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प्रस्तावना :  
 

 म ुंबई महानगर प्राधिकरण के्षत्राचा के्षत्रीय आराखडा 1970-91 हा ऑगस्ट 1973 पासून 
अुंमलात आला. म ुंबई महानगर प्राधिकरण के्षत्रात धवधवि प्रकारच्या उद्योग घटकाुंचे स्थान 
धनधश्चतीकरण कसे राहील याबाबतचे िोरण या आराखडयान सार र्जाहीर करण्यात आले. त्यान सार 
शासन पधरपत्रक क्र. आयडीएन -1074/933982/योर्जना, धदनाुंक 26 धडसेंबर 1974 मध्ये स्थान 
धनश्चयन िोरण र्जाहीर झाले. सदर िोरण राबधवताना येणाऱ् या अडचणी धवचारात घेवून िोरणात 
वेळोवेळी स िारणा करण्यात आल्या. अशा प्रकारची शेवटची स िारणा धद. 7 नोव्हेंबर 1998 ला 
करण्यात आली.  

औद्योधगक स्थान धनश्चयन िोरण कालबाह्य झाल्याम ळे धवद्यमान औद्योधगक स्थान धनश्चयन 
िोरण रद्द करुन उद्योग / उपक्रमाच्या स्थान धनश्चयनाबाबतची तरतूद सुंबुंिीत धनयोर्जन 
प्राधिकरणाकडून अुंमलबर्जावणी करण्यात येत असलेल्या सुंबुंिीत धवकास धनयुंत्रण धनयमावलीमध्य े
करणे आवश्यक आहे.  ही बाब लक्षात घेता, म ुंबई महानगर प्राधिकरण के्षत्रातील औद्योधगक स्थान 
धनश्चयन िोरण रद्द करण्याची बाब शासनाच्या धवचारािीन होती.   
 

शासन धनणणय :- 
 

1. म ुंबई महानगर प्राधिकरण के्षत्रातील धवद्यमान औद्योधगक स्थान धनश्चयन िोरण कालबाह्य 
झाल्याम ळे सदर िोरण ‘रद्द’ करण्यात येत आहे.  तसेच वरील सुंदर्भभत शासन धनणणय / पधरपत्रके 
याुंची अुंमलबर्जावणी या शासन धनणणयाच्या धदनाुंकापासून रद्दबातल करण्यात येत आहे.   
2. म ुंबई महानगर प्राधिकरण के्षत्रातील सुंबुंधित धनयोर्जन प्राधिकरणाुंनी त्याुंचे के्षत्रात 
अुंमलबर्जावणी करण्यात येत असलेल्या प्रचधलत धवकास धनयुंत्रण धनयमावलीमध्ये उद्योगाच्या स्थान 
धनश्चयनाबाबत योग्य ती तरतूद करण्यात यावी.      
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3. हा शासन धनणणय  मुंत्रीमुंडळाच्या धदनाुंक 02/06/2015 रोर्जीच्या बैठकीत धदलेल्या मान्यतेने 
धनगणधमत करण्यात येत आहे.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
4. सदर शासन धनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सुंकेताक  201506181646500810 असा आहे. हा आदेश 
धडर्जीटल स्वाक्षरीने साक्षाुंधकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आदेशान सार व नावाने.  
 
 
 
                       ( सुंर्जय देगाुंवकर) 
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14) आय क्त, म ुंबई महानगरपाधलका, म ुंबई. 
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