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                     महाराष्ट्र  औद्योगिक गिकास महामंडळ 
Histroy – 

 

• 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र  राज्याच्या स्थापनेनंतर, महाराष्ट्र  सरकारने 1 ऑक्टोबर 1960 रोजी श्री. एस. जी. बरे्व  यांच्या 

अध्यक्षतेखाली "औद्योगिक गर्वकास मंडळ"  स्थापन केले.  

• एस. जी. बरे्व, आय.सी.एस. उद्योि गर्वभािाला प्राप्त झालेल्या सगमत्ांच्या गिफारिी अंमलबजार्वणीसाठी घेण्यात 

आल्या. बोरकर सगमतीच्या गिफारिीनुंसार उल्हास खोऱ्यातील पाणीपुरर्वठ्याच्या गर्वकासाची जबाबदारी औद्योगिक 

गर्वकास मंडळाकडे (बीआयडी) सोपगर्वण्यात आली होती.  

• बीआयडीने कायदा तयार केला; ते राज्याच्या कायद्यापुढे मांडण्यात आले आगण 1 ऑिस्ट 1962 रोजी "महाराष्ट्र  

औद्योगिक गर्वकास कायदा" च्या रूपात पाररत करण्यात आला ज्याने MIDC ला स्वतंत्र कॉपोरेिन म्हणून जन्म गदला. 

र्वािळे इसे्टट, ठाणे येथे मुख्यमंत्री यिरं्वतरार्व बळरं्वतरार्व चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली एक छोटासा समारंभ पार 

पाडण्यात आला होता .  

• एमआयडीसीने घेतलेल्या महत्त्वाच्या ऐगतहागसक धोरणात्मक गनणणयांमुळे राज्याच्या सामागजक-आगथणक 

पररस्स्थतीमधे्य बदल घडून आला कारण त्ाचे उपक्रम अंतिणत भािात पसरले.  

• औद्योगिक गर्वकासासाठी आर्वश्यक पायाभूत सुगर्वधा म्हणून "पुरेिा क्षमतेची स्वतंत्र गफल्टडण , गपण्यायोग्य 

पाणीपुरर्वठा व्यर्वस्था" स्थापन करण्याचा महत्त्वपूणण धोरणात्मक गनणणय MIDC ने सुरुर्वातीला उचललेले सर्वाणत 

बुस्िमान पाऊल होते. त्ामुळे औद्योगिक के्षत्राजर्वळील लोकसंख्या स्स्थर झाली.  

• एमआयडीसीने त्ांच्या स्वत:च्या पाणीपुरर्वठा यंत्रणेच्या क्षमतेतून जर्वळपासच्या लोकसंखे्यला पाणीपुरर्वठा 

करण्यासाठी घेतलेल्या धोरणात्मक गनणणयामुळे जर्वळपासची लहान िहरे आगण िार्वांमधे्य अभूतपूर्वण िहरी र्वाढ 

झाली.  

• कल्याण संकुल आगण गपंपरी-गचंचर्वडची र्वाढ ही एमआयडीसीने घेतलेल्या या महत्त्वाच्या धोरणात्मक गनणणयाचे 

पररणाम आहेत. 

• बहुराष्ट्र ीय कंपन्ांना आकगषणत करण्यासाठी आर्वश्यक असलेल्या आंतरराष्ट्र ीय दजाणच्या सुगर्वधा लक्षात घेऊन MIDC 

द्वारे महाराष्ट्र ात नऊ गठकाणी पंचतारांगकत औद्योगिक के्षते्र गर्वकगसत केली जातात.  

• व्यापार काये आगण कतणवे्य आगण र्वाहतुकीच्या उदे्दिाने परकीय के्षत्र म्हणून िणल्या जाणाऱ् या िुल्कमुक्त 

उत्पादनांची गनयाणत क्षमता लक्षात घेऊन, गनयाणतदारांना त्रासमुक्त र्वातार्वरण प्रदान करण्यासाठी MIDC द्वारे गर्विेष 

आगथणक के्षते्र गर्वकगसत केली जात आहेत.  

• भारतातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र ाला भारत सरकारकडून 74 गर्विेष आगथणक झोन मंजूरी गमळाल्या आहेत. 

• महाराष्ट्र  राज्यातील गनयोगजत आगण पितिीर औद्योगिक गर्वकासाने सर्वोच्च उत्पादकता, अथणिास्त्रीय कामगिरी, 

व्यर्वसाय कायणक्षमता, सरकारी कायणक्षमता, पायाभूत सुगर्वधा आगण एकूण स्पधाणत्मकतेसाठी महाराष्ट्र ाला भारतामधे्य 

सातत्ाने प्रथम स्थान गदले आहे.  

• जािगतक स्पधाणत्मकता अहर्वाल 2006 नुसार, महाराष्ट्र  दगक्षण कोररया, दगक्षण आगिका, गफगलपाइन्स, ग्रीस, ब्राझील, 

इटली, रगिया आगण इंडोनेगियाच्या पुढे 37 व्या क्रमांकार्वर आहे. 

• राज्यात, एमआयडीसीने 57,650 भूखंडांचे सीमांकन केले आहे आगण 48,701 भूखंड उद्योजकांना गदले आहेत. 

उत्पादनात 28918 उद्योि आहेत. 

•  MIDC   ने राज्यातील MIDC भािात 2240.83 MLD क्षमतेची पाणी पुरर्वठा योजना उपलब्ध करून गदली आहे 

आगण पाण्याचा र्वापर 1314.73 MLD आहे.  

• महाराष्ट्र ातील उद्योिांची मािणी पूणण करण्यासाठी MIDC ने 3238.60 गकमी लांबीच्या पाणीपुरर्वठा पाईपलाईन 

पुरर्वल्या आहेत. पाणीपुरर्वठ्यातून र्वागषणक उत्पन्न रु.432.00 कोटी आहे.  
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• उद्योिांना चांिल्या दजाणचा दृष्ट्ीकोन देण्यासाठी MIDC द्वारे 2422.82 गकमी रसे्त बांधले जातात. MIDC द्वारे 

पायाभूत सुगर्वधांच्या कामांसाठी रु.3096.75 कोटी गर्वकास खचण केला आहे. 

 

 

Achievements – 

• महाराष्ट्र  औद्योगिक गर्वकास महामंडळाने 1,300,000 एकर (5,300 km2) जगमनीसह 225 औद्योगिक संकुल बांधले. 

• IT, BT, र्वाईन (द्राक्ष प्रगक्रया) पाकण , गसल्व्व्हर झोन, रते्न आगण दागिने, कापड, चामडे, रासायगनक उद्योि, इलेक्टर ॉगनक्स, 

अन्न प्रगक्रया, फ्लोररकल्व्चर इत्ादीसंह गर्वगर्वध औद्योगिक के्षत्रांसाठी गर्वशेष पाकण  गर्वकगसत केले आहेत. 

• औद्योगिक के्षत्राचे गर्वसृ्तत नेटर्वकण  प्रस्थागपत केले .  

 

 

 

ABOUT THE ORGANIZATION –  

• महाराष्ट्र  औद्योगिक गर्वकास महामंडळ (MIDC) हा भारतातील महाराष्ट्र  राज्य सरकारचा एक प्रकल्प आहे आगण 

महाराष्ट्र ातील अग्रिण्य महामंडळ आहे.  

• हे व्यर्वसायांना जमीन (खुले भूखंड गकंर्वा बांधलेल्या जािा), रसे्त, पाणीपुरर्वठा, डर ेनेज सुगर्वधा आगण पथगदरे्व यासारख्या 

पायाभूत सुगर्वधा पुरर्वते.  

• डॉ. पी. अनबलिन हे MIDC महाराष्ट्र  औद्योगिक गर्वकास महामंडळाचे CEO आहेत. 
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MIDC LIST IN MAHARASHTRA –  

• एमआयडीसी के्षते्र महाराष्ट्र  राज्यभर पसरलेली आहेत. MIDC ची सुरुर्वात 1962 मधे्य र्वािळे इसे्टट, ठाणे 

हे पगहले औद्योगिक के्षत्र म्हणून झाली.  

• महाराष्ट्र ातील उद्योिांची एमआयडीसी खालीलप्रमाणे आहेत .  

• नांदेड पंचतारांगकत एमआयडीसी, नांदेड 

• सातारा एमआयडीसी, सातारा 

• देिार्व 5 स्टार एमआयडीसी, सातारा 

• कुपर्वाड, सांिली 

• गमरज, सांिली 

• लातूर, लातूर 

• औरंिाबादजर्वळील र्वाळूज 

• सांिलीजर्वळ इस्लामपूर 

• अर्वधान एमआयडीसी, धुळे 

• तारापूर, बोईसर 

• TTC (Trans Thane Creek) ठाणे आगण नर्वी मंुबई जर्वळ 

• पुण्याजर्वळ गपंपरी-गचंचर्वड 

• खेडगसटी राजिुरुनिर, पुणे जर्वळ - भारत फोजण सह संयुक्त उपक्रम 

• नागशकजर्वळ सातपूर, अंबड, गसन्नर, िोदें 

• बुटीबोरी 5 स्टार एमआयडीसी, नािपूर 

• कािल 5 स्टार एमआयडीसी, कोल्हापूर 

• िोकुळ गशरिार्व एमआयडीसी, कोल्हापूर 

• गशरोली एमआयडीसी, कोल्हापूर 

• ORGANIZATION CHART 
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