
रेडिमेि गारमेंट डिर्ममती, जेम्स अनँ्ि ज्वलेरी, 
सुक्ष्म इलके्ट्रॉडिक्ट्स व अडियाांडिकी घटक या 
करीता फ्लटेॅि गाळायुक्ट्त औद्योडगक सांकुल े
(Parks) उिारणी सांदिांत काययपध्दती 
(Modalities) डिडित करणेबाबत. 

 

 

महाराष्ट्र शासि 
उद्योग ऊजा व कामगार डविाग, 

शासि डिणयय क्र. मऔधो-2018/ प्र.क्र. 134/ उद्योग-2, 
मादाम कामा रोि, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मांिालय, मुांबई- 400 032. 
डदिाांक : 13  सप्टेंबर, 2019 

 

वाचा :- शासि डिणयय क्र. सांकीणय-2016/प्र.क्र. 201/ उद्योग-2, डदिाांक 14/02/2018 
 

प्रस्ताविा : 
रेडिमेि गारमेंट डिर्ममती, जेम्स अँन्ि ज्वलेरी, सुक्ष्म इलेक्ट्रॉडिक्ट्स व अडियाांडिकी या 

क्षिेात मोठया प्रमाणावर गुांतवणकू आकर्मित करण्यासाठी सावयजडिक व खाजगी क्षिेाच्या 
सहिागािे डिमाण करण्यात आलेल्या पायाितु सुडवधाांचे डवडियोजि होऊि त्यास उत्तेजि डमळाव े
यासाठी औद्योडगक सांकुले (Parks)/ उद्यािे उिारण्यासाठी डवडवध पडरमाणाकरीता डिकि आडण 
त्याांची िोंदणीची काययपध्दती तसेच  रेडिमेि गारमेंट डिर्ममती, जेम्स अँन्ि ज्वलेरी, सुक्ष्म 
इलेक्ट्रॉडिक्ट्स व अडियाांडिकी घटक त्याांची िोंदणीची काययपध्दती डिडित करण्याची बाब 
शासिाच्या डवचाराधीि होती.   

 
 

शासि डिणयय :  
 

रेडिमेि गारमेंट डिर्ममती, जेम्सअँन्ि ज्वलेरी, सुक्ष्म इलेक्ट्रॉडिक्ट्स व अडियाांडिकी घटक या 
क्षिेात औद्योडगक सांकुले (Parks)/ उद्यािे उिारणी करण्यासांदिाची काययपध्दती सोबतच्या 
जोिपिामध्ये  सडवस्तरपणे डवहीत करण्यात आली आहे. सोबतच े जोिपि हे सदरहू शासि 
डिणययाचा िाग राहील. त्या काययपध्दतीिुसार काययवाही करण्यास शासि याद्वारे मान्यता प्रदाि 
करीत आहे.  

 

2.    सदर शासि डिणयय सांदिांडकत शासि डिणयय डदिाांक 14/02/2018 मधील तरतुदीच्या 
अिुिांगािे   शासि  मान्यतेिे डिगयडमत करण्यात येत आहे. 
 

3.       सदर शासि डिणयय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in   या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताांक 201909111713312210 असा आहे. सदर 
शासि डिणयय डिजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांडकत करुि काढण्यात येत आहे. 
 

          महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशािुसार व िावािे. 
 

 

               (सांजय देगाांवकर)  
                                                                         सह सडचव(उद्योग), महाराष्ट्र शासि                                                                        

प्रडत, 
1. मा.मुख्य सडचव, मांिालय,मुांबई  

http://www.maharashtra.gov.in/
http://www.maharashtra.gov.in/
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2. डवरोधी पक्षिेते डवधािसिा याांचे खाजगी सडचव, डवधािमांिळ सडचवालय,   
डवधाििवि, मुांबई,  

3.   डवरोधी पक्षिेते, डवधािपडरिद, याांचे खाजगी सडचव, डवधािमांिळ सडचवालय,     
   डवधाििवि, मुांबई, 

4 अध्यक्ष, डवधािसिा याांचे खाजगी सडचव, डवधािमांिळ सडचवालय, डवधाििवि, 
मुांबई 

5 सिापती, डवधािपडरिद याांचे खाजगी सडचव, डवधािमांिळ सडचवालय, 
डवधाििवि, मुांबई, 

6 मा. मांिी (उद्योग), मांिालय, मुांबई, 
7 अपर मुख्य सडचव (डवत्त), डवत्त डविाग, मांिालय, मुांबई,  
8 अपर मुख्य सडचव, डियोजि डविाग, मांिालय, मुांबई, 
9 अपर मुख्य सडचव, गृह डिमाण डविाग, मांिालय, मुांबई, 

10  प्रधाि सडचव (मदत व पुिवयसि),  महसूल व वि डविाग, मांिालय, मुांबई, 
11  प्रधाि सडचव (िडव-1), िगर डवकास डविाग, मांिालय, मांबई, 
12  प्रधाि सडचव  (वस्त्रोद्योग), सहकार पणि व वस्त्रोद्योग डविाग, मांिालय, मांबई, 
13  प्रधाि सडचव (पडरवहि), गृह डविाग, मांिालय, मुांबई, 
14 प्रधाि सडचव (कामगार), उद्योग, ऊजा व कामगार डविाग, मांिालय, मुांबई 
15 प्रधाि सडचव (ऊजा),  उद्योग, ऊजा व कामगार डविाग, मांिालय, मुांबई, 
16 सडचव, ग्राम डवकास डविाग, मांिालय, मुांबई, 
17 डवकास आयुक्ट्त (उद्योग), उद्योग सांचालिालय, मांिालयासमोर, मुांबई, 
18 मुख्य काययकारी अडधकारी, महाराष्ट्र औद्योडगक डवकास महामांिळ, अांधेरी (पवूय), 

मुांबई, 
19 महािगरपाडलका आयुक्ट्त, महािगर पाडलका (सवय), 
20 सांचालक, िगररचिा व मूल्यडिधारण, पुणे, 
21 डविागीय आयुक्ट्त,  कोकण, िाडशक, पुणे, औरांगाबाद, िागपूर, अमरावती 
22 डजल्हाडधकारी (सवय), 
23 सवय  मांिी याांचे खाजगी सडचव, मांिालय, मुांबई, 
24 सवय मा. राज्यमांिी याांचे खाजगी सडचव, मांिालय, मुांबई, 
25 उद्योग डविागातील सवय सहसडचव/उपसडचव/कक्ष अडधकारी, मांिालय, मुांबई, 
26 मुख्य सडचव याांचे वडरष्ट्ठ स्वीय सहाय्यक, मांिालय, मुांबई 
27 अपर मुख्य सडचव (उद्योग) याांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊजा व कामगार डविाग, 

मांिालय, मुांबई.  
28 सह सडचव (उद्योग-2) याांचे स्वीय सहायक, ऊजा व कामगार डविाग, मांिालय, 

मुांबई. 
29 डिवििस्ती (उद्योग-2) 
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उद्योग,ऊजा व कामगार डविाग, शासि डिणयय क्रमाांक मऔधो 2018/प्र.क्र.134/उद्योग-2,  

डदिाांक : 13 सप्टेंबर,2019 चे जोिपि 
 

जोिपि  
(1) रेडिमेि गारमेंट डिर्ममती, जेम्स अनँ्ि ज्वलेरी, सुक्ष्म इलके्ट्रॉडिक्ट्स व अडियाांडिकी घटक या 
क्षिेात औद्योडगक सांकुल ेउिारणीसाठी देकारपि/ इरादापि/िोंदणी प्रमाणपि देण्याबाबतची 

काययपध्दती- 
 

फ्लॅटेि गाळायुक्ट्त औद्योडगक सांकुल े(Parks) उिारणीची मान्यता प्राप्त करण्यासाठी खाली 
िमूद केल्याप्रमाणे डवडवध पडरमाणे व पाितेचे डिकि आडण अटी  व  शतीची पूतता करणे आवश्यक 
राहील  :- 

 

अ. क्र. पायितु सुडवधाांचे 
परीमाण 

डिकि 

1 कमीत कमी 
बाांधकाम क्षिे /चटई 
क्षिे/िखूांिाचे क्षिे 

“औद्योडगक सांकुल” म्हणिू स्थाडपत करण्याकरीता कमीत 
कमी 20000 चौ. फु. बाांधकाम क्षिे/चटई  क्षिे अिुज्ञयेता प्राप्त 
होणारा िखूांि आडण /अथवा औद्योडगक  इमारत्त (अडतडरक्ट्त 
चटई क्षिे व टीिीआरसह)  

2 बाांधकाम क्षिे/ चटई 
क्षिेाचे 
डियोजि/वापर 
करणेबाबत 

एकूण बाांधकाम क्षिे/चटई क्षिेापैकी कमीत कमी 80% 
बाांधकाम क्षिे/चटई क्षिे शासि डिणयय डदिाांक 14/02/2018 
मधील पडरच्छेद क्र.5.1 प्रमाणे अिुज्ञये रेडिमेि गारमेंट 
डिर्ममती, जेम्स ॲन्ि ज्वलेरी, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉडिक्ट्स व 
अडियाांडिकी क्षिेातील िोंदणीकृत उत्पाडदत घटकाांकडरता 
वापरणे बांधिकारक राहील. 80% क्षिेामध्ये उपरोक्ट्त प्रकारचे 
उद्योग एकडित ककवा स्वतांिपणे स्थापिे अिुज्ञये राहील. 
जास्तीत जास्त 20 % बाांधकाम/चटई क्षिेाचा शासि डिणयय 
डदिाांक 14/02/2018 च्या पडरच्छेद क्र. 4.4 मध्ये अिुज्ञये 
केलेल्या पूरक सेवाांसाठी त्याचा वापर करता येईल. 

3 डवद्यतु पुरवठा 
व्यवस्था व क्षमता 

पाकय च्या डवकासकािी वीज डवतरण कां पिीच्या जवळच्या सब 
स्टेशिपासूि वीज पुरवठा करणे आवश्यक राहील. 

4 राखीव वीज पुरवठा 
व्यवस्था  

वरील मुद्दा क्र. 3 प्रमाणे डिडित करण्यात आलेल्या एकुण 
डवद्यतु पुरवठा क्षमतेच्या डकमाि 30% एवढी राखीव (Back up) 
डवद्यतु व्यवस्था उपलब्ध करुि देणे आवश्यक  राहील 

5 वाहितळ क्षमता 
(पाडकिं गसाठी) 

एकूण बाांधकाम क्षिेाच्या अिुिांगािे प्रडत 80 चौ.मी. बाांधकाम 
क्षिेापोटी एक वाहि पाडकिं ग व्यवस्था करणे. 
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2. अजयदाराची अहयता: 
      अ) औद्योडगक सांकुले (Parks) स्थाडपत करण्यासाठी कोणतीही िोंदणीकृत सांस्था - मालक 

/ िागीदारी फमय / खाजगी डलडमटेि  कां पिी / सावयजडिक डलडमटेि कां पिी / सहकारी 
सांस्था ककवा रस्ट पाि असतील. 

                          ब)   एक खाजगी पाकय  दोि सांस्था सांयुक्ट्तपणे डवकडसत करु शकतात. माि त्यासाठी 
कोणत्याही  एका सांस्थेिे शासिाकिूि डमळणा-या अिुदाि, डिकि व अटी चा िांग 
करणार िाही यासांबांधीचे हमीपि सांबडधतािे डलहूि देणे बांधिकारक राहील. 

 

क) प्रमोटर ककवा पाकय च े िेव्हलपर कायदेशीरडरत्या डिधाडरत मापदांि, डियम व अटींच े
अिुपालि करूि अजय करण्यास पाि असतील. 
 

3. औद्योडगक पाकय  डवकडसत करण्यासाठी आवश्यक असलले्या जडमिीची अहयता:  
अ) जमीि मालक अथवा त्याांिी डियुक्ट्त केलेला डवकासक अथवा जमीि मालकाांिी 

डवकासकासोबत स्थाडपत केलेला सांयुक्ट्त उपक्रम (Joint Venture Company). 
ब)     ज्याचेकिे महाराष्ट्र औद्योडगक डवकास महामांिळाकिील 30 विाच्या िािेपट्टयाचा 

कालावधी डशल्लक आहे असा िािेपट्टा धारक हे  रेडिमेि  गारमेंट  डिर्ममती, जेम्स अँि 
ज्वलेरी, सुक्ष्म  इलेक्ट्रॅाडिक्ट्स व अडियाांडिकी  घटकाकरीता फ्लॅटेि  गाळायुक्ट्त 
औद्योडगक सांकुले (parks) च्या उिारणीसाठी पाि राहतील. 

 

4) काययपद्धती : 
   

4.1  औद्योडगक सांकुल े(Parks) साठी देकारपि (Offer Letter) देणे :- 
 महािगरपाडलका व डवशेि डियोजि प्राडधकरण क्षिेामध्ये कमीत कमी 2 एकर सलग क्षिे 
ककवा 2 लाख चौरस फूट बाांधकाम क्षिेासाठी (अडतडरक्ट्त चटईक्षिेासह) तसेच इतर क्षिेामध्ये 4 
एकर सलग क्षिे ककवा 4 लाख चौरस फूट बाांधकाम क्षिेासाठी (अडतरीक्ट्त चटईक्षिेासह) रेडिमेि 
गारमेंट डिर्ममती, जेम्स अँन्ि ज्वलेरी, सुक्ष्म इलेक्ट्रॉडिक्ट्स व अडियाांडिकी घटक याकरीता फ्लॅटेि 
गाळ्यायुक्ट्त औद्योडगक सांकुलाांची (Parks) उिारणी करण्यासाठी / औद्योडगक सांकुले स्थाडपत 
करण्यासाठी सडचव(उद्योग) याांच्या मान्यतेिे देकार पि (Offer Letter) देण्यात येईल. देकार पि 
(Offer Letter) प्राप्त झाल्यािांतर इरादापि प्राप्त करणेसाठी पडर. 4.14 मध्ये िमूद सक्षम अडधकारी 
याांिा डवहीत िमुन्यात अजय करावा.  
 

 उपरोक्ट्त िमूद जमीि क्षिेापेक्षा कमी क्षिेासाठीच्या फ्लॅटेि गाळायुक्ट्त औद्योडगक 
सांकुलाांची (Parks) उिारणी करण्यासाठी / औद्योडगक सांकुल ेस्थाडपत करण्यासाठी थेट इरादापि 
प्राप्त करण्यासाठी पडर. 4.14 येथे िमूद केलले्या सक्षम प्राडधकाऱयाांकिे डवहीत िमुन्यात अजय 
करावा.  
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4.2 जे क्षिे महाराष्ट्र औद्योडगक डवकास महामांिळ अथवा डवशेि डियोजि प्राडधकरण 
क्षिेाबाहेरील तसेच िागरी स्वराज्य सांस्थाांच्या हद्दीबाहेरील असेल अशा डठकाणी औद्योडगक सांकुल े
स्थाडपत करावयाची तसेच ज्या जमीिी मांजूर डवकास योजिा / प्रादेडशक योजिेच्या तरतूदीिुसार 
शेती िा-डवकास डविाग/ िागरीकरणक्षम या वापर डविागात समाडवष्ट्ट आहे. अथवा ज्या डठकाणी 
डवकास योजिा/प्रादेडशक योजिा मांजूर िाहीत अशा खाजगी जडमिीवर या धेारणाांतगयत प्रस्ताडवत 
प्रकल्प असल्यास अस ेक्षिे प्रथमत: महाराष्ट्र औद्योडगक अडधडियम, 1961 च्या कलम 2 खांि (ग) 
च्या तरतूदीत लागू करण्याचा प्रस्ताव सडचव (उद्योग) याांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे गठीत 
केलेल्या प्रदत्त सडमतीच्या डशफारशीसाठी सादर करावा. तद्िांतर सडमतीच्या डशफारशीसह 
प्रस्ताव शासि मान्यतेसाठी सादर करण्यात यावा. अशा क्षिेाांसाठी महाराष्ट्र औद्योडगक डवकास 
महामांिळ हे डवशेि डियोजि प्राडधकारी राहील.  

 

  प्रदत्त सडमती :- 

1 सडचव (उद्योग) अध्यक्ष 
2 सडचव (महसूल) अथवा त्याांच्याकिील प्राडधकृत केलेले डकमाि 

उप सडचव दजाचा अडधकारी (महसूल  डविाग) 
सदस्य 

3 सडचव (डवत्त) अथवा त्याांच्याकिील प्राडधकृत केलेले डकमाि उप 
सडचव दजाचा अडधकारी (डवत्त  डविाग) 

सदस्य 

4 सडचव (ि.डव) अथवा त्याांच्याकिील प्राडधकृत केलेले डकमाि उप 
सडचव दजाचा अडधकारी (ि.डव.डव/िडव-1  डविाग) 

सदस्य 

5 डवकास आयुक्ट्त (उद्योग), उद्योग सांचालिालय, मुांबई सदस्य  
6 सह सडचव /उप सडचव  (उद्योग-2) सदस्य 
7 डवशेि डिमांडित - एखाद्या प्रकरणात आवश्यक क्षडेिय कायालय 

प्रमुख दजाचे अडधकारी 
सदस्य 

8 मुख्य काययकारी अडधकारी, महाराष्ट्र औद्योडगक डवकास 
महामांिळ 

सदस्य सडचव 

 

सदर सडमतीची काययकक्षा पुढीलप्रमाणे राहतील :- 
1) रेडिमेि गारमेंट डिर्ममती, जेम्स अँन्ि ज्वलेरी, सुक्ष्म इलेक्ट्रॉडिक्ट्स व अडियाांडिकी 

घटकाच्या  प्रकल्पासांबांधीचे प्रस्ताव तपासूि मान्यता देणे. 
2) रेडिमेि गारमेंट डिर्ममती, जेम्स अँन्ि ज्वलेरी, सुक्ष्म इलेक्ट्रॉडिक्ट्स व अडियाांडिकी 

घटकाच्या  प्रकल्प डवकडसत करण्यासाठी औद्योडगक क्षिे घोडित करणे. 
 
 

4.3 रेडिमेि गारमेंट डिर्ममती, जेम्स अँन्ि ज्वलेरी, सुक्ष्म इलेक्ट्रॉडिक्ट्स व अडियाांडिकी 
घटकाच्या  प्रकल्प प्रस्तावास महाराष्ट्र औद्योडगक अडधडियम, 1961 च्या कलम 2 खांि (ग) अांतगयत 
शासिाची मान्यता प्राप्त झाल्यािांतर महाराष्ट्र औद्योडगक डवकास महामांिळािे डवकासकास 
इरादापि (Letter of Intent ) देण्यासांबांधीची काययवाही करावी. 
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4.4    रेडिमेि गारमेंट डिर्ममती, जेम्स अँन्ि ज्वलेरी, सुक्ष्म इलेक्ट्रॉडिक्ट्स व अडियाांडिकी घटक 
स्थापि करण्याकरीता Zone Conversion Premium शुल्क  15 % आकारण्यात याव े.(Premium 
charges shall be calculated by considering the agriculture land rate of the said land 
as prescribed in Annual Statements of rates (ASR) तसेच सदर सांपूणय अडधमुल्य (Premium) 
पैकी 20% इरादापिाच्या मान्यतेच्यावळेी (At the time of Letter of Intent), 20% आराखड्यास 
मांजूरीच्यावळेी (At the time of Sanctioning of Master Layout Plan), 20% इमारत बाांधकामाचे 
िकाशे मांजूरीच्यावळेी (At the time of Sanctioning of Building Plan Approval) व उवयरीत 
40% (within two years of building plan approval) िरण्यास पुढील अटीच्या अधीि राहूि 
मान्यता देत आहे. 
 

(1)  डवकासकािे प्रस्तुत सवलत घेतल्यािांतर त्या जमीिीच्या महसूली अडिलेखात व इतर 
हक्ट्कात महाराष्ट्र औद्योडगक डवकास महामांिळ ,रेडिमेि गारमेंट डिर्ममती, जेम्स अँन्ि 
ज्वलेरी, सुक्ष्म इलेक्ट्रॉडिक्ट्स व अडियाांडिकी घटक अशी िोंद घेण्यात यावी जेणेकरुि 
डवकासकास Zone conversion िांतर सदर क्षिे रेडिमेि गारमेंट डिर्ममती, जेम्स अँन्ि 
ज्वलेरी, सुक्ष्म इलेक्ट्रॉडिक्ट्स व अडियाांडिकी घटकाकरीता वापर करता येईल  . 

(2) डवकासकािे Zone Conversion Premium िरणा केल्यािांतर महाराष्ट्र औद्योडगक 
डवकास महामांिळािे अडधमूल्य (Premium) चा िरणा टप्प्याटप्यािे अथवा सरसकट 
िरणा केल्याची पिताळणी/खातरजमा करुिच पुढील आवश्यक मान्यतेची काययवाही 
करावी. 

 

4.5   झोि बदलासांबांधीचे अडधमुल्य (Zone Conversion Premium) डवकासकािे सांबांडधत 
डजल्यातील िगररचिा डविागाकिे जमा कराव.े तथाडप याबाबत तरतुदीिुसार महाराष्ट्र प्रादेडशक 
व िगर रचिा अडधडियमाचे (Maharashtra Regional and Town Planning Act- 1966) कलम 
, 20  िुसार काययवाही करण्याची आवश्यकता राहणार िाही असे अडधमुल्य अजयदारािे िरल्यावर 
व त्याची पावती अथवा त्याबाबतचे सक्षम कायालयाचे प्रमाणपि महाराष्ट्र औद्योडगक डवकास 
महामांिळाकिे सादर केल्यािांतर  शासिाच्या मान्यतेिे सदरचे क्षिे औद्योडगक क्षिे म्हणिू घोडित 
करण्याची अडधसूचिा शासि राजपिात प्रडसद्ध करण्यात येईल. 
4.6   इरादापि जारी केल्याच्या डदिाांकापासूि पाच विाच्या कालावधीत  रेडिमेि गारमेंट डिर्ममती, 
जेम्स अँन्ि ज्वलेरी, सुक्ष्म इलेक्ट्रॉडिक्ट्स व अडियाांडिकी घटक म्हणिू अडधसूडचत झालेल्या क्षिेाचे 
डवकसि पूणय होणे आवश्यक आहे. सदर मुदतीत एकावळेी डकमाि वियिर अशी मुदतवाढ कमाल 
2 वळेा गुणवत्तेच्या आधारावर मुख्य काययकारी अडधकारी, महाराष्ट्र औद्योडगक डवकास महामांिळ 
याांचे स्तरावर देण्यात येईल. तद्िांतर डवकासकािे पुढील मुदतवाढीसाठी सबळ पुराव्यासह 
शासिाकिे अजय सादर करणे आवश्यक राहील. 
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4.7  उद्यािास इरादापि (Letter of Intent) :  
       मालक (प्रमोटसय) / डवकासकाला प्रस्ताडवत औद्योडगक पाकय साठी इरादापि घ्याव ेलागेल. 

औद्योडगक उद्यािास इरादापि मांजूर करतेवळेी डवकासकाचे िेटवथय (Networth), अिुिव, 
प्रकल्प उिारणीसाठीची  डवत्तीय व्यवस्था इत्यादी छाििी करुि गुणवत्तेच्या आधारे इरादापि 
मांजूर करणे. इरादापिाची वधैता 3 विे असेल. डवकासकािे औद्योडगक उद्यािाचे बाांधकाम पूणय 
करुि उद्योग सांचालिालयाकिे िोंदणी करणे बांधिकारक राहील. 

इरादापि घेतेवळेी घटकास देण्यात येणाऱया पायाितु व पूरक सेवा पुरडवण्याची जबाबदारी 
डवकासकाची राहील. ओद्योडगक सांकुलामधील पायाितू व इतर पूरक सेवा व सडुवधा पुरडवण्यात 
येत िसल्यास स्थाडिक प्राडधकरणातफे डवकास डियमावली / महाराष्ट्र स्थावर सांपदा डियामक 
प्राडधकरण" (Maharashtra Real Estate Regulatory Authority) (महारेरा) मधील 
तरतुदीिुसार दांिात्मक काययवाहीस पाि राहतील. 

 

4.8 उद्यािाच्या इरादापि मुदतवाढ :  
 

जर औद्योडगक पाकय  वर िमूद 3 विांच्या कालावधीमध्ये स्थाडपत होऊ शकत िसेल, तर 
प्रमोटर /डवकासकािे वधै कारणासह उदा. बाांधकामचा तपशील, बाांधकामाचे छायाडचि, पुढील 
बाांधकाम पुणय करण्याचा आराखिा वास्तुडवशारदच्या प्रमाणपिसह इ. समथयिासह पुराव्यादाखल 
कागदपिासह इरादापिाच्या मुदतवाढीसाठी अजय सादर केल्यावर, प्रत्येकी एक विासाठी 
जास्तीत जास्त दोि मुदतवाढ प्रकरणाांच्या गुणवत्तचे्या आधारे सक्षम प्राडधकाऱयाकिूि देण्यात 
येईल. तसेच दुसरी मुदतवाढ घेतेवळेी मांजूर बाांधकाम क्षिेापैकी डकमाि 30 टक्ट्के बाांधकाम पूणय 
झाल्याबाबत वास्तुडवशारदचे प्रमाणपि सादर करणे बांधिकारक राहील. काही डवडशष्ट्ट 
पडरस्स्थतीत जर उद्यािाचे 30% बाांधकाम पुणय झाले िसेल तर अशा पडरस्स्थतीत दुसरी मुदतवाढ 
घेणेसाठी सडचव (उद्योग) याांचे स्तरावर सवय बाबी तपासूि डिणयय घेण्यात येईल.  
 

4.9 उद्यािाांचे प्रकल्प इरादापि डिगयडमत डदिाांकापासूि 5 विाच्या कालावधीत बाांधकाम पूणय 
करूि डियोजि प्राडधकरणाकिे िोगवटा प्रमाणपि डमळण्यासाठी अजय करुिही, ताांडिक 
कारणास्तव डियोजि प्राडधकरणाकिूि िोगवटा प्रमाणपि डमळण्यास डवलांब होत असल्यास 
त्याबाबतची प्रथम सूचिा डवकासकािे सांबांडधताांिा लेखी कळडवणे आवश्यक राहील. अशा प्रकरणी 
प्रशासकीय डविाग म्हणिू उद्योग डविाग हे शासि डिणयय घेण्यास सक्षम अडधकारी असतील. 

 

4.10  औद्योडगक सांकुलाची (Parks) िोंदणी :   
 

(अ) डवकासकािे औद्योडगक सांकुल (Park) चे बाांधकाम पुणय करूि डियोजि 
प्राडधकरणाकिूि इमारती  पुणयत्वाचा दाखला (BCC/OC) प्राप्त केल्यािांतर 
डवकासकािे सहा मडहन्यात कायमस्वरुपी िोंदणी प्राप्त करणेसाठी अजय करणे 
आवश्यक राहील. 
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(ब) पाकय मध्ये पडहला रेडिमेि गारमेंट डिर्ममती, जेम्स अँि ज्वलेरी, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉडिक्ट्स 
अडियाांडिकी क्षिेातील िोंदणीकृत घटक स्थाडपत होवूि काययस्न्वत झाल्यािांतर 
पाकय साठी कायमस्वरुपी िोंदणी देण्यात येईल. 

 

(क) पाकय मध्ये पुढील सहा मडहन्यात (म्हणजे BCC/OC प्राप्त डदिाांकापासूि कमीत 
कमी 1 विामध्ये) डकमाि 20% रेडिमेि गारमेंट डिर्ममती, जेम्स अँि ज्वलेरी, सूक्ष्म 
इलेक्ट्रॉडिक्ट्स अडियाांडिकी क्षिेावर सेवा देणारा घटक स्थाडपत होणे आवश्यक 
राहील. तसे ि झाल्यास या कालावधीसाठी सदर पाकय च्या जागेचा गैरवापर झाला 
असल्याचे समजूि त्या कालावधीसाठी  मुद्दा क्र. 4.21 मधील तरतुदीिुसार 0.3 
टक्ट्के प्रडत डदवसाप्रमाणे दांि आकारण्यात येईल.  
 

 

4.11 औद्योडगक सांकुलावर (Industrial Park) 200% पयिंत अडतडरक्ट्त चटई क्षिे डिदेशाांक  
देणेबाबत : 

 

शासि डिणयय डदिाांक 14.2.2018 मधील पडरच्छेद 5.2 येथील तरतुदीिुसार औद्योडगक 
सांकुलाांिा मूळ चटई क्षिेावर 200 टक्ट्के अडतडरक्ट्त चटई क्षिेाच्या मागणीच्या  मयादेत राहूि 
अडतडरक्ट्त चटई क्षिे (Additional FSI) हे खालील िमूद करण्यात आलेल्या प्रचडलत रेिी रेकिर 
दराप्रमाणे अडधमुल्याची रक्ट्कम आकारुि देण्यात यईेल. औद्योडगक सांकुले उिारणीचे क्षिे पुढे 
िमूद केल्याप्रमाणे असतील.  

 

अ.  
क्र. 

पाकय च ेडठकाण (साप्रायो 2013 मध्ये व्याख्या केल्यािुसार) अडधमुल्य 

1 उद्योग डवरहीत डजल्हे व िक्षलवाद प्रिाडवत क्षिे डविा अडधमुल्य 
2 पुणे, ठाणे, बृहन्मुांबई, कल्याण-िोंडबवली, मीरा-िाईांदर, 

पिवले, उल्हासिगर, अांबरिाथ, िवी मुांबई हे 
महािगरपाडलका डविाग, उद्योग डवरहीत डजल्हे व 
िक्षलवादािे प्रिाडवत क्षिे याांच्या व्यडतडरक्ट्त 

10 टक्ट्के अडधमुल्य 
 

3 पुणे, ठाणे, बृहन्मुांबई, कल्याण-िोंडबवली, मीरा-िाईांदर, 
पिवले, उल्हासिगर, अांबरिाथ, िवी मुांबई हे 
महािगरपाडलका डविाग 

15 टक्ट्के अडधमुल्य 

 

4.12  इरादापि व िोंदणी प्रमाणपिासाठी अजय सादर करणे :  
  इरादापि/िोंदणी डमळण्यासाठी डवकासकािे महाराष्ट्र औद्योडगक डवकास महामांिळ व 
उद्योग सांचालिालयाकिूि डवडहत िमुन्यातील कागदपिाांसह सक्षम प्राडधकारी याांच्याकिे अजय 
सादर करणे आवश्यक राहील. 
4.13  इरादापि/िोंदणी प्रमाणपिामधील िोंदीमध्ये बदल अथवा दुरुस्तीबाबत :  

        इरादापि/िोंदणी प्रमाणपिामध्ये कोणताही बदल करावयाचा असल्यास उदा. बाांधकाम 
क्षिे, पाकय चे िाव, व्यवस्थापि इत्यादी सांदिात समथयिासह व आवश्यक त्या कागदपिाच्या 
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पुराव्यासह अजय सांबडधत सक्षम प्राडधकाऱयाांकिे डवडहत रकमेचे शुल्क िरुि अजय सादर करणे 
आवश्यक राहील. 

 
 

4.14   औद्योडगक सांकुल े(Parks) साठी इरादापि/िोंदणीप्रमाण पि देण्यासाठी सक्षम अडधकारी:  
इरादापि/िोंदणी प्रमाणपिासाठी खालील िमूद केलेले अडधकारी हे सक्षम प्रडधकारी असतील.  
 

अ.क्र. औद्योडगक सांकुलचे बाांधकाम क्षिे 
(अडतडरक्ट्त चटईक्षिेासह) 

उद्याि स्थाडपत होणारे 
क्षिे 

सक्षम अडधकारी 

1 1,00,000 चौ. फु.पेक्षा जास्त 
बाांधकाम/ चटई क्षिेाचे औद्योडगक 
सांकुल 

सांपूणय राज्य 
 

डवकास आयुक्ट्त 
(उद्योग) 
उद्योग 

सांचालिालय,मुांबई 
2 20,000 चौ. फु. ते 1,00,000 चौ. 

फु. पयिंत बाांधकाम/ चटई क्षिेाचे 
औद्योडगक सांकुल 

सांबधीत प्रादेडशक 
डविाग (डवशेि आर्मथक 

क्षिे वगळूि) 

डविागीय उद्योग सह 
सांचालक 

   

 डवकासकािे आपले अजय सक्षम अडधका-याकिे सादर करुि त्याची पोच पावती घ्यावी. 
तद्िांतर  सक्षम अडधका-याांिी प्राप्त झालेल्या अजांची छाििी करुि पडरपूणय असलेले अजय प्राप्त 
झाल्यापासूि 15 डदवसाांच्या आत   डिधाडरत प्रमाणपि जारी करणे आवश्यक आहे.  
4.15  औद्योडगक घटकाांच्या िोंदणीबाबत : 
 औद्योडगक सांकुलात स्थाडपत होणा-या घटकाांिा इरादापि/िोंदणीपि देणेसाठी सांबांडधत 
डजल्याचे महाव्यवस्थापक (डजल्हा उद्योग कें द्र) व मुांबई शहर/ उपिगर साठी उद्योग सहसांचालक, 
मुांबई प्राडधकरण डविाग हे सक्षम राहतील.   
4.16 रेिीमेि गारमेंट, जेम्स ॲण्ि ज्वलेरी व सूक्ष्म इलके्ट्रॉडिक्ट्स व अडियाांडिकी या तीिही 
उपक्रमाांिा उद्योगाचा दजा देण्यात आला असल्यािे व त्याांची डवकास डियांिण डियमावली (DCR)  
समाि असल्यािे या डतन्ही प्रकारच्या उपक्रमाांची एकि स्वरुपातील औद्योडगक सांकुलाांची उिारणी 
करता येईल व त्यासाठी उपरोक्ट्त काययपध्दती अवलांबडवण्यात येईल. 
  

   4.17 अजाच्या शुल्काची रक्ट्कम :  
         औद्योडगक सांकुलाचे इरादापि, िोंदणी प्रमाणपि, मुदतवाढ, सुधारणा आडण कोणताही 
बदल करण्यासाठी कराव्या लागणाऱया अजाकरीता रु. 5,000 / - इतके शुल्क आकारण्यात येईल 
व ते शुल्क सांबांडधत डजल्याची प्राडधकृत बँक/  िारतीय डरझव्हय बँकेत खालील डशिाखाली जमा 
करुि त्याची पावती अजासोबत जोिण्यात यावी. 
 

                                  “0851 Village and Small Industries  

102 Small Scale Industries  

Cottage & Small Industries 

0851-002-6” 
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   4.18  देखरेख व सडियांिण : 
    (1) औद्योडगक सांकुल (Industrial Park) डिधाडरत डिकि, अटी आडण डियमाांचे अिुपालि करत   

आहे ककवा कसे याबाबत सांबांडधत उद्योग सांचालिालयाच्या क्षिेीय कायालयाांिी सांबधीत 
डियोजि प्रडधकरण डविागाच्या मदतीिे देखरेख करणे आवश्यक राहील. 

    (2) औद्योडगक सांकुल (Industrial Park) बाांधकाम क्षिे डियमािुसार वापरले असल्याची बळकटी  
करणारी माडहती दशयडवणारा स्वयांप्रमाणीत अहवाल/माडहती पि उद्योग सांचालिालय व 
त्याच्या अडधपत्याखलील उद्योग सह सांचालक, डविागीय कायालय तसेच ज्याांिी इमारत 
आराखड्यास मांजुरी डदली आहे असे डियोजि प्राडधकारी याांच्या कायालयास दर सहा 
मडहन्याांिी डवडहत िमुन्यात सादर  करणे बांधिकारक राडहल. 

    (3)  दरम्यािच्या कालावधीत उद्योग सांचालिालयामाफय त एक वबे पोटयल डवकडसत करण्यात 
येईल व त्यामध्ये प्रत्येक औद्योडगक सांकुलाच्या डवकासकाांिी त्याांच्या उद्यान्यातील 
घटकाची िाव,े बाांधीव क्षिेाचा (डबल्ट-अप एडरयाचा) उपयोग आडण कायास्न्वत होणाऱया 
उपक्रमाांडवियी तपडशलवार माडहती िरावी तसेच सदरची माडहती अद्ययावत करण्याची 
जबाबदारी देखील डवकासक/प्रवतयकाची राहील. 

 

 4.19 ऑिलाईि अजय पध्दती : - 
       राज्यातील उद्योग घटकाांिा पारदशयक, काययक्षम व समुडचत लोकसेवा देण्याकडरता औद्योडगक 

सांकुल (Industrial Park) व त्यामधील स्थाडपत होणाऱया उद्योग घटकाांिा इरादापि व िोंदणी 
प्रमाणपि देण्यासाठी उद्योग सांचालिालयािे ऑिलाईि अजय काययपध्दती अांमलात आणण्यासाठी 
वबे पोटयल डवकडसत कराव.े  
 

4.20 औद्योडगक सांकुलिाच्या पायाितु सुडवधाबाबत:-  
           डवकासकास पडरच्छेद -1 मधील पायाितू सुडवधा डवकडसत करुि त्याची देखिाल करणे 
बांधिकारक आहे. डवकासकामाफय त पायाितू सुडवधा व इतर अिुिांडगक सेवा पुरडवण्यात येत 
िसल्याचे डिदयशिास आल्यास सांपुणय बाांधकाम क्षिेावर प्रचडलत रेिीरेकिर दराच्या 0.3 टक्ट्के 
प्रडत डदवस इतकी रक्ट्कम दांि म्हणिू आकारली जाईल. 

 

   4.21  गैरवापर डिदशयिास आल्यास करावयाची काययवाही :- 
               जर सांबधीत खाजगी औद्योडगक सांकुलामधील बाांधीव क्षिेाचा गैरवापर होत असल्याचे 

डिदशयिास आल्यास, त्यास उद्योग सांचालिालय व ज्याांिी इमारत आराखड्यास मांजुरी डदली आहे 
असे डियोजि प्राडधकारी  याांच्या अडधकारी वगाचा गट जागेला िटे देऊि बाांधीव जागेच्या 
गैरवापराबाबत खािी करेल. जे बाांधीव क्षिे अिुज्ञये असलेल्या प्रयोजिाव्यडतडरक्ट्त इतर 
प्रयोजिासाठी वापरले जात असेल, त्या बाांधीव क्षिेासाठी प्रचडलत रेडिरेकिर दराच्या 0.3 टक्ट्के 
(तीि दशाांश टक्ट्के) प्रडत डदवस इतकी रक्ट्कम दांि म्हणिू आकारण्यात येईल. 
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5.  रेडिमेि गारमेंट डिर्ममती, जेम्स अनँ्ि ज्वलेरी, सुक्ष्म इलके्ट्रॉडिक्ट्स व अडियाांडिकी घटकाच्या  
प्रकल्प औद्योडगक सांकुल उिारण्यासांदिात अजय, इरादापि व िोंदणी प्रमाणपिा बाबत डवडहत 
िमुिे तयार करण्याची जबाबदारी मुख्य काययकारी अडधकारी, महाराष्ट्र औद्योडगक डवकास 
महामांिळ, मुांबई व डवकास आयुक्ट्त (उद्योग), उद्योग सांचालिालय, मुांबई याांची राहील. 
डवकासकािे डवडहत केलले्या िमुन्यात माडहती सादर करणे बांधिकारक राहील.  
 

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