मािािाष् िासन

नागरिकारमांचेी सनद
ऊज्या प्रभागाग (खपुद)

उद्योग, ऊज्या वे कामागाि रवेभागाग (खपुद),

माादामा कामाा मााग्य, िपुरात्माा िाजगपुरु चे चौक,
मारमांत्रालर, मापुरमांबई-400 032.
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नागरिकारमांचेी सनद
प्रसरावेना:ऊज्या कक्ष
उद्योग, ऊज्या वे कामागाि रवेभागागाचरा ऊज्या कक्षामाधरतीचे खालील अरधरनरमा वे रनरमा रारमांना अनपुसरुन कामाकाज कतीचेलतीचे जारतीचे:-

1) भागािरीर रवेदपुर अरधरनरमा 1910 वे त्रा खालील रराि कतीचेलतीचेलतीचे भागािरीर रवेदपुर रनरमा,1956.
2) मापुरमांबई रवेदपुर (रवेितीचेष अरधकाि) अरधरनरमा,1946.

3) भागािरीर रवेदपुर अरधरनरमा, 1956 चरा रनरमा क्रमाारमांक 45 माधील अ्ी वे रनरमाानपुसाि रवेदपुर पर्यवेतीचेक्षक वे रािररमांत्री रारमांना प्रमााणपत्र दतीचेणतीचे.
4) मापुरमांबई उदवेािन अरधरनरमा,1939 वे त्राखालील रराि कतीचेलतीचेलतीचे मापुरमांबई उदवेािन रनरमा,1958.
5) रवेदपुर (पपुिवेठीा) अरधरनरमा,1948 आरण मािािाष् रवेदपुर पपुिवेठीा रनरमा,1963.
6) मापुरमांबई रवेदपुर कि अरधरनरमा,1958 आरण मापुरमांबई रवेदपुर कि रनरमा,1962

7) मािािाष् रवेदपुर रवेक्रीवेिील कि अरधरनरमा,1962 आरण मािािाष् रवेदपुर रवेक्रीवेिील कि रनरमा,1964

उपि्योक्र कारदाचरा अनपुषरमांगानतीचे ऊज्या कक्षाकडून खा
खा लील र्योजना िाबरवेलरा जारार.
1) अपािरमांपारिक ऊज्या स्योर कार्यक्रमा.

2) एकासत्माक गामाीण ऊज्या रनर्योजन कार्यक्रमा.
3) िाजर सरिीर ऊज्या सरमांवेध्यन कार्यक्रमा.

4) रजलिा पिीषद, रनत्रनपुरनरिल ऊज्या रवेकास रवेभागागासाठीी मापुलभागूर सपुरवेधा.
5) पवेन ऊज्या प्रकलपासाठीी भागारमांडवेली सू्.
6) गामाीण रवेदपुरीकिण.

7) आरदवेासी क्षतीचेत्रार दतीचेणरार रतीचेणाितीचे रवेितीचेष प्रकलप लघपुजल प्रकलप, स चौि सरमांकरिर ऊज्या सरमांररमांत्र.
8) जर्ड बैरवेक (बार्योमाास) उजिर्लेपासून वेीज रनरमारी.

9) बगॅस क्योजनितीचेिन/सि वेीज रनरमारी प्रकलप.
10) ििि घन कचे-रापासून वेीज रनरमारी.
11) स चौि ऊज्या कार्यक्रमा.

12) आरदवेासी उपर्योजना कार्यक्रमा आरण परश्चमाघा् रवेकास कार्यक्रमा रा अरमांरग्यर िाबरवेणरार रतीचेणा-रा प्रकलपारमांना िासनाकडून रनधी

रदला जार्यो.
ऊज्या कक्षाकडतीचे स्योपरवेणरार आलतीचेली कामातीचे खालील करमांपनरारमांमााफ्यर कतीचेली जारार.
1. मािािाष् िाजर रवेदपुर सूत्रधािी करमां.रल.,

2. मािािाष् िाजर रवेदपुर रवेरिण करमांपनी रल.
3. मािािाष् िाजर रवेदपुर रनरमारी करमांपनी रल.
4. मािािाष् िाजर रवेदपुर पाितीचेषण करमांपनी रल.
5. मापुखर रवेदपुर रनिीक्षक.

6. मािािाष् ऊज्या रवेकास अरभागकिण.
7. मािािाष् िाजर रवेदपुर रनरमाक आर्योग.

परिरिष्-1
उद्योग, ऊज्या वे कामागाि रवेभागाग

मा. मंत्ग ऊराज, नावगना व नावगकरणी गध ऊराज
प्रधान सरचेवे (ऊज्या )

रारमांचरा अरधपत्राखालील कार्यालरतीचे,सरमांचेालनालरतीचे,मारमांडळातीचे/मािामारमांडळातीचे

1. वरवेस ापकीर सरमांचेालक,मािािाष् िाजर रवेदपुर सूत्रधािी करमां.रल., िाह बँगकाह बँग रबललडग, 4 ा माजला एमा.जी.ि्योड, फ्यो््य, मापुरमांबई-23.
2. वरवेस ापकीर सरमांचेालक,मािािाष् िाजर रवेदपुर रनमार्तीरी करमां.रल.प्रकािगड,वेारमांदतीचे(पू),मापुरमांबई-51.

3. वरवेस ापकीर सरमांचेालक,मािािाष् िाजर रवेदपुर पाितीचेषण करमां.रल.प्रकािगड,वेारमांदतीचे(पू),मापुरमांबई-51.

4. वरवेस ापकीर सरमांचेालक, मािािाष् िाजर रवेदपुर रवेरिण करमां.रल.प्रकािगड,1ला माजला, पलेल्ट्रॉ् नरमां.सी-19, ई-बलेल्ट्रॉक, बारमांदा-कपुल्या केल्ट्रॉम्पलतीचेक्स, वेारमांदतीचे
(पू), मापुरमांबई-51.

5. मािासरमांचेालक, मािािाष् ऊज्या रवेकास अरभागकिण, स.नरमां.191, फतीचेज-1, म्िाडा वेारणजर सरमांकपुल, दपुसिा माजला, रत्रदलनगि समा्योि, रतीचेिवेडा, पपुणतीचे
-411006.

6. सरचेवे, मािािाष् िाजर रवेदपुर रनरामाक आर्योग, वेलड्य ्तीचेड स कें्ि, स कें्ि नरमां.1, 13 वेा माजला, कपुलाबा,मापुरमांबई-400 005.
7. मापुखर रवेदपुर रनिीक्षक,मापुरमांबई रारमांचेतीचे कार्यालर, ररसिा माजला, प्रिासकीर इमाािर, िामाकृषण चे केंबपुिकि मााग्य, चे केंबूि (पूवे्य), मापुरमांबई-७१.

शी. बबपीन शीमाळी (भाा.प्र.से.)
प्रधाना१सगचाव (ऊराज)
दरप धवनाग क. २२०२२६७६७

ृृ

3 रा१मरला, मुखध१इमारत, मंत्ालध, मुंबई.

शी. शभा. ्. मंता,
उप१सगचाव१(ऊराज)

शी.अ.सं.फडतरे,

अवर सगचाव१(ऊराज-२)
शीमती र.शम.ननकंभा
ु ,

अवर१सगचाव (ऊराज-४)
शीमती उ.ल.खयोपडे,

कक१अगधकारी१(ऊराज-५)

शी. प्र.बा.दांडेकर,
उप१सगचाव१(ऊराज)

शीमती सं. गयो. लांड,े
कक१अगधकारी१(ऊराज-१)
शी. वव.म.रारुरकर,

अवर सगचाव (ऊराज-३)

शी. अ.मा.अताम,
उप१सगचाव

(नावगना१व१नावगकरणी गध१ऊराज)
शीमती रयो. प्र. राधव,
अवर सचचव (ऊराज-७)
शी. र. मयो. गयोपाळ
कक१अगधकारी१(ऊराज-७)

परिरिष्-2

कार्यपपुरर्तीचेतीचे वेतीचेळाापत्रक

ऊज्या प्रभागाग
कार्यासन

रवेभागागाकडून /कार्यालराकडून

क्रमाारमांक

पूिरवेली जाणािी सतीचेवेा.

आवेशरक

कागदपत्रारमांचेी

पूर्यरा

कतीचेलरानरमांरि रकरी कालावेधीर सतीचेवेा
पूिरवेली जाईल.

सतीचेवेा पूिरवेणािा

सतीचेवेा रवेरिर कालावेधीर

अरधकािी/कमा्यचेािी

पपुिरवेली न गतीचेलरास

दपुिधवेनी क्रमाारमांक)

किरा रतीचेईल र्यो

(दालन क्रमाारमांक वे

जरारमांचराकडतीचे रक्राि

अरधकािी वे त्रारमांचेा
दूिधवेनी क्रमाारमांक.

ऊज्या -1

1. दाभाग्योळा पेल्ट्रॉवेि प्र्योजतीचेक्् (ित्नारगिी

मािािाष् िासकीर कमा्यचेाऱरारमांचेतीचे कक्ष अरधकािी / अवेि

गॅस ॲनड पेल्ट्रॉवेि प्रारवितीचे् रल.) बदलरारमांचेतीचे रवेरनरमान वे िासकीर कर्यवर सरचेवे (22793720)
सरमांबरमांधीर सवे्य बाबी.

पाि पाडणरास ि्योणा-रा रवेलरमांबास प्रररबरमांध रीसिा

माजला,

उप सरचेवे / सिसरचेवे
(ऊज्या), (22883411,

मापुखर 22793720)

2. मापुरमांबई रवेदपुर िपुलक कारदा 1958 अरधरनरमा-2005 माधील प्रकिण 3 चरा इमाािर, मारमांत्रालर, मापुरमांबई- रीसिा
आरण त्रा खालील रनरमा.

कलमा 10 (1) माधील रिरूदीस अनपुसरुन 32.

3. रवेदपुर रवेक्रीवेिील कि अरधरनरमा, रात्काळा नसरी एका रदवेसार ककवेा दपुस1963 वे त्राखालील रनरमा.

रा रदवेिी आरण रारडीचरा सवेरुपाचेी

4. मापुरमांबई उदवेािक अरधरनरमा, 1939 नसरी चेाि रदवेसार रनकाली काढणरार
वे त्राखालील रनरमा.

रतीचेईल. अनर रवेभागागािी सरमांबरमांधीर नसलतीचेलरा

5. मापुरमांबई रवेदपुर (रवेितीचेष अरधकाि) रनरमा नसरीवेि 45 रदवेसारमांचेतीचेआर वे दपुस-रा
1946.

रवेभागागाचेी बाब अरमांरभागू्यर असलरास वे त्रा

6. प्राइवितीचे् लाईनसतीचेस / माूळाा प्रवेिा रवेभागागाचेतीचे अरभागप्रार आवेशरक असलतीचेलरा
इलतीचेक््ीक

क्यो.ऑ.स्योसार्ी/ नसरीवेि रीन मारिनराचेतीचे आर रनण्यर घतीचेवेून

बीईएस्ी/ बीएसईएस/ रिलारनस र्योगर री कार्यवेािी किणरार रतीचेईल.
सरमांदभाग्यारील सवे्य प्रकिणतीचे.
7. रवेदपुर

दपुरुसरी,

कारदा

कार्यवेािी.

2003

सपुधािणा

इ.

रवेषरक
रवेषरक

माजला,

मापुखर

इमाािर, मारमांत्रालर, मापुरमांबई32.

ऊज्या प्रभागाग
कार्यासन

रवेभागागाकडून /कार्यालराकडून

क्रमाारमांक

आवेशरक

पूिरवेली जाणािी सतीचेवेा.

कागदपत्रारमांचेी

पूर्यरा

कतीचेलरानरमांरि रकरी कालावेधीर सतीचेवेा

सतीचेवेा पूिरवेणािा

सतीचेवेा रवेरिर कालावेधीर

(दालन क्रमाारमांक वे

जरारमांचराकडतीचे रक्राि

अरधकािी/कमा्यचेािी

पूिरवेली जाईल.

दपुिधवेनी क्रमाारमांक)

पपुिरवेली न गतीचेलरास
किरा रतीचेईल र्यो

अरधकािी वे त्रारमांचेा
दूिधवेनी क्रमाारमांक.

ऊज्या-2

1) सी.ई.(इलतीचेक््ीकल) आस ापना

- वेिीलप्रमााणतीचे -

सरमांदभाग्यारील प्रकिणतीचे.

2) एमा.ई.आि.सी.सरमांदभाग्यारील प्रकिणतीचे
3) समानवेर सरमांदभाग्यारील प्रकिणतीचे

कक्ष अरधकािी / अवेि

उप सरचेवे / सिसरचेवे

रीसिा माजला, मापुखर

22793720)

32.

इमाािर, मारमांत्रालर, मापुरमांबई-

कक्ष अरधकािी / अवेि

उप सरचेवे / सिसरचेवे

सरचेवे

(ऊज्या), (22883411,

सरचेवे

(22793720)

इमाािर, मारमांत्रालर, मापुरमांबई-

पपुढीलप्रमााणतीचे-

1) लतीचेजीसलतीचेर्वि रबजनतीचेस,

(ऊज्या), (22882735 /
रीसिा माजला, मापुखर

32.

ब) ऑल द पेल्ट्रॉवेि रपुर्रल्ी,
क) माारिरीचेा अरधकाि,

ड) मारमांत्रालरारील इरि रवेभागागारमांना

पाठीवेावेराचेी ऊज्या उप रवेभागागाचेी
एकरत्रर माारिरी.

ई) सरमांकीण्य प्रकिणतीचे,
४) जनिल माॅ्स्य,

५) द इलतीचेसक््रस्ी ॲक््, 2003 वे त्रा
खालील रनरमा
ऊज्या-3

१) प्रीपितीचेिन ऑफ बजतीचे् अह बँड माेल्ट्रॉरन्किग
ऑफ फारनानस माॅ्ि ऑफ ऑल पेल्ट्रॉवेि
रपु्ीरल्ीज,

इनक्लपुडबाबींग

सी.ई.

(इलतीचेक््ीकल) एमाईआिसी.

२) ितीचेकगनारझतीचेिन ऑफ एमा.एस.ई.बी.
३)

ऑल

माॅ्स्य

रिलतीचेक्ग

एमा.एस.ई.बी. ि्योलडबाबींग करमांपनी.

्ू

- वेिीलप्रमााणतीचे -

(22793720)

रीसिा माजला, मापुखर

इमाािर, मारमांत्रालर, मापुरमांबई32.

22793720)
रीसिा

माजला,

मापुखर

इमाािर, मारमांत्रालर, मापुरमांबई32.

ऊज्या प्रभागाग
कार्यासन
क्रमाारमांक

रवेभागागाकडून /कार्यालराकडून
पूिरवेली जाणािी सतीचेवेा.

आवेशरक

कागदपत्रारमांचेी

पूर्यरा

कतीचेलरानरमांरि रकरी कालावेधीर सतीचेवेा

सतीचेवेा पूिरवेणािा

सतीचेवेा रवेरिर कालावेधीर

(दालन क्रमाारमांक वे

जरारमांचराकडतीचे रक्राि

अरधकािी/कमा्यचेािी

पूिरवेली जाईल.

पपुिरवेली न गतीचेलरास

दपुिधवेनी क्रमाारमांक)

किरा रतीचेईल र्यो

अरधकािी वे त्रारमांचेा
दूिधवेनी क्रमाारमांक.

ऊज्या-4

1) ऑल माॅ्स्य रिगाडर्डींग जनितीचेिन
सतीचेक््ि,

- वेिीलप्रमााणतीचे -

2) ऑल माॅ्स्य रिगाडर्डींग ्ानसरमािन
सतीचेक््ि,

कक्ष अरधकािी / अवेि

उप सरचेवे / सिसरचेवे

रीसिा माजला, मापुखर

22793720)

32.

मारमांत्रालर, मापुरमांबई-32.

सरचेवे

(22793720)

(ऊज्या),

इमाािर, मारमांत्रालर, मापुरमांबई-

3) प्योजतीचेक््स अरमांडि एमा.ओ.रपु.अह बँड
लतीचे्ि ऑफ सप्यो््य

माजला,

(22882735 /
मापुखर

रीसिा

इमाािर,

4) अल्ा मातीचेगा पेल्ट्रॉवेि प्र्योजतीचेक््.
ऊज्या-5

1) ऑल माॅ्स्य रिगाडर्डींग रडस्ीबरपुिन

- वेिीलप्रमााणतीचे -

कक्ष अरधकािी / अवेि उप सरचेवे / सिसरचेवे

सतीचेक््ि,

सरचेवे

ॲक््, 1910

22793296)

2) प केंकडग अपीलस अरमांडि द इरमांरडरन

(22872402

3) ल्योड ितीचेकडग.

(ऊज्या),

(22882735 /

/ 22793720)

रीसिा माजला, मापुखर

रीसिा माजला, मापुखर

इमाािर, मारमांत्रालर, मापुरमांबई- इमाािर, मारमांत्रालर, मापुरमांबईऊज्या-7

1) द इलतीचेक््ीरस्ी कनझवेिर्लेिन ॲक््२००१ ,

2) नेल्ट्रॉन कनवेतीचेिनल एनजर्ती स्योसिर्लेस,

3) ऑल माॅ्स्य रिलतीचेक्ग ्ू एमा.ई.डी.ए.

- वेिीलप्रमााणतीचे -

32.

32.

कक्ष अरधकािी / अवेि

उप सरचेवे / सिसरचेवे

(दालन क्र.729 रवेसराि

22794029)

सरचेवे

(22824381)

इमाािर, मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

(ऊज्या),

क्र.729

(22824381

(दालन

रवेसराि इमाािर,

मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

