालील 
प्रदत्त िजमती र्ठीत करण्याि शािि याद्वारे मान्यता देत आहे. 

 

 

िदर िजमतीच्या कायककक्षा पढुीलप्रमाणे राहतील :-  
1) एकात्ममक लॉजिस्टीक पाकक िंबधंीच ेप्रस्ताव तपािूि जशफारि करणे  
2) एकात्ममक लॉजिस्टीक पाकक  जवकजित करण्यािाठी औद्योजर्क क्षेत्र घोजित 

करण्यािाठी जशफारि करणे  
 

6. ज्या िमीिी मंिूर जवकाि योििा / प्रादेजशक योििा यामध्ये औद्योजर्क वापर 
जवर्भार्ात िमाजवष्ट्ट आहेत तिेच औद्योजर्क वापरािाठी जबिशेती परवािर्ी आहे अथवा 
ज्या िमीिीि कोणमयाही जवकाि योििा  / प्रादेजशक योििेच्या तरतूदी लार्ू िाहीत,  
तिेच ज्या िमीिी मंिूर जवकाि योििा  / प्रादेजशक योििेच्या तरतुदीिुिार शेती / िा-
जवकाि जवर्भार्  / िार्रीकरणक्षम या वापर जवर्भार्ात िमाजवष्ट्ट आहे. अथवा ज्या जठकाणी 
जवकाि योििा  / प्रादेजशक योििा मंिूर िाही अशा खािर्ी िमीिीवर एकात्ममक 
लॉिीस्टीक पाकक  प्रस्ताजवत अिल्याि अिे क्षेत्र प्रथमत: महाराष्ट्र औद्योजर्क जवकाि 
अजधजियम, 1961 च ेकलम 2  खंड (र्) च्या तरतुदी लार्ू करण्यािाठी महामंडळािे िजचव 
(उद्योर्) यांच्या अध्यक्षतेखाली उपरोक्त प्रदत्त िजमतीच्या जशफारशीिाठी प्रस्ताव  िादर 
करावा.  प्रदत्त िजमतीिे जशफारि केल्यािंतर शािि मान्यतेिे िदरच ेक्षेत्र औद्योजर्क क्षेत्र 
घोजित करण्याची शािि अजधिूचिा रािपत्रात प्रजिद्ध करण्यात यावी व अशी अजधिूचिा  

     1                                  अपर    अपर मुख्य िजचव/प्रधाि िजचव/िजचव (उद्योर्) अध्यक्ष 
         2 िजच    िजचव अथवा मयांच्याकडील प्राजधकृत केलेले जकमाि उप िजचव 

दिाचा अजधकारी (महिूल  जवर्भार्) 
िदस्य 

        3 िजचव  िजचव अथवा मयाचं्याकडील प्राजधकृत केललेे जकमाि उप िजचव 
दिाचा अजधकारी (जवत्त  जवर्भार्) 

िदस्य 

       4 िजचव  िजचव अथवा मयाचं्याकडील प्राजधकृत केललेे जकमाि उप िजचव 
दिाचा अजधकारी (ि.जव.जव/िजव-1 ) 

िदस्य 

       5 मुख्य    जवकाि आयुक्त (उद्योर्) िदस्य 
       6 िह ि  िह िजचव (उद्योर्-2) िदस्य 
       7 मुख्य मुख्य कायककारी अजधकारी, महाराष्ट्र औद्योजर्क जवकाि     

महामंडळ         
    िदस्य िजचव 
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प्रजिद्ध झाल्यािंतर ते क्षेत्र एकात्ममक लॉिीस्टीक पाकक  करावयाच्या अिुिंर्ािे महाराष्ट्र 
औद्योजर्क  जवकाि महामंडळािे पढुील कायकवाही करावी. 
 

7. एकात्ममक लॉजिस्टीक पाकक च्या प्रस्तावाि शाििाची मान्यता प्राप्त झाल्यािंतर 
जवकाि आयुक्त, उद्योर् िंचालिालय अथवा मयांिी प्राजधकृत केलेल्या िक्षम प्राजधकारी 
यांिी जवकािकाि इरादापत्र (Letter of Intent) देण्यािंबधंीची कायकवाही 15  जदविात पणूक 
करावी.  
 

8. इरादा पत्र िारी केल्याच्या जदिांकापािूि 5 विाच्या कालावधीत एकात्ममक 
लॉजित्स्टक पाकक  म्हणिू अजधिूजचत झालेल्या क्षेत्राच ेजवकिि पूणक होणे आवश्यक आहे.  
िदर मुदतीत एकावळेी  जकमाि विकर्भर अशी   मुदतवाढ कमाल  दोि वळेा  रु्णवत्तेच्या 
आधारावर मुख्य कायककारी अजधकारी यांच ेस्तरावर देण्यात येईल.  तद्िंतर जवकािकािे 
पढुील मुदतवाढीिाठी िबळ पुराव्यािह शाििाकडे अिक िादर करणे आवश्यक राहील.  
 

9. एकात्ममक लॉजिस्टीक पाकक च ेइरादापत्र जिर्कजमत केलेल्या जदिांकापािूि 5  विाच्या 
कालावधीत बांधकाम पणुक करुि महाराष्ट्र औद्योजर्क जवकाि महामंडळाकडे र्भोर्वटा 
प्रमाणपत्र जमळण्यािाठी अिक करुिही तांजत्रक कारणास्तव महाराष्ट्र औद्योजर्क जवकाि 
महामंडळाकडूि र्भोर्वटा प्रमाणपत्र जमळण्याि जवलंब होत अिल्याि, मया बाबतची प्रथम 
िुचिा जवकािकािे उद्योर् जवर्भार्ाि लेखी कळजवणे आवश्यक आहे.  

 

10. एकात्ममक लॉजिस्टीक पाकक ची िोंदणी :- जवकािकािे लॉजिस्टीक पाकक च ेबांधकाम 
पणुक करुि महाराष्ट्र औद्योजर्क जवकाि महामंडळाकडूि इमारत पुणकमवाचा दाखला 
(BCC/OC) प्राप्त करुि जकमाि  30 टक्के क्षेत्रावर लॉजिस्टीक िेवा देणाऱ्या िोंदणीकृत 
घटक स्थाजपत होऊि कायात्न्वत झाल्यािंतर पाकक िाठी कायमस्वरुपी जवकाि आयुक्त 
उद्योर् िंचालिालय अथवा मयांिी प्राजधकृत केलेला िक्षम प्राजधकारी यांच्याकडूि िोंदणी 
देण्यात येईल. उद्यािामध्ये जवजहत कालावधीत घटक स्थाजपत झाल्यािंतर जवकािकािे  5 
विाची मुदत िंपल्यापािूि िहा मजहन्याच्या आत पाकक  िोंदणीिाठी अिक ि केल्याि 
पढुील कालावधीिाठी िदर पाकक च्या िारे्चा रै्रवापर झाला अिल्याच े िमिुि मया 
कालावधीिाठी िमीि व बांधकाम केलेल्या क्षेत्राच्या रेडी रेकिर दरािुिार 0.3  टक्के 
प्रजत जदवि या प्रमाणे दंड आकारण्यात येईल. 
 

11. एकात्ममक लॉजित्स्टक पाकक  स्थापि करण्याकरीता Zone Conversion Premium 
शुल्क 15 % आकारण्यात याव.े (Premium charges shall be calculated by 
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considering the agriculture land rate of the said land as prescribed in Annual 
Statements of rates (ASR) तिेच िदर िंपणूक अजधमुल्य (Premium) पैकी 20% 
इरादापत्राच्या मान्यतेच्यावळेी (At the time of Letter of Intent), 20% आराखड्याि 
मंिूरीच्यावळेी (At the time of Sanctioning of Master Layout Plan), 20% इमारत 
बांधकामाच े िकाशे मंिूरीच्यावळेी (At the time of Sanctioning of Building Plan 
Approval) व उवकरीत 40% (within two years of building plan approval) र्भरण्याि 
पढुील अटीच्या अधीि राहूि मान्यता देत आहे. 
 

(अ) जवकािकािे प्रस्तुत िवलत घेतल्यािंतर मया िमीिीच्या महिूली अजर्भलेखात व 
इतर हक्कात महाराष्ट्र औद्योजर्क जवकाि महामंडळ मान्यताप्राप्त एकात्ममक 
लॉजिस्टीक पाकक  अशी िोंद घेण्यात यावी. िेणेकरूि जवकािकाि Zone 
conversion िंतर िदर क्षेत्र एकात्ममक लॉजिस्टीक पाकक करीता वापर करता 
येईल.  

 

(ब) जवकािकािे Zone Conversion Premium र्भरणा केल्याची पावती िादर 
केल्यािंतर महाराष्ट्र औद्योजर्क जवकाि महामंडळािे अजधमूल्य (Premium) चा 
र्भरणा टप्प्याटप्यािे अथवा िरिकट र्भरणा केल्याची पडताळणी / खातरिमा 
करूिच पुढील आवश्यक मान्यतेची कायकवाही करावी. 

 

     झोि बदलािंबधंीचे अजधमुल्य (Zone Conversion Premium) जवकािकािे 
िंबजंधत जिल्यातील िर्ररचिा जवर्भार्ाकडे िमा कराव.े  तथाजप, याबाबत तरतुदीिुिार 
महाराष्ट्र प्रादेजशक व िर्र रचिा अजधजियमाच े (Maharashtra Regional and Town 
Planning Act- 1966) कलम 20 िुिार कायकवाही करण्याची आवश्यकता राहणार िाही 
अि े अजधमुल्य अिकदारािे र्भरल्यावर व मयाची पावती अथवा मयाबाबतच े िक्षम 
कायालयाच े प्रमाणपत्र महाराष्ट्र औद्योजर्क जवकाि महामंडळाकडे िादर केल्यािंतर  
शाििाच्या मान्यतेिे िदरच े क्षेत्र औद्योजर्क क्षेत्र म्हणिू घोजित करण्याची अजधिूचिा 
शािि रािपत्रात प्रजिद्ध करण्यात येईल. 

 

12. देखरेख व िजियंत्रण : 
i. एकात्ममक लॉजिस्टीक पाकक िाठी जिधाजरत करण्यात आलेले जिकि, अटी 

आजण जियमांच े अिुपालि करण्यात येत आहे ककवा कि े याबाबत िंबजंधत 
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महाराष्ट्र औद्योजर्क जवकाि महामंडळाच्या िक्षम प्राजधकाऱ्यांिी िंबधीत 
अिलेल्या अन्य जवर्भार्ाच्या िहकायािे देखरेख करणे आवश्यक राहील. 

ii. एकात्ममक लॉजिस्टीक पाकक च े (Integrated Logistic Park) बांधकाम क्षेत्र हे 
जियमािुिार वापरत अिल्या िंबजंधची  माजहती दशकजवणारा स्वयंप्रमाणीत 
अहवाल/माजहती पत्र महाराष्ट्र औद्योजर्क जवकाि महामंडळािे िंकेतस्थळावर 
िाहीर कराव.े 

iii. महाराष्ट्र औद्योजर्क जवकाि महामंडळ या प्रयोििाथक एक वबे -पोटकल जवकजित 
 करेल व मयामध्ये प्रमयेक लॉजिस्टीक पाकक च्या जवकािकािे मयांच्या 
उद्यािातील युजिट्िची (घटक ) िाव े रोिर्ारजिर्षमती, जबल्ट-अप एजरयाचा 
वापर आजण कायात्न्वत होणा-या उपक्रमांजवियी तपशीलवार माजहती र्भरावी. 
तिेच िदरची माजहती दर िहा मजहन्यांिी अद्ययावत करण्याची िबाबदारी 
देखील जवकािक/ प्रवतकक यांची राजहल.  तिेच िदर पोटकलवर ॲडमीि 
लॉर्ीि करण्याि उद्योर् िंचालिालयाि मुर्भा राहील.  
 

13.  ऑिलाईिद्वारे अिक :-  ( online System Application)  
एकात्ममक लॉजिस्टीक पाकक  िंदर्भात राज्यातील उद्योर् घटकांिा पारदशकक/कायकक्षम 

व िमुजचत लोकिेवा प्रदाि करण्याकरीता महाराष्ट्र औद्योजर्क जवकाि महामंडळािे 
एकात्ममक लॉजिस्टीक पाकक िाठी जवकजित केलेल्या वबे पोटकलवर इरादापत्र व िोंदणी 
प्रमाणपत्र देण्यािाठी उद्योर् िंचालिालय यांिा ॲडमीि लॉर्ीि आयडी देण्यात यावा व 
याच पोटकलवरुि उद्योर् िंचालिालयािे इरादापत्र व िोंदणीपत्र जडिीटल पद्धतीिे 
जिर्कजमत कराव.े  

 

14.  एकात्ममक लॉजिस्टीक पाकक िाठी पायार्भतु िुजवधांबाबत:  
  महाराष्ट्राच ेलॉजिस्टीक पाकक  धोरण-2018 च्या अिुिंर्ािे जदिांक 14/02/2018 

रोिी जिर्कजमत केलेल्या शािि जिणकयातील तरतुदीिुिार एकात्ममक लॉजिस्टीक पाकक च्या 
जवकािकािे पायार्भतु िुजवधा जवकजित करुि मयाची देखर्भाल करणे बधंिकारक राहील. 
जवकािकामाफक त पायार्भतु िुजवधा व इतर अिुिंजर्क िेवा परुजवण्यात येत ििल्याचे 
जिदकशिाि आल्याि िंपणुक िजमि व बांधकाम क्षेत्रावर प्रचजलत रेडीरेकिर दराच्या 0.3  
टक्के प्रजत जदवि इतकी रक्कम दंड म्हणिू आकारली िाईल.. 

 



 
शािि जिणकय क्रमांकः मऔधो-2018/प्र.क्र.135/ उद्योर्-2, 

 

पषृ्ठ 21 पैकी 14 

15.  एकात्ममक लॉजिस्टीक पाकक च्या िंदर्भात रै्रवापर केल्याच े जिदशकिाि आल्याि 
करावयाची कायकवाही: 

 एकात्ममक लॉजिस्टीक पाकक  (Integrated Logistic Park) मधील बांधीव क्षेत्राचा रै्रवापर 
होत अिल्याच े जिदशकिाि आल्याि महाराष्ट्र औद्योजर्क जवकाि महामंडळ व ज्यांिी 
इमारत आराखडयाि मंिुरी जदली आहे अि ेजियोिि प्राजधकारी  यांच ेअजधकारी वर्ाचा 
िंयुक्त र्ट िारे्ला प्रमयक्ष र्भेट देऊि बांधीव िारे्च्या रै्रवापराबाबत खातरिमा करेल व 
िे बांधीव क्षेत्र अिुज्ञये अिलेल्या प्रयोििाव्यजतजरक्त इतर प्रयोििािाठी वापरले िात       
अिल्याची खातरिमा झाल्यािंतर मया बांधीव क्षेत्रािाठी प्रचजलत रेजडरेकिर दराच्या 
0.3 टक्के (तीि दशांश टक्के) प्रजत जदवि इतकी रक्कम दंड म्हणिू आकारली िाईल.  

 

16.  एकात्ममक लॉजिस्टीक पाकक  जवकजित करण्यािंबधंी अिक, इरादापत्र/िोंदणी 
प्रमाणपत्र देण्याबाबत तरतूदीच्या अिुिंर्ािे जवजहत िमुिे तयार करण्याची िबाबदारी 
महाराष्ट्र औद्योजर्क जवकाि महामंडळाची राहील. 

***************** 
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(शािि जिणकय क्रमाकं  मऔधो/2018- प्र.क्र.135/उद्योर्-2, जदिाकं  27 ऑर्स्ट, 2019 िोबतचे) 

प्रपत्र- “ब” 
लॉजिस्टीक पाकक  ( L.P) जवकजित करण्यािंदर्भात अिुिरावयाची कायकपध्दती 

 

1. लॉजिस्टीक पाकक  ( L.P ) उर्भारणीिाठी  इरादापत्र/ िोंदणी प्रमाणपत्र देणेबाबत कायकपध्दती/ जिकि 
 

अ.क्र. पायर्भतु िुजवधाचंे पजरमाण जिकि 

1 कमीत कमी बाधंकाम/चटईक्षते्र/ 
र्भखंूडाचे क्षते्र  

“लॉजिस्टीक पाकक ”  म्हणिू स्थाजपत 
करण्याकजरता कमीतकमी 20000 चौ. फु. 
बाधंकाम/ चटईक्षते्र अिुज्ञयेता प्राप्त होणारा 
र्भखंूड आजण /अथवा  औद्योजर्क इमारत 
(अजतजरक्त चटईक्षते्र व टीडीआरिह)   

2 लॉजिस्टीक पाकक िाठी अिलेले  
बाधंकाम/  चटईक्षते्राच ेजियोिि/ 
वापर करणेबाबत 

लॉजिस्टीक पाकक िाठी शािि जिणकय क्र मऔधो-
1916/ प्र.क्र. 221/उद्योर्-2, जद.14.02.2018 
मधील पजरच्छेद क्र. 4(अ) मध्ये िमूद 
केल्याप्रमाणे लॉजिस्टीक िेवािाठी  एकूण 
बाधंकाम/ चटई क्षते्रापैकी जकमाि 80% क्षते्र हे 
मालाचे एकत्रीकरण /जवलर्ीकरण, जवल्हेवारी/ 
प्रतवारी, वषे्ट्टि /पुिवषे्ट्टि, मार्कण पजट्टका / 
खुणजचट्ठी लावणे, जवतरण माल व मालवाहू 
वाहिाच्या बहुजवध प्रकारात अंतरण करणे, 
खुली व बंद िाठवणकू, जशतरृ्ह, िंक्रमण 
कालावधीिाठी िाठवणूक करण्याि अिुकूल 
िर्भोवताल, िीमा शुल्क जवर्भार्ाशी िंलनि 
र्ोदाम, मालवाहू वाहिाचे वाहिावळ र्भरणा 
करण्याचे स्थाि, मालवाहू वाहिे ठेवण्याि 
िार्ा, अधकवट व पुणकपणे तयार मालाच्या 
कायकक्षम जवतरण व चलिवलिािाठी माल 
हाताळणी उपकरणाचंी  िुजवधा याकरीता 
वापरणे बंधिकारक राहील व उवकरीत 20% क्षते्र 
हे िदर शािि जिणकयातील पजरच्छेद क्र. 4(क) 
- व्यापारी व व्याविाजयक िुजवधा िुिार 
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अ.क्र. पायर्भतु िुजवधाचंे पजरमाण जिकि 

विजतरृ्ह, अजतथी रृ्ह, वदै्यकीय कें द्र, पेरोल 
पंप, बॅककर् व जवत्तीय िेवा, कायालयीि िार्ा, 
हॉटेल, उपहारर्ृह, रुनणालय/ दवाखािा, 
प्रशािकीय कायालय आजण पजरच्छेद क्र. 4(ड) 
मधील विि काटा, कौशल्य जवकिि कें द्र, 
िंर्णक कें द्र, कंटेिर वाहतूक स्थािक, 
उपकंत्राट जवजिमय कें द्र, उमपादि चाचणी कें द्र 
वाहिे व पाकक  मधील यंत्रिामग्री करीता दुरुस्ती 
कायकशाळा या िेवाकरीता वापरणे बधंिकारक 
राहील. 

3 लॉजिस्टीक पाकक िाठी जवद्यतु 
पुरवठयाची व्यवस्था व क्षमताबाबत 

लॉजिस्टीक पाकक च्या जवकािकािंी अखंडीत 
वीि पुरवठा करणे आवश्यक राजहल. 

4 लॉजिस्टीक पाकक िाठी  जवि राखीव 
पुरवठयाची व्यवस्था करणेबाबत 

वरील मुद्दा क्र. 3 प्रमाणे जिजित करण्यात 
आलेल्या एकुण जवद्यतु पुरवठा क्षमतेच्या जकमाि 
30% एवढी राखीव (Back up) जवद्यतु व्यवस्था 
उपलब्ध करुि घेणे आवश्यक  राहील. 

 
2.   लॉजिस्टीक पाकक िाठी अिकदाराची अहकता : 

अ. लॉजित्स्टक पाकक ची स्थापिा कोणतीही िोंदणीकृत िंस्था िि े मालक (प्रोप्रायटर) 
/र्भार्ीदारी फमक  / खािर्ी  जलजमटेड कंपिी  / िावकिजिक जलजमटेड कंपिी  / िहकारी िंस्था 
ककवा रस्ट करु शकतील. 
 

आ. एक लॉजित्स्टक पाकक  दोि िंस्थािंी जमळूि िंयुक्तपणे जवकजित करु शकतात. मात्र, 
मयािाठी दोन्ही िंस्थािंी शाििाच्या अन्य योििेचा फायदा/िवलत घेतली ििावी. तिेच 
शाििाकडूि जमळणाऱ्या अिुदािाचा रै्रवापर होणार िाही यािंबंधी तिेच जिकि व अटीचा 
र्भरं् करणार िाही यािंबंधीचे हमीपत्र िंबंजधतािे जलहूि देणे बंधिकारक राहील.  
 

इ. मालक (प्रमोटर) ककवा लॉजिस्टीक पाकक चा जवकािक कायदेशीरजरमया जिधाजरत मापदंड, 
जियम व अटींचे अिुपालि करूि अिक करण्याि पात्र अितील. 

 

3.  लॉजिस्टीक पाकक  जवकजित करण्यािाठी आवश्यक अिलले्या िजमिीची अहकता  :  
अ. खािर्ी िमीि मालक अथवा मयािंी जियुक्त केलेला जवकािक अथवा िमीि मालकािंा 

जवकािक िोबत स्थाजपत केलेला िंयुक्त उपक्रम ( Joint Venture Co) 
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आ. ज्याचेकडे महाराष्ट्र औद्योजर्क जवकाि महामंडळाकडील 30 विाच्या र्भाडेपट्टयाचा  
कालाजवधी जशल्लक आहे अिा र्भाडेपट्टाधारक. 

 

इ. ज्या िजमिी महाराष्ट्र औद्योजर्क जवकाि महामंडळािे िंपाजदत केलेल्या अितील अशा 
िजमिी पाकक च्या उर्भारणीिाठी पात्र राहतील. 
 

4.  लॉजिस्टीक पाकक  उर्भारण्यािंबंधी इरादापत्र/िोंदणी प्रमाणपत्र देणेबाबतची कायकपद्धती : 
अ. उद्यािाि इरादापत्र (Letter of Intent):  

मालक ( प्रमोटिक )  जवकािक यािंा प्रस्ताजवत लॉजिस्टीक पाकक िाठी इरादापत्र घ्याव े
लारे्ल. अिक प्राप्त झाल्यापािूि 15  जदविाच्या आत इरादापत्र जिर्कजमत करणे िंबंजधतावंर 
बंधिकारक आहे.  लॉजिस्टीक पाकक  इरादापत्र मंिुर करतेवळेी जवकािकाचे िेटवथक (Net 
worth), अिुर्भव, प्रकल्प उर्भारणीिाठीची जवत्तीय व्यवस्था इमयादी छाििी करूि रु्णवत्तेच्या 
आधारे इरादापत्र मंिुर करणे. इरादापत्राची वधैता 3  विे इतकी अिले. जवकािकािे 
लॉजिस्टीक पाकक चे बाधंकाम पूणक करुि उद्योर् िंचालिालयाकडे िोंदणी करणे आवश्यक 
राजहल. इरादापत्र घेतेवळेी घटकाि देण्यात येणाऱ्या पायार्भतु व इतर पुरक िेवा व िुजवधा 
पुरजवण्याची िबाबदारी जवकािकाची राहील. लॉजिस्टीक पाकक मधील पायार्भतु व इतर पुरक 
िेवा व िुजवधा प्रवतकक/जवकािक याचं्या माफक त पुरजवण्यात येत ििल्याि ते स्थाजिक 
प्राजधकरणाच्या जवकाि जियमावली मधील तरतुदीिुिार दंडाममक कायकवाहीि पात्र राहतील. 

 

आ. लॉजिस्टीक पाकक च्या (उद्याि )इरादापत्राि मुदतवाढ :  
िर लॉजिस्टीक पाकक  3 विांच्या कालावधीमध्ये जवकजित होऊ शकत ििेल, तर 

प्रमोटर  / जवकािकािे वधै कारणािह उदा. बाधंकामाचा तपशील, बाधंकामाचे छायाजचत्र, 
पुढील बाधंकाम पुणक करण्याचा आराखडा वास्तुजवशारदच्या  प्रमाणपत्र विमथकिािह 
इरादापत्राच्या मुदतवाढीिाठी अिक िादर केल्यावर प्रमयेकी एक विािाठी िास्तीत िास्त 
तीि मुदतवाढ प्रकरणांच्या रु्णवत्तेच्या आधारे देण्यात येईल. पजहल्या व दुिऱ्या 
मुदतवाढीिाठी 4 (लृ) मध्य ेिमूद केलेले अजधकारी िक्षम प्राजधकारी अितील, तर जतिऱ्या 
मुदतवाढीिाठी  जवकाि आयुक्त (उद्योर्)   हे िक्षम प्राजधकारी अितील.  परंतु दुिरी 
मुदतवाढ घेतेवळेी मंिूर बाधंकाम क्षते्रापैकी जकमाि 30 टक्के व जतिरी मुदतवाढ घेतेवळेी  60 
टक्के बाधंकाम पूणक झाल्याबाबत वास्तुजवशारद प्रमाणपत्र िादर करणे िंबंधीतािंा 
बंधिकारक राहील. 

 इरादापत्र जिर्कजमत जदिांकापािूि 6 विाच्या कालावधीत लॉजिस्टीक पाकक  प्रकल्पाच े
बाधंकाम पुणक करूि जियोिि प्राजधकरणाकडे र्भोर्वटा प्रमाणपत्र जमळण्यािाठी अिक करूि 
ही ताजंत्रक कारणास्तव जियोिि प्राजधकरणाकडूि र्भोर्वटा प्रमाणपत्र जमळण्याि जवलंब होत 
अिल्याि मया बाबतची प्रथम िुचिा जवकािकािे िंबंजधतािंा लेखी कळजवणे आवश्यक 
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राहील.  अशा प्रकरणात प्रशािकीय जवर्भार् व शािि  हे जिणकय घेण्यात िक्षम अजधकारी 
अितील. 

 

इ. लॉजिस्टीक पाकक ची (उद्याि) िोंदणी  :  
 

जवकािकािे लॉजिस्टीक पाकक चे बाधंकाम पुणक करूि जियोिि प्राजधकरणाकडूि 
इमारत पुणकमवाचा दाखला (BCC/OC) प्राप्त करूि जवकािकािे िहा मजहन्यात िंबंजधत 
िक्षम प्राजधकाऱ्याकडे कायमस्वरुपी िोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यािाठी अिक करणे 
आवश्यक राहील. 

पाकक मध्ये पजहला लॉजिस्टीक िेवा देणारा िोंदणीकृत घटक स्थाजपत होऊि 
कायात्न्वत झाल्यािंतर पाकक िाठी कायस्वरुपी िोंदणी करण्यात येईल. 

लॉजिस्टीक पाकक मध्ये पुढील िहा मजहन्यात म्हणिे (इमारत पुणकमवाचा दाखला 
BCC/OC प्राप्त झालेल्या जदिाकंापािूि कमीत कमी 1  विामध्ये)  जकमाि  30 टक्के क्षते्रावर 
लॉजिस्टीक िेवा देणारा घटक स्थाजपत होणे आवश्यक राहील. तिे ि झाल्याि या 
कालावधीिाठी िदर पाकक च्या िारे्चा रै्रवापर झाला आहे अि ेिमिूि मया कालावधीिाठी 
अिु.क्र. 8 मध्ये जवजहत केलेल्या तरतूदीिुिार 0.3  टक्के प्रजत जदि याप्रमाणे दंडाची रक्कम 
आकारण्यात येईल.  

 

ई. लॉजिस्टीक िेवा :- 
    िंदर्भक क्र. 7 येथील शािि जिणकयातील अिु.क्र. 4 (अ) मध्य े िमूद केलेला जदिाकं 

अिुज्ञये अिेल.  
 

उ. लॉजिस्टीक पाकक वर (Logistic Park) 200% पयंत अजतजरक्त चटई क्षते्र जिदेशाकं देणेबाबत:-  
 

िंदर्भक क्र. 11 येथील शािि जिणकयािुिार अजतजरक्त चटई क्षते्र जिदेशाकं जवजहत अटी व 
शती िुिार अिुज्ञये अिेल.  

 

ऊ. इरादापत्र/िोंदणी प्रमाणपत्रात करावयाच्या दुरुस्तीबाबत  : 
लॉजिस्टीक पाकक च्या िंदर्भात इरादापत्र/िोंदणी प्रमाणपत्र मध्ये कोणतीही दुरुस्ती 

करावयाची अिल्याि उदा. बाधंकाम क्षते्र, पाकक चे िावं, व्यवस्थापि इमयादीबाबत 
िमथकिािह व आवश्यक मया कार्दपत्राच्या पुराव्यािह िंबंजधत िक्षम प्राजधकाऱ्याकडे अिक  
करणे आवश्यक आहे.  
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ऋ. इरादापत्र व िोंदणी प्रमाणपत्रािाठी अिक िादर करणे : 
इरादापत्र/िोंदणी प्रमाणपत्रािाठी  जवकािकािे जवकाि आयुक्त (उद्योर्) यािंी जवहीत 

केलेल्या िमुन्यातील िमूद केलले्या कार्दपत्रािंह िक्षम अजधकारी /जवकाि आयुक्त 
(उद्योर्) याचं्याकडे अिक िादर करणे आवश्यक राहील. 

 

ऌ. लॉजिस्टीक पाकक िाठी इरादापत्र/िोंदणी प्रमाणपत्र देण्यािाठी िक्षम अजधकारी :  
 

लॉजिस्टीक पाकक िा इरादापत्र/िोंदणीप्रमाण पत्र देण्यािाठी पुढील िमूद केलेले 
अजधकारी हे िक्षम अजधकारी अितील. 

 

      अ. क्र. 
 

लॉजिस्टीक पाकक चे बाधंकाम क्षते्र 
(अजतजरक्त चटई क्षते्रािह) 

    उ      उद्याि 
स्थजपत 
होणारे क्षते्र 

     िक्षम  
       अजधकारी 

1 1,00,000 चौ. फु. पेक्षा िास्त बाधंकाम/चटई क्षते्र 
अिुज्ञयेता प्राप्त होणारा र्भखंूड आजण /अथवा 
औद्योजर्क इमारत (अजतजरक्त चटईक्षते्र टीडीआरिह) 
अिलेले लॉजिस्टीक पाकक  (एकात्ममक लॉजित्स्टक 
पाकक  वर्ळूि) 

िंपूणक  
राज्य 

 

जवकाि आयुक्त 
(उद्योर्), 
उद्योर् 
िंचालिालय, 
मंुबई 

2 20,000 चौ.फु. ते 1,00,000 चौ. फु. पयंत 
बाधंकाम/चटई क्षते्र अिुज्ञयेता प्राप्त होणारा र्भखंूड 
आजण /अथवा औद्योजर्क इमारत (अजतजरक्त चटईक्षते्र 
टीडीआरिह) अिलेले लॉजिस्टीक पाकक  (जवशेि 
आर्षथक क्षते्र वर्ळूि) 

  प्रादेजशक  
जवर्भार् 

उद्योर्  उद्योर् िह 
िंचालक, 
जवर्भार्ीय 
कायालय 

 
जवकािकािे आपले अिक िक्षम अजधकाऱ्याकंडे िादर करुि मयाची पोचपावती घ्यावी. 

तद्िंतर िक्षम अजधकाऱ्यािंी प्राप्त झालेल्या अिांची छाििी करुि पजरपणूक अिलेले अिक प्राप्त 
झाल्यापािूि 15 जदविाच्या आत जिधारीत प्रमाणपत्र जिर्कजमत करणे आवश्यक राहील. 

 

ऍ. लॉजिस्टीक पाकक िाठी अिकशुल्काची रक्कम : 
लॉजिस्टीक पाकक च्या इरादापत्र, िोंदणी प्रमाणपत्र, मुदतवाढ, शुध्दीपत्र आजण अन्य 

कोणताही बदल करण्यािाठी कराव्या लार्णाऱ्या अिाकजरता रू. 5,000/- इतके शुल्क 
अिेल व ते शुल्क िंबंजधत जिल्हयाची प्राजधकृत बकँ/र्भारतीय जरझव्हक बँकेत खालील जशिा 
खाली िमा करुि मयाची पावती अिािोबत िोडण्यात यावी. 
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“ 0851 Village and Small Industries  

 102 Small Scale Industries  

 Cottage & Small Industries 

 0851-002-6” 
 

5. देखरेख व िजियंत्रण : 
1. लॉजिस्टीक पाकक िाठी जिधाजरत करण्यात आलेले जिकि, अटी आजण जियमांचे अिुपालि 

करण्यात येत आहे ककवा किे याबाबत िंबंजधत िक्षम प्राजधकाऱ्यािंी िंबधीत अिलेल्या 
जियोिि प्रजधकारण जवर्भार्ाच्या िहकायािे देखरेख करणे आवश्यक राहील. 

2. लॉजिस्टीक पाकक च े (Logistic Park) बाधंकाम क्षते्र हे जियमािुिार वापरत अिल्या 
िंबंजधची  माजहती दशकजवणारा स्वयंप्रमाणीत अहवाल/माजहती पत्र उद्योर् िचंालिालय व 
मयाच्या अजधपमयाखलील उद्योर् िह िंचालक, जवर्भार्ीय कायालय, तिेच ज्यािंी इमारत 
आराखडयाि मंिुरी जदली आहे अि े जियोिि प्राजधकारी याचं्या कायालयाि दर िहा 
मजहन्यािंी जवकाि आयुक्त (उद्योर्) यािंी जवजहत केलेल्या िमुन्यात माजहती िादर  करणे 
बंधिकारक राजहल.  

3. दरम्यािच्या कालावधीत उद्योर् िंचालिालयामाफक त एक वबे पोटकल जवकजित करण्यात 
येईल अथवा महाराष्ट्र औद्योजर्क जवकाि महामंडळाच्या एकात्ममक लॉजित्स्टक पाकक िाठी 
जिमाण होणाऱ्या वबे पोटकलचाही उद्योर् िंचालिालयाि याकामी वापर करता येईल.  
मयामध्य ेप्रमयेक लॉजिस्टीक पाकक च्या जवकािकािे मयाचं्या उद्यािातील युजिट्िची (घटक) 
िाव े , जबल्ट-अप एजरयाचा वापर आजण कायात्न्वत होणा-या उपक्रमाजंवियी तपशीलवार 
माजहती र्भरावी. तिेच िदरची माजहती अद्ययावत करण्याची िबाबदारी देखील जवकािक/ 
प्रवतकक याचंी राजहल.  
 

6. ऑिलाईिद्वारे अिक :   (Online System Application)  
  लॉजिस्टीक पाकक  िंदर्भात राज्यातील उद्योर् घटकािंा पारदशकक/कायकक्षम व िमुजचत 

लोकिेवा प्रदाि करण्याकरीता उद्योर् िंचालिालयािे लॉजिस्टीक पाकक िाठी इरादापत्र व िोंदणी 
प्रमाणपत्र देण्यािाठी ऑिलाईि कायकपध्दती अंमलात आणण्यािाठी वबेपेाटकलचा वापर करावा.  

 

7. लॉजिस्टीक पाकक िाठी पायार्भतु िुजवधाबंाबत:  
  महाराष्ट्राचे लॉजिस्टीक पाकक  धोरण-2018 च्या अिुिंर्ािे जदिाकं 14/02/2018 रोिी 

जिर्कजमत केलेल्या शािि जिणकयातील तरतुदीिुिार लॉजिस्टीक पाकक च्या जवकािकाला पायार्भतु 
िुजवधा जवकजित करुि मयाची देखर्भाल करणे बधंिकारक राहील. जवकािकामाफक त पायार्भतु 
िुजवधा व इतर अिुिंजर्क िेवा पुरजवण्यात येत ििल्याचे जिदकशिाि आल्याि िंपुणक बाधंकाम 
क्षते्रावर प्रचजलत रेडीरेकिर दराच्या 0.3  टक्के प्रजत जदवि इतकी रक्कम दंड म्हणिू आकारली 
िाईल. 
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8. लॉजिस्टीक पाकक च्या िंदर्भात रै्रवापर केल्याच ेजिदशकिाि आल्याि करावयाची कायकवाही: 
खािर्ी लॉजिस्टीक पाकक  (Logistic Park) मधील बांधीव क्षते्राचा रै्रवापर होत अिल्याच े

जिदशकिाि आल्याि उद्योर् िंचालिालय व ज्यािंा इमारत आराखडयाि मंिुरी जदली आहे अिे  
जियोिि प्राजधकारी  याचंे अजधकारी वर्ाचा िंयुक्त र्ट िारे्ला प्रमयक्ष र्भटे देऊि बाधंीव िारे्च्या 
रै्रवापराबाबत खातरिमा करेल व िे बाधंीव क्षते्र अिुज्ञये अिलेल्या प्रयोििाव्यजतजरक्त इतर 
प्रयोििािाठी वापरल े िात अिल्याची खातरिमा झाल्यािंतर मया बाधंीव क्षते्रािाठी प्रचजलत 
रेजडरेकिर दराच्या 0.3 टक्के  (तीि दशाशं टक्के) प्रजत जदवि इतकी रक्कम दंड म्हणिू आकारली 
िाईल. 

9.      लॉजित्स्टक पाकक  जवकजित करण्यािंबधी अिक, इरादापत्र /िोंदणीपत्र प्रमाणपत्र 
देण्याबाबत केलेल्या तरतूदीच्या अिुिंर्ािे जवहीत िमुिे तयार करण्याची िबाबदारी उद्योर् 
िंचालिालयाची राहील. 

****************** 
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