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र्ासन गनणशय क्र. मऔधो -2016/प्र.क्र. 209/ उद्योि-2, 
मादाम कामा रोड, हुताममा रार्जिुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई- 400 032. 
गदनांक : 15 फेब्रिुारी, 2018 

प्रस्तािना:- 
 कें द्र सरकारने गिरे्ष आर्थथक क्षेत्र अगधगनयम, 2005 ि गिरे्ष आर्थथक क्षेत्र गनयम, 2006 लािू केले 
असून, मया अंतिशत काही गिरे्ष आर्थथक क्षते्र े अगधसूगचत केलेली आहेत. बार्जारपठेेमध्ये असलेली प्रगतकूल 
पगरत्स्थती तसचे अर्ा गिरे्ष आर्थथक क्षेत्रासंाठी गिगिध करांमध्ये कमी करण्यात आलेल्या प्रोमसाहनाममक 
बाबीमुळे महाराष्ट्र राज्यात मंरू्जर करण्यात आलेले/अगधसगूचत करण्यात आलेली गिरे्ष आर्थथक क्षेत्र ेअगधसूचना 
रद्द  अथिा मािे घेण्यात आली आहेत. भगिष्ट्यात आणखी काही गिरे्ष आर्थथक क्षेत्र ेप्रस्ताि  अगधसूचना रद्द अथिा 
मािे घेण्याची र्क्यता आहे. अर्ा पगरत्स्थतीमध्ये राज्य र्ासन अर्ा गनणशयाप्रत आले आहे की, या भािांचा 
गनयोर्जनबद्ध गिकास आगण औद्योगिकरणास चालना देण्यासाठी एक योग्य अस े गनिशमन धोरण (Exit Policy) 
तयार करणे आिश्यक होते. 
2. ही बाब गिचारात घेऊन अगधसूचना रद्द केलेल्या / प्रस्ताि मािे घेण्यात आलेल्या गिरे्ष आर्थथक क्षेत्रांच्या 
र्जमीनीचा िापर कसा करता येईल याबाबतच्या धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी र्ासनाने उद्योि, ऊर्जा ि 
कामिार गिभािाचा र्ासन गनणशय क्र.आयआयपॉगलसी-2010/प्र.क्र.768/2010/उद्योि-2, गद.20.7.2012 
नुसार संचालक, निररचना, महाराष्ट्र राज्य, पणेु यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सगमती स्थापन केली. सगमतीने सिश 
संबगंधतांर्ी सखोल चचा करुन तसेच सगमतीच्या बठैकांमध्ये गिगिध गिषयांिर अभ्यास करुन उक्त 
गिषयासंबधंीचा अहिाल र्ासनास गदनांक 23.11.2012 रोर्जी सादर केला आहे. या सगमतीच्या गर्फारर्ी 
तपासून घेतल्यानंतर सदर अहिाल काही बदलांसह स्िीकारला आहे. अंगतमत: एकात्ममक औद्योगिक क्षेत्र े
गिकगसत करण्यासंबधी धोरण स्िीकारण्यात आले होते.   
3. औद्योगिकरणासाठी उपलब्ध करुन गदलेल्या क्षते्राचा िापर ि मयािरील परतािा हा र्जािगतक 
व्यापारातील चढ/उतारािर तसेच तेर्जी/मंदीिर अिलंबनू असतो. गर्िाय उमपादन प्रगक्रयेत र्जगमनीचे मूल्य एका 
गिगर्ष्ट्ट रकमेपके्षा र्जास्त िाढगिता येत नाही.  मयामुळे रगहिासी ि िागणज्यीक आिाराचं्या गनर्थमतीतनू गिकासक 
आर्थथक समतोल साधू र्कतो. संयकु्त उपक्रम गिरे्ष आर्थथक क्षेत्रािर एकात्ममक औद्योगिक क्षेत्र गिकगसत 
करण्यासाठी, मयांना प्राप्त होणाऱ्या 'औद्योगिक िापरासाठी' 60 टक्के ि परूक बाबींच्या िापरासाठी  40 टक्के या 
र्जगमनीच्या िापरामधील प्रमाणात बदल करुन महाराष्ट्र औद्योगिक गिकास महामंडळाच्या गनयगमत औद्योगिक 
िसाहतीप्रमाणे अनुज्ञये असलेला 80: 20 असा र्जगमनीचा िापर गनगित करण्यात यािा. तसेच महाराष्ट्राच े
औद्योगिक धोरण -2013 सोबतचे “अनुसची- अ” येथे नमूद केलेल्या एकात्ममक औद्योगिक क्षेत्र गिकगसत 
करण्यासंबधंी धोरणामध्ये पात्रतेसंदभांत काही गनकष गनगित केले आहेत. मयापकैी “सदर धोरण संबगंधत गिरे्ष 
गनयोर्जन प्रागधकाऱ्याच्या गिकास गनयंत्रण गनयमािलीमध्ये समागिष्ट्ट करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेगर्क ि निर 
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रचना अगधगनयम, 1966 च े कलम 37 (1अअ) नुसार र्जाहीर सचूना प्रगसध्द करण्याच्या तारखेपयंत (गनयत 
गदनांक ) तसचे िरील ििशिारीतील र्ज े गिरे्ष आर्थथक क्षते्र सदर गनयत गदनाकंानंतर 6 मगहनयांच्या आत ना- 
अगधसूचीत ककिा औपचागरक मंरू्जरीनंतर मािे घेण्यात येतील अर्ी क्षेत्र े “एकात्ममक औद्योगिक क्षेत्रे” म्हणनू 
गिकसीत करण्यास पात्र राहतील.” या तरतूदीमुळे काही गिरे्ष आर्थथक क्षेत्र ना-अगधसचूीत होऊन / 
औपचारीक मंरू्जरी नंतर मािे घेऊन, देखील गनयत गदनांकापयंत उक्त कायशिाही न लाल्याने ते अपात्र ठरण्याची 
र्क्यता आहे. मयामुळे सदर धोरण अत्स्तत्त्िात आणण्यामािील अतंस्थ हेत ूसाध्य होत नसल्याने उक्त “गनयत 
गदनांक” सबंधंीत पात्रतेच्या गनकष पणूशत: काढून टाकण्याची बाब र्ासनाच्या गिचाराधीन होती.   
 

र्ासन गनणशय : 
राज्य र्ासन अथिा राज्य र्ासनाचे उपक्रम/ महाराष्ट्र औद्योगिक गिकास महामंडळ / गसडको 

यांचेकडील र्जमीनीिर स्थागपत गिरे्ष आर्थथक क्षेत्रािर एकात्ममक औद्योगिक क्षेत्र गिकगसत करण्यासंदभात 
र्ासनाकडून नव्याने पढुीलप्रमाणे धोरण गनगित करण्यात येत आहे.   
1. राज्य र्ासन अथिा राज्य र्ासनाच े उपक्रम / म.औ.गि.म./गसडको यांचकेडील र्जमीनीिर स्थागपत 
गिरे्ष आर्थथक क्षेत्रािर एकात्ममक औद्योगिक क्षेत्र गिकगसत कराियाच े लाल्यास, औद्योगिक िापरासाठी' 60 
टक्के ि परूक बाबींच्या िापरासाठी  40 टक्के या र्जगमनीच्या िापर अनुज्ञेय होता.  या र्जगमनीच्या  िापराच्या 
प्रमाणात बदल करुन अर्ा क्षेत्रािरील एकात्ममक औद्योगिक क्षेत्राच्या गिकासनासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक 
गिकास महामंडळाच्या गिकास गनयंत्रण गनयमािलीनुसार   अनुज्ञये असलेला गकमान 80 टक्के औद्योगिक 
िापरासाठी  ि कमाल 20 टक्के  िापर परूक बाबींसाठी असा र्जगमनीचा िापर गनगित करण्यात येत आहे. 

 

2. महाराष्ट्राचे औद्योगिक धोरण 2013 सोबतचे “अनुसची- अ” येथे नमूद केलेल्या एकात्ममक औद्योगिक 
क्षेत्र गिकगसत करण्यासंबधंी धोरणामध्ये पात्रतेसंदभांत काही गनकष गनगित केले आहेत. मयापकैी “सदर धोरण 
संबगंधत गिरे्ष गनयोर्जन प्रागधकाऱ्याच्या गिकास गनयमािलीमध्ये समागिष्ट्ट करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेगर्क ि 
निर रचना अगधगनयम, 1966 चे कलम 37 (1अअ) नुसार र्जाहीर सूचना प्रगसध्द करण्याच्या तारखेपयंत (गनयत 
गदनांक) तसेच िरील ििशिारीतील र्ज े गिरे्ष आर्थथक क्षेत्र सदर गनयत गदनाकंानंतर 6 मगहनयांच्या आत ना- 
अगधसूचीत ककिा औपचागरक मंरू्जरीनंतर मािे घेण्यात येतील अर्ी क्षेत्र े “एकात्ममक औद्योगिक क्षेत्रे” म्हणनू 
गिकसीत करण्यास पात्र राहतील.” 

उपरोक्त तरतूदीमुळे काही गिरे्ष आर्थथक क्षते्र ना-अगधसूचीत होऊन / औपचारीक मंरू्जरी नंतर मािे 
घेऊन देखील गनयत गदनांकापयंत उक्त कायशिाही न लाल्याने ते अपात्र ठरण्याची र्क्यता आहे. मयामुळे सदर 
धोरण अत्स्तत्त्िात आणण्यामािील अंतस्थ हेत ू साध्य होत नसल्याने उक्त “गनयत गदनांक” संबधंीत गनकष 
पणूशत: काढून टाकण्यात येत आहेत. 
3. खेड इकॉनॉगमक इनरास्रक्चर प्रा.गल.(KEIPL) यांचेकडून प्रकल्पबागधत रे्तकऱ्यांची कंपनी खेड 
डेव्हलपसश गल. (KDL) यांना हस्तांतरीत होणाऱ्या 15% गिकगसत भखंूडाच्या क्षेत्रासाठी आकारल्या र्जाणाऱ्या 
मुद्रांक रु्ल्काच्या रकमेस मंुबई मुद्राकं अगधगनयम कलम (9) नुसार लोकगहतास्ति माफी देण्यात येत आहे. 
4. खेड इकॉनॉगमक इनरास्रक्चर प्रा.गल.(KEIPL) या कंपनीस गिना-अगधसूगचत लालेल्या क्षेत्रामध्ये 
एकात्ममक औद्योगिक क्षेत्र (IIA) स्थागपत करण्यासाठी तमित: मानयता देण्यात येत आहे. निी मंुबई गिरे्ष आर्थथक 
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क्षेत्र संदभात मा. मुख्य सगचिांच्या अध्यक्षतेखालील गनयकु्त उच्चागधकार सगमती खेड इकॉनॉगमक इनरास्रक्चर 
प्रा.गल.(KEIPL) च्या एकात्ममक औद्योगिक क्षेत्रा संदभात देखील पढुील कायशपध्दती गनगित करेल.  
5. मा. मंत्रीमंडळाने गदलेली मानयता गिचारात घेऊन, या र्ासन गनणशयातील संबगंधत तरतुदींच्या संदभात 
मंत्रालयीन गिगिध गिभािाकडून स्ितंत्रपणे र्ासन गनणशय / अगधसूचना गनिशगमत करणे अपेगक्षत आहे. मया 
संबगंधत यादी पगरगर्ष्ट्ट-अ   मध्ये नमूद करण्यात आली असून, स्तंभ 2 मध्ये नमूद केलेल्या र्ासन गनणशयाच्या 
पगरच्छेदामधील गनणशय गिचारात घेऊन स्तंभ -4 मध्ये नमूद केलेल्या गिभािाकडून तमसंबधी आदेर् / मािशदर्शक 
तमि े / र्ासन गनणशय / गिकास गनयंत्रण गनयमािलीत सधुारणा अगधसूचना गनिशगमत करण्याबाबत कायशिाही 
करण्यात येईल.  
6. या र्ासन गनणशयानुसार सिश संबगंधत गिभािांनी आिश्यक ते आदेर् अगधसूचना मिरीत गनिशगमत 
कराव्यात. 
 सदर र्ासन गनणशय महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळािर उपलब्ध 
करण्यात आला असून मयाचा संिणक सकेंताकं 201802141807342510 असा आहे. सदर र्ासन गनणशय 
गडर्जीटल स्िाक्षरीने साक्षांगकत करुन काढण्यात येत आहे.   
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेर्ानुसार ि नािाने. 
                                                         
 

                                                                                                                       
                                   ( संर्जय देिांिकर ) 
                                                       सह सगचि, महाराष्ट्र र्ासन 
प्रगत, 
1. मा. राज्यपालांच ेप्रधान सगचि 
2. मा. मुख्य सगचि, मंत्रालय, मंुबई. 
3. मा. मुख्यमंत्र्याच ेप्रधान सगचि, मुख्यमंत्री सगचिालय, मंुबई. 
4. मा. मंत्री (उद्योि) यांच ेखार्जिी सगचि, मंत्रालय, मंुबई. 
5. मा. राज्यमंत्री (उद्योि) यांच ेखार्जिी सगचि, मंत्रालय, मंुबई. 
6. मा. मंत्री (सिश)  यांचे खार्जिी सगचि, मंत्रालय, मंुबई. 
7. मा. राज्यमंत्री (सिश)  यांचे खार्जिी सगचि, मंत्रालय, मंुबई. 
8. मा. गिरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र  गिधानसभा यांच ेखार्जिी सगचि, महाराष्ट्र गिधानमंडळ सगचिालय, 

गिधानभिन, मंुबई. 
9. मा. गिरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र  गिधानपगरषद यांच ेखार्जिी सगचि, महाराष्ट्र गिधानमंडळ सगचिालय, 

गिधानभिन, मंुबई. 
10. मा. अध्यक्ष, गिधानसभा यांच ेखार्जिी सगचि, गिधानमंडळ सगचिालय, गिधानभिन, मंुबई. 
11. मा. सभापती, गिधानपगरषद यांचे खार्जिी सगचि, गिधानमंडळ सगचिालय, गिधानभिन, मंुबई. 
12. अपर मुख्य सगचि (गित्त), मंत्रालय, मंुबई 
13. अपर मुख्य सगचि, गनयोर्जन, मंत्रालय, मंुबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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14. प्रधान सगचि, निर गिकास (नगि-1), मंत्रालय, मंुबई  
15. प्रधान सगचि, महसूल ि िन गिभाि, मंत्रालय, मंुबई  
16. र्ासनाचे सिश अपर मुख्य सगचि/ प्रधान सगचि,/ सगचि, मंत्रालय, मंुबई. 
17. गिभािीय आयुक्त, कोकण गिभाि, / औरंिाबाद गिभाि/ पणेु गिभाि/ नागर्क गिभाि/ अमरिती 

गिभाि नागर्क गिभाि. 
18. गिकास आयकु्त (उद्योि), उद्योि संचालनालय, निीन प्रर्ासकीय इमारत मंुबई 
19. मुख्य कायशकारी अगधकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक गिकास महामंडळ, मंुबई 
20. सिश गर्जल्हागधकारी. 
21. उद्योि ऊर्जा ि कामिार गिभािाच्या गनयंत्रणाखालील महामंडळे / र्ासकीय उपक्रम यांचे 

व्यिस्थापकीय संचालक / मुख्य कायशकारी अगधकारी. 
22. सदस्य सगचि, महाराष्ट्र प्रदूषण गनयंत्रण मंडळ, मंुबई. 
23. उद्योि गिभािातील सिश सहसगचि/उपसगचि/कक्ष अगधकारी, मंत्रालय, मंुबई. 
24. उद्योि सह संचालक/ अगधक्षकीय उद्योि अगधकारी, मंुबई प्रागधकरण गिभाि / कोकण गिभाि/ पणेु/ 

नागर्क/ अमरािती/ औरंिाबाद/ नािपरू 
25. महाव्यिस्थापक, गर्जल्हा उद्योि कें द्र (सिश) 
26. गनिडनस्ती (उद्योि-2). 
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र्ासन गनणशय क्रमाकं मऔधो-2016/(प्र.क्र.209)/उद्योि-2, गदनांक : 15 फेब्रिुारी, 2018 सोबतचे गििरणपत्र  
 

पगरगर्ष्ट्ट - “अ” 

अ.क्र. सोबतच्या र्ासन 
गनणशयातील पगरच्छेद 

क्रमांक 

कायशिाही गिषय कायशिाही अपेगक्षत 
संबगंधत गिभािाचे नाि 

 

1 1 राज्य र्ासन अथिा उपक्रम / 
म.औ.गि.म./गसडको याचंेकडील 
र्जमीनीिर स्थागपत गिरे्ष आर्थथक 
क्षेत्रािर एकात्ममक औद्योगिक क्षेत्र 
गिकगसत करण्यासाठी र्जगमनीच्या 
िापरात 60:40 (औद्योगिक : परूक) 
या प्रमाणात बदल करुन (औद्योगिक: 
परूक) गकमान 80:20 असा महाराष्ट्र 
औद्योगिक गिकास महामंडळाच्या 
गिकास गनयंत्रण गनयमािलीनुसार 
र्जगमनीच्या िापरात बदल करणे.  

निर गिकास गिभाि 
(नगि-1) 

 
 

2 3 KDLकंपनीस मुद्राकं रु्ल्क माफी.  महसूल ि िन गिभाि 
 

 

 

 



Maharashtra Industrial Policy-2013 Schedule-A 

Modifications for development of Integrated Industrial Area 

    Introduction :  

The Government of India enacted the Special Economic Zone Act, 2005 and 

made the Special Economic Zone Rules, 2006 thereunder.  A number of  SEZs were 

notified under this Act in Maharashtra. However quite a few notified SEZs have been 

either denotified or withdrawn on account of unfavorable market conditions as well 

as reduced incentive regime for the SEZs and there is every possibility of more 

SEZs,  opting to be de-notified or withdrawn in future. The State Government is of   

the opinion that under these circumstances an appropriate exit policy must be 

introduced which would facilitate both   industrialization and planned development 

of such areas. Looking to this aspect, the Government vide Resolution No IIPolicy -

2010/CR-768/2010/IND-2, Dated 20/7/2012 appointed Committee under the 

Chairmanship  of the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune to look 

into the above matter and draft policy to utilised the lands under the de-notified 

/withdrawn SEZ's. The Committee,after considerable deliberation and meetings with 

the concerned, submitted its reports to the Government on 23/11/2012. The 

recommendation made by the said Committee have been duly examined and have 

been accepted with certain modifications.  
 

The use and returns of the area provided for industrialization depend on the 

global trade fluctuations / acceleration / speed / slowdown. Moreover, the value of 

land in the production process cannot be increased beyond a particular amount. 

Therefore, the developers can maintain financial balance through the creation of 

residential and commercial spaces. In order to develop an integrated industrial area 

on a joint venture special economic zone, use of land as 60 percent for the 'industrial 

uses' and 40 percent for the use of supplementary items should be changed to 80:20 

as permissible for the regular industrial estates of Maharashtra Industrial 

Development Corporation. Also, some of eligibility criteria were set out regarding 

the policy of developing integrated industrial areas as mentioned in "Schedule-A" of 

Maharashtra  Industrial Policy-2013. 

The  Special Economic Zones (SEZs), that stand withdrawn or de-notified on 

the date of Notification u/s 37(IAA) of the MRTP Act 1966 that shall be published by 

the Govt. to incorporate the elements of this policy into the  DCRs of the concerned 

Special Planning Authority,   (hereinafter called the Appointed Date)  and the SEZs 

that are de-notified or withdrawn after formal  approval within a period of 6 months 

from the Appointed Date, shall be eligible to be  developed as “Integrated Industrial 

Areas”. 



 Due to above provisions, some de-notified  or withdrawn  Special Economic 

Zones likely to be disqualified due to non-completion of the process till the 

appointment date.  Therefore in order to achieve inherent intent of this policy, the 

matter of removing the relevant criteria for the said "Appointed date", was under 

consideration of the Government. 
 

Government Resolution :- 

 Government is pleased to announce the policy to develop an integrated 

industrial area on the special economic zone established on the lands of state 

government or its Undertaking/ Maharashtra Industrial Development Corporation / 

CIDCO as follows:- 

1.  On the lands of State government or its undertakings/ MIDC/ CIDCO 

where Special Economic Zone (SEZ) is established land used pattern for 

development of Integrated Industrial Area was 60% for Industrial development 

and 40% for development of support activities. 
 

Based on DCR's of MIDC this will be changed for such lands for 

development of Integrated Industrial Area as minimum 80% for industrial 

development and maximum 20% for development of support activities. 

 

           2.    A)  Some of eligibility criteria have been set out regarding the policy of 

developing integrated industrial areas as mentioned in "Schedule-A" 

of Maharashtra  Industrial Policy-2013. 
 

B)  The  Special Economic Zones (SEZs), that stand withdrawn or de-

notified on the date of Notification u/s 37(IAA) of the MRTP Act 1966 

that shall be published by the Govt. to incorporate the elements of 

this policy into the  DCRs of the concerned Special Planning 

Authority,   (hereinafter called the Appointed Date)  and the SEZs that 

are de-notified or withdrawn after formal  approval within a period of 

6 months from the Appointed Date, shall be eligible to be  developed 

as “Integrated Industrial Areas”. 
 

            C)  Due to above provisions, some de-notified or withdrawn Special 

Economic Zones likely to be disqualified due to non-completion of 

the process till the appointment date.  Therefore, in order to achieve 

the inherent intent of this policy, the relevant criteria of "Appointed 

Date" is removed. 

 

 



3. Stamp duty waiver is sanctioned in public interest as per section (9) of 

Bombay Stamp Act for 15% developed the lands to be transferred from Khed 

Economic Infrastructure Pvt. Ltd. (KEIPL) to the company of project affected 

farmer i.e. Khed Development Limited (KDL).  
 

 

4. In-principle approval is accorded for formation of Integrated Industrial 

Area on parcel of denotified land of Khed Economic Infrastructure Pvt. Ltd. 

(KEIPL). The committee for Navi Mumbai Special Economic Zone (NMSEZ) 

under the chairmanship of the Hon'ble Chief Secretary will finalise the modalities 

for formation of Integrated Industrial Area for Khed Economic Infrastructure Pvt. 

Ltd.  (KEIPL) also. 

 

5. Based on this Government resolution all concerned departments will 

issue necessary order / GRs / Notifications in this regard. 

 

********* 
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