
औद्योगिक क्षते्रात गिदर्भ ि मराठिाड्याचा 
गिकास करण्याच्या दृष्टीकोनातून सामर्थयभ, 
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महाराष्र शासन 
उद्योि, ऊर्जा ि कामिार गिर्ाि 

शासन गनर्भय क्रमाकं : संगकर्भ 2016/प्र.क्र. 35/उद्योि-8 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा रार्जिुरु चौक 

मंत्रालय गिस्तार र्िन, मंुबई-32 
गदनाकं :- 19 रु्जल,ै 2016 

प्रस्तािना :-  
 पुरे्-मंुबई-नागशक या क्षते्रात होर्ाऱ्या औद्योगिकरर्ामुळे  येर्ारा तार् ि पयायाने 
नािरीकरर्ात होर्ारी िाढ,  त्याचे कें द्रीकरर् लक्षात घेता औदयोगिकदृष्टया मािासलेल्या गिदर्भ ि 
मराठिाडा क्षते्राचा गिकास करुन राज्याचा समतोल औद्योगिक गिकास साधण्यासाठी या र्ािातील प्रत्येक 
गर्जल्याचा औद्योगिक दृष्टीकोनातून अभ्यास होरे् आिश्यक आहे. यासाठी या र्ािातील प्रत्येक गर्जल्याचे 
औद्योगिक दृष्टीकोनातून सामर्थयभ, फायदे ि संधी याचंा अभ्यास करण्यासाठी आंतरगिर्ािीय सगमती 
िठीत करण्याची बाब शासनाच्या गिचाराधीन होती. सदर अनुषंिाने शासन खालील प्रमारे् गनर्भय घेत 
आहे. 
 

शासन गनर्भय :- 
 औद्योगिक क्षते्रात गिदर्भ मराठिाड्याचा गिकास करण्याचा दृष्टीने या र्ािातील प्रत्येक 
गर्जल्याचे औद्योगिक दृष्टीकोनातून सामर्थयभ, फायदे ि संधी याचंा अभ्यास करण्यासाठी गिर्ािीय आयुक्त, 
नािपूर याचं्या अध्यक्षतेखाली खालील प्रमारे् आंतरगिर्ािीय सगमती िठीत करण्यात येत आहे.  
 

2. या सगमतीची रचना खालीलप्रमारे् असेल :- 

अ.
क्र. 

सगमतीमधील सदस्य सगमतीमध्ये धारर् केलले े
पद 

1 गिर्ािीय आयुक्त, नािपूर अध्यक्ष 
2 गिर्ािीय आयुक्त, अमरािती सह-अध्यक्ष 
3 गिर्ािीय आयुक्त, औरंिाबाद सह-अध्यक्ष 
4 सहसंचालक उद्योि, नािपूर सदस्य सगचि 
5 सहसंचालक उद्योि, औरंिाबाद सदस्य 
6 सहसंचालक उद्योि, नादेंड सदस्य 
7 मुख्य अगर्यंता, महाराष्र औद्योगिक गिकास महामंडळ (MIDC) 

नािपूर 
सदस्य 

8 मुख्य अगर्यंता, महाराष्र औद्योगिक गिकास महामंडळ (MIDC) 
औरंिाबाद 

सदस्य 

9 श्री. रघुनाथ कापती, यितमाळ तज्ञ/सगमती समन्ियक 
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10 श्री. गकरर् पातुरकर, अमरािती तज्ञ/सदस्य 
11 गिदर्भ इंडस्रीर्ज असोगसएशन याचंे प्रगतगनधी तज्ञ/सदस्य 
12 श्री. प्रदीप महेश्वरी, नािपूर तज्ञ/सदस्य 
13 श्री. मुधोर्जी र्ोसले, नािपूर सदस्य 
14 श्री. मंिेश काशीकर, नािपूर सदस्य 
15 श्री. उमेश दशरथी, औरंिाबाद तज्ञ/सदस्य 
16 श्री. मुकंुद कुलकर्ी, औरंिाबाद तज्ञ/सदस्य 
17 श्री. र्रैिनाथ ठोंबरे, लातूर तज्ञ/सदस्य 
18 श्री. अगनल खोचरे, लातूर सदस्य 
19 श्री. संतोष साबंरे, बदनापूर, र्जालना सदस्य 
20 श्री. िोपाळ मानधानी, र्जालना सदस्य 

 

3.  सगमतीची कायभकक्षा खालीलप्रमारे् राहील :- 

1. नािपूर, अमरािती ि औरंिाबाद या गिर्ािातंील प्रत्येक गर्जल्हयातील गिगिध कायालयाची 
मागहती िोळा कररे् ि उद्योि क्षते्रातील संघटना चेंबर ऑफ कॉमसभ, उद्योि, व्यिसाय ि व्यापाराशी 
गनिडीत गिगिध संघटनाच्या बैठका घेिून संधीचा ि उपयोिीतेचा अभ्यास कररे्. 

2. प्रत्येक गर्जल्हयातील आर्जारी उद्योिाचं्या पुनर्जर्जिनासाठी िापरलेल्या गनकष ि मापदंडाचा   
     शोध घेरे्. 
3. राष्रीय उत्पादकता झोन गनर्जमतीसाठी, औद्योगिक िसाहती समूह आगर् इतर सखु सोयी 
उर्ारर्ी ि गिकासात्मक बाबी समोर ठेिून या गिर्ािामंध्ये उद्योि गिकासाच्या दृष्टीने योग्य त्या 
सुचना ि उपयोगिता सुचगिरे्. 

4. काही गिगशष्ट क्षते्रासाठी र्जसे खगनर्ज उद्योि गिकास, कृषी उद्योि गिकास, स्ियंचगलत उद्योि 
गिकास, सुरक्षा उद्योि गिकास इत्यादी उद्योिानंा चालना देण्यासाठी गिगिध योर्जनाबंाबत सुचना 
कररे्. 

5. या गिर्ािासंाठी गिशेष लार् गमळािा यासाठी गशफारस कररे्. 

6. सिभसाधारर् उद्योिाचं्या कायभप्रर्ाली, कायान्विन्ित करण्यामधील अडथळे, समस्याचंा शोध, 
गिकासातील अडथळे आगर् व्यिसायाला सहर्ज सुलर् करण्यासाठी सुचना कररे्. 

7. अनेकगिध प्रगतन्विष्ठत ि आंतरराष्रीय कापोरेशन संस्थानंा या गिर्ािामध्ये उद्योि उर्ारर्ीसाठी 
ि त्याचं्या िरर्जा गनगितीसाठी या क्षते्रातील व्यक्तींच्या बैठका आयोर्जनासाठी शासनाच्या गिगिध 
यंत्रर्ानंा गनमंत्रीत कररे्. 
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8. या गिर्ािातील कृषी गिकासासाठी शेती ि शेतकऱ्यासंाठी पुरक उत्पन्न ि कमाईसाठी गिगिध 
योर्जना सुचिरे्. 

9. औद्योगिकीकरर्ाला पुरक अशा इको गसस्टीमला गिकगसत करण्यासाठी गिशेष कृती 
आराखडयाची गशफारस कररे्. 

10. या मािास गिर्ािातील औदयोगिकर्ाला चालना देण्यासाठीच्या इतर सुचना ि गशफारसी 
कररे्.  सदर सगमतीने उपरोक्त नमूद कायभकक्षचे्या अनुषंिाने गर्जल्हागनहाय बैठका घ्याव्यात.  
गिर्ािीय आयुक्ताच्या अनुपन्विस्थतीत संबंगधत गर्जल्हयाच्या गर्जल्हा उद्योि कें द्राने सगमतीला 
आिश्यक असर्ारी मागहती गिगिध गिर्ािाकंडून गमळिािी आगर् सदर बैठकीसाठी गर्जल्हयातील 
प्रगतष्ठीत उद्योि समुह, संघटना ि चेंबसभ ऑफ कॉमसभ यानंा आमंगत्रत कराि े ि सगमतीला 
सिोतोपरी सहकायभ कराि.े 

4.     सगमतीचा कायभकाल आदेशाच्या गदनाकंापासून 6 गमगहने इतका राहील.  तथागप, सगमतीने 
अभ्यास करुन आपला अहिाल गशफारसीसह 6 मगहन्यात शासनास सादर करािा. 

5.      अशासकीय सदस्यानंा गित्त गिर्ािाच्या प्रचगलत तरतुदीनुसार प्रिास ि बैठक र्त्ते देय राहतील. 
सगमतीच्या बैठका ि इतर प्रयोर्जनाथभ होर्ार खचभ महाराष्र औद्योगिक गिकास महामंडळाच्या कायालयीन 
प्रिास खचभ बाबी अंतिभत उपलब्ध तरतुदीतून र्ािगिण्यात यािा. 
6.        सदर शासन गनर्भय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संिर्क सकेंताकं 201607191548128210 असा आहे. हा आदेश 
गडर्जीटल स्िाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
 

 महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािाने. 
 
 
 

(श्रध्दा कोचरेकर) 
कक्ष अगधकारी, महाराष्र शासन 

 प्रगत, 
 1) मा. मंत्री (उद्योि), याचंे खार्जिी सगचि 
 2) मा. मंत्री (गित्त), याचंे खार्जिी सगचि 
 3) मा. मुख्यसगचि, याचंे उपसगचि 
 4) प्रधान सगचि (उद्योि), उद्योि, ऊर्जा ि कामिर गिर्ाि, मंत्रालय, मंुबई. 
 5) प्रधान सगचि (महसूल), महसूल ि िन गिर्ाि, मंत्रालय, मंुबई. 
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 6) गिकास आयुक्त, उद्योि संचालनालय, निीन प्रशासकीय र्िन, मंत्रालय, मंुबई. 
 7) गिर्ािीय आयुक्त, नािपूर 
 8) गिर्ािीय आयुक्त, अमरािती 
 9) गिर्ािीय आयुक्त, औरंिाबाद 
 10) मुख्य कायभकारी अगधकारी, महाराष्र औद्योगिक गिकास महामंडळ (MIDC), मंुबई. 
     11) सहसंचालक उद्योि, नािपूर 
 12) सहसंचालक उद्योि, औरंिाबाद 
 13) सहसंचालक उद्योि, नादेंड 
 14) मुख्य अगर्यंता, महाराष्र औद्योगिक गिकास महामंडळ (MIDC), नािपूर 
 15) मुख्य अगर्यंता, महाराष्र औद्योगिक गिकास महामंडळ (MIDC), औरंिाबाद 
 16) श्री. रघुनाथ कापती, यितमाळ 
 17) श्री. गकरर् पातुरकर, अमरािती 
 18) गिदर्भ इंडस्रीर्ज असोगसएशन 
 19) श्री. प्रदीप महेश्वरी, नािपूर 
 20) श्री. र्रैिनाथ ठोंबरे, लातूर 
 21) श्री. उमेश दशरथी, औरंिाबाद 
 22) श्री. मुकंुद कुलकर्ी, औरंिाबाद 
 23) गनिडनस्ती (उद्योि-8) 
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