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िहाराष्ट्र शासि 

पययटि व साांस्कृचतक कायय चवभाग 
शासि चिणयय क्रिाांक : गोचिि 2016/प्र.क्र. 189 /साां.का.1 

िांत्रािय (चवस्तार), िादाि कािा िागय, 
हुतात्िा राजगुरु िौक, िुांबई - 400 032. 

चदिाांक : 22 िे, 2018 
 

प्रस्ताविा :  
व्यवसाय करण्यासाठी सुिभता (Ease of doing business) या चवषयाबाबतिे शासिािे धोरण 

िक्षात घेऊि यासांदभात चद.18.09.2015 रोजी िा.िुख्यिांत्री िहोदयाांकडे झािेल्या बैठकीतीि 
चिणययािुसार चित्रपट, चट.व्ही. िाचिका, जाचहरातपट व िाचहतीपट इत्यादींच्या चिचत्रकरणासाठी 
िागणाऱ्या चवचवध चवभागाांच्या परवािग्या सुिभरीतीिे व ठराचवक िुदतीिध्ये चिळाव्यात यादृष्ट्टीिे एक 
चिडकी योजिा राबचवण्यािी बाब शासिाच्या चविाराधीि होती.  
 

शासि चिणयय :  
चविाराांती या शासि चिणययान्वये चित्रपट, चट.व्ही िाचिका, जाचहरातपट व िाचहतीपट 

इत्यादींच्या चिचत्रकरणाच्या परवािगीसाठी िािीिप्रिाणे एक चिडकी योजिा कायान्न्वत करण्यात 
येत आहे. 

 

1) या योजिेच्या अांििबजावणीसाठी िहाराष्ट्र चित्रपट, रांगभिूी आचण साांस्कृचतक चवकास 
िहािांडळ, दादासाहेब फाळके चित्रिगरी, गोरेगाव (पूवय), िुांबई ही सांचियांत्रण सांस्था                     
(Nodal Agency) म्हणिू काि पाहीि.    

2) चिचत्रकरणािे स्थळ हे शासकीय जागेवरती असेि तरि या योजिेव्दारे चिचत्रकरणासाठी 
परवािगी देण्यात येईि. िाजगी स्थळाांच्या चिचत्रकरणासाठी ही योजिा िागू िाही.  

3) चिचत्रकरणाकचरता आवश्यक परवािग्या चिळण्यासाठी सांबांचधत चििात्याांिी 
www.maharashtrafilmcell.com या वबे पोटयिवरती Online प्रणािीव्दारे अजय करणे 
आवश्यक आहे.  

4) चििात्यािे ऑििाईि प्रणािीव्दारे त्याांिा ज्या स्थळावर ज्या कािावधीसाठी चिचत्रकरण 
करावयािे आहे ते चिचत्रकरण स्थळ त्या कािावधीसाठी उपिब्ध आहे ककवा िाही हे 
तपासूि, ते उपिब्ध असल्यास सांबांचधत स्थळाच्या चिचत्रकरणाच्या अटी व शती िान्य करुि 
त्यासाठी आवश्यक असणारे शुल्क ई-पेिेंट व्दारे [सांबांचधत शासकीय यांत्रणाांिी (Stake 
Holder) त्याांिे चिचत्रकरणाच्या स्थळासाठी चिचित केिेिे शुल्क व आवश्यक त्या चठकाणी 
चिचित केिेिी अिाित रक्कि] जिा केल्यािांतर चििात्याांिा Order ID व Order Date  
प्राप्त होईि व त्यािांतर चिचत्रकरणासाठीिी परवािगीिी प्रचक्रया सुरु होईि.   
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5) चििात्यास आवश्यक ते शुल्क भरल्यािांतर Order ID व Order Date प्राप्त झाल्यािांतरि 
त्याांिा परवािगीबाबतिा अजय चिचत्रकरण स्थळाशी सांबांचधत शासकीय यांत्रणा                              
(Stakeholders) तसेि सांचियांत्रण सांस्था म्हणिू काि पहाणाऱ्या चित्रिगरी िहािांडळास 
वबे पोटयिवरीि डॅशबोडयवर प्राप्त होईि.    

6) चििात्यािा अजय प्राप्त झाल्यापासूि (म्हणजेि चििात्यास Order ID व Order Date प्राप्त 
झाल्यापासूि)  7 कायाियीि कािकाजाच्या चदवसाांत चिचत्रकरणािी परवािगी िान्य करणे 
अथवा िाकारणे शासकीय यांत्रणेवर (Stakeholders)बांधिकारक असेि.  

7) चििात्यािा अजय प्राप्त झािेल्या चदिाांकापासूि 15 कायाियीि कािकाजाच्या चदवसाांिध्ये 
(Fifteen Working Days), चिचत्रकरण स्थळाशी सांबांचधत शासकीय यांत्रणा (Stakeholder) 
याांच्यासोबत पाठपुरावा करुि चित्रिगरी िहािांडळािाफय त (सांचियांत्रण सांस्था) 
चिचत्रकरणासाठी परवािगी देण्यात येईि.  

8) चिचत्रकरणासाठी चििात्यास परवािगी चदल्यािांतर सांचियांत्रण सांस्थेिे चिचत्रकरण स्थळाांशी 
सांबांचधत शासकीय यांत्रणाांिा (Stakeholders) त्याांच्या शुल्कािी रक्कि 15 कायाियीि 
कािकाजाच्या चदवसाांिध्ये (Fifteen Working Days) ई-पेिेंटव्दारे अदा करण्यात येईि.  

9) चिचत्रकरण स्थळाशी सांबांचधत शासकीय यांत्रणा (Stakeholder) याांिी परवािगी 
िाकारल्यास, त्याबाबतिे कारण चित्रिगरी िहािांडळािाफय त (सांचियांत्रण सांस्था) चििात्यास 
अजय प्राप्त झािेल्या चदिाांकापासूि 15 कायाियीि कािकाजाच्या चदवसाांिध्ये (Fifteen 
Working Days) कळचवण्यात येईि. चििात्यािे ई-पेिेंटव्दारे जिा केिेिी रक्कि प्रचक्रया 
शुल्क (Processing Fee) वगळूि ई-पेिेंटव्दारे पुढीि 15 कायाियीि कािकाजाच्या 
चदवसाांिध्ये (Fifteen Working Days) परत केिी जाईि.   

10) तथाचप 7 कायाियीि कािकाजाच्या चदवसाांत सांचियांत्रण सांस्थेिे पाठपरुावा करुिही 
शासकीय यांत्रणा (Stakeholder) कडूि कोणताही प्रचतसाद ि चिळाल्यास सदर 
चिचत्रकरणास त्याांिी हरकत िाही असे गृहीत धरुि चिचत्रकरणास सांचियांत्रण सांस्थेिाफय त 
परवािगी देण्यात येईि.चवचशष्ट्ट अटी व शतींच्या अधीि ज्या शासकीय यांत्रणाांिी परवािगी 
घेणे आवश्यक आहे अशा शासकीय यांत्रणाांिी यादी सोबतच्या पचरचशष्ट्ट “अ”िध्ये ििूद 
केिी आहे.   

11) सद्यन्स्थतीत इतर शासकीय यांत्रणा (Stakeholder) याांिी परवािगी / िा-हरकत 
चदल्याचशवाय काही शासकीय यांत्रणा परवािगी / िा-हरकत देत िाहीत. तथाचप, एक 
चिडकी योजिेिध्ये परवािगी / िा-हरकत देण्यासाठी एका शासकीय यांत्रणेिा दुसऱ्या 
शासकीय यांत्रणेवर अविांबूि राहण्यािी आवश्यकता िाही. कारण सवय शासकीय यांत्रणाांिी 
परवािगी / िा-हरकत चविारात घेऊि चिचत्रकरणासाठी अांचति परवािगी देण्यािी 
काययवाही सांचियांत्रण सांस्थेिाफय त करण्यात येईि. त्यािुळे प्रत्येक शासकीय यांत्रणेिे इतर 
शासकीय यांत्रणाांच्या परवािगी / िा-हरकतीवर अविांबूि ि राहता आपिी परवािगी / 
िा-हरकत स्वतांत्रपणे तात्काळ सांचियांत्रण सांस्थेस अवगत करणे आवश्यक राहीि.  

12) चिचत्रकरणाच्या एकाि स्थळासाठी जर चवचवध शासकीय यांत्रणाांकडूि िा-हरकत प्रिाणपत्र 
आवश्यक असेि अशावळेी सवय सांबांचधत शासकीय यांत्रणाांिी असे प्रिाणपत्र चदिे तरि 
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चवचहत िुदतीत सांचियांत्रण सांस्थेिाफय त परवािगी देण्यात येईि. िात्र त्यापैकी एका 
शासकीय यांत्रणेिे जरी िा-हरकत प्रिाणपत्र िाकारिे तर सांबांचधत स्थळावर 
चिचत्रकरणासाठी परवािगी िाकारल्यािे चवचहत िुदतीत चििात्यास कळचवण्यात येईि.  

13) चिचत्रकरणासाठी एकदा परवािगी चदल्यािांतर चििात्यास चिचत्रकरणािे आरक्षण रद्द करता 
येणार िाही व त्यासाठीिे चिचत्रकरण शुल्क परत केिे जाणार िाही. चिचत्रकरणासाठी अजय 
सादर केल्यापासूि चिचत्रकरणास परवािगी प्राप्त होण्याच्या कािावधीत जर चििात्यािे 
अजय रद्द करण्यािी चविांती केिी तर प्रचक्रया शुल्क (Processing Fee) वगळूि उवयरीत 
चिचत्रकरण शुल्क चििात्यास परत करण्यात येईि.  

14) चििात्यास चिचत्रकरणासाठी परवािगी चदल्यािांतर काही िैसर्मगक आपतीमीिुळे चिचत्रकरण 
होऊ शकिे िाही तर चििात्यास चिचत्रकरण शुल्कािी रक्कि परत केिी जाणार िाही.  

15)  ज्या चिचत्रकरण स्थळासाठी अिाित रक्कि चििात्यािे ई-पेिेंटव्दारे भरिी आहे अशा 
प्रकरणी सांबांचधत चििात्यास चिचत्रकरणािांतर अिाित रक्कि परत करणे आवश्यक 
असल्यािे सदर अिाित रक्कि चित्रिगरी िहािांडळाकडेि राहीि. चिचत्रकरण पूणय 
होऊि सांबांचधत यांत्रणेकडूि अिाित रक्कि परत करण्याबाबत िा-हरकत प्रिाणपत्र 
चिळाल्यािांतर चित्रिगरी िहािांडळ सदर अिाित रक्कि 15 कायाियीि कािकाजाच्या 
चदवसाांत (Fifteen Working Days) चििात्यास परत चदिी जाईि.   

16) सदर योजिेिी यशस्वीचरत्या अांििबजावणी करण्यािी जबाबदारी सांचियांत्रण सांस्था म्हणिू 
चित्रिगरी िहािांडळािी राहीि. िात्र गोरेगाव चित्रिगरी िहािांडळ ही सांचियांत्रण सांस्था 
फक्त चििाता व शासकीय यांत्रणा (Stakeholder) याांच्यािध्ये सिन्वय साधण्यािे काि 
करणार आहे. चििात्यास चिचत्रकरणासाठी परवािगी देण्यािी पूणय जबाबदारी सांबांचधत 
शासकीय यांत्रणेिी असेि. यासाठी शासकीय यांत्रणा याांिी त्याांच्या अित्यारीतीि 
चिचत्रकरण स्थळावर चिचत्रकरण करण्यासाठी परवािगी देण्याकरीताच्या अटी व शती 
काळजीपूवयक चिचित कराव्यात जेणेकरुि त्या अटी व शतीिुसार चििात्यास चिचत्रकरणािी 
परवािगी चदिी जाईि.   

17) चिचत्रकरण स्थळाशी सांबांचधत सवय शासकीय कायाियाांिी या योजिेसाठी एक सांचियांत्रण 
अचधकारी िेिणे आवश्यक आहे. चििात्याांिा अजय प्राप्त झाल्यापासूि 7 कायाियीि 
कािकाजाच्या चदवसाांत परवािगी देणे अथवा िाकारणे याबाबतिी जबाबदारी सांबांचधत 
सांचियांत्रण अचधकारी याांिी राहीि.   

18) चिचत्रकरणास परवािगीबाबतच्या एक चिडकी योजिेच्या उपरोक्त ििूद वबे पोटयिवर 
चिचत्रकरण स्थळाांिी तसिे त्या स्थळाांच्या सांबांचधत शासकीय यांत्रणा (Stakeholder) याांिी 
यादी उपिब्ध आहे.  

19) िात्र सदर यादी व्यचतचरक्त िवीि स्थळाांिी चिचत्रकरणासाठी चििात्याांकडूि िागणी प्राप्त 
झाल्यास सदर िागणीिुसार िवीि स्थळ ज्या शासकीय यांत्रणेच्या अचधपत्यािािी आहे 
त्या यांत्रणेिी सहिती घेऊि त्या स्थळािा वबे पोटयिवरीि चिचत्रकरण स्थळाांच्या यादीत 
कायिस्वरुपी सिावशे करण्यात येईि. अशा प्रकारे वळेोवळेी चिचत्रकरण स्थळाांिी व 
त्यािुसार सांबांचधत Stakeholder याांिी यादी अद्ययावत करण्यािी जबाबदारी सांचियांत्रण 
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सांस्थेिी राहीि. तसेि यादीत िव्यािे सिाचवष्ट्ट होणाऱ्या शासकीय यांत्रणा (Stakeholder) 
याांिा या शासि चिणययािुसार काययवाही करणे बांधिकारक राहीि.   

20) सदर योजिा सद्य:न्स्थतीत प्रायोचगक तत्वावर प्रथि टप्प्यात िुांबई शहर व िुांबई 
उपिगराकरीता िागू करण्यात येत आहे. तद्िांतर टप्प्याटप्यािे सदर योजिा उवयरीत 
िहाराष्ट्राकरीता िागू करण्यात येईि.    

 

2. सदर एक चिडकी योजिेकचरता आवश्यकता भासल्यास आर्मथक तरतूद करण्यािी काययवाही 
चित्रिगरी िहािांडळािे त्याांच्या स्वचिधीतूि करावी.  

 

3. सदर योजिा ही प्रायोचगक तत्त्वावर राबचवण्यात येत असल्यािे यािध्ये काही सुयोग्य दुरुस्त्या, 
बदि, सुधारणा करावयाच्या असल्यास अश्या दुरुस्त्या, बदि, सुधारणा साांस्कृचतक कायय 
चवभागाकडुि वळेोवळेी केल्या जातीि. त्यािप्रिाणे िांत्राियीि सांबांचधत चवभागाांकडूि चवहीत केिेल्या 
अटी व शतींिे पािि करणे चििात्यास बांधिकारक राहीि. सदर योजिा सेवा हिी कायदयाांतगयत 
आणण्यात येईि.  
 

4. सदर शासि चिणयय िहाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपिब्ध करण्यात आिा असूि त्यािा सांकेताांक क्रिाांक 201805221431453223 असा आहे. हा 
आदेश चडजीटि स्वाक्षरीिे साांक्षाचकत करुि काढण्यात येत आहे.  

 

िहाराष्ट्रािे राज्यपाि याांच्या आदेशािुसार व िावािे, 
 

 

 
                                ( प्र.ि.िहाजि ) 
                              अवर सचिव, िहाराष्ट्र शासि 
प्रचत, 

1. िा. राज्यपाि याांि ेसचिव, राजभवि, ििबार चहि, िुांबई. 
2. िा. िुख्यिांत्री याांिे प्रधाि सचिव, िांत्रािय, िुांबई. 
3. िा.िांत्री, साांस्कृचतक कायय याांिे चवशेष कायय अचधकारी,िांत्रािय,िुांबई 
4. िा.िुख्य सचिव याांि ेस्वीय सहायक, िांत्रािय ,िुांबई 
5. िा. चवरोधी पक्ष िेता, चवधाि सभा, चवधाि पचरषद, चवधाििांडळ, िुांबई. 
6. सवय सन्िाििीय चवधाििांडळ सदस्य, िहाराष्ट्र राज्य. 

      7. िहािेिापाि (िेिा व परीक्षा ) एक, िहाराष्ट्र, िुांबई  
      8. िहािेिापाि (िेिा व अिुज्ञयेता) एक, िहाराष्ट्र, िुांबई 
      9. सवय अपर िुख्य सचिव /प्रधाि सचिव / सचिव याांि ेस्वीय सहायक, सवय िांत्राियीि चवभाग,िुांबई 
      10. सवय चजल्हाचधकारी, िहाराष्ट्र 
      11. व्यवस्थापकीय सांिािक, िहाराष्ट्र चित्रपट, रांगभिूी आचण साांस्कृचतक चवकास िहािांडळ,   

    दादासाहेब फाळके चित्रिगरी, गोरेगाव (प)ू, िुांबई  
      12. चिचत्रकरण स्थळाांशी सांबचधत सवय शासकीय यांत्रणा - दादासाहेब फाळके चित्रिगरी, गोरेगाव (प)ू,  
             िुांबई याांच्या िाफय त.   
      13. चिवड िस्ती, साां.का.1. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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पचरचशष्ट्ट ‘ “अ” 
पययटि व साांस्कृचतक कायय चवभाग, 

शासि चिणयय क्र.गोचिि-2016 / प्र.क्र.189 / साां.का.1 
चदिाांक : 22 िे, 2018 ि ेसहपत्र 

 
चवचशष्ट्ट अटी व शतींच्या अधीि चिचत्रकरणासाठी परवािगी देण्यात येणार असिले्या चिचत्रकरणस्थळाांिी यादी 

  
अ.
क्र. 

सांबांचधत 
प्रशासकीय 

चवभागािे िाव 

सांबांचधत चिचत्रकरण 
स्थळािे िाव 

चववचक्षत अटी व शती 

1 िगर चवकास 
चवभाग 

िुांबई िहािगर प्रदेश 
चवकास प्राचधकरण व 
िुांबई िेरो रेि 
कॉपोरेशि चि. 

िुांबई िहािगर प्रदेश चवकास प्राचधकरण व िुांबई िेरो रेि 
कॉपोरेशि चि. या सांस्थाांिी www.maharashtrafilmcell.com 
या सांकेतस्थळावर त्याांच्याकडीि चिचत्रकरणासाठी उपिब्ध 
स्थळे घोचषत केिी असतीि त्यास ही एक चिडकी योजिेंतगयतिी 
व्यवस्था िागू करणे शक्य होईि. तथाचप जी स्थळे 
www.maharashtrafilmcell.com (िहाराष्ट्र चफल्िसिे) या 
सांकेतस्थळावर उपिब्ध असणार िाहीत वा कायद्यान्वये 
चिचत्रकरणास ियाचदत/प्रचतबांचधत केिी आहेत, अशा स्थळाांसाठी 
त्या सांबांचधत सांस्थेिी चिचत्रकरणासाठी स्वतांत्र परवािगी घ्यावी 
िागेि.  

2 वि चवभाग िॅशिि पाकय  
(SGNP) 

िॅशिि पाकय  (SGNP) येथे चिचत्रकरण करण्यािी परवािगी             
WL (P)Act,1972 अांतगयत देण्यात येते आचण ही अधयन्याचयक 
शक्ती आहे. सबब सात चदवसाांच्या ियादेतिू िॅशिि पाकय  
वगळण्यात येत आहे. 

3 उच्ि व तांत्र 
चशक्षण चवभाग 

सर ज.जी.किा 
िहाचवद्यािय,िुांबई 
व सर 
ज.जी.उपयोचजत 
किा 
िहाचवद्यािय,िुांबई 

किा सांिाििाियाच्या अचधपत्यािािी सर ज.जी.किा 
िहाचवद्यािय,िुांबई व सर ज.जी.उपयोचजत किा 
िहाचवद्यािय,िुांबई ही शासकीय िहाचवद्यािये असिू, त्या 
िहाचवद्याियाच्या पचरसरातीि चिचत्रकरणाि े दर, अटी व शती 
चद.19.07.2011 च्या शासि चिणययान्वये चिचित करण्यात आि े
आहेत व सदर शासि चिणययान्वये सर ज.जी.किा शाहा पचरसर 
चिचत्रकरणास परवािगी देण्याि े अचधकार किा सांिािक,किा 
सांिाििािय,िुांबई याांिा प्रदाि करण्यात आि े आहेत. 
त्याअिुषांगािे एक चिडकी योजिेसांदभातीि चद.19.07.2011 
च्या शासि चिणययातीि दर, अटी व शतीच्या अधीि राहीि.   

4 पयावरण चवभाग सवय चिचत्रकरण 
स्थळे 

चिचत्रकरण करण्यापवूी सांबांचधत स्थळािा पयावरणीय आघात 
िुल्याांकि अहवाि सांचक्षप्तपणे तयार करण्यात यावा. सदर 
अहवािात पयावरणचवषयक अचधसिूिा व अचधचियि 
(उदा.पयावरण (सांरक्षण)कायदा,1986, हवा (प्र.व चि.)कायदा 
1981,जि (प्र. व चि.)) कायदा 1974,ध्वचिप्रदूषण चियि 2000, 
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अ.
क्र. 

सांबांचधत 
प्रशासकीय 

चवभागािे िाव 

सांबांचधत चिचत्रकरण 
स्थळािे िाव 

चववचक्षत अटी व शती 

िागरी घिकिरा चियि 2016,घातक घिकिरा चियि 
2016,किरा व्यवस्थापि चियि 2016) इत्यादींिधीि 
तरतुदींच्या अिुपाििाबाबत शपथपत्र जोडण्यात याव.े सदर 
अहवाि व शपथपत्र याांच्या प्रती िहाराष्ट्र प्रदूषण चियांत्रण 
िांडळाच्या िुख्याियास,सांबांचधत कायाियास व पयावरण 
चवभागास देण्यात याव्या. 

5 कौशल्य चवकास 
व उदयोजकता 
चवभाग 

एिचफस्टि ताांचत्रक 
चवद्यािय 

सदर चठकाणी चिचत्रकरण करण्यासाठी बाजारभावाप्रिाणे दर 
आकारि े जातीि तसिे चिचत्रकरणस्थळािे िुकसाि होण्यािी 
शक्यता चविारात घेऊि अिाित रक्कि घेण्यात येईि.  

6 पययटि चवभाग सवय चिचत्रकरण 
स्थळे 

चिचत्रकरणासाठी आवश्यक ती सयुोग्य स्थळे त्या त्या चठकाणच्या 
चिधारीत दराप्रिाणे चिचत्रकरणासाठी देण्यात येतीि. 

7 सािान्य प्रशासि 
चवभाग 

सवय चिचत्रकरण 
स्थळे 

चिचत्रकरणासाठी आवश्यक ती सयुोग्य स्थळे त्या त्या चठकाणच्या 
चिधारीत दराप्रिाणे चिचत्रकरणासाठी देण्यात येतीि. 

8 सावयजचिक 
बाांधकाि चवभाग 

सवय चिचत्रकरण 
स्थळे 

चिचत्रकरणासाठी आवश्यक ती सयुोग्य स्थळे त्या त्या चठकाणच्या 
चिधारीत दराप्रिाणे चिचत्रकरणासाठी देण्यात येतीि. 

9 गृह चवभाग सवय चिचत्रकरण 
स्थळे 

चिचत्रकरणासाठी आवश्यक ती सयुोग्य स्थळे त्या त्या चठकाणच्या 
चिधारीत दराप्रिाणे चिचत्रकरणासाठी देण्यात येतीि. 

10 िहसूि चवभाग सवय चिचत्रकरण 
स्थळे 

िहसूि व वि चवभाग (िहसूि) च्या अित्याचरतीि शासकीय 
जागेवरीि ज्या स्थळाांिी िहसूि चवभागाच्या सहितीिे 
चिचत्रकरणारकरीता पवुयचिचिती करण्यात आििेी िाही, अशा 
स्थळाांवरीि चिचत्रकरणासाठी िहसूि व वि चवभाग (िहसिू) च्या 
अित्याचरतीि सांबांचधत यांत्रणेकडूि िा-हरकत प्रिाणपत्र घेणे 
आवश्यक राहीि. 

11 सावयजचिक 
आरोग्य चवभाग 

सवय चिचत्रकरण 
स्थळे 

सदर चिचत्रकरणािुळे सावयजचिक आरोग्य चवभागाच्या िि, 
अिि सांपतीमीिी कोणत्याही प्रकारिी हािी होणार िाही, या 
अटीच्या अचधि राहूि सहिती देण्यात येत आहे. हािी झाल्यास 
सदरिी िुकसािभरपाई व दांड चििात्यास देणे बांधिकारक 
राहीि. 

12 कृषी चवभाग सवय चिचत्रकरण 
स्थळे 

चिचत्रकरणासाठी आवश्यक ती सयुोग्य स्थळे त्या त्या चठकाणच्या 
चिधारीत दराप्रिाणे चिचत्रकरणासाठी देण्यात येतीि. 

13 उद्योग व ऊजा 
चवभाग 

सवय चिचत्रकरण 
स्थळे 

उद्योगाांिा सवय िांजुऱ्या एकाि चठकाणी देण्यासाठी एक चिडकी 
योजिा राबचवण्याकरीता “िैत्री कक्ष” सक्षि करणे या चवषयीिा 
शासि चिणयय क्र.िेइि 2015/प्र.क्र.105/उद्योग-8, 
चद.11.02.2016 अिुसार काययवाही करण्यात यावी. 

 

* * * * * 
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