भशायाष्ट्र ळावन

नागरयकाांची वनद
उद्मोग प्रबाग (खुद्द)

उद्मोग, ऊर्ाा ल काभगाय वलबाग (खुद्द),

भादाभ काभा भागा, शुतात्भा यार्गुरु चौक,
भांत्रारम, भुांफई-४०० ०३२.

वांकेतस्थऱ - www.maharashtra.gov.in

-2 नागरयकाांची वनद
प्रस्तालना:उद्मोग कष
भशायाष्ट्र शे दे ळाभध्मे औद्मोगगक षेत्रात अग्रणी अवरेरे याज्म आशे. भशायाष्ट्र ळावनाच्मा उद्मोग, ऊर्ाा ल काभगाय वलबागाांतगात उद्मोग
कषाचा वभालेळ शोतो. भशायाष्ट्र याज्माच्मा वलकावात उद्मोगाांची भशत्लऩूणा बुभीका याशीरी आशे . भशायाष्ट्राच्मा वलाांगीण वलकावात उद्मोग
कषाच्मा प्रगतीळीर ल ऩुयोगाभी ध्मेम धोयणाांचा भशत्लाचा लाटा आशे . उद्मोग वलबागाच्मा अगधऩत्माखारी उद्मोग वांचारनारम, ळावकीम
भुद्रण ल रेखन वाभग्री वांचारनारम, बूवलसान ल खानीकभा वांचारनारम, इत्मादी ळावकीम कामाारमे तवेच इतय भांडऱे ल भशाभांडऱे कामायत
आशे त.

त्माांचक
े डून उद्मोग कषाभापात तमाय केरेल्मा धोयणाांची अांभरफर्ालणी केरी र्ाते. याज्मात उद्मोग उबायणीवाठी ऩोऴक लातालयण

ननभााण क णे, गुांतलणूकीचा प्रलाश गतीभान ठे लून वातत्मऩूणा वलकाव वाधणे, खननकभा कामााव चारना दे णे, तवेच त्मावाठी रागणा-मा

ऩामाबूत वुवलधा ननभााण कयणे, योर्गायाच्मा तलनलीन वांधी उऩरब्ध कयणे, मावाठी उद्मोग कष वतत प्रमत्नळीर याहशरा आशे . दे ळाने वन
1991 भध्मे स्स्लकायरेल्मा आगथाक धोयणाच्मा अनऴ
ु ांगाने भशायाष्ट्र याज्माने 2013 ल तद त

2019 चे औद्मोगगक धोयण अांगगकायरे आशे .

त्मा अनऴ
ु ांगाने उद्मोग कषाची वलावाधायण कामाऩध्दती/ध्मेम धोयणे (उद्हदष्ट्ट) खारीरप्रभाणे वलळद कयता मेतीर.
1. कृऴी आधायीत उद्मोग, भाहशती तांत्रसान उद्मोग.
2. ग्राभीण ल रघउ
ु द्मोग वलकाव.
3. उद्मोर्कता वलकाव

4. वशकायी औद्मोगगक लवाशती.
5. ऩामाबूत षेत्राभध्मे खार्गी षेत्राांचा वशबाग.
6. आर्ायी उद्मोगाांचे ऩूणल
ा वन.
7. उद्मोगाांना वलत्तीम वशाय्म.
8. ननमाात प्रचरनात लाढ.
उऩयोक्त उद्हदष्ट्टाांची ऩूतत
ा ा कयण्मावाठी उद्मोग कषाभापात खारीर मोर्ना याफवलल्मा र्ातात.
1. ऩांतप्रधान योर्गाय मोर्ना.
2. वाभुहशक प्रोत्वाशन मोर्ना.

3. फीर् बाांडलर मोर्ना.
4. स्र्ल्शा उद्मोग केंद्र, कर्ा मोर्ना.
5. इांडस्रीमर इन्फ्रास्रक्चय अऩग्रेडळ
े न स्स्कभ.
6. लस्त्रोद्मोग वभुश वलकाव मोर्ना.
उऩयोक्त मोर्ना उद्मोग वलबाग ल त्माांच्मा अगधऩत्त्मा खारीर कामाान्फ्लीत अवरेरी कामाारमे, भांडऱे /भशाभांडऱे याफवलतात.

ऩरयशळष्ट्ट-१
उद्मोग, ऊर्ाा ल काभगाय वलबाग
भा.उद्मोग भांत्री/ भा.उद्मोग ल खनीकभा याज्म भांत्री
अऩय भख्
ु म वगचल (उद्मोग)

माांच्मा अगधऩत्माखारीर कामाारमे,वांचारनारमे,भांडऱे /भशाभांडऱे
1.

वलकाव आमक्
ु त (उद्मोग), उद्मोग वांचारनारम, नलीन प्रळावन बलन, भांत्रारमावभोय,भफ
ुां ई-३२.वांचारक,ळावकीम भद्र
ु ण, रेखनवाभग्री
ल प्रकाळन वांचारनारम,चनीयोड स्टे ळन र्लऱ, नेतार्ी वब
ु ाऴ भागा,भफ
ुां ई-४.

2.
3.
4.
5.

वांचारक,ळावकीम भद्र
ु ण, रेखनवाभग्री ल प्रकाळन वांचारनारम,चनीयोड स्टे ळन र्लऱ, नेतार्ी वब
ु ाऴ भागा,भफ
ुां ई-४.
वांचारक, बवू लसान ल खननकभा वांचारनारम, २७, खननर् बलन, शवभें ट योड, शळलार्ीनगय, नागऩयू - १०.

भख्
ु म कामाकायी अगधकायी, भशायाष्ट्र औद्मोगगक वलकाव भशाभांडऱ, उद्मोग वायथी, भशाकारी गप
ुां ा भागा, अांधेयी (ऩल
ू )ा , भफ
ुां ई-९३.

व्मलस्थाऩकीम वांचारक, भशायाष्ट्र याज्म वलत्तीम भशाभांडऱ, मन
ु ामटे ड इांडडमा इभायत, ऩहशरा भाऱा, वय फपयोर्ळशा भेशता योड, पोटा ,
भफ
ुां ई -१.

6.

व्मलस्थाऩकीम वांचारक, भशायाष्ट्र ऩेरोकेशभकल्व भशाभांडऱ भमााहदत, ए-१०१, र्ई
ु नगय ये ल्ले स्टे ळन कॉम्प्रेक्व, ऩहशरा भाऱा, वेक्टय११, वानऩाडा, डीभाटा र्लऱ, नली भफ
ांु ई-५.

7.
8.
9.

भख्
ु म कामाकायी अगधकायी, भशायाष्ट्र याज्म खादी ल ग्राभोद्मोग भांडऱ, १९/२१, भनोशयदाव स्रीट, पोटा , भफ
ुां ई-१.

व्मलस्थाऩकीम वांचारक, भशायाष्ट्र रघउ
ु द्मोग वलकाव भशाभांडऱ, कृऩाननधी, ९, लारचांद हशयाचांद भागा, फॅराडा इस्टे ट, भफ
ुां ई-१.
व्मलस्थाऩकीम वांचारक, भशायाष्ट्र याज्म खननकभा भशाभांडऱ, ्रॉट नां.७, अर्नी चौक, लधाा योड, नागऩयू -१५.

10. व्मलस्थाऩकीम वांचारक, कोकण वलकाव भशाभांडऱ भमााहदत, मनु नट क्र.१६, आये दग्ु ध लवाशत, गोये गाांल (ऩल
ू )ा , भफ
ुां ई-६५.

11. व्मलस्थाऩकीम वांचारक, ऩस्चचभ भशायाष्ट्र वलकाव भशाभांडऱ भमााहदत, दव
ु या भर्रा,कुफेया चें फवा, डॉ.यार्ेद्र प्रवाद ऩथ,वांचेती शॉस्ऩीटर

वभोय,शळलार्ीनगय,ऩण
ु े -५.

12. व्मलस्थाऩकीम वांचारक, भयाठलाडा भशायाष्ट्र वलकाव भशाभांडऱ भमााहदत, वलकाव बलन, डॉ.यार्ेंद्र प्रवाद भागा, औयां गाफाद-१.
13. व्मलस्थाऩकीम वांचारक, वलदबा भशायाष्ट्र वलकाव भशाभांडऱ भमााहदत, भशार्न बफस्ल्डांग, भेन योड, शवताफडी, नागऩय
ू -१२.

14. व्मलस्थाऩकीम वांचारक,भशायाष्ट्र इरेक्रॉननकी भशाभांडऱ भमााहदत, ्रॉट नां. एएभ-३,एभआमडीवी.,क्रॉव योड-ए, भयोर इांडस्रीमर

एरयमा,अांधेयी (ऩ)ू ,भफ
ुां ई- ९३.

अऩय भख्
ु म वगचल (उद्मोग)

माांच्मा अगधऩत्माखारीर कामाारमे,वांचारनारमे,भांडऱे /भशाभांडऱे
1.

वलकाव आमक्
ांु ई-३२.वांचारक,ळावकीम भद्र
ु त (उद्मोग), उद्मोग वांचारनारम, नलीन प्रळावन बलन, भांत्रारमावभोय,भफ
ु ण, रेखनवाभग्री
ल प्रकाळन वांचारनारम,चनीयोड स्टे ळन र्लऱ, नेतार्ी वब
ु ाऴ भागा,भफ
ुां ई-४.

2.
3.
4.
5.

वांचारक,ळावकीम भद्र
ु ण, रेखनवाभग्री ल प्रकाळन वांचारनारम,चनीयोड स्टे ळन र्लऱ, नेतार्ी वब
ु ाऴ भागा,भफ
ुां ई-४.
वांचारक, बवू लसान ल खननकभा वांचारनारम, २७, खननर् बलन, शवभें ट योड, शळलार्ीनगय, नागऩयू - १०.

भख्
ु म कामाकायी अगधकायी, भशायाष्ट्र औद्मोगगक वलकाव भशाभांडऱ, उद्मोग वायथी, भशाकारी गप
ुां ा भागा, अांधेयी (ऩल
ू )ा , भफ
ुां ई-९३.

व्मलस्थाऩकीम वांचारक, भशायाष्ट्र याज्म वलत्तीम भशाभांडऱ, मन
ु ामटे ड इांडडमा इभायत, ऩहशरा भाऱा, वय फपयोर्ळशा भेशता योड, पोटा ,
भफ
ुां ई -१.

6.

व्मलस्थाऩकीम वांचारक, भशायाष्ट्र ऩेरोकेशभकल्व भशाभांडऱ भमााहदत, ए-१०१, र्ई
ु नगय ये ल्ले स्टे ळन कॉम्प्रेक्व, ऩहशरा भाऱा, वेक्टय११, वानऩाडा, डीभाटा र्लऱ, नली भफ
ांु ई-५.

7.
8.
9.

भख्
ु म कामाकायी अगधकायी, भशायाष्ट्र याज्म खादी ल ग्राभोद्मोग भांडऱ, १९/२१, भनोशयदाव स्रीट, पोटा , भफ
ुां ई-१.

व्मलस्थाऩकीम वांचारक, भशायाष्ट्र रघउ
ु द्मोग वलकाव भशाभांडऱ, कृऩाननधी, ९, लारचांद हशयाचांद भागा, फॅराडा इस्टे ट, भफ
ुां ई-१.
व्मलस्थाऩकीम वांचारक, भशायाष्ट्र याज्म खननकभा भशाभांडऱ, ्रॉट नां.७, अर्नी चौक, लधाा योड, नागऩयू -१५.

10. व्मलस्थाऩकीम वांचारक, कोकण वलकाव भशाभांडऱ भमााहदत, मनु नट क्र.१६, आये दग्ु ध लवाशत, गोये गाांल (ऩल
ू )ा , भफ
ुां ई-६५.

11. व्मलस्थाऩकीम वांचारक, ऩस्चचभ भशायाष्ट्र वलकाव भशाभांडऱ भमााहदत, दव
ु या भर्रा,कुफेया चें फवा, डॉ.यार्ेद्र प्रवाद ऩथ,वांचेती शॉस्ऩीटर

वभोय,शळलार्ीनगय,ऩण
ु े -५.

12. व्मलस्थाऩकीम वांचारक, भयाठलाडा भशायाष्ट्र वलकाव भशाभांडऱ भमााहदत, वलकाव बलन, डॉ.यार्ेंद्र प्रवाद भागा, औयां गाफाद-१.
13. व्मलस्थाऩकीम वांचारक, वलदबा भशायाष्ट्र वलकाव भशाभांडऱ भमााहदत, भशार्न बफस्ल्डांग, भेन योड, शवताफडी, नागऩय
ू -१२.

14. व्मलस्थाऩकीम वांचारक,भशायाष्ट्र इरेक्रॉननकी भशाभांडऱ भमााहदत, ्रॉट नां. एएभ-३,एभआमडीवी.,क्रॉव योड-ए, भयोर इांडस्रीमर

एरयमा,अांधेयी (ऩ)ू ,भफ
ुां ई- ९३.

श्री. उदम वाभांत,
भा.भांत्री, उद्मोग

राज्यमंत्री, उद्योग

श्री.शऴादीऩ काांफऱे ,(बा.प्र.वे),
प्रधान वगचल (उद्मोग)

डॉ.श्री.श्री.र.ऩुरकांु डलाय,

श्री.वां.ळा.दे गाांलकय,

उऩ वगचल (उद्मोग)

वश वगचल (उद्मोग)

श्रीभती वुननता शर्ायी

श्री.फकयण र्ाधल,

अलय वगचल (उद्मोग-८)

अलय वगचल (उद्मोग-१४)

श्री.श्रीयाभ गलई,

श्री. वलनोद वो.भें ढे,

श्री.य.ल.गयु ल,
वश वगचल (उद्मोग)

श्री.क.प्रे.ऩाटीर
अलय वगचल

(उद्मोग-४)

श्री.क.प्रे.ऩाटीर,
श्री.ळशळकाांत मोगे,
अलय वगचल (उद्मोग-४)
कष अगधकायी (उद्मोग-९)
श्री.क.प्रे.ऩाटीर,
गद (उद्मोग-४)
कदभ,
अलयश्री.अां
वगचल

कष अगधकायी (उद्मोग-३)

कष अगधकायी (उद्मोग-२)

श्री.या.भो.भशार्न,

श्रीभती वांर्ना यावभ,

कष अगधकायी (उद्मोग-६)

कष अगधकायी (उद्मोग-१०)

कष अगधकायी (उद्मोग-९)

श्री. यार्ील यार्भाने

श्री. ळ.य.वाऱुांखे,

कष अगधकायी (उद्मोग-७)

कष अगधकायी (उद्मोग-९)

परररिष्ट-2
काययपुतीचे वेळापत्रक

उद्योग प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमांक

पूररवली जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्रांची

पूतयता

केल्यानंतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमयचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमांक व

ज्यांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमांक)

करता येईल तो
अरधकारी व तयांचा
दू रध्वनी क्रमांक.

उद्योग-2

1.उद्योग धोरण परवाने,

महाराष्र

िासकीय

कमयचाऱयांचे कक्ष अरधकारी / अवर उप सरचव / सहसरचव

2.औद्योरगक स्थान रनरृयन धोरण,

बदल्यांचे रवरनयमन व िासकीय कतयव्य सरचव,

3.औद्योरगक रवकास सरचव सरमती

पार पाडण्यास होणा-या रवलंबास प्ररतबंध (दालन क्र. 121 रवस्तार 22793624)

(कोरसड),

(22027031) (उद्योग),

(22026365,

अरधरनयम-2005 मधील प्रकरण 3 च्या इमारत, मंत्रालय, मुंबई)
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4.औद्योरगक रवकास संदभात प्रकरणे,

कलम 10 (1) मधील तरतूदीस अनुसरुन

मंत्रालय, मुंबई)

5. नागरी जमीन कमाल धारणा ,

तातकाळ नस्ती एका रदवसात ककवा दुस-

6.अंतगयत औद्योरगकरणासाठी सूट,

या रदविी आरण तातडीच्या स्वरुपाची

7.औद्योरगकरणाच्या संदभात पयावरण

नस्ती चार रदवसात रनकाली काढण्यात

रवषयक बाबी,

(दालन क्र.

रवस्तार

इमारत,

येईल. अन्य रवभागािी संबध
ं ीत नसलेल्या

8.कृषी धोरण व द्राक्ष प्ररक्रया धोरण,

नस्तीवर 45 रदवसांचेआत व दुस-या

9.मारहती व तंत्रज्ञान धोरण,

रवभागाची बाब अंतभूयत असल्यास व तया

10.पायाभुत सुरवधा सवयसाधारण बाबी.

रवभागाचे अरभप्राय आवश्यक असलेल्या
नस्तीवर तीन मरहन्याचे आत रनणयय घेवून
योग्य ती काययवाही करण्यात येईल.

उद्योग- 3

1.उद्योग संचालनालय, मुंबई यांच्या

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर

उप सरचव / सहसरचव

आस्थापना व प्रिासन रवषयक सवय

सरचव, (22820380)

(उद्योग),

बाबी

(दालन क्र. 102 रवस्तार

22793546)

इमारत, मंत्रालय, मुंबई)

क्र.118 रवस्तार इमारत,

(22824519,

मंत्रालय, मुंबई)

(दालन

उद्योग प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमांक

पूररवली जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्रांची

पूतयता

केल्यानंतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमयचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमांक व

ज्यांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमांक)

करता येईल तो
अरधकारी व तयांचा
दू रध्वनी क्रमांक.

उद्योग - 4

1.िासकीय मुद्रण व लेखन सामग्री
2. संचालनालयाच्या आस्थापना
रवषयक आरण सवय प्रिासकीय बाबी,
3.यिवंतराव चव्हाण महाराष्र ओपन
यूरनवर्ससटी व बोडय बैठका आरण
अनुषंरगक बाबी.
4.उद्योगकक्ष संबरं धत ग्रामीण ऊजा
काययक्रम,
5.उद्योगातील ऊजा संरक्षण ,
6.उद्योग कक्ष संबरं धत ऊजा अरभसरण
व उद्योगकक्ष संबरं धत संकीणय बाबी,
7.मध्यवती भांडार खरे दी संघटना/
भांडार खरे दी धोरण.
8.िासकीय मुद्रण व लेखन सामग्री
मुद्रण व लेखन सामग्री धोरण /
रवत्तीय मंजुरी प्रकरणे /िासकीय
प्रकािनांची प्रदियने, .
9.उद्योग रमत्र.
10. भूकंप पुनवयसन काययक्रमांतगयत
ग्रामोद्योगांना अथयसहाय्य .

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर

उप सरचव / सहसरचव

सरचव, (22044212)

(उद्योग)

(दालन क्र. 127 रवस्तार

22793546)

इमारत, मंत्रालय, मुंबई)

118

(22824519,
(दालन क्र.

रवस्तार

मंत्रालय, मुंबई)

इमारत,

उद्योग प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमांक

पूररवली जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्रांची

पूतयता

केल्यानंतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमयचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमांक व

ज्यांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमांक)

करता येईल तो
अरधकारी व तयांचा
दू रध्वनी क्रमांक.

उद्योग - 6

1.मुख्यमंत्रयांचे सरचवालयातील

कक्ष अरधकारी

उप सरचव / सहसरचव

/ अवर सरचव,

(उद्योग)

2. रविेष काययकक्षाकडील संदभय,

(22049089,

22793546)

3. उद्योग रवषयासंदभातील लोकसभा

22793015) (दालन क्र.

118

राज्यसभा सदस्य यांच्याकडू न

121 रवस्तार इमारत,

मंत्रालय, मुंबई)

आलेले संदभय ,

मंत्रालय, मुंबई)

संदभांचे समन्वय आरण रनयंत्रण ,

4.महाराष्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग
मंडळ, मुंबई ,
5.कायम स्वरुपी औद्योरगक प्रदियन ,
6.स्टे ट-एड-टू इंडस्रीज ऍऺ क्ट 1961
अंतगयत कजय रनलेखन प्रकरणे ,
7.महाराष्र राज्य लघु उद्योग रवकास
महामंडळ, मुंबई ,
8.हस्तकलेचा रवकास / हस्तकलेला
उत्तेजन देणे व तया संदभातील
प्ररिक्षण सत्रे,
9.रवरवध औद्योरगक संघटना /
संस्थांकडील संदभांवरील काययवाही,
10. स्थारनकांना रोजगार उपलब्ध
करण्यासंदभावरील प्रकरणे /
स्थानीकांना नोकरीत प्राधान्य 80 %.
11.उद्योग रवषयक सवय बाबींचे समन्वय,

- वरीलप्रमाणे -

(22824519,
रवस्तार

(दालन क्र.
इमारत,

उद्योग प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमांक

पूररवली जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्रांची

पूतयता

केल्यानंतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमयचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमांक व

ज्यांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमांक)

करता येईल तो
अरधकारी व तयांचा
दू रध्वनी क्रमांक.

उद्योग - 7

1.महाराष्र राज्य रवत्तीय महामंडळ,

कक्ष अरधकारी/ अवर

उप सरचव / सहसरचव

2.महाराष्र मेल्रॉन महामंडळ ,

सरचव, (22810393,

(उद्योग),

3.महाराष्र पेरोकेरमकल्स महामंडळ ,

22793017) (दालन

22793624)

4. .राज्य स्तरीस प्रदियने व पररषदा

क्र.122 रवस्तार इमारत,

क्र.125 रवस्तार इमारत,

मंत्रालय, मुंबई )

मंत्रालय, मुंबई)

(राज्य िासनाचा आर्सथक सहभाग
होस्ट पाटय नर स्टे ट म्हणून पाकठबा
दियरवणे, राज्य िासनाचा लोगो
वापरण्याची परवानगी इ. बाबी)
5. रनयाती कररता पायाभूत सुरवधांचा
रवकास करण्यासाठी राज्य
िासनास सहाय्य (असाईड÷
योजना ASIDE).
6.भारत आंतरराष्रीय मेळा आयोरजत
करणे / रनधी उपलब्ध करून दे णे
7.रनयात प्रचलनात वाढ
करण्यासंबरं धत बाबी ,
8.वस्त्रोद्योग समुह रवकास योजना
(TCID) राज्य स्तररय सरनयंत्रण
संरमतीचे कामकाज.
9. इंडस्टस्र्यल इन्रास्रक्चर
अपगेरडे
् िन स्कीम (IIUS)
10.अबयन हाट योजनेअत
ं गयत केंद्र

- वरीलप्रमाणे -

(22026365,
(दालन

उद्योग प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमांक

पूररवली जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्रांची

पूतयता

केल्यानंतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमयचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमांक व

ज्यांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमांक)

करता येईल तो
अरधकारी व तयांचा
दू रध्वनी क्रमांक.

िासनाचे अथय सहाय्य
रमळण्यासाठी रिफारस.
11.या कायासनािी रनगडीत असलेल्या
बाबींच्या बैठकांचे आयोजन.
12. सवय बाबीं संबधी औद्योरगक प्रदियने
/ सेरमनार आयोजन / सहभागी
होणे.
13.सुरिरक्षत बेरोजगारांकरीता बीज
भांडवल / पंतप्रधान रोजगार
योजना , (कजय पुरवठा /वसुली)
14.महाराष्र औद्योरगक आरण तांरत्रक
सल्लागार संघटना मया. (रमटकॉन),
15.महाराष्र उद्योजकता रवकास केंद्र
आरण प्ररिक्षण अनुषंगाने असणा-या
अिासकीय संस्था ,
16.लघु उद्योग (धोरणातमक बाबी
व्यरतररक्त),
17.लघु उद्योग क्षेत्रात पतपुरवठा
करण्याकरीता ररझव्हय बँकेने
स्थापना केलेली सरमती ,
18.सहकारी औद्योरगक वसाहती,
(औद्योरगक नगरीचा दजा, भाग

उद्योग प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमांक

पूररवली जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्रांची

पूतयता

केल्यानंतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमयचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमांक व

ज्यांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमांक)

करता येईल तो
अरधकारी व तयांचा
दू रध्वनी क्रमांक.

भांडवल)
19.रजल्हा उद्योग केंद्र कजय योजना ,
20.रजल्हा उद्योग केंद्र इमारतीची
दे िभाल (लहान बांधकामे दुरुस्ती
आरण रं गकाम)
21.नॅिनल ऍऺ वाडय ,
22.राज्यस्तरीय बँकसय सरमती ,
23. कच्चा माल पुरवठा , कोळसा वगैरे.
24.वीस कलमी काययक्रम,
25.भारतीय औद्योरगक रवकास बँकेच्या
बैठका (पररृम रवभागीय सरमती)
उद्योग - 8

1.रसकॉम

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर

उप सरचव /सह सरचव

2.सामुरहक प्रोतसाहन योजना ,

सरचव (22025032)

(उद्योग), (22026694,

3.केंद्रीय गुंतवणूक अनुदान,

(दालन क्र. 112 रवस्तार

22793548) (दालन क्र.

4.महाराष्र इलेक्रॉस्मेल्ट बोडय रमटींग ,

इमारत, मंत्रालय, मुंबई)

118 रवस्तार इमारत,

5.अरनवासी भारतीयांकडू न स्थापन

मंत्रालय, मुंबई)

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

1.महाराष्र खरनकमय महामंडळ यांचे
सवय कामकाज,
2.भूरवज्ञान खरनकमय संचालनालय

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर

उप सरचव / सहसरचव

सरचव (22872476,

(उद्योग),

22793942) (दालन क्र.

22793548) (दालन क्र.

(22026694,

उद्योग प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमांक

पूररवली जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्रांची

पूतयता

केल्यानंतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमयचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमांक व

ज्यांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमांक)

करता येईल तो
अरधकारी व तयांचा
दू रध्वनी क्रमांक.

आस्थापना रवषयक

कामकाज व

रनयंत्रण,

18अ रवस्तार इमारत,

118

रवस्तार

इमारत,

मंत्रालय, मुंबई)

मंत्रालय, मुंबई)

कक्ष अरधकारी / अवर

उप सरचव / सहसरचव

सरचव (22044212)

(उद्योग),

(दालन क्र. 127 रवस्तार

22793624)

इमारत, मंत्रालय, मुंबई)

(दालन क्र.125 रवस्तार

3.खाणी व खरनज अरधरनयम, 1957 चे
कामकाज,
4.महाराष्र खरनज रवकास रनधी राज्य
खरनज धोरण,
5.मॅगेरनज ओअर इंडस्रीज कामकाज ,
6. पायाभूत सुरवधा सवयसाधारण बाबी .
उद्योग- 10

1.आजारी उद्योग घटक,
2.औद्योरगक व रवत्तीय आरण फेररचना
मंडळ,
3.आजारी उद्योग कंपन्या (रविेष
तरतुदी) अरधरनयम,1985,
4.ररझव्हय बँकेच्या औद्योरगक आरण
रवत्तीय फेररचना ,
5.मंडळाची राज्यस्तरीय आंतरसंस्थारवषयक सरमती संबरं धत
बाबी,
6.बी.आर.यु.अंतगयत आजारीउद्योगांना
संरक्षण,
7.रवभागीय रवकास महामंडळांच्या सवय
प्रिासकीय व रवत्तीय बाबी

- वरीलप्रमाणे -

(22026365,

इमारत, मंत्रालय, मुंबई)

उद्योग प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमांक

पूररवली जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्रांची

पूतयता

केल्यानंतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमयचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमांक व

ज्यांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमांक)

करता येईल तो
अरधकारी व तयांचा
दू रध्वनी क्रमांक.

(अ)पररृम महाराष्र रवकास महामंडळ
(ब) रवदभय रवकास महामंडळ,
(क) मराठवाडा रवकास महामंडळ
आरण
(ड) कोकण रवकास महामंडळ,
8.उद्योग कक्षांतगयत सवय मंडळे /
महामंडळे यांचे समन्वय,
9.वैधारनक रवकास मंडळे ,
10.कंपनी अरधरनयमांतगयत संदभय
उद्योग- 14

1.महाराष्र औद्योरगक रवकास

कक्ष अरधकारी / अवर

उप सरचव / सहसरचव

महामंडळ - जरमनीबाबतच्या सवय

सरचव (22044212)

(उद्योग)

बाबी,

(दालन क्र. 127 रवस्तार

22793546)

इमारत, मंत्रालय, मुंबई)

(दालन क्र. 118 रवस्तार

2.महाराष्र औद्योरगक रवकास
अरधरनयम, 1961 आरण महाराष्र
औद्योरगक रवकास रनयम,1962
अंतगयत सवय बाबी,
3.रवकास केंद्र
4. महानगर गॅस रल. (औद्योरगक
घटकांना पुररवण्यात येणारा गॅसचा
पुरवठा तसेच गॅस.
5.बॉम्बे हाय आरण नैसर्सगक वायू
रवतरण, मुंबई,

- वरीलप्रमाणे -

(22824519,

इमारत, मंत्रालय, मुंबई)

उद्योग प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमांक

पूररवली जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्रांची

पूतयता

केल्यानंतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमयचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमांक व

ज्यांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमांक)

करता येईल तो
अरधकारी व तयांचा
दू रध्वनी क्रमांक.

6.वायू पुरवठा अरधरनयम, 1949,
7. रवषयी रवरवध ग्राहक संस्थांकडू न
येंणाऱया तक्रारी, गॅस पुरवठयाबाबत
रवरवध प्रकल्प (उदा. दहें ज, उरण
पाईप लाईन) नैसर्सगक गॅस सल्लागार
सरमतीचे कामकाज.
8. रद गॅस कंपनीज ऍऺ क्ट 1963
मंडळाच्या बैठका

महाराष्र िासन

नागररकांची सनद
ऊजा प्रभाग (खुद्द)

उद्योग, ऊजा व कामगार रवभाग (खुद्द),
मादाम कामा मागय, हु तातमा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.

संकेतस्थळ - www.maharashtra.gov.in

नागररकांची सनद
प्रस्तावना:ऊजा कक्ष
उद्योग, ऊजा व कामगार रवभागाच्या ऊजा कक्षामध्ये खालील अरधरनयम व रनयम यांना अनुसरुन कामकाज केले जाते:1) भारतीय रवद्युत अरधरनयम 1910 व तया खालील तयार केलेले भारतीय रवद्युत रनयम,1956.
2) मुंबई रवद्युत (रविेष अरधकार) अरधरनयम,1946.
3) भारतीय रवद्युत अरधरनयम, 1956 च्या रनयम क्रमांक 45 मधील अटी व रनयमानुसार रवद्युत पययवक्ष
े क व तारतंत्री यांना प्रमाणपत्र दे णे.
4) मुंबई उदवाहन अरधरनयम,1939 व तयाखालील तयार केलेले मुंबई उदवाहन रनयम,1958.
5) रवद्युत (पुरवठा) अरधरनयम,1948 आरण महाराष्र रवद्युत पुरवठा रनयम,1963.
6) मुंबई रवद्युत कर अरधरनयम,1958 आरण मुंबई रवद्युत कर रनयम,1962
7) महाराष्र रवद्युत रवक्रीवरील कर अरधरनयम,1962 आरण महाराष्र रवद्युत रवक्रीवरील कर रनयम,1964
उपरोक्त कायद्याच्या अनुषंगाने ऊजा कक्षाकडू न खालील योजना राबरवल्या जातात.
1) अपारंपाररक ऊजा स्त्रोत काययक्रम.
2) एकास्टतमक ग्रामीण ऊजा रनयोजन काययक्रम.
3) राज्य स्तरीय ऊजा संवधयन काययक्रम.
4) रजल्हा परीषद, रनतयनुतनरिल ऊजा रवकास रवभागासाठी मुलभूत सुरवधा.
5) पवन ऊजा प्रकल्पासाठी भांडवली सूट.
6) ग्रामीण रवद्युतीकरण.
7) आरदवासी क्षेत्रात दे ण्यात येणारे रविेष प्रकल्प लघुजल प्रकल्प, सौर संकररत ऊजा संयंत्र.
8) जैरवक (बायोमास) उजेपासून वीज रनर्समती.
9) बगॅस कोजनरेिन/सह वीज रनर्समती प्रकल्प.
10) िहर घन कच-यापासून वीज रनर्समती.
11) सौर ऊजा काययक्रम.

12) आरदवासी उपयोजना काययक्रम आरण पररृमघाट रवकास काययक्रम या अंतगयत राबरवण्यात येणा-या प्रकल्पांना िासनाकडू न रनधी
रदला जातो.
ऊजा कक्षाकडे सोपरवण्यात आलेली कामे खालील कंपन्यांमाफयत केली जातात.
1. महाराष्र राज्य रवद्युत सूत्रधारी कं.रल.,
2. महाराष्र राज्य रवद्युत रवतरण कंपनी रल.
3. महाराष्र राज्य रवद्युत रनर्समती कंपनी रल.
4. महाराष्र राज्य रवद्युत पारे षण कंपनी रल.
5. मुख्य रवद्युत रनरीक्षक.
6. महाराष्र ऊजा रवकास अरभकरण.
7. महाराष्र राज्य रवद्युत रनयमक आयोग.

परररिष्ट-1
उद्योग, ऊजा व कामगार रवभाग
भा. भांत्री ऊर्ाा, नलीन ल नलीकयणीम ऊर्ाा
प्रधान सरचव (ऊजा)
यांच्या अरधपतयाखालील कायालये,संचालनालये,मंडळे /महामंडळे

1. व्यवस्थापकीय संचालक,महाराष्र राज्य रवद्युत सूत्रधारी कं.रल., हाँगकाँग रबल्ल्डग, 4था मजला एम.जी.रोड, फोटय , मुंबई-23.
2. व्यवस्थापकीय संचालक,महाराष्र राज्य रवद्युत रनमीती कं.रल.प्रकािगड,वांद्रे(पू),मुंबई-51.
3. व्यवस्थापकीय संचालक,महाराष्र राज्य रवद्युत पारेषण कं.रल.प्रकािगड,वांद्रे(पू),मुंबई-51.
4. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्र राज्य रवद्युत रवतरण कं.रल.प्रकािगड,1ला मजला, प्लॉट नं.सी-19, ई-ब्लॉक, बांद्रा-कुला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे
(पू), मुंबई-51.
5. महासंचालक, महाराष्र ऊजा रवकास अरभकरण, स.नं.191, फेज-1, म्हाडा वारणज्य संकुल, दु सरा मजला, रत्रदलनगर समोर, येरवडा, पुणे 411006.
6. सरचव, महाराष्र राज्य रवद्युत रनयामक आयोग, वल्डय रेड सेंटर, सेंटर नं.1, 13 वा मजला, कुलाबा,मुंबई-400 005.
7. मुख्य रवद्युत रनरीक्षक,मुंबई यांचे कायालय, रतसरा मजला, प्रिासकीय इमारत, रामकृष्ण चेंबुरकर मागय, चेंबूर (पूव)य , मुंबई-७१.

श्री.दे लेंद्र पडणलीव
भा.उऩभुख्मभांत्री, ऊर्ाा
याज्मभांत्री, ऊर्ाा

डॉ
.
नन

श्री. हदनेळ लाघभाये (बा.प्र.वे.)
प्रधान वगचल (ऊर्ाा)

.

ती
न
का
शळ

श्री. प्र.ऩां.ु फडगेयी,

उऩ वगचल (ऊर्ाा)
श्रीभती वांगीता राांड,े
(नलीन
ल नलीकयणीम
कष वगचल
(ऊर्ाा-५)
ऊर्ाा)

श्री.ना.श्री.कयाड,

उऩ वगचल (ऊर्ाा)

ना

श्री. वयु े ळ ये डक
े य,
थ

उऩ वगचल (ऊर्ाा)
या

श्री.ना.या.ढाणे
अलय वगचल (उर्ाा-3)
श्री. याभ चौधयी,
कष अगधकायी (ऊर्ाा-१)
श्री. प्र.चां.चौधयी,
कष अगधकायी (ऊर्ाा-७)
श्री.अननर उगरे,

कष अगधकायी (ऊर्ाा-७)
अवर सरचव (ऊजा-३)

ऊ
श्रीभती वुऴभा काांफऱी,
तअलय वगचल (ऊर्ाा-3)
भां
त्री
,
ऊ
र्ाा
डॉ
.

परररिष्ट-2
काययपुतीचे वेळापत्रक

ऊजा प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमांक

पूररवली जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्रांची

पूतयता

केल्यानंतर रकती कालावधीत सेवा

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमयचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमांक व

ज्यांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमांक)

करता येईल तो

पूररवली जाईल.

अरधकारी व तयांचा
दू रध्वनी क्रमांक.
ऊजा -1

1. दाभोळ पॉवर प्रोजेक्ट (रतनारगरी

महाराष्र

िासकीय

कमयचाऱयांचे कक्ष अरधकारी / अवर

गॅस ॲन्ड पॉवर प्रायव्हे ट रल.) बदल्यांचे रवरनयमन व िासकीय कतयव्य सरचव (22793720)
संबध
ं ीत सवय बाबी.

पार पाडण्यास होणा-या रवलंबास प्ररतबंध तीसरा

मजला,

उप सरचव / सहसरचव
(ऊजा), (22883411,

मुख्य 22793720)

2. मुंबई रवद्युत िुल्क कायदा 1958 अरधरनयम-2005 मधील प्रकरण 3 च्या इमारत, मंत्रालय, मुंबई- तीसरा
आरण तया खालील रनयम.

कलम 10 (1) मधील तरतूदीस अनुसरुन 32.

3. रवद्युत रवक्रीवरील कर अरधरनयम, तातकाळ नस्ती एका रदवसात ककवा दुस1963 व तयाखालील रनयम.

या रदविी आरण तातडीच्या स्वरुपाची

4. मुंबई उदवाहक अरधरनयम, 1939 नस्ती चार रदवसात रनकाली काढण्यात
व तयाखालील रनयम.

येईल. अन्य रवभागािी संबध
ं ीत नसलेल्या

5. मुंबई रवद्युत (रविेष अरधकार) रनयम नस्तीवर 45 रदवसांचेआत व दुस-या
1946.

रवभागाची बाब अंतभूयत असल्यास व तया

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

को.ऑ.सोसायटी/ नस्तीवर तीन मरहन्याचे आत रनणयय घेवून

बीईएसटी/ बीएसईएस/ ररलायन्स योग्य ती काययवाही करण्यात येईल.
संदभातील सवय प्रकरणे.
7. रवद्युत

कायदा

दु रुस्ती,
काययवाही.

2003

सुधारणा

इ.

रवषयक
रवषयक

मजला,

मुख्य

इमारत, मंत्रालय, मुंबई32.

ऊजा प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमांक

पूररवली जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्रांची

पूतयता

केल्यानंतर रकती कालावधीत सेवा

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमयचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमांक व

ज्यांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमांक)

करता येईल तो

पूररवली जाईल.

अरधकारी व तयांचा
दू रध्वनी क्रमांक.
ऊजा-2

1) सी.ई.(इलेक्रीकल) आस्थापना

- वरीलप्रमाणे -

संदभातील प्रकरणे.

कक्ष अरधकारी / अवर

उप सरचव / सहसरचव

सरचव

(ऊजा), (22882735 /

(22793720)

2) एम.ई.आर.सी.संदभातील प्रकरणे

तीसरा मजला, मुख्य

22793720)

3) समन्वय संदभातील प्रकरणे

इमारत, मंत्रालय, मुंबई-

तीसरा मजला, मुख्य

32.

इमारत, मंत्रालय, मुंबई-

पुढीलप्रमाणे1) लेजीस्लेरटव्ह रबजनेस,

32.

ब) ऑल द पॉवर युरटरलटी,
क) मारहतीचा अरधकार,
ड) मंत्रालयातील इतर रवभागांना
पाठवावयाची ऊजा उप रवभागाची
एकरत्रत मारहती.
ई) संकीणय प्रकरणे,
४) जनरल मॅटसय,
५) द इलेस्टक्ररसटी ॲक्ट, 2003 व तया
खालील रनयम
ऊजा-3

1) प्रीपरे िन

ऑफ

बजेट

अँड

कक्ष अरधकारी / अवर

उप सरचव / सहसरचव

मॉरनटकरग ऑफ फायनान्स मॅटर

सरचव

ऑफ ऑल पॉवर युटीरलटीज,

तीसरा मजला, मुख्य

(ऊजा), (22883411,

इन्क्लुडींग

इमारत, मंत्रालय, मुंबई-

सी.ई.(इलेक्रीकल)

एमईआरसी.

32.

2) रे कगनायझेिन ऑफ एम.एस.ई.बी.
3) ऑल

मॅटसय

- वरीलप्रमाणे -

ररलेकटग

टू

(22793720)

22793720)
तीसरा

मजला,

मुख्य

इमारत, मंत्रालय, मुंबई32.

ऊजा प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमांक

पूररवली जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्रांची

पूतयता

केल्यानंतर रकती कालावधीत सेवा

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमयचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमांक व

ज्यांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमांक)

करता येईल तो

पूररवली जाईल.

अरधकारी व तयांचा
दू रध्वनी क्रमांक.
एम.एस.ई.बी. होल्डींग कंपनी.
ऊजा-4

1) ऑल मॅटसय ररगाडींग जनरेिन

- वरीलप्रमाणे -

सेक्टर,
2) ऑल मॅटसय ररगाडींग रान्सरमिन
सेक्टर,
3) पोजेक्टस अंडर एम.ओ.यु.अँड

कक्ष अरधकारी / अवर

उप सरचव / सहसरचव

सरचव

(ऊजा),

(22793720)

(22882735 /

तीसरा मजला, मुख्य

22793720)

तीसरा

इमारत, मंत्रालय, मुंबई-

मजला,

32.

मंत्रालय, मुंबई-32.

मुख्य

इमारत,

लेटर ऑफ सपोटय
4) अल्रा मेगा पॉवर प्रोजेक्ट.
ऊजा-5

1) ऑल मॅटसय ररगाडींग रडस्रीब्युिन

- वरीलप्रमाणे -

सेक्टर,

कक्ष अरधकारी / अवर उप सरचव / सहसरचव
सरचव

2) पेंकडग अपील्स अंडर द इंरडयन

(22872402 (ऊजा),

/ 22793296)

ॲक्ट, 1910

तीसरा

3) लोड िेकडग.

मजला,

(22882735 /

22793720)
मुख्य

इमारत, मंत्रालय, मुंबई-

तीसरा

मजला,

मुख्य

32.

इमारत, मंत्रालय, मुंबई32.

ऊजा-7

1) द इलेक्रीरसटी कन्झवेिन ॲक्ट२००१ ,

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर

उप सरचव / सहसरचव

सरचव

(ऊजा),

(22824381)

(22824381

2) नॉन कन्वेिनल एनजी सोसेस,

(दालन क्र.729 रवस्तार

22794029)

3) ऑल मॅटसय ररलेकटग टू एम.ई.डी.ए.

इमारत, मंत्रालय, मुंबई)

क्र.729 रवस्तार इमारत,
मंत्रालय, मुंबई)

(दालन

महाराष्र िासन

नागररकांची सनद
कामगार प्रभाग (खुद्द)

उद्योग, ऊजा व कामगार रवभाग (खुद्द),
मादाम कामा मागय, हु तातमा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.

संकेतस्थळ - www.maharashtra.gov.in

नागररकांची सनद
कामगार कक्ष
प्रस्तावना:महाराष्र राज्याची गणना दे िातील सवयच क्षेत्रात अग्रणी राज्यात करण्यात येत असून कामगार क्षेत्र दे खील तयास अपवाद नाही. कामगार
रवषयक कायद्याची अंमलबजावणी असो वा कामगारांच्या सवांगीण उतकषाच्या दृष्टीने नवनरवन पुरोगामी योजनांचा प्रारंभ असो महाराष्र राज्य दे िात
सवयच राज्याकरीता एक मागयदियक व पथ दियक राज्य ठरले आहे . महाराष्राच्या या सवागीण उतकषात कामगार रवभागाचा तयाच्या प्रगतीिी व
पुरोगामी ध्येय धोरणामुळे महतवाचा वाटा आहे .
कामगार क्षेत्रात/चळवळीत औद्योरगक संबंध हा सवात महतवाचा मुलभूत घटक मानून मालक व कामगार संघटनांना पोषक वातावरण रनमाण
करुन रनकोप औद्योरगक संबंध वृकधगत करणे व पयायाने कामगाराच्या न्याय हक्कांचे संरक्षण करणे हे या राज्याच्या कामगार रवभागाने प्रमुख उरद्दष्ट
ठररवले आहे . कामगारांच्या रविेषत: सवयदूर पसरलेल्या असंघटीत क्षेत्रातील कामगांराच्या रवरवध समस्या रवचारात घेवून या वगाच्या सामारजक व
आर्सथक उन्नतीकरीता कामगार रवभाग सतत प्रयतनिील आहे .
कामगार रवभागाची रचना
महाराष्र िासनाच्या उद्योग, ऊजा व कामगार रवभागांतगयत कामगार कक्षाचा समावेि होतो. मा. मंत्री (कामगार) व मा. राज्यमंत्री (कामगार)
यांच्य अरधपतयाखाली कामगार रवभागात आजरमतीस सरचव (कामगार) यांच्या अरधपत्त्याखाली तीन उप सरचव, दोन अवर सरचव व अन्य अरधकारी व
कमयचारी वगय काययरत आहेत. (सरवस्तर मारहती सोबत परररिष्ट -1)
कामगार रवभागाच्या अरधपत्त्याखाली कामगार आयुक्तालय, औद्योरगक न्यायालय व महाराष्र रॅमरवज्ञान संस्था, औद्योरगक सुरक्षा व आरोग्य
संचालनालय, बाष्पके संचालनालय या प्रमुख रवभागांचा समावेि होतो. राज्याच्या कामगार रवभागाची सवयसाधारण काययपध्दती पुढील सहा गटात
रवषद करता येईल.
1) औद्योरगक संबध व कामगार रवषयक बाबी ज्यात कामगार व मालक यांच्यातील रववाद संप/टाळे बंदी यांची हाताळणी, रवरवध कामगार रवषयक
कायद्यांची अंमलबजावणी, सांस्टख्यकी मारहतीचे संकलन, ग्राहक मुल्य रनदे िंक इतयादी बाबींचा समावेि असुन या बाबी कामगार आयुक्तालयामाफयत
हाताळल्या जातात.
2) राज्यातील रवरवध उद्योगात सुरक्षा व आरोग्य रवषय तरतूकदची प्रामुख्याने कारखाने अरधरनयमाच्या तरतूदींची अमलबजावणी, औद्योरगक सुरक्षा व
आरोग्य संचालनालयामाफयत पार पाडली जाते .
3) बाष्पके व धुम्र उपद्रव रवषयक अरधरनयमांची अंमलबजावणी बाष्पके व धुम्र उपद्रव संचालनालयामाफयत पार पाडली जाते.
4) मालक व कामगार यांमधील रववादांच्या लवादासाठी व तयांच्या रनरसणासाठी औद्योरगक व कामगार न्यायालय यंत्रणा कायास्टन्वत आहे .

5) कामगार कल्याण रवषयक मुंबई रवद्यारपठाचा अभ्यासक्रम रिकरवण्याच्या व संिोधन रवषयक कायात महाराष्र रॅम रवज्ञान संस्था काययरत आहे.
6) कामगार कल्याण मंडळ मुंबई कामगार कल्याण रनधी अरधरनयम, 1953 अंतगयत कामगारांना व तयाच्या कुटु ं रबयांना रवरवध सोई-सुरवधा पुरवल्या
जातात.
उपरोक्त मंत्रालयीन कामगार व तयांच्या अरधपतयाखालील कायास्टन्वत असणा-या 6 िाखा राज्यातील कामगारांना रवरवध
अरधरनयमांतगयत/योजनांतगयत तरतुदींच्या सेवा/लाभ पुररवण्यात /राबरवण्यात काययरत आहे.

परररिष्ट-1
उद्योग, ऊजा व कामगार रवभाग
मा.कामगार मंत्री/मा. कामगार राज्य मंत्री
प्रधान सरचव (कामगार व प्रिासन)
यांच्या अरधपतयाखालील कायालये,संचालनालये,मंडळे /महामंडळे

1. कामगार आयुक्त,कामगार भवन,भूखंड क्र.सी-20, ब्लॉक-इ, बांद्रा-कुला संकुल, रसटी पाकय जवळ, बांद्रा (पूव)य ,मुंबई-51,
2. रवकास आयुक्त (असंघटीत कामगार), कामगार भवन,भूखंड क्र.सी-20, ब्लॉक-इ, बांद्रा-कुला संकुल, रसटी पाकय जवळ, बांद्रा (पूव)य ,मुंबई-51,
3. संचालक, औद्योरगक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, कामगार भवन, 5 वा मजला, ब्लॉक-ई, भूखंड क्र.सी-20, बांद्रा-कुला संकुल, बांद्रा (पूव)य ,
मुंबई-400051,
4. संचालक, बाष्पके, महाराष्र राज्य यांचे कायालय, कामगार भवन, सातवा मजला, भूखंड क्र.सी-20, ब्लॉक-इ, बांद्रा-कुला संकुल, बांद्रा (पूव)य ,
मुंबई-400051,
5. प्रबंधक, औद्योरगक न्यायालय,प्रिासकीय इमारत, परहला मजला, वांद्रे (पूव)य ,मुंबई-51.
6. संचालक, कै. नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्र रॅम रवज्ञान संस्था, दादाभाई चमारबागवाला मागय , परेल, मुंबई- 400 012.
7. कल्याण आयुक्त, महाराष्र कामगार कल्याण मंडळ , हु तातमा बाबु गेनू, मुंबई रगरणी कामगार रक्रडा भवन, सेनापती बापट मागय, एलरफन्स्टन,
मुंबई-400013.

श्री. शवन
भुश्रदगड
ीप - खाडे
भांत्री, काभगाय
श्री. शभमारार
वयु े ळ (बाऊ)
ू
भा. भांत्री, काभगाय

याज्मभांत्री, काभगाय

श्रीभती वलननता लेद शवांगर (बा.प्र.वे.),
प्रधान वगचल (काभगाय ल प्रळावन)

श्री.दादावाशे फ खताऱ,

उऩ वगचल (काभगाय)

श्री.ळ.भा. वाठे ,
वश वगचल (काभगाय)

डॅा.श्री.र.ऩुरकांु डलाय,

उऩ वगचल (काभगाय)
श्री.अळोक भाांडे

श्रीभती वगुणा काऱे -ठें गीर

श्री.फक.भो.वोईतकय,

अलय वगचल (प्रळावन-१)

कष अगधकायी (योखळाखा)

श्रीभती वुशभता घाडगे,

श्री. वांदीऩ ऩाटीर,

कष अगधकायी
श्री.

(काभगाय-७अ))
,

अलय वगचल (काभगाय-९)

श्री. वु.गो.वुगाांलकय ,

कष अगधकायी (काभगाय-१०)
श्रीभती शळल्ऩा चौधयी ,

कष अगधकायी (काभगाय-७)

कष अगधकायी (प्रळावन-3)

श्री.हदऩक ऩोकऱे
उऩ वगचल (काभगाय)
श्री.हदरीऩ लणणये

अलय वगचल (काभगाय-१)

(काभगाय-४)

श्रीभती अषता का. दे वाई,

श्री.या.भो.भशार्न,

कष अगधकायी (प्रळावन-3)

कष अगधकायी (प्रळावन-२)
श्री.भोशनदाव बुवाये ,(अ.का)

कष अगधकायी (काभगाय-3)
श्रीभती ळ.अां.भोये ,
कष अगधकायी (काभगाय-६)
श्रीभती र्मश्री दाईंगडे,
कष अगधकायी (प्रळावन-५)
श्री.अषम नागहदले,

कष अगधकायी (प्रळावन-४)

परररिष्ट-2
काययपुतीचे वेळापत्रक

कामगार प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमांक

पूररवली जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्रांची

पूतयता

केल्यानंतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमयचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमांक व

ज्यांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमांक)

करता येईल तो
अरधकारी व तयांचा
दू रध्वनी क्रमांक.

कामगार-1

1) औद्योरगक सुरक्षा आरण आरोग्य महाराष्र िासकीय कमयचाऱयांचे बदल्यांचे अवर सरचव
संचालनालयाचे आस्थापना बाबी,

रवरनयमन

2) बाष्पके व धूम्र उपद्रव मुख्य रनररक्षक पाडण्यास

व

िासकीय

होणा-या

कतयव्य

रवलंबास

/ कक्ष सहसरचव/उप

पार अरधकारी

(कामगार) (22810386)

प्ररतबंध (22810395,

यांच्या आस्थापना रवषयक बाबी

अरधरनयम-2005 मधील प्रकरण 3 च्या 22793550)

3) ओव्हरसीज एम्प्लॉयमेंट.

कलम 10 (1) मधील तरतूदीस अनुसरुन 123 रवस्तार)

सरचव

(दालन क्र

(दालन क्र. 150 रवस्तार)

तातकाळ नस्ती एका रदवसात ककवा दुसया रदविी आरण तातडीच्या स्वरुपाची
नस्ती चार रदवसात रनकाली काढण्यात
येईल. अन्य रवभागािी संबध
ं ीत नसलेल्या
नस्तीवर 45 रदवसांचेआत व दुस-या
रवभागाची बाब अंतभूयत असल्यास व तया
रवभागाचे अरभप्राय आवश्यक असलेल्या
नस्तीवर तीन मरहन्याचे आत रनणयय घेवून
योग्य ती काययवाही करण्यात येईल.
कामगार-2

1) मुंबई औद्योरगक संबध
ं अरधरनयम
1946 आरण

तयाअंतगयत तयार

करण्यात

आलेले

रगरणी

कामगार

रनयम,
व

कापड
सदर

अरधरनयमांतगयत येणाऱया सवय बाबी,
2) औद्योरगक रववाद अरधरनयम 1947

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर

सहसरचव/उप

सरचव (22850019,

(कामगार) (22810386)

22793019) (दालन क्र.
18 रवस्तार इमारत,
मंत्रालय, मुंबई)

सरचव

(दालन क्र. 150 रवस्तार)

कामगार प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमांक

पूररवली जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्रांची

पूतयता

केल्यानंतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमयचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमांक व

ज्यांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमांक)

करता येईल तो
अरधकारी व तयांचा
दू रध्वनी क्रमांक.

व सदर अरधरनयमांतगयत येणाऱया सवय
बाबी, (लॉक आऊट्स, ले-ऑफ,
स्राईक्स, क्लोजर, रररेचमेंट्स),
3) राज्यातील बंद रगरण्या कारखाने/
कंपन्या

यांच्या

जरमनी

रवकास

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

1) रेड युरनयन ॲक्ट,

कक्ष अरधकारी / अवर

सहसरचव/उप

2) महाराष्र कामगार संघांना मान्यता

सरचव (22026330,

दे णे व अनुरचत प्रथा प्रकार प्ररतबंध

22793014) (दालन क्र

(कामगार) (22810386)

अरधरनयम 1971 व तयाखालील

158 रवस्तार इमारत,

रनयम

मंत्रालय, मुंबई)

3) रवक्री संवधयन कामगार (सेवा िती )
अरधरनयम 1976
4) कामगार राज्य रवमा अरधरनयम
1948
5) नॅिनल ररन्युअल फंड
6) औद्योरगक रोजगार अरधरनयम
1946 (स्थायी आदे ि),
7) महाराष्र कामगार रकमान घरभाडे
भत्ता अरधरनयम 1983 व तया
खालील रनयम

- वरीलप्रमाणे -

सरचव

(दालन क्र. 150 रवस्तार)

कामगार प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमांक

पूररवली जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्रांची

पूतयता

केल्यानंतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमयचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमांक व

ज्यांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमांक)

करता येईल तो
अरधकारी व तयांचा
दू रध्वनी क्रमांक.

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

साखर

कारखाने

कामगार

व

तयासाठी रनयुक्त करण्यात आलेली
सरमती / अभ्यासगट
कामगार-4

1) कारखाने अरधरनयम 1946,

- वरीलप्रमाणे -

2) बाल कामगार अरधरनयम 1986
3)

कामगार

भरवष्य

रनवाह

रनधी

अरधरनयम 1952 (रनवृत्तीवेतनासह)
4)

धोकादायक

यंत्रे

(रनयमक)

अरधरनयम 1983
5) उपदान प्रदान अरधरनयम 1972 ,
6) स्वयंचलन ,
7) कोळसा खाणी भरवष्य रनवाह रनधी
आरण संरकणय तरतूदी

अरधरनयम

1948
8) खाण सुरक्षा अरधरनयम,
9) मोटार पररवहन कामगार अरधरनयम
1961,
10) लहान बंदरे कामगार अरधरनयम
1983 (सुरक्षा व सेवा िती)
11) वेठरबगार पध्दती रनमूयलन 1976

कक्ष अरधकारी / अवर

उप सरचव / सहसरचव

सरचव (22026330,

(कामगार) (22883175,

22793014) (दालन क्र

22793508) (दालन क्र.

158 रवस्तार इमारत,

118ए

मंत्रालय, मुंबई)

मंत्रालय, मुंबई)

रवस्तार इमारत,

कामगार प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमांक

पूररवली जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्रांची

पूतयता

केल्यानंतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमयचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमांक व

ज्यांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमांक)

करता येईल तो
अरधकारी व तयांचा
दू रध्वनी क्रमांक.

कामगार-5

1) महाराष्र

माथाडी हमाल व इतर

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर उप

सरचव/सहसरचव

रॅमजीवी कामगार (नोकरीचे रनयमन

सरचव

व कल्याण) अरधरनयम 1969 ,

22793873) (दालन क्र 22793509)

2) राज्यस्तरीय माथाडी / सुरक्षा रक्षक

(22871978, (कामगार) ((22026330

एम-6 रवस्तार इमारत, 158

सल्लागार सरमती.

(दालन क्र.

रवस्तार

इमारत,

मंत्रालय, मुंबई)

मंत्रालय, मुंबई)

कक्ष अरधकारी / अवर

सहसरचव/उप

सरचव (22850019,

(कामगार) (22810386)

3) महाराष्र खाजगी सुरक्षा रक्षक
(नोकरीचे

रनयमन

व

कल्याण)

अरधरनयम 1981
४) ऊस तोडणी कामगार
कामगार-6

1) औद्योरगक न्यायालय,

- वरीलप्रमाणे -

2) कामगार न्यायालय व वेतन मंडळे
यांच्या आस्थापना रवषयक बाबी
3) कामगार नुकसान भरपाई अरधरनयम
1923 ,
4)

व्यस्टक्तगत
रॅरमक

दु खापती

भरपाई

पत्रकार

व

पत्रकाररता

कमयचारी (सेवच्े या अटी

व संकीणय

तरतुदी ) अरधरनयम 1955 ,
6)

रबडी

18 रवस्तार इमारत,
मंत्रालय, मुंबई)

अरधरनयम, 1971 ,
5)

22793019) (दालन क्र

व

रसगारे ट

कामगार

(कामासंबध
ं
पररस्टस्थती) अरधरनयम
1966 (रबडी कामगारांसाठी रनवासी

सरचव

(दालन क्र. 150 रवस्तार)

कामगार प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमांक

पूररवली जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्रांची

पूतयता

केल्यानंतर रकती कालावधीत सेवा

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमयचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमांक व

ज्यांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमांक)

करता येईल तो

पूररवली जाईल.

अरधकारी व तयांचा
दू रध्वनी क्रमांक.
योजना व कल्याण रनधी
7) राहणीमान / ग्राहक मुल्य रनदे िांक
8) महाराष्र रॅम रवज्ञान संस्थेच्या
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)

मंत्रालय, मुंबई)

महाराष्र

बेरोजगार

भत्ता

(22850019, (कामगार) (22883175,
रवस्तार

इमारत, 118ए

रवस्तार इमारत,

मंत्रालय, मुंबई)

(कारखान्यातील कामगारांना दे णाया वेतनातून) अरधरनयम 1976
6) प्रसुती लाभ अरधरनयम 1961 ,
७)

इमारत

व

बांधकाम

कामगार

अरधरनयम 1996 (सुरक्षा व कल्याण)
कामगार-7अ

1) घरे लू कामगार

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर उप सरचव / सहसरचव

2) रसनेवकयसय बोडय

सरचव

3) सफाई कामगार

22793017)

4) असंघटीत कामगार, असंघरटत

122

कामगार प्रारधकरण
5) जनरॅी रवमा योजना
6) मरहला कामगार जागृतीसंबध
ं ीचे
प्रस्ताव

(22810393, (कामगार) (22883175,
रवस्तार

मंत्रालय, मुंबई)

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

रवस्तार इमारत,

मंत्रालय, मुंबई)
,

कामगार प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमांक

पूररवली जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्रांची

पूतयता

केल्यानंतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमयचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमांक व

ज्यांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमांक)

करता येईल तो
अरधकारी व तयांचा
दू रध्वनी क्रमांक.

7) राष्रीय स्वास्थ रवमा योजना (RSBY)
कामगार-8

1) कामगार आयुक्त कायालयाच्या

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर उप

आस्थापना व प्रिासकीय रवषयक

सरचव

बाबी

22793093)

2) कामगार आयुक्त कायालयाच्या

123

अंतगयत रवभागीय चौकिी व

सरचव/सहसरचव

(22023181, (कामगार) ((22026330
रवस्तार

मंत्रालय, मुंबई)

(दालन क्र 22793509)
इमारत, 158

(दालन क्र.

रवस्तार

इमारत,

मंत्रालय, मुंबई)

न्यायालयीन प्रकरणे
3) कामगार आयुक्त कायालयाच्या
अंतगयत कायालयातील आस्थापना
रवषयक सवय संकीणय बाबी.
कामगार-9

1).भारतीय बाष्पके अरधरनयम 1923 व
तयाखालील रनयम

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर उप
सरचव

(22871978, (कामगार) ((22026330

2).भारतीय बाष्पके रनयमन 1950 ,

22793073)

3).महाराष्र इकॉनॉमायझर रुल्स 1962

123

4)कामगार कक्षातील मारहती व तंत्रज्ञान

मंत्रालय, मुंबई)

आरण उद्योग रवषयक धोरणातमक
बाबी
5) आंतरराष्रीय रॅम संघटना रवषयक
बाबी
6). राज्य स्तरीय सल्लागार मंडळ आरण
इतर राज्ये व केंद्र औद्योरगक संबध
ं
सरमतया ,

सरचव/सहसरचव

रवस्तार

(दालन क्र 22793509)
इमारत, 158

(दालन क्र.

रवस्तार

मंत्रालय, मुंबई)

इमारत,

कामगार प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमांक

पूररवली जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्रांची

पूतयता

केल्यानंतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमयचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमांक व

ज्यांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमांक)

करता येईल तो
अरधकारी व तयांचा
दू रध्वनी क्रमांक.

7).कामगार

रवषयक

सवय

बाबींचे

समन्वय / राज्यपालांचे अरभभाषण,
8).कामगार
कायासनांना

कक्षातील
रवरवरक्षत

इतर
ररतया

न

दे ण्यात आलेले रवषय
9).वीस कलमी काययक्रम ,
10).कामगार कायद्यांच्या एकरत्रत
रवषया संदभात लोकसभा आरण
राज्य सभा प्रश्न, केंद्र िासनाकडू न
आलेल्या कामगार रवषयक संदभय
बाबींचा पत्रव्यवहार.
11) व्यवस्थापन कामगारांच्या सहभाग
योजना
12) केंद्र िासन व मा.खासदार
यांच्यािी संबरं धत बाबी, संयक्
ु त
संसदीय सरमतीचे दौरे.
कामगार-10

1) कंत्राटी कामगार अरधरनयम 1970
(रनयमन व रनमूयलन)
2).आंतरराज्य स्थलांतररत

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर उप सरचव / सहसरचव
सरचव

कामगार

(22810395, (कामगार) (22883175,

22793093) (दालन क्र 22793508) (दालन क्र.

(सेवायोजन रनयमन) सेवच्े या िती
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अरधरनयम 1979 ,

मंत्रालय, मुंबई)

3) ठे केदारी पध्दतीने काम करणारे सवय

रवस्तार

इमारत, 118ए

रवस्तार इमारत,

मंत्रालय, मुंबई)

कामगार प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमांक

पूररवली जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्रांची

पूतयता

केल्यानंतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमयचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमांक व

ज्यांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमांक)

करता येईल तो
अरधकारी व तयांचा
दू रध्वनी क्रमांक.

कामगार / कंपन्यांमधील बदली
कामगार व हं गामी कामगारांचे सवय
प्रश्न
4) कंत्राटी पध्दतीने काम करणारे
सफाई कामगारांचे प्रश्न
5).रवदभय मराठवाडा व कोकण
रवकासाचा कालबध्द काययक्रम
6) भूमीपुत्र कामगारांचे प्रश्न
7) रवरवध कामगार कायद्यांअत
ं गयत
रनधाररत रववरणपत्रे संगणकीय
पध्दतीने सादर करणे व सवय
कामगारांसाठी स्माटय काडय योजना
लागू करणे तसेच कामगार
रवभागाचे संगणकीकरण
8) मुंबई दुकाने व आस्थापना अरधरनयम
1948
9) यंत्रमाग कामगार मंडळ (पॉवर लूम
बोडय )
10) महाराष्र कामगार कल्याण मंडळ,
मुंबई

परररिष्ट-2
काययपुतीचे वेळापत्रक

प्रिासन प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमांक

पूररवली जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्रांची

पूतयता

केल्यानंतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमयचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमांक व

ज्यांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमांक)

करता येईल तो
अरधकारी व तयांचा
दू रध्वनी क्रमांक.

प्रिासन-1

1. रवभागाच्या

व

अरधपतयाखालील महाराष्र िासकीय कमयचाऱयांचे बदल्यांचे कक्ष अरधकारी / अवर उप

रवभाग प्रमुख कायालयाच्या सवय रवरनयमन

व

अथय संकल्परवषयक बाबी.

होणा-या

2. काययक्रम
योजना,

अंदाजपत्रक,
योजनांतगयत

पाडण्यास

िासकीय

कतयव्य

रवलंबास

पार सरचव

सरचव/सहसरचव

( 22810393, (कामगार) ((22026330

प्ररतबंध 22793017) (दालन क्र. 22793509)
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रवस्तार

योजना, कलम 10 (1) मधील तरतूदीस अनुसरुन मंत्रालय, मुंबई)

इमारत, 158

(दालन क्र.

रवस्तार

इमारत,

मंत्रालय, मुंबई)

रवषेि कृती काययक्रम, रविेष घटक तातकाळ नस्ती एका रदवसात ककवा दुसयोजना.

या रदविी आरण तातडीच्या स्वरुपाची
नस्ती चार रदवसात रनकाली काढण्यात
येईल. अन्य रवभागािी संबध
ं ीत नसलेल्या
नस्तीवर 45 रदवसांचेआत व दुस-या
रवभागाची बाब अंतभूयत असल्यास व तया
रवभागाचे अरभप्राय आवश्यक असलेल्या
नस्तीवर तीन मरहन्याचे आत रनणयय घेवून
योग्य ती काययवाही करण्यात येईल.

प्रिासन-2

1.रवधीमंडळ कामकाजाचे
समन्वय,रनयंत्रण.

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर उप
सरचव

सरचव/सहसरचव

(22810394, (कामगार) ((22026330

2.मागासवगीयांचा अनुिेष,

22793721) (दालन क्र. 22793509)

3.िासकीय कामकाजाचे कालबध्द
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संगणकीकरण,
4.संगणक प्ररिक्षण .

रवस्तार

मंत्रालय, मुंबई)

इमारत, 158

(दालन क्र.

रवस्तार

मंत्रालय, मुंबई)

इमारत,

प्रिासन प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमांक

पूररवली जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्रांची

पूतयता

केल्यानंतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमयचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमांक व

ज्यांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमांक)

करता येईल तो
अरधकारी व तयांचा
दू रध्वनी क्रमांक.

5.प्रभावी व संवद
े निील िासन.
6.दे िांतगयत व परदे िी प्ररिक्षण
काययक्रम.
7.िासकीय रनयमपुस्टस्तका
सुलभ/अद्ययावत करणे.
8. प्रिासन यंत्रणा गरतमान व काययक्षम
करणे, प्रोतसाहन देणे.
9. रवभागाच्या कायाचा कायाभ्यास,
10.संगणक यंत्रणा व रसस्टस्टम
ररक्वायरमेंट स्पेरसरफकेिन्स व
यंत्रणा रसस्टस्टम उपलब्ध करणे.
11.कामकाजातील सुलभतेसाठी
तंत्रज्ञानाचा वापर, रनयम व तयात
सुधारणा.
12. भ्रष्टाचार रनमूयलन सरमती
कामकाज, रॄेतपरत्रका काययक्रमाची
अंमलबजावणी
13. रवत्तीय व प्रिासकीय िक्तीचे
रवकेंद्रीकरण
प्रिासन-3

1.उद्योग, ऊजा व कामगार रवभाग (खुद्द)

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर

उप सरचव / सहसरचव

मधील वगय-4 वगळता सवय

सरचव (22810394,

(प्रिासन)

आस्थापना रवषयक बाबी

22793721) (दालन क्र.

22793509)

(22026330,
(दालन क्र.

प्रिासन प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमांक

पूररवली जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्रांची

पूतयता

केल्यानंतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमयचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमांक व

ज्यांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमांक)

करता येईल तो
अरधकारी व तयांचा
दू रध्वनी क्रमांक.

2. सवय प्रकारचे अग्रीम

120 रवस्तार इमारत,

158

रवस्तार

3. रनयुक्ती , बदली, ज्येष्ठता सूची,

मंत्रालय, मुंबई)

मंत्रालय, मुंबई)

इमारत,

गोपनीय अरभलेख
4. वेतन रनररृती
5. रवभागीय चौकिी प्रकरणे,
न्यायालयीन प्रकरणे.
प्रिासन-4

1.उद्योग, ऊजा व कामगार रवभाग (खुद्द)

- वरीलप्रमाणे -

मधील वगय-4 बाबतच्या सवय

कक्ष अरधकारी / अवर सहसरचव/उप

सरचव

सरचव

(22025443, (कामगार) (22810386)
22793023) (दालन क्र. (दालन क्र. 150 रवस्तार)

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

125

राजरिष्टाचार,

रवस्तार

इमारत,

मंत्रालय, मुंबई)

3.मागासवगीय कल्याण सरमतयांचे
अहवाल,
4.रवरिष्ट अिा कायासनांकडे जे काम
सोपरवण्यात आलेले नाही अिा
सरमतया/सभा यांचे समन्वय, संकीणय
बाबी
प्रिासन-5

1.खचयमेळ / खचाचा ताळमेळ,
2.लोकलेखा सरमती , सावयजरनक

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर

सहसरचव/उप

सरचव (22027566,

(कामगार) (22810386)

उपक्रम सरमती ,अंदाज

22793090) (दालन क्र.

सरमती,पंचायत राज सरमती,

727 रवस्तार इमारत,

भारताचे रनयंत्रक महालेखा परीक्षक

मंत्रालय, मुंबई)

सरचव

(दालन क्र. 150 रवस्तार)

प्रिासन प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमांक

पूररवली जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्रांची

पूतयता

केल्यानंतर रकती कालावधीत सेवा
पूररवली जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरहत कालावधीत

अरधकारी/कमयचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमांक व

ज्यांच्याकडे तक्रार

दु रध्वनी क्रमांक)

करता येईल तो
अरधकारी व तयांचा
दू रध्वनी क्रमांक.

यांचे अहवाल / संदभय,
3.रवरनयोजन लेखे,
4.हमी / कजे /वसूली,
5.रवत्त आयोगास मारहती सादर करणे.
रोखिाखा

उद्योग, ऊजा व कामगार रवभाग,

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर

उप सरचव / सहसरचव

मंत्रालय, मुंबई येथील

सरचव ('22793022)

(प्रिासन)

अरधकारी/कमयचाऱयांची (वेतन दे यके,

(दालन क्र. 152 रवस्तार

22793509)

प्रवास दे यके, भरनरन देयके,

इमारत, मंत्रालय, मुंबई)
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कॉन्टीनजेन्सी देयके इ.) दे यके.
नोंदणी िाखा

रवभागातील / रवभागांतगयत

(22026330,
(दालन क्र.

रवस्तार

इमारत,

मंत्रालय, मुंबई)
- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर सहसरचव/उप

सरचव

पत्रव्यवहार. कायालयीन

सरचव

(22793937) (कामगार) (22810386)

लेखनसामग्रीचे रवतरण.

(दालन क्र. 14ए रवस्तार (दालन क्र. 150 रवस्तार)
इमारत, मंत्रालय, मुंबई)

