उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणूकदाराुंसाठी राज्यस्तरावर
काययरत असलेल्या सलभता कक्षाप्रमाणेच (MAITRI)
ववभागीय स्तरावर सूक्ष्म, लघ व मध्यम उद्योगाुंच्या
गुंतवणूकदाराुंसाठी

सलभता

कक्ष

स्थापन

करणेबाबत... मागयदर्यक सूचना.
महाराष्ट्र र्ासन
उद्योग, ऊर्जा व कामगार ववभाग,
र्ासन वनणयय क्रमाुंक- ई बीझ- 2013 / प्र.क्र. 117/ उद्योग-8
मादाम कामा रोड, हतात्मा रार्जगरु चौक,
मुंत्रालय, मुंबई-400 032
वदनाुंक- 28/7/2015.
पहा:- 1) र्ासन वनणयय, उद्योग ऊर्जा व कामगार ववभाग, क्रमाुंक आयआयआय पॉवलसी-2010/
प्र.क्र. 768/उद्योग-2, वदनाुंक 22/2/2013
2) र्ासन वनणयय, उद्योग ऊर्जा व कामगार ववभाग, क्रमाुंक ई बीझ- 2013 / प्र.क्र. 117/ उद्योग-8,
वदनाुंक 1/3/2014
3) र्ासन वनणयय, उद्योग ऊर्जा व कामगार ववभाग, क्रमाुंक मेइम-2014/प्र.क्र. 88/उद्योग-8,
वदनाुंक 8/1/2015
4) र्ासन वनणयय, उद्योग ऊर्जा व कामगार ववभाग, क्रमाुंक मेइम-2014/प्र.क्र. 88/उद्योग-8,
वदनाुंक 8/1/2015.
प्रस्तावना :मा. मख्यमुंत्री महोदयाुंनी राज्यात “मेक इन महाराष्ट्र” या उपक्रमाची घोषणा केल्यानुंतर
औद्योवगक गुंतवणूकदाराुंना सलभतेने सेवा परववण्याच्या प्रवक्रयेस गती वमळालेली आहे. उद्योग
वनर्ममतीसाठी उद्योगाुंना ववववध परवाने, ना-हरकती दे ण्याच्या काययपध्दतीत रचनात्मक सधारणा करणे हे
उविष्ट्ट ठरवून त्याकरीता ई-व्यासपीठ/ ई-गव्हनयन्सच्या सहाय्याने र्ासकीय प्रवक्रयेमध्ये सलभता,
काययक्षमता आवण पारदर्यकता वनमाण करण्यात येत आहे .
2.

महाराष्ट्राचे औद्योवगक धोरण 2013 मधील वववहत तरतदी नसार र्ासनाने राज्यस्तरावर

“गुंतवणूकदार सलभता कक्ष” र्ासन वनणयय वद. 22/02/2013 व 01/03/2014 अन्वये कायान्वीत केला
आहे. अवधकृतपणे या कक्षाचे नाव महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आवण गुंतवणूकदार सलभता कक्ष
[Maharashtra Industry, Trade and Investor Facilitation Cell (MAITRI)] असे आहे. सद्यस्स्थतीत
मैत्री कक्षाद्वारे रु. 10 कोटी ककवा अवधकची गुंतवणूक असणाऱ्या प्रकल्पाुंना सहाय्य करण्यात येत आहे . या
कक्षाद्वारे गुंतवणूकदाराुंना आवश्यक असलेले परवाने, सुंमती याुंची मावहती व सलभवरत्या प्राप्त
करण्यासाठी सहाय्य करण्यात येते. मैत्रीकक्षाद्वारे उद्योगाुंना सुंमती, परवाने प्राप्त होण्यासाठी पढाकार
घेवून त्याुंचेर्ी सुंपकय साधण्यात येतो. यासाठी इतर सुंबुंवधत ववभागाुंर्ी समन्वय साधण्याचे कायय उद्योग
ववभागामार्यत केले र्जाते. MAITRI अुंतगयत गुंतवणूक प्रकल्पाुंना मदत/मागयदर्यन करणेसाठी ववववध
ववभागाुंचे समन्वयक (Nodal Officers) व पूणय वेळ सल्लागार नेमण्यात आले आहेत.

र्ासन वनणयय क्रमाुंकः ई बीझ- 2013 / प्र.क्र. 117/ उद्योग-8

3.

मा. राज्यपाल महोदय, मा. मख्यमुंत्री आवण मा. मुंत्री (उद्योग) याुंच्या उपस्स्थतीत सूक्ष्म, लघू व

मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्रासाठी राज्यस्तरीय पवरषद मुंबई येथे वद. 09 मे , 2015 रोर्जी आयोवर्जत
करण्यात आली होती. प्रस्तत पवरषदे त उपस्स्थत औद्योवगक सुंघटना आवण औद्योवगक समह याुंनी
केलेल्या ववनुंतीचा साकल्याने ववचार करून राज्यस्तरावर काययरत एकास्त्मक सलभता कक्ष- मैत्रीच्या
(MAITRI) धतीवर सूक्ष्म,लघ व मध्यम उद्योगाुंतील गुंतवणूकदाराुंसाठी महसूली ववभाग स्तरावर गुंतवणूक
सोयी-सववधा कक्ष (Investor Facilitation Cell) स्थापन करण्याची बाब र्ासनाच्या ववचाराधीन होती.
र्ासन वनणयय :उपरोक्त वस्तूस्स्थती लक्षात घेता राज्यातील सक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगातील गुंतवणूकदाराुंसाठी
महसूली ववभाग स्तरावर MAITRI - Divisional Investor Facilitation Cell कक्षाची स्थापना करणेबाबत
र्ासनाने खालील प्रमाणे वनणयय घेतला आहे.
1) महसूली ववभाग स्तरावर मैत्री कक्षाचे गठन पढीलप्रमाणे असेल.
अ.क्र.

ववभाग

मैत्री कायालय

1.

पणे

उद्योग सह सुंचालक, पणे कायालय

2.

नागपूर आवण अमरावती

उद्योग सह सुंचालक, नागपूर कायालय

3.

औरुंगाबाद आवण उप ववभागीय

उद्योग सह सुंचालक, औरुंगाबाद कायालय

कायालय, नाुंदेड
4.

नावर्क

उद्योग सह सुंचालक, नावर्क कायालय

5.

कोकण ववभाग, ठाणे

उद्योग सह सुंचालक, कोकण ववभाग, ठाणे कायालय

2) ववभाग स्तरावरील MAITRI - Divisional Investor Facilitation Cell कक्षाची रचना.
अ) समन्वयक कक्ष MAITRI - Divisional Investor Facilitation Cell कक्ष सुंबुंधीत ववभागीय उद्योग सह सुंचालक
याुंच्या अध्यक्षतेखाली गवठत केला र्जाईल. तसेच समन्वयक म्हणून (Nodal Officers) ववववध
कायालयातील अवधकाऱ्याुंचा समावेर् राहील.
अ.क्र.

सुंबुंधीत ववभागातील अवधकारी

मैत्री कक्षातील दर्जा

1.

सहसुंचालक उद्योग

अध्यक्ष

2.

व्यवस्थापक - महाराष्ट्र औद्योवगक ववकास महामुंडळ (MIDC)

समन्वयक अवधकारी

3.

व्यवस्थापक - महाराष्ट्र प्रदषण वनयुंत्रण महामुंडळ (MPCB)

समन्वयक अवधकारी

4.

उपआयक्त - महसल ववभाग

समन्वयक अवधकारी

5.

व्यवस्थापक - महाववतरण (MSEDCL)

समन्वयक अवधकारी

6.

उपआयक्त - कामगार ववभाग (Labour, DISH & Boiler)

समन्वयक अवधकारी

7.

आयक्त/म.का.अ. - स्थावनक स्वराज्य सुंस्था (Local Development समन्वयक अवधकारी
Authority)
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तथावप, आवश्यकतेनसार इतर ववभागाुंच्या अवधकाऱ्याुंना बैठकीसाठी आमुंवत्रत करण्यात येईल.
सवमतीची बैठक प्रत्येक मवहन्यातून एकदा व ठरावीक वदवर्ी (on fixed date) होईल.
ब) वनयवमत कायालयीन कामकार्ज कक्ष MAITRI - Divisional Investor Facilitation Cell च्या दै नुंवदन व वनयवमत कायालयीन कामकार्ज
आवण सुंबुंधीत ववभागाुंर्ी (Departments) समन्वय साधणे/पाठपरावा करणेसाठी सदर कक्षाची रचना
पढीलप्रमाणे असेल.
अ)

उद्योग सह सुंचालक

ब)

उद्योग

सुंचालनालयाचे

अध्यक्ष
सेवावनवृत्त

उद्योग

सह सदस्य सवचव

सुंचालक/अवधक्षकीय उद्योग अवधकारी
क)

सेवावनवृत्त उद्योग अवधकारी/उद्योग वनवरक्षक/सल्लागार सुंस्था

सदस्य (एकूण दोन)

ड)

दोन कायालयीन कमयचारी

कुंत्राटी कमयचारी

3) MAITRI - Divisional Investor Facilitation Cell चे कायय व र्जबाबदारी 1) ववभागातील सवय सक्ष्म, लहान व मध्यम उत्पादक घटकाुंना उद्योग स्थापन करण्यासुंदभात
र्ासनाकडू न वमळणाऱ्या सवलती, प्रोत्साहने याुंची मावहती, मागयदर्यन व सल्ला दे णे.
2) उद्योग सरु करण्यासाठी सवयसाधारणपणे आवश्यक असलेले परवाने, ना-हरकती व सुंमत्या
सलभतेने व र्जलद गतीने दे ण्यासाठी ववववध ववभागाुंकडे समन्वय व पाठपरावा करणे.
3) मैत्री चे कायालय प्रत्येक ववभागात त्या ववभागाच्या ववभागीय कायालयात स्थापन केले र्जाईल.
4) मैत्री च्या दै नुंवदन कामकार्ज कक्षातील सदस्य सवचवाुंची नेमणूक उद्योग सुंचालनालयाकडू न
सुंचालनालयाच्या सेवावनवृत्त अवधकाऱ्याुंमधून केली र्जाईल. कायालयीन कमयचारी वगाची भरती
(Recruitment) उद्योग सह सुंचालक याुंचेमार्यत कुंत्राटी तत्वावर केली र्जाईल. या
अवधकारी/कमयचारी वगाचे पवरश्रमीक (Remuneration) आवण इतर खचय “उद्योग वमत्र” मार्यत
करण्यात येईल.
5) ववभागातील सवय सक्ष्म, लहान व मध्यम उत्पादक घटकाुंच्या तक्रार वनवारण युंत्रणेचे काम करेल.
ववभागीय स्तरावर MAITRI कक्षाकडे उपस्स्थत करण्यात आलेल्या प्रकरणाुंचे वनवारण ववभागीय
स्तरावरील सवमतीमार्यत केले र्जाईल. ज्या प्रकरणी वनणयय घेणे प्रलुंवबत असेल अर्ी प्रकरणे मा.
मख्य सवचव याुंचे अध्यक्षतेखालील गठीत र्क्तीप्रदान सवमतीकडे अग्रेवषत करण्यात येतील.
वनणययासाठी प्रलुंवबत मिाुंबाबत/प्रकरणाुंबाबत सुंबुंवधत प्रर्ासकीय ववभागाकडू न तातडीने वनणयय
घेतला र्जाईल.
6) अपवादात्मक व ववर्ेष बाब म्हणून धोरणात्मक वनणययासाठीचे प्रकरणे मा. मख्यमुंत्री याुंच्या
अध्यक्षतेखालील मुंत्रीमुंडळ उपसवमतीच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याकरीता उद्योग ववभागास
अग्रेवषत करण्यात येतील.
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सदरचा र्ासन वनणयय महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रवसध्द
करण्यात आला असून त्याचा सुंगणक सुंकेताुंक क्रमाुंक 201507281502528210 असा आहे . हा आदे र्
वडर्जीटल स्वाक्षरीने साुंक्षावकत करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंचे आदे र्ानसार व नावाने,

Sanjay
Shankarrao Ingle

Digitally signed by Sanjay Shankarrao Ingle
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Industry Energy & Labour Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Sanjay Shankarrao Ingle
Date: 2015.07.28 15:19:47 +05'30'

(सुंर्जय इुंगळे )
र्ासनाचे उप सवचव
प्रवत,
1) प्रधान सवचव (महसूल), महसूल व वन ववभाग, मुंत्रालय, मुंबई.
2) प्रधान सवचव (नवव-1), नगर ववकास ववभाग, मुंत्रालय, मुंबई.
3) प्रधान सवचव (र्जलसुंपदा-2) र्जलसुंपदा ववभाग, मुंत्रालय, मुंबई.
4) प्रधान सवचव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार ववभाग, मुंत्रालय, मुंबई.
5) प्रधान सवचव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामगार ववभाग, मुंत्रालय, मुंबई.
6) प्रधान सवचव, ग्रामववकास ववभाग, मुंत्रालय, मुंबई.
7) सवचव (पयावरण), पयावरण ववभाग, मुंत्रालय, मुंबई.
8) सदस्य सवचव, महाराष्ट्र प्रदषण वनयुंत्रण मुंडळ, मुंबई.
9) मख्य काययकारी अवधकारी, महाराष्ट्र औद्योवगक ववकास महामुंडळ, मुंबई.
10) ववक्रीकर आयक्त, ववक्रीकर ववभाग, माझगाुंव, मुंबई.
11) ववकास आयक्त (उद्योग), उद्योग सुंचालनालय, मुंबई.
12) सवय ववभागीय आयक्त.
13) मख्य काययकारी अवभयुंता, महाववतरण, प्रकार्गड, बाुंद्रा (पवय), मुंबई.
14) सह मख्य काययकारी अवधकारी, महाराष्ट्र औद्योवगक ववकास महामुंडळ, मुंबई.
15) सवय वर्जल्हावधकारी.
16) सवय ववभागीय अवधकारी, महाराष्ट्र औद्योवगक ववकास महामुंडळ, महाराष्ट्र राज्य.
17) उद्योग सह सुंचालक, मुंबई ववभाग, कोकण ववभाग, पणे ववभाग, औरुंगाबाद ववभाग,
नागपूर ववभाग व अमरावती ववभाग.
18) सवय महाव्यवस्थापक, वर्जल्हा उद्योग केंद्र.
19) सुंबुंवधत ववभागाुंचे सुंपकय अवधकारी.
प्रवतवलपी,
1) मा. मख्य सवचव याुंचे वरीष्ट्ठ स्वीय सहायक, मुंत्रालय, मुंबई.
2) प्रधान सवचव (उद्योग) याुंचे स्वीय सहायक, मुंत्रालय, मुंबई.
******
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