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राज्यामध्ये उद्योिाचा गवकास व्हावा यासाठी शासनाने राज्यामध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास 
महामांडळामार्ण त औद्योगिक वसाहती गनमाण केल्या असून नवीन औद्योगिक वसाहती गनमाण करण्यात येत 
आहेत. तथागि, औद्योगिक गवकासामध्ये उदाहरणाथण खालील प्रकारच्या अडचणी येत आहेत :-  

1) महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास अगिगनयम, 1961 च्या तरतुदीनुसार गरतसर भसूांिादनाची प्रगक्रया िणुण 
करुन सांबांगिताांना जगमनीचा मोबदला अदा करुनही वाटि केलेल्या भखुांडाची सीमा गनगित 
करताांना तसेच जगमनीचा ताबा उद्योजकाांना देताांना अडथळा आणला जातो.  आिआिसाांतील 
भाांडणामुळे जगमनीचा ताबा देण्यासाठी अडथळे आणले जातात. 

2) वरीलप्रमाणे औद्योगिक गवकास कामामध्ये अडथळे आल्यावर िोलीस गवभािाच्या मदतीने ही कामे 
करण्याचा प्रयत्न केल्यास बऱ्याचवळेा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गनमाण होतो.   

3) उद्योजकाांनी भखुांडाचा ताबा घेतल्यावर त्या भखुांडावर िायाभतू सोयीसुगविा गनमाण करण्यासाठी 
सुरु केल्यावर कामाची कां त्राटे देण्याची मािणी करुन सदरच्या कामात देखील अडथळा आणला 
जातो.   

4) बरेच प्रयत्न करुन उद्योि सुरु झाल्यावर तेथील उत्िादन, कच्चा माल कां िनीमध्ये आणणे ककवा 
बाहेर नेणे या कामामध्ये देखील तथाकगथत माथाडी कामिार सांघटनेच्या िदागिकाऱ्याांकडून 
अडथळा आणला जातो. 

5) उद्योिासाठी िाईिलाईन टाकणे व Right to Way च्या कामात अडथळे आणले जातात.   
6) काही वळेेला उद्योजकाांकडून खांडणी (extortion) मािण्याचेही प्रकार घडतात.  

2. या सवण बाबींचा गवचारगवगनमय करुन उिाययोजना करण्याच्या अनुषांिाने मा. मुख्यमांत्री याांच्या 
अध्यक्षतेखाली गदनाांक 13/05/2015 रोजी बठैक आयोगजत करण्यात आली होती.  या बठैकीमध्ये झालेल्या 
चचेच्या अनुषांिाने राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रामिील वाटि केलेल्या भखूांडाची जलद ितीने गवकास कामे 
व्हावीत, उत्िादनात िेलेल्या उद्योि घटकाांच्या कामामध्ये कोणताही अडथळा गनमाण होऊ नये व तेथे कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भव ूनये या दृष्ट्टीने खालील उिाययोजना करण्याचा गनणणय शासनाने घेतला आहे. 
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शासन गनणणय : - 

1)      राज्यातील ग्रामीण भािातील गजल्यामध्ये गजल्हा िोगलस अगिक्षक व आयकु्तालय असलेल्या  
गजल्यामध्ये िोगलस आयकु्त याांच्या अध्यक्षतेखाली खालील सदस्याांची सगमती स्थािन करण्यात येत आहे. 

अ. औद्योगिक क्षते्राशी सांबांगित उि गवभािीय अगिकारी (महसूल) (S.D.O.) - सदस्य 
आ. महाव्यवस्थािक, गजल्हा उद्योि कें द्र - सदस्य 
इ. गजल्हा कामिार अगिकारी - सदस्य 
ई. प्रादेगशक अगिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामांडळ - सदस्य सगचव 

या सगमतीची बठैक आवश्यकतेनुसार मात्र सहा मगहनयाांतून गकमान एकदा घेण्यात यावी व    वरील 
समस्याांचे गनराकरण करण्यासाठी आवश्यक ती उिाययोजना तात्काळ करावी.  

2)     राज्यस्तरावर उद्योिाांच्या समस्याांचे गनराकरण करण्यासाठी एकात्त्मक सुलभता कक्षाची (MAITRI) ची 
गनर्ममती करण्यात आली आहे.  या कक्षामध्ये उद्योिाांशी सांबांगित प्रशासकीय गवभािाच्या प्रगतगनिींचा समावशे 
आहे.  या कक्षामध्ये आता िोगलस महासांचालक कायालयातील िोगलस महागनरीक्षक दजाच्या अगिकाऱ्याची 
नोडल ऑगर्सर म्हणनू िोगलस महासांचालक याांनी गनयकु्ती करावी.   

      राज्यामध्ये उद्योि स्थािन करणे व उद्योिाांचा गवकास करण्यामध्ये ज्या गनयमबाय मािण्या केल्या 
जातात त्याबाबत गजल्हा स्तरावर व आयकु्तालय स्तरावरील सगमत्याांशी समनवय सािून समस्याांच े
गनराकरणासाठी आवश्यक ती कायणवाही या नोडल ऑगर्सरने करावी. 
3) हा शासन गनणणय िहृगवभािाच्या सहमतीने गनिणगमत करण्यात येत आहे. 
4)  सदर शासन गनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उिलब्ि 
करण्यात आला असून त्याचा साांकेताांक 201507021700181410  असा आहे. हा आदेश गडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाांगकत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यिाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

 
 

      (व.ै भ.ू लटके) 
  शासनाच ेउि सगचव 

प्रगत, 
1) मा. राज्यिालाांचे सगचव 
2) मा. मुख्यमांत्रयाांचे प्रिान सगचव 
3) अप्िर मुख्य सगचव (िृह), िहृ गवभाि, मांत्रालय, मुांबई.                                                     
4) िोगलस महासांचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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5) प्रिान सगचव (कामिार), उद्योि, ऊजा व कामिार गवभाि, मांत्रालय, मुांबई. 
6) मुख्य कायणकारी अगिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामांडळ, मुांबई. 
7) सहमखु्य कायणकारी अगिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामांडळ, मुांबई. 
8) गवकास आयकु्त (उद्योि), उद्योि सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 
9) सवण िोगलस आयकु्त. 
10)  सवण िोगलस अिीक्षक. 
11)  मुख्य अगभयांता,  महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामांडळ, मुांबई. 
12)  अगतरीक्त मुख्य अगभयांता, मुांबई, नाांदेड, नाििरू, महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामांडळ, मुांबई. 
13)  सवण अिीक्षक अगभयांता, महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामांडळ, मुांबई. 
14)  सवण कायणकारी अगभयांता, महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामांडळ, मुांबई. 
15)  सवण प्रादेगशक अगिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक गवकास महामांडळ, मुांबई. 
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