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नागरिकाांची सनद
कामगाि कक्ष
प्रस्र्तावना:मिािाष्र िाजर्ाची गणना दे िार्तील सवयच क्षेत्रार्त अग्रणी िाजर्ार्त किण्र्ार्त र्ेर्त असून कामगाि क्षेत्र दे खील तर्ास अपवाद नािी. कामगाि
रवषर्क कार्द्याची अांमलबजावणी असो वा कामगािाांच्र्ा सवांगीण उतकषाच्र्ा दृष्टीने नवनरवन पुिोगामी र्ोजनाांचा प्रािांभ असो मिािाष्र िाजर् दे िार्त
सवयच िाजर्ाकिीर्ता एक मागयदियक व पथ दियक िाजर् ठिले आिे . मिािाष्राच्र्ा र्ा सवागीण उतकषार्त कामगाि रवभागाचा तर्ाच्र्ा प्रगर्तीिी व
पुिोगामी ध्र्ेर् धोिणामुळे मितवाचा वाटा आिे .
कामगाि क्षेत्रार्त/चळवळीर्त औद्योरगक सांबांध िा सवार्त मितवाचा मुलभूर्त घटक मानून मालक व कामगाि सांघटनाांना पोषक वार्ताविण रनमाण
करुन रनकोप औद्योरगक सांबांध वृकधगर्त किणे व पर्ार्ाने कामगािाच्र्ा न्र्ार् िक्काांचे सांिक्षण किणे िे र्ा िाजर्ाच्र्ा कामगाि रवभागाने प्रमुख उरद्दष्ट
ठिरवले आिे . कामगािाांच्र्ा रविेषर्त: सवयदूि पसिलेल्र्ा असांघटीर्त क्षेत्रार्तील कामगाांिाच्र्ा रवरवध समस्र्ा रवचािार्त घेवून र्ा वगाच्र्ा सामारजक व
आर्सथक उन्नर्तीकिीर्ता कामगाि रवभाग सर्तर्त प्रर्तनिील आिे .
कामगाि रवभागाची िचना
मिािाष्र िासनाच्र्ा उद्योग, ऊजा व कामगाि रवभागाांर्तगयर्त कामगाि कक्षाचा समावेि िोर्तो. मा. मांत्री (कामगाि) व मा. िाजर्मांत्री (कामगाि)
र्ाांच्र् अरधपतर्ाखाली कामगाि रवभागार्त आजरमर्तीस सरचव (कामगाि) र्ाांच्र्ा अरधपत्त्र्ाखाली र्तीन उप सरचव, दोन अवि सरचव व अन्र् अरधकािी व
कमयचािी वगय कार्यिर्त आिेर्त. (सरवस्र्ति मारिर्ती सोबर्त परिरिष्ट -1)
कामगाि रवभागाच्र्ा अरधपत्त्र्ाखाली कामगाि आर्ुक्र्तालर्, औद्योरगक न्र्ार्ालर् व मिािाष्र श्रमरवज्ञान सांस्था, औद्योरगक सुिक्षा व आिोग्र्
सांचालनालर्, बाष्पके सांचालनालर् र्ा प्रमुख रवभागाांचा समावेि िोर्तो. िाजर्ाच्र्ा कामगाि रवभागाची सवयसाधािण कार्यपध्दर्ती पुढील सिा गटार्त
रवषद किर्ता र्ेईल.
1) औद्योरगक सांबध व कामगाि रवषर्क बाबी जर्ार्त कामगाि व मालक र्ाांच्र्ार्तील रववाद सांप/टाळे बांदी र्ाांची िार्ताळणी, रवरवध कामगाि रवषर्क
कार्द्याांची अांमलबजावणी, साांस्टख्र्की मारिर्तीचे सांकलन, ग्रािक मुल्र् रनदे िांक इतर्ादी बाबींचा समावेि असुन र्ा बाबी कामगाि आर्ुक्र्तालर्ामाफयर्त
िार्ताळल्र्ा जार्तार्त.
2) िाजर्ार्तील रवरवध उद्योगार्त सुिक्षा व आिोग्र् रवषर् र्तिर्तूकदची प्रामुख्र्ाने कािखाने अरधरनर्माच्र्ा र्तिर्तूदींची अमलबजावणी, औद्योरगक सुिक्षा व
आिोग्र् सांचालनालर्ामाफयर्त पाि पाडली जार्ते .
3) बाष्पके व धुम्र उपद्रव रवषर्क अरधरनर्माांची अांमलबजावणी बाष्पके व धुम्र उपद्रव सांचालनालर्ामाफयर्त पाि पाडली जार्ते.
4) मालक व कामगाि र्ाांमधील रववादाांच्र्ा लवादासाठी व तर्ाांच्र्ा रनिसणासाठी औद्योरगक व कामगाि न्र्ार्ालर् र्ांत्रणा कार्ास्टन्वर्त आिे .

5) कामगाि कल्र्ाण रवषर्क मुांबई रवद्यारपठाचा अभ्र्ासक्रम रिकरवण्र्ाच्र्ा व सांिोधन रवषर्क कार्ार्त मिािाष्र श्रम रवज्ञान सांस्था कार्यिर्त आिे.
6) कामगाि कल्र्ाण मांडळ मुांबई कामगाि कल्र्ाण रनधी अरधरनर्म, 1953 अांर्तगयर्त कामगािाांना व तर्ाच्र्ा कुटु ां रबर्ाांना रवरवध सोई-सुरवधा पुिवल्र्ा
जार्तार्त.
उपिोक्र्त मांत्रालर्ीन कामगाि व तर्ाांच्र्ा अरधपतर्ाखालील कार्ास्टन्वर्त असणा-र्ा 6 िाखा िाजर्ार्तील कामगािाांना रवरवध
अरधरनर्माांर्तगयर्त/र्ोजनाांर्तगयर्त र्तिर्तुदींच्र्ा सेवा/लाभ पुिरवण्र्ार्त /िाबरवण्र्ार्त कार्यिर्त आिे.

परिरिष्ट-1
उद्योग, ऊजा व कामगाि रवभाग
मा.कामगाि मांत्री/मा. कामगाि िाजर् मांत्री
प्रधान सरचव (कामगाि व प्रिासन)
र्ाांच्र्ा अरधपतर्ाखालील कार्ालर्े,सांचालनालर्े,मांडळे /मिामांडळे

1. कामगाि आर्ुक्र्त,कामगाि भवन,भूखांड क्र.सी-20, ब्लॉक-इ, बाांद्रा-कुला सांकुल, रसटी पाकय जवळ, बाांद्रा (पूव)य ,मुांबई-51,
2. रवकास आर्ुक्र्त (असांघटीर्त कामगाि), कामगाि भवन,भूखांड क्र.सी-20, ब्लॉक-इ, बाांद्रा-कुला सांकुल, रसटी पाकय जवळ, बाांद्रा (पूव)य ,मुांबई-51,
3. सांचालक, औद्योरगक सुिक्षा व आिोग्र् सांचालनालर्, कामगाि भवन, 5 वा मजला, ब्लॉक-ई, भूखांड क्र.सी-20, बाांद्रा-कुला सांकुल, बाांद्रा (पूव)य ,
मुांबई-400051,
4. सांचालक, बाष्पके, मिािाष्र िाजर् र्ाांचे कार्ालर्, कामगाि भवन, सार्तवा मजला, भूखांड क्र.सी-20, ब्लॉक-इ, बाांद्रा-कुला सांकुल, बाांद्रा (पूव)य ,
मुांबई-400051,
5. प्रबांधक, औद्योरगक न्र्ार्ालर्,प्रिासकीर् इमािर्त, परिला मजला, वाांद्रे (पूव)य ,मुांबई-51.
6. सांचालक, कै. नािार्ण मेघाजी लोखांडे मिािाष्र श्रम रवज्ञान सांस्था, दादाभाई चमािबागवाला मागय, पिेल, मुांबई- 400 012.
7. कल्र्ाण आर्ुक्र्त, मिािाष्र कामगाि कल्र्ाण मांडळ , िु र्तातमा बाबु गेनू, मुांबई रगिणी कामगाि रक्रडा भवन, सेनापर्ती बापट मागय, एलरफन्स्टन,
मुांबई-400013.

श्री. रार्ेशकुमार (भा.प्र.से.),
प्रधान सगचव (कामगार व प्रशासन)

दरू ध्वनी क्र. ०२२-२२०२७४३३(दालन क्र.१२८ ववस्तार)

श्री.महें द्र कल्याणकर (भा.प्र.से.)
सह सगचव (कामगार)

श्री. मे.शभ.नवार,

कक्ष अगधकारी

(कामगार-१)

श्री. स.ु गो.सग
ु ाांवकर,(अ.का)

श्री.श.मा. साठे ,
उप सगचव (कामगार व प्रशासन)

श्री. स.ु गो.सग
ु ाांवकर ,

कक्ष अगधकारी(कामगार-२)
श्रीमती.अ.का.दे साई,

डॅा.श्री.ल.पल
ु कांु डवार,

उप सगचव (कामगार)

श्री.स.शश.भारतीय,
अवर सगचव

(कामगार-८)

श्री.र.ह श्रावणपाटील,

कक्ष अगधकारी (कामगार-६)

कक्ष अगधकारी (कामगार-3)

अवर सगचव (कामगार-९)

श्रीमती श.अां.मोरे ,

श्री.द.य.डाांगे ,

श्री.उ.म.मदन,

कक्ष अगधकारी (कामगार-१०)

कक्षअगधकारी (कामगार-७)
श्री.स.ु स.सामांत,(अ.का.)

कक्ष अगधकारी (प्रशासन-१)
श्रीमती.शश.स.ननकम,
कक्ष अगधकारी (प्रशासन-3)
श्री.फक.मो.सोईतकर,
कक्ष अगधकारी (रोखशाखा)

अवर सगचव

(कामगार-४)

श्री.सां.वव.काळभोर,
कक्ष अगधकारी (कामगार-५)
श्रीमती.वैशाली ताांब,े (अ.का)
कक्ष अगधकारी (प्रशासन-४)
श्रीमती.स.ु म.घाडगे

कक्ष अगधकारी (प्रशासन-५)
श्री.मे.शभ.नवार,
कक्ष अगधकारी (नोंदणी शाखा)

श्री.श.र.साळुांखे

कक्ष अगधकारी(काम-७अ)
श्री.नन.र्ो.डांगारे ,
कक्ष अगधकारी (प्रशासन-2)

परिरिष्ट-2
कार्यपुर्तीचे वेळापत्रक

कामगाि प्रभाग
कार्ासन

रवभागाकडू न /कार्ालर्ाकडू न

क्रमाांक

पूिरवली जाणािी सेवा.

आवश्र्क

कागदपत्राांची

पूर्तयर्ता

केल्र्ानांर्ति रकर्ती कालावधीर्त सेवा
पूिरवली जाईल.

सेवा पूिरवणािा

सेवा रवरिर्त कालावधीर्त

अरधकािी/कमयचािी

पुिरवली न गेल्र्ास

(दालन क्रमाांक व

जर्ाांच्र्ाकडे र्तक्राि

दु िध्वनी क्रमाांक)

किर्ता र्ेईल र्तो
अरधकािी व तर्ाांचा
दू िध्वनी क्रमाांक.

कामगाि-1

1) औद्योरगक सुिक्षा आरण आिोग्र् मिािाष्र िासकीर् कमयचाऱर्ाांचे बदल्र्ाांचे अवि सरचव
सांचालनालर्ाचे आस्थापना बाबी,

रवरनर्मन

2) बाष्पके व धूम्र उपद्रव मुख्र् रनरिक्षक पाडण्र्ास

व

िासकीर्

िोणा-र्ा

कर्तयव्र्

रवलांबास

पाि अरधकािी

अरधरनर्म-2005 मधील प्रकिण 3 च्र्ा 22793550)

3)

कलम 10 (1) मधील र्तिर्तूदीस अनुसरुन 123 रवस्र्ताि)

सरचव

(कामगाि) (22810386)

प्ररर्तबांध (22810395,

र्ाांच्र्ा आस्थापना रवषर्क बाबी
व्ििसीज एम्प्लॉर्मेंट.

/ कक्ष सिसरचव/उप

(दालन क्र

(दालन क्र. 150 रवस्र्ताि)

र्तातकाळ नस्र्ती एका रदवसार्त ककवा दुसर्ा रदविी आरण र्तार्तडीच्र्ा स्वरुपाची
नस्र्ती चाि रदवसार्त रनकाली काढण्र्ार्त
र्ेईल. अन्र् रवभागािी सांबध
ां ीर्त नसलेल्र्ा
नस्र्तीवि 45 रदवसाांचेआर्त व दुस-र्ा
रवभागाची बाब अांर्तभूयर्त असल्र्ास व तर्ा
रवभागाचे अरभप्रार् आवश्र्क असलेल्र्ा
नस्र्तीवि र्तीन मरिन्र्ाचे आर्त रनणयर् घेवून
र्ोग्र् र्ती कार्यवािी किण्र्ार्त र्ेईल.
कामगाि-2

1) मुांबई औद्योरगक सांबध
ां अरधरनर्म
1946 आरण

तर्ाअांर्तगयर्त र्तर्ाि

किण्र्ार्त

आलेले

रगिणी

कामगाि

रनर्म,
व

कापड
सदि

अरधरनर्माांर्तगयर्त र्ेणाऱर्ा सवय बाबी,
2) औद्योरगक रववाद अरधरनर्म 1947

- विीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकािी / अवि

सिसरचव/उप

सरचव (22850019,

(कामगाि) (22810386)

22793019) (दालन क्र.
18 रवस्र्ताि इमािर्त,
मांत्रालर्, मुांबई)

सरचव

(दालन क्र. 150 रवस्र्ताि)

कामगाि प्रभाग
कार्ासन

रवभागाकडू न /कार्ालर्ाकडू न

क्रमाांक

पूिरवली जाणािी सेवा.

आवश्र्क

कागदपत्राांची

पूर्तयर्ता

केल्र्ानांर्ति रकर्ती कालावधीर्त सेवा
पूिरवली जाईल.

सेवा पूिरवणािा

सेवा रवरिर्त कालावधीर्त

अरधकािी/कमयचािी

पुिरवली न गेल्र्ास

(दालन क्रमाांक व

जर्ाांच्र्ाकडे र्तक्राि

दु िध्वनी क्रमाांक)

किर्ता र्ेईल र्तो
अरधकािी व तर्ाांचा
दू िध्वनी क्रमाांक.

व सदि अरधरनर्माांर्तगयर्त र्ेणाऱर्ा सवय
बाबी, (लॉक आऊट्स, ले-ऑफ,
स्राईक्स, क्लोजि, रिरेचमेंट्स),
3) िाजर्ार्तील बांद रगिण्र्ा कािखाने/
कांपन्र्ा

र्ाांच्र्ा

जरमनी

रवकास

प्रस्र्तावास ना-ििकर्त प्रमाणपत्रे दे णे.
4) टे क्साईल रमल्स प्राब्लेम्स
कामगाि-3

1) रेड र्ुरनर्न ॲक्ट,

कक्ष अरधकािी / अवि

सिसरचव/उप

2) मिािाष्र कामगाि सांघाांना मान्र्र्ता

सरचव (22026330,

दे णे व अनुरचर्त प्रथा प्रकाि प्ररर्तबांध

22793014) (दालन क्र

(कामगाि) (22810386)

अरधरनर्म 1971 व तर्ाखालील

158 रवस्र्ताि इमािर्त,

रनर्म

मांत्रालर्, मुांबई)

3) रवक्री सांवधयन कामगाि (सेवा िर्ती )
अरधरनर्म 1976
4) कामगाि िाजर् रवमा अरधरनर्म
1948
5) नॅिनल रिन्र्ुअल फांड
6) औद्योरगक िोजगाि अरधरनर्म
1946 (स्थार्ी आदे ि),
7) मिािाष्र कामगाि रकमान घिभाडे
भत्ता अरधरनर्म 1983 व तर्ा
खालील रनर्म

- विीलप्रमाणे -

सरचव

(दालन क्र. 150 रवस्र्ताि)

कामगाि प्रभाग
कार्ासन

रवभागाकडू न /कार्ालर्ाकडू न

क्रमाांक

पूिरवली जाणािी सेवा.

आवश्र्क

कागदपत्राांची

पूर्तयर्ता

केल्र्ानांर्ति रकर्ती कालावधीर्त सेवा
पूिरवली जाईल.

सेवा पूिरवणािा

सेवा रवरिर्त कालावधीर्त

अरधकािी/कमयचािी

पुिरवली न गेल्र्ास

(दालन क्रमाांक व

जर्ाांच्र्ाकडे र्तक्राि

दु िध्वनी क्रमाांक)

किर्ता र्ेईल र्तो
अरधकािी व तर्ाांचा
दू िध्वनी क्रमाांक.

8) अरर्तरिक्र्त फार्दे ( सक्र्तीची ठे व)
अरधरनर्म
9)

साखि

कािखाने

कामगाि

व

तर्ासाठी रनर्ुक्र्त किण्र्ार्त आलेली
सरमर्ती / अभ्र्ासगट
कामगाि-4

1) कािखाने अरधरनर्म 1946,

- विीलप्रमाणे -

2) बाल कामगाि अरधरनर्म 1986
3)

कामगाि

भरवष्र्

रनवाि

रनधी

अरधरनर्म 1952 (रनवृत्तीवेर्तनासि)
4)

धोकादार्क

र्ांत्रे

(रनर्मक)

अरधरनर्म 1983
5) उपदान प्रदान अरधरनर्म 1972 ,
6) स्वर्ांचलन ,
7) कोळसा खाणी भरवष्र् रनवाि रनधी
आरण सांरकणय र्तिर्तूदी

अरधरनर्म

1948
8) खाण सुिक्षा अरधरनर्म,
9) मोटाि परिविन कामगाि अरधरनर्म
1961,
10) लिान बांदिे कामगाि अरधरनर्म
1983 (सुिक्षा व सेवा िर्ती)
11) वेठरबगाि पध्दर्ती रनमूयलन 1976

कक्ष अरधकािी / अवि

उप सरचव / सिसरचव

सरचव (22026330,

(कामगाि) (22883175,

22793014) (दालन क्र

22793508) (दालन क्र.

158 रवस्र्ताि इमािर्त,

118ए

मांत्रालर्, मुांबई)

मांत्रालर्, मुांबई)

रवस्र्ताि इमािर्त,

कामगाि प्रभाग
कार्ासन

रवभागाकडू न /कार्ालर्ाकडू न

क्रमाांक

पूिरवली जाणािी सेवा.

आवश्र्क

कागदपत्राांची

पूर्तयर्ता

केल्र्ानांर्ति रकर्ती कालावधीर्त सेवा
पूिरवली जाईल.

सेवा पूिरवणािा

सेवा रवरिर्त कालावधीर्त

अरधकािी/कमयचािी

पुिरवली न गेल्र्ास

(दालन क्रमाांक व

जर्ाांच्र्ाकडे र्तक्राि

दु िध्वनी क्रमाांक)

किर्ता र्ेईल र्तो
अरधकािी व तर्ाांचा
दू िध्वनी क्रमाांक.

कामगाि-5

1) मिािाष्र

माथाडी िमाल व इर्ति

- विीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकािी / अवि उप

सरचव/सिसरचव

श्रमजीवी कामगाि (नोकिीचे रनर्मन

सरचव

व कल्र्ाण) अरधरनर्म 1969 ,

22793873) (दालन क्र 22793509)

2) िाजर्स्र्तिीर् माथाडी / सुिक्षा िक्षक

(22871978, (कामगाि) ((22026330

एम-6 रवस्र्ताि इमािर्त, 158

सल्लागाि सरमर्ती.

(दालन क्र.

रवस्र्ताि

इमािर्त,

मांत्रालर्, मुांबई)

मांत्रालर्, मुांबई)

कक्ष अरधकािी / अवि

सिसरचव/उप

सरचव (22850019,

(कामगाि) (22810386)

3) मिािाष्र खाजगी सुिक्षा िक्षक
(नोकिीचे

रनर्मन

व

कल्र्ाण)

अरधरनर्म 1981
४) ऊस र्तोडणी कामगाि
कामगाि-6

1) औद्योरगक न्र्ार्ालर्,

- विीलप्रमाणे -

2) कामगाि न्र्ार्ालर् व वेर्तन मांडळे
र्ाांच्र्ा आस्थापना रवषर्क बाबी
3) कामगाि नुकसान भिपाई अरधरनर्म
1923 ,
4)

व्र्स्टक्र्तगर्त
श्ररमक

दु खापर्ती

भिपाई

पत्रकाि

व

पत्रकारिर्ता

कमयचािी (सेवच्े र्ा अटी

व सांकीणय

र्तिर्तुदी ) अरधरनर्म 1955 ,
6)

रबडी

18 रवस्र्ताि इमािर्त,
मांत्रालर्, मुांबई)

अरधरनर्म, 1971 ,
5)

22793019) (दालन क्र

व

रसगािे ट

कामगाि

(कामासांबध
ां
परिस्टस्थर्ती) अरधरनर्म
1966 (रबडी कामगािाांसाठी रनवासी

सरचव

(दालन क्र. 150 रवस्र्ताि)

कामगाि प्रभाग
कार्ासन

रवभागाकडू न /कार्ालर्ाकडू न

क्रमाांक

पूिरवली जाणािी सेवा.

आवश्र्क

कागदपत्राांची

पूर्तयर्ता

केल्र्ानांर्ति रकर्ती कालावधीर्त सेवा

सेवा पूिरवणािा

सेवा रवरिर्त कालावधीर्त

अरधकािी/कमयचािी

पुिरवली न गेल्र्ास

(दालन क्रमाांक व

जर्ाांच्र्ाकडे र्तक्राि

दु िध्वनी क्रमाांक)

किर्ता र्ेईल र्तो

पूिरवली जाईल.

अरधकािी व तर्ाांचा
दू िध्वनी क्रमाांक.
र्ोजना व कल्र्ाण रनधी
7) िािणीमान / ग्रािक मुल्र् रनदे िाांक
8) मिािाष्र श्रम रवज्ञान सांस्थेच्र्ा
आस्थापनारवषर्क बाबी.
कामगाि-7

1) रकमान वेर्तन अरधरनर्म, 1948

- विीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकािी / अवि उप सरचव / सिसरचव

2) वेर्तन प्रदान अरधरनर्म, 1936 ,

सरचव

3).बोनस प्रदान अरधरनर्म,1965 ,

22793019) (दालन क्र 22793508) (दालन क्र.

4) समान पारिश्ररमक अरधरनर्म,1979,

18

5)

मांत्रालर्, मुांबई)

मिािाष्र

बेिोजगाि

भत्ता

(22850019, (कामगाि) (22883175,
रवस्र्ताि

इमािर्त, 118ए

रवस्र्ताि इमािर्त,

मांत्रालर्, मुांबई)

(कािखान्र्ार्तील कामगािाांना दे णार्ा वेर्तनार्तून) अरधरनर्म 1976
6) प्रसुर्ती लाभ अरधरनर्म 1961 ,
७)

इमािर्त

व

बाांधकाम

कामगाि

अरधरनर्म 1996 (सुिक्षा व कल्र्ाण)
कामगाि-7अ

1) घिे लू कामगाि

- विीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकािी / अवि उप सरचव / सिसरचव

2) रसनेवकयसय बोडय

सरचव

3) सफाई कामगाि

22793017)

4) असांघटीर्त कामगाि, असांघरटर्त

122

कामगाि प्रारधकिण
5) जनश्री रवमा र्ोजना
6) मरिला कामगाि जागृर्तीसांबध
ां ीचे
प्रस्र्ताव

(22810393, (कामगाि) (22883175,
रवस्र्ताि

मांत्रालर्, मुांबई)

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

रवस्र्ताि इमािर्त,

मांत्रालर्, मुांबई)
,

कामगाि प्रभाग
कार्ासन

रवभागाकडू न /कार्ालर्ाकडू न

क्रमाांक

पूिरवली जाणािी सेवा.

आवश्र्क

कागदपत्राांची

पूर्तयर्ता

केल्र्ानांर्ति रकर्ती कालावधीर्त सेवा
पूिरवली जाईल.

सेवा पूिरवणािा

सेवा रवरिर्त कालावधीर्त

अरधकािी/कमयचािी

पुिरवली न गेल्र्ास

(दालन क्रमाांक व

जर्ाांच्र्ाकडे र्तक्राि

दु िध्वनी क्रमाांक)

किर्ता र्ेईल र्तो
अरधकािी व तर्ाांचा
दू िध्वनी क्रमाांक.

7) िाष्रीर् स्वास्थ रवमा र्ोजना (RSBY)
कामगाि-8

1) कामगाि आर्ुक्र्त कार्ालर्ाच्र्ा

- विीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकािी / अवि उप

आस्थापना व प्रिासकीर् रवषर्क

सरचव

बाबी

22793093)

2) कामगाि आर्ुक्र्त कार्ालर्ाच्र्ा

123

अांर्तगयर्त रवभागीर् चौकिी व

सरचव/सिसरचव

(22023181, (कामगाि) ((22026330
रवस्र्ताि

मांत्रालर्, मुांबई)

(दालन क्र 22793509)
इमािर्त, 158

(दालन क्र.

रवस्र्ताि

इमािर्त,

मांत्रालर्, मुांबई)

न्र्ार्ालर्ीन प्रकिणे
3) कामगाि आर्ुक्र्त कार्ालर्ाच्र्ा
अांर्तगयर्त कार्ालर्ार्तील आस्थापना
रवषर्क सवय सांकीणय बाबी.
कामगाि-9

1).भािर्तीर् बाष्पके अरधरनर्म 1923 व
तर्ाखालील रनर्म

- विीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकािी / अवि उप
सरचव

(22871978, (कामगाि) ((22026330

2).भािर्तीर् बाष्पके रनर्मन 1950 ,

22793073)

3).मिािाष्र इकॉनॉमार्झि रुल्स 1962

123

4)कामगाि कक्षार्तील मारिर्ती व र्तांत्रज्ञान

मांत्रालर्, मुांबई)

आरण उद्योग रवषर्क धोिणातमक
बाबी
5) आांर्तििाष्रीर् श्रम सांघटना रवषर्क
बाबी
6). िाजर् स्र्तिीर् सल्लागाि मांडळ आरण
इर्ति िाजर्े व केंद्र औद्योरगक सांबध
ां
सरमतर्ा ,

सरचव/सिसरचव

रवस्र्ताि

(दालन क्र 22793509)
इमािर्त, 158

(दालन क्र.

रवस्र्ताि

मांत्रालर्, मुांबई)

इमािर्त,

कामगाि प्रभाग
कार्ासन

रवभागाकडू न /कार्ालर्ाकडू न

क्रमाांक

पूिरवली जाणािी सेवा.

आवश्र्क

कागदपत्राांची

पूर्तयर्ता

केल्र्ानांर्ति रकर्ती कालावधीर्त सेवा
पूिरवली जाईल.

सेवा पूिरवणािा

सेवा रवरिर्त कालावधीर्त

अरधकािी/कमयचािी

पुिरवली न गेल्र्ास

(दालन क्रमाांक व

जर्ाांच्र्ाकडे र्तक्राि

दु िध्वनी क्रमाांक)

किर्ता र्ेईल र्तो
अरधकािी व तर्ाांचा
दू िध्वनी क्रमाांक.

7).कामगाि

रवषर्क

सवय

बाबींचे

समन्वर् / िाजर्पालाांचे अरभभाषण,
8).कामगाि
कार्ासनाांना

कक्षार्तील
रवरवरक्षर्त

इर्ति
रितर्ा

न

दे ण्र्ार्त आलेले रवषर्
9).वीस कलमी कार्यक्रम ,
10).कामगाि कार्द्याांच्र्ा एकरत्रर्त
रवषर्ा सांदभार्त लोकसभा आरण
िाजर् सभा प्रश्न, केंद्र िासनाकडू न
आलेल्र्ा कामगाि रवषर्क सांदभय
बाबींचा पत्रव्र्विाि.
11) व्र्वस्थापन कामगािाांच्र्ा सिभाग
र्ोजना
12) केंद्र िासन व मा.खासदाि
र्ाांच्र्ािी सांबरां धर्त बाबी, सांर्क्
ु र्त
सांसदीर् सरमर्तीचे दौिे.
कामगाि-10

1) कांत्राटी कामगाि अरधरनर्म 1970
(रनर्मन व रनमूयलन)
2).आांर्तििाजर् स्थलाांर्तरिर्त

- विीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकािी / अवि उप सरचव / सिसरचव
सरचव

कामगाि

(22810395, (कामगाि) (22883175,

22793093) (दालन क्र 22793508) (दालन क्र.

(सेवार्ोजन रनर्मन) सेवच्े र्ा िर्ती

123

अरधरनर्म 1979 ,

मांत्रालर्, मुांबई)

3) ठे केदािी पध्दर्तीने काम किणािे सवय

रवस्र्ताि

इमािर्त, 118ए

रवस्र्ताि इमािर्त,

मांत्रालर्, मुांबई)

कामगाि प्रभाग
कार्ासन

रवभागाकडू न /कार्ालर्ाकडू न

क्रमाांक

पूिरवली जाणािी सेवा.

आवश्र्क

कागदपत्राांची

पूर्तयर्ता

केल्र्ानांर्ति रकर्ती कालावधीर्त सेवा
पूिरवली जाईल.

सेवा पूिरवणािा

सेवा रवरिर्त कालावधीर्त

अरधकािी/कमयचािी

पुिरवली न गेल्र्ास

(दालन क्रमाांक व

जर्ाांच्र्ाकडे र्तक्राि

दु िध्वनी क्रमाांक)

किर्ता र्ेईल र्तो
अरधकािी व तर्ाांचा
दू िध्वनी क्रमाांक.

कामगाि / कांपन्र्ाांमधील बदली
कामगाि व िां गामी कामगािाांचे सवय
प्रश्न
4) कांत्राटी पध्दर्तीने काम किणािे
सफाई कामगािाांचे प्रश्न
5).रवदभय मिाठवाडा व कोकण
रवकासाचा कालबध्द कार्यक्रम
6) भूमीपुत्र कामगािाांचे प्रश्न
7) रवरवध कामगाि कार्द्याांअर्त
ां गयर्त
रनधारिर्त रवविणपत्रे सांगणकीर्
पध्दर्तीने सादि किणे व सवय
कामगािाांसाठी स्माटय काडय र्ोजना
लागू किणे र्तसेच कामगाि
रवभागाचे सांगणकीकिण
8) मुांबई दुकाने व आस्थापना अरधरनर्म
1948
9) र्ांत्रमाग कामगाि मांडळ (पॉवि लूम
बोडय )
10) मिािाष्र कामगाि कल्र्ाण मांडळ,
मुांबई

परिरिष्ट-2
कार्यपुर्तीचे वेळापत्रक

प्रिासन प्रभाग
कार्ासन

रवभागाकडू न /कार्ालर्ाकडू न

क्रमाांक

पूिरवली जाणािी सेवा.

आवश्र्क

कागदपत्राांची

पूर्तयर्ता

केल्र्ानांर्ति रकर्ती कालावधीर्त सेवा
पूिरवली जाईल.

सेवा पूिरवणािा

सेवा रवरिर्त कालावधीर्त

अरधकािी/कमयचािी

पुिरवली न गेल्र्ास

(दालन क्रमाांक व

जर्ाांच्र्ाकडे र्तक्राि

दु िध्वनी क्रमाांक)

किर्ता र्ेईल र्तो
अरधकािी व तर्ाांचा
दू िध्वनी क्रमाांक.

प्रिासन-1

1. रवभागाच्र्ा

व

अरधपतर्ाखालील मिािाष्र िासकीर् कमयचाऱर्ाांचे बदल्र्ाांचे कक्ष अरधकािी / अवि उप

रवभाग प्रमुख कार्ालर्ाच्र्ा सवय रवरनर्मन

व

अथय सांकल्परवषर्क बाबी.

िोणा-र्ा

2. कार्यक्रम
र्ोजना,

अांदाजपत्रक,
र्ोजनाांर्तगयर्त

पाडण्र्ास

िासकीर्

कर्तयव्र्

रवलांबास

पाि सरचव

सरचव/सिसरचव

( 22810393, (कामगाि) ((22026330

प्ररर्तबांध 22793017) (दालन क्र. 22793509)
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रवस्र्ताि

र्ोजना, कलम 10 (1) मधील र्तिर्तूदीस अनुसरुन मांत्रालर्, मुांबई)

इमािर्त, 158

(दालन क्र.

रवस्र्ताि

इमािर्त,

मांत्रालर्, मुांबई)

रवषेि कृर्ती कार्यक्रम, रविेष घटक र्तातकाळ नस्र्ती एका रदवसार्त ककवा दुसर्ोजना.

र्ा रदविी आरण र्तार्तडीच्र्ा स्वरुपाची
नस्र्ती चाि रदवसार्त रनकाली काढण्र्ार्त
र्ेईल. अन्र् रवभागािी सांबध
ां ीर्त नसलेल्र्ा
नस्र्तीवि 45 रदवसाांचेआर्त व दुस-र्ा
रवभागाची बाब अांर्तभूयर्त असल्र्ास व तर्ा
रवभागाचे अरभप्रार् आवश्र्क असलेल्र्ा
नस्र्तीवि र्तीन मरिन्र्ाचे आर्त रनणयर् घेवून
र्ोग्र् र्ती कार्यवािी किण्र्ार्त र्ेईल.

प्रिासन-2

1.रवधीमांडळ कामकाजाचे
समन्वर्,रनर्ांत्रण.

- विीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकािी / अवि उप
सरचव

सरचव/सिसरचव

(22810394, (कामगाि) ((22026330

2.मागासवगीर्ाांचा अनुिेष,

22793721) (दालन क्र. 22793509)

3.िासकीर् कामकाजाचे कालबध्द

120

सांगणकीकिण,
4.सांगणक प्ररिक्षण .

रवस्र्ताि

मांत्रालर्, मुांबई)

इमािर्त, 158

(दालन क्र.

रवस्र्ताि

मांत्रालर्, मुांबई)

इमािर्त,

प्रिासन प्रभाग
कार्ासन

रवभागाकडू न /कार्ालर्ाकडू न

क्रमाांक

पूिरवली जाणािी सेवा.

आवश्र्क

कागदपत्राांची

पूर्तयर्ता

केल्र्ानांर्ति रकर्ती कालावधीर्त सेवा
पूिरवली जाईल.

सेवा पूिरवणािा

सेवा रवरिर्त कालावधीर्त

अरधकािी/कमयचािी

पुिरवली न गेल्र्ास

(दालन क्रमाांक व

जर्ाांच्र्ाकडे र्तक्राि

दु िध्वनी क्रमाांक)

किर्ता र्ेईल र्तो
अरधकािी व तर्ाांचा
दू िध्वनी क्रमाांक.

5.प्रभावी व सांवद
े निील िासन.
6.दे िाांर्तगयर्त व पिदे िी प्ररिक्षण
कार्यक्रम.
7.िासकीर् रनर्मपुस्टस्र्तका
सुलभ/अद्यर्ावर्त किणे.
8. प्रिासन र्ांत्रणा गरर्तमान व कार्यक्षम
किणे, प्रोतसािन देणे.
9. रवभागाच्र्ा कार्ाचा कार्ाभ्र्ास,
10.सांगणक र्ांत्रणा व रसस्टस्टम
रिक्वार्िमेंट स्पेरसरफकेिन्स व
र्ांत्रणा रसस्टस्टम उपलब्ध किणे.
11.कामकाजार्तील सुलभर्तेसाठी
र्तांत्रज्ञानाचा वापि, रनर्म व तर्ार्त
सुधािणा.
12. भ्रष्टाचाि रनमूयलन सरमर्ती
कामकाज, श्वेर्तपरत्रका कार्यक्रमाची
अांमलबजावणी
13. रवत्तीर् व प्रिासकीर् िक्र्तीचे
रवकेंद्रीकिण
प्रिासन-3

1.उद्योग, ऊजा व कामगाि रवभाग (खुद्द)

- विीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकािी / अवि

उप सरचव / सिसरचव

मधील वगय-4 वगळर्ता सवय

सरचव (22810394,

(प्रिासन)

आस्थापना रवषर्क बाबी

22793721) (दालन क्र.

22793509)

(22026330,
(दालन क्र.

प्रिासन प्रभाग
कार्ासन

रवभागाकडू न /कार्ालर्ाकडू न

क्रमाांक

पूिरवली जाणािी सेवा.

आवश्र्क

कागदपत्राांची

पूर्तयर्ता

केल्र्ानांर्ति रकर्ती कालावधीर्त सेवा
पूिरवली जाईल.

सेवा पूिरवणािा

सेवा रवरिर्त कालावधीर्त

अरधकािी/कमयचािी

पुिरवली न गेल्र्ास

(दालन क्रमाांक व

जर्ाांच्र्ाकडे र्तक्राि

दु िध्वनी क्रमाांक)

किर्ता र्ेईल र्तो
अरधकािी व तर्ाांचा
दू िध्वनी क्रमाांक.

2. सवय प्रकािचे अग्रीम

120 रवस्र्ताि इमािर्त,

158

रवस्र्ताि

3. रनर्ुक्र्ती , बदली, जर्ेष्ठर्ता सूची,

मांत्रालर्, मुांबई)

मांत्रालर्, मुांबई)

इमािर्त,

गोपनीर् अरभलेख
4. वेर्तन रनरश्चर्ती
5. रवभागीर् चौकिी प्रकिणे,
न्र्ार्ालर्ीन प्रकिणे.
प्रिासन-4

1.उद्योग, ऊजा व कामगाि रवभाग (खुद्द)

- विीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकािी / अवि सिसरचव/उप

सरचव

मधील वगय-4 बाबर्तच्र्ा सवय

सरचव

आस्थापना रवषर्क बाबी ,

22793023) (दालन क्र. (दालन क्र. 150 रवस्र्ताि)
125 रवस्र्ताि इमािर्त,

2.कार्ालर्ीन दे खभाल, गृिव्र्वस्था,
िाजरिष्टाचाि,

(22025443, (कामगाि) (22810386)

मांत्रालर्, मुांबई)

3.मागासवगीर् कल्र्ाण सरमतर्ाांचे
अिवाल,
4.रवरिष्ट अिा कार्ासनाांकडे जे काम
सोपरवण्र्ार्त आलेले नािी अिा
सरमतर्ा/सभा र्ाांचे समन्वर्, सांकीणय
बाबी
प्रिासन-5

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

- विीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकािी / अवि

सिसरचव/उप

सरचव (22027566,

(कामगाि) (22810386)

उपक्रम सरमर्ती ,अांदाज

22793090) (दालन क्र.

सरमर्ती,पांचार्र्त िाज सरमर्ती,

727 रवस्र्ताि इमािर्त,

भािर्ताचे रनर्ांत्रक मिालेखा पिीक्षक

मांत्रालर्, मुांबई)

सरचव

(दालन क्र. 150 रवस्र्ताि)

प्रिासन प्रभाग
कार्ासन

रवभागाकडू न /कार्ालर्ाकडू न

क्रमाांक

पूिरवली जाणािी सेवा.

आवश्र्क

कागदपत्राांची

पूर्तयर्ता

केल्र्ानांर्ति रकर्ती कालावधीर्त सेवा
पूिरवली जाईल.

सेवा पूिरवणािा

सेवा रवरिर्त कालावधीर्त

अरधकािी/कमयचािी

पुिरवली न गेल्र्ास

(दालन क्रमाांक व

जर्ाांच्र्ाकडे र्तक्राि

दु िध्वनी क्रमाांक)

किर्ता र्ेईल र्तो
अरधकािी व तर्ाांचा
दू िध्वनी क्रमाांक.

र्ाांचे अिवाल / सांदभय,
3.रवरनर्ोजन लेखे,
4.िमी / कजे /वसूली,
5.रवत्त आर्ोगास मारिर्ती सादि किणे.
िोखिाखा

उद्योग, ऊजा व कामगाि रवभाग,

- विीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकािी / अवि

उप सरचव / सिसरचव

मांत्रालर्, मुांबई र्ेथील

सरचव ('22793022)

(प्रिासन)

अरधकािी/कमयचाऱर्ाांची (वेर्तन दे र्के,

(दालन क्र. 152 रवस्र्ताि

22793509)

प्रवास दे र्के, भरनरन देर्के,

इमािर्त, मांत्रालर्, मुांबई)
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कॉन्टीनजेन्सी देर्के इ.) दे र्के.
नोंदणी िाखा

रवभागार्तील / रवभागाांर्तगयर्त

(22026330,
(दालन क्र.

रवस्र्ताि

इमािर्त,

मांत्रालर्, मुांबई)
- विीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकािी / अवि सिसरचव/उप

सरचव

पत्रव्र्विाि. कार्ालर्ीन

सरचव

(22793937) (कामगाि) (22810386)

लेखनसामग्रीचे रवर्तिण.

(दालन क्र. 14ए रवस्र्ताि (दालन क्र. 150 रवस्र्ताि)
इमािर्त, मांत्रालर्, मुांबई)

