
उद्योग के्षत्रातील ग ुंतवणूकदारासाठी राज्य स्तरावर 
स लभता कक्ष (Facilitation Centre) स्थापन करणे 
बाबत.. मागगदर्गक सूचना  

महाराष्ट्र र्ासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार ववभाग 

र्ासन वनणगय क्रमाुंकः ई-बीझ-२०१३/प्र.क्र. ११७/उद्योग-८ 
मादाम कामा रोड, ह तात्मा रार्जग रु चौक  

मुंत्रालय, म ुंबई -४०० ०३२ 
 वदनाुंक १/३/२०१४ 
  
पहा-  

र्ासन वनणगय क्रमाुंकः उ.ऊ.व का.वव.क्रमाुंक-आयआयआय पॉवलसी-२०१०/प्र.क्र. 
७६८/उद्योग-२, वदनाुंक २२/२/२०१३ 

प्रस्तावना  
            र्ासनाने  सुंदर्भभत वदनाुंक २२/२/२०१३ रेार्जीच्या र्ासन वनणगयान्वये महाराष्ट्राचे औद्योवगक धोरण-
२०१३ र्जाहीर केले आहे.  सदर र्ासन वनणगयातील पवरच्छेद ७ न सार राज्यात ग ुंतवणूक करण्यास इच्छूक 
असलेल्या ग ुंतवणूकदाराुंना र्ासनाकडून वमळणाऱ्या सवलती, प्रोत्साहने व उद्योग स रु करण्यास 
सवगसाधारणपणे आवश्यक असलेली परवाने, सुंमती याुंची मावहती करुन देणे व सक्षम प्रावधकाऱ्याुंमार्ग त 
मान्यता/परवाने/सुंमती वमळववण्याची कायगपध्दती सहर्जसाध्य व स लभ व्हावी यासाठी राज्य स्तरावर एक 
स्वतुंत्र “एकात्त्मक स लभता कक्ष”  (Integrated Facilitation Centre) स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात 
आली आहे.  त्यान सार कक्षाची स्थापना, सुंरचना, दैनुंवदन कामकार्ज, कक्षामार्ग त देण्यात येणाऱ्या सोयी 
इत्यादी बाबीसुंदभात र्ासनाने खालीलप्रमाणे वनणगय घेतला आहे.     
र्ासन वनणगय :  

राज्यात ग ुंतवणूक करण्यास इच्छूक असलेल्या ग ुंतवणूकदाराुंना र्ासनाकडून वमळणाऱ्या सवलती, 
प्रोत्साहने व उद्योग स रु करण्यास सवगसाधारणपाणे आवश्यक असलेली परवाने, सुंमती याुंची मावहती करुन 
देणे व सक्षम प्रावधकाऱ्याुंमार्ग त मान्यता/परवाने/सुंमती वमळववण्याची कायगपध्दती सहर्जसाध्य व स लभ 
व्हावी यासाठी राज्य स्तरावर एक स्वतुंत्र “एकात्त्मक स लभता कक्ष”  (Integrated Facilitation Centre) 
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स्थापन करण्यास तसेच कक्षाची स्थापना, सुंरचना, दैनुंवदन कामकार्ज, कक्षामार्ग त देण्यात येणाऱ्या सोयी- 
स ववधा इत्यादी बाबी खालीलप्रमाणे वनवश्चत करण्यास र्ासन मान्यता देण्यात येत आहे.  
अ) एकात्त्मक स लभता कक्ष (Integrated Facilitation Centre) स्थापना  

राज्यात ग ुंतवणूक करण्यास इच्छूक असलेल्या ग ुंतवणूकदाराुंसाठी “एकात्त्मक स लभता कक्ष”  
महाराष्ट्र राज्य लघ उद्योग ववकास महामुंडळ, (MSSIDC),  कृपा वनधी, ९ वालचुंद वहराचुंद मागग, बॅलाडग 
इस्टेट, म ुंबई- ४०० ००१ येथे स्थापन करण्याचे वनवश्चत करण्यात आले आहे.  सदर कक्ष वदनाुंक १/३/२०१४ 
पासून स रु करण्यात येईल.  एकात्त्मक स लभता कक्षाचे दैनुंवदन कामकार्ज सकाळी १०.०० ते सायुंकाळी 
५.०० वारे्जपयंत (सावगर्जवनक स ट्टया वगळून) कायगरत राहील.   
ब)  एकात्त्मक स लभता कक्षात देण्यात येणाऱ्या सेवा व कक्षाची कायगकक्षा  

सदर कक्षाव्दारे राज्यात रु. १० कोटीपेक्षा अवधक ग ुंतवणूक करणा-या उत्पादक घटकाुंना 
(Manufacturing Units) उद्योग स्थापन करण्यासुंदभात र्ासनाकडून वमळणाऱ्या सवलती, प्रोत्साहने व 
उद्योग स रु करण्यास सवगसाधारणपणे आवश्यक असलेली परवाने, सुंमती याुंची मावहती व मागगदर्गन, सल्ला 
सेवा देणे तसेच उद्योर्जकाुंच्या अडचणी  द र करणे इत्यादीसाठी सेवा प रववण्यात येईल.  तसेच उद्योग स रु 
करण्यासाठी सवगसाधारणपणे आवश्यक परवाने/सुंमती व सक्षम प्रावधकाऱ्याुंची मान्यता घेण्यासाठी 
ग ुंतवणूकदाराुंना खालील ववभागाुंर्ी सुंबुंवधत बाबींमध्ये सहाय्य करण्यात येईल.  

१) महसूल व वन ववभाग 
२) नगर ववकास ववभाग 
३) र्जलसुंपदा ववभाग 
४) उद्योग,ऊर्जा व कामगार ववभाग (ऊर्जा ववभाग) 
५) उद्योग, ऊर्जा व कामगार ववभाग (कामगार ववभाग) 
६) पयावरण ववभाग 
७) महाराष्ट्र प्रद षण वनयुंत्रण मुंडळ, म ुंबई 
८) महाराष्ट्र औद्योवगक ववकास महामुंडळ, म ुंबई 
९) ववक्रीकर आय क्त, ववक्रीकर ववभाग, माझगाुंव, म ुंबई 
१०)  ववकास आय क्त (उद्योग), उद्योग सुंचालनालय, म ुंबई 
११)  आवश्यकतेन सार इतर ववभागाुंच्या सेवा  
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एकात्त्मक स लभता कक्षाकडून देण्यात येणाऱ्या सेवाुंची यादी सोबतच्या पवरवर्ष्ट्ठ-१ मध्ये नम द 
करण्यात आली आहे.  
क) एकात्त्मक स लभता कक्षाचे दैनुंवदन कामकार्ज  

१) एकात्त्मक स लभता कक्षाचे दैनुंवदन कामकार्ज महाराष्ट्र औद्योवगक ववकास महामुंडळाच्या 
आधीन असेल व एकात्त्मक स लभता कक्षाचे प्रम ख महाराष्ट्र औद्योवगक ववकास महामुंडळाचे 
सह म ख्य कायगकारी अवधकारी हे राहतील.  

२) एकात्त्मक स लभता कक्षासाठी आवश्यक अवधकारी/कमगचारी याुंची वनय क्ती महाराष्ट्र 
औद्योवगक ववकास महामुंडळ व सुंबुंवधत सल्लागार याुंचेकडून केली र्जाईल. 

३) औद्योवगक ववकास महामुंडळ व सुंबुंवधत सल्लागार सुंस्था याुंनी कक्षाच्या कामकार्जाबाबत 
सुंदर्भभत र्ासन वनणगय वदनाुंक २२/२/२०१३ मधील पवरच्छेद ७ मध्ये नम द केलेल्या बाबी 
ववचारात घ्याव्यात.  

४) ववर्ाल व मोठ्या उद्योर्जकाुंनी प्रकल्पासाठी लागणारे परवाने/ना हरकत प्रमाणपते्र इत्यादी 
बाबींसाठी उद्योग घटकाने एकात्त्मक स लभता कक्षाकडे ई-मेलव्दारे अर्जग करणे आवश्यक 
राहील.  

५) एकात्त्मक स लभता कक्षाकडे प्राप्त होणारे अर्जग सुंबुंवधत ववभागाच्या सुंपकग  अवधकाऱ्याकडे 
हस्ताुंतरीत करण्यात येतील व त्याची प्रत सह म ख्य कायगकारी अवधकारी, महाराष्ट्र 
औद्योवगक ववकास महामुंडळ याुंना पाठववण्यात येईल.  

ड) प्रधान सवचव (उद्योग) याुंचे अध्यक्षतेखाली ववभागीय सवमती - 
 एकात्त्मक स लभता कक्षाच्या दैनुंवदन कामकार्जाचा आढावा घेण्यासाठी प्रधान सवचव (उद्योग), याुंचे 
अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे ववभागीय सवमती स्थापन करण्यास र्ासन मान्यता देण्यात येत आहे.  
  

१) प्रधान सवचव (उद्योग)    - अध्यक्ष 
२) ववकास आय क्त (उद्योग)    - सदस्य 
३) म ख्य कायगकारी अवधकारी,  

महाराष्ट्र औद्योवगक ववकास महामुंडळ - सदस्य 
४) सह म ख्य कायगकारी अवधकारी,  

महाराष्ट्र औद्योवगक ववकास महामुंडळ - सदस्य सवचव   
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 प्रधान सवचव (उद्योग) याुंच्या अध्यक्षतेखालील सदर सवमती प्रत्येक मवहन्याच्या द सऱ्या व चौथ्या 
र् क्रवारी एकात्त्मक स लभता कक्षात प्राप्त झालेल्या प्रकरणाुंचा आढावा घेईल.  सवमतीच्या बैठकीसाठी 
एकात्त्मक स लभता कक्षासाठी वनय क्त करण्यात आलेल्या सवग ववभागाचे समन्वयक (Nodal Officers) 
उपत्स्थत राहतील.  समन्वयक अवधकाऱ्याुंची यादी सोबतच्या पवरवर्ष्ट्ठ-२ मध्ये नम द करण्यात आली आहे.  
प्रधान सवचव (उद्योग) के्षत्रीय अवधकाऱ्याुंर्ी Video Conferencing व्दारे सुंपकग  साधतील.  त्यावेळी महाराष्ट्र 
औद्योवगक ववकास महामुंडळाचे ववभागीय अवधकारी व ववभागीय उद्योग सह सुंचालक व आवश्यकतेन सार 
सुंबुंवधत ववभागाुंचे समन्वयक हे महाराष्ट्र औद्योवगक ववकास महामुंडळाच्या सुंबुंवधत ववभागीय कायालयात 
उपत्स्थत राहतील.  
ई) म ख्य सवचव याुंचे अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सवमती- 

एकात्त्मक स लभता कक्षाकडील प्रलुंवबत प्रकरणावर ववचार ववनीमय करुन वनणगय घेण्यासाठी म ख्य 
सवचव याुंचे अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय सवमती स्थापन करण्यास र्ासन मान्यता देण्यात 
येत आहे.  

१) मा. म ख्य सवचव     - अध्यक्ष  
२) सवग सुंबुंवधत ववभागाचे  

सवचव/प्रधान सवचव /अपर म ख्य सवचव  - सदस्य 
३) प्रधान सवचव (उद्योग)    - सदस्य 
४) ववकास आय क्त (उद्योग)   - सदस्य 
५) म ख्य कायगकारी अवधकारी,  

महाराष्ट्र औद्योवगक ववकास महामुंडळ - सदस्य 
६) सह म ख्य कायगकारी अवधकारी,  

महाराष्ट्र औद्योवगक ववकास महामुंडळ - सदस्य सवचव   
 सदर सवमती ३ मवहन्यातून एकदा एकात्त्मक स लभता कक्षाकडील प्रलुंबीत प्रकरणाचा आढावा 
घेऊन योग्य तो वनणगय घेईल.  सवमतीचा सदर वनणगय सुंबुंवधत ववभागाुंवर बुंधनकारक राहील.  
र्) मा. म ख्यमुंत्री याुंचे अध्यक्षतेखाली सवमती - 
 राज्यात ग ुंतवणूक करण्यास इच्छूक असलेल्या ग ुंतवणूकदाराुंच्या अडचणी व त्या सुंदभात 
एकात्त्मक स लभता कक्षाने केलेले कामकार्ज, उद्योगाुंच्या समस्या व उपाययोर्जना या सुंदभात धोरणात्मक 
वनणगय घेण्यासाठी मा. म ख्यमुंत्री याुंचे अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे सवमती स्थापन करण्यात येत आहे.  
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१) मा. म ख्यमुंत्री    - अध्यक्ष 
२) मा. मुंत्री (उद्योग)    - उपाध्यक्ष 
३) प्रधान सवचव (उद्योग)  - सदस्य सवचव  
४) आमुंवत्रत    - आवश्यकतेन सार सुंबुंवधत ववभागाचे मुंत्री 
५) आमुंवत्रत    - आवश्यकतेन सार सुंबुंवधत ववभागाचे सवचव/ 

      प्रधान सवचव /अपर म ख्य सवचव  
ग) एकात्त्मक स लभता कक्षाचा पत्ता, र्ोन नुंबर इत्यादी मावहती  
पत्ता महाराष्ट्र राज्य लघ उद्योगक ववकास महामुंडळ, (MSSIDC), कृपा वनधी, 

९ वालचुंद वहराचुंद मागग, बॅलाडग इस्टेट, म ुंबई- ४०० ००१ 
र्ोन नुंबर  ०२२- २२६२२३२२ 

०२२-२२६२२३६२ 
ई-मेल आयडी नुंबर ifc@mahaebiz.com 

 
२. सदरचा र्ासन वनणगय महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रवसध्द 
करण्यात आला असून त्याचा सुंकेताक २०१४०३०३१६१४४०४३१० असा आहे.   

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आदेर्ान सार व नावाने.  
 

दा. अुं. क लकणी 
 अवर सवचव, महाराष्ट्र र्ासन 
प्रत, 

१. अपर म ख्य सवचव (महसूल), महसूल व वन ववभाग, मुंत्रालय, म ुंबई 
२. प्रधान सवचव (नवव-१) नगर ववकास ववभाग, मुंत्रालय, म ुंबई  
३. प्रधान सवचव (र्जलसुंपदा-२) र्जलसुंपदा ववभाग, मुंत्रालय, म ुंबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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४. प्रधान सवचव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार ववभाग, मुंत्रालय, म ुंबई 
५. प्रधान सवचव (कामगार) उद्योग, ऊर्जा व कामगार ववभाग, मुंत्रालय, म ुंबई 
६. सवचव (पयावरण), पयावरण ववभाग, मुंत्रालय, म ुंबई 
७. सदस्य सवचव, महाराष्ट्र प्रद षण वनयुंत्रण मुंडळ, म ुंबई 
८. म ख्य कायगकारी अवधकारी, महाराष्ट्र औद्योवगक ववकास महामुंडळ, म ुंबई. 
९. ववक्रीकर आय क्त, ववक्रीकर भवन, माझगाुंव, म ुंबई 
१०. ववकास आय क्त (उद्योग), उद्योग सुंचालनालय, मुंत्रालय, म ुंबई  
११.  सवग ववभागीय आय क्त 
१२.  म ख्य कायगकारी अवभयुंता, महाववतरण, प्रकार्गड, बाुंद्रा (प वग), म ुंबई 
१३.  सह म ख्य कायगकारी अवधकारी, महाराष्ट्र औद्योवगक ववकास महामुंडळ, म ुंबई 
१४. सवग वर्जल्हावधकारी 
१५.  सवग ववभागीय अवधकारी, महाराष्ट्र औद्योवगक ववकास महामुंडळ, महाराष्ट्र राज्य 
१६.  उद्योग सह सुंचालक, म ुंबई ववभाग, कोकण ववभाग, प णे ववभाग, नावर्क ववभाग, औरुंगाबाद 

ववभाग, नागपूर ववभाग व अमरावती ववभाग.  
१७.  सवग महाव्यवस्थापक, वर्जल्हा उद्योग कें द्र 
१८. सुंबुंवधत ववभागाचे सुंपकग  अवधकारी.  

प्रवतवलपी- 
१) मा. म ख्य सवचव याुंचे वरीष्ट्ठ स्वीय सहायक, मुंत्रालय, म ुंबई  
२) प्रधान सवचव (उद्योग) याुंचे स्वीय सहायक, मुंत्रालय, म ुंबई  
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ANNEXURE   I 
 
   

Services to be made available through  Single window on Investor Facilitation Cell. 

  

Sr. 
No. 

Govt 
Department 

Office/Authority Service 

For units 
Located in 
MIDC area 

1 MIDC Land Deptt Land Allotment 

2 SPA Building plan Approval 

3 Land Deptt Mortgage NOC 

4 Fire Deptt Fire Approval (Prov) 

5 Fire Deptt Fire Approval (Final) 

6 Engg Deptt Drainage Connection 

7 Engg Deptt Water Connection 

8 Engg Deptt Electrical connection NOC 

For units 
Located 
outside 

MIDC area 

9 Industries 
Deptt 

DI BTAL Permission for agri land>5 ha 

10 Revenue Collectorate N A Permission for agri land 

11 UDD UDD Zone Change for agri land under 
BTAL 

12 Town Planning Building plan Approval  

13 Maharashtra Fire Services Fire Approval (Prov) 

14 Maharashtra Fire Services Fire Approval (Final) 

15 Irrigation Irrigation Deptt Water availability consent 

Compulsory 
for all units 

16 Industries 
Deptt 

DI Stamp Duty Exemption 

17 Ind-8 Approval of Mega Project 

18 Env Deptt MPCB Consent to Establish 

19 MPCB Consent to Operate 

20 Env Deptt Environment Clearance for 
BUA>20000sqm 

21 Labour Deptt DISH   License under Factories Act 1948 

22 DISH Building plan Approval 

23 Labour Permission for contract labour 

24 Labour Boiler permission 

25 Finance Deptt Sales Tax CST Registration 

26 Sales Tax VAT Registration 

27 Sales Tax Profession Tax Registration 

28 Energy Deptt MSEDCL Power Connection 

29 PWD  Elect Inspector Line Charging NOC 
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पवरवर्ष्ट्ठ-२ 
एकात्त्मक स लभता कक्षासाठी वनय क्त करण्यात आलले्या सुंबुंवधत ववभागाुंच्या सुंपकग  अवधकाऱ्याुंची यादी 
अ.क्र. सुंपकग  अवधकाऱ्याचे नाुंव व पदनाम सुंपकग  अवधकाऱ्याुंचा ववभाग 
१ श्री. बा. सो. कोळसे-पाटील, भा.प्र.से, सह 

सवचव (कामगार) 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार ववभाग, मुंत्रालय, 
म ुंबई (कामगार ववभाग)  

२ श्री. एच. एच. गाुंग डे, सह आय क्त ववक्रीकर ववक्रीकर ववभाग, ववक्रीकर भवन, माझगाुंव, 
म ुंबई 

३ श्री. अ. र. परर् रामे, र्ास्त्रज्ञ, श्रेणी-२ पयावरण ववभाग, १५ वा मर्जला, नवीन 
प्रर्ासकीय भवन, मुंत्रालय, म ुंबई 

४ श्री. एस. व्ही. पाटील, ववरे्ष कायग अवधकारी 
(आयटी) 

उद्योग सुंचालनालय, नवीन प्रर्ासकीय 
इमारत, २ रा मर्जला, मुंत्रालयासमोर, म ुंबई 

५ श्री. य. का. भदाणे, कायगकारी अवभयुंता व 
अवर सवचव  

र्जलसुंपदा ववभाग, मुंत्रालय, म ुंबई 

६ श्री. रार्जन कोप, सह सवचव   नगर ववकास ववभाग, मुंत्रालय, म ुंबई 
७ श्री. अमर द ग गले, उप प्रादेवर्क अवधकारी, 

म ुंबई-१ 
महाराष्ट्र प्रद षण वनयुंत्रण मुंडळ, प्रादेवर्क 
कायालय, श्री. छत्रपती वर्वार्जी महारार्ज 
मुंडई, म्यूवनवसपल माकेट वबल्ल्डग, ४ था 
मर्जला, माता रमाबाई आुंबेडकर रोड, म ुंबई-
४०० ००१  

८ श्री. स . वभ. पाटणकर, उप सवचव  महसूल व वन ववभाग, मुंत्रालय, म ुंबई 
९ डॉ. म . सो. केले, कायगकारी अवभयुंता, 

महाववतरण, म ुंबई 
प्रकार्गड, महाववरण कुं पनी, बाुंद्रा (प .) म ुंबई 

१० श्रीमती र्ारदा पोवार, महाव्यवस्थापक (भूमी), 
एमआयडीसी, म ुंबई  

महाराष्ट्र औद्योवगक ववकास महामुंडळ, म ुंबई  
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