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प्रसतावना:-

नागररकांची सनद
उद्योग कक

महाराष् हर दरशामधधर औदध्योगोगिक करत्ात अग्रणी ग असलरलर राजध आहर. महाराष् शासनााच्धा उदध्योोगि, ऊराज व कामोगिार ववभाोगिांतोगिजत उदध्योोगि ककाचाा समावरश

ह्योत्यो. महाराष् राजधाच्धा ववकासात उदध्योोगिांचाग महतवपपणी ज भुमगका राहीली आहर. महाराष्ाच्धा सवावांोगिगणी  ववकासात उदध्योोगि ककाच्धा प्रोगितगशगल व पुर्योोगिामग धधरध
ध्योरणी ांचाा महतवाचाा वाटा आहर. उदध्योोगि ववभाोगिाच्धा अगधपतधाखाली उदध्योोगि संचाालनाालध, शासकीध मुद्रणी  व लरखना सामग्रग संचाालनाालध, भपववजाना व खानागकमज
संचाालनाालध, इतधादी शासकीध काधाजलधर तसरचा इतर मंडळर व महामंडळर काधजरत आहरत.

तधांचारकडपना उदध्योोगि ककामार्जत तधार करलरलधा ध्योरणी ांचाग

अंमलबरावणी ग करली रातर. राजधात उदध्योोगि उभारणी गसाठठ प्योषक वातावरणी  ननामाजणी  करणी र, ोगिुंतवणी पकीचाा प्रवाह ोगितगमाना ठरवपना साततधपपणी ज ववकास साधणी र,
खननाकमज काधाजस चाालनाा दरणी र, तसरचा तधासाठठ लाोगिणी ा-धा पाधाभपत सुववधा ननामाजणी  करणी र, र्योरोगिाराच्धा नावनावगना संधग उपलब्ध करणी र, धासाठठ उदध्योोगि कक

सतत प्रधतनाशगल राहहला आहर. दरशानार सना११९९११मधधर ससवकारलरलधा आगरजक ध्योरणी ाच्धा अनाष
ु ंोगिानार महाराष् राजधानार१ २०१३१चार औदध्योगोगिक ध्योरणी  अंगोगिकारलर
आहर. तधा अनाष
ु ंोगिानार उदध्योोगि ककाचाग सवजसाधारणी  काधजपधदतग/धधरध ध्योरणी र (उह्दिषट) खालीलप्रमाणी र ववशद करता धरतगल.
1. कृषग आधारीत उदध्योोगि, माहहतग तंत्जाना उदध्योोगि.
2. ग्रामगणी  व लघुउदध्योोगि ववकास.
3. उदध्योरकता ववकास

4. सहकारी औदध्योगोगिक वसाहतग.

5. पाधाभपत करत्ामधधर खारोगिग करत्ांचाा सहभाोगि.
6. आरारी उदध्योोगिांचार पपणी जवसना.
7. उदध्योोगिांनाा ववततगध सहायध.
8. ननाधाजत प्रचालनाात वाढ.
उपर्योकत उह्दिषटांचाग पपतजता करणधासाठठ उदध्योोगि ककामार्जत खालील ध्योरनाा राबववलधा रातात.

1. पंतप्रधाना र्योरोगिार ध्योरनाा.
2. सामुहहक प्र्योतसाहना ध्योरनाा.
3. बगर भांडवल ध्योरनाा.

4. सरलहा उदध्योोगि ककद्र, करज ध्योरनाा.

5. इंडस्ीधल इननास्कचार अपग्ररडरशना ससकम.
6. वसत््योदध्योोगि समुह ववकास ध्योरनाा.
उपर्योकत ध्योरनाा उदध्योोगि ववभाोगि व तधांच्धा अगधपततधा खालील काधाजनवगत असलरली काधाजलधर, मंडळर/महामंडळर राबववतात.

पररशशाष्-१
उदध्योोगि, ऊराज व कामोगिार ववभाोगि

मा.उदध्योोगि१व१खनागकमज मंत्ग/ मा.उदध्योोगि१व१खनागकमज राजध मंत्ग
प्रधान सचचव (उद्योग)

धांच्धा१अगधपतधाखालील१काधाजलधर,संचाालनाालधर,मंडळर/महामंडळर
1. ववकास१आधुकत१(उदध्योोगि), उदध्योोगि१संचाालनाालध, नावगना१प्रशासना१भवना, मंत्ालधासम्योर, मुंबई.
2. संचाालक,शासकीध१मुद्रणी , लरखनासामग्रग१व१प्रकाशना१संचाालनाालध,चाना्नीर्योड१सटरशना१रवळ, नारतारग१सुभाष१माोगिज,मुंबई-४.
3. संचाालक, भपववजाना१व१खननाकमज१संचाालनाालध, २७, खननार१भवना, ससमकट१र्योड, सशवारगनाोगिर, नााोगिपपर- १०.
4. मुखध१काधजकारी१अगधकारी, महाराष्१औदध्योगोगिक१ववकास१महामंडळ, उदध्योोगि१साररग, महाकाली१ोगिुंर्ा१माोगिज, अंधररी१(पपवज), मुंबई-९३.
5. वधवसरापकीध१संचाालक, महाराष्१राजध१ववततगध१महामंडळ, धुनााधटरड१इंडडधा१इमारत, पहहला१माळा, सर१फर्र्योरशहा१मरहता१र्योड, र््योटज, मुंबई१-१.
6. वधवसरापकीध१ संचाालक, महाराष्१ पर््योकरसमकलस१ महामंडळ१ मधाजहदत, ए-१०१, रुईनाोगिर१ ररलवर१ सटरशना१ क कॉमॉलरकस, पहहला१ माळा, सरकटर-११, सानापाडा, डगमाटज१ रवळ,
नावग१मुंबई-५.

7. मुखध१काधजकारी१अगधकारी, महाराष्१राजध१खादी१व१ग्राम्योदध्योोगि१मंडळ, १९/२१, मना्योहरदास१स्ीट, र््योटज, मुंबई-१.
8. वधवसरापकीध१संचाालक, महाराष्१लघुउदध्योोगि१ववकास१महामंडळ, कृपाननाधग, ९, वालचांद१हहराचांद१माोगिज, बॅलाडज१इसटरट, मुंबई-१.
9. वधवसरापकीध१संचाालक, महाराष्१राजध१खननाकमज१महामंडळ, ॉल कॉट१नां.७, अरनाग१चाौक, वधाज१र्योड, नााोगिपपर-१५.

10. वधवसरापकीध१संचाालक, क्योकणी १ववकास१महामंडळ१मधाजहदत, धुननाट१क.१६, आरर१दगु ध१वसाहत, ोगि्योररोगिांव१(पपवज), मुंबई-६५.
11. वधवसरापकीध१संचाालक,पस्चाम१महाराष्१ववकास१महामंडळ१मधाजहदत, दस
ु रा१मरला, कुबररा१चाक बसज, ड कॉ.राररद्र१प्रसाद१पर, संचारतग१ह कॉसपगटल१सम्योर, सशवारगनाोगिर,पुणी र१-५.
12. वधवसरापकीध१संचाालक, मराठवाडा१महाराष्१ववकास१महामंडळ१मधाजहदत, ववकास१भवना, ड कॉ.रारकद्र१प्रसाद१माोगिज, औरंोगिाबाद-१.
13. वधवसरापकीध१संचाालक, ववदभज१महाराष्१ववकास१महामंडळ१मधाजहदत, महारना१बबसलडंोगि, मरना१र्योड, ससताबड्नी, नााोगिपपर-१२.
14. वधवसरापकीध१संचाालक, महाराष्१इलरक् कॉननाकी१महामंडळ१मधाजहदत, ॉल कॉट१नां. एएम-३, एमआधडगसग., क कॉस१र्योड-ए, मर्योल१इंडस्ीधल११एरिरधा, अंधररी१(प)प , मंब
ु ई- ९३.

शी. अपूवज चंदा (भाा.प्र.से.),
प्रधाना१सगचाव१(उदध्योोगि)

दरप धवनाग१क.०२२-२२०२५३९३

दालना१क.११४, ववसतार१इमारत, मंत्ालध, मुंबई.

डॉ.ना.को.भायोसले,

शी.सं.शाा.देगांवकर,

उप१सगचाव१(उदध्योोगि)

उप१सगचाव१(उदध्योोगि)

शीमती रे.वव.का्म,

शी.व्ं.ह.कुलक्ण्,

कक१अगधकारी१(उदध्योोगि-३)

अवर१सगचाव१(उदध्योोगि-२)

शी.वव.ना.धाईरे,

शी. स.ु स. सामंत,

कक१अगधकारी१(उदध्योोगि-४)

कक१अगधकारी१(उदध्योोगि-७)

शी.म.न.वैष्णव

शी. अ. ना. मयोरे,

कक१अगधकारी१(उदध्योोगि-६)
शी. नं. र. शमसतरर,
कक१अगधकारी१(उदध्योोगि-१४)

कक१अगधकारी१(उदध्योोगि-१०)

शी.सं.शां.इंगळे,
उप१सगचाव१(उदध्योोगि)

शीमती श. दे. कयोचरेकर,
कक१अगधकारी

(उदध्योोगि-८)

शी. स.ु ला. भायोई,

कक१अगधकारी१(उदध्योोगि-९)

परिरिष्-2
कार्यपपुरर्तीचेतीचे वेतीचेळाापत्रक

उद्योग प्रभागाग
कार्यासन
क्रमाारमांक

रवेभागागाकडून /कार्यालराकडून
पूिरवेली जाणािी सतीचेवेा.

आवेशरक

कागदपत्रारमांचेी

पूर्यरा

कतीचेलरानरमांरि रकरी कालावेधीर सतीचेवेा
पूिरवेली जाईल.

सतीचेवेा पूिरवेणािा

सतीचेवेा रवेरिर कालावेधीर

(दालन क्रमाारमांक वे

जरारमांचराकडतीचे रक्राि

अरधकािी/कमा्यचेािी
दपुिधवेनी क्रमाारमांक)

पपुिरवेली न गतीचेलरास
किरा रतीचेईल र्यो

अरधकािी वे त्रारमांचेा
दूिधवेनी क्रमाारमांक.

उद्योग-2

1.उद्योग ध्योिण पिवेानतीचे,

मािािाष् िासकीर कमा्यचेाऱरारमांचेतीचे कक्ष अरधकािी / अवेि उप सरचेवे / सिसरचेवे

2.औद्योरगक स ान रनश्चरन ध्योिण,

बदलरारमांचेतीचे रवेरनरमान वे िासकीर कर्यवर सरचेवे,

3.औद्योरगक रवेकास सरचेवे सरमारी

पाि पाडणरास ि्योणा-रा रवेलरमांबास प्रररबरमांध (दालन क्र. 121 रवेसराि 22793624)
अरधरनरमा-2005 माधील प्रकिण 3 चरा इमाािर, मारमांत्रालर, मापुरमांबई)
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4.औद्योरगक रवेकास सरमांदभाग्यार प्रकिणतीचे,

कलमा 10 (1) माधील रिरूदीस अनपुसरुन

मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

6.अरमांरग्यर औद्योरगकिणासाठीी सू्,

रा रदवेिी आरण रारडीचरा सवेरुपाचेी

(क्योरसड),

5. नागिी जमाीन कमााल धािणा ,

7.औद्योरगकिणाचरा सरमांदभाग्यार पर्यावेिण
रवेषरक बाबी,

8.कृषी ध्योिण वे दाक्ष प्ररक्ररा ध्योिण,
9.माारिरी वे ररमांत्रजान ध्योिण,

10.पाराभागपुर सपुरवेधा सवे्यसाधािण बाबी.

(22027031) (उद्योग),

रात्काळा नसरी एका रदवेसार ककवेा दपुस-

(22026365,

(दालन क्र.

रवेसराि

इमाािर,

नसरी चेाि रदवेसार रनकाली काढणरार

रतीचेईल. अनर रवेभागागािी सरमांबरमांधीर नसलतीचेलरा

नसरीवेि 45 रदवेसारमांचेतीचेआर वे दपुस-रा
रवेभागागाचेी बाब अरमांरभागू्यर असलरास वे त्रा

रवेभागागाचेतीचे अरभागप्रार आवेशरक असलतीचेलरा
नसरीवेि रीन मारिनराचेतीचे आर रनण्यर घतीचेवेून
र्योगर री कार्यवेािी किणरार रतीचेईल.

उद्योग- 3

1.उद्योग सरमांचेालनालर, मापुरमांबई रारमांचरा

आस ापना वे प्रिासन रवेषरक सवे्य
बाबी

- वेिीलप्रमााणतीचे -

कक्ष अरधकािी / अवेि

उप सरचेवे / सिसरचेवे

(दालन क्र. 102 रवेसराि

22793546)

सरचेवे, (22820380)
इमाािर, मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

(उद्योग),

(22824519,

(दालन

क्र.118 रवेसराि इमाािर,
मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

उद्योग प्रभागाग
कार्यासन
क्रमाारमांक

रवेभागागाकडून /कार्यालराकडून
पूिरवेली जाणािी सतीचेवेा.

आवेशरक

कागदपत्रारमांचेी

पूर्यरा

कतीचेलरानरमांरि रकरी कालावेधीर सतीचेवेा
पूिरवेली जाईल.

सतीचेवेा पूिरवेणािा

सतीचेवेा रवेरिर कालावेधीर

(दालन क्रमाारमांक वे

जरारमांचराकडतीचे रक्राि

अरधकािी/कमा्यचेािी
दपुिधवेनी क्रमाारमांक)

पपुिरवेली न गतीचेलरास
किरा रतीचेईल र्यो

अरधकािी वे त्रारमांचेा
दूिधवेनी क्रमाारमांक.

उद्योग - 4

1.िासकीर मापुदण वे लतीचेखन सामागी
2. सरमांचेालनालराचरा आस ापना

रवेषरक आरण सवे्य प्रिासकीर बाबी,

3.रिवेरमांरिावे चेविाण मािािाष् ओपन
रूरनवेरस्ी वे ब्योड्य बर्ड बैठीका आरण
अनपुषरमांरगक बाबी.

4.उद्योगकक्ष सरमांबरमांरधर गामाीण ऊज्या
कार्यक्रमा,

5.उद्योगारील ऊज्या सरमांिक्षण ,

6.उद्योग कक्ष सरमांबरमांरधर ऊज्या अरभागसिण
वे उद्योगकक्ष सरमांबरमांरधर सरमांकीण्य बाबी,

7.माधरवेरर्ती भागारमांडाि खितीचेदी सरमांघ्ना/
भागारमांडाि खितीचेदी ध्योिण.

8.िासकीर मापुदण वे लतीचेखन सामागी
मापुदण वे लतीचेखन सामागी ध्योिण /

रवेतीर मारमांजपुिी प्रकिणतीचे /िासकीर
प्रकािनारमांचेी प्रदि्यनतीचे, .

9.उद्योग रमात्र.

10. भागूकरमांप पपुनवे्यसन कार्यक्रमाारमांरग्यर
गामा्योद्योगारमांना अ ्यसिाय्य र .

- वेिीलप्रमााणतीचे -

कक्ष अरधकािी / अवेि

उप सरचेवे / सिसरचेवे

(दालन क्र. 127 रवेसराि

22793546)

सरचेवे, (22044212)
इमाािर, मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

(उद्योग)
118

(22824519,

(दालन क्र.

रवेसराि

मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

इमाािर,

उद्योग प्रभागाग
कार्यासन
क्रमाारमांक

रवेभागागाकडून /कार्यालराकडून
पूिरवेली जाणािी सतीचेवेा.

आवेशरक

कागदपत्रारमांचेी

पूर्यरा

कतीचेलरानरमांरि रकरी कालावेधीर सतीचेवेा
पूिरवेली जाईल.

सतीचेवेा पूिरवेणािा

सतीचेवेा रवेरिर कालावेधीर

(दालन क्रमाारमांक वे

जरारमांचराकडतीचे रक्राि

अरधकािी/कमा्यचेािी
दपुिधवेनी क्रमाारमांक)

पपुिरवेली न गतीचेलरास
किरा रतीचेईल र्यो

अरधकािी वे त्रारमांचेा
दूिधवेनी क्रमाारमांक.

उद्योग - 6

1.मापुखरमारमांतरारमांचेतीचे सरचेवेालरारील

सरमांदभागभांचेतीचे समानवेर आरण रनररमांत्रण ,

2. रवेितीचेष कार्यकक्षाकडील सरमांदभाग्य,

3. उद्योग रवेषरासरमांदभाग्यारील ल्योकसभागा
िाजरसभागा सदसर रारमांचराकडून
आलतीचेलतीचे सरमांदभाग्य ,

4.मािािाष् िाजर खादी वे गामा्योद्योग
मारमांडळा, मापुरमांबई ,

5.कारमा सवेरुपी औद्योरगक प्रदि्यन ,

6.स्तीचे्-एड-्ू इरमांडस्ीज ऍज क्् 1961
अरमांरग्यर कज्य रनलिर्लेखन प्रकिणतीचे ,

7.मािािाष् िाजर लघपु उद्योग रवेकास
मािामारमांडळा, मापुरमांबई ,

8.िसरकलतीचेचेा रवेकास / िसरकलतीचेला
उततीचेजन दतीचेणतीचे वे त्रा सरमांदभाग्यारील
प्ररिक्षण सत्रतीचे,

9.रवेरवेध औद्योरगक सरमांघ्ना /

सरमांस ारमांकडील सरमांदभागभांवेिील कार्यवेािी,

10. स ारनकारमांना ि्योजगाि उपलबध
किणरासरमांदभाग्यावेिील प्रकिणतीचे /

स ानीकारमांना न्योकिीर प्राधानर 80 %.

11.उद्योग रवेषरक सवे्य बाबबाबींचेतीचे समानवेर,

- वेिीलप्रमााणतीचे -

कक्ष अरधकािी

उप सरचेवे / सिसरचेवे

(22049089,

22793546)

121 रवेसराि इमाािर,

मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

/ अवेि सरचेवे,
22793015) (दालन क्र.
मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

(उद्योग)
118

(22824519,

रवेसराि

(दालन क्र.

इमाािर,

उद्योग प्रभागाग
कार्यासन
क्रमाारमांक

रवेभागागाकडून /कार्यालराकडून
पूिरवेली जाणािी सतीचेवेा.

आवेशरक

कागदपत्रारमांचेी

पूर्यरा

कतीचेलरानरमांरि रकरी कालावेधीर सतीचेवेा
पूिरवेली जाईल.

सतीचेवेा पूिरवेणािा

सतीचेवेा रवेरिर कालावेधीर

(दालन क्रमाारमांक वे

जरारमांचराकडतीचे रक्राि

अरधकािी/कमा्यचेािी
दपुिधवेनी क्रमाारमांक)

पपुिरवेली न गतीचेलरास
किरा रतीचेईल र्यो

अरधकािी वे त्रारमांचेा
दूिधवेनी क्रमाारमांक.

उद्योग - 7

1.मािािाष् िाजर रवेतीर मािामारमांडळा,
2.मािािाष् मातीचेल्ेल्ट्रॉन मािामारमांडळा ,

3.मािािाष् पतीचे््योकतीचेरमाकलस मािामारमांडळा ,
4. .िाजर सरिीस प्रदि्यनतीचे वे परिषदा

(िाजर िासनाचेा आर क सिभागाग

ि्योस् पा््यनि स्तीचे् म्िणून पाकठीबा
दि्यरवेणतीचे, िाजर िासनाचेा ल्योग्यो
वेापिणराचेी पिवेानगी इ. बाबी)

5. रनर्यारी करिरा पाराभागूर सपुरवेधारमांचेा
रवेकास किणरासाठीी िाजर

िासनास सिाय्य र (असाईड÷
र्योजना ASIDE).

6.भागािर आरमांरििाष्ीर मातीचेळाा आर्योरजर

किणतीचे / रनधी उपलबध करून दतीचेणतीचे

7.रनर्यार प्रचेलनार वेाढ

किणरासरमांबरमांरधर बाबी ,

8.वेस्योद्योग समापुि रवेकास र्योजना

(TCID) िाजर सररिर सरनररमांत्रण
सरमांरमारीचेतीचे कामाकाज.

9. इरमांडसस््रि्रल इन ास्क्चेि
अपगतीचे्रि्िडतीचेिन सकीमा (IIUS)

10.अब्यन िा् र्योजनतीचेअरमांरग्यर क केंद

- वेिीलप्रमााणतीचे -

कक्ष अरधकािी/ अवेि

उप सरचेवे / सिसरचेवे

22793017) (दालन

22793624)

मारमांत्रालर, मापुरमांबई )

मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

सरचेवे, (22810393,
क्र.122 रवेसराि इमाािर,

(उद्योग),

(22026365,

(दालन

क्र.125 रवेसराि इमाािर,

उद्योग प्रभागाग
कार्यासन
क्रमाारमांक

रवेभागागाकडून /कार्यालराकडून
पूिरवेली जाणािी सतीचेवेा.

आवेशरक

कागदपत्रारमांचेी

पूर्यरा

कतीचेलरानरमांरि रकरी कालावेधीर सतीचेवेा
पूिरवेली जाईल.

सतीचेवेा पूिरवेणािा

सतीचेवेा रवेरिर कालावेधीर

(दालन क्रमाारमांक वे

जरारमांचराकडतीचे रक्राि

अरधकािी/कमा्यचेािी
दपुिधवेनी क्रमाारमांक)

पपुिरवेली न गतीचेलरास
किरा रतीचेईल र्यो

अरधकािी वे त्रारमांचेा
दूिधवेनी क्रमाारमांक.

िासनाचेतीचे अ ्य सिाय्य र

रमाळाणरासाठीी रिफािस.
11.रा कार्यासनािी रनगडीर असलतीचेलरा
बाबबाबींचरा बर्ड बैठीकारमांचेतीचे आर्योजन.

12. सवे्य बाबबाबीं सरमांबधी औद्योरगक प्रदि्यनतीचे
/ सतीचेरमानाि आर्योजन / सिभागागी
ि्योणतीचे.

13.सपुरिरक्षर बतीचेि्योजगािारमांकिीरा बीज
भागारमांडवेल / परमांरप्रधान ि्योजगाि

र्योजना , (कज्य पपुिवेठीा /वेसपुली)
14.मािािाष् औद्योरगक आरण रारमांरत्रक

सलागाि सरमांघ्ना मार्या. (रमा्केल्ट्रॉन),

15.मािािाष् उद्योजकरा रवेकास क केंद

आरण प्ररिक्षण अनपुषरमांगानतीचे असणारा अिासकीर सरमांस ा ,

16.लघपु उद्योग (ध्योिणात्माक बाबी
वररररिक्र),

17.लघपु उद्योग क्षतीचेत्रार परपपुिवेठीा
किणराकिीरा रिझवि्य बह बँकतीचेनतीचे
स ापना कतीचेलतीचेली सरमारी ,

18.सिकािी औद्योरगक वेसािरी,

(औद्योरगक नगिीचेा दज्या, भागाग

उद्योग प्रभागाग
कार्यासन
क्रमाारमांक

रवेभागागाकडून /कार्यालराकडून
पूिरवेली जाणािी सतीचेवेा.

आवेशरक

कागदपत्रारमांचेी

पूर्यरा

कतीचेलरानरमांरि रकरी कालावेधीर सतीचेवेा
पूिरवेली जाईल.

सतीचेवेा पूिरवेणािा

सतीचेवेा रवेरिर कालावेधीर

(दालन क्रमाारमांक वे

जरारमांचराकडतीचे रक्राि

अरधकािी/कमा्यचेािी
दपुिधवेनी क्रमाारमांक)

पपुिरवेली न गतीचेलरास
किरा रतीचेईल र्यो

अरधकािी वे त्रारमांचेा
दूिधवेनी क्रमाारमांक.

भागारमांडवेल)

19.रजलिा उद्योग क केंद कज्य र्योजना ,
20.रजलिा उद्योग क केंद इमाािरीचेी

दतीचेिभागाल (लिान बारमांधकामातीचे दपुरुसरी
आरण िरमांगकामा)

21.नॅिनल ऍज वेाड्य ,
22.िाजरसरिीर बह बँकस्य सरमारी ,

23. कचचेा मााल पपुिवेठीा , क्योळासा वेगर्ड बैितीचे.
24.वेीस कलमाी कार्यक्रमा,

25.भागािरीर औद्योरगक रवेकास बह बँकतीचेचरा
बर्ड बैठीका (परश्चमा रवेभागागीर सरमारी)
उद्योग - 8

1.रसकेल्ट्रॉमा

- वेिीलप्रमााणतीचे -

कक्ष अरधकािी / अवेि

उप सरचेवे /सि सरचेवे

2.सामापुरिक प्र्योत्सािन र्योजना ,

सरचेवे (22025032)

(उद्योग), (22026694,

4.मािािाष् इलतीचेक््ेल्ट्रॉसमातीचेल् ब्योड्य रमा्बाबींग ,

इमाािर, मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

118 रवेसराि इमाािर,

कक्ष अरधकािी / अवेि

उप सरचेवे / सिसरचेवे

सरचेवे (22872476,

(उद्योग),

3.क केंदीर गपुरमांरवेणूक अनपुदान,

(दालन क्र. 112 रवेसराि

5.अरनवेासी भागािरीरारमांकडून स ापन

22793548) (दालन क्र.
मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

झालतीचेलतीचे उद्योग आरण रद्सरमांबरमांधीचेतीचे
प्रश,

6.उद्योग सतीचेरू
उद्योग-9

1.मािािाष् खरनकमा्य मािामारमांडळा रारमांचेतीचे
सवे्य कामाकाज,

2.भागूरवेजान खरनकमा्य सरमांचेालनालर

- वेिीलप्रमााणतीचे -

22793942) (दालन क्र.

(22026694,

22793548)

(दालन क्र.

उद्योग प्रभागाग
कार्यासन
क्रमाारमांक

रवेभागागाकडून /कार्यालराकडून
पूिरवेली जाणािी सतीचेवेा.

आवेशरक

कागदपत्रारमांचेी

पूर्यरा

कतीचेलरानरमांरि रकरी कालावेधीर सतीचेवेा
पूिरवेली जाईल.

सतीचेवेा पूिरवेणािा

सतीचेवेा रवेरिर कालावेधीर

(दालन क्रमाारमांक वे

जरारमांचराकडतीचे रक्राि

अरधकािी/कमा्यचेािी
दपुिधवेनी क्रमाारमांक)

पपुिरवेली न गतीचेलरास
किरा रतीचेईल र्यो

अरधकािी वे त्रारमांचेा
दूिधवेनी क्रमाारमांक.

आस ापना रवेषरक
रनररमांत्रण,

कामाकाज वे

18 अ रवेसराि इमाािर,

118

कक्ष अरधकािी / अवेि

उप सरचेवे / सिसरचेवे

(दालन क्र. 127 रवेसराि

22793624)

मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

रवेसराि

मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

इमाािर,

3.खाणी वे खरनज अरधरनरमा, 1957 चेतीचे
कामाकाज,

4.मािािाष् खरनज रवेकास रनधी िाजर
खरनज ध्योिण,

5.माॅगतीचेरनज ओअि इरमांडस्ीज कामाकाज ,
6. पाराभागूर सपुरवेधा सवे्यसाधािण बाबी .
उद्योग- 10

1.आजािी उद्योग घ्क,

2.औद्योरगक वे रवेतीर आरण फतीचेििचेना
मारमांडळा,

3.आजािी उद्योग करमांपनरा (रवेितीचेष
रिरपुदी) अरधरनरमा,1985,

4.रिझवि्य बह बँकतीचेचरा औद्योरगक आरण
रवेतीर फतीचेििचेना ,

5.मारमांडळााचेी िाजरसरिीर आरमांरिसरमांस ारवेषरक सरमारी सरमांबरमांरधर
बाबी,

6.बी.आि.रपु.अरमांरग्यर आजािीउद्योगारमांना
सरमांिक्षण,

7.रवेभागागीर रवेकास मािामारमांडळाारमांचरा सवे्य
प्रिासकीर वे रवेतीर बाबी

- वेिीलप्रमााणतीचे -

सरचेवे (22044212)

इमाािर, मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

(उद्योग),

(22026365,

(दालन क्र.125 रवेसराि
इमाािर, मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

उद्योग प्रभागाग
कार्यासन
क्रमाारमांक

रवेभागागाकडून /कार्यालराकडून
पूिरवेली जाणािी सतीचेवेा.

आवेशरक

कागदपत्रारमांचेी

पूर्यरा

कतीचेलरानरमांरि रकरी कालावेधीर सतीचेवेा
पूिरवेली जाईल.

सतीचेवेा पूिरवेणािा

सतीचेवेा रवेरिर कालावेधीर

(दालन क्रमाारमांक वे

जरारमांचराकडतीचे रक्राि

अरधकािी/कमा्यचेािी
दपुिधवेनी क्रमाारमांक)

पपुिरवेली न गतीचेलरास
किरा रतीचेईल र्यो

अरधकािी वे त्रारमांचेा
दूिधवेनी क्रमाारमांक.

(अ)परश्चमा मािािाष् रवेकास मािामारमांडळा
(ब) रवेदभाग्य रवेकास मािामारमांडळा,

(क) मािाठीवेाडा रवेकास मािामारमांडळा
आरण

(ड) क्योकण रवेकास मािामारमांडळा,

8.उद्योग कक्षारमांरग्यर सवे्य मारमांडळातीचे/
मािामारमांडळातीचे रारमांचेतीचे समानवेर,

9.वेर्ड बैधारनक रवेकास मारमांडळातीचे,

10.करमांपनी अरधरनरमाारमांरग्यर सरमांदभाग्य
उद्योग- 14

1.मािािाष् औद्योरगक रवेकास
मािामारमांडळा - जरमानीबाबरचरा सवे्य
बाबी,

2.मािािाष् औद्योरगक रवेकास

अरधरनरमा, 1961 आरण मािािाष्
औद्योरगक रवेकास रनरमा,1962
अरमांरग्यर सवे्य बाबी,

3.रवेकास क केंद

4. मािानगि गॅस रल. (औद्योरगक
घ्कारमांना पपुिरवेणरार रतीचेणािा गॅसचेा
पपुिवेठीा रसतीचेचे गॅस.

5.बेल्ट्रॉम्बतीचे िार आरण नर्ड बैसरगक वेारू
रवेरिण, मापुरमांबई,

- वेिीलप्रमााणतीचे -

कक्ष अरधकािी / अवेि

उप सरचेवे / सिसरचेवे

सरचेवे (22044212)

(उद्योग)

इमाािर, मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

(दालन क्र. 118 रवेसराि

(दालन क्र. 127 रवेसराि

(22824519,

22793546)

इमाािर, मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

उद्योग प्रभागाग
कार्यासन
क्रमाारमांक

रवेभागागाकडून /कार्यालराकडून
पूिरवेली जाणािी सतीचेवेा.

आवेशरक

कागदपत्रारमांचेी

पूर्यरा

कतीचेलरानरमांरि रकरी कालावेधीर सतीचेवेा
पूिरवेली जाईल.

सतीचेवेा पूिरवेणािा

सतीचेवेा रवेरिर कालावेधीर

(दालन क्रमाारमांक वे

जरारमांचराकडतीचे रक्राि

अरधकािी/कमा्यचेािी
दपुिधवेनी क्रमाारमांक)

पपुिरवेली न गतीचेलरास
किरा रतीचेईल र्यो

अरधकािी वे त्रारमांचेा
दूिधवेनी क्रमाारमांक.

6.वेारू पपुिवेठीा अरधरनरमा, 1949,

7. रवेषरी रवेरवेध गािक सरमांस ारमांकडून
र केंणाऱरा रक्रािी, गॅस पपुिवेठीराबाबर
रवेरवेध प्रकलप (उदा. दि केंज, उिण

पाईप लाईन) नर्ड बैसरगक गॅस सलागाि
सरमारीचेतीचे कामाकाज.

8. रद गॅस करमांपनीज ऍज क्् 1963
मारमांडळााचरा बर्ड बैठीका

