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नागररकाांची सनद
प्रस्तावना:उद्योग कक्ष
महाराष्ट्र हे दे शामध्ये औद्योरगक क्षेत्रात अग्रणी असलेले राज्य आहे . महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार रवभागाांतगगत उद्योग कक्षाचा
समावेश होतो. महाराष्ट्र राज्याच्या रवकासात उद्योगाांची महत्वपूणग भुमीका राहीली आहे . महाराष्ट्राच्या सवांगीण रवकासात उद्योग कक्षाच्या प्रगतीशील
व पुरोगामी ध्येय धोरणाांचा महत्वाचा वाटा आहे . उद्योग रवभागाच्या अरधपत्याखाली उद्योग सांचालनालय, शासकीय मुद्रण व लेखन सामग्री
सांचालनालय, भूरवज्ञान व खानीकमग सांचालनालय, इत्यादी शासकीय कायालये तसेच इतर मांडळे व महामांडळे कायगरत आहेत. त्याांचेकडू न उद्योग
कक्षामार्गत तयार केलेल्या धोरणाांची अांमलबर्जावणी केली र्जाते. राज्यात उद्योग उभारणीसाठी पोषक वातावरण रनमाण करणे, गुांतवणूकीचा प्रवाह
गतीमान ठे वून सातत्यपूणग रवकास साधणे, खरनकमग कायास चालना दे णे, तसेच त्यासाठी लागणा-या पायाभूत सुरवधा रनमाण करणे, रोर्जगाराच्या
नवनवीन सांधी उपलब्ध करणे, यासाठी उद्योग कक्ष सतत प्रयत्नशील रारहला आहे. दे शाने सन 1991 मध्ये स्स्वकारलेल्या आर्थथक धोरणाच्या
अनुषांगाने महाराष्ट्र राज्याने 2013 चे औद्योरगक धोरण अांरगकारले आहे . त्या अनुषांगाने उद्योग कक्षाची सवगसाधारण कायगपध्दती/ध्येय धोरणे (उरद्दष्ट्ट)
खालीलप्रमाणे रवशद करता येतील.
1. कृषी आधारीत उद्योग, मारहती तांत्रज्ञान उद्योग.
2. ग्रामीण व लघुउद्योग रवकास.
3. उद्योर्जकता रवकास
4. सहकारी औद्योरगक वसाहती.
5. पायाभूत क्षेत्रामध्ये खार्जगी क्षेत्राांचा सहभाग.
6. आर्जारी उद्योगाांचे पूणगवसन.
7. उद्योगाांना रवत्तीय सहाय्य.
8. रनयात प्रचलनात वाढ.
उपरोक्त उरद्दष्ट्टाांची पूतगता करण्यासाठी उद्योग कक्षामार्गत खालील योर्जना राबरवल्या र्जातात.
1. पांतप्रधान रोर्जगार योर्जना.
2. सामुरहक प्रोत्साहन योर्जना.

3. बीर्ज भाांडवल योर्जना.
4. रर्जल्हा उद्योग केंद्र, कर्जग योर्जना.
5. इांडस्रीयल इन्फ्रास्रक्चर अपग्रेडेशन स्स्कम.
6. वस्त्रोद्योग समुह रवकास योर्जना.
उपरोक्त योर्जना उद्योग रवभाग व त्याांच्या अरधपत्त्या खालील कायान्फ्वीत असलेली कायालये, मांडळे /महामांडळे राबरवतात.

परररशष्ट्ट-१
उद्योग, ऊर्जा व कामगार रवभाग
मा.उद्योग मांत्री/ मा.उद्योग व खनीकमग राज्य मांत्री
अपर मुख्य सरचव (उद्योग)
याांच्या अरधपत्याखालील कायालये,सांचालनालये,मांडळे /महामांडळे
1.

रवकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग सांचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मांत्रालयासमोर,मुांबई-३२.सांचालक,शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व
प्रकाशन सांचालनालय,चनीरोड स्टे शन र्जवळ, नेतार्जी सुभाष मागग,मुांबई-४.

2.

सांचालक,शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन सांचालनालय,चनीरोड स्टे शन र्जवळ, नेतार्जी सुभाष मागग,मुांबई-४.

3.

सांचालक, भूरवज्ञान व खरनकमग सांचालनालय, २७, खरनर्ज भवन, रसमेंट रोड, रशवार्जीनगर, नागपूर- १०.

4.

मुख्य कायगकारी अरधकारी, महाराष्ट्र औद्योरगक रवकास महामांडळ, उद्योग सारथी, महाकाली गुांर्ा मागग, अांधेरी (पूव)ग , मुांबई-९३.

5.

व्यवस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य रवत्तीय महामांडळ, युनायटे ड इांरडया इमारत, परहला माळा, सर रर्रोर्जशहा मेहता रोड, र्ोटग , मुांबई १.

6.

व्यवस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र पेरोकेरमकल्स महामांडळ मयारदत, ए-१०१, र्जुईनगर रे ल्वे स्टे शन कॉम्प्लेक्स, परहला माळा, सेक्टर-११,
सानपाडा, डीमाटग र्जवळ, नवी मुांबई-५.

7.

मुख्य कायगकारी अरधकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मांडळ, १९/२१, मनोहरदास स्रीट, र्ोटग , मुांबई-१.

8.

व्यवस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र लघुउद्योग रवकास महामांडळ, कृपारनधी, ९, वालचांद रहराचांद मागग, बॅलाडग इस्टे ट, मुांबई-१.

9.

व्यवस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य खरनकमग महामांडळ, ्लॉट नां.७, अर्जनी चौक, वधा रोड, नागपूर-१५.

10. व्यवस्थापकीय सांचालक, कोकण रवकास महामांडळ मयारदत, युरनट क्र.१६, आरे दु ग्ध वसाहत, गोरे गाांव (पूव)ग , मुांबई-६५.
11. व्यवस्थापकीय सांचालक, पररृम महाराष्ट्र रवकास महामांडळ मयारदत, दु सरा मर्जला,कुबेरा चेंबसग, डॉ.रार्जेद्र प्रसाद पथ,सांचेती हॉस्पीटल

समोर,रशवार्जीनगर,पुणे -५.
12. व्यवस्थापकीय सांचालक, मराठवाडा महाराष्ट्र रवकास महामांडळ मयारदत, रवकास भवन, डॉ.रार्जेंद्र प्रसाद मागग, औरां गाबाद-१.
13. व्यवस्थापकीय सांचालक, रवदभग महाराष्ट्र रवकास महामांडळ मयारदत, महार्जन रबल्ल्डग, मेन रोड, रसताबडी, नागपूर-१२.
14. व्यवस्थापकीय सांचालक,महाराष्ट्र इलेक्रॉरनकी महामांडळ मयारदत, ्लॉट नां. एएम-३,एमआयडीसी.,क्रॉस रोड-ए, मरोल इांडस्रीयल

एररया,अांधेरी (पू),मुांबई- ९३.

अपर मुख्य सरचव (उद्योग)
याांच्या अरधपत्याखालील कायालये,सांचालनालये,मांडळे /महामांडळे
1.

रवकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग सांचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मांत्रालयासमोर,मुांबई-३२.सांचालक,शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व
प्रकाशन सांचालनालय,चनीरोड स्टे शन र्जवळ, नेतार्जी सुभाष मागग,मुांबई-४.

2.

सांचालक,शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन सांचालनालय,चनीरोड स्टे शन र्जवळ, नेतार्जी सुभाष मागग,मुांबई-४.

3.

सांचालक, भूरवज्ञान व खरनकमग सांचालनालय, २७, खरनर्ज भवन, रसमेंट रोड, रशवार्जीनगर, नागपूर- १०.

4.

मुख्य कायगकारी अरधकारी, महाराष्ट्र औद्योरगक रवकास महामांडळ, उद्योग सारथी, महाकाली गुांर्ा मागग, अांधेरी (पूव)ग , मुांबई-९३.

5.

व्यवस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य रवत्तीय महामांडळ, युनायटे ड इांरडया इमारत, परहला माळा, सर रर्रोर्जशहा मेहता रोड, र्ोटग , मुांबई १.

6.

व्यवस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र पेरोकेरमकल्स महामांडळ मयारदत, ए-१०१, र्जुईनगर रे ल्वे स्टे शन कॉम्प्लेक्स, परहला माळा, सेक्टर-११,
सानपाडा, डीमाटग र्जवळ, नवी मुांबई-५.

7.

मुख्य कायगकारी अरधकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मांडळ, १९/२१, मनोहरदास स्रीट, र्ोटग , मुांबई-१.

8.

व्यवस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र लघुउद्योग रवकास महामांडळ, कृपारनधी, ९, वालचांद रहराचांद मागग, बॅलाडग इस्टे ट, मुांबई-१.

9.

व्यवस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य खरनकमग महामांडळ, ्लॉट नां.७, अर्जनी चौक, वधा रोड, नागपूर-१५.

10. व्यवस्थापकीय सांचालक, कोकण रवकास महामांडळ मयारदत, युरनट क्र.१६, आरे दु ग्ध वसाहत, गोरे गाांव (पूव)ग , मुांबई-६५.
11. व्यवस्थापकीय सांचालक, पररृम महाराष्ट्र रवकास महामांडळ मयारदत, दु सरा मर्जला,कुबेरा चेंबसग, डॉ.रार्जेद्र प्रसाद पथ,सांचेती हॉस्पीटल

समोर,रशवार्जीनगर,पुणे -५.
12. व्यवस्थापकीय सांचालक, मराठवाडा महाराष्ट्र रवकास महामांडळ मयारदत, रवकास भवन, डॉ.रार्जेंद्र प्रसाद मागग, औरां गाबाद-१.
13. व्यवस्थापकीय सांचालक, रवदभग महाराष्ट्र रवकास महामांडळ मयारदत, महार्जन रबल्ल्डग, मेन रोड, रसताबडी, नागपूर-१२.
14. व्यवस्थापकीय सांचालक,महाराष्ट्र इलेक्रॉरनकी महामांडळ मयारदत, ्लॉट नां. एएम-३,एमआयडीसी.,क्रॉस रोड-ए, मरोल इांडस्रीयल

एररया,अांधेरी (पू),मुांबई- ९३.

श्री. वब
ु ाऴ याजायाभ दे वाई

भिंत्री, उद्मोग

श्रीभती आददती वनु नर तटकये
याज्मभिंत्री, उद्मोग

श्री.फरदे ल सविंश,(बा.प्र.वे),
अऩय भख्
ु म वचिल (उद्मोग)

श्री. विं.ळिं.इिंगऱे ,

सह सचिव (उद्योग)

श्री.क.प्रे.ऩाटीर,

श्री.विं.ळा.दे गािंलकय,
सह सचिव (उद्योग)

श्री.ककयण जाधल,

अवर सचिव (उद्योग-४)

अवर सचिव (उद्योग-१४)

श्री.श्रीयाभ गलई,

श्री. वलनोद वो.भें ढे,

श्री.य.ल.गुयल,

सह सचिव (उद्योग)

श्रीभती वुननता शजायी,
अवर सचिव

(उद्योग-८)

श्री.ळसळकािंत मोगे,

कऺ अचिकारी (उद्योग-३)

कऺ अचिकारी (उद्योग-२)

कऺ अचिकारी (उद्योग-९)

श्रीभती लऴाा ऩाटीर/वालिंत,

श्रीभती विंजना यावभ,

श्री. ळ.य.वाऱुिंखे,

कऺ अचिकारी (उद्योग-६)
श्री.याजील याजभाने,

कऺ अचिकारी (उद्योग-७)

कऺ अचिकारी (उद्योग-१०)

कऺ अचिकारी (उद्योग-९)

परररशष्ट्ट-2
कायगपुतीचे वेळापत्रक

उद्योग प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमाांक

पूररवली र्जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्राांची

पूतगता

केल्यानांतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली र्जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमगचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमाांक व

ज्याांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमाांक)

करता येईल तो
अरधकारी व त्याांचा
दू रध्वनी क्रमाांक.

उद्योग-2

1.उद्योग धोरण परवाने,

महाराष्ट्र

शासकीय

कमगचाऱयाांचे कक्ष अरधकारी / अवर उप सरचव / सहसरचव

2.औद्योरगक स्थान रनरृयन धोरण,

बदल्याांचे रवरनयमन व शासकीय कतगव्य सरचव

3.औद्योरगक रवकास सरचव सरमती

पार पाडण्यास होणा-या रवलांबास प्ररतबांध (दालन क्र. 121 रवस्तार 22793624)

(कोरसड),

(उद्योग

अरधरनयम-2005 मधील प्रकरण 3 च्या इमारत, मांत्रालय, मुांबई)
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4.औद्योरगक रवकास सांदभात प्रकरणे,

कलम 10 (1) मधील तरतूदीस अनुसरुन

मांत्रालय, मुांबई)

5. नागरी र्जमीन कमाल धारणा ,

तात्काळ नस्ती एका रदवसात ककवा दुस-

6.अांतगगत औद्योरगकरणासाठी सूट,

या रदवशी आरण तातडीच्या स्वरुपाची

7.औद्योरगकरणाच्या सांदभात पयावरण

नस्ती चार रदवसात रनकाली काढण्यात

रवषयक बाबी,

(दालन क्र.

रवस्तार

इमारत,

येईल. अन्फ्य रवभागाशी सांबध
ां ीत नसलेल्या

8.कृषी धोरण व द्राक्ष प्ररक्रया धोरण,

नस्तीवर 45 रदवसाांचेआत व दुस-या

9.मारहती व तांत्रज्ञान धोरण,

रवभागाची बाब अांतभूगत असल्यास व त्या

10.पायाभुत सुरवधा सवगसाधारण बाबी.

रवभागाचे अरभप्राय आवश्यक असलेल्या
नस्तीवर तीन मरहन्फ्याचे आत रनणगय घेवून
योग्य ती कायगवाही करण्यात येईल.

उद्योग- 3

1.उद्योग सांचालनालय, मुांबई याांच्या

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर

उप सरचव / सहसरचव

आस्थापना व प्रशासन रवषयक सवग

सरचव

(उद्योग

बाबी

(दालन क्र. 102 रवस्तार

22793546)

इमारत, मांत्रालय, मुांबई)

क्र.118 रवस्तार इमारत,
मांत्रालय, मुांबई)

(दालन

उद्योग प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमाांक

पूररवली र्जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्राांची

पूतगता

केल्यानांतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली र्जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमगचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमाांक व

ज्याांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमाांक)

करता येईल तो
अरधकारी व त्याांचा
दू रध्वनी क्रमाांक.

उद्योग - 4

1.शासकीय मुद्रण व लेखन सामग्री
2. सांचालनालयाच्या आस्थापना
रवषयक आरण सवग प्रशासकीय बाबी,
3.यशवांतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन
यूरनवर्थसटी व बोडग बैठका आरण
अनुषांरगक बाबी.
4.उद्योगकक्ष सांबरां धत ग्रामीण ऊर्जा
कायगक्रम,
5.उद्योगातील ऊर्जा सांरक्षण ,
6.उद्योग कक्ष सांबरां धत ऊर्जा अरभसरण
व उद्योगकक्ष सांबरां धत सांकीणग बाबी,
7.मध्यवती भाांडार खरे दी सांघटना/
भाांडार खरे दी धोरण.
8.शासकीय मुद्रण व लेखन सामग्री
मुद्रण व लेखन सामग्री धोरण /
रवत्तीय मांर्जुरी प्रकरणे /शासकीय
प्रकाशनाांची प्रदशगने, .
9.उद्योग रमत्र.
10. भूकांप पुनवगसन कायगक्रमाांतगगत
ग्रामोद्योगाांना अथगसहाय्य .

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर

उप सरचव / सहसरचव

सरचव

(उद्योग

(दालन क्र. 127 रवस्तार

22793546)

इमारत, मांत्रालय, मुांबई)
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(दालन क्र.

रवस्तार

मांत्रालय, मुांबई)

इमारत,

उद्योग प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमाांक

पूररवली र्जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्राांची

पूतगता

केल्यानांतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली र्जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमगचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमाांक व

ज्याांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमाांक)

करता येईल तो
अरधकारी व त्याांचा
दू रध्वनी क्रमाांक.

उद्योग - 6

1.मुख्यमांत्रयाांचे सरचवालयातील
सांदभांचे समन्फ्वय आरण रनयांत्रण ,

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी

उप सरचव / सहसरचव

/ अवर सरचव,

(उद्योग

2. रवशेष कायगकक्षाकडील सांदभग,
3. उद्योग रवषयासांदभातील लोकसभा

22793546)
22793015) (दालन क्र.
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राज्यसभा सदस्य याांच्याकडू न

121 रवस्तार इमारत,

मांत्रालय, मुांबई)

आलेले सांदभग ,

मांत्रालय, मुांबई)

4.महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग
मांडळ, मुांबई ,
5.कायम स्वरुपी औद्योरगक प्रदशगन ,
6.स्टे ट-एड-टू इांडस्रीर्ज ऍऺ क्ट 1961
अांतगगत कर्जग रनलेखन प्रकरणे ,
7.महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग रवकास
महामांडळ, मुांबई ,
8.हस्तकलेचा रवकास / हस्तकलेला
उत्तेर्जन देणे व त्या सांदभातील
प्ररशक्षण सत्रे,
9.रवरवध औद्योरगक सांघटना /
सांस्थाांकडील सांदभांवरील कायगवाही,
10. स्थारनकाांना रोर्जगार उपलब्ध
करण्यासांदभावरील प्रकरणे /
स्थानीकाांना नोकरीत प्राधान्फ्य 80 %.
11.उद्योग रवषयक सवग बाबींचे समन्फ्वय,

रवस्तार

(दालन क्र.
इमारत,

उद्योग प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमाांक

पूररवली र्जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्राांची

पूतगता

केल्यानांतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली र्जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमगचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमाांक व

ज्याांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमाांक)

करता येईल तो
अरधकारी व त्याांचा
दू रध्वनी क्रमाांक.

उद्योग - 7

1.महाराष्ट्र राज्य रवत्तीय महामांडळ,

कक्ष अरधकारी/ अवर

उप सरचव / सहसरचव

2.महाराष्ट्र मेल्रॉन महामांडळ ,

सरचव

(उद्योग

3.महाराष्ट्र पेरोकेरमकल्स महामांडळ ,

22793017) (दालन

22793624)

4. .राज्य स्तरीस प्रदशगने व पररषदा

क्र.122 रवस्तार इमारत,

क्र.125 रवस्तार इमारत,

मांत्रालय, मुांबई )

मांत्रालय, मुांबई)

(राज्य शासनाचा आर्थथक सहभाग
होस्ट पाटग नर स्टे ट म्पहणून पाकठबा
दशगरवणे, राज्य शासनाचा लोगो
वापरण्याची परवानगी इ. बाबी)
5. रनयाती कररता पायाभूत सुरवधाांचा
रवकास करण्यासाठी राज्य
शासनास सहाय्य (असाईड÷
योर्जना ASIDE).
6.भारत आांतरराष्ट्रीय मेळा आयोरर्जत
करणे / रनधी उपलब्ध करून दे णे
7.रनयात प्रचलनात वाढ
करण्यासांबरां धत बाबी ,
8.वस्त्रोद्योग समुह रवकास योर्जना
(TCID) राज्य स्तररय सरनयांत्रण
सांरमतीचे कामकार्ज.
9. इांडस्स्र्यल इन्फ्रास्रक्चर
अपगेरडे
् शन स्कीम (IIUS)
10.अबगन हाट योर्जनेअत
ां गगत केंद्र

- वरीलप्रमाणे -

(दालन

उद्योग प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमाांक

पूररवली र्जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्राांची

पूतगता

केल्यानांतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली र्जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमगचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमाांक व

ज्याांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमाांक)

करता येईल तो
अरधकारी व त्याांचा
दू रध्वनी क्रमाांक.

शासनाचे अथग सहाय्य
रमळण्यासाठी रशर्ारस.
11.या कायासनाशी रनगडीत असलेल्या
बाबींच्या बैठकाांचे आयोर्जन.
12. सवग बाबीं सांबधी औद्योरगक प्रदशगने
/ सेरमनार आयोर्जन / सहभागी
होणे.
13.सुरशरक्षत बेरोर्जगाराांकरीता बीर्ज
भाांडवल / पांतप्रधान रोर्जगार
योर्जना , (कर्जग पुरवठा /वसुली)
14.महाराष्ट्र औद्योरगक आरण ताांरत्रक
सल्लागार सांघटना मया. (रमटकॉन),
15.महाराष्ट्र उद्योर्जकता रवकास केंद्र
आरण प्ररशक्षण अनुषांगाने असणा-या
अशासकीय सांस्था ,
16.लघु उद्योग (धोरणात्मक बाबी
व्यरतररक्त),
17.लघु उद्योग क्षेत्रात पतपुरवठा
करण्याकरीता ररझव्हग बँकेने
स्थापना केलेली सरमती ,
18.सहकारी औद्योरगक वसाहती,
(औद्योरगक नगरीचा दर्जा, भाग

उद्योग प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमाांक

पूररवली र्जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्राांची

पूतगता

केल्यानांतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली र्जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमगचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमाांक व

ज्याांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमाांक)

करता येईल तो
अरधकारी व त्याांचा
दू रध्वनी क्रमाांक.

भाांडवल)
19.रर्जल्हा उद्योग केंद्र कर्जग योर्जना ,
20.रर्जल्हा उद्योग केंद्र इमारतीची
दे शभाल (लहान बाांधकामे दुरुस्ती
आरण रां गकाम)
21.नॅशनल ऍऺ वाडग ,
22.राज्यस्तरीय बँकसग सरमती ,
23. कच्चा माल पुरवठा , कोळसा वगैरे.
24.वीस कलमी कायगक्रम,
25.भारतीय औद्योरगक रवकास बँकेच्या
बैठका (पररृम रवभागीय सरमती)
उद्योग - 8

1.रसकॉम

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर

उप सरचव /सह सरचव

2.सामुरहक प्रोत्साहन योर्जना ,

सरचव

(उद्योग

3.केंद्रीय गुांतवणूक अनुदान,

(दालन क्र. 112 रवस्तार

22793548) (दालन क्र.

4.महाराष्ट्र इलेक्रॉस्मेल्ट बोडग रमटींग ,

इमारत, मांत्रालय, मुांबई)

118 रवस्तार इमारत,

5.अरनवासी भारतीयाांकडू न स्थापन

मांत्रालय, मुांबई)

झालेले उद्योग आरण तद्सांबध
ां ीचे
प्रश्न,
6.उद्योग सेतू
उद्योग-9

1.महाराष्ट्र खरनकमग महामांडळ याांचे
सवग कामकार्ज,
2.भूरवज्ञान खरनकमग सांचालनालय

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर

उप सरचव / सहसरचव

सरचव

(उद्योग

22793942) (दालन क्र.

22793548) (दालन क्र.

उद्योग प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमाांक

पूररवली र्जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्राांची

पूतगता

केल्यानांतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली र्जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमगचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमाांक व

ज्याांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमाांक)

करता येईल तो
अरधकारी व त्याांचा
दू रध्वनी क्रमाांक.

आस्थापना रवषयक

कामकार्ज व

रनयांत्रण,

18अ रवस्तार इमारत,
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रवस्तार

इमारत,

मांत्रालय, मुांबई)

मांत्रालय, मुांबई)

कक्ष अरधकारी / अवर

उप सरचव / सहसरचव

सरचव

(उद्योग

(दालन क्र. 127 रवस्तार

22793624)

इमारत, मांत्रालय, मुांबई)

(दालन क्र.125 रवस्तार

3.खाणी व खरनर्ज अरधरनयम, 1957 चे
कामकार्ज,
4.महाराष्ट्र खरनर्ज रवकास रनधी राज्य
खरनर्ज धोरण,
5.मॅगेरनर्ज ओअर इांडस्रीर्ज कामकार्ज ,
6. पायाभूत सुरवधा सवगसाधारण बाबी .
उद्योग- 10

1.आर्जारी उद्योग घटक,
2.औद्योरगक व रवत्तीय आरण र्ेररचना
मांडळ,
3.आर्जारी उद्योग कांपन्फ्या (रवशेष
तरतुदी) अरधरनयम,1985,
4.ररझव्हग बँकेच्या औद्योरगक आरण
रवत्तीय र्ेररचना ,
5.मांडळाची राज्यस्तरीय आांतरसांस्थारवषयक सरमती सांबरां धत
बाबी,
6.बी.आर.यु.अांतगगत आर्जारीउद्योगाांना
सांरक्षण,
7.रवभागीय रवकास महामांडळाांच्या सवग
प्रशासकीय व रवत्तीय बाबी

- वरीलप्रमाणे -

इमारत, मांत्रालय, मुांबई)

उद्योग प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमाांक

पूररवली र्जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्राांची

पूतगता

केल्यानांतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली र्जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमगचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमाांक व

ज्याांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमाांक)

करता येईल तो
अरधकारी व त्याांचा
दू रध्वनी क्रमाांक.

(अ)पररृम महाराष्ट्र रवकास महामांडळ
(ब) रवदभग रवकास महामांडळ,
(क) मराठवाडा रवकास महामांडळ
आरण
(ड) कोकण रवकास महामांडळ,
8.उद्योग कक्षाांतगगत सवग मांडळे /
महामांडळे याांचे समन्फ्वय,
9.वैधारनक रवकास मांडळे ,
10.कांपनी अरधरनयमाांतगगत सांदभग
उद्योग- 14

1.महाराष्ट्र औद्योरगक रवकास

कक्ष अरधकारी / अवर

उप सरचव / सहसरचव

महामांडळ - र्जरमनीबाबतच्या सवग

सरचव

(उद्योग

बाबी,

(दालन क्र. 127 रवस्तार

22793546)

इमारत, मांत्रालय, मुांबई)

(दालन क्र. 118 रवस्तार

2.महाराष्ट्र औद्योरगक रवकास
अरधरनयम, 1961 आरण महाराष्ट्र
औद्योरगक रवकास रनयम,1962
अांतगगत सवग बाबी,
3.रवकास केंद्र
4. महानगर गॅस रल. (औद्योरगक
घटकाांना पुररवण्यात येणारा गॅसचा
पुरवठा तसेच गॅस.
5.बॉम्पबे हाय आरण नैसर्थगक वायू
रवतरण, मुांबई,

- वरीलप्रमाणे -

इमारत, मांत्रालय, मुांबई)

उद्योग प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमाांक

पूररवली र्जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्राांची

पूतगता

केल्यानांतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली र्जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमगचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमाांक व

ज्याांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमाांक)

करता येईल तो
अरधकारी व त्याांचा
दू रध्वनी क्रमाांक.

6.वायू पुरवठा अरधरनयम, 1949,
7. रवषयी रवरवध ग्राहक सांस्थाांकडू न
येंणाऱया तक्रारी, गॅस पुरवठयाबाबत
रवरवध प्रकल्प (उदा. दहें र्ज, उरण
पाईप लाईन) नैसर्थगक गॅस सल्लागार
सरमतीचे कामकार्ज.
8. रद गॅस कांपनीर्ज ऍऺ क्ट 1963
मांडळाच्या बैठका

महाराष्ट्र शासन

नागररकाांची सनद
ऊर्जा प्रभाग (खुद्द)

उद्योग, ऊर्जा व कामगार रवभाग (खुद्द),
मादाम कामा मागग, हु तात्मा रार्जगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई-400 032.

सांकेतस्थळ - www.maharashtra.gov.in

नागररकाांची सनद
प्रस्तावना:ऊर्जा कक्ष
उद्योग, ऊर्जा व कामगार रवभागाच्या ऊर्जा कक्षामध्ये खालील अरधरनयम व रनयम याांना अनुसरुन कामकार्ज केले र्जाते:1) भारतीय रवद्युत अरधरनयम 1910 व त्या खालील तयार केलेले भारतीय रवद्युत रनयम,1956.
2) मुांबई रवद्युत (रवशेष अरधकार) अरधरनयम,1946.
3) भारतीय रवद्युत अरधरनयम, 1956 च्या रनयम क्रमाांक 45 मधील अटी व रनयमानुसार रवद्युत पयगवक्ष
े क व तारतांत्री याांना प्रमाणपत्र दे णे.
4) मुांबई उदवाहन अरधरनयम,1939 व त्याखालील तयार केलेले मुांबई उदवाहन रनयम,1958.
5) रवद्युत (पुरवठा) अरधरनयम,1948 आरण महाराष्ट्र रवद्युत पुरवठा रनयम,1963.
6) मुांबई रवद्युत कर अरधरनयम,1958 आरण मुांबई रवद्युत कर रनयम,1962
7) महाराष्ट्र रवद्युत रवक्रीवरील कर अरधरनयम,1962 आरण महाराष्ट्र रवद्युत रवक्रीवरील कर रनयम,1964
उपरोक्त कायद्याच्या अनुषांगाने ऊर्जा कक्षाकडू न खालील योर्जना राबरवल्या र्जातात.
1) अपारांपाररक ऊर्जा स्त्रोत कायगक्रम.
2) एकास्त्मक ग्रामीण ऊर्जा रनयोर्जन कायगक्रम.
3) राज्य स्तरीय ऊर्जा सांवधगन कायगक्रम.
4) रर्जल्हा परीषद, रनत्यनुतनरशल ऊर्जा रवकास रवभागासाठी मुलभूत सुरवधा.
5) पवन ऊर्जा प्रकल्पासाठी भाांडवली सूट.
6) ग्रामीण रवद्युतीकरण.
7) आरदवासी क्षेत्रात दे ण्यात येणारे रवशेष प्रकल्प लघुर्जल प्रकल्प, सौर सांकररत ऊर्जा सांयांत्र.
8) र्जैरवक (बायोमास) उर्जेपासून वीर्ज रनर्थमती.
9) बगॅस कोर्जनरेशन/सह वीर्ज रनर्थमती प्रकल्प.
10) शहर घन कच-यापासून वीर्ज रनर्थमती.
11) सौर ऊर्जा कायगक्रम.

12) आरदवासी उपयोर्जना कायगक्रम आरण पररृमघाट रवकास कायगक्रम या अांतगगत राबरवण्यात येणा-या प्रकल्पाांना शासनाकडू न रनधी
रदला र्जातो.
ऊर्जा कक्षाकडे सोपरवण्यात आलेली कामे खालील कांपन्फ्याांमार्गत केली र्जातात.
1. महाराष्ट्र राज्य रवद्युत सूत्रधारी कां.रल.,
2. महाराष्ट्र राज्य रवद्युत रवतरण कांपनी रल.
3. महाराष्ट्र राज्य रवद्युत रनर्थमती कांपनी रल.
4. महाराष्ट्र राज्य रवद्युत पारे षण कांपनी रल.
5. मुख्य रवद्युत रनरीक्षक.
6. महाराष्ट्र ऊर्जा रवकास अरभकरण.
7. महाराष्ट्र राज्य रवद्युत रनयमक आयोग.

परररशष्ट्ट-1
उद्योग, ऊर्जा व कामगार रवभाग
मा. मांत्री ऊर्जा, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा
प्रधान सरचव (ऊर्जा)
याांच्या अरधपत्याखालील कायालये,सांचालनालये,मांडळे /महामांडळे

1. व्यवस्थापकीय सांचालक,महाराष्ट्र राज्य रवद्युत सूत्रधारी कां.रल., हाँगकाँग रबल्ल्डग, 4था मर्जला एम.र्जी.रोड, र्ोटग , मुांबई-23.
2. व्यवस्थापकीय सांचालक,महाराष्ट्र राज्य रवद्युत रनमीती कां.रल.प्रकाशगड,वाांद्रे(पू),मुांबई-51.
3. व्यवस्थापकीय सांचालक,महाराष्ट्र राज्य रवद्युत पारेषण कां.रल.प्रकाशगड,वाांद्रे(पू),मुांबई-51.
4. व्यवस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य रवद्युत रवतरण कां.रल.प्रकाशगड,1ला मर्जला, ्लॉट नां.सी-19, ई-ब्लॉक, बाांद्रा-कुला कॉम्प्लेक्स, वाांद्रे
(पू), मुांबई-51.
5. महासांचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा रवकास अरभकरण, स.नां.191, र्ेर्ज-1, म्पहाडा वारणज्य सांकुल, दु सरा मर्जला, रत्रदलनगर समोर, येरवडा, पुणे 411006.
6. सरचव, महाराष्ट्र राज्य रवद्युत रनयामक आयोग, वल्डग रेड सेंटर, सेंटर नां.1, 13 वा मर्जला, कुलाबा,मुांबई-400 005.
7. मुख्य रवद्युत रनरीक्षक,मुांबई याांचे कायालय, रतसरा मर्जला, प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ट्ण चेंबुरकर मागग, चेंबूर (पूव)ग , मुांबई-७१.

डॉ. ननतीन कासळनाथ याऊत - भिंत्री, ऊजाा

श्री. प्राजक्त प्रवादयाल तनऩुये - याज्मभिंत्री, ऊजाा

श्री. ददनेळ लाघभाये (बा.प्र.वे.)
प्रधान वचिल (ऊजाा)

श्री. उ.द.लाऱिंु ज,

वश वचिल (ऊजाा)

श्री.ना.या.ढाणे,

अवर सचिव (ऊर्ाा-3)
श्री.प्रीतभकुभाय जालऱे ,
अवर सचिव (ऊर्ाा-४)

श्री. प्र.ऩ.िंु फडगेयी,

श्री.ना.श्री.कयाड,

उऩ वचिल (ऊजाा)

उऩ वचिल (ऊजाा)

(नवीन
व नवीकरणीय
श्री.या.भा.आिं
फीकय,
ऊर्ाा
)
अवर सचिव (ऊर्ाा-2)

(नवीन
श्रीभतीव विंनवीकरणीय
.गो.रािंड,े
ऊर्ाा)(ऊर्ाा-१)
कऺ सचिव

श्री.याभ िौधयी,

कऺ अचिकारी (ऊर्ाा-५)

श्री. प्र.ििं.िौधयी,

कऺ अचिकारी (ऊर्ाा-७)
श्री.अननर उगरे,

कऺ अचिकारी (ऊर्ाा-७)
अवर सरचव (ऊर्जा-३)

परररशष्ट्ट-2
कायगपुतीचे वेळापत्रक

ऊर्जा प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमाांक

पूररवली र्जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्राांची

पूतगता

केल्यानांतर रकती कालावधीत सेवा

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमगचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमाांक व

ज्याांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमाांक)

करता येईल तो

पूररवली र्जाईल.

अरधकारी व त्याांचा
दू रध्वनी क्रमाांक.
ऊर्जा -1

1. दाभोळ पॉवर प्रोर्जेक्ट (रत्नारगरी

महाराष्ट्र

शासकीय

कमगचाऱयाांचे कक्ष अरधकारी / अवर

गॅस ॲन्फ्ड पॉवर प्रायव्हे ट रल.) बदल्याांचे रवरनयमन व शासकीय कतगव्य सरचव
सांबध
ां ीत सवग बाबी.

पार पाडण्यास होणा-या रवलांबास प्ररतबांध तीसरा

0)
मर्जला,

उप सरचव / सहसरचव
(ऊर्जा

मुख्य 22793720)

2. मुांबई रवद्युत शुल्क कायदा 1958 अरधरनयम-2005 मधील प्रकरण 3 च्या इमारत, मांत्रालय, मुांबई- तीसरा
आरण त्या खालील रनयम.

कलम 10 (1) मधील तरतूदीस अनुसरुन 32.

3. रवद्युत रवक्रीवरील कर अरधरनयम, तात्काळ नस्ती एका रदवसात ककवा दुस1963 व त्याखालील रनयम.

या रदवशी आरण तातडीच्या स्वरुपाची

4. मुांबई उदवाहक अरधरनयम, 1939 नस्ती चार रदवसात रनकाली काढण्यात
व त्याखालील रनयम.

येईल. अन्फ्य रवभागाशी सांबध
ां ीत नसलेल्या

5. मुांबई रवद्युत (रवशेष अरधकार) रनयम नस्तीवर 45 रदवसाांचेआत व दुस-या
1946.

रवभागाची बाब अांतभूगत असल्यास व त्या

6. प्राइव्हे ट लाईन्फ्सेस / मूळा प्रवरा रवभागाचे अरभप्राय आवश्यक असलेल्या
इलेक्रीक

को.ऑ.सोसायटी/ नस्तीवर तीन मरहन्फ्याचे आत रनणगय घेवून

बीईएसटी/ बीएसईएस/ ररलायन्फ्स योग्य ती कायगवाही करण्यात येईल.
सांदभातील सवग प्रकरणे.
7. रवद्युत

कायदा

दु रुस्ती,
कायगवाही.

2003

सुधारणा

इ.

रवषयक
रवषयक

मर्जला,

मुख्य

इमारत, मांत्रालय, मुांबई32.

ऊर्जा प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमाांक

पूररवली र्जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्राांची

पूतगता

केल्यानांतर रकती कालावधीत सेवा

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमगचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमाांक व

ज्याांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमाांक)

करता येईल तो

पूररवली र्जाईल.

अरधकारी व त्याांचा
दू रध्वनी क्रमाांक.
ऊर्जा-2

1) सी.ई.(इलेक्रीकल) आस्थापना

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर

उप सरचव / सहसरचव

सरचव

(ऊर्जा

2) एम.ई.आर.सी.सांदभातील प्रकरणे

तीसरा मर्जला, मुख्य

22793720)

3) समन्फ्वय सांदभातील प्रकरणे

इमारत, मांत्रालय, मुांबई-

तीसरा मर्जला, मुख्य

32.

इमारत, मांत्रालय, मुांबई-

सांदभातील प्रकरणे.

पुढीलप्रमाणे1) लेर्जीस्लेरटव्ह रबर्जनेस,

32.

ब) ऑल द पॉवर युरटरलटी,
क) मारहतीचा अरधकार,
ड) मांत्रालयातील इतर रवभागाांना
पाठवावयाची ऊर्जा उप रवभागाची
एकरत्रत मारहती.
ई) सांकीणग प्रकरणे,
४) र्जनरल मॅटसग,
५) द इलेस्क्ररसटी ॲक्ट, 2003 व त्या
खालील रनयम
ऊर्जा-3

1) प्रीपरे शन

ऑर्

बर्जेट

अँड

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर

उप सरचव / सहसरचव

मॉरनटकरग ऑर् र्ायनान्फ्स मॅटर

सरचव

ऑर् ऑल पॉवर युटीरलटीर्ज,

तीसरा मर्जला, मुख्य

इन्फ्क्लुडींग

इमारत, मांत्रालय, मुांबई-

सी.ई.(इलेक्रीकल)

एमईआरसी.

32.

2) रे कगनायझेशन ऑर् एम.एस.ई.बी.
3) ऑल

मॅटसग

ररलेकटग

टू

0)

(ऊर्जा

22883411,

22793720)
तीसरा

मर्जला,

मुख्य

इमारत, मांत्रालय, मुांबई32.

ऊर्जा प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमाांक

पूररवली र्जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्राांची

पूतगता

केल्यानांतर रकती कालावधीत सेवा

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमगचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमाांक व

ज्याांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमाांक)

करता येईल तो

पूररवली र्जाईल.

अरधकारी व त्याांचा
दू रध्वनी क्रमाांक.
एम.एस.ई.बी. होल्डींग कांपनी.
ऊर्जा-4

1) ऑल मॅटसग ररगाडींग र्जनरेशन

- वरीलप्रमाणे -

सेक्टर,
2) ऑल मॅटसग ररगाडींग रान्फ्सरमशन
सेक्टर,
3) पोर्जेक्टस अांडर एम.ओ.यु.अँड

कक्ष अरधकारी / अवर

उप सरचव / सहसरचव

सरचव

(ऊर्जा

तीसरा मर्जला, मुख्य

22793720)

इमारत, मांत्रालय, मुांबई-

मर्जला,

32.

मांत्रालय, मुांबई-32.

मुख्य

तीसरा
इमारत,

लेटर ऑर् सपोटग
4) अल्रा मेगा पॉवर प्रोर्जेक्ट.
ऊर्जा-5

1) ऑल मॅटसग ररगाडींग रडस्रीब्युशन

- वरीलप्रमाणे -

सेक्टर,
2) पेंकडग अपील्स अांडर द इांरडयन
ॲक्ट, 1910

कक्ष अरधकारी / अवर उप सरचव / सहसरचव
सरचव

(ऊर्जा

/ 22793296)

22793720)

तीसरा

3) लोड शेकडग.

मर्जला,

मुख्य

इमारत, मांत्रालय, मुांबई-

तीसरा

मर्जला,

मुख्य

32.

इमारत, मांत्रालय, मुांबई32.

ऊर्जा-7

1) द इलेक्रीरसटी कन्फ्झवेशन ॲक्ट२००१ ,

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर
सरचव

उप सरचव / सहसरचव
)

(ऊर्जा

2) नॉन कन्फ्वश
े नल एनर्जी सोसेस,

(दालन क्र.729 रवस्तार

22794029)

3) ऑल मॅटसग ररलेकटग टू एम.ई.डी.ए.

इमारत, मांत्रालय, मुांबई)

क्र.729 रवस्तार इमारत,
मांत्रालय, मुांबई)

(दालन

महाराष्ट्र शासन

नागररकाांची सनद
कामगार प्रभाग (खुद्द)

उद्योग, ऊर्जा व कामगार रवभाग (खुद्द),
मादाम कामा मागग, हु तात्मा रार्जगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई-400 032.

सांकेतस्थळ - www.maharashtra.gov.in

नागररकाांची सनद
कामगार कक्ष
प्रस्तावना:महाराष्ट्र राज्याची गणना दे शातील सवगच क्षेत्रात अग्रणी राज्यात करण्यात येत असून कामगार क्षेत्र दे खील त्यास अपवाद नाही. कामगार
रवषयक कायद्याची अांमलबर्जावणी असो वा कामगाराांच्या सवांगीण उत्कषाच्या दृष्ट्टीने नवनरवन पुरोगामी योर्जनाांचा प्रारांभ असो महाराष्ट्र राज्य दे शात
सवगच राज्याकरीता एक मागगदशगक व पथ दशगक राज्य ठरले आहे . महाराष्ट्राच्या या सवागीण उत्कषात कामगार रवभागाचा त्याच्या प्रगतीशी व
पुरोगामी ध्येय धोरणामुळे महत्वाचा वाटा आहे .
कामगार क्षेत्रात/चळवळीत औद्योरगक सांबांध हा सवात महत्वाचा मुलभूत घटक मानून मालक व कामगार सांघटनाांना पोषक वातावरण रनमाण
करुन रनकोप औद्योरगक सांबांध वृकधगत करणे व पयायाने कामगाराच्या न्फ्याय हक्काांचे सांरक्षण करणे हे या राज्याच्या कामगार रवभागाने प्रमुख उरद्दष्ट्ट
ठररवले आहे . कामगाराांच्या रवशेषत: सवगदूर पसरलेल्या असांघटीत क्षेत्रातील कामगाांराच्या रवरवध समस्या रवचारात घेवून या वगाच्या सामारर्जक व
आर्थथक उन्नतीकरीता कामगार रवभाग सतत प्रयत्नशील आहे .
कामगार रवभागाची रचना
महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार रवभागाांतगगत कामगार कक्षाचा समावेश होतो. मा. मांत्री (कामगार) व मा. राज्यमांत्री (कामगार)
याांच्य अरधपत्याखाली कामगार रवभागात आर्जरमतीस सरचव (कामगार) याांच्या अरधपत्त्याखाली तीन उप सरचव, दोन अवर सरचव व अन्फ्य अरधकारी व
कमगचारी वगग कायगरत आहेत. (सरवस्तर मारहती सोबत परररशष्ट्ट -1)
कामगार रवभागाच्या अरधपत्त्याखाली कामगार आयुक्तालय, औद्योरगक न्फ्यायालय व महाराष्ट्र रॅमरवज्ञान सांस्था, औद्योरगक सुरक्षा व आरोग्य
सांचालनालय, बाष्ट्पके सांचालनालय या प्रमुख रवभागाांचा समावेश होतो. राज्याच्या कामगार रवभागाची सवगसाधारण कायगपध्दती पुढील सहा गटात
रवषद करता येईल.
1) औद्योरगक सांबध व कामगार रवषयक बाबी ज्यात कामगार व मालक याांच्यातील रववाद सांप/टाळे बांदी याांची हाताळणी, रवरवध कामगार रवषयक
कायद्याांची अांमलबर्जावणी, साांस्ख्यकी मारहतीचे सांकलन, ग्राहक मुल्य रनदे शांक इत्यादी बाबींचा समावेश असुन या बाबी कामगार आयुक्तालयामार्गत
हाताळल्या र्जातात.
2) राज्यातील रवरवध उद्योगात सुरक्षा व आरोग्य रवषय तरतूकदची प्रामुख्याने कारखाने अरधरनयमाच्या तरतूदींची अमलबर्जावणी, औद्योरगक सुरक्षा व
आरोग्य सांचालनालयामार्गत पार पाडली र्जाते .
3) बाष्ट्पके व धुम्र उपद्रव रवषयक अरधरनयमाांची अांमलबर्जावणी बाष्ट्पके व धुम्र उपद्रव सांचालनालयामार्गत पार पाडली र्जाते.
4) मालक व कामगार याांमधील रववादाांच्या लवादासाठी व त्याांच्या रनरसणासाठी औद्योरगक व कामगार न्फ्यायालय यांत्रणा कायास्न्फ्वत आहे .

5) कामगार कल्याण रवषयक मुांबई रवद्यारपठाचा अभ्यासक्रम रशकरवण्याच्या व सांशोधन रवषयक कायात महाराष्ट्र रॅम रवज्ञान सांस्था कायगरत आहे.
6) कामगार कल्याण मांडळ मुांबई कामगार कल्याण रनधी अरधरनयम, 1953 अांतगगत कामगाराांना व त्याच्या कुटु ां रबयाांना रवरवध सोई-सुरवधा पुरवल्या
र्जातात.
उपरोक्त मांत्रालयीन कामगार व त्याांच्या अरधपत्याखालील कायास्न्फ्वत असणा-या 6 शाखा राज्यातील कामगाराांना रवरवध
अरधरनयमाांतगगत/योर्जनाांतगगत तरतुदींच्या सेवा/लाभ पुररवण्यात /राबरवण्यात कायगरत आहे.

परररशष्ट्ट-1
उद्योग, ऊर्जा व कामगार रवभाग
मा.कामगार मांत्री/मा. कामगार राज्य मांत्री
प्रधान सरचव (कामगार व प्रशासन)
याांच्या अरधपत्याखालील कायालये,सांचालनालये,मांडळे /महामांडळे

1. कामगार आयुक्त,कामगार भवन,भूखांड क्र.सी-20, ब्लॉक-इ, बाांद्रा-कुला सांकुल, रसटी पाकग र्जवळ, बाांद्रा (पूव)ग ,मुांबई-51,
2. रवकास आयुक्त (असांघटीत कामगार), कामगार भवन,भूखांड क्र.सी-20, ब्लॉक-इ, बाांद्रा-कुला सांकुल, रसटी पाकग र्जवळ, बाांद्रा (पूव)ग ,मुांबई-51,
3. सांचालक, औद्योरगक सुरक्षा व आरोग्य सांचालनालय, कामगार भवन, 5 वा मर्जला, ब्लॉक-ई, भूखांड क्र.सी-20, बाांद्रा-कुला सांकुल, बाांद्रा (पूव)ग ,
मुांबई-400051,
4. सांचालक, बाष्ट्पके, महाराष्ट्र राज्य याांचे कायालय, कामगार भवन, सातवा मर्जला, भूखांड क्र.सी-20, ब्लॉक-इ, बाांद्रा-कुला सांकुल, बाांद्रा (पूव)ग ,
मुांबई-400051,
5. प्रबांधक, औद्योरगक न्फ्यायालय,प्रशासकीय इमारत, परहला मर्जला, वाांद्रे (पूव)ग ,मुांबई-51.
6. सांचालक, कै. नारायण मेघार्जी लोखांडे महाराष्ट्र रॅम रवज्ञान सांस्था, दादाभाई चमारबागवाला मागग , परेल, मुांबई- 400 012.
7. कल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मांडळ , हु तात्मा बाबु गेनू, मुांबई रगरणी कामगार रक्रडा भवन, सेनापती बापट मागग, एलरर्न्फ्स्टन,
मुांबई-400013.

श्री.शवन सभमारार भुश्रीप
भिंत्री,काभगाय

श्री. ओभप्रकाळ उपा फच्िू फाफायाल कडू
याज्मभिंत्री,काभगाय

श्रीभती वलननता लेद सविंगर (बा.प्र.वे.),
प्रधान वचिल (काभगाय ल प्रळावन)

श्री.ळ.भा. वाठे ,

सह सचिव (कामगार)

श्रीभती.वगुणा काऱे

अवर सचिव (कामगार-3)
श्री. विंदीऩ ऩाटीर ,

कऺ अचिकारी (कामगार-२)

श्री.दादावाशे फ खताऱ,

उप सचिव (कामगार)

श्रीभती सळतर व. ननकभ,
अलय वचिल (प्रळावन-१)
श्रीभती वुसभता घाडगे,

कऺ अचिकारी

(कामगार-७अ))

श्रीभती.ळ.अिं.भोये ,

श्री.भोशनदाव बव
ु ाये ,

कऺ अचिकारी (कामगार-६)

कऺ अचिकारी (कामगार-९)

श्रीभती सळल्ऩा िौधयी ,

श्री.वु.गो.वुगािंलकय,

कऺ अचिकारी (कामगार-७)

कऺ अचिकारी (कामगार-१०)

श्री.कक.भो.वोईतकय,

श्री.या.भो.भशाजन,

कऺ अचिकारी (रोखशाखा)

कऺ अचिकारी (प्रशासन-२)
श्री.अषम नागददले,

कऺ अचिकारी (प्रशासन-४)

डा.श्री.र.ऩुरकिंु डलाय,

उप सचिव (कामगार)
श्री.याजेंद्र ळा. कौयते,

अवर सचिव (कामगार-४)
श्री.अळोक भािंड,े

अलय वचिल (कामगार-१)
श्री.ळळािंक िव्शाण,

कऺ अचिकारी (कामगार-८)
श्री.के.व.जाधल,

कऺ अचिकारी

(कामगार-५)

)

श्रीभती अषता का. दे वाई,

कऺ अचिकारी (प्रशासन-3)
श्रीभती जमश्री दाईंगडे,(अ.का)

कऺ अचिकारी (प्रशासन-५)
श्री.व.ु गो.वुगािंलकय (अ.का.),

कऺ अचिकारी (नोंदणी शाखा)

परररशष्ट्ट-2
कायगपुतीचे वेळापत्रक

कामगार प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमाांक

पूररवली र्जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्राांची

पूतगता

केल्यानांतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली र्जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमगचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमाांक व

ज्याांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमाांक)

करता येईल तो
अरधकारी व त्याांचा
दू रध्वनी क्रमाांक.

कामगार-1

1) औद्योरगक सुरक्षा आरण आरोग्य महाराष्ट्र शासकीय कमगचाऱयाांचे बदल्याांचे अवर सरचव
सांचालनालयाचे आस्थापना बाबी,

रवरनयमन

2) बाष्ट्पके व धूम्र उपद्रव मुख्य रनररक्षक पाडण्यास

व

शासकीय

होणा-या

कतगव्य

रवलांबास

/ कक्ष सहसरचव/उप

पार अरधकारी

(कामगार

प्ररतबांध

याांच्या आस्थापना रवषयक बाबी

अरधरनयम-2005 मधील प्रकरण 3 च्या 22793550)

3) ओव्हरसीर्ज एम्प्लॉयमेंट.

कलम 10 (1) मधील तरतूदीस अनुसरुन 123 रवस्तार)

(दालन क्र

सरचव

22810386)

(दालन क्र. 150 रवस्तार)

तात्काळ नस्ती एका रदवसात ककवा दुसया रदवशी आरण तातडीच्या स्वरुपाची
नस्ती चार रदवसात रनकाली काढण्यात
येईल. अन्फ्य रवभागाशी सांबध
ां ीत नसलेल्या
नस्तीवर 45 रदवसाांचेआत व दुस-या
रवभागाची बाब अांतभूगत असल्यास व त्या
रवभागाचे अरभप्राय आवश्यक असलेल्या
नस्तीवर तीन मरहन्फ्याचे आत रनणगय घेवून
योग्य ती कायगवाही करण्यात येईल.
कामगार-2

1) मुांबई औद्योरगक सांबध
ां अरधरनयम
1946 आरण

त्याअांतगगत तयार

करण्यात

आलेले

रगरणी

कामगार

रनयम,
व

कापड
सदर

अरधरनयमाांतगगत येणाऱया सवग बाबी,
2) औद्योरगक रववाद अरधरनयम 1947

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर

सहसरचव/उप

सरचव

(कामगार

22793019) (दालन क्र.
18 रवस्तार इमारत,
मांत्रालय, मुांबई)

सरचव

22810386)

(दालन क्र. 150 रवस्तार)

कामगार प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमाांक

पूररवली र्जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्राांची

पूतगता

केल्यानांतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली र्जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमगचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमाांक व

ज्याांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमाांक)

करता येईल तो
अरधकारी व त्याांचा
दू रध्वनी क्रमाांक.

व सदर अरधरनयमाांतगगत येणाऱया सवग
बाबी, (लॉक आऊट्स, ले-ऑर्,
स्राईक्स, क्लोर्जर, रररेचमेंट्स),
3) राज्यातील बांद रगरण्या कारखाने/
कांपन्फ्या

याांच्या

र्जरमनी

रवकास

प्रस्तावास ना-हरकत प्रमाणपत्रे दे णे.
4) टे क्साईल रमल्स प्राब्लेम्पस
कामगार-3

1) रेड युरनयन ॲक्ट,
2) महाराष्ट्र कामगार सांघाांना मान्फ्यता

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर

सहसरचव/उप

सरचव

(कामगार

26330,

दे णे व अनुरचत प्रथा प्रकार प्ररतबांध

22793014) (दालन क्र

अरधरनयम 1971 व त्याखालील

158 रवस्तार इमारत,

रनयम

मांत्रालय, मुांबई)

3) रवक्री सांवधगन कामगार (सेवा शती )
अरधरनयम 1976
4) कामगार राज्य रवमा अरधरनयम
1948
5) नॅशनल ररन्फ्युअल र्ांड
6) औद्योरगक रोर्जगार अरधरनयम
1946 (स्थायी आदे श),
7) महाराष्ट्र कामगार रकमान घरभाडे
भत्ता अरधरनयम 1983 व त्या
खालील रनयम

सरचव

22810386)

(दालन क्र. 150 रवस्तार)

कामगार प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमाांक

पूररवली र्जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्राांची

पूतगता

केल्यानांतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली र्जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमगचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमाांक व

ज्याांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमाांक)

करता येईल तो
अरधकारी व त्याांचा
दू रध्वनी क्रमाांक.

8) अरतररक्त र्ायदे ( सक्तीची ठे व)
अरधरनयम
9)

साखर

कारखाने

कामगार

व

त्यासाठी रनयुक्त करण्यात आलेली
सरमती / अभ्यासगट
कामगार-4

1) कारखाने अरधरनयम 1946,

- वरीलप्रमाणे -

2) बाल कामगार अरधरनयम 1986
3)

कामगार

भरवष्ट्य

रनवाह

रनधी

अरधरनयम 1952 (रनवृत्तीवेतनासह)
4)

धोकादायक

यांत्रे

(रनयमक)

अरधरनयम 1983
5) उपदान प्रदान अरधरनयम 1972 ,
6) स्वयांचलन ,
7) कोळसा खाणी भरवष्ट्य रनवाह रनधी
आरण सांरकणग तरतूदी

अरधरनयम

1948
8) खाण सुरक्षा अरधरनयम,
9) मोटार पररवहन कामगार अरधरनयम
1961,
10) लहान बांदरे कामगार अरधरनयम
1983 (सुरक्षा व सेवा शती)
11) वेठरबगार पध्दती रनमूगलन 1976

कक्ष अरधकारी / अवर

उप सरचव / सहसरचव

सरचव

(कामगार

22793014) (दालन क्र

22793508) (दालन क्र.

158 रवस्तार इमारत,

118ए

मांत्रालय, मुांबई)

मांत्रालय, मुांबई)

रवस्तार इमारत,

कामगार प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमाांक

पूररवली र्जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्राांची

पूतगता

केल्यानांतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली र्जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमगचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमाांक व

ज्याांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमाांक)

करता येईल तो
अरधकारी व त्याांचा
दू रध्वनी क्रमाांक.

कामगार-5

1) महाराष्ट्र

माथाडी हमाल व इतर

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर उप

सरचव/सहसरचव

रॅमर्जीवी कामगार (नोकरीचे रनयमन

सरचव

व कल्याण) अरधरनयम 1969 ,

22793873) (दालन क्र 22793509)

2) राज्यस्तरीय माथाडी / सुरक्षा रक्षक

(कामगार

एम-6 रवस्तार इमारत, 158

सल्लागार सरमती.

(दालन क्र.

रवस्तार

मांत्रालय, मुांबई)

मांत्रालय, मुांबई)

कक्ष अरधकारी / अवर

सहसरचव/उप

सरचव

(कामगार

इमारत,

3) महाराष्ट्र खार्जगी सुरक्षा रक्षक
(नोकरीचे

रनयमन

व

कल्याण)

अरधरनयम 1981
४) ऊस तोडणी कामगार
कामगार-6

1) औद्योरगक न्फ्यायालय,

- वरीलप्रमाणे -

2) कामगार न्फ्यायालय व वेतन मांडळे
याांच्या आस्थापना रवषयक बाबी
3) कामगार नुकसान भरपाई अरधरनयम
1923 ,
4)

व्यस्क्तगत
रॅरमक

दु खापती

भरपाई

पत्रकार

व

पत्रकाररता

कमगचारी (सेवच्े या अटी

व सांकीणग

तरतुदी ) अरधरनयम 1955 ,
6)

रबडी

18 रवस्तार इमारत,
मांत्रालय, मुांबई)

अरधरनयम, 1971 ,
5)

22793019) (दालन क्र

व

रसगारे ट

कामगार

(कामासांबध
ां
पररस्स्थती) अरधरनयम
1966 (रबडी कामगाराांसाठी रनवासी

सरचव

22810386)

(दालन क्र. 150 रवस्तार)

कामगार प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमाांक

पूररवली र्जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्राांची

पूतगता

केल्यानांतर रकती कालावधीत सेवा

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमगचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमाांक व

ज्याांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमाांक)

करता येईल तो

पूररवली र्जाईल.

अरधकारी व त्याांचा
दू रध्वनी क्रमाांक.
योर्जना व कल्याण रनधी
7) राहणीमान / ग्राहक मुल्य रनदे शाांक
8) महाराष्ट्र रॅम रवज्ञान सांस्थेच्या
आस्थापनारवषयक बाबी.
कामगार-7

1) रकमान वेतन अरधरनयम, 1948

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर उप सरचव / सहसरचव

2) वेतन प्रदान अरधरनयम, 1936 ,

सरचव

3).बोनस प्रदान अरधरनयम,1965 ,

22793019) (दालन क्र 22793508) (दालन क्र.

4) समान पारररॅरमक अरधरनयम,1979,

18

5)

मांत्रालय, मुांबई)

महाराष्ट्र

बेरोर्जगार

भत्ता

(कामगार
रवस्तार

इमारत, 118ए

रवस्तार इमारत,

मांत्रालय, मुांबई)

(कारखान्फ्यातील कामगाराांना दे णाया वेतनातून) अरधरनयम 1976
6) प्रसुती लाभ अरधरनयम 1961 ,
७)

इमारत

व

बाांधकाम

कामगार

अरधरनयम 1996 (सुरक्षा व कल्याण)
कामगार-7अ

1) घरे लू कामगार

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर उप सरचव / सहसरचव

2) रसनेवकगसग बोडग

सरचव

3) सर्ाई कामगार

22793017)

4) असांघटीत कामगार, असांघरटत

122

कामगार प्रारधकरण
5) र्जनरॅी रवमा योर्जना
6) मरहला कामगार र्जागृतीसांबध
ां ीचे
प्रस्ताव

(कामगार
रवस्तार

मांत्रालय, मुांबई)

(दालन क्र 22793508) (दालन क्र.
इमारत, 118ए

रवस्तार इमारत,

मांत्रालय, मुांबई)
,

कामगार प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमाांक

पूररवली र्जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्राांची

पूतगता

केल्यानांतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली र्जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमगचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमाांक व

ज्याांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमाांक)

करता येईल तो
अरधकारी व त्याांचा
दू रध्वनी क्रमाांक.

7) राष्ट्रीय स्वास्थ रवमा योर्जना (RSBY)
कामगार-8

1) कामगार आयुक्त कायालयाच्या

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर उप

आस्थापना व प्रशासकीय रवषयक

सरचव

बाबी

22793093)

2) कामगार आयुक्त कायालयाच्या

123

अांतगगत रवभागीय चौकशी व

सरचव/सहसरचव

(कामगार
रवस्तार

मांत्रालय, मुांबई)

(दालन क्र 22793509)
इमारत, 158

(दालन क्र.

रवस्तार

इमारत,

मांत्रालय, मुांबई)

न्फ्यायालयीन प्रकरणे
3) कामगार आयुक्त कायालयाच्या
अांतगगत कायालयातील आस्थापना
रवषयक सवग सांकीणग बाबी.
कामगार-9

1).भारतीय बाष्ट्पके अरधरनयम 1923 व
त्याखालील रनयम

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर उप
सरचव

(कामगार

2).भारतीय बाष्ट्पके रनयमन 1950 ,

22793073)

3).महाराष्ट्र इकॉनॉमायझर रुल्स 1962

123

4)कामगार कक्षातील मारहती व तांत्रज्ञान

मांत्रालय, मुांबई)

आरण उद्योग रवषयक धोरणात्मक
बाबी
5) आांतरराष्ट्रीय रॅम सांघटना रवषयक
बाबी
6). राज्य स्तरीय सल्लागार मांडळ आरण
इतर राज्ये व केंद्र औद्योरगक सांबध
ां
सरमत्या ,

सरचव/सहसरचव

रवस्तार

(दालन क्र 22793509)
इमारत, 158

(दालन क्र.

रवस्तार

मांत्रालय, मुांबई)

इमारत,

कामगार प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमाांक

पूररवली र्जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्राांची

पूतगता

केल्यानांतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली र्जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमगचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमाांक व

ज्याांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमाांक)

करता येईल तो
अरधकारी व त्याांचा
दू रध्वनी क्रमाांक.

7).कामगार

रवषयक

सवग

बाबींचे

समन्फ्वय / राज्यपालाांचे अरभभाषण,
8).कामगार
कायासनाांना

कक्षातील
रवरवरक्षत

इतर
ररत्या

न

दे ण्यात आलेले रवषय
9).वीस कलमी कायगक्रम ,
10).कामगार कायद्याांच्या एकरत्रत
रवषया सांदभात लोकसभा आरण
राज्य सभा प्रश्न, केंद्र शासनाकडू न
आलेल्या कामगार रवषयक सांदभग
बाबींचा पत्रव्यवहार.
11) व्यवस्थापन कामगाराांच्या सहभाग
योर्जना
12) केंद्र शासन व मा.खासदार
याांच्याशी सांबरां धत बाबी, सांयक्
ु त
सांसदीय सरमतीचे दौरे.
कामगार-10

1) कांत्राटी कामगार अरधरनयम 1970
(रनयमन व रनमूगलन)
2).आांतरराज्य स्थलाांतररत

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर उप सरचव / सहसरचव
सरचव

कामगार

(कामगार

22793093) (दालन क्र 22793508) (दालन क्र.

(सेवायोर्जन रनयमन) सेवच्े या शती
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अरधरनयम 1979 ,

मांत्रालय, मुांबई)

3) ठे केदारी पध्दतीने काम करणारे सवग

रवस्तार

इमारत, 118ए

रवस्तार इमारत,

मांत्रालय, मुांबई)

कामगार प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमाांक

पूररवली र्जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्राांची

पूतगता

केल्यानांतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली र्जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमगचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमाांक व

ज्याांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमाांक)

करता येईल तो
अरधकारी व त्याांचा
दू रध्वनी क्रमाांक.

कामगार / कांपन्फ्याांमधील बदली
कामगार व हां गामी कामगाराांचे सवग
प्रश्न
4) कांत्राटी पध्दतीने काम करणारे
सर्ाई कामगाराांचे प्रश्न
5).रवदभग मराठवाडा व कोकण
रवकासाचा कालबध्द कायगक्रम
6) भूमीपुत्र कामगाराांचे प्रश्न
7) रवरवध कामगार कायद्याांअत
ां गगत
रनधाररत रववरणपत्रे सांगणकीय
पध्दतीने सादर करणे व सवग
कामगाराांसाठी स्माटग काडग योर्जना
लागू करणे तसेच कामगार
रवभागाचे सांगणकीकरण
8) मुांबई दुकाने व आस्थापना अरधरनयम
1948
9) यांत्रमाग कामगार मांडळ (पॉवर लूम
बोडग )
10) महाराष्ट्र कामगार कल्याण मांडळ,
मुांबई

परररशष्ट्ट-2
कायगपुतीचे वेळापत्रक

प्रशासन प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमाांक

पूररवली र्जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्राांची

पूतगता

केल्यानांतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली र्जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमगचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमाांक व

ज्याांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमाांक)

करता येईल तो
अरधकारी व त्याांचा
दू रध्वनी क्रमाांक.

प्रशासन-1

1. रवभागाच्या

व

अरधपत्याखालील महाराष्ट्र शासकीय कमगचाऱयाांचे बदल्याांचे कक्ष अरधकारी / अवर उप

रवभाग प्रमुख कायालयाच्या सवग रवरनयमन

व

अथग सांकल्परवषयक बाबी.

होणा-या

2. कायगक्रम
योर्जना,

अांदार्जपत्रक,
योर्जनाांतगगत

पाडण्यास

शासकीय

कतगव्य

रवलांबास

पार सरचव

सरचव/सहसरचव

(कामगार

प्ररतबांध 22793017) (दालन क्र. 22793509)
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रवस्तार

योर्जना, कलम 10 (1) मधील तरतूदीस अनुसरुन मांत्रालय, मुांबई)

इमारत, 158

(दालन क्र.

रवस्तार

इमारत,

मांत्रालय, मुांबई)

रवषेश कृती कायगक्रम, रवशेष घटक तात्काळ नस्ती एका रदवसात ककवा दुसयोर्जना.

या रदवशी आरण तातडीच्या स्वरुपाची
नस्ती चार रदवसात रनकाली काढण्यात
येईल. अन्फ्य रवभागाशी सांबध
ां ीत नसलेल्या
नस्तीवर 45 रदवसाांचेआत व दुस-या
रवभागाची बाब अांतभूगत असल्यास व त्या
रवभागाचे अरभप्राय आवश्यक असलेल्या
नस्तीवर तीन मरहन्फ्याचे आत रनणगय घेवून
योग्य ती कायगवाही करण्यात येईल.

प्रशासन-2

1.रवधीमांडळ कामकार्जाचे
समन्फ्वय,रनयांत्रण.

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर उप
सरचव

सरचव/सहसरचव

(कामगार

2.मागासवगीयाांचा अनुशेष,

22793721) (दालन क्र. 22793509)

3.शासकीय कामकार्जाचे कालबध्द
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सांगणकीकरण,
4.सांगणक प्ररशक्षण .

रवस्तार

मांत्रालय, मुांबई)

इमारत, 158

(दालन क्र.

रवस्तार

मांत्रालय, मुांबई)

इमारत,

प्रशासन प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमाांक

पूररवली र्जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्राांची

पूतगता

केल्यानांतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली र्जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमगचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमाांक व

ज्याांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमाांक)

करता येईल तो
अरधकारी व त्याांचा
दू रध्वनी क्रमाांक.

5.प्रभावी व सांवद
े नशील शासन.
6.दे शाांतगगत व परदे शी प्ररशक्षण
कायगक्रम.
7.शासकीय रनयमपुस्स्तका
सुलभ/अद्ययावत करणे.
8. प्रशासन यांत्रणा गरतमान व कायगक्षम
करणे, प्रोत्साहन देणे.
9. रवभागाच्या कायाचा कायाभ्यास,
10.सांगणक यांत्रणा व रसस्स्टम
ररक्वायरमेंट स्पेरसरर्केशन्फ्स व
यांत्रणा रसस्स्टम उपलब्ध करणे.
11.कामकार्जातील सुलभतेसाठी
तांत्रज्ञानाचा वापर, रनयम व त्यात
सुधारणा.
12. भ्रष्ट्टाचार रनमूगलन सरमती
कामकार्ज, रॄेतपरत्रका कायगक्रमाची
अांमलबर्जावणी
13. रवत्तीय व प्रशासकीय शक्तीचे
रवकेंद्रीकरण
प्रशासन-3

1.उद्योग, ऊर्जा व कामगार रवभाग (खुद्द)

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर

उप सरचव / सहसरचव

मधील वगग-4 वगळता सवग

सरचव

(प्रशासन

आस्थापना रवषयक बाबी

22793721) (दालन क्र.

22793509)

(दालन क्र.

प्रशासन प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमाांक

पूररवली र्जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्राांची

पूतगता

केल्यानांतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली र्जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमगचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमाांक व

ज्याांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमाांक)

करता येईल तो
अरधकारी व त्याांचा
दू रध्वनी क्रमाांक.

2. सवग प्रकारचे अग्रीम

120 रवस्तार इमारत,

158

रवस्तार

3. रनयुक्ती , बदली, ज्येष्ट्ठता सूची,

मांत्रालय, मुांबई)

मांत्रालय, मुांबई)

इमारत,

गोपनीय अरभलेख
4. वेतन रनररृती
5. रवभागीय चौकशी प्रकरणे,
न्फ्यायालयीन प्रकरणे.
प्रशासन-4

1.उद्योग, ऊर्जा व कामगार रवभाग (खुद्द)

- वरीलप्रमाणे -

मधील वगग-4 बाबतच्या सवग

कक्ष अरधकारी / अवर सहसरचव/उप

सरचव

सरचव

3, (कामगार 22810386)
22793023) (दालन क्र. (दालन क्र. 150 रवस्तार)

आस्थापना रवषयक बाबी ,
2.कायालयीन दे खभाल, गृहव्यवस्था,

125

रार्जरशष्ट्टाचार,

रवस्तार

इमारत,

मांत्रालय, मुांबई)

3.मागासवगीय कल्याण सरमत्याांचे
अहवाल,
4.रवरशष्ट्ट अशा कायासनाांकडे र्जे काम
सोपरवण्यात आलेले नाही अशा
सरमत्या/सभा याांचे समन्फ्वय, सांकीणग
बाबी
प्रशासन-5

1.खचगमेळ / खचाचा ताळमेळ,
2.लोकलेखा सरमती , सावगर्जरनक

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर

सहसरचव/उप

सरचव

(कामगार

27566,

उपक्रम सरमती ,अांदार्ज

22793090) (दालन क्र.

सरमती,पांचायत रार्ज सरमती,

727 रवस्तार इमारत,

भारताचे रनयांत्रक महालेखा परीक्षक

मांत्रालय, मुांबई)

सरचव

22810386)

(दालन क्र. 150 रवस्तार)

प्रशासन प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमाांक

पूररवली र्जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्राांची

पूतगता

केल्यानांतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली र्जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमगचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमाांक व

ज्याांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमाांक)

करता येईल तो
अरधकारी व त्याांचा
दू रध्वनी क्रमाांक.

याांचे अहवाल / सांदभग,
3.रवरनयोर्जन लेखे,
4.हमी / कर्जे /वसूली,
5.रवत्त आयोगास मारहती सादर करणे.
रोखशाखा

उद्योग, ऊर्जा व कामगार रवभाग,

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर

उप सरचव / सहसरचव

मांत्रालय, मुांबई येथील

सरचव

(प्रशासन

अरधकारी/कमगचाऱयाांची (वेतन दे यके,

(दालन क्र. 152 रवस्तार

22793509)

प्रवास दे यके, भरनरन देयके,

इमारत, मांत्रालय, मुांबई)

158

कॉन्फ्टीनर्जेन्फ्सी देयके इ.) दे यके.
नोंदणी शाखा

रवभागातील / रवभागाांतगगत

(दालन क्र.

रवस्तार

इमारत,

मांत्रालय, मुांबई)
- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर सहसरचव/उप
93937) (कामगार

सरचव

पत्रव्यवहार. कायालयीन

सरचव

लेखनसामग्रीचे रवतरण.

(दालन क्र. 14ए रवस्तार (दालन क्र. 150 रवस्तार)
इमारत, मांत्रालय, मुांबई)

22810386)

