
आरे दुग्धवसाहतीमधील जममनीचा वापर 
करण्यास ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात 
धोरण मनमित करण्याबाबत. 
 

महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवधधन, दुग् धव् यवसाय मवकास व म् ्  यव् यवसाय मवर्भा  
शासन पमरपत्रक क्रमाकंः एएमसी-2016/प्र.क्र.41/पदुम-10 

मादाम कामा रोड, हुता्मा राज ुरू चौक, 
मंत्रालय मव्तार, मंुबई-400 032 
तारीख: 22 ऑ ्ट, 2016 

 

पमरपत्रक 
 

 मंुबई  ोरे ाव आरे दुग्धवसाहतीचा संपूणध पमरसर हा हरीत पट्टा व ना मवकास क्षते्र म्हणनू घोमषत 
करण्यात आला आहे. ्यामुळे या क्षते्रात कोणतीही मवकास कामे करण्यास मनबंध आहेत. असे असले तरी 
आरे दुग्ध वसाहतीमधील जमीन मवमवध प्रयोजनार्ध ममळण्याबाबत मवमवध शासमकय मनमशासमकय व खाज ी 
सं्र्ा याचंे मार्ध त शासनाकडे मा णी करण्यात येत असते. आरे दुग्धवसाहत पमरसराचे क्षते्र “ वने” म्हणनू 
घोमषत करणे व संजय  ाधंी राष्ट्रीय उदयान सर्भोवताली पयावरण संवदेनशील क्षते्र घोषीत करणे या 
कारणा्तव वनशक्ती व इतर यानंी मा.राष्ट्रीय हरीत न्यायामधकरण, पुणे येरे् अजध क्र. 34/2015 दाखल 
केला असून या प्रकरणात मा.राष्ट्रीय हरीत न्यायामधकरणाने मद.19/08/2015 रोजी अंतमरम आदेशाव्दारे 
आरे दुग्ध वसाहतीमध्ये कुठलेही बाधंकाम करण्यास ्र्म ती मदलेली आहे. 
 

2.  उपरोक्त प्रमाणे आरे परीसर हा ना मवकास क्षते्रात मोडत असल्याने तसेच मा. राष्ट्रीय हरीत 
न्यायामधकरणाने मद.19/08/2015 अन्वये मदलेले अंतरीम ्र्म ती आदेश लक्षात घेता आरे पमरसर क्षते्रात 
जमीनीचा वापर करण्यास ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी एक मववमक्षत धोरण मनमित करण्याची बाब 
शासनाच्या मवचाराधीन होती. ्यास अनुसरुन खालीलप्रमाणे आरे पमरसर क्षते्राकरीता धोरण मनमित करीत 
आहे.    
 

(अ) मंत्रालयीन प्रशासकीय मवर्भा  ककवा मंत्रालयीन प्रशासकीय मवर्भा ाच्या प्रशासकीय मनयंत्रणाखाली 
आरे दुग्ध वसाहतीमध्ये पूवी पासूनच शासकीय कायालय  ककवा इतर आ्र्ापना अस््तवात असतील 
व अशा शासकीय कायालय / आ्र्ापनेच्या इमारतीमध्ये मवद्यतु पुरवठा, पाणी पुरवठा, साडंपाणी 
व्यव्र्ा, इमारतीमधील नूतनीकरण ककवा मव्तारीकरण इ्यादी बाबींवर  बाधंकाम करावयाचे 
असल्यास करावयाच्या कामाबाबतचा प्र्ताव सदर शासकीय कायालय /आ्र्ापनाच्या प्रशासकीय  
मवर्भा ाच्या मनयंत्रणाखाली असतील ्या संबंमधत प्रशासकीय मवर्भा ानंा सादर करावा.  संबंमधत 
प्रशासकीय मवर्भा ानंा  प्राप्त झालेला प्र्ताव मा. राष्ट्रीय हरीत न्यायामधकरण, पूणे यानंी अजध क्रमाकं 
34/2015 मध्ये  मद.19/08/2015 रोजी मदलेल्या अंतमरम आदेशास अनुलक्षनू सदर प्र्तावास          
मा. राष्ट्रीय हरीत न्यायामधकरणाची परवान ी आवश्यक राहील ककवा कसे, याबाबत मवधी व न्याय 
मवर्भा ाचे अमर्भप्राय घ्यावते. मा. राष्ट्रीय हरीत न्यायामधकरणाची  परवान ी आवश्यक आहे  असे मत  
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मवधी व न्याय मवर्भा ाने व्यक्त केल्यास अशा प्रकरणी संबंमधत प्रशासकीय मवर्भा ामार्ध त  मा. राष्ट्रीय 
हरीत न्यायामधकरणाची पूवध मंजूरी प्राप्त करुन घ्यावी.  तद्नुषं ाने  मा. राष्ट्रीय हरीत 
न्यायामधकरणाची पूवध  मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतर मंजूर पृष्ट्ठासह प्र्ताव संबंमधत प्रशासकीय मवर्भा ानंी  
पदुम मवर्भा ाकडे  मान्यतेसाठी सादर करावा.  ज्या प्रकरणात मा. राष्ट्रीय हरीत न्यायामधकरणाची पूवध 
परवान ी आवश्यक नाही.  असे अमर्भप्राय मवधी व न्याय मवर्भा ाने नोंदमवले असतील,  ती प्रकरणे  मवधी 
व न्याय मवर्भा ाच्या या अमर्भप्रायासह संबंमधत प्रशासकीय मवर्भा ानंी पदुम मवर्भा ाकडे सादर करावीत. 
या प्रमाणे प्रकरणे प्राप्त झाल्यानंतर मा.मंत्री (पदुम) याचं्या मान्यतेअंती  प्रकरणास ना हरकत  
देण्याबाबत मनणधय  पदुम मवर्भा ाने घेतल्यानंतर  ्या मनणधयानुसार मुख्य कायधकारी अमधकारी,आरे 
दुग्ध  वसाहत यानंी कायधवाही करावी. 

(ब) मंत्रालयीन प्रशासकीय मवर्भा ,केन्र शासनाचे सावधजमनक उपक्रम, बृहन्मंुबई महान र पामलका ककवा 
अन्य ्र्ामनक ्वराज्य सं्र्ा अशा शासकीय  / मनमशासकीय सं्र्ाचे आरे दुग्ध  वसाहतीत यापूवी 
प्रकल्प सुरु नसतील व नव्याने एखादा नवीन प्रकल्पाची उर्भारणी करावयाची असल्यास , या प्रकरणी 
अशा प्रकल्पाची आरे दुग्ध वसाहतीमध्ये उर्भारणी करण्याबाबत शासन ्तरावर झालेल्या मनणधयासह 
मा. राष्ट्रीय हरीत न्यायामधकरण याचंी परवान ी घेण्याबाबत मवधी व न्याय मवर्भा ाने मदलेले  अमर्भप्राय 
तसेच  मवधी व न्याय मवर्भा ाने मदलेल्या अमर्भप्रायानुसार मा . राष्ट्रीय हरीत न्यायामधकरणाची  घेण्यात 
आलेली पूवध परवान ी  यासह प्र्ताव संबंमधत प्रशासकीय मवर्भा ाने पदुम मवर्भा ाकडे सादर करावा. 
असा प्र्ताव प्राप्त झाल्यानंतर  पदुम मवर्भा ाने मा.मंत्री (पदुम) याचं्या मान्यतेअंती  घेण्यात आलेला 
मनणधय मुख्य कायधकारी अमधकारी, आरे दुग्ध  वसाहत यानंा अनुपालनासाठी पाठवावा. 

(क)   मंत्रालयीन प्रशासकीय मवर्भा  याचं्या अमधप्याखालील  आरे दुग्ध वसाहतीमध्ये ्र्ामपत असलेले 
शासकीय कायालयाचे, केन्र व राज्य शासनाचे, सावधजमनक उपक्रम, बृहन्मंुबई महान रपामलका व 
अन्य शासकीय व मनमशासकीय सं्र्ाचंे आरे दुग्ध  वसाहतीमधील मंजूर असलेले प्रकल्प तसेच 
शासनाच्या पूवी  मान्यतेने तसेच मा. राष्ट्रीय हरीत न्यायामधकरणाच्या  पूवध सहमतीने  सुरु असलेले 
प्रकल्प यासाठी सहाय्यर्भतू  ठरणाऱ्या अनुषंम क सेवा, संसाधने सामह्य ककवा याची मनर्ममती  
करण्यासाठी आरे दुग्ध  वसाहतीमध्ये जा ेची मा णी करण्याचा प्र्ताव प्रशासकीय मवर्भा ानंी पदुम 
मवर्भा ास सादर करु नयेत. आरे दुग्ध  वसाहतीतील अस््त्वातील प्रकल्पाच्या पूनधबाधंणीसाठी तसेच 
शासनाच्या मान्यतेने नव्याने  उर्भारण्यात येणाऱ्या  प्रकल्पासाठी सहाय्यर्भतू  ठरणारे संसाधने, सेवा 
ककवा व्त ूमनर्ममती व पुरवठा करण्यासाठी संबंमधत कंत्राटदार वा सं्र्ा यानंी आरे दुग्ध  वसाहतीच्या 
बाहेर जा ा उपलब्ध करुन घेण्याबाबत कायधवाही यर्ोमचत ठरेल. 
(ड) उपरोक्त "अ","ब" व "क"येरे् नमूद मवहीत कायधपध्दतीचा अवलंब करुन  सादर  करण्यात आलेल्या 
प्र्तावावं्यमतमरक्त मववमक्षत प्रकरणी अंमतम  मनणधय घेण्याचे  अमधकार मा. मुख्यमंत्री  यानंा राहतील.  
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 सदर शासन पमरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्र्ळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून ्याचा सकेंताक 201608221749106201 असा आहे. हे पमरपत्रक 
मडजीटल ्वाक्षरीने साक्षामंकत करुन काढण्यात येत आहे.  
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने, 
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 प्रधान समचव, महाराष्ट्र शासन  
प्रत, 

1. मा. राज्यपाल याचंे समचव, राजर्भवन, मलबार महल, मंुबई   
2. मा. मुख्यमंत्रयाचंे प्रधान समचव, मंत्रालय, मंुबई  
3. महान र आयुक्त, मंुबई महान र प्रदेश प्रामधकरण, बारंा -कुला संकुल, बारंा (पूवध ), मंुबई -51 
4. आयुक्त, बृहन्मंुबई महान रपामलका. 
5. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय मवकास मवर्भा , वरळी, मंुबई  
6. मजल्हामधकारी, उपन र मजल्हा, बारंा, मंुबई -51 
7. मुख्य कायधकारी अमधकारी, आरे दुग्धवसाहत,  ोरे ाव (पू.),मंुबई-65. 
8. मंत्रालयातील सवध मवर्भा . 
9. मनवड न्ती पदुम-10. 
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