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नागररकांची सनद
कामगार कक्ष
प्रस्र्तावना:मिाराष्र राज्याची गणना दे िार्तील सवयच क्षेत्रार्त अग्रणी राज्यार्त करण्यार्त येर्त असून कामगार क्षेत्र दे खील तयास अपवाद नािी. कामगार
रवषयक कायद्याची अंमलबजावणी असो वा कामगारांच्या सवांगीण उतकषाच्या दृष्टीने नवनरवन पुरोगामी योजनांचा प्रारंभ असो मिाराष्र राज्य दे िार्त
सवयच राज्याकरीर्ता एक मागयदियक व पथ दियक राज्य ठरले आिे . मिाराष्राच्या या सवागीण उतकषार्त कामगार रवभागाचा तयाच्या प्रगर्तीिी व
पुरोगामी ध्येय धोरणामुळे मितवाचा वाटा आिे .
कामगार क्षेत्रार्त/चळवळीर्त औद्योरगक संबंध िा सवार्त मितवाचा मुलभूर्त घटक मानून मालक व कामगार संघटनांना पोषक वार्तावरण रनमाण
करुन रनकोप औद्योरगक संबंध वृकधगर्त करणे व पयायाने कामगाराच्या न्याय िक्कांचे संरक्षण करणे िे या राज्याच्या कामगार रवभागाने प्रमुख उरद्दष्ट
ठररवले आिे . कामगारांच्या रविेषर्त: सवयदूर पसरलेल्या असंघटीर्त क्षेत्रार्तील कामगांराच्या रवरवध समस्या रवचारार्त घेवून या वगाच्या सामारजक व
आर्सथक उन्नर्तीकरीर्ता कामगार रवभाग सर्तर्त प्रयतनिील आिे .
कामगार रवभागाची रचना
मिाराष्र िासनाच्या उद्योग, ऊजा व कामगार रवभागांर्तगयर्त कामगार कक्षाचा समावेि िोर्तो. मा. मंत्री (कामगार) व मा. राज्यमंत्री (कामगार)
यांच्य अरधपतयाखाली कामगार रवभागार्त आजरमर्तीस सरचव (कामगार) यांच्या अरधपत्त्याखाली र्तीन उप सरचव, दोन अवर सरचव व अन्य अरधकारी व
कमयचारी वगय काययरर्त आिेर्त. (सरवस्र्तर मारिर्ती सोबर्त परररिष्ट -1)
कामगार रवभागाच्या अरधपत्त्याखाली कामगार आयुक्र्तालय, औद्योरगक न्यायालय व मिाराष्र श्रमरवज्ञान संस्था, औद्योरगक सुरक्षा व आरोग्य
संचालनालय, बाष्पके संचालनालय या प्रमुख रवभागांचा समावेि िोर्तो. राज्याच्या कामगार रवभागाची सवयसाधारण काययपध्दर्ती पुढील सिा गटार्त
रवषद करर्ता येईल.
1) औद्योरगक संबध व कामगार रवषयक बाबी ज्यार्त कामगार व मालक यांच्यार्तील रववाद संप/टाळे बंदी यांची िार्ताळणी, रवरवध कामगार रवषयक
कायद्यांची अंमलबजावणी, सांस्टख्यकी मारिर्तीचे संकलन, ग्रािक मुल्य रनदे िंक इतयादी बाबींचा समावेि असुन या बाबी कामगार आयुक्र्तालयामाफयर्त
िार्ताळल्या जार्तार्त.
2) राज्यार्तील रवरवध उद्योगार्त सुरक्षा व आरोग्य रवषय र्तरर्तूकदची प्रामुख्याने कारखाने अरधरनयमाच्या र्तरर्तूदींची अमलबजावणी, औद्योरगक सुरक्षा व
आरोग्य संचालनालयामाफयर्त पार पाडली जार्ते .
3) बाष्पके व धुम्र उपद्रव रवषयक अरधरनयमांची अंमलबजावणी बाष्पके व धुम्र उपद्रव संचालनालयामाफयर्त पार पाडली जार्ते.
4) मालक व कामगार यांमधील रववादांच्या लवादासाठी व तयांच्या रनरसणासाठी औद्योरगक व कामगार न्यायालय यंत्रणा कायास्टन्वर्त आिे .

5) कामगार कल्याण रवषयक मुंबई रवद्यारपठाचा अभ्यासक्रम रिकरवण्याच्या व संिोधन रवषयक कायार्त मिाराष्र श्रम रवज्ञान संस्था काययरर्त आिे.
6) कामगार कल्याण मंडळ मुंबई कामगार कल्याण रनधी अरधरनयम, 1953 अंर्तगयर्त कामगारांना व तयाच्या कुटु ं रबयांना रवरवध सोई-सुरवधा पुरवल्या
जार्तार्त.
उपरोक्र्त मंत्रालयीन कामगार व तयांच्या अरधपतयाखालील कायास्टन्वर्त असणा-या 6 िाखा राज्यार्तील कामगारांना रवरवध
अरधरनयमांर्तगयर्त/योजनांर्तगयर्त र्तरर्तुदींच्या सेवा/लाभ पुररवण्यार्त /राबरवण्यार्त काययरर्त आिे.

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

1. कामगार आयुक्र्त,कामगार भवन,भूखंड क्र.सी-20, ब्लॉक-इ, बांद्रा-कुला संकुल, रसटी पाकय जवळ, बांद्रा (पूव)य ,मुंबई-51,
2. रवकास आयुक्र्त (असंघटीर्त 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, मिाराष्र राज्य यांचे कायालय, कामगार भवन, सार्तवा मजला, भूखंड क्र.सी-20, ब्लॉक-इ, बांद्रा-कुला संकुल, बांद्रा (पूव)य ,
मुंबई-400051,
5. प्रबंधक, औद्योरगक न्यायालय,प्रिासकीय इमारर्त, परिला मजला, वांद्रे (पूव)य ,मुंबई-51.
6. संचालक, कै. नारायण मेघाजी लोखंडे मिाराष्र श्रम रवज्ञान संस्था, दादाभाई चमारबागवाला मागय , परेल, मुंबई- 400 012.
7. कल्याण आयुक्र्त, मिाराष्र कामगार कल्याण मंडळ , िु र्तातमा बाबु गेनू, मुंबई रगरणी कामगार रक्रडा भवन, सेनापर्ती बापट मागय, एलरफन्स्टन,
मुंबई-400013.

श्री. हसन
मुश्रदगड
ीफ - खाडे
मांत्री, कामगार
श्री. शमयालाल
सरु े श (भाऊ)
ू
मा. मांत्री, कामगार

राज्यमांत्री, कामगार

श्रीमती ववननता वेद शसांगल (भा.प्र.से.),
प्रधान सगचव (कामिार व प्रशासन)

श्री.दादासाहे ब खताळ,

उप सगचव (कामिार)

श्री.श.मा. साठे ,

सह सगचव (कामिार)

डा.श्री.ल.पुलकांु डवार,

उप सगचव (कामिार)
श्री.अशोक माांडे

श्रीमती सगुणा काळे -ठें गील

श्री.कक.मो.सोईतकर,

अवर सचचव (प्रशासन-१)

कक्ष अगधकारी (रोखशाखा)

श्रीमती सुशमता घाडगे,

श्री. सांदीप पाटील,

कक्ष अगधकारी

(कामिार-७अ))

श्री.मोहनदास भुसारे ,

कक्ष अगधकारी (कामिार-९)
श्री. सु.गो.सुगाांवकर ,

कक्ष अगधकारी (कामिार-१०)
श्रीमती शशल्पा चौधरी ,

कक्ष अगधकारी (कामिार-७)

कक्ष अगधकारी (प्रशासन-3)

श्री.ददपक पोकळे

उप सगचव (कामिार)
श्री.हदलीप वणणरे

अवर सगचव (कामिार-१)

(कामिार-४)

श्रीमती अक्षता का. दे साई,

श्री.रा.मो.महार्न,

कक्ष अगधकारी (प्रशासन-3)

कक्ष अगधकारी (प्रशासन-२)
श्री.मोहनदास भुसारे ,(अ.का)

कक्ष अगधकारी (कामिार-3)
श्रीमती श.अां.मोरे ,

कक्ष अगधकारी (कामिार-६)
श्रीमती र्यश्री दाईंगडे,

कक्ष अगधकारी (प्रशासन-५)
श्री.अक्षय नागददवे,

कक्ष अगधकारी (प्रशासन-४)

परररिष्ट-2
काययपुर्तीचे वेळापत्रक

कामगार प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमांक

पूररवली जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्रांची

पूर्तयर्ता

केल्यानंर्तर रकर्ती कालावधीर्त सेवा
पूररवली जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरिर्त कालावधीर्त

अरधकारी/कमयचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमांक व

ज्यांच्याकडे र्तक्रार

दु रध्वनी क्रमांक)

करर्ता येईल र्तो
अरधकारी व तयांचा
दू रध्वनी क्रमांक.

कामगार-1

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

रवरनयमन

2) बाष्पके व धूम्र उपद्रव मुख्य रनररक्षक पाडण्यास

व

िासकीय

िोणा-या

कर्तयव्य

रवलंबास

/ कक्ष सिसरचव/उप

पार अरधकारी

(कामगार) (22810386)

प्ररर्तबंध (22810395,

यांच्या आस्थापना रवषयक बाबी

अरधरनयम-2005 मधील प्रकरण 3 च्या 22793550)

3) ओव्िरसीज एम्प्लॉयमेंट.

कलम 10 (1) मधील र्तरर्तूदीस अनुसरुन 123 रवस्र्तार)

सरचव

(दालन क्र

(दालन क्र. 150 रवस्र्तार)

र्तातकाळ नस्र्ती एका रदवसार्त ककवा दुसया रदविी आरण र्तार्तडीच्या स्वरुपाची
नस्र्ती चार रदवसार्त रनकाली काढण्यार्त
येईल. अन्य रवभागािी संबध
ं ीर्त नसलेल्या
नस्र्तीवर 45 रदवसांचेआर्त व दुस-या
रवभागाची बाब अंर्तभूयर्त असल्यास व तया
रवभागाचे अरभप्राय आवश्यक असलेल्या
नस्र्तीवर र्तीन मरिन्याचे आर्त रनणयय घेवून
योग्य र्ती काययवािी करण्यार्त येईल.
कामगार-2

1) मुंबई औद्योरगक संबध
ं अरधरनयम
1946 आरण

तयाअंर्तगयर्त र्तयार

करण्यार्त

आलेले

रगरणी

कामगार

रनयम,
व

कापड
सदर

अरधरनयमांर्तगयर्त येणाऱया सवय बाबी,
2) औद्योरगक रववाद अरधरनयम 1947

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर

सिसरचव/उप

सरचव (22850019,

(कामगार) (22810386)

22793019) (दालन क्र.
18 रवस्र्तार इमारर्त,
मंत्रालय, मुंबई)

सरचव

(दालन क्र. 150 रवस्र्तार)

कामगार प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमांक

पूररवली जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्रांची

पूर्तयर्ता

केल्यानंर्तर रकर्ती कालावधीर्त सेवा
पूररवली जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरिर्त कालावधीर्त

अरधकारी/कमयचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमांक व

ज्यांच्याकडे र्तक्रार

दु रध्वनी क्रमांक)

करर्ता येईल र्तो
अरधकारी व तयांचा
दू रध्वनी क्रमांक.

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

यांच्या

जरमनी

रवकास

प्रस्र्तावास ना-िरकर्त प्रमाणपत्रे दे णे.
4) टे क्साईल रमल्स प्राब्लेम्स
कामगार-3

1) रेड युरनयन ॲक्ट,

कक्ष अरधकारी / अवर

सिसरचव/उप

2) मिाराष्र कामगार संघांना मान्यर्ता

सरचव (22026330,

दे णे व अनुरचर्त प्रथा प्रकार प्ररर्तबंध

22793014) (दालन क्र

(कामगार) (22810386)

अरधरनयम 1971 व तयाखालील

158 रवस्र्तार इमारर्त,

रनयम

मंत्रालय, मुंबई)

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

- वरीलप्रमाणे -

सरचव

(दालन क्र. 150 रवस्र्तार)

कामगार प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमांक

पूररवली जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्रांची

पूर्तयर्ता

केल्यानंर्तर रकर्ती कालावधीर्त सेवा
पूररवली जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरिर्त कालावधीर्त

अरधकारी/कमयचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमांक व

ज्यांच्याकडे र्तक्रार

दु रध्वनी क्रमांक)

करर्ता येईल र्तो
अरधकारी व तयांचा
दू रध्वनी क्रमांक.

8) अरर्तररक्र्त फायदे ( सक्र्तीची ठे व)
अरधरनयम
9)

साखर

कारखाने

कामगार

व

तयासाठी रनयुक्र्त करण्यार्त आलेली
सरमर्ती / अभ्यासगट
कामगार-4

1) कारखाने अरधरनयम 1946,

- वरीलप्रमाणे -

2) बाल कामगार अरधरनयम 1986
3)

कामगार

भरवष्य

रनवाि

रनधी

अरधरनयम 1952 (रनवृत्तीवेर्तनासि)
4)

धोकादायक

यंत्रे

(रनयमक)

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

अरधरनयम

1948
8) खाण सुरक्षा अरधरनयम,
9) मोटार पररविन कामगार अरधरनयम
1961,
10) लिान बंदरे कामगार अरधरनयम
1983 (सुरक्षा व सेवा िर्ती)
11) वेठरबगार पध्दर्ती रनमूयलन 1976

कक्ष अरधकारी / अवर

उप सरचव / सिसरचव

सरचव (22026330,

(कामगार) (22883175,

22793014) (दालन क्र

22793508) (दालन क्र.

158 रवस्र्तार इमारर्त,

118ए

मंत्रालय, मुंबई)

मंत्रालय, मुंबई)

रवस्र्तार इमारर्त,

कामगार प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमांक

पूररवली जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्रांची

पूर्तयर्ता

केल्यानंर्तर रकर्ती कालावधीर्त सेवा
पूररवली जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरिर्त कालावधीर्त

अरधकारी/कमयचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमांक व

ज्यांच्याकडे र्तक्रार

दु रध्वनी क्रमांक)

करर्ता येईल र्तो
अरधकारी व तयांचा
दू रध्वनी क्रमांक.

कामगार-5

1) मिाराष्र

माथाडी िमाल व इर्तर

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर उप

सरचव/सिसरचव

श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे रनयमन

सरचव

व कल्याण) अरधरनयम 1969 ,

22793873) (दालन क्र 22793509)

2) राज्यस्र्तरीय माथाडी / सुरक्षा रक्षक

(22871978, (कामगार) ((22026330

एम-6 रवस्र्तार इमारर्त, 158

सल्लागार सरमर्ती.

(दालन क्र.

रवस्र्तार

इमारर्त,

मंत्रालय, मुंबई)

मंत्रालय, मुंबई)

कक्ष अरधकारी / अवर

सिसरचव/उप

सरचव (22850019,

(कामगार) (22810386)

3) मिाराष्र खाजगी सुरक्षा रक्षक
(नोकरीचे

रनयमन

व

कल्याण)

अरधरनयम 1981
४) ऊस र्तोडणी कामगार
कामगार-6

1) औद्योरगक न्यायालय,

- वरीलप्रमाणे -

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

व्यस्टक्र्तगर्त
श्ररमक

दु खापर्ती

भरपाई

पत्रकार

व

पत्रकाररर्ता

कमयचारी (सेवच्े या अटी

व संकीणय

र्तरर्तुदी ) अरधरनयम 1955 ,
6)

रबडी

18 रवस्र्तार इमारर्त,
मंत्रालय, मुंबई)

अरधरनयम, 1971 ,
5)

22793019) (दालन क्र

व

रसगारे ट

कामगार

(कामासंबध
ं
पररस्टस्थर्ती) अरधरनयम
1966 (रबडी कामगारांसाठी रनवासी

सरचव

(दालन क्र. 150 रवस्र्तार)

कामगार प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमांक

पूररवली जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्रांची

पूर्तयर्ता

केल्यानंर्तर रकर्ती कालावधीर्त सेवा

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरिर्त कालावधीर्त

अरधकारी/कमयचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमांक व

ज्यांच्याकडे र्तक्रार

दु रध्वनी क्रमांक)

करर्ता येईल र्तो

पूररवली जाईल.

अरधकारी व तयांचा
दू रध्वनी क्रमांक.
योजना व कल्याण रनधी
7) रािणीमान / ग्रािक मुल्य रनदे िांक
8) मिाराष्र श्रम रवज्ञान संस्थेच्या
आस्थापनारवषयक बाबी.
कामगार-7

1) रकमान वेर्तन अरधरनयम, 1948

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर उप सरचव / सिसरचव

2) वेर्तन प्रदान अरधरनयम, 1936 ,

सरचव

3).बोनस प्रदान अरधरनयम,1965 ,

22793019) (दालन क्र 22793508) (दालन क्र.

4) समान पाररश्ररमक अरधरनयम,1979,

18

5)

मंत्रालय, मुंबई)

मिाराष्र

बेरोजगार

भत्ता

(22850019, (कामगार) (22883175,
रवस्र्तार

इमारर्त, 118ए

रवस्र्तार इमारर्त,

मंत्रालय, मुंबई)

(कारखान्यार्तील कामगारांना दे णाया वेर्तनार्तून) अरधरनयम 1976
6) प्रसुर्ती लाभ अरधरनयम 1961 ,
७)

इमारर्त

व

बांधकाम

कामगार

अरधरनयम 1996 (सुरक्षा व कल्याण)
कामगार-7अ

1) घरे लू कामगार

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर उप सरचव / सिसरचव

2) रसनेवकयसय बोडय

सरचव

3) सफाई कामगार

22793017)

4) असंघटीर्त कामगार, असंघरटर्त

122

कामगार प्रारधकरण
5) जनश्री रवमा योजना
6) मरिला कामगार जागृर्तीसंबध
ं ीचे
प्रस्र्ताव

(22810393, (कामगार) (22883175,
रवस्र्तार

मंत्रालय, मुंबई)

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

रवस्र्तार इमारर्त,

मंत्रालय, मुंबई)
,

कामगार प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमांक

पूररवली जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्रांची

पूर्तयर्ता

केल्यानंर्तर रकर्ती कालावधीर्त सेवा
पूररवली जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरिर्त कालावधीर्त

अरधकारी/कमयचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमांक व

ज्यांच्याकडे र्तक्रार

दु रध्वनी क्रमांक)

करर्ता येईल र्तो
अरधकारी व तयांचा
दू रध्वनी क्रमांक.

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

1) कामगार आयुक्र्त कायालयाच्या

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर उप

आस्थापना व प्रिासकीय रवषयक

सरचव

बाबी

22793093)

2) कामगार आयुक्र्त कायालयाच्या

123

अंर्तगयर्त रवभागीय चौकिी व

सरचव/सिसरचव

(22023181, (कामगार) ((22026330
रवस्र्तार

मंत्रालय, मुंबई)

(दालन क्र 22793509)
इमारर्त, 158

(दालन क्र.

रवस्र्तार

इमारर्त,

मंत्रालय, मुंबई)

न्यायालयीन प्रकरणे
3) कामगार आयुक्र्त कायालयाच्या
अंर्तगयर्त कायालयार्तील आस्थापना
रवषयक सवय संकीणय बाबी.
कामगार-9

1).भारर्तीय बाष्पके अरधरनयम 1923 व
तयाखालील रनयम

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर उप
सरचव

(22871978, (कामगार) ((22026330

2).भारर्तीय बाष्पके रनयमन 1950 ,

22793073)

3).मिाराष्र इकॉनॉमायझर रुल्स 1962

123

4)कामगार कक्षार्तील मारिर्ती व र्तंत्रज्ञान

मंत्रालय, मुंबई)

आरण उद्योग रवषयक धोरणातमक
बाबी
5) आंर्तरराष्रीय श्रम संघटना रवषयक
बाबी
6). राज्य स्र्तरीय सल्लागार मंडळ आरण
इर्तर राज्ये व केंद्र औद्योरगक संबध
ं
सरमतया ,

सरचव/सिसरचव

रवस्र्तार

(दालन क्र 22793509)
इमारर्त, 158

(दालन क्र.

रवस्र्तार

मंत्रालय, मुंबई)

इमारर्त,

कामगार प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमांक

पूररवली जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्रांची

पूर्तयर्ता

केल्यानंर्तर रकर्ती कालावधीर्त सेवा
पूररवली जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरिर्त कालावधीर्त

अरधकारी/कमयचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमांक व

ज्यांच्याकडे र्तक्रार

दु रध्वनी क्रमांक)

करर्ता येईल र्तो
अरधकारी व तयांचा
दू रध्वनी क्रमांक.

7).कामगार

रवषयक

सवय

बाबींचे

समन्वय / राज्यपालांचे अरभभाषण,
8).कामगार
कायासनांना

कक्षार्तील
रवरवरक्षर्त

इर्तर
ररतया

न

दे ण्यार्त आलेले रवषय
9).वीस कलमी काययक्रम ,
10).कामगार कायद्यांच्या एकरत्रर्त
रवषया संदभार्त लोकसभा आरण
राज्य सभा प्रश्न, केंद्र िासनाकडू न
आलेल्या कामगार रवषयक संदभय
बाबींचा पत्रव्यविार.
11) व्यवस्थापन कामगारांच्या सिभाग
योजना
12) केंद्र िासन व मा.खासदार
यांच्यािी संबरं धर्त बाबी, संयक्
ु र्त
संसदीय सरमर्तीचे दौरे.
कामगार-10

1) कंत्राटी कामगार अरधरनयम 1970
(रनयमन व रनमूयलन)
2).आंर्तरराज्य स्थलांर्तररर्त

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर उप सरचव / सिसरचव
सरचव

कामगार

(22810395, (कामगार) (22883175,

22793093) (दालन क्र 22793508) (दालन क्र.

(सेवायोजन रनयमन) सेवच्े या िर्ती

123

अरधरनयम 1979 ,

मंत्रालय, मुंबई)

3) ठे केदारी पध्दर्तीने काम करणारे सवय

रवस्र्तार

इमारर्त, 118ए

रवस्र्तार इमारर्त,

मंत्रालय, मुंबई)

कामगार प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमांक

पूररवली जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्रांची

पूर्तयर्ता

केल्यानंर्तर रकर्ती कालावधीर्त सेवा
पूररवली जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरिर्त कालावधीर्त

अरधकारी/कमयचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमांक व

ज्यांच्याकडे र्तक्रार

दु रध्वनी क्रमांक)

करर्ता येईल र्तो
अरधकारी व तयांचा
दू रध्वनी क्रमांक.

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

परररिष्ट-2
काययपुर्तीचे वेळापत्रक

प्रिासन प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमांक

पूररवली जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्रांची

पूर्तयर्ता

केल्यानंर्तर रकर्ती कालावधीर्त सेवा
पूररवली जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरिर्त कालावधीर्त

अरधकारी/कमयचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमांक व

ज्यांच्याकडे र्तक्रार

दु रध्वनी क्रमांक)

करर्ता येईल र्तो
अरधकारी व तयांचा
दू रध्वनी क्रमांक.

प्रिासन-1

1. रवभागाच्या

व

अरधपतयाखालील मिाराष्र िासकीय कमयचाऱयांचे बदल्यांचे कक्ष अरधकारी / अवर उप

रवभाग प्रमुख कायालयाच्या सवय रवरनयमन

व

अथय संकल्परवषयक बाबी.

िोणा-या

2. काययक्रम
योजना,

अंदाजपत्रक,
योजनांर्तगयर्त

पाडण्यास

िासकीय

कर्तयव्य

रवलंबास

पार सरचव

सरचव/सिसरचव

( 22810393, (कामगार) ((22026330

प्ररर्तबंध 22793017) (दालन क्र. 22793509)
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रवस्र्तार

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

इमारर्त, 158

(दालन क्र.

रवस्र्तार

इमारर्त,

मंत्रालय, मुंबई)

रवषेि कृर्ती काययक्रम, रविेष घटक र्तातकाळ नस्र्ती एका रदवसार्त ककवा दुसयोजना.

या रदविी आरण र्तार्तडीच्या स्वरुपाची
नस्र्ती चार रदवसार्त रनकाली काढण्यार्त
येईल. अन्य रवभागािी संबध
ं ीर्त नसलेल्या
नस्र्तीवर 45 रदवसांचेआर्त व दुस-या
रवभागाची बाब अंर्तभूयर्त असल्यास व तया
रवभागाचे अरभप्राय आवश्यक असलेल्या
नस्र्तीवर र्तीन मरिन्याचे आर्त रनणयय घेवून
योग्य र्ती काययवािी करण्यार्त येईल.

प्रिासन-2

1.रवधीमंडळ कामकाजाचे
समन्वय,रनयंत्रण.

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर उप
सरचव

सरचव/सिसरचव

(22810394, (कामगार) ((22026330

2.मागासवगीयांचा अनुिेष,

22793721) (दालन क्र. 22793509)

3.िासकीय कामकाजाचे कालबध्द

120

संगणकीकरण,
4.संगणक प्ररिक्षण .

रवस्र्तार

मंत्रालय, मुंबई)

इमारर्त, 158

(दालन क्र.

रवस्र्तार

मंत्रालय, मुंबई)

इमारर्त,

प्रिासन प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमांक

पूररवली जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्रांची

पूर्तयर्ता

केल्यानंर्तर रकर्ती कालावधीर्त सेवा
पूररवली जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरिर्त कालावधीर्त

अरधकारी/कमयचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमांक व

ज्यांच्याकडे र्तक्रार

दु रध्वनी क्रमांक)

करर्ता येईल र्तो
अरधकारी व तयांचा
दू रध्वनी क्रमांक.

5.प्रभावी व संवद
े निील िासन.
6.दे िांर्तगयर्त व परदे िी प्ररिक्षण
काययक्रम.
7.िासकीय रनयमपुस्टस्र्तका
सुलभ/अद्ययावर्त करणे.
8. प्रिासन यंत्रणा गरर्तमान व काययक्षम
करणे, प्रोतसािन देणे.
9. रवभागाच्या कायाचा कायाभ्यास,
10.संगणक यंत्रणा व रसस्टस्टम
ररक्वायरमेंट स्पेरसरफकेिन्स व
यंत्रणा रसस्टस्टम उपलब्ध करणे.
11.कामकाजार्तील सुलभर्तेसाठी
र्तंत्रज्ञानाचा वापर, रनयम व तयार्त
सुधारणा.
12. भ्रष्टाचार रनमूयलन सरमर्ती
कामकाज, श्वेर्तपरत्रका काययक्रमाची
अंमलबजावणी
13. रवत्तीय व प्रिासकीय िक्र्तीचे
रवकेंद्रीकरण
प्रिासन-3

1.उद्योग, ऊजा व कामगार रवभाग (खुद्द)

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर

उप सरचव / सिसरचव

मधील वगय-4 वगळर्ता 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

पूर्तयर्ता

केल्यानंर्तर रकर्ती कालावधीर्त सेवा
पूररवली जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरिर्त कालावधीर्त

अरधकारी/कमयचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमांक व

ज्यांच्याकडे र्तक्रार

दु रध्वनी क्रमांक)

करर्ता येईल र्तो
अरधकारी व तयांचा
दू रध्वनी क्रमांक.

2. सवय प्रकारचे अग्रीम

120 रवस्र्तार इमारर्त,

158

रवस्र्तार

3. रनयुक्र्ती , बदली, ज्येष्ठर्ता सूची,

मंत्रालय, मुंबई)

मंत्रालय, मुंबई)

इमारर्त,

गोपनीय अरभलेख
4. वेर्तन रनरश्चर्ती
5. रवभागीय चौकिी प्रकरणे,
न्यायालयीन प्रकरणे.
प्रिासन-4

1.उद्योग, ऊजा व कामगार रवभाग (खुद्द)

- वरीलप्रमाणे -

मधील वगय-4 बाबर्तच्या सवय

कक्ष अरधकारी / अवर सिसरचव/उप

सरचव

सरचव

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

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

125

राजरिष्टाचार,

रवस्र्तार

इमारर्त,

मंत्रालय, मुंबई)

3.मागासवगीय कल्याण सरमतयांचे
अिवाल,
4.रवरिष्ट अिा कायासनांकडे जे काम
सोपरवण्यार्त आलेले नािी अिा
सरमतया/सभा यांचे समन्वय, संकीणय
बाबी
प्रिासन-5

1.खचयमेळ / खचाचा र्ताळमेळ,
2.लोकलेखा सरमर्ती , सावयजरनक

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर

सिसरचव/उप

सरचव (22027566,

(कामगार) (22810386)

उपक्रम सरमर्ती ,अंदाज

22793090) (दालन क्र.

सरमर्ती,पंचायर्त राज सरमर्ती,

727 रवस्र्तार इमारर्त,

भारर्ताचे रनयंत्रक मिालेखा परीक्षक

मंत्रालय, मुंबई)

सरचव

(दालन क्र. 150 रवस्र्तार)

प्रिासन प्रभाग
कायासन

रवभागाकडू न /कायालयाकडू न

क्रमांक

पूररवली जाणारी सेवा.

आवश्यक

कागदपत्रांची

पूर्तयर्ता

केल्यानंर्तर रकर्ती कालावधीर्त सेवा
पूररवली जाईल.

सेवा पूररवणारा

सेवा रवरिर्त कालावधीर्त

अरधकारी/कमयचारी

पुररवली न गेल्यास

(दालन क्रमांक व

ज्यांच्याकडे र्तक्रार

दु रध्वनी क्रमांक)

करर्ता येईल र्तो
अरधकारी व तयांचा
दू रध्वनी क्रमांक.

यांचे अिवाल / संदभय,
3.रवरनयोजन लेखे,
4.िमी / कजे /वसूली,
5.रवत्त आयोगास मारिर्ती सादर करणे.
रोखिाखा

उद्योग, ऊजा व कामगार रवभाग,

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर

उप सरचव / सिसरचव

मंत्रालय, मुंबई येथील

सरचव ('22793022)

(प्रिासन)

अरधकारी/कमयचाऱयांची (वेर्तन दे यके,

(दालन क्र. 152 रवस्र्तार

22793509)

प्रवास दे यके, भरनरन देयके,

इमारर्त, मंत्रालय, मुंबई)

158

कॉन्टीनजेन्सी देयके इ.) दे यके.
नोंदणी िाखा

रवभागार्तील / रवभागांर्तगयर्त

(22026330,
(दालन क्र.

रवस्र्तार

इमारर्त,

मंत्रालय, मुंबई)
- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर सिसरचव/उप

सरचव

पत्रव्यविार. कायालयीन

सरचव

(22793937) (कामगार) (22810386)

लेखनसामग्रीचे रवर्तरण.

(दालन क्र. 14ए रवस्र्तार (दालन क्र. 150 रवस्र्तार)
इमारर्त, मंत्रालय, मुंबई)

