विभागीय स्तरािर स्थापना करण्यात आलेल्या “मैत्री”
कक्षासाठी कंत्राटी पद्धतीिर कममचाऱयांची वनयुक्ती ि
पावरश्रवमक

वनवित

करण्याबाबत

मागमदर्मक

सूचना.......

महाराष्ट्र र्ासन
उद्योग, ऊर्जा ि कामगार विभाग
र्ासन वनर्मय क्रमांक- ई बीझ- 2013 / प्र.क्र. 117/ उद्योग-8
मादाम कामा रोड, हु तात्मा रार्जगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032
वदनांक- 03/1२/2015.
पहा:- 1) र्ासन वनर्मय, उद्योग ऊर्जा ि कामगार विभाग, क्रमांक आयआयआय पॉवलसी-2010/
प्र.क्र. 768/उद्योग-2, वदनांक 22/2/2013
2) र्ासन वनर्मय, उद्योग ऊर्जा ि कामगार विभाग, क्रमांक ई बीझ- 2013 / प्र.क्र. 117/ उद्योग-8,
वदनांक 1/3/2014
3) र्ासन वनर्मय, उद्योग ऊर्जा ि कामगार विभाग, क्रमांक मेइम-2014/प्र.क्र. 88/उद्योग-8,
वदनांक 8/1/2015
4) र्ासन वनर्मय, उद्योग ऊर्जा ि कामगार विभाग, क्रमांक मेइम-2014/प्र.क्र. 88/उद्योग-8,
वदनांक 8/1/2015.
5) र्ासन वनर्मय, उद्योग ऊर्जा ि कामगार विभाग, क्रमांक- ई बीझ- 2013 / प्र.क्र. 117/ उद्योग-8
वद.२८/०७/२०१५.
प्रस्तािना :राज्यस्तरािर

कायमरत

एकात्त्मक

सुलभता

कक्ष-

मैत्रीच्या

(MAITRI)

धतीिर

वद.२८/०७/२०१५ च्या संदभम क्र. ५ िरील र्ासनवनर्मयान्िये सूक्ष्म,लघु ि मध्यम उद्योगांतील
गुंतिर्ूकदारांसाठी महसूली विभाग स्तरािर गुंतिर्ूक सोयी-सुविधा कक्ष ( Divisional Investor
Facilitation Cell ) स्थापन केला आहे. सदर कक्षाच्या दै नंवदन

ि वनयवमत कायालयीन

कामकार्जासाठी अवधकारी/कममचाऱयांच्या वनयुक्तीची कायमपद्धती ि त्यांना दरमहा अनुज्ञय
े
पावरश्रवमक वनवित करण्याची बाब र्ासनाच्या विचाराधीन होती.

सदर अनुषंगाने र्ासनाने

खालीलप्रमार्े वनर्मय घेतला आहे.
र्ासन वनर्मय :राज्यातील सुक्ष्म, लघू ि मध्यम उद्योगातील गुंतिर्ूकदारांसाठी महसूली विभाग स्तरािर
स्थापन करण्यात आलेल्या “मैत्री” समनिय कक्षातील अवधकारी/कममचाऱयांच्या वनयुक्तीची
कायमपद्धती ि त्यांना दरमहा अनुज्ञय
े पावरश्रवमक पुढीलप्रमार्े असेल.
अ) रचना, पद ि दरमहा अनुज्ञय
े पावरश्रवमक:-
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पद

अ.क्र.

पदनाम

दरमहा पावरश्रवमक प्रती
कममचारी

अ)

उद्योग सह संचालक

ब)

उद्योग
सेिावनिृत्त

अध्यक्ष

संचालनालयाचे सदस्य सवचि
उद्योग

---रू. 40,000/-

सह

संचालक/अवधक्षकीय उद्योग
अवधकारी
क)

सेिावनिृत्त

उद्योग सदस्य (एकूर् दोन)

रू. 25,000/-

अवधकारी/उद्योग
वनवरक्षक/सल्लागार संस्था
ड)

कायालयीन कममचारी

कंत्राटी कममचारी (एकूर् रू. 15,000/दोन)

ब) अवधकारी / कममचारी वनयुक्तीची कायमपद्धती 1) संबंवधत विभागाचे उद्योग सह संचालक हे सदर कक्षाचे पदवसद्ध अध्यक्ष असतील.
2) िरील तक्त्यातील “ब” येथील कममचारी वनयुक्त करण्यासाठी संबंवधत विभाग स्तरािर
स्थावनक िृत्तपत्रांत र्जावहरात दे ण्यात यािी. उद्योग संचालनालयातील वनिृत्त अवधकारी ककिा
उद्योगांर्ी संलग्न कायालयातील समकक्ष अवधकारी यांचेकडू न अर्जम मागविण्यात यािे. प्राप्त
अर्जांमधून एका व्यक्तीची विकास आयुक्त (उद्योग) यांचे मान्यतेने वनिड करण्यात यािी.
3) िरील तक्त्यातील “क” येथील कममचारी वनयुक्त करण्यासाठी उद्योग संचालनालयाच्या
संबंवधत विभागीय कायालयाकडू न सेिा वनिृत्त कममचाऱयांकडू न अर्जम मागविण्यात यािेत.
प्राप्त अर्जांमधून दोन व्यक्तींची विकास आयुक्त (उद्योग) यांचे मान्यतेने वनिड करण्यात यािी.
4) उपरोक्त “ड” येथील कममचारी वनयुक्त करण्यासाठी विभागीय स्तरािर अध्यक्ष तथा उद्योग
सह संचालक, विभागीय मैत्री कक्ष यांनी प्रचवलत पद्धतीचा अिलंब करून कंत्राटी पद्धतीने
दोन कममचा-यांची वनयुक्ती करण्यात यािी.
5) सदरचे अवधकारी/ कममचारी यांची वनयुक्ती प्रथमत: एक िषासाठी करण्यात यािी. िषम
अखेरीस कामाचा आढािा घेऊन त्यांना पुन्हा एक िषम मुदतिाढ दे ता येईल.
6) कंत्राटी तत्त्िािर भरती केलेल्या कममचाऱयांना प्रत्येक मवहन्यात एक वदिस तांवत्रक खंड
दे ण्यात येईल.
7) वनयुक्त अवधकारी/कममचारी िगाचे पावरश्रमीक (Remuneration) आवर् इतर अनुषंवगक खचम
“MIDC” यांचेमार्मत करण्यात येईल.
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सदर र्ासन वनर्मय महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या िेबसाईटिर
प्रवसध्द करण्यात आला असून त्याचा संगर्क संकेतांक क्रमांक 201512031150187710 असा
आहे . हा आदे र् वडर्जीटल स्िाक्षरीने सांक्षावकत करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदे र्ानुसार ि नािाने,

KOCHAREKAR
SHRADDHA DEVEN

Digitally signed by KOCHAREKAR SHRADDHA DEVEN
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA,
ou=INDUSTRY ENERGY AND LABOUR,CID - 918058,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=KOCHAREKAR SHRADDHA DEVEN
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( श्रध्दा कोचरेकर )
कक्ष अवधकारी, महाराष्ट्र र्ासन
प्रवत,
१) प्रधान सवचि (महसूल(, महसूल ि िन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
२) प्रधान सवचि (नवि-1), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
३) प्रधान सवचि (र्जलसंपदा-2) र्जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
४) प्रधान सवचि (ऊर्जा(, उद्योग, ऊर्जा ि कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
५) प्रधान सवचि (कामगार(, उद्योग, ऊर्जा ि कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
६) प्रधान सवचि, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
७) सवचि (पयािरर्(, पयािरर् विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
८) सदस्य सवचि, महाराष्ट्र प्रदु षर् वनयंत्रर् मंडळ, मुंबई.
9) मुख्य कायमकारी अवधकारी, महाराष्ट्र औद्योवगक विकास महामंडळ, मुंबई.
10) विक्रीकर आयुक्त, विक्रीकर विभाग, माझगांि, मुंबई.
11) विकास आयुक्त (उद्योग(, उद्योग संचालनालय, मुंबई.
12) सिम विभागीय आयुक्त.
13) मुख्य कायमकारी अवभयंता, महावितरर्, प्रकार्गड, बांद्रा (पुि(म , मुंबई.
14) सह मुख्य कायमकारी अवधकारी, महाराष्ट्र औद्योवगक विकास महामंडळ, मुंबई.
15) सिम वर्जल्हावधकारी.
16) सिम विभागीय अवधकारी, महाराष्ट्र औद्योवगक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य.
17) उद्योग सह संचालक, मुंबई विभाग, कोकर् विभाग, पुर्े विभाग, औरंगाबाद विभाग,
नागपूर विभाग ि अमरािती विभाग.
18) सिम महाव्यिस्थापक, वर्जल्हा उद्योग केंद्र.
19) संबंवधत विभागांचे संपकम अवधकारी.
प्रत,
1) मा. मुख्य सवचि यांचे िरीष्ट्ठ स्िीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
2) प्रधान सवचि (उद्योग( यांचे स्िीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
3) वनिडनस्ती, उद्योग-8 कायासन.
******
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