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आि लॉजिस्टीकला आंतरराष्ट्रीय  सेवच
े ा दिा जमळाला असून िागजतक व्य ापाराद्वारे देशाला परकीय 

चलन जमळवून दे ण्य ाची क्षमता त्य ामध्य े जनमाण झाली आहे

आिची वेगवान आर्थिक पजरस्स्िती,

िागजतकीकरण, व लॉजिस्टीकमध्य े होणाऱ्य ा वेगवान प्रगतीचा जवचार करता, लॉजिस्टीक हे उद्योगातील
एका संकल्पनेत रुपांतरीत झाले आहे लॉजिस्टीक हे दे शाच्य ा आर्थिक जवकासात कळीची भूजमका बिावत
आहे
2

भारतामध्य े वस्तू व सेवा करासारख्य ा मुलभूत सुधारणा सुरु झाल्य ा असून बड्या उद्योगांच्य ा जवतरण

व्य वस्िेमध्य े सुद्धा अमुलाग्र बदल होऊन त्य ांना भौगोजलक जवतरण व्य ुहरचनेचा आधार घ्य ावा लागणार आहे
तसेच माननीय  पंतप्रधानांच्य ा “मेक इन इंजडय ा” ह्या महत्वाकांक्षी य ोिनेच्य ा य शस्स्वतेसाठी दे शाला आपल्य ा
लॉजिस्टीकमध्य े अद्यय ावतता आणावी लागणार आहे िागजतक बँकेच्य ा लॉजिस्टीकमधील कामजगरीचा
जनदे शांक मानला िाणाऱ्य ा आंतरराष्ट्रीय  पुरवठा काय कक्षमतेच्य ा 2016 वर्षाच्य ा

द्वै वार्थर्षक आढाव्य ात

भारताचा 35 वा ्र.मांक असून देशातील लॉजिस्टीक बाबतच्य ा मुलभूत सोय ी सुजवधांच्य ा जवर्षय ी काळिी
वाटावी अशी पजरस्स्िती आहे
3

ह्या क्षेत्राला िागेची उपलब्धता, कुशल मनुष्ट्य बळाचा अभाव, रस्ते, रेल्वे, बंदरे , जवमानतळ आजण

अन्य  अनेक मुलभूत संरचनेचा अभाव इत्य ादी समस्य ांनी ग्रासले आहे

हे क्षेत्र बहु तांशी असंघटीत असून

परं परागत गोदामांचे आकार हे 10000 वगकफुटापेक्षा कमी व उं ची 3 ते 4 मीटर असल्य ामुळे एकाच
उपय ोगकत्य ाद्वारे त्य ाचा उपय ोग होऊ शकतो ह्यापैकी बहु तांश गोदामांमध्य े प्रमाजणत गुणवत्तेचा व पाय ाभूत
जवजनदे शनाचा अभाव, शहराच्य ा मध्य भागी व उद्योगांच्य ा उत्पादन होणाऱ्य ा िागेिवळ नसणे आहेत अशा
इतर समस्य ा सुद्धा आहेत 50000 वगकफूट पेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्य ा, अत्य ाधुजनक मांडणी प्रणाली,
अटकपट्ट्या, व प्रमाणीकरण य ांनी य ुक्त, गळती नसलेले, 24 तास सुरक्षा व्य वस्िा असलेली, आधुजनक
पाय ाभूत सोय ीसुजवधा व बहु जवध उपय ोग करता य ेणारी, इष्ट्टतम जठकाणी असणारी, स्वय ंचलन व माजहती
तंत्रज्ञानाचा वापर करून चोरी व नुकसानीस प्रजतबंध करणारी िोडी गोदामे आहेत
4

महाराष्ट्र हे दे शातील सवात िास्त औद्योजगकीकरण झालेले व ग्राहक असलेले राज्य  असल्य ामुळे

राज्य ाच्य ा सवकसमावेशक आर्थिक प्रगतीसाठी वरील समस्य ांकडे त्वजरत लक्ष दे णे अत्य ंत गरिेचे आहे ह्या
धोरणामध्य े लॉजिस्टीक क्षेत्रापुढील समस्य ा जनवारण करण्य ाचा प्रय त्न केला आहे
शासन जनणकय  :
एकास्त्मक लॉजिस्टीक पाकक (Integrated Logistic Parks) धोरण 2018 चा प्रमुख उद्देश
महाराष्ट्राला िागजतक साखळीचा भाग बनजवणे, पारंपाजरक गोदामांना अद्यय ावतता आणून त्य ाचे पूणकत:
एकीकृत असलेल्य ा व मूल्य वर्थधत लॉजिस्टीक करणाऱ्य ा सेवम
े ध्य े रुपांतर करणे, काय कक्षमतेत सुधारणा व

शासन जनणकय  ्र.मांकः माऔधो-1916/प्र ्र. 221/ उद्योग-2

लॉजिस्टीक खचात कपात करणे राज्य ातील लॉजिस्टीक क्षेत्रातील एकूणच पाय ाभूत सुजवधा सुधारुन
शेवटच्य ा टोकापय ंत िोडू न घेणे, य ाकजरता एकास्त्मक लॉजिस्टीक पाकक (Integrated Logistic Parks)
धोरण 2018 य ा शासन जनणकय ान्वय े पुढीलप्रमाणे िाहीर करण्य ात य ेत आहे
2

धोरणाचे लक्ष्य  :

राज्य ात लॉजिस्टीक समूह जनमाण करणे व जकमान 25 पूणकपणे एकीकृत बहु जवध लॉजिस्टीक पाकक
तय ार करणे


3

जकमान 100 लॉजिस्टीक पाककचे प्रवतकन करणे
लॉजिस्टीक पाककच्य ा उभारणीकजरता पात्रता :-



िमीन मालक अिवा त्य ांनी जनय ुक्त केलेला जवकासक अिवा कोणतेही काय देशीर अस्स्तत्व
असलेली कंपनी,



अिवा ज्य ाचेकडे महाराष्ट्र औद्योजगक जवकास महामंडळाकडील 30 वर्षाच्य ा भाडे पट्टय ाचा कालावधी
जशल्लक जशल्लक आहे असा भाडे पट्टाधारक हे लॉजिस्टीक पाककच्य ा उभारणीसाठी पात्र राहतील

4 लॉजिस्टीक पुरवठा पाकक मध्य े दे ता य ेणाऱ्य ा सेवा / उप्र.म :ह्यामध्य े खालील सेवा / उप्र.मांचा समावेश असेल (य ादी दशकक आहे )
(अ) लॉजिस्टीक सेवा :

मालाचे एकत्रीकरण / जवलगीकरण



जवल्हे वारी, प्रतवारी, वेष्ट्टन/पुनवेष्ट्टन, मागकण पजट्टका/खुणजचट्ठी लावणे



जवतरण / ग्राहक जवतरण



माल व मालवाहू वाहनाच्य ा बहु जवध प्रकारात अंतरण करणे



खुली व बंद साठवणूक



सं्र.मण कालावधीसाठी साठवणूक करण्य ास अनुकूल सभोवताल



सीमा शुल्क जवभागाशी संलग्न गोदाम



मालवाहू वाहनाचे वाहनावळ भरणा करण्य ाचे स्िान



मालवाहू वाहने ठे वण्य ास िागा



अधकवट व पुणकपणे तय ार मालाच्य ा काय कक्षम जवतरण व चलनवलनासाठी माल हाताळणी
उपकरणांची सुजवधा

(ब) पाय ाभूत सुजवधा :

अंतगकत रस्ते,



जविेची िोडणी,



संपकाच्य ा सुजवधा ,



अंतगकत सावकिजनक वाहतूक व्य वस्िा,



पाणी जवतरण व आवधकन सुजवधा,



मैला व िलजनस्सारण सुजवधा,
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सांडपाणी प्रज्र.य ा व जवल्हे वाट सुजवधा,



अस्ग्नशमन सेवा,



वाहनतळ

(क) व्य ापारी व व्य ावसाजय क सुजवधा


वसजतगृह



अजतिी गृह



वैद्यकीय  केंद्र



पेरोल पंप



बँककग व जवत्तीय  सेवा



काय ालय ीन िागा



हॉटे ल



उपहारगृह



रुग्णालय  / दवाखाना



प्रशासकीय  काय ालय 

(ड) सामाईक सुजवधा


विन काटा



कौशल्य  जवकसन केंद्र



संगणक केंद्र



उपकंत्राट जवजनमय  केंद्र



कंटे नर वाहतूक स्िानक



उत्पादन चाचणी केंद्र



वाहने व पाकक मधील य ंत्रसामुग्रीकरीता दु रुस्ती काय कशाळा

महाराष्ट्र शासनाचा उद्योग जवभाग य ामध्य े लॉजिस्टीक क्षेत्राच्य ा गरिांप्रमाणे अनुज्ञेय  सेवा /
उप्र.मांचा वेळोवेळी समावेश करे ल
5

लॉजिस्टीक पाककच्य ा उभारणीची काय कपध्दती :खािगी िमीन मालक अिवा त्य ांनी जनय ुक्त केलेला जवकासक अिवा ज्य ा िजमनीच्य ा भाडे पट्टय ाची

मुदत 30 वर्षक आहे अशा महाराष्ट्र औद्योजगक जवकास महामंडळाच्य ा भाडे पट्टाधारकांच्य ा अिवा लॉजिस्टीक
प्रय ोिनािक संय क्
ु त उप्र.मासाठी ज्य ा िजमनी महाराष्ट्र औद्योजगक जवकास अजधजनय म 1961 अंतगकत संपादीत
केल्य ा असतील अशा िजमनींच्य ा संदभात अिकदारने मागणी केल्य ानंतर महाराष्ट्र औद्योजगक जवकास
महामंडळाकडू न त्य ा क्षेत्राकजरता अजधसूचना जवहीत काय कपध्दतीचा अवलंब करुन काढण्य ात य ेईल अशी
सूचना जनगकजमत केल्य ानंतर संबजं धत क्षेत्राच्य ा जवकास य ोिनेत अिवा प्रादेशक य ोिनेत अन्य  कोणत्य ाही
तरतूदी असल्य ास, जतच्य ामध्य े आपोआप बदल होवून हे क्षेत्र लॉजिस्टीक पाककच्य ा जवकसनासाठी उपलब्ध
होईल
लॉजिस्स्टक पाककच्य ा उभारणी संदभात महाराष्ट्र प्रादे जशक जनय ोिन व नगररचना अजधजनय म 1966
च्य ा कलम 154 अन्वय े काय कवाही करण्य ात य ेईल
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लॉजिस्टीक पाककस :-

अ) एकास्त्मक लॉजिस्टीक पाकक (Integrated Logistics Park)
जकमान 5 एकर (पाच एकर) िजमनीवर पसरलेल्य ा व जकमान 15 मीटर रुंदीच्य ा िाण्य ाय ेण्य ाच्य ा
रस्त्य ाने िोडले गेलल्
े य ा िागेस “एकास्त्मक लॉजिस्टीक पाकक” असे व्य ाख्य ीत केले िाईल
एकास्त्मक लॉजिस्टीक पाकक म्हणून अजधसूजचत केलेल्य ा क्षेत्रफळापैकी जकमान 70% जहस्सा हा
पजरच्छे द 4 (अ) मध्य े नमूद केलेल्य ा लॉजिस्टीक सेवा देण्य ासाठी व उवकजरत 30% उपलब्ध क्षेत्रफळापय ंतचा
जहस्सा हा पजरच्छे द 4 (क) व 4(ड) मधील अनुज्ञय 
े व्य ापारी/व्य ावसाजय क सेवा व सामाईक सुजवधांसाठी वापरता
य ेईल 70% पेक्षा िास्त जकमान क्षेत्रफळातील वाढ आपोआप अनुज्ञय 
े असेल (म्हणिेच 80:20, 90:10 परं तु
60:40 नव्हे ) व त्य ासाठी जवभागाकडू न वेगळ्य ा परवानगीची गरि असणार नाही औद्योजगक क्षेत्रातील चटई
क्षेत्र जनदे शांकाचे व्य ापारी/व्य ावसाजय क सेवांच्य ा क्षेत्रफळात ककवा उलटपक्षी वहन अनुज्ञेय  असणार नाही,
पण औद्योजगक जवभाग व व्य ापारी/व्य ावसाजय क सेवा जवभागात चटई क्षेत्र जनदेशांकाचे वेगवेगळे वहन अनुज्ञय 
े
असेल
एकास्त्मक लॉजिस्टीक पाकक हे पजरच्छे द 4 (ब) मध्य े नमूद केल्य ानुसारच्य ा जकमान पाय ाभूत सुजवधा
पूरवेल जकमान बंधनकारक पाय ाभूत व सामाईक सुजवधा खालीलप्रमाणे असतील
7

पाय ाभूत सुजवधा


अंतगकत रस्ते



जविेची िोडणी,



संपकाच्य ा सुजवधा



पाणी जवतरण व आवधकन सुजवधा



मैला व िलजनस्सारण सुजवधा



सांडपाणी प्रज्र.य ा व जवल्हे वाट सुजवधा



अस्ग्नशमन सेवा



वाहनतळ

8

सामाईक सुजवधा


शय नागार



उपहार गृह



वैद्यकीय  केंद्र



विन काटा
पजरच्छे द 4(ब) मधील नमूद वाहनतळ व अन्य  आवश्य क सुजवधा ह्या चटई क्षेत्र जनदेशांक मुक्त

असतील
उद्योग संचालनालय ाने इरादापत्र िारी केल्य ाच्य ा जदनांकापासून 5 वर्षांच्य ा कालावधीत अजधसूजचत
एकास्त्मक लॉजिस्टीक पाकक जवकसन पूणक होणे आवश्य क आहे उद्योग संचालनालय ाने इरादा पत्र िारी
केल्य ाच्य ा जदनांकापासून 5 वर्षांच्य ा कालावधीत एकास्त्मक लॉजिस्टीक पाकक म्हणून अजधसूजचत झालेल्य ा
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क्षेत्राचे जवकसन पूणक होणे आवश्य क आहे सदर मुदतीत एकावेळी जकमान वर्षकभर अशी मुदतवाढ कमाल तीन
वेळा गुणवत्तेच्य ा आधारावर दे ता य ेईल सवक एकास्त्मक लॉजिस्टीक पाककसाठी उद्योग संचालनालय  हे नोंदणी
अजभकरण असतील इरादापत्र व नोंदणीसाठी अवलंबली िाणारी प्रज्र.य ा ही एकास्त्मक औद्योजगक
क्षेत्राअंतगकत अनुसरलेल्य ा प्रज्र.य ेच्य ा अनुरुप असेल एकास्त्मक लॉजिस्टीक पाकाच्य ा जवकासकाला पाय ाभूत
सुजवधा जवकजसत करून त्य ांची दे खभाल करावी लागेल जवकासकाने अशा सुजवधा भाड्याने / भाडे पट्ट्याने
घ्य ावेत अिवा द्यावेत ककवा स्वतःच्य ा वापरासाठी ठे वावेत
ब) लॉजिस्टीक पाकक (Logistics Park) :पाय ाभूत चटई क्षेत्र जनदे शांकासजहत जकमान 20000 चौरस फुट बांधीव क्षेत्रफळ असलेली लॉजिस्टीक
पुरवठा पाकक / इमारत ही लॉजिस्टीक पाकक म्हणून जनदे जशत केली िाईल लॉजिस्टीक पाकक म्हणून
अजधसूजचत केलेल्य ा क्षेत्रफळापैकी जकमान 80% क्षेत्रफळ हे पजरच्छे द 4(अ) मधील नमूद लॉजिस्टीक सेवा
पुरजवण्य ासाठी उपय ोगात आणले गेले पाजहिे व उवकजरत 20% क्षेत्रफळ हे मुंबई महानगर पाजलका/पुणे
महानगर पाजलका/ठाणे महानगर पाजलका,वगळू न पजरच्छे द 4(क) व 4(ड) मध्य े नमूद व्य ापारी/व्य ावसाजय क
सेवा व सामाईक सुजवधा पुरजवण्य ासाठी वापरता य ेईल लॉजिस्टीक पाकांना लागू ककवा 1 चटई क्षेत्र
जनदे शांक, ह्यापैकी िो िास्त असेल तो लागू राहील
उद्योग संचालनालय ाने इरादापत्र िारी केल्य ाच्य ा जदनांकापासून 3 वर्षांच्य ा कालावधीत अजधसूजचत
एकास्त्मक लॉजिस्टीक पाकक जवकसन पूणक होणे आवश्य क आहे उद्योग संचालनालय ाने इरादा पत्र िारी
केल्य ाच्य ा जदनांकापासून 3 वर्षांच्य ा कालावधीत लॉजिस्टीक पाकक म्हणून अजधसूजचत झालेल्य ा क्षेत्राचे
जवकसन पूणक होणे आवश्य क आहे सदर मुदतीत एका वेळी जकमान वर्षकभर अशी मुदतवाढ कमाल 3 वेळा
गुणवत्तेच्य ा असधारावर दे ता य ेईल सवक लॉजिस्टीक पाककसाठी उद्योग संचालनालय  हे नोंदणी अजभकरण
असतील इरादापत्र व नोंदणीसाठी अवलंबली िाणारी प्रज्र.य ा ही माजहती तंत्रज्ञान व माजहती तंत्रज्ञान
सहाय्य भूत सेवा धोरण-2015 अंतगकत अनुसरलेल्य ा प्रज्र.य ेच्य ा अनुरुप असेल लॉजिस्टीक पाकाच्य ा
जवकासकाला पाय ाभूत सुजवधा जवकजसत करून त्य ांची दे खभाल करावी लागेल जवकासकाने अशा सुजवधा
भाड्याने / भाडे पट्ट्याने घ्य ावेत अिवा द्यावेत ककवा स्वतःच्य ा वापरासाठी ठे वावेत
9

जनय ोिन प्राजधकरण
राज्य ात एकास्त्मक लॉजिस्टीक पाककच्य ा जवकसनासाठी महाराष्ट्र औद्योजगक जवकास महामंडळ हे

जवशेर्ष जनय ोिन प्राजधकरण असेल
10

उद्योगाचा दिा
उद्योगांच्य ा य शस्वी पजरचालनासाठी मिबूत लॉजिस्टीकची गरि लक्षात घेता लॉजिस्टीक क्षेत्राला

उद्योगाचा दिा दे ण्य ात य ेईल
11

एकास्त्मक लॉजिस्टीक पाकक/लॉजिस्टीक पाककसाठी 200% पय ंत अजतजरक्त चटई क्षेत्र जनदे शांक
एकास्त्मक लॉजिस्टीक पाकक/ लॉजिस्टीक पाककसाठी राज्य ात सवकत्र 1 अिवा अनुज्ञेय  असलेला िो

िास्त असेल असा मूळ चटई क्षेत्र जनदे शांक अनुज्ञय 
े असेल अजधमुल्य ासजहत ककवा जशवाय  लॉजिस्टीक
पाककच्य ा जवकसनासाठी मूळ चटई क्षेत्र जनदेशांकावर 200% अजतजरक्त चटई क्षेत्र जनदे शांक खालील प्रमाणे
अनुज्ञेय  असेल :-
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्र.

पाककचे जठकाण (पीएसआय  2013 मध्य े व्य ाख्य ा केल्य ानुसार)

1

शून्य  उद्योग जिल्हा व नक्षलवादाने प्रभाजवत जवभाग

2

पुणे, ठाणे, बृहन्मुंबई, कल्य ाण डोंजबवली, मीरा भाय ंदर, पनवेल उल्हासनगर,

अजधमुल्य 
काही नाही
10%

अंबरनाि, नवी मुंबई हे महानगरपाजलका जवभाग, शून्य  उद्योग जिल्हा व
नक्षलवादाने प्रभाजवत जवभाग य ांच्य ा व्य जतजरक्त
3

पुणे, ठाणे, बृहन्मुंबई, कल्य ाण डोंजबवली, मीरा भाय ंदर, पनवेल उल्हासनगर,

15%

अंबरनाि, नवी मुंबई महानगरपाजलका जवभाग
जटप :- तिाजप अजधमूल्य ाची आकारणी जवकासकाने अजतजरक्त चटई क्षेत्रासाठी केलेल्य ा मागणीपय ंत
जसमीत राहील
12

अजतजरक्त िमीन आच्छादन
सेटबॅक व अग्नी सुरक्षा जवजनय म व प्रचजलत चटई क्षेत्र जनदेशांक मानकांच्य ा अधीन राहू न एकास्त्मक

लॉजिस्टीक पाकांना एकूण िजमनीच्य ा क्षेत्राच्य ा 75% पय ंत अजतजरक्त िमीन आच्छाजदत करण्य ास परवानगी
दे ण्य ात य ेईल
13

झोन जनबंधांमध्य े जशजिलता
शेती, उद्योग ककवा व्य ापार क्षेत्रासाठी लॉजिस्टीक पाककची जनकड लक्षात घेता लॉजिस्टीक उप्र.म

राज्य भरातील सवक जवभागांमध्य े अनुज्ञय 
े असतील कृर्षी व ना- जवकास क्षेत्रासाठी अिवा औद्योजगक क्षेत्र
वगळू न ज्य ा क्षेत्रामध्य े झोन बदलाची आवश्य कता असेल अशा क्षेत्रामध्य े झोन बदल अजधमूल्य ाची आकारणी
टाऊनशीप धोरणाच्य ा धतीवर रे डीरेकनर दराच्य ा 15% दराने केली िाईल
14

उं चीच्य ा जनबंधांमध्य े जशजिलता
एकास्त्मक लॉजिस्टीक पाकक/लॉजिस्टीक पाकक य ांच्य ा सुरक्षेच्य ा गरिांचा जवचार केल्य ानंतर िागेचा

कमाल वापर करण्य ासाठी खुल्य ा आवारांसाठी बहु स्तरीय  मांडणीबाबतच्य ा राष्ट्रीय  इमारत संजहतेनुसारचा
उं चीबाबतच्य ा तरतुदी जशजिल करण्य ात य ेतील अस्ग्नशमन जवभागाच्य ा क्षमतेप्रमाणे उपलब्ध रस्ता रुंदी
सापेक्ष इमारतीची कमाल उं ची 24 मी अनुज्ञय 
े असेल
लॉजिस्टीक उप्र.म जकफाय तशीर होण्य ासाठी, आवश्य कतेनुसार मिल्य ाची अजतजरक्त उं ची मंिूर
करताना, अजतजरक्त चटई क्षेत्र जनदेशांक (FSI) लावण्य ात य ेणार नाही इमारतीच्य ा प्रत्य ेक मिल्य ाची उं ची
व Staking of material साठी मिल्य ाच्य ा तपशीला बाबत (details) य ाबाबतचा प्रस्ताव मा मुख्य  सजचवांच्य ा
अध्य क्षतेखाली उच्चाजधकार सजमतीसमोर ठे वून काय ान्वय न आदे श जनगकजमत करण्य ात य ेतील
15

औद्योजगक दराने वीि पुरवठा
मंिूर एकास्त्मक लॉजिस्टीक पाकक/ लॉजिस्टीक पाककसाठी ह्या धोरणाच्य ा पजरच्छे द 4(क) मधील

व्य ावसाजय क व व्य ापारी सुजवधांच्य ा व्य जतजरक्तच्य ा उप्र.मांसाठी औद्योजगक दराने वीि उपलब्ध करून
दे ण्य ात य ेईल मंिूर एकास्त्मक लॉजिस्टीक पाकक/ लॉजिस्टीक पाककसाठी महाराष्ट्र वीि जनय ामक कंपनीच्य ा
तरतुदीनुसार Power Distribution Franchises mode स्वीकारता य ेईल तसेच अपांपाजरक ऊिा स्त्रोताचा
वापर करुन, वीि जनमीती व वीि जवतरण तसेच वीि जव्र.ी संबजं धत लॉजिस्टीक पाकक क्षेत्रात करण्य ाची मुभा
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असेल

य ाजशवाय  महाराष्ट्र राज्य  जवद्युत जवतरण कंपनी जल (MSEDCL) कडू न त्य ांच्य ा अजधजनय मातील

तरतुदीनुसार अन्य  कोणत्य ाही जवद्युत जनमीती करणाऱ्य ा कंपनीकडू न वीि घेण्य ाची मुभा संबजं धत लॉजिस्टीक
पाककसाठी असेल तसेच Substation ते Switching Station मध्य े Access Approval दे ईल य ाजशवाय 
जवद्युत ग्राहक तारांमधून Substation Switching Station ला Lilo of Power अनुज्ञय 
े राहील लॉजिस्टीक
पाकक मध्य े 24X7 अखंडजरत्य ा वीि पुरवठा एक्सप्रेस फीडर माफकत करण्य ात य ेईल
16

जनणाय क पाय ाभूत पाठबळ
राज्य  शासन आवश्य कतेनुसार एकास्त्मक लॉजिस्टीक पाकक व लॉजिस्टीक पाकक य ांचेसाठी पाणी,

वीि, व जतिपय ंत पोहोच रस्ता अशा पाय ाभूत सुजवधा पुरजवण्य ाची काळिी घेईल ह्या सुजवधा एकास्त्मक
लॉजिस्टीक पाकक/लॉजिस्टीक पाककच्य ा Last mile connectivity पुरजवण्य ासाठीचे स्त्रोत राज्य  शासनाचे
उप्र.म असलेल्य ा महाराष्ट्र औद्योजगक जवकास महामंडळ, महाराष्ट्र वीि जवतरण कंपनी जलजमटे ड कडू न व
पाय ाभूत सुजवधा जवकसन जनधी य ोिनेमधून पुरजवण्य ात य ेतील
17

सुरक्षा रक्षकांची उपलब्धता
राज्य  शासनाच्य ा महाराष्ट्र राज्य  सुरक्षा महामंडळाच्य ा महाराष्ट्र सुरक्षा दलाद्वारे एकास्त्मक

लॉजिस्टीक पाकक/ लॉजिस्टीक पाककसाठी आवश्य क सुरक्षा व्य वस्िा पूतकता करण्य ासाठी स्र.ीय  सहकाय क
करण्य ात य ेईल
18

एक जखडकी य ोिना
“मैत्री” ह्या एक जखडकी गुंतवणूकदार सुजवधा कक्षाद्वारे लागू असलेले औद्योजगक परवाने दे ण्य ाची

सुजवधा महाराष्ट्र शासन करे ल मैत्रीमध्य े पजरवहन जवभागाला सुद्धा प्रजतजनजधत्व दे ण्य ात य ेत असून ते
प्रादे जशक पजरवहन काय ालय ाशी संधान ठे ऊन त्र.ारींचे जनरसन करतील
19

कामगार काय द्यांमधील बदल

एकास्त्मक लॉजिस्टीक पाककची संकल्पना ही स्वय ंचलन व आधुजनकीकरण य ावर जवशेर्ष भर दे त आधाजरत
असल्य ाने य ांजत्रक / स्वय ंचजलत लॉजिस्टीक सुजवधांना अन्य  कोणताही काय दा लागू राहणारा नाही
माजहती तंत्रज्ञान व माजहती तंत्रज्ञान सहाय्य भूत सेवा धोरणाप्रमाणे लॉजिस्स्टक पाकक क्षेत्रात दे खील
24x7 काम करण्य ाची मुभा देण्य ात य ेईल
20

कौशल्य  जवकास
चालक, रोख रक्कम हाताळणारे , सुरक्षा रक्षक इत्य ादी कामांमध्य े लोकांना प्रजशक्षण दे ण्य ासाठी

महाराष्ट्र शासन राज्य ाच्य  कौशल्य  जवकास जवभागा सोबत काम करे ल महाराष्ट्र राज्य  सुरक्षा महामंडळ व
कै प्रमोद महािन कौशल्य  जवकास य ोिनेच्य ा अनुर्षंगाने शासन रोख रक्कम हाताळणारे, सुरक्षा रक्षक व
लॉजिस्टीक करण्य ासाठी आवश्य क इतर कुशल मनुष्ट्य बळ उपलब्ध करून दे ण्य ाचा प्रय त्न करे ल
21

अस्स्तत्वातील लॉजिस्टीक सेवच्े य ा पाय ाभूत सुजवधा अद्यय ावत करणे
जभवंडी, पनवेल, तळोिा, नाजशक, औरं गाबाद, तळे गाव नागपूर व इतर जठकाणी लॉजिस्टीक झोन

घोजर्षत करून अस्स्तत्वातील लॉजिस्टीक सेवच्े य ा पाय ाभूत सुजवधा अद्यय ावत करण्य ात य ेतील

पृष्ट्ठ 11 पैकी 7

शासन जनणकय  ्र.मांकः माऔधो-1916/प्र ्र. 221/ उद्योग-2

सद्य: अस्स्तत्वातील लॉजिस्टीक सेवा दे णाऱ्य ा िागा / इमारती पुनर्थवकासाद्वारे सदर उप्र.म सुरु
ठे ऊ शकतील व स्िाजनक स्वराज्य  संस्िा त्य ांच्य ा जवकास जनय ंत्रण जनय मावलीमध्य े सुय ोग्य  बदल करतील
22

केंद्रीय  य ोिनांना प्रोत्साहन
लॉजिस्टीक पाकक क्षेत्रात केंद्र शासनाच्य ा जवजवध भागाच्य ा जवजवध य ोिनांचा लाभ घेण्य ासाठी

आवश्य क ते प्रोत्साहन दे ण्य ासाठी पजरणामकारक पाऊले उचलली िातील
23

उच्चाजधकार सजमती : एक एकीकृत व समन्वय क हाताळणी
लॉजिस्टीक सेवा क्षेत्राचे य श हे पजरवहनाचे जवजवध पय ाय , कामगारांमधील आवश्य क कौशल्य ांची

उपलब्धता, िजमनीची व अन्य  पाय ाभूत सुजवधांची उपलब्धता य ांवर अवलंबन
ू असल्य ामुळे रे ल्वे व
जकनाऱ्य ावरील वाहतूक खचक, राष्ट्रीय  द्रुतगती महामागक, शेवटच्य ा टोकापय ंत रस्ते, बहु जवध लॉजिस्टीक
पाकक, रस्त्य ांची दे खभाल, तंत्रज्ञानाचा अंगीकार, कौशल्य  जवकास व उपकरण सेवा ह्यासारख्य ा क्षेत्रांमध्य े
एकीकृत व समस्न्वत हाताळणी आवश्य क आहे
ह्यासाठीच मा मुख्य  सजचवांच्य ा अध्य क्षतेखाली आंतर जवभागीय  सजमतीची स्िापना करण्य ात आली
असून त्य ामध्य े बंदर, महामागक, व कौशल्य  जवकास प्राजधकरणे, महाराष्ट्र औद्योजगक जवकास
महामंडळ,उद्योगांचे प्रजतजनधी य ांची सजमती गठीत करण्य ात आली असून सदर सजमती ह्या धोरणाच्य ा
अंमलबिावणीत य ेणारे अडिळे , व आव्हाने य ांचा जवचार करे ल व त्य ावर संभाव्य  उपाय य ोिनांचा जवचार
करून सूचना करे ल व त्य ाच्य ा अंमलबिावणीवर लक्ष ठे वल
े
सदर सजमतीचे खालील प्रमाणे सभासद असतील
1

अजतजरक्त मुख्य  सजचव/प्रधान सजचव (उद्योग)

सभासद

2

प्रधान सजचव (सावकिजनक बांधकाम जवभाग )

सभासद

3

मुख्य  काय ककारी अजधकारी , महाराष्ट्र औद्योजगक जवकास महामंडळ

सभासद

4

प्रधान सजचव/सजचव ( पजरवहन )

सभासद

5

प्रधान सजचव ((नगर जवकास जवभाग (नजव-1) )

सभासद

6

प्रधान सजचव ( उिा )

सभासद

7

प्रधान सजचव ( कौशल्य  जवकास )

सभासद

8

जवकास आय ुक्त (उद्योग)

सदस्य  सजचव

असा काय कगट बंदरे , रस्ते, जवमानतळ, घटलेला टनकअरावुड
ं टाईम, तसेच कोरडे बंदर जवकास,
द्रुतगती महामागक जनर्थमती, अस्स्तत्वातील पाय ाभूत सुजवधांची कोंडी काढू न टाकणे, माजहती तंत्रज्ञान इत्य ादी
िाळ्य ाद्वारे अि पासून इजतपय ंत िोडू न घेईल
हीच सजमती सदर धोरणाच्य ा अंमलबिावणी वर दे खरेख व संजनय ंत्रण करे ल व जििे आवश्य क
असेल जतिे सवक प्रज्र.य ा जवकजसत करे ल सजमती दर सहा मजहन्य ांनी धोरणाच्य ा अंमलबिावणीचा आढावा
घेईल व काही सुधारणा / दुरुस्त्य ा/ बदल / उपाय य ोिना करणे आवश्य क असल्य ास त्य ा केल्य ा िातील
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24

पजरवहन, काय दा व इतर बाबी सोडजवण्य ासाठी सजमती
अपर मुख्य  सजचव/प्रधान सजचव (उद्योग)य ांच्य ा अध्य क्षतेखाली पोलीस व प्रादे जशक पजरवहन

काय ालय ातील अजधकाऱ्य ांची एक सजमती स्िापन करण्य ात य ेईल व सदर सजमती पजरवहन, काय दा व इतर
बाबीची सोडवणूक करे ल
25

मा मंत्रीमंडळाने जदलेली मान्य ता जवचारात घेऊन, य ा शासन जनणकय ातील संबजं धत तरतुदींच्य ा

संदभात मंत्रालय ीन जवजवध जवभागाकडू न स्वतंत्रपणे शासन जनणकय  / अजधसूचना जनगकजमत करणे अपेजक्षत आहे
त्य ा संबजं धत य ादी पजरजशष्ट्ट-अ मध्य े नमूद करण्य ात आली असून, स्तंभ 2 मध्य े नमूद केलेल्य ा शासन
जनणकय ाच्य ा पजरच्छे दामधील जनणकय  जवचारात घेऊन स्तंभ-4 मध्य े नमूद केलेल्य ा जवभागाकडू न तत्संबधी
आदे श / मागकदशकक तत्वे / शासन जनणकय  / जवकास जनय ंत्राण जनय मावलीत सुधारणा अजधसूचना जनगकजमत
करण्य ाबाबत काय कवाही करण्य ात य ेईल
26

य ा शासन जनणकय ानुसार सवक संबजं धत जवभागांनी आवश्य क ते आदे श अजधसूचना त्वरीत जनगकजमत

कराव्य ात
27

सदर शासन जनणकय  महाराष्ट्र शासनाच्य ा www.maharashtra.gov.in य ा संकेतस्िळावर उपलब्ध

करण्य ात आला असून त्य ाचा संगणक संकेतांक 201802141807266610 असा आहे सदर शासन जनणकय 
जडिीटल स्वाक्षरीने साक्षांजकत करुन काढण्य ात य ेत आहे
महाराष्ट्राचे राज्य पाल य ांच्य ा आदे शानुसार व नावाने

Sanjay Shamkant
Degaonkar

Digitally signed by Sanjay Shamkant Degaonkar
DN: c=IN, o=Industry, Energy and Labour Department,
ou=Government Of Maharashtra, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=de0a2ca7914a3c02f24aa23655f609f41f2d36b0
ec57da4c71f19aaf08230a79,
serialNumber=56cf8c8577584adc42f070185c585c41084
cc34f6683553d21ccacbfa33d4d1f, cn=Sanjay Shamkant
Degaonkar
Date: 2018.02.16 16:28:10 +05'30'

( संिय  दे गांवकर )
सह सजचव (उद्योग), महाराष्ट्र शासन
प्रजत,
1. मा मुख्य  सजचव, मंत्रालय , मुंबई,
2

जवरोधी पक्षनेते जवधानसभा य ांचे खािगी सजचव, जवधानमंडळ सजचवालय , जवधानभवन,
मुंबई,

3

जवरोधी पक्षनेते, जवधानपजरर्षद, य ांचे खािगी सजचव, जवधानमंडळ सजचवालय , जवधानभवन,
मुंबई,

4

अध्य क्ष, जवधानसभा य ांचे खािगी सजचव, जवधानमंडळ सजचवालय , जवधानभवन, मुंबई,

5

सभापती, जवधानपजरर्षद य ांचे खािगी सजचव, जवधानमंडळ सजचवालय , जवधानभवन, मुंबई,

6

मा मंत्री (उद्योग), मंत्रालय , मुंबई,

7. मा राज्य मंत्री (उद्योग), मंत्रालय , मुंबई,
8. मा मुख्य मंत्र्य ाचे अपर मुख्य  सजचव, मुख्य मंत्री सजचवालय , मुंबई,
9. अपर मुख्य  सजचव (जवत्त), जवत्त जवभाग, मंत्रालय , मुंबई,
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10. अपर मुख्य  सजचव, जनय ोिन जवभाग, मंत्रालय , मुंबई,
11. प्रधान सजचव, जनय ोिन जवभाग, मंत्रालय , मुंबई,
12. प्रधान सजचव (महसूल) महसूल व वन जवभाग, मंत्रालय , मुंबई,
13. प्रधान सजचव (नजव-1), नगर जवकास जवभाग, मंत्रालय , मंबई,
14. प्रधान सजचव (नजव-2), नगर जवकास जवभाग, मंत्रालय , मंबई,
15. प्रधान सजचव (पजरवहन), गृह जवभाग, मंत्रालय , मुंबई,
16. प्रधान सजचव (कामगार), उद्योग, ऊिा व कामगार जवभाग, मंत्रालय , मुंबई,
17. प्रधान सजचव (ऊिा), उद्योग, ऊिा व कामगार जवभाग, मंत्रालय , मुंबई,
18. प्रधान सजचव, कौशल्य  जवकास व उद्योिकता जवभाग, मंत्रालय , मुंबई,
19. जवकास आय ुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय , मंत्रालय ासमोर, मुंबई,
20. मुख्य  काय ककारी अजधकारी, महाराष्ट्र औद्योजगक जवकास महामंडळ, अंधेरी (पूव)क , मुंबई,
21. महानगरपाजलका आय ुक्त, महानगर पाजलका (सवक),
22. संचालक, नगररचना व मूल्य जनधारण, पुणे,
23 व्य वस्िापकीय  संचालक, जसडको, मुंबई,
24 जवभागीय  आय ुक्त, कोकण, नाजशक, पुणे, औरं गाबाद, नागपूर, अमरावती,
25 जिल्हाजधकारी (सवक),
26 सवक मंत्री य ांचे खािगी सजचव, मंत्रालय , मुंबई,
27 सवक मा राज्य मंत्री य ांचे खािगी सजचव, मंत्रालय , मुंबई,
28 उद्योग जवभागातील सवक सहसजचव/उपसजचव/कक्ष अजधकारी, मंत्रालय , मुंबई,
29 मुख्य  सजचव य ांचे वजरष्ट्ठ स्वीय  सहाय्य क, मंत्रालय , मुंबई,
30 अपर मुख्य  सजचव (उद्योग) य ांचे स्वीय  सहाय्य क, उद्योग, ऊिा व कामगार जवभाग,
मंत्रालय , मुंबई,
31 सह सजचव (उद्योग-2) य ांचे स्वीय  सहाय्य क, उद्योग, ऊिा व कामगार जवभाग, मंत्रालय ,
मुंबई,
32 जनवड नस्ती (उद्योग-2), उद्योग, ऊिा व कामगार जवभाग, मंत्रालय , मुंबई
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शासन जनणकय  ्र.मांक माऔधो-1916/(प्र ्र. 221)/उद्योग-2, जदनांक 14 फेब्रुवारी, 2018 सोबतचे जववरणपत्र
पजरजशष्ट्ट -अ
अ ्र.

सोबतच्य ा

शासन

जनणकय ातील

काय कवाही जवर्षय 

काय कवाही

पजरच्छे द

अपेजक्षत

संबजं धत जवभागाचे नाव

्र.मांक
1

5

लॉजिस्टीक पाककच्य ा उभारणीची नगर जवकास जवभाग
काय कपध्दती

11

एकास्त्मक

(नजव-1)
लॉजिस्टीक

पाकक

पाककसाठी

200%

/लॉजिस्टीक
पय ंत

अजतजरक्त

चटई

क्षेत्र

जनदे शांक
2

12

अजतजरक्त िमीन आच्छादन

3

13

झोन जनबंधामध्य े जशजिलता

4

14

उं चीच्य ा जनबंधामध्य े जशजिलता

21

अस्स्तत्वातील लॉजिस्टीक सेवच्े य ा
पाय ाभूत सुजवधा अद्यय ावत करणे

5

15

औद्योजगक दराने वीि पुरवठा

6

16

जनणाय क पाय ाभूत पाठबळ

7

17

सुरक्षा रक्षकांची उपलब्धता

8

19

 कामगार काय द्यांमधील बदल

ऊिा जवभाग

कामगार जवभाग

 लॉजिस्स्टक पाकक क्षेत्रात दे खील
24x7 काम करण्य ाची मुभा
द्यावी
9

20

कौशल्य  जवकास

कौशल्य 

जवकास

व

उद्योिकता जवभाग
10

11

21

24

अस्स्तत्वातील लॉजिस्टीक सेवच्े य ा

सावकिजनक

पाय ाभूत सुजवधा अद्यय ावत करणे

जवभाग

बांधकाम

पजरवहन, काय दा व इतर बाबी गृह जवभाग (पजरवहन)
सोडजवण्य ासाठी
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महाराष्ट्राचे लॉजिस्टीक पाकक धोरण-2018
प्रस्तावना :
आज लॉजजस्टीकला आंतरराष्ट्रीय सेवेचा दजा जिळाला असून जागजतक व्यापाराद्वारे दे शाला
परकीय चलन जिळवून दे ण्याची क्षिता त्यािध्ये जनिाण झाली आहे . आजची वेगवान आर्थिक पजरस्स्िती,
जागजतकीकरण, व लॉजजस्टीकिध्ये होणाऱ्या वेगवान प्रगतीचा जवचार करता, लॉजजस्टीक हे उद्योगातील
एका संकल्पनेत रुपांतरीत झाले आहे . लॉजजस्टीक हे दे शाच्या आर्थिक जवकासात कळीची भूजिका बजावत
आहे .
2.

भारतािध्ये वस्तू व सेवा करासारख्या िुलभूत सुधारणा सुरु झाल्या असून बड्या उद्योगांच्या जवतरण

व्यवस्िेिध्ये सुद्धा अिुलाग्र बदल होऊन त्यांना भौगोजलक जवतरण व्युहरचनेचा आधार घ्यावा लागणार
आहे . तसेच िाननीय पंतप्रधानांच्या “िेक इन इंजिया” ह्या िहत्वाकांक्षी योजनेच्या यशस्स्वतेसा ी दे शाला
आपल्या लॉजजस्टीकिध्ये अद्ययावतता आणावी लागणार आहे . जागजतक बँकेच्या लॉजजस्टीकिधील
कािजगरीचा जनदे शांक िानला जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय पुरव ा काययक्षितेच्या 2016 वर्षाच्या द्वै वार्थर्षक
आढाव्यात भारताचा 35 वा क्रिांक असून दे शातील लॉजजस्टीक बाबतच्या िुलभूत सोयी सुजवधांच्या
जवर्षयी काळजी वाटावी अशी पजरस्स्िती आहे .
3.

ह्या क्षेत्राला जागेची उपलब्धता, कुशल िनुष्ट्यबळाचा अभाव, रस्ते, रे ल्वे, बंदरे , जविानतळ आजण

अन्य अनेक िुलभूत संरचनेचा अभाव इत्यादी सिस्यांनी ग्रासले आहे . हे क्षेत्र बहु तांशी असंघटीत असून
परं परागत गोदािांचे आकार हे 10000 वगयफुटापेक्षा किी व उं ची 3 ते 4 िीटर असल्यािुळे एकाच
उपयोगकत्याद्वारे त्याचा उपयोग होऊ शकतो . ह्यापैकी बहु तांश गोदािांिध्ये प्रिाजणत गुणवत्तेचा व पायाभूत
जवजनदे शनाचा अभाव , शहराच्या िध्यभागी व उद्योगांच्या उत्पादन होणाऱ्या जागेजवळ नसणे आहे त अशा
इतर सिस्या सुद्धा आहे त. 50000 वगयफूट पेक्षा किी क्षेत्रफळ असलेल्या, अत्याधुजनक िांिणी प्रणाली,
अटकपट्ट्या, व प्रिाणीकरण यांनी युक्त, गळती नसले ले, 24 तास सुरक्षा व्यवस्िा असलेली, आधुजनक
पायाभूत सोयीसुजवधा व बहु जवध उपयोग करता येणारी, इष्ट्टति ज काणी असणारी, स्वयंचलन व िाजहती
तंत्रज्ञानाचा वापर करून चोरी व नुकसानीस प्रजतबंध करणारी िोिी गोदािे आहे त.
4.

िहाराष्ट्र हे दे शातील सवात जास्त औद्योजगकीकरण झाले ले व ग्राहक असलेले राज्य असल्यािुळे

राज्याच्या सवयसिावेशक आर्थिक प्रगतीसा ी वरील सिस्यांकिे त्वजरत लक्ष दे णे अत्यंत गरजेचे आहे . ह्या
धोरणािध्ये लॉजजस्टीक क्षेत्रापुढील सिस्या जनवारण करण्याचा प्रयत्न केला आहे .
उपरोक्त प्रिाणे राज्याच्या स्वतंत्र लॉजजस्स्टक पाकय धोरणाची आवश्यकता जवचारात घे ऊन राज्याचे
स्वतंत्र लॉजजस्स्टक पाकय धोरणाचे प्रारुप तयार करण्यात आले आहे .
2)

धोरणाचे उद्दे श:

िहाराष्ट्राला जागजतक पुरव ा साखळीचा एक भाग बनजवणे

 पारं पाजरक गोदािांना अद्ययावतता आणून त्याचे पूणयतः एकीकृ त असलेल्या व िूल्यवर्थधत
लॉजजस्टीक करणाऱ्या सेवेत िध्ये रुपांतर करणे


काययक्षितेत सुधारणा व लॉजजस्टीक खचात कपात



राज्यातील लॉजजस्टीक क्षेत्रातील एकूणच पायाभूत सुजवधा सुधारून शेवटच्या टोकापयंत जोिू न
घे णे

3)

धोरणाचे लक्ष्य :

राज्यात लॉजजस्टीक सिूह जनिाण करणे व जकिान 25 पूणयपणे एकीकृ त बहु जवध लॉजजस्टीक पाकय
तयार करणे


4)

जकिान 100 लॉजजस्टीक पाकयचे प्रवतयन करणे
लॉजिस्टीक पाककच्या उभारणीकजरता पात्रता:-



जिीन िालक अिवा त्यांनी जनयुक्त केलेला जवकासक अिवा कोणतेही कायदे शीर अस्स्तत्व
असलेली कंपनी,



अिवा ज्याचे किे िहाराष्ट्र औद्योजगक जवकास िहािंिळाकिील 30 वर्षाच्या भािे पट्टयाचा
कालावधी जशल्लक जशल्लक आहे असा भािे पट्टाधारक हे लॉजजस्टीक पाकयच्या उभारणीसा ी पात्र
राहतील.

5) लॉजिस्टीक पुरवठा पाकक मध्ये दे ता ये णाऱ्या सेवा / उपक्रम:ह्यािध्ये खालील सेवा / उपक्रिांचा सिावेश असेल. (यादी दशयक आहे )
(अ) लॉजिस्टीक सेवा :

िालाचे एकत्रीकरण / जवलगीकरण



जवल्हे वारी, प्रतवारी, वेष्ट्टन/पुनवेष्ट्टन, िागयण पजट्टका/खुणजचट्ठी लावणे



जवतरण / ग्राहक जवतरण



िाल व िालवाहू वाहनाच्या बहु जवध प्रकारात अंतरण करणे



खुली व बंद सा वणूक



संक्रिण कालावधीसा ी सा वणूक करण्यास अनुकूल सभोवताल



सीिा शुल्क जवभागाशी संलग्न गोदाि



िालवाहू वाहनाचे वाहनावळ भरणा करण्याचे स्िान



िालवाहू वाहने े वण्यास जागा



अधयवट व पुणयपणे तयार िालाच्या काययक्षि जवतरण व चलनवलनासा ी िाल हाताळणी
उपकरणांची सुजवधा.

(ब)

पायाभूत सुजवधा :

अंतगयत रस्ते,



जवजेची जोिणी,



संपकाच्या सुजवधा ,



अंतगयत सावयजजनक वाहतूक व्यवस्िा,



पाणी जवतरण व आवधयन सुजवधा,



िैला व जलजनस्सारण सुजवधा,



सांिपाणी प्रजक्रया व जवल्हे वाट सुजवधा,



अस्ग्नशिन सेवा,



वाहनतळ

(क)

(ड)

व्यापारी व व्यावसाजयक सुजवधा


वसजतगृह



अजतिी गृह



उपहारगृह



वैद्यकीय केंद्र



पेरोल पंप



बँककग व जवत्तीय सेवा



कायालयीन जागा



हॉटे ल



उपहारगृह



रुग्णालय / दवाखाना



प्रशासकीय कायालय

सामाईक सुजवधा


वजन काटा



कौशल्य जवकसन केंद्र



संगणक केंद्र



उपकंत्राट जवजनिय केंद्र



कंटे नर वाहतूक स्िानक



उत्पादन चाचणी केंद्र



वाहने व पाकय िधील यंत्रसािुग्रीकरीता दुरुस्ती काययशाळा

िहाराष्ट्र शासनाचा उद्योग जवभाग यािध्ये लॉजजस्टीक क्षेत्राच्या गरजांप्रिाणे अनुज्ञेय सेवा /
उपक्रिांचा वेळोवेळी सिावेश करे ल.
6)

लॉजिस्टीक पाककच्या उभारणीची कायक पध्दती:खाजगी जिीन िालक अिवा त्यांनी जनयुक्त केले ला जवकासक अिवा ज्या जजिनीच्या

भािे पट्टयाची िुदत 30 वर्षय आहे अशा िहाराष्ट्र औद्योजगक जवकास िहािंिळाच्या भािे पट्टाधारकांच्या
अिवा लॉजजस्टीक प्रयोजनािय संयक्
ु त उपक्रिासा ी ज्या जजिनी िहाराष्ट्र औद्योजगक जवकास अजधजनयि
1961 अंतगयत संपादीत केल्या असतील अशा जजिनींच्या संदभात अजयदारने िागणी केल्यानंतर िहाराष्ट्र
औद्योजगक जवकास िहािंिळाकिू न त्या क्षेत्राकजरता अजधसूचना जवहीत काययपध्दतीचा अवलंब करुन
काढण्यात येईल. अशी सूचना जनगयजित केल्यानंतर संबंजधत क्षेत्राच्या जवकास योजनेत अिवा प्रादे शक
योजनेत अन्य कोणत्याही तरतूदी असल्यास, जतच्यािध्ये आपोआप बदल होवून हे क्षेत्र लॉजजस्टीक पाकयच्या
जवकसनासा ी उपलब्ध होईल.
लॉजजस्स्टक पाकयच्या उभारणी संदभात िहाराष्ट्र प्रादे जशक जनयोजन व नगररचना अजधजनयि 1966
च्या कलि 154 अन्वये काययवाही करण्यात येईल.
7)

लॉजिस्टीक पाककस:-

अ) एकात्ममक लॉजिस्टीक पाकक (Integrated Logistics Park)
जकिान 5 एकर (पाच एकर) जजिनीवर पसरले ल्या व जकिान 15 िीटर रुंदीच्या जाण्यायेण्याच्या
रस्त्याने जोिले गेलेल्या जागेस “एकास्त्िक लॉजजस्टीक पाकय” असे व्याख्यीत केले जाईल.

एकास्त्िक लॉजजस्टीक पाकय म्हणून अजधसूजचत केलेल्या क्षेत्रफळापैकी जकिान 70% जहस्सा हा
पजरच्छे द 5 (अ) िध्ये निूद केलेल्या लॉजजस्टीक सेवा दे ण्यासा ी व उवयजरत 30% उपलब्ध क्षेत्रफळापयंतचा
जहस्सा हा पजरच्छे द 5 (क) व 5(ि) िधील अनुज्ञेय व्यापारी/व्यावसाजयक सेवा व सािाईक सुजवधांसा ी
वापरता येईल. 70% पेक्षा जास्त जकिान क्षेत्रफळातील वाढ आपोआप अनुज्ञेय असेल (म्हणजेच 80:20,
90:10 परं तु 60:40 नव्हे ) व त्यासा ी जवभागाकिू न वेगळ्या परवानगीची गरज असणार नाही. औद्योजगक
क्षेत्रातील चटई क्षेत्र जनदे शांकाचे व्यापारी/व्यावसाजयक सेवांच्या क्षेत्रफळात ककवा उलटपक्षी वहन अनुज्ञेय
असणार नाही, पण औद्योजगक जवभाग व व्यापारी/व्यावसाजयक सेवा जवभागात चटई क्षेत्र जनदे शांकाचे
वेगवेगळे वहन अनुज्ञेय असेल .
एकास्त्िक लॉजजस्टीक पाकय हे पजरच्छे द 5 (ब) िध्ये निूद केल्यानुसारच्या जकिान पायाभूत सुजवधा
पूरवेल. जकिान बंधनकारक पायाभूत व सािाईक सुजवधा खालीलप्रिाणे असतील
पायाभूत सुजवधा


अंतगयत रस्ते



जवजेची जोिणी,



संपकाच्या सुजवधा



पाणी जवतरण व आवधयन सुजवधा



िैला व जलजनस्सारण सुजवधा



सांिपाणी प्रजक्रया व जवल्हे वाट सुजवधा



अस्ग्नशिन सेवा



वाहनतळ

सामाईक सुजवधा


शयनागार



उपहार गृह



वैद्यकीय केंद्र



वजन काटा
पजरच्छे द 5(ब) िधील निूद वाहनतळ व अन्य आवश्यक सुजवधा ह्या चटई क्षेत्र जनदे शांक िुक्त

असतील.
उद्योग संचालनालयाने इरादापत्र जारी केल्याच्या जदनांकापासून 5 वर्षांच्या कालावधीत अजधसूजचत
एकास्त्िक लॉजजस्टीक पाकय जवकसन पूणय होणे आवश्यक आहे . उद्योग संचालनालयाने इरादा पत्र जारी
केल्याच्या जदनांकापासून 5 वर्षांच्या कालावधीत एकास्त्िक लॉजजस्टीक पाकय म्हणून अजधसूजचत झालेल्या
क्षेत्राचे जवकसन पूणय होणे आवश्यक आहे . सदर िुदतीत एकावेळी जकिान वर्षयभर अशी िुदतवाढ किाल
तीन वेळा गुणवत्तेच्या आधारावर दे ता येईल. सवय एकास्त्िक लॉजजस्टीक पाकयसा ी उद्योग संचालनालय हे
नोंदणी अजभकरण असतील. इरादापत्र व नोंदणीसा ी अवलंबली जाणारी प्रजक्रया ही एकास्त्िक औद्योजगक
क्षेत्राअंतगयत अनुसरलेल्या प्रजक्रयेच्या अनुरुप असेल. एकास्त्िक लॉजजस्टीक पाकाच्या जवकासकाला
पायाभूत सुजवधा जवकजसत करून त्यांची दे खभाल करावी लागेल. जवकासकाने अशा सुजवधा भाड्याने /
भािे पट्ट्याने घ्यावेत अिवा द्यावेत ककवा स्वतःच्या वापरासा ी े वावेत.

ब) लॉजिस्टीक पाकक (Logistics Park)
पायाभूत चटई क्षेत्र जनदे शांकासजहत जकिान 20000 चौरस फु ट बांधीव क्षेत्रफळ असलेली
लॉजजस्टीक पुरव ा पाकय / इिारत ही लॉजजस्टीक पाकय म्हणून जनदे जशत केली जाईल. लॉजजस्टीक पाकय
म्हणून अजधसूजचत

केलेल्या क्षेत्रफळापैकी जकिान 80% क्षेत्रफळ हे पजरच्छे द 5(अ) िधील निूद

लॉजजस्टीक सेवा पुरजवण्यासा ी उपयोगात आणले गेले पाजहजे व उवयजरत 20% क्षेत्रफळ हे िुंबई िहानगर
पाजलका/पुणे िहानगर पाजलका/ ाणे िहानगर पाजलका,वगळू न पजरच्छे द 5(क) व 5(ि) िध्ये निूद
व्यापारी/व्यावसाजयक सेवा व सािाईक सुजवधा पुरजवण्यासा ी वापरता येईल. लॉजजस्टीक पाकांना लागू
ककवा 1 चटई क्षेत्र जनदे शांक, ह्यापैकी जो जास्त असेल तो लागू राहील.
उद्योग संचालनालयाने इरादापत्र जारी केल्याच्या जदनांकापासून 3 वर्षांच्या कालावधीत अजधसूजचत
एकास्त्िक लॉजजस्टीक पाकय जवकसन पूणय होणे आवश्यक आहे . उद्योग संचालनालयाने इरादा पत्र जारी
केल्याच्या जदनांकापासून 3 वर्षांच्या कालावधीत लॉजजस्टीक पाकय म्हणून अजधसूजचत झालेल्या क्षेत्राचे
जवकसन पूणय होणे आवश्यक आहे . सदर िुदतीत एका वेळी जकिान वर्षयभर अशी िुदतवाढ किाल 3 वेळा
गुणवत्तेच्या असधारावर दे ता येईल. सवय लॉजजस्टीक पाकयसा ी उद्योग संचालनालय हे नोंदणी अजभकरण
असतील. इरादापत्र व नोंदणीसा ी अवलंबली जाणारी प्रजक्रया ही िाजहती तंत्रज्ञान व िाजहती तंत्रज्ञान
सहाय्यभूत सेवा धोरण 2015 अंतगयत अनुसरलेल्या प्रजक्रयेच्या अनुरुप असेल. लॉजजस्टीक पाकाच्या
जवकासकाला पायाभूत सुजवधा जवकजसत करून त्यांची दे खभाल करावी लागेल. जवकासकाने अशा सुजवधा
भाड्याने / भािे पट्ट्याने घ्यावेत अिवा द्यावेत ककवा स्वतःच्या वापरासा ी े वावेत.
8)

जनयोिन प्राजधकरण
राज्यात एकास्त्िक लॉजजस्टीक पाकयच्या जवकसनासा ी िहाराष्ट्र औद्योजगक जवकास िहािंिळ हे

जवशेर्ष जनयोजन प्राजधकरण असेल.
9)

उद्योगाचा दिा
उद्योगांच्या यशस्वी पजरचालनासा ी िजबूत लॉजजस्टीकची गरज लक्षात घे ता लॉजजस्टीक क्षेत्राला

उद्योगाचा दजा दे ण्यात येईल.
10)

एकात्ममक लॉजिस्टीक पाकक/ लॉजिस्टीक पाककसाठी 200% पयं त अजतजरक्त चटई क्षे त्र

जनदे शाांक :एकास्त्िक लॉजजस्टीक पाकय/ लॉजजस्टीक पाकयसा ी राज्यात सवयत्र 1 अिवा अनुज्ञेय असलेला जो
जास्त असेल असा िूळ चटई क्षेत्र जनदे शांक अनुज्ञेय असेल. अजधिुल्यासजहत ककवा जशवाय लॉजजस्टीक
पाकयच्या जवकसनासा ी िूळ चटई क्षेत्र जनदे शांकावर 200% अजतजरक्त चटई क्षेत्र जनदे शांक खालील प्रिाणे
अनुज्ञेय असेल :क्र.

पाककचे जठकाण (पीएसआय 2013 मध्ये व्याख्या केल्यानुसार)

1.

शून्य उद्योग जजल्हा व नक्षलवादाने प्रभाजवत जवभाग

2.

पुणे,

ाणे, बृहन्िुंबई, कल्याण िोंजबवली, िीरा भायंदर, पनवेल उल्हासनगर,

अंबरनाि, नवी िुंबई हे िहानगरपाजलका जवभाग, शून्य उद्योग जजल्हा व
नक्षलवादाने प्रभाजवत जवभाग यांच्या व्यजतजरक्त

अजधमुल्य
काही नाही
10%

3.

पुणे, ाणे, बृहन्िुंबई, कल्याण िोंजबवली, िीरा भायंदर, पनवेल उल्हासनगर,

15%

अंबरनाि, नवी िुंबई िहानगरपाजलका जवभाग
जटप :- तिाजप अजधिूल्याची आकारणी जवकासकाने अजतजरक्त चटई क्षेत्रासा ी केलेल्या िागणीपयंत जसिीत
राहील.
11)

अजतजरक्त िमीन आच्छादन
सेटबॅक व अग्नी सुरक्षा जवजनयि व प्रचजलत चटई क्षेत्र जनदे शांक िानकांच्या अधीन राहू न एकास्त्िक

लॉजजस्टीक पाकांना एकूण जजिनीच्या क्षेत्राच्या 75% पयंत अजतजरक्त जिीन आच्छाजदत करण्यास
परवानगी दे ण्यात येईल.
12)

झोन जनबं धाांमध्ये जशजिलता
शेती, उद्योग ककवा व्यापार क्षेत्रासा ी लॉजजस्टीक पाकयची जनकि लक्षात घे ता लॉजजस्टीक उपक्रि

राज्यभरातील सवय जवभागांिध्ये अनुज्ञेय असतील. कृ र्षी व ना- जवकास क्षेत्रासा ी अिवा औद्योजगक क्षेत्र
वगळू न ज्या क्षेत्रािध्ये झोन बदलाची आवश्यकता असेल अशा क्षेत्रािध्ये झोन बदल अजधिूल्याची
आकारणी टाऊनशीप धोरणाच्या धतीवर रे िीरे कनर दराच्या 15% दराने केली जाईल.
13)

उां चीच्या जनबं धाांमध्ये जशजिलता :एकास्त्िक लॉजजस्टीक पाकय/लॉजजस्टीक पाकय यांच्या सुरक्षेच्या गरजांचा जवचार केल्यानंतर जागेचा

किाल वापर करण्यासा ी खुल्या आवारांसा ी बहु स्तरीय िांिणीबाबतच्या राष्ट्रीय इिारत संजहतेनस
ु ारचा
उं चीबाबतच्या तरतुदी जशजिल करण्यात येतील. अस्ग्नशिन जवभागाच्या क्षितेप्रिाणे उपलब्ध रस्ता रुंदी
सापेक्ष इिारतीची किाल उं ची 24 िीटर अनुज्ञेय असेल.
लॉजजस्स्टक उपक्रि जकफायतशीर होण्यासा ी आवश्यकतेनस
ु ार िजल्याची अजतजरक्त उं ची िंजरू
करताना अजतजरक्त चटईक्षेत्र जनदे शांक (FSI) लावण्यात येणार नाही. इिारतील प्रत्येक िजल्याची उं ची व
Staking of Material सा ी िजल्यांचे details याबाबत प्रस्ताव िा. िुख्य सजचवांच्या अध्यक्षतेखाली
उच्चाजधकार सजितीसिोर े वून कायान्वयन आदे श जनगयजित करण्यात येतील.
14)

औद्योजगक दराने वीि पुरवठा
िंजरू एकास्त्िक लॉजजस्टीक पाकय/ लॉजजस्टीक पाकयसा ी ह्या धोरणाच्या पजरच्छे द 5(क) िधील

व्यावसाजयक व व्यापारी सुजवधांच्या व्यजतजरक्तच्या उपक्रिांसा ी औद्योजगक दराने वीज उपलब्ध करून
दे ण्यात येईल. िंजरू एकास्त्िक लॉजजस्टीक पाकय/ लॉजजस्टीक पाकयसा ी िहाराष्ट्र वीज जनयािक कंपनीच्या
तरतुदीनुसार Power Distribution Franchises model स्वीकारता येईल. तसेच अपांपाजरक ऊजा
स्त्रोताचा वापर करुन, वीज जनिीती व वीज जवतरण तसेच वीज जवक्री संबंजधत लॉजजस्टीक पाकय क्षेत्रात
करण्याची िुभा असेल. याजशवाय िहाराष्ट्र राज्य जवद्युत जवतरण कंपनी जल. (MSEDCL) किू न त्यांच्या
अजधजनयिातील तरतुदीनुसार अन्य कोणत्याही जवद्युत जनिीती करणाऱ्या कंपनीकिू न वीज घे ण्याची िुभा
संबंजधत लॉजजस्टीक पाकयसा ी असेल. तसेच Substation ते Switching Station िध्ये Access
Approval दे ईल. याजशवाय जवद्युत ग्राहक तारांिधून Substation Switching Station ला Lilo of Power
अनुज्ञेय राहील. लॉजजस्टीक पाकय िध्ये 24X7 अखंिजरत्या वीज पुरव ा एक्सप्रेस फीिर िाफयत करण्यात
येईल.

15)

जनणायक पायाभूत पाठबळ
राज्य शासन आवश्यकतेनस
ु ार एकास्त्िक लॉजजस्टीक पाकय व लॉजजस्टीक पाकय यांचेसा ी पाणी,

वीज, व जतिपयंत पोहोच रस्ता अशा पायाभूत सुजवधा पुरजवण्याची काळजी घे ईल. ह्या सुजवधा एकास्त्िक
लॉजजस्टीक पाकय/लॉजजस्टीक पाकयच्या Last mile connectivity पुरजवण्यासा ीचे स्त्रोत राज्य शासनाचे
उपक्रि असलेल्या िहाराष्ट्र औद्योजगक जवकास िहािंिळ, िहाराष्ट्र वीज जवतरण कंपनी जलजिटे ि किू न
व पायाभूत सुजवधा जवकसन जनधी योजनेिधून पुरजवण्यात येतील.
16)

सुरक्षा रक्षकाांची उपलब्धता
राज्य शासनाच्या िहाराष्ट्र राज्य सुरक्षा िहािंिळाच्या िहाराष्ट्र सुरक्षा दलाद्वारे एकास्त्िक

लॉजजस्टीक पाकय/ लॉजजस्टीक पाकयसा ी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्िा पूतयता करण्यासा ी सक्रीय सहकायय
करण्यात येईल.
17)

एक जिडकी योिना
“िैत्री” ह्या एक जखिकी गुंतवणूकदार सुजवधा कक्षाद्वारे लागू असलेले औद्योजगक परवाने दे ण्याची

सुजवधा िहाराष्ट्र शासन करे ल. िैत्रीिध्ये पजरवहन जवभागाला सुद्धा प्रजतजनजधत्व दे ण्यात येत असून ते
प्रादे जशक पजरवहन कायालयाशी संधान े ऊन तक्रारींचे जनरसन करतील.
18)

कामगार कायद्याांमधील बदल
एकास्त्िक लॉजजस्टीक पाकयची संकल्पना ही स्वयंचलन व आधुजनकीकरण यावर जवशेर्ष भर दे त

आधाजरत असल्याने यांजत्रक/स्वयंचजलत लॉजजस्टीक सुजवधांना अन्य कोणताही कायदा लागू राहणारा नाही.
िाजहती तंत्रज्ञान व िाजहती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणाप्रिाणे लॉजजस्स्टक पाकय क्षेत्रात दे खील
24x7 काि करण्याची िुभा दे ण्यात येईल.
19)

कौशल्य जवकास
चालक, रोख रक्कि हाताळणारे , सुरक्षा रक्षक इत्यादी कािांिध्ये लोकांना प्रजशक्षण दे ण्यासा ी

िहाराष्ट्र शासन राज्याच्य कौशल्य जवकास जवभागा सोबत काि करे ल. िहाराष्ट्र राज्य सुरक्षा िहािंिळ व
कै. प्रिोद िहाजन कौशल्य जवकास योजनेच्या अनुर्षंगाने शासन रोख रक्कि हाताळणारे , सुरक्षा रक्षक व
लॉजजस्टीक करण्यासा ी आवश्यक इतर कुशल िनुष्ट्यबळ उपलब्ध करून दे ण्याचा प्रयत्न करे ल.
20)

अत्स्तमवातील लॉजिस्टीक सेवेच्या पायाभूत सुजवधा अद्ययावत करणे
जभवंिी, पनवेल, तळोजा, नाजशक, औरं गाबाद, तळे गाव नागपूर व इतर ज काणी लॉजजस्टीक झोन

घोजर्षत करून अस्स्तत्वातील लॉजजस्टीक सेवेच्या पायाभूत सुजवधा अद्ययावत करण्यात येतील.
सद्य: अस्स्तत्वातील लॉजजस्टीक सेवा दे णाऱ्या जागा / इिारती पुनर्थवकासाद्वारे सदर उपक्रि सुरु
े ऊ शकतील व स्िाजनक स्वराज्य संस्िा त्यांच्या जवकास जनयंत्रण जनयिावलीिध्ये सुयोग्य बदल करतील.
21)

केंद्रीय योिनाांना प्रोमसाहन
लॉजजस्टीक पाकय क्षेत्रात केंद्र शासनाच्या जवजवध भागाच्या जवजवध योजनां चा लाभ घे ण्यासा ी

आवश्यक ते प्रोत्साहन दे ण्यासा ी पजरणािकारक पाऊले उचलली जातील.

22)

उच्चाजधकार सजमती : एक एकीकृ त व समन्वयक हाताळणी
लॉजजस्टीक सेवा क्षेत्राचे यश हे पजरवहनाचे जवजवध पयाय, कािगारांिधील आवश्यक कौशल्यांची

उपलब्धता, जजिनीची व अन्य पायाभूत सुजवधांची उपलब्धता यांवर अवलंबन
ू असल्यािुळे रे ल्वे व
जकनाऱ्यावरील वाहतूक खचय , राष्ट्रीय द्रुतगती िहािागय, शे वटच्या टोकापयंत रस्ते, बहु जवध लॉजजस्टीक पाकय,
रस्त्यांची दे खभाल, तंत्रज्ञानाचा अंगीकार, कौशल्य जवकास व उपकरण सेवा ह्यासारख्या क्षेत्रांिध्ये एकीकृ त
व सिस्न्वत हाताळणी आवश्यक आहे .
ह्यासा ीच िा. िुख्य सजचवांच्या अध्यक्षतेखाली आंतर जवभागीय सजितीची स्िापना करण्यात
आली असून त्यािध्ये बंदर, िहािागय, व कौशल्य जवकास प्राजधकरणे, िहाराष्ट्र औद्योजगक जवकास
िहािंिळ,उद्योगांचे प्रजतजनधी यांची सजिती ग ीत करण्यात आली असून सदर सजिती ह्या धोरणाच्या
अंिलबजावणीत येणारे अििळे , व आव्हाने यांचा जवचार करे ल व त्यावर संभाव्य उपाययोजनांचा जवचार
करून सूचना करे ल व त्याच्या अंिलबजावणीवर लक्ष े वेल.
सदर सजमतीचे िालील प्रमाणे सदस्य असतील
1. अजतजरक्त िुख्य सजचव/प्रधान सजचव (उद्योग)
2. प्रधान सजचव (सावयजजनक बांधकाि जवभाग )
3. िुख्य काययकारी अजधकारी , िहाराष्ट्र औद्योजगक जवकास िहािंिळ
4. प्रधान सजचव/सजचव ( पजरवहन )
5. प्रधान सजचव ((नगर जवकास जवभाग (नजव-1) )
6. प्रधान सजचव ( उजा )
7. प्रधान सजचव ( कौशल्य जवकास )
8. जवकास आयुक्त (उद्योग) - सदस्य सजचव
असा काययगट बंदरे , रस्ते, जविानतळ, घटलेला टनयअरावुंि टाईि, तसेच कोरिे बंदर जवकास,
द्रुतगती िहािागय जनर्थिती, अस्स्तत्वातील पायाभूत सुजवधांची कोंिी काढू न टाकणे , िाजहती तंत्रज्ञान इत्यादी
जाळ्याद्वारे अि पासून इजतपयंत जोिू न घे ईल.
हीच सजिती सदर धोरणाच्या अंिलबजावणी वर दे खरे ख व संजनयंत्रण करे ल व जजिे आवश्यक
असेल जतिे सवय प्रजक्रया जवकजसत करे ल. सजिती दर सहा िजहन्यांनी धोरणाच्या अंिलबजावणीचा आढावा
घे ईल व काही सुधारणा / दुरुस्त्या/ बदल / उपाययोजना करणे आवश्यक असल्यास त्या केल्या जातील.
23)

पजरवहन, कायदा व इतर बाबी सोडजवण्यासाठी सजमती.
अपर िुख्य सजचव/प्रधान सजचव (उद्योग)यांच्या अध्यक्षतेखाली पोलीस व प्रादे जशक पजरवहन

कायालयातील अजधकाऱ्यांची एक सजिती स्िापन करण्यात येईल व सदर सजिती पजरवहन, कायदा व इतर
बाबीची सोिवणूक करे ल.
********

Maharashtra's Logistics Parks Policy-2018
1

Preamble :Today, logistics is recognized as an international service with the potential
to trade globally and earn foreign exchange for the country. Given the
dynamic economic situation, globalization and rapid developments in the
logistic sector, it has changed into the concept of an industry. Logistics today
play a pivotal role in the economic development of the country.
In India, radical reforms such as GST implementation will change the
distribution models of large conglomerates requiring them to adopt
geographic distribution strategies. In the World Bank’s biennial measure of
international supply chain efficiency, called Logistics Performance Index,
India’s is ranked at 35 in 2016, indicating concerns in the area of country’s
logistic infrastructure.
The sector today faces challenges such as availability of suitable land,
lack of skilled workforce, inadequate infrastructure in terms of roads, rail,
ports and airports and more. The sector is also largely unorganized. A
majority of investment in traditional warehouses with an average size of less
than 10,000sq. ft. and height of 3 to 4 meters that are used for storage with
single user facilities. These infrastructure lacks in quality standards and
specifications. Modern warehouses with an approximate size of less than
50,000 sqft, equipped with racking systems, palletization and standardization,
leak proof structures, with 24 hour security, multi user facility with modern
infrastructure that are located near optimal locations, making the best usage
of automation and IT leading to minimum pilferage and losses form only a
small number.
Since Maharashtra is the most industrialized state in India, augmented
with a huge consumer market, challenges faced by logistics sector need to be
addressed at the earliest.The policy aims to address the challenges faced by
the logistic sector in the State.
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Policy Objectives :
Make Maharashtra a part of the global supply chain.
 Upgrade from traditional warehousing to provider of fully integrated
value added logistic services.

Improve efficiency and reduction in logistic costs.

Improve overall logistic infrastructure of the state to ensure last mile
connectivity.
Policy Target : Develop Logistics Clusters in the state & develop at least 25
integrated multi-modal logistic parks across the State.
 Promote a minimum of 100 logistic parks.

4.

Eligibility for establishment of Logistic Park
 Private land owner or developer appointed by them or any
Company with legal entity
 Lease Owners of MIDC Land with minimum 30 years of balance
lease period of MIDC will be eligible for establishment of Logistic
Parks.

5. Activities constituting a Logistic Parks :A logistic park can include the following activities: (The list is indicative)
(A) Logistic services:
- Cargo aggregation/segregation
- Sorting, grading, packaging/repackaging, tagging/labelling
- Distribution/ Consumer Distribution.
- Inter-modal transfer of material and container
- Open and closed storage
- Ambient condition storage for transit period
- Custom bonded warehouse
- Container freight station
- Container terminals
- Material handling equipment facilities for efficient movement and
distribution of semi-finished or finished products
(B) Infrastructure:
- Internal roads,
- Power line,
- Communication facilities,
- Internal Public Transportation System,
- Water distribution and water augmentation facilities,
- Sewage and drainage lines,
- Effluent treatment and disposal facilities,
- Fire Tenders arrangements
- Parking
(C) Business and commercial facilities:
- Dormitories,
- Guest Houses
- Canteen
- Medical Centre
- Petrol Pump
- Banking and finance
- Office Space
- Hotel
- Restaurants
- Hospital/Dispensary
- Administration office

(D) Common Facilities:
- Weigh Bridge
- Skill Development center
- Computer center
- Sub contract exchange
- Container freight station
- Production Inspection Centre
- Repair workshop for vehicles & production machinery in the park.
The department of Industries, Government of Maharashtra may revise the list
of permissible activities from time to time as per requirements of the sector.
6.

Procedure for Development of Logistic Parks:-

Private land owner or developer appointed by them or Lease Owners
of MIDC Land with minimum 30 years of balance lease period of MIDC or
lands acquired by the MIDC under MID Act 1961 for the purpose of joint
venture Logistic Parks shall be notified by the MIDC after receiving a
proposal from the applicant. Notwithstanding anything contained in the
Development Plan or the Regional plan, upon such notification, such area
shall be automatically changed & the area will be available for development
of Logistic Park.
For setting up of logistic park, directions will be given under section
154 of Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966.
7. Logistics Parks:(A) Integrated Logistics Park (ILP) :An “Integrated logistic park” will be defined as one that is spread over
a minimum of 5 acres of land and having minimum 15 meters wide access
road.
A minimum of 70% of the total area notified as ‘Integrated Logistic
Park’ shall be used for providing logistic services (mentioned in para5(A)),
and upto 30% of remaining area will be permitted for support services and
common facilities mentioned in para5(C) and 5(D). The increase in
minimum area above 70% (viz. 80:20, 90:10 but not 60:40) will be
permitted automatically and no separate permission will be required from
department. Floating of FSI shall not be permissible from the area of
industrial zone to the area of support services or vice versa, but floating of
FSI shall be permitted within the respective areas of industrial zone and
support activity zone separately.
The Integrated Logistics Park shall provide minimum infrastructure as
mentioned in Para 5(B). The mandatory minimum infrastructure and
Common Facilities will be as under,

Infrastructure :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Internal roads
Power line
Communication facilities
Water distribution and water augmentation facilities
Sewage and drainage lines
Effluent treatment & disposal facilities
Fire tender arrangements
Parking

Common facilities:
a. Dormitories
b. Canteen
c. Medical Centre
d. Weigh Bridge
The parking and other essential services mentioned in para5(B) will be
free of FSI.
The Development of a notified Integrated Logistics Park shall be
completed within 5 years from date of issue of Letter of Intent (LOI) by
Directorate of Industries. The extension to time limit upto a minimum of one
year at a time and not more than 3 times may be granted on merits.
Directorate of Industries will be the registering agency for all Integrated
logistic parks. The procedure adopted for issue of letter of intent and
registration would be in line with that adopted under the Integrated Industrial
Area. The developer of Integrated Logistics Park will have to develop the
infrastructure and create and maintain the facilities. Such facilities can be
hired/leased/rented or put to own use by the Developer.
(B) Logistics Park (LP) :Logistics park/building with a minimum of 20000 sq feet Built up Area
with base FSI will be designated as Logistics Park (LP). The 80% of the total
area notified as ‘Logistic Park’ should be used for providing logistic services
(mentioned in para 5(A)), and up to 20% of the remaining area will be
permitted for support services and common facilities mentioned in para 5(C)
and 5(D) excluding MCGM/PMC and TMC. Logistics Parks will be allowed
applicable FSI or 1, whichever is higher
The Development of a notified Logistics Park shall be completed within
3 years from date of issue of Letter of Intent (LOI) by Directorate of
Industries. The extension to time limit upto a minimum of one year at a time
and not more than 3 times may be granted on merits. Directorate of Industries
will be the registering agency for all logistic parks. The procedure adopted
for issue of letter of intent and registration would be in line with that adopted
under the IT/ITES Policy 2015. The developer of Logistics Park will have to
develop the infrastructure and create and maintain the facilities. Such
facilities can be hired/leased/rented or put to own use by the Developer.
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Planning Authority:Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) shall be
declared as the Special Planning Authority for the development of Integrated
Logistic Parks across the State.
9 Industry Status:Considering the necessity of having a strong logistic backbone for the
successful operation of industries, the logistic sector will be accorded
‘Industry’ status.
10 Upto 200% Additional FSI for Integrated Logistics Park & Logistics
Park:All over the state for Integrated Logistic Parks & Logistic Parks 1 or
permissible basic FSI whichever is more will be applicable. Upto 200%
of additional FSI will be admissible over the base FSI for development of
Integrated Logistic Park & Logistics Park with or without premium as
follows :Sr
No.
1
2

3

Location of Parks (As defined under PSI 2013)

Premium

No industries district and Naxalism affected areas
Areas other than PMC, TMC, MCGM,
KalyanDombivali, Mira Bhayendar, Panvel,
Ulhasnagar, Ambernath,Navi Mumbai Muncipal
Corporation, NID and Naxlism Affected Areas
PMC, TMC, MCGM, KalyanDombivali, Mira
Bhayendar, Panvel , Ulhasnagar, Ambernath, Navi
Mumbai Muncipal Corporation

Nil
10 %

15 %

Note : However premium charged will be limited upto the demand made
by the developer for additional FSI.
11. Higher Ground Coverage :Integrated logistic parks shall be allowed higher ground coverage upto
75% (subject to setback and fire safety regulations and existing FSI norms
being followed).
12. Relaxation on Zone Restrictions :Considering the need for logistic park for agriculture, industrial or even
commercial activity, logistic facilities will be permitted in any zone across
the state. Excluding agriculture and no development zone or industrial zone if
there is need of zone conversion, zone conversion premium will be charged at
15% prevailing ready reckoner rate will based on township policy.

13. Relaxation on height restrictions:For Integrated Logistic Park & Logistics Park after taking in to
consideration the fire safety requirements, the height restrictions as per the
provisions of the National Building Code on multi-level staking for open
container yards would be relaxed if applicable to ensure optimum space
utilization. As per the capacity of the fire department & availability of road
width maximum height of the building will be admissible upto 24 meters.
In order to make logistic activities affordable the excess height of the
floor as per the requirement will not be calculated / considered for additional
FSI. The proposal for the floor details for each floor height and staking of
material in the building, will be placed before Empowered Committee under
the Chairmanship of the Chief Secretary & operational guidelines will be
issued only after approval of the committee.
14. Power at Industrial Rate:For all approved Integrated Logistic Park & Logistic parks,
electricity will be made available at industrial rates for activities other than
business and commercial facilities under para 5(C) of this policy. As per
provisions of the Maharashtra Electricity Regulatory company Power
Distribution Franchises Model can be accepted for approved Integrated
logistics park /logistics parks. Also for logistic parks production of
electricity using non-conventional energy sources, its distribution and
selling will be allowed. Besides logistics parks are allowed to purchase
electricity from any other electricity generating company, as per the
provisions in Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited
(MSEDCL) Act. Also Access approval from the substation to the
switching station will be permitted. Besides LILO of power from the
transmission lines to the substation/ switching station will be allowed.
Uninterrupted 24 X 7 power supply will be made available to the Logistic
Parks.
15.

Critical Infrastructure Support:-

Where ever needed the State Government would ensure last-mileconnectivity access to critical utilities such as water, power and access roads
upto the Integrated Logistic Park & Logistic Park. Resources to provide
access to these utilities for the last mile connectivity would be borne by the
state through its various agencies such as MIDC, MSEDCL etc. and schemes
such as Critical Infrastructure Fund Scheme.
16.

Availability of security guards :-

Maharashtra Security Force established by the state government’s
Maharashtra State Security Corporation will proactively support integrated

logistic parks & logistic park to ensure availability of required security
arrangements.
17.

Single Window Clearance:-

GoM will facilitate applicable industrial clearances through single
window investor facilitation cell - MAITRI. MAITRI will have
representation from the transport department and will support in liasoning
with the RTO and for grievance redressal.
18. Modification of Labour Law:Since the concept of integrated logistic parks involves State of Art
facilities with focus on mechanization and automation, such ILP/LP facilities
will not be covered under any other Act.
As per Information technology & Information technology enabled
services policy, Logistic Park areas will be permitted to work 24x7.
19. Skill Development:GoM will work with the skill development department of the state to
train people for jobs such as drivers, cash handlers, security gaurds etc. In
association with the Maharashtra State Security Corporation and Late
PramodMahajan Skill Development Scheme, the government would work to
develop skilled workforce required for bullion and cash transfer business and
other logistic services.
20. Upgrading existing logistic infrastructure:Government will facilitate in developing and upgrading the logistic
infrastructure by declaring logistic zones in Bhivandi, Panvel, Taloja, Nashik,
Aurangabad, Talegaon, Nagpur and more.
Existing logistic premises/buildings can continue the said activity
through redevelopment and the local bodies will make provisions in the DC
rules accordingly.
21.

Promotion of Central Government Schemes:Effective steps will be taken to take benefits of Government of India
Schemes in Logistic Park areas.
22. Integrated and Co-ordinated approach: An empowered committee:
Since the success of the logistic sector is hugely dependent on
availability and interoperability of different modes of transports, availability
of requisite skills amongst the workforce, availability of sufficient land and
related infrastructure close to the consumption hubs it is imperative that an
integrated approach be adopted across segments such as rail freight corridor,

coastal freight corridor, national expressways, last-mile roads, multi-modal
logistic parks, road maintenance, technology adoption, skill development,
and equipment service and standards.
It is for this reason that an empowered inter departmental committee be
established under the Chairmanship of Hon. Chief Secretary of the state with
representatives from port authorities, highway authorities, skill development
authorities, MIDC, and industry players to periodically take a stock of the
road blocks and challenges in different segments, discuss probable solution
and oversee implementation of the suggestions of the committee.
The members of the committee would include:
1) Addl Chief Secretary/ Principal Secretary (Industry)
2) Principal Secretary (Public Works Department)
3) CEO – Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC).
4) Principal Secretary /Secretary (Transport)
5) Principal Secretary (UD-1)
6) Principal Secretary (Energy)
7) Principal Secretary (Skill Development)
8) Development Commissioner (Industries) as Member Secretary
Such empowered committee will ensure intermodal first and last mile
connectivity through a network of ports, roads and airports, reduced
Turnaround Time, speedy execution of infrastructure development such as
development of dry ports, development of expressways etc. smoother
clearances, decongestion of existing infrastructure, IT connectivity and more.
The same committee will also review and monitor the implementation
of the said policy and develop procedures and modalities where required.
Committee shall review the implementation and effectiveness of the policy
every six months and corrective measures / changes / amendments if required
shall be done.
23.

Committee to address transportation and law & order issues:-

A joint committee of RTO and Police authorities under the
chairmanship of Additional Chief Secretary/Principal Secretary (Industries)
will be established to address law & order and transportation issues.
*********

