मुं ब ई महानगर प्राधिकरण क्षे त्र ातील स्थान धनश्चयन
ि ोरण रद्द करणेबाबत..
महाराष्ट्र शासन
उद्योग, उर्जा व कामगार धवभाग
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1) शासन पधरपत्रक क्रमाुंकआयडीएन/1074/933982/धनयोर्जन, धद.26 धडसेंबर, 1974
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4) शासन धनणणय क्रमाुंक. आयएलपी-1092/(3681)/उद्योग-2, धद.02 मे, 1992

5) शासन धनणणय क्रमाुंक. आयएलपी-1092/(3410)/उद्योग-2, धद. 04 मे, 1993
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7) शासन धनणणय क्रमाुंक. आयएलपी-1098/(4789)/उद्योग-2,धद. 07 नोव्हें बर, 1998
प्रस्तावना :
मुंबई महानगर प्राधिकरण क्षेत्र ाचा क्षेत्र ीय आराखडा 1970-91 हा ऑगस्ट 1973 पासून
अुंमलात आला. मुंबई महानगर प्राधिकरण क्षेत्र ात 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 येणाऱ्या अडचणी धवचारात घे वून िोरणात

वेळोवेळी सिारणा करण्यात आल्या. अशा प्रकारची शेवटची सिारणा धद. 7 नोव्हें बर 1998 ला
करण्यात आली.
औद्योधगक स्थान धनश्चयन िोरण कालबाह्य झाल्यामळे धवद्यमान औद्योधगक स्थान धनश्चयन
िोरण रद्द करुन उद्योग / उपक्रमाच्या स्थान धनश्चयनाबाबतची तरतूद सुंबुंि ीत धनयोर्जन
प्राधिकरणाकडू न अुंमलबर्जावणी करण्यात येत असलेल्या सुंबुंि ीत धवकास धनयुंत्र ण धनयमावलीमध्ये
करणे आवश्यक आहे . ही बाब लक्षात घे ता, मुंबई महानगर प्राधिकरण क्षेत्र ातील औद्योधगक स्थान
धनश्चयन िोरण रद्द करण्याची बाब शासनाच्या धवचारािीन होती.
शासन धनणण य :1.

मुंबई महानगर प्राधिकरण क्षेत्र ातील धवद्यमान औद्योधगक स्थान धनश्चयन िोरण कालबाह्य

झाल्यामळे सदर िोरण ‘रद्द’ करण्यात येत आहे . तसेच वरील सुंदर्भभत शासन धनणणय / पधरपत्रके
याुंची अुंमलबर्जावणी या शासन धनणणयाच्या धदनाुंकापासून रद्दबातल करण्यात येत आहे .
2.

मुंबई महानगर प्राधिकरण क्षेत्र ातील सुंबुंधित धनयोर्जन प्राधिकरणाुंन ी त्याुंचे क्षेत्र ात

अुंमलबर्जावणी करण्यात येत असलेल्या प्रचधलत धवकास धनयुंत्र ण धनयमावलीमध्ये उद्योगाच्या स्थान
धनश्चयनाबाबत योग्य ती तरतूद करण्यात यावी.
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3.

हा शासन धनणणय मुंत्र ीमुंडळाच्या धदनाुंक 02/06/2015 रोर्जीच्या बैठकीत धदलेल्या मान्यते ने

4.

सदर शासन धनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्थळावर

धनगणधमत करण्यात येत आहे .

उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सुंकेताक 201506181646500810 असा आहे . हा आदे श
धडर्जीटल स्वाक्षरीने साक्षाुंधकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आदे शान सार व नावाने .
Digitally signed by Sanjay Shamkant
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( सुं र्ज य दे गाुं व कर )
उप सधचव, महाराष्ट्र शासन
प्रधत :
1) मख्य सधचव, महाराष्ट्र शासन, मुंत्र ालय, मुंबई.
2) महाराष्ट्राच्या राज्यपालाुंचे सधचव

3) मख्यमुंत्रयाुंचे प्रिान सधचव, मुंत्र ालय, मुंबई.
4) सवण मुंत्रयाचे खार्जगी सधचव, मुंत्र ालय, मुंबई.
5) सवण राज्यमुंत्रयाुंचे खार्जगी सधचव, मुंत्र ालय, मुंबई.
6) अपर मख्य सधचव, धवत्त धवभाग, मुंत्र ालय, मुंबई.

7) अपर मख्य सधचव, सामान्य प्रशासन धवभाग, मुंत्र ालय, मुंबई.
8) प्रिान सधचव, नगर धवकास धवभाग (नधव-1), मुंत्र ालय, मुंबई.
9) प्रिान सधचव, धनयोर्जन धवभाग, मुंत्र ालय, मुंबई.
10) प्रिान सधचव, पयावरण धवभाग, मुंत्र ालय, मुंबई.

11) प्रिान सधचव (उद्योग), उद्योग ऊर्जा व कामगार धवभाग, मुंत्र ालय, मुंबई.
12) प्रिान सधचव (ऊर्जा), उद्योग ऊर्जा व कामगार धवभाग, मुंत्र ालय, मुंबई.
13) प्रिान सधचव, धविी व न्याय धवभाग, मुंत्र ालय, मुंबई.
14) आयक्त, मुंबई महानगरपाधलका, मुंबई.
15) महासुंचालक, माधहती व र्जनसुंपकण महासुंचालनालय, मुंत्र ालय, मुंबई.
16) सवण मुंत्र ालयीन धवभाग

17) महानगर आयक्त, मुंबई महानगर प्रदे श धवकास प्राधिकरण, सी-14,15
वाुंद्रे -कला सुंकल, वाुंद्रे (पूवण), मुंबई-400 051.
18) धवकास आयक्त (उद्योग), उद्योग सुंचालनालय, मुंबई.

19) मख्य कायणकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योधगक धवकास महामुंडळ, मुंबई.
20) महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य वीर्ज धनमीती कुंपनी मयाधदत, प्रकाशगड,
वाुंद्रे (पूवण), मुंबई- 400 051.
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21) महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य वीर्ज धवतरण कुंपनी मयाधदत, प्रकाशगड,
वाुंद्रे (पूवण), मुंबई- 400 051.

22) महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य धवद्यत सूत्र िार कुंपनी मयाधदत,
प्रकाशगुंगा, वाुंद्रे (पूवण), मुंबई- 400 051.
23) महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य वीर्ज पारे षण कुंपनी मयाधदत,
प्रकाशगुंगा, वाुंद्रे (पूवण), मुंबई- 400 051.

24) आयक्त, ठाणे / कल्याण-डोंधबवली /धभवुंडी-धनर्जामपूर /उल्हासनगर/
धमरा-भाईुंदर/ वसई-धवरार शहर/ नवी मुंबई/ महानगरपाधलका
25) कामगार आयक्त, वाुंद्रे (पूवण), मुंबई-40051.
26) धवभागीय आयक्त, कोकण धवभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई.
27) अध्यक्ष, मुंबई पोटण रस्ट, मुंबई.

28) धर्जल्हाधिकारी, मुंबई / उपनगर /रायगड / ठाणे /पालघर
29) व्यवस्थापकीय सुंचालक, धसकॉम धल. मुंबई.
30) व्यवस्थापकीय सुंचालक, धसडको, धनमणल, नरीमन पााँ ईन्ट, मुंबई.
31) व्यवस्थापकीय सुंचालक, कोकण धवकास महामुंडळ, मुंबई.
32) सुंचालक नगर रचना व मूल्यधनिारण धवभाग, पणे
33) सह सुंचालक नगर रचना, कोकण धवभाग
34) सदस्य सधचव, महाराष्ट्र प्रदू षण धनयुंत्र ण मुंडळ, कल्पतरु पााँ ईन्ट, 2, 3, व
4 था मर्जला, धसने प्लॅने ट धसने मा, सायन सकणल र्जवळ, सायन (पूवण),
मुंबई-400 022.

35) मख्यधिकारी, अुंबरनाथ/ बदलापूर / खोपोली/ पेण/पनवेल/ उरण/
माथे र ान / कर्जणत / अधलबाग
36) उद्योग ऊर्जा व कामगार धवभागातील सवण अधिकारी, मुंत्र ालय, मुंबई.
37) धनवडनस्ती / उद्योग-2
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