उद्योगाांना

सर्व

मांजुऱ्या

एकाच

ठिकाणी

दे ण्यासािी एक ठिडकी योजना राबठर्णे "मैत्री कक्ष" सक्षम करणे.

महाराष्ट्र शासन
उद्योग ऊजा र् कामगार ठर्भाग
मादाम कामा मागव, मांत्रालय, मुांबई.
शासन ठनणवय क्रमाांक मेइम 2015/ प्र.क्र. 105/ उद्योग-8
ठदनाांक - 11 फेब्रुर्ारी, 201६
सांदभव:1) शासन ठनणवय उद्योग ठर्भाग क्र. ई-बीझ-2013/प्र.क्र. 117/उद्योग-8,
ठद. 01/03/2014.
2) शासन ठनणवय उद्योग ठर्भाग क्र. मेइम-2014/प्र.क्र. 88/उद्योग-8,
ठद. 08/01/2015.
3) शासन अठिसूचना सामान्य प्रशासन ठर्भाग ठदनाांक - 21/08/2015.
4) केंद्रीय र्ाठणज्य र् उद्योग मांत्रालय पत्र क्र. अिवशासकीय पत्र क्र. 10(45)/2015-BE.I,
ठद. 01/10/2015
प्रस्तार्नाकेंद्र शासनाने ठद. 29 ठडसेंबर, 2014 रोजी "मेक इन इांठडया" या ठर्षयार्र आयोठजत केलेल्या
एका राष्ट्रीय कायवशाळे त "व्यर्साय करणे सोपे" Ease of doing Business करण्यासािी राज्याला
घालून ठदलेल्या मुदतीत अांमलबजार्णी करण्याकरीता 98 ठशफारशी केल्या होत्या. "व्यर्साय करणे
सोपे" करण्याच्या सांबांिात जागठतक बँकेने केलेल्या सर्ेक्षण अहर्ाल सन 2015-16 मध्ये जागठतक
स्तरार्र दे शाच्या क्रमर्ारीत भारताचा क्रमाांक 130 र्र असून या क्रमर्ारीत पठहल्या 50 मध्ये भारताचा
क्रमाांक यार्ा म्हणून, मा.पांतप्रिानाांनी आर्श्यक ते सर्व उपाय योजण्यार्र भर ठदला आहे. केंद्र
शासनाच्या व्यापार र् र्ाठणज्य मांत्रालयाने या सांबांिात केलेल्या ठशफारशींपैकी, राज्यात उद्योग
उभारण्यासािी आर्श्यक मांजुऱ्या ठमळर्ून दे ण्याकरीता एक ठिडकी योजनेची अांमलबजार्णी करणे,
ही एक महत्र्ाची ठशफारस आहे. त्यास अनुसरुन मुख्य सठचर्ाांनी राज्यात एक ठिडकी योजना राबठर्णे
बाबत "मेक इन इांडीया" कायवशाळे त उपस्स्ित मान्यर्राांना आश्वाठसत केले आहे. मा.मुख्यमांत्री तसेच
मा.मुख्यसठचर् याांचे स्तरार्र "मेक इन इांडीया" आठण "मेक इन महाराष्ट्र" याांच्या प्रगतीचा आढार्ा
घेण्यात येत आहे.
जागठतक बँकेच्या व्यर्साय करणे सोपे करण्यासांबि
ां ीच्या अहर्ालातील एकूण क्रमर्ारीत
भारताचा क्रमाांक र्र यार्ा आठण "मेक इन महाराष्ट्र" चा उपक्रम यशस्र्ी व्हार्ा म्हणून सांबांठित उद्योग
स्िापण्यासािी आर्श्यक ठर्ठर्ि यांत्रणाांकडू न ना हरकते र् परर्ाने याांच्या प्रक्रीया/ टप्पे र् त्यास
लागणारा कालार्िी कमी करणे अपेठक्षत आहे. "एक ठिडकी योजना" पठरणामकारकपणे राबठर्ल्यास
हा उद्देश साध्य करता येईल.
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भठर्ष्ट्यात राज्यातील औद्योठगक गुांतर्णूकीचे र्ातार्रण र्ृध्दींगत होणेसािी ठर्ठर्ि ठर्भागाांचे
परर्ाने मांजूरीच्या प्रक्रीयेचे सुलठभकरण व्हार्े यासािी केंद्रशासनाने ठर्भागठनहाय ठशफारशीची
ठनयमार्ली आिुन ठदली आहे. सदर ठशफारशींच्या अांमलबजार्णीतील प्रगतीनुसार जुलै, 2015
पासून राज्याांना प्रगती ठनदे शाांक दे ण्याची प्रक्रीया सुरु झाली आहे. या ठशफारशींपैकी अत्यांत महत्र्ाची
ठशफारस "एक ठिडकी योजना" राबठर्णे ही आहे र् त्याचा पठरणाम राज्याचे मानाांकन सुिारण्यासािी
होणार आहे. केंद्रशासनातफे सर्व राज्याांमध्ये व्यर्साय करणे सोपे व्हार्े याबाबत झालेल्या सन 2015
च्या पडताळणीनुसार महाराष्ट्राचा क्रमाांक आिर्ा आहे. तदनांतर केंद्रशासनाने ठर्भागठनहाय 340
ठशफारसी ठदल्या आहे त, त्यापैकी फक्त एक ठिडकी योजना राबठर्ण्याच्या अनुषांगाने 36 ठशफारसी
आहेत. त्यामुळे सन 2016 च्या राज्याच्या मानाांकनामध्ये र्ृध्दी होण्यासािी महाराष्ट्रात उद्योगाांना
परर्ाने र् ना-हरकत एकाच ठिकाणी उपलब्ि करुन दे ण्याकठरता एक ठिडकी योजना कायास्न्र्त होणे
अत्यांत आर्श्यक आहे.
राज्यात पात्र व्यक्तींना पारदशवक, कायवक्षम र् समयोठचत लोकसेर्ा दे ण्याकठरता आठण पात्र
व्यक्तींना लोकसेर्ा दे णा-या शासकीय ठर्भागाांमध्ये र् अठभकरणाांमध्ये आठण इतर सार्वजठनक
प्राठिकरणाांमध्ये पारदशवकता र् उत्तरदाठयत्र् आणण्यासािी आठण तत्सांबांठित र् तदानुषांठगक
बाबींकठरता तरतूद करण्यासािी एक सर्वसमार्ेशक कायदा शासन अठिसुचना ठदनाांक 31/08/2015
अन्र्ये महाराष्ट्र लोकसेर्ा हक्क अठिठनयम प्रख्याठपत केला आहे. सदर अठिठनयमाच्या तरतूदीप्रमाणे
प्रत्येक सार्वजठनक प्रािीकरणामाफवत पुरठर्ण्यात येणा-या सेर्ाांचा तपशील दे उन त्यासािी ठर्ठहत
कालमयादा ठनठित करून पद ठनदे ठशत अठिकारी, प्रिम र् ठि्र्तीय अपील प्रािीकारी ठनयुक्त
करण्याची तरतूद नमूद केली आहे. यास्तर् महाराष्ट्र लोकसेर्ा हक्क अठिठनयमािालील तरतूदींचा
र्ापर करून एक ठिडकी योजना उद्योगाांसािी अठिक सक्षम र् प्रभार्ी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत
आहे.
"मेक इन महाराष्ट्र" या महत्र्ाकाांक्षी उपक्रमाचा मुख्य उद्देश, उद्योग स्िापनेसािी लागणाऱ्या
मांजुऱ्या ठमळण्यासािी यांत्रणेत सुिारणा राबठर्णे शक्य व्हार्े म्हणून ई-व्यासपीिाचा र्ापर करुन
शासनाच्या कायवपध्दतीत सुलभता, कायवक्षमता र् पारदशवकता आणणे, असा आहे.

प्रस्तुत उद्देश,

राज्यातील उद्योग क्षेत्रात नठर्न गुांतर्णूक सुकर करण्यासािी "एक ठिडकी योजना" राबर्ून त्याांना
सर्व परर्ानग्या एकाच ठिकाणी उपलब्ि करुन दे ऊन साध्य होणार आहे.
राज्याने नठर्न औद्योठगक िोरण शासन ठनणवय ठद. 22 फेब्रुर्ारी, 2013 अन्र्ये जाहीर केले
आहे. औद्योठगक िोरण-2013 मध्ये अठभप्रेत असलेले एक एकास्त्मक सुलभता कक्ष ( Integrated
Facilitation Centre) गुांतर्णूकदाराांना सहाय्य करण्यासािी राज्य शासनाने सुरु केला आहे.
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या एकास्त्मक सुलभता कक्षाचे नामकरण अठिकृतपणे "महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आठण गुांतर्णूक
सुठर्िा केंद्र (मैत्री) " असे करण्यात आले असून तो मुांबईत ठद.27 फेब्रुर्ारी, 2014 पासून सुरु झाले आहे.
उपरोक्त र्स्तुस्स्िती लक्षात घेता, उद्योग स्िापन करण्याकठरता सर्व ना हरकती / परर्ाने /
मांजुऱ्या एकाच ठिकाणी उद्योजकाांना तातडीने र् सुलभरीत्या प्राप्त होण्याकठरता एक ठिडकी योजना
राबठर्ण्याचे शासनाच्या ठर्चारािीन असून त्याकठरता मैत्री कक्ष सक्षम करण्याची आर्श्यकता ठदसून
येते.
शासन ठनणवय:राज्यात उद्योग स्िापन करण्याकठरता सर्व ना हरकती / परर्ाने / मांजुऱ्या एकाच ठिकाणी
उद्योजकाांना तातडीने र् सुलभरीत्या प्राप्त होण्याकठरता एक ठिडकी योजना राबठर्ण्याचा शासनाने
ठनणवय घेतला असून त्याकठरता मैत्री कक्ष सक्षम करण्यात येत आहे.
2.

मैत्री कक्षाची जबाबदारी र् व्याप्तीिालील उठद्दष्ट्टे साध्य करण्याकरीता प्रकल्पाांच्या अांमलबजार्णी दरम्यानचा प्रर्ास अठिक

सुरळीतपणे पार पाडण्याची जबाबदारी मैत्री कक्षार्र सोपठर्ण्यात आली आहे: १) गुांतर्णूकदाराांना एकाच ठिकाणी सांपकव सािून सर्व मांजुऱ्या ठमळर्ून दे णे.
२)ऑन-लाईन आठण कालबध्द मयादे त मांजुऱ्या उपलब्ि करुन दे णे.
३) प्रकल्पाांच्या उभारणीदरम्यान र् त्यानांतर उद्भर्णाऱ्या अडचणींचे ठनर्ारण करणे
"मैत्री" व्यासपीि सध्या राज्यातील उद्योजक उद्योगाांकरीता एक माठहती/सुठर्िा केंद्र, तक्रार
ठनर्ारण करणारी यांत्रणा म्हणून काम करीत आहे. जागठतक बँकेच्या “व्यर्साय करणे सोपे” ( Ease of
Doing Business) या र्गवर्ारीत दे शाचे मानाांकन उां चार्ण्यासािी आठण "मेक इन महाराष्ट्र" उपक्रम
यशस्र्ी व्हार्ा तसेच उपरोक्त उठद्दष्ट्टे साध्य करण्याकरीता "मैत्री" ची व्याप्ती आणिी र्ाढठर्ण्यात येत
आहे.
3.

मैत्री कक्षाच्या सेर्ा र् अठिकार:राज्यातील उद्योजकाांना त्याांच्या उद्योग स्िापनेकरीता "मैत्री कक्षाची”

एक प्रचठलत

सुठर्िा/तक्रार ठनर्ारण यांत्रणा एर्ढी मयाठदत व्याप्ती न िे र्ता त्यात व्यापक सेर्ाांचा अांतभार् करुन
िालील ठर्भागाांच्या सेर्ा उपलब्ि करुन दे ण्याचे प्रस्तार्ीत आहे , त्यापुढे अस्स्तत्र्ातील मैत्री कक्षाची
रचना र् त्याचे अठिकार अठिक व्यापक र् सक्षम करण्यात येत आहे.
पृष्ट्ि 17 पैकी 3
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अस्स्तत्र्ातील मैत्री कक्षात ठर्ठर्ि ठर्भागाांचे समन्र्य अठिकारी मठहन्याच्या दु स-या शुक्रर्ारी
ठर्कास आयुक्त (उद्योग) याांच्या अध्यक्षतेिाली बैिकीसािी एकत्र येर्ून राज्यातील रू. 10 कोटी पेक्षा
अठिक गुांतर्णूक असणा-या उद्योगाांना सहाय्य करीत आहेत. आता मैत्री कक्षात ठर्ठर्ि परर्ाने /नाहरकती तातडीने र् सुलभतेने प्राप्त होण्याकठरता मैत्री कक्ष सक्षम करुन त्यात ठर्ठर्ि पदे ठनमाण करुन
त्यार्र सांबांठित ठर्भागाच्या अठिका-याची प्रठतठनयुक्तीने पदस्िापना करुन कायम स्र्रुपी
उपाययोजना करण्यात येत आहे.
िालील नमुद ठर्षयाांठकत सेर्ा सांबांठित ठर्भागाांनी लोकसेर्ा हक्क अठिठनयम 2015 अांतगवत
अठिसूठचत कराव्यात तसेच राज्य लोकसेर्ा हक्क अठिठनयमाांतगवत या सेर्ा उपलब्ि करुन दे ण्यासािी
सांबांठित ठर्भागाने /यांत्रणेने ठनठित कालार्िी ठर्ठहत करार्ेत.
अ.क्र.

ठर्भाग

सेर्ा

मैत्री कक्षातील
समन्र्य तिा प्रिम
अठपलीय अठिकारी

1

पयार्रण ठर्भाग

1. कन्सेंट टू इष्ट्टॅब्लीश

ठर्भागीय अठिकारी,

2. कन्सेंट टू ऑपरेट

महाराष्ट्र प्रदु षण
ठनयांत्रण मांडळ

2

ठर्त्त ठर्भाग

1. मुल्यर्र्धित कर, केंद्रीय ठर्क्री कर,
व्यर्साय कर, नोंदणीकरण

3

कामगार ठर्भाग

सह ठर्क्रीकर
आयुक्त

1. व्यर्साय नोंदणीकरण

अप्पर

आयुक्त

2. कांत्राटी कामगार ठनयमन अठिठनयम (कामगार)
अांतगवत अनुज्ञप्ती र् नोंदणीकरण
3. िाजगी

सुरक्षा

रक्षक

अठिठनयम

1881 अतांगवत नोंदणीकरण
4. इमारत

र् इतर बाांिकाम कामगार

अठिठनयम 1996 अांतगवत नोंदणीकरण
5. कामगार ठर्भागातील अन्य अठिठनयमा
अांतगवत नोंदणीकरण
4

कामगार ठर्भाग

1. कारिाना इमारत आरािडा मांजूरी

औद्योठगक

2. कारिाना अनुज्ञप्ती

सुरक्षा

सह सांचालक

र्

आरोग्य
सांचालनालय
5

कामगार ठर्भाग
बाष्ट्पके

6

नगर

1. बाष्ट्पके

अठिठनयमाांतगवत

घटकाांची सह सांचालक

नोंदणीकरण
ठर्कास

ठर्भाग-1

1. जमीन र्ापर बदलासांदभात परर्ानगी

अठतठरक्त सांचालक

2. इमारत आरािडा मांजूरी

(नगररचना)
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3. उद्योग घटकाांना र्ाढीर् चटई क्षेत्र
ठनदे शाांक मांजूरी
4. जोत्या पयंत बाांिकाम प्रमाणपत्र देणे
5. बाांिकाम पुणवत्र् र् रठहर्ास प्रमाणपत्र
6. र्ृक्ष तोडणी परर्ानगी
7. मालमत्ता कर र् अन्य स्िाठनक
कराांमध्ये सुट दे णे
7

नगर

ठर्कास

ठर्भाग-2

1. अस्ग्नशमन

मान्यता

(तात्पुरती/ उप

कायम)

सांचालक,

महाराष्ट्र
अग्नीशामन सेर्ा

8

र्न ठर्भाग

1. अनुसूठचत र्ृक्ष तोड परर्ाना/ मांजूरी

र्न सांरक्षक

2. र्ृक्ष र्ाहतूक परर्ानगी
9

ऊजा ठर्भाग

1. बाांिकामासािी ठर्द्युत भार मांजूरी

अठिक्षक अठभयांता,

2. उद्योगसािी ठर्द्युत भार मांजूरी

महाराष्ट्र राज्य

3. औद्योठगक क्षेत्रात ठर्ज र् feeder

ठर्द्युत ठर्तरण

lines उपलब्ितेची स्स्िती

कांपनी ठल.

4. Line charging permission at
MSETCL.
5. ठर्द्युत शुल्क माफी प्रकरणाांना मांजूरी
6. ठडजी सेट आरािडा मांजूरी
7. ठडजी सेट चाजव परर्ानगी
8. ठडजी सेट नोंदणीकरण
१०

महसूल ठर्भाग

1. मुद्राांक शुल्क आकारणीतून सुट

सहसांचालक, मुांद्राक

(दस्ताऐर्ज नोंदणीकरण)
1१

महसूल ठर्भाग

1. उद्योग घटकाांसािी मुलभूत सुठर्िा
जसे र्ीज, पाणी जोडणी, रस्ता

अठतठरक्त
ठजल्हाठिकारी

िोदणे इ.करीता र्हीर्ाट हक्क
2. औद्योठगक र्ापरासािी अकृषक
परर्ानगी
3. इांिन सािर्णूक परर्ानगी
4. उद्योगाांसािी ठनयांत्रीत स्फोटके
परर्ानगी
5. ठबगर अठिसूठचत र्ृक्ष तोड परर्ानगी
6. जठमन िोदण्याची परर्ानगी
1२

जल सांपदा
ठर्भाग

1. औद्योठगक र्ापरासािी पाणी

अठिक्षक अठभयांता

उपलब्ितेचा Quota मांजूर करणे
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1३

उद्योग ठर्भाग

1. महाराष्ट्र कुळ र् शेत जमीन
अठिठनयम अांतगवत मांजूरी

अठिक्षक उद्योग
अठिकारी

2. माठहती तांत्रज्ञान/ जैर् तांत्रज्ञान उद्याने
याांना हेतूपत्र मांजूर करणे
3. मुद्राांक शुल्क माफीची प्रकरणाांना
मांजूरी
1४

अन्न र् नागरी
पुरर्िा

1. र्जने मापे ठनयम 2011 अांतगवत
नोंदणी (packaged commodities)

सहाय्यक ठनयांत्रक
र्जने र् मापे

2. र्जने र् मापे मांजूरी
1५

ठर्िी र् न्याय
ठर्भाग

1६

सार्वजठनक

1. भाठगदारी अठिठनयम 1932 अांतगवत
घटकाांची नोंदणी
1. उद्योग घटकाांसािी मुलभूत सुठर्िा

उप ठनबांिक
भागीदारी सांस्िा
अठिक्षक अठभयांता

बाांिकाम र् रस्ते

जसे र्ीज, पाणी जोडणी, रस्ता

सार्वजठनक बाांिकाम

ठर्कास

िोदणे, मुख्य रस्त्याांना जोड रस्ते

ठर्भाग

महामांडळ

इ.करीता र्हीर्ाट हक्क

प्रकरणपरत्र्े आर्श्यकतेनुसार प्रिान सठचर् (उद्योग) याांच्या परर्ानगीने मैत्रीमाफवत लोकसेर्ा
हक्क अठिठनयमा अांतगवत पुरठर्ण्यात येणाऱ्या सेर्ाांमध्ये र्ाढ करण्यात येईल.
4.मैत्री कक्षाचे कतवव्य र् जबाबदाऱ्या :1) मैत्री कक्षामाफवत उद्योगाांना शासनाच्या ठर्भागठनहाय पुरठर्ण्यात येणाऱ्या सेर्ा पठरच्छे द
क्रमाांक ३ मध्ये नमूद केल्या आहेत.
2)

ठर्षयाांठकत सेर्ा सांबांठित ठर्भागाांनी लोकसेर्ा हक्क अठिठनयम 2015 अांतगवत अठिसूठचत
कराव्यात तसेच राज्य लोकसेर्ा हक्क अठिठनयमाांतगवत या सेर्ा उपलब्ि करुन दे ण्यासािी
सांबांठित ठर्भागाने /यांत्रणेने ठनठित कालार्िी ठर्ठहत करार्ेत.

3) ठर्ठर्ि ठर्भागाांचे अठिकारी मैत्रीचे नोडल अठिकारी म्हणून पूणव र्ेळ काम पहातील.
4) राज्य सेर्ा हक्क अठिठनयमाांतगवत ठर्ठहत कालार्िीत घटकास परर्ानगी / परर्ाना दे णे
आर्श्यक असून त्याची जबाबदारी सांबांठित ठर्भागातील पद ठनदे ठशत अठिकाऱ्याांची राहील.
5) मैत्री कक्षा माफवत प्राप्त झालेल्या ठनर्ेदन र् अजान्र्ये उद्योगाांसािी ज्या परर्ाने / ना हरकती
ठमळण्याबाबत ठर्नांती केली आहे.

सदर अजव टपालाद्वारे/ऑनलाईन ठरत्या सांबांठित

ठर्भागाकडे पािठर्ण्यात येतील. सदर ठर्भागाने राज्य लोकसेर्ा हक्क अठिठनयमाांतगवत
ठर्ठहत कालार्िीत परर्ान्यासांदभात ठनणवय न ठदल्यास सदर अजांच्या बाबत उपरोक्त सेर्ा
सांबांठित ठर्भागाच्या अठपलीय अठिकारी याांचेकडे न रहाता मैत्री कक्षातील सांबठित नोडल
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अठिकारी याांच्याकडे प्राठिकार रहातील. िोडक्यात मैत्री कक्षाकडे प्राप्त प्रकरणाांमध्ये राज्य
लोकसेर्ा हक्क अठिठनयामाअांतगवत अांतभुत
व असलेले प्रिम र् ठद्वतीय अपीलीय अठिकारी
अनुक्रमे मैत्री कक्षातील नोडल अठिकारी र् अध्यक्ष मैत्री हे राहतील या आशयाची दु रुस्ती
सबांठित ठर्भागाने लोकसेर्ा हक्क अठिठनयम मध्ये पुरठर्ण्यात येणा-या सेर्ा तपठशलामध्ये
करार्ा.
6) मैत्री कक्षाकडे प्राप्त प्रकरणाांबाबत सांबांिीत ठर्भागाकडू न राज्य लोकसेर्ा हक्क अठिठनयम
अांतगवत ठर्ठहत कालमयादे त परर्ानगी/परर्ाना/नाहरकत बाबत ठनणवय घेतला नाही तर
मैत्री कक्षाकडू न पािठर्लेले अजव ठर्ठहत कालमयादा पूणव होताच मैत्री कक्षाकडे र्गव करण्यात
येतील आठण त्यानांतर अशा अजांर्र मैत्री कक्षामध्ये नामठनदे ठशत केलेल्या नोडल अठिकायामाफवत प्रिम अठपलात सांबांठित प्राठिकृत अठिका-यास ठर्ठहत कालार्िीत कायवर्ाही पूणव
करण्याचे ठनदे श दे ण्यात येतील. त्या कालार्िीत दे ठिल कायवर्ाही न झाल्यास अध्यक्ष,
मैत्री कक्ष हे प्रकरण ठनहाय ठनणवय घेउन अजवदारास परर्ानगी/परर्ाना दे तील.
7) सदर ठर्भागाच्या ठर्भाग प्रमुिाांच्या र्तीने त्याांच्या ठर्भागाांचे परर्ान्याशी ठनगडीत
अठिठनयम/शासन ठनणवय / ठनयमार्ली / अठिकाराांचे ठर्केंद्रीकरण करून त्यानुसार
प्रकल्पाची गुांतर्णूक/उत्पादन/जागा इत्यादीच्या आिारे परर्ाने मांजूरीचे अठिकार ठर्ठर्ि
अठिकाऱ्याांना प्रदान करण्यात आले आहेत. "मैत्री" कक्षाअांतगवत समन्र्य अठिकाऱ्याांना
(Nodal Officer) सांबांिीत ठर्भागप्रमुिाांचे अठिकार प्रदान करण्यात येतील . याबाबत
सांबठित ठर्भागाने प्रकरण परत्र्े ठनयम /अठिठनयम मध्ये सुिारणा करार्ी.
8) राज्यशासन, आर्श्यक र्ाटल्यास सांबांठित सांस्िाांकडे असलेले अठिकार र्गळू न अन्य
अठिकार, "मैत्री" कक्षाला उठचत अठिसूचनेद्वारे हस्ताांतरीत करील. "मैत्री" कक्षाला प्रदान
करण्यात आलेल्या अठिकाराांचा कालार्िी प्रकल्पाचे उत्पादन ते कायवकालार्िीच्या
टप्प्यापयंत राहील.
5.

मैत्री कक्षातील कामकाजाची पध्दती :"मैत्री" कक्षाच्या सुिारीत मॉडे लमुळे राज्याची अर्धिक प्रगती गठतमान होऊन ठर्कासाला

चालना ठमळे ल त्याद्वारे "मेक इन महाराष्ट्र" च्या माध्यमातून "मेक इन इांडीया" चा दे िील उठद्दष्ट्ट साध्य
होणार आहे.
1) "मेक इन महाराष्ट्र" अांतगवत उद्योजकाांनी उद्योग स्िापन करण्यासािी हव्या असणाऱ्या नाहरकती /परर्ाने /मांजुऱ्याां करीता केर्ळ एकाच ठिकाणी म्हणजेच "एक ठिडकी योजने"
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कडे सांयुक्त ऑनलाईन अजव करार्याचा आहे . उद्योग स्िापण्याच्या हेतूने आर्श्यक
असणा-या सेर्ाांकठरता उद्योजक मूळ ठर्भागाकडे दे िील अजव करू शकेल.
2) मैत्री कक्षामाफवत पूरठर्ण्यात येणा-या सर्व सेर्ाांसािी ठर्ठर्ि ठर्भागठनहाय अजाचा नमुना
उपलब्ि करण्यात येईल र् अजवदाराने सांगणकीय प्रणालीर्र अजव करणे आर्श्यक आहे.
मैत्री कक्षात अजव प्राप्त झाल्यानांतर सदरचा अजव ज्या ठर्भागात ऑनलाइनव सेर्ा उपलब्ि
आहेत त्या ठर्भागाला सांगणकप्रणालीद्वारे अजव सांबांिीत ठर्भागाांना पािठर्ण्यात येईल.
तसेच ज्या ठर्भागाांमध्ये ऑनलाईन सुठर्िा उपलब्ि नाही अशा ठर्भागाांना टपालाद्वर्ारे
सदर अजव तात्काळ कायवर्ाही सािी पािठर्ण्यात येतील.
3) उद्योगाांना जे परर्ाने प्राप्त करण्यासािी छाननी / प्रक्रीया शुल्क आकारण्यात येते
त्यासािी महाऑनलाईनद्वारे ठर्ठहत शुल्क भरणेसािी सांगणक प्रणाली ( Online wallet )
उपलब्ि करुन दे ण्यात येईल र् त्याप्रमाणे ठर्ठहत शुल्क सांबांठित ठर्भागाांकडे जमा
करण्यात येईल.
4) राज्य सेर्ा हक्क अठिठनयमाांतगवत नमूद ठर्ठहत कालार्िी मध्ये सांबांठित ठर्भागाांनी प्राप्त
प्रकरणाांर्र ठनणवय घ्यार्याचा आहे र् त्याअनुषग
ां ाने मैत्री माफवत ठर्भागाांना अजव
पािठर्ल्यानांतर त्याचा पािपुरार्ा (Application Tracking) सुरु करण्यात येईल.
5) ज्या उद्योगाांना काही ठर्भागाांचे परर्ाने मांजूर करण्यापूर्ी क्षेत्रीय तपासणी अहर्ाल घेणे
आर्श्यक असते अशा उद्योगाांच्या प्रकरणी मैत्री कक्षातफे सांबांठित ठर्भागाच्या क्षेत्रीय
कायालयाचे सहकायव घेण्यात येईल.
6) एक ठिडकी योजना ही प्रकल्पाच्या गुांतर्णूक रकमेच्या अनुषांगाने राज्य स्तरार्र
राबठर्ण्यात येणार आहे र् त्याची गुांतर्णूक मयादा आर्श्यकतेनुसार िरठर्ण्यात येईल.
7) ठर्कास आयुक्त (उद्योग) हे "एक ठिडकी योजने"- "मैत्री कक्षा" चे अध्यक्ष राहतील. तसेच
सदर कक्ष प्रिान सठचर् (उद्योग) याांच्या सांठनयांत्रण र् मागवदशवनािाली कायवरत राहील.
8) प्रशासकीय ठर्भागाने सांबठित परर्ाने /नाहरकती /मांजू-या जर राज्य सेर्ा हक्क
अठिठनयमातील ठर्ठहत कालमयाठदत मांजूर केले नाहीत तर असे मांजूरीचे प्राठिकार "मैत्री"
कक्षाअांतगवत ठनयुक्त सांबठित ठर्भागाच्या नोडल अठिका-याांना मान्यता दे ण्याचे प्राठिकार
या शासन ठनणवयाद्वारे दे ण्यात येत आहेत.
9) प्रस्तुत शासन ठनणवय ठनगवठमत केल्यानांतर अठिकाऱ्याांच्या ठनयुक्तीबाबत ठर्भागाांनी
स्र्तांत्र आदे श काढण्याची आर्श्यकता राहणार नाही. मैत्री कक्षात ठनयुक्तीबाबत आदे श
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प्राप्त झाल्यार्र सांबांठित ठर्भागातील अठिका-याांनी एका आिर्डयामध्ये हजर होणे
आर्श्यक राठहल.
6.

अध्यक्ष "मैत्री" याांचे अठिकार र् कायव :i. मैत्री कक्षाअांतगवत कायवरत सर्व नोडल अठिकारी र् कमवचारी याांच्यार्र दै नांठदन प्रशासकीय
दे िरेि र् ठनयांत्रण करतील.
ii. नठर्न गुांतर्णूक, ठर्द्यमान औद्योठगक घटकाांचे आिुठनकीकरण, श्रेणीर्ाढ आठण ठर्स्ताराच्या
प्रकल्पाांसह सर्व गुांतर्णूकाांचे प्रस्तार् स्र्ीकारने, समन्र्य आठण मांजूरी .
iii. ठर्शाल औद्योठगक प्रकल्पाांना गुांतर्णूक करण्यास सहाय्य र् त्याांना एकठत्रत सामुठहक
प्रोत्साहने मांजूर करणे.
iv. उद्योगाांना ठर्ठर्ि क्षेत्रात राज्यात नठर्न गुांतर्णूक करण्यास प्रोत्साहन दे तील आठण असे
गुांतर्णूक प्रकल्प प्रत्यक्षात कायान्र्ीत व्हार्ेत म्हणून आर्श्यक ते सर्व प्रयत्न करतील.
v. िाजगी आठण सार्वजठनक क्षेत्राकडू न राज्यात नठर्न गुांतर्णूक व्हार्ी या कठरता प्रयत्न
करतील, नठर्न गुांतर्णूकीबाबत अजव स्स्र्कारतील आठण अशा घटकाांना सर्व र्ैिाठनक र् अन्य
मांजुऱ्या ठमळण्याच्या दृष्ट्टीने समन्र्य साितील.
vi. अांतरराष्ट्रीय र् दे शाांतगवत औद्योठगक गुांतर्णूकीकरीता महाराष्ट्र राज्य एक आकषवक व्यासठपि
म्हणून अग्रेसर र् प्रिम पसांतीचे ठिकाण रहार्े याकठरता महाराष्ट्र औद्योठगक ठर्कास महामांडळ
च्या मदतीने दे शात र् परदेशात मोठहमा, उपक्रम, अठभयान, कायवक्रम, पठरसांर्ाद आठण बैिका
आयोठजत करतील.
vii. सर्व उद्योजकाांचे आांतर-ठर्भागीय समस्या, अडचणी प्रश्न सांबांिीत ठर्भागाांशी समन्र्य सािून
सोडर्तील.
viii. गुांतर्णूकदारास प्रकल्पातील गुांतर्णूक प्रत्यक्षात र् लर्करात लर्कर करण्यास मदत होईल
अशा ठरतीने सहाय्य करतील.
ix. मैत्री कक्षाची काये पार पाडताांना, सक्षम अठिकाऱ्याांची पूर्-व मांजूरी घेऊन, मैत्रीच्या र्तीने सर्व
दस्तऐर्ज अठिप्रमाठणत करतील.
x. केंद्रीय र्ाठणज्य र् उद्योग मांत्रालयाच्या “उद्योग करणे सोपे”(Ease of Doing Business) या
ठर्षयी दे श पातळीर्र राज्याांनी ठर्ठर्ि सुिारणा राबठर्ण्याकामी केलेल्या प्रगतीच्या अनुषांगाने
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राज्याचा ठर्भाग ठनहाय मानाांकन ठनदे शाांक सुिारणेसािी सर्व ठर्भागाांशी समन्र्य सािून त्याांची
अांमलबजार्णी करतील.
xi. एक ठिडकी योजना प्रभार्ीपणे राबठर्ण्यासािी मैत्री कक्षात समन्र्य अठिकारी याांची ठनयूक्ती
करण्याचे प्राठिकार असतील. तसेच आर्श्यकतेनूसार मैत्री कक्षात सल्लागार , कांत्राटी
कमवचारी,याांच्या सेर्ा प्रिान सठचर् (उद्योग) याांच्या मान्यतेने घेण्यात येतील. र् या कांत्राटी सेर्ा
प्रयोजनािव होणारा िचव महाराष्ट्र औद्योठगक ठर्कास महामांडळ याांच्यामाफवत करण्यात येईल.
7.

"मैत्री" कक्षामाफवत पुरठर्ण्यात येणाऱ्या सेर्ा र् तक्रार ठनर्ारण :उद्योजकता ठर्कासाच्या दृस्ष्ट्टने एक ठिडकी योजनेचा उद्देश फक्त उद्योगाांना परर्ाने / अनुज्ञस्प्त

ठमळण्यासािी सहाय्य करणे इतपत ठसठमत न िे र्ता उद्योग स्िापनेसािी र् त्याअगोदरच्या
कालार्ठिमध्ये सर्व सािारणपणे िालील नाहरकत प्रमाणपत्र / परर्ानगी / क्षेत्रीय अहर्ाल
इ.ठमळठर्ण्यासािी उद्भर्णाऱ्या अडचणी तसेच तक्रारींचा आढार्ा घेर्ून त्याचे ठनराकरण करण्यापयंत
कायवकक्षा र्ाढर्ीणे अपेठक्षत आहे.

अ.क्र.
1

ठर्भाग
ठर्त्त ठर्भाग

सेर्ा
1. उद्योग घटकाांना ठनयठमत इनपुट रक्स परतार्ा
ठमळण्याकरीता पािपुरार्ा
2. सामुठहक प्रोत्साहन योजनेंतगवत घटकाांचा ठर्क्रीकर
कर ठनिारणा

2

कामगार ठर्भाग

१. उद्योग घटकाांना 47 मुद्याांच्या अनुषांगाने ना हरकत
प्रमाणपत्रे ठमळण्यासािी पािपुरार्ा.
२. मािाडी कामगारासांबांिीत बाबी

3

कामगार ठर्भाग
औद्योठगक
सुरक्षा र् आरोग्य

३.

घटकाच्या स्िलाांतर/बांद होण्याबाबत ना हरकती

४.

कांत्राटी कामगाराांच्या सांबांिात परर्ाने

१. कारिाना अनुज्ञप्ती र् कारिाना बाांिकाम आरािडा
मांजूरी
२. कामगार अठिठनयमानुसार उद्योग घटकाांचा कामगार
सेस

4

कामगार ठर्भाग
बाष्ट्पके

१. बाष्ट्पके

अठिठनयमाांतगवत

घटकाांची

नोंदणी

र्

नुतनीकरण
2. स्र्यांप्रमाणीकरण र् ठनरीक्षण सांदभात सुिारणा
ठर्षयक बाबी
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5

नगर

ठर्कास

ठर्भाग-1

१. झोन बदलासांदभात र् जमीन र्ापर बदलासांदभात
पािपुरार्ा
२. इमारत

आरािडा

मांजूरी

र्

जोत्यापयंतच्या

बाांिकामाची तपासणी ( Plinth checking)
३. उद्योग घटकाांना र्ाढीर् चटई क्षेत्र ठनदे शाांक मांजूरी
४. औद्योठगक प्लॉटचे सर्ेक्षण र् महसूली यांत्रणेस र्ेळीच
अठभप्राय देणे
५. ठजल्हयाचा भूर्ापराच्या झोनींगसह क्षेत्रीय आरािडा
6

नगर

ठर्कास

ठर्भाग-1

१. अस्ग्नशमन मान्यता (तात्पुरती/ कायम) आठण त्याची
अांमलबजार्णी
2. अहर्ाल सादरीकरण र् तपासणी यांत्रणेसांबांठित बाबी
3. इतर ठर्भागाांना आर्श्यक असणारे अग्ठ ठनशमन
ठर्भागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र.

7

नगर

ठर्कास

ठर्भाग-2

1. जमीन र्ापरात बदलाच्या बाबी
2. इमारत आरािडा मांजूरी र् इमारत बाांिकाम पुणवत्र्
प्रमाणपत्र
3. मालमत्ता कर र् अन्य स्िाठनक कर असल्यास
माफीच्या बाबी
4. पाणी पुरर्िा जोडणी र् साांडपाणी र् storm water
drain
5. ठर्कासाकरीता अन्य ठर्भागाच्या आर्श्यक ना
हरकती

8

र्न ठर्भाग

१. अन्य ठर्भागाांना आर्श्यक ना हरकती / परर्ाने
२. अनुसूठचत र्ृक्ष तोड परर्ाना/ मांजूरी
३. र्न जमीनीचे रुपाांतरण (Diversion of Forest land)
र् र्हीर्ाटीचा हक्काांसब
ां ांठित बाबी
४. िाजगी र्नाांसांबि
ां ात शेरे
५. र्न्य जीर् अभयारण्य / हरीत न्यायाठिकरण,
पयार्रणीय अठभस्िगन (MORATORIUM) सांबांठित
मुद्याांचा पािपुरार्ा
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9

ऊजा ठर्भाग

१. ठर्द्युत भार मांजूरीसांदभात क्षेत्रीय कायालयाचा
तपासणी अहर्ाल
२. औद्योठगक क्षेत्रात ठर्ज र् feeder lines उपलब्ितेची
स्स्िती
३. उद्योग घटकाांना ठर्द्युत शुल्क माफी परतार्ा
४. Line charging permission at MSETCL and
User side.
५. र्ठहर्ाटीचा हक्क र् feeder / transformer ची
उभारणी .

10

महसूल ठर्भाग

१. मुद्राांक शुल्क आकारणी र् मालमत्तेचे
मुल्याकनाकरीता दस्तऐर्जाांचे प्रमाणीकरण
2. स्र्र्ापराकरीता गौण िठनज उत्िनन परर्ानगी र्
स्र्ाठमत्र्िन माफी
3. ठनयम 44/अ अांतगवत सठमती कायवर्ृत्त चा पािपुरार्ा
4. इमारत बाांिकाम आरािडा मांजूरी र् त्याांचे
दस्ताऐर्जीकरण
5. औद्योठगक मालमत्तेच्या हक्क बदल सांबांठित बाबी

11

पयाा्रर्रण
ठर्भाग

1. महाराष्ट्र प्रदू षण ठनयांत्रण मांडळाकडील CAC
बैिकाांबाबत पािपुरार्ा
2. मानीर् मांजूऱ्या सांदभात तरतुदींचा पािपुरार्ा र्
अांमलबजार्णी
३.Randomized risk based inspection & reports.

12

जल सांपदा
ठर्भाग

१. औद्योठगक र्ापरासािी पाणी उपलब्ितेचा सािा
(Quota) ठनठित करणे
2. क्षेत्रठनहाय पाण्याची उपलब्िता र् र्ाटप
3. प्रदू षण करणाऱ्या उद्योग घटकाांची पाणी जोडणी रद्द
करणे

1३

उद्योग ठर्भाग

१. सामूठहक प्रोत्साहन योजना/ महाराष्ट्र कुळ र् शेत
जमीन अठिठनयम / माठहती तांत्रज्ञान/ जैर् तांत्रज्ञान
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उद्याने र् मुद्राांक शुल्क माफी सांबांठित अजाचा
पािपुरार्ा
२. िठनज उत्िनन करीता िाणपट्टा मांजूरीच्या बाबी
३. उद्योग घटकाांसािी आगामी 10 र्षात र्ीज, पाणी र्
रस्ते इ. पायाभूत सुठर्िा ठनर्धमती करीता ठनयोजन र्
आरािडा.
४. ठर्शाल घटककाांना मांजूरी र् ठनयठमत एकठत्रत
सामूठहक प्रोत्साहने देणे.
1४

अन्न र् नागरी
पुरर्िा

१. र्जने मापे ठनयम 2011 अांतगवत नोंदणी (packaged
commodities)
२. अठिठनयमानुसार तपासणी र् प्रमाणीकरण
Inspection & calibration as per the Act &
Stampings.

1५

महसूल ठर्भाग

1. उद्योग घटकाांसािी मुलभूत सुठर्िा जसे र्ीज, पाणी
जोडणी, रस्ता िोदणे इ.करीता र्हीर्ाट हक्क

1६

गृह ठर्भाग

1. इांिन सािर्णूक र् सांबठां ित ना हरकती र् परर्ाने
2. उद्योग घटकाांना ठनयांठत्रत स्फोटकाांसािी परर्ानगी

1७

ठर्िी र् न्याय
ठर्भाग

1८

2. भाठगदारी अठिठनयम 1932 अांतगवत घटकाांची
नोंदणी

ग्राम ठर्कास

1. उद्योग घटकाांकडू न ग्राम पांचायत कराची र्सुली

ठर्भाग

2. उद्योग घटकाांना ग्रामपांचायतींचे ना हरकती
3. उद्योग घटकाांना पायाभूत सुठर्िाांची तरतूद

१९

सार्वजठनक

१. उद्योग घटकाांसािी मुलभूत सुठर्िा जसे र्ीज, पाणी

बाांिकाम र् रस्ते

जोडणी, रस्ता िोदणे, मुि रस्त्याांना जोड रस्ते

ठर्कास

इ.करीता र्हीर्ाट हक्क

महामांडळ
2०

राज्य उत्पादन
शुल्क ठर्भाग

1. राज्य उत्पादन शुल्क अठिठनयम अरतगवत उद्योग
घटकाांना कोटा मांजूरी र् अनुज्ञप्ती ,कारिाना
बाांिकाम मांजूरी

प्रकरणपरत्र्े आर्श्यकतेनुसार प्रिान सठचर् (उद्योग)

याांच्या परर्ानगीने मैत्रीमाफवत तक्रार

ठनर्ारण करण्याच्या ठर्षयामध्ये र्ाढ करण्यात येईल.
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8."मैत्री" कक्षाची रचना र् कायव :1) "मैत्री" कक्षाचे दै नांठदन कामकाजाचे समन्र्य करण्यासािी ठर्कास आयुक्त (उद्योग) हे
अध्यक्ष राहतील.
2) मैत्री कक्षा अांतगवत ठनयमीत शासकीय अठिकारी, जे ठर्ठर्ि ठर्भागातून प्रठतठनयुक्तीने
कायवरत राहतील,

असे 1७ नोडल अठिकारी, त्याांना दै नांठदन कामकाजात सहाय्य

करण्यासािी सांबांठित ठर्भागातील 1६ कठनष्ट्ट अठिकारी राहतील. तसेच सदर कक्षात
तपासणी ठनरीक्षक म्हणून सहाय्य करण्यासािी उद्योग सांचालनालयातील 8 उद्योग
ठनरीक्षक उपलब्ि करून दे ण्यात येतील.
मैत्री कक्ष

अध्यक्ष

नोडल
अधिकारी-17

उद्योग धनधरक्षक-8

कधनषठ
अधिकारी-16
3) सदर नोडल अठिकारी म्हणून सांबांठित प्रशासकीय

ठर्भागातील ठर्ठशष्ट्ट सांर्गातील

अठिकारी र् कमवचारी उपलब्ि करून दे ण्यात येत आहेत.
4) प्रस्तुत नोडल अठिकारी म्हणून ठर्ठर्ि ठर्भागाांच्या अठिनस्त ठर्ठर्ि सांर्गातील एकूण 17
पदे नव्याने मैत्री कक्षात ठनमाण करणे आर्श्यक आहे . तसेच त्याांना दै नांठदन कामकाजात
सहाय्य करण्यासािी सांबांठित ठर्भागातील 1६ कठनष्ट्ट अठिकारी र् तपासणी ठनरीक्षक
म्हणून सहाय्य करण्यासािी उद्योग सांचालनालयातील 8 उद्योग ठनरीक्षक असे एकूण 4१
पदे नव्याने ठनमाण करणे आर्श्यक आहे. प्रस्तुत नर्ीन पदे ठनर्धमतीचा प्रस्तार्ार्र उच्च
स्तरीय सठमतीच्या मान्यतेनांतर आदे श ठनगवठमत करण्यात येतील.
5) उद्योग ठर्भाग अन्य ठर्भागाशी समन्र्य सािेल आठण "मैत्री" च्या व्यासपीिातून एक ठिडकी
योजना राबर्ून मांजुऱ्या दे ण्याबाबत कायवर्ाही करेल.याकठरता मैत्री कक्षात दै नांठदन
कामकाज र् पािपूरार्ा करण्यासािी पूणव र्ेळ सल्लागार नेमण्यात येतील.
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6) मैत्री कक्षातील एिाद्या अठिकाऱ्याचे सांबांठित ठर्भाग/सांस्िेच्या सांदभातील अठिकार "मैत्री"
मिील अन्य कोणत्याही अठिकाऱ्यास प्रदान करण्यास अध्यक्षाांना प्राठिकृत करण्यात येईल.
7) "मैत्री" कक्षामध्ये ठनयुक्त करण्यात आलेल्या अठिकारी आठण अन्य कमवचाऱ्याांच्या सेर्च्े या
शती आठण त्याांची काये र् कतवव्ये "मैत्री" कडू न ठर्ठनर्धदष्ट्ट करण्यात येतील. तिाठप र्र नमूद
केलेले जे अठिकारी "मैत्री" कडे ठनयुक्तीर्र आहेत, त्याांचे ठनयमन त्याांच्या मूळ
ठर्भाग/सांस्िेमिील सांबांठित सांर्गाच्या सांबांठित ठनयम आठण ठर्ठनयामाांद्वारे करणे पुढेही
चालू राहील.
8) "मैत्री" कक्षाच्या दै नांठदन प्रशासकीय कामकाजासािी र् कक्षाच्या कामाचा र्ाढता व्याप
लक्षात घेऊन आर्श्यकतेनुसार ठर्ठर्ि पदाांर्र अध्यक्षाांच्या मान्यतेने कांत्राटी तत्र्ार्र
ठनयुक्ती करण्यात येईल.
9) "मैत्री" कक्षातील सर्व अठिकारी र् कमवचाऱ्याांच्या कामकाजार्र दे िरेि र् ठनयांत्रण अध्यक्ष,
याांचे राहील. "मैत्री" कक्षातील सर्व कमवचाऱ्याांच्या कराराांर्र सांबांठित सक्षम प्राठिकाऱ्याने
यिोठचत मान्यता ठदल्यार्र अध्यक्ष "मैत्री" हे सक्षम प्राठिकारी म्हणून स्र्ाक्षरी करतील.
९.

अडचणी दू र करण्याचे अठिकार:"मैत्री कक्षा"चे कायव पार पाडताांना जर कोणतीही अडचण उद्भर्ली तर अध्यक्ष, मैत्री कक्ष सदर

अडचणी दू र करण्याकरीता आपल्या सूचना/प्रस्तार्ासह शासन ठनणवय उद्योग ठर्भाग ठदनाांक
8/1/2015 अन्र्ये मा. मुख्य सठचर् याांच्या अध्यक्षतेिालील गिीत शस्क्तप्रदान सठमतीला सांदभव
करतील आठण याबाबतीत शस्क्तप्रदान सठमतीचा ठनणवय बांिनकारक राहील. तसेच कामकाजात
ठर्ठशष्ट्ट प्रकरणी अठिठनयमात / ठनयमात सुिारणा करणे, काही प्रठक्रया र्गळणे अशा र्ैिाठनक
स्र्रूपाच्या सूिारणा करार्याच्या झाल्यास शक्तीप्रदान सठमतीच्या माफवत मांत्रीमांडळ उप सठमतीच्या
मान्यतेसािी प्रस्तार् सादर करण्यात येईल.
1०.

ठनदे श दे ण्याचे अठिकार:"मैत्री" ला सोपठर्ण्यात आलेल्या सर्व बाबींकरीता िोरणात्मक ठनदे श दे ण्याचे अठिकार, तसेच

मैत्री कक्षात नोडल अठिकारी याांची ठनयुक्ती करण्याबाबत सांबांिीत ठर्भागास ठशफारस करणे, मैत्री
कक्षामाफवत दे ण्यात येणा-या सेर्ाांमध्ये र्ाढ करणे इत्यादीबाबत अठिकार उद्योग ठर्भागाला असतील
आठण सदर ठनदे श "मैत्री" कक्षार्र बांिनकारक असतील.
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11.

ठर्त्तीय तरतुद:"मैत्री" कक्षाला ठनिी पुरर्िा राज्यशासनातफे दर र्षी अांिवसांकस्ल्पय तरतूदीद्वारे पुरठर्ण्यात

येईल. याकठरता स्र्तांत्र लेिाठशषव उघडण्यात येईल, याकठरता पुरर्णी मागणीद्वारे ठर्िी मांडळास
सादर करण्यात येईल. तिाठप सदर कक्ष लर्करात लर्कर कायान्र्ीत होण्याकठरता अांिवसांकस्ल्पय
तरतूदीद्वारे ठनिी उपलब्् होईपयंत सदर कक्षाकठरता ठनिी महाराष्ट्र औद्योठगक ठर्कास महामांडळ
याांच्याकडू न घेण्यात येईल. या ठनिीमिून मैत्री सािी ठनयुक्त केलेल्या कमवचारी / अठिकारी याांचे
माठसक र्ेतन र् भत्ते, कायालयीन िचव, र्ाहन / इांिन र् इतर तत्सम िचव करणे अपेठक्षत आहे. सदर
कक्षातील पद ठनर्धमती करीता र्ार्धषक अनार्ती िचव रू. 12.36 कोटी र् रू. 1 कोटी अनार्ती िचव असा
एकूण रू. 13.36 कोटी िचव अपेठक्षत आहे.
उपरोक्त शासन ठनणवय ठर्त्त ठर्भागाने अनौपचाठरक सांदभव क्रमाांक ७३/२०१५ ठद.१८.१२.२०१५
अन्र्ये ठदलेल्या मान्यतेच्या अनुषांगाने ठनगवठमत करण्यात येत आहे. सदर शासन ठनणवय महाराष्ट्र
शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळार्र उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा
सांकेताक 201602111743141610 असा आहे . हा आदे श ठडजीटल स्र्ाक्षरीने साक्षाांठकत करुन
काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार र् नार्ाने

Apurva Urvesh
Chandra
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(अपुर्व चांद्रा)
प्रिान सठचर्, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1.

मा. मुख्यमांत्री, याांचे प्रिान सठचर् महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई-३२.

2.

सर्व सांबांठित मा.मांत्री याांचे सठचर्, मांत्रालय, मुांबई,

3.

सर्व सांबांठित मा.राज्यमांत्री याांचे िाजगी सठचर्, मांत्रालय, मुांबई,

4.

मा.ठर्रोिी पक्षनेता, ठर्िानपठरषद/ठर्िानसभा याांचे िाजगी सठचर्, ठर्िानभर्न, मुांबई.

5.

सर्व ठर्िानमांडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य,

6.

मा.मुख्य सठचर्, मांत्रालय, मुांबई

7.

सर्व मांत्रालयीन ठर्भागाचे अपर मुख्य सठचर्/प्रिान सठचर्/सठचर्, मांत्रालय, मुांबई,

8.

आयुक्त, कौशल्य ठर्कास , रोजगार र् उद्योजकता सांचालनालय, कोकण भर्न, नर्ी मुांबई,

9.

महालेिापाल (लेिा र् अनुज्ञेयता)-१ महाराष्ट्र , मुांबई

10.

महालेिापाल (लेिा र् अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र नागपूर,
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11.

महालेिापाल (लेिा पठरक्षा)-१, महाराष्ट्र मुांबई

12.

महालेिापाल (लेिा पठरक्षा)-२ महाराष्ट्र नागपूर

13.

अठिदान र् लेिा अठिकारी, मुांबई

14.

ठनर्ासी र् लेिा परीक्षा अठिकारी, मुांबई

15.

मुख्य कायवकारी अठिकारी , महाराष्ट्र औद्योठगक ठर्कास महामांडळ, अांिेरी मुांबई.

16.

ठर्कास आयुक्त तिा उद्योग सांचालक, नर्ीन प्रशासन इमारत, पठहला मजला मांत्रालय,
मुांबई-३२

17.

सर्व कायासने, उद्योग ठर्भाग, उद्योग ऊजा र् कामगार ठर्भाग, मांत्रालय, मुांबई-३२
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