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नागरिकारमांचेी सनद
कामागाि कक्ष
प्रसरावेना:मािािाष् िाजराचेी गणना दतीचेिारील सवे्यचे क्षतीचेत्रार अगणी िाजरार किणरार रतीचेर असून कामागाि क्षतीचेत्र दतीचेखील त्रास अपवेाद नािी. कामागाि

रवेषरक कारदाचेी अरमांमालबजावेणी अस्यो वेा कामागािारमांचरा सवेभांगीण उत्कष्याचरा दृष्ीनतीचे नवेनरवेन पपुि्योगामाी र्योजनारमांचेा प्रािरमांभाग अस्यो मािािाष् िाजर दतीचेिार
सवे्यचे िाजराकिीरा एक मााग्यदि्यक वे प दि्यक िाजर ठीिलतीचे आितीचे. मािािाष्ाचरा रा सवे्यागीण उत्कष्यार कामागाि रवेभागागाचेा त्राचरा प्रगरीिी वे
पपुि्योगामाी धरतीचेर ध्योिणामापुळातीचे माित्वेाचेा वेा्ा आितीचे.

कामागाि क्षतीचेत्रार/चेळावेळाीर औद्योरगक सरमांबरमांध िा सवे्यार माित्वेाचेा मापुलभागूर घ्क माानून माालक वे कामागाि सरमांघ्नारमांना प्योषक वेारावेिण रनमा्याण

करुन रनक्योप औद्योरगक सरमांबरमांध वेृकधगर किणतीचे वे पर्यारानतीचे कामागािाचरा नरार िक्कारमांचेतीचे सरमांिक्षण किणतीचे ितीचे रा िाजराचरा कामागाि रवेभागागानतीचे प्रमापुख उरदष्
ठीिरवेलतीचे आितीचे. कामागािारमांचरा रवेितीचेषर: सवे्यदूि पसिलतीचेलरा असरमांघ्ीर क्षतीचेत्रारील कामागारमांिाचरा रवेरवेध समासरा रवेचेािार घतीचेवेून रा वेग्याचरा सामाारजक वे
आर क उन्नरीकिीरा कामागाि रवेभागाग सरर प्ररत्निील आितीचे.
कामागाि रवेभागागाचेी िचेना

मािािाष् िासनाचरा उद्योग, ऊज्या वे कामागाि रवेभागागारमांरग्यर कामागाि कक्षाचेा समाावेतीचेि ि्योर्यो. माा. मारमांत्री (कामागाि) वे माा. िाजरमारमांत्री (कामागाि)

रारमांचर अरधपत्राखाली कामागाि रवेभागागार आजरमारीस सरचेवे (कामागाि) रारमांचरा अरधपतराखाली रीन उप सरचेवे, द्योन अवेि सरचेवे वे अनर अरधकािी वे
कमा्यचेािी वेग्य कार्यिर आितीचेर. (सरवेसरि माारिरी स्योबर परिरिष् -1)

कामागाि रवेभागागाचरा अरधपतराखाली कामागाि आरपुक्रालर, औद्योरगक नरारालर वे मािािाष् श्रमारवेजान सरमांस ा, औद्योरगक सपुिक्षा वे आि्योगर

सरमांचेालनालर, बाषपकतीचे सरमांचेालनालर रा प्रमापुख रवेभागागारमांचेा समाावेतीचेि ि्योर्यो. िाजराचरा कामागाि रवेभागागाचेी सवे्यसाधािण कार्यपधदरी पपुढील सिा ग्ार
रवेषद किरा रतीचेईल.

1) औद्योरगक सरमांबध वे कामागाि रवेषरक बाबी जरार कामागाि वे माालक रारमांचरारील रवेवेाद सरमांप/्ाळातीचेबरमांदी रारमांचेी िाराळाणी, रवेरवेध कामागाि रवेषरक
कारदारमांचेी अरमांमालबजावेणी, सारमांसखरकी माारिरीचेतीचे सरमांकलन, गािक मापुलर रनदिर्लेिरमांक इत्रादी बाबबाबींचेा समाावेतीचेि असपुन रा बाबी कामागाि आरपुक्रालरामााफ्यर
िाराळालरा जारार.

2) िाजरारील रवेरवेध उद्योगार सपुिक्षा वे आि्योगर रवेषर रिरूकदचेी प्रामापुखरानतीचे कािखानतीचे अरधरनरमााचरा रिरूदबाबींचेी अमालबजावेणी, औद्योरगक सपुिक्षा वे
आि्योगर सरमांचेालनालरामााफ्यर पाि पाडली जारतीचे.

3) बाषपकतीचे वे धपुम उपदवे रवेषरक अरधरनरमाारमांचेी अरमांमालबजावेणी बाषपकतीचे वे धपुम उपदवे सरमांचेालनालरामााफ्यर पाि पाडली जारतीचे.

4) माालक वे कामागाि रारमांमाधील रवेवेादारमांचरा लवेादासाठीी वे त्रारमांचरा रनिसणासाठीी औद्योरगक वे कामागाि नरारालर ररमांत्रणा कार्यासनवेर आितीचे.

5) कामागाि कलराण रवेषरक मापुरमांबई रवेदारपठीाचेा अभ्रासक्रमा रिकरवेणराचरा वे सरमांि्योधन रवेषरक कार्यार मािािाष् श्रमा रवेजान सरमांस ा कार्यिर आितीचे.
6) कामागाि कलराण मारमांडळा मापुरमांबई कामागाि कलराण रनधी अरधरनरमा, 1953 अरमांरग्यर कामागािारमांना वे त्राचरा कपु्पुरमांरबरारमांना रवेरवेध स्योई-सपुरवेधा पपुिवेलरा
जारार.

उपि्योक्र मारमांत्रालरीन कामागाि वे त्रारमांचरा अरधपत्राखालील कार्यासनवेर असणा-रा 6 िाखा िाजरारील कामागािारमांना रवेरवेध
अरधरनरमाारमांरग्यर/र्योजनारमांरग्यर रिरपुदबाबींचरा सतीचेवेा/लाभाग पपुिरवेणरार /िाबरवेणरार कार्यिर आितीचे.

परिरिष्-1
उद्योग, ऊज्या वे कामागाि रवेभागाग

माा.कामागाि मारमांत्री/माा. कामागाि िाजर मारमांत्री
प्रधान सरचेवे (कामागाि वे प्रिासन)
रारमांचरा अरधपत्राखालील कार्यालरतीचे,सरमांचेालनालरतीचे,मारमांडळातीचे/मािामारमांडळातीचे

1. कामागाि आरपुक्र,कामागाि भागवेन,भागूखरमांड क्र.सी-20, बलेल्ट्रॉक-इ, बारमांदा-कपुल्या सरमांकपुल, रस्ी पाक्य जवेळा, बारमांदा (पूवे्य),मापुरमांबई-51,
2. रवेकास आरपुक्र (असरमांघ्ीर कामागाि), कामागाि भागवेन,भागूखरमांड क्र.सी-20, बलेल्ट्रॉक-इ, बारमांदा-कपुल्या सरमांकपुल, रस्ी पाक्य जवेळा, बारमांदा (पूवे्य),मापुरमांबई-51,

3. सरमांचेालक, औद्योरगक सपुिक्षा वे आि्योगर सरमांचेालनालर, कामागाि भागवेन, 5 वेा माजला, बलेल्ट्रॉक-ई, भागूखरमांड क्र.सी-20, बारमांदा-कपुल्या सरमांकपुल, बारमांदा (पूवे्य),
मापुरमांबई-400051,

4. सरमांचेालक, बाषपकतीचे, मािािाष् िाजर रारमांचेतीचे कार्यालर, कामागाि भागवेन, सारवेा माजला, भागूखरमांड क्र.सी-20, बलेल्ट्रॉक-इ, बारमांदा-कपुल्या सरमांकपुल, बारमांदा (पूवे्य),
मापुरमांबई-400051,

5. प्रबरमांधक, औद्योरगक नरारालर,प्रिासकीर इमाािर, परिला माजला, वेारमांदतीचे (पूवे्य),मापुरमांबई-51.
6. सरमांचेालक, कर्ड बै. नािारण मातीचेघाजी ल्योखरमांडतीचे मािािाष् श्रमा रवेजान सरमांस ा, दादाभागाई चेमाािबागवेाला मााग्य, पितीचेल, मापुरमांबई- 400 012.

7. कलराण आरपुक्र, मािािाष् कामागाि कलराण मारमांडळा , िपुरात्माा बाबपु गतीचेन,ू मापुरमांबई रगिणी कामागाि रक्रडा भागवेन, सतीचेनापरी बाप् मााग्य, एलरफनस्न,
मापुरमांबई-400013.

शी. बलदेवशसंह (भाा.प्र.से.),
प्रधाना१सगचाव (कामोगिार व प्रशासना)

दरप धवनाग क. ०२२-२२०२७४३३(दालना१क.१२८१ववसतार)

शीमती

शवेता शसंघल (भाा.प्र.से.)

उप१सगचाव१(कामोगिार)

शी. मे.शभा.नवार,
कक१अगधकारी११(कामोगिार-४)
शी. प्र.पु.राठयोड,

कक१अगधकारी१(कामोगिार-७)
शीमती छा.कक.वडते,
अवर१सगचाव११(कामोगिार-७अ)
शी. प्र.बा.गा्कवाड,
कक१अगधकारी(कामोगिार-१०)

शीमती

व. मुं. भारयोसे,

उप सगचाव (कामोगिार१व१प्रशासना)

शी. सं.धो.डगळे,
कक१अगधकारी(कामोगिार-५)
शी. सं.क.गुपते,

अवर१सगचाव१(कामोगिार-८)
शी. र. त.ु राधव,

अवर१सगचाव१(कामोगिार-९)
शीमती

प्र.प्र.नाररंगेकर,

कक१अगधकारी१(प्रशासना-१)
शी. दद. प. कीरसागर,
कक१अगधकारी१(प्रशासना-२)
शीमती स.ु ना.का्े,

कक१अगधकारी१(प्रशासना-३)
शी.कक.मयो.सयोईतकर,
कक१अगधकारी१(र्योखशाखा)

शी. ग.शाा.सयोनाव्णे,
उप सगचाव१(कामोगिार)

शीमती र.आ.खव्णेकर,
अवर सगचाव

(कामोगिार-१)

शी. ना. द. ्थयोरवे,
कक१अगधकारी१(कामोगिार-२)
शीमती भाा. चं. शशांदे,
कक१अगधकारी११(कामोगिार-३)
शीमती नन.शां.कदम,
कक१अगधकारी१(कामोगिार-६)
शी. रयो.ह.अंकयोला,
कक१अगधकारी१(प्रशासना-४)
शी.ववलसन घयो. फनानांडीस
कक१अगधकारी१(प्रशासना-५)
शीमती सं.भा.झिने,
कक१अगधकारी१(नाोंदणी ग१शाखा)

परिरिष्-2
कार्यपपुरर्तीचेतीचे वेतीचेळाापत्रक

कामागाि 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.

कामागाि-1

1) औद्योरगक सपुिक्षा आरण आि्योगर मािािाष् िासकीर कमा्यचेाऱरारमांचेतीचे बदलरारमांचेतीचे अवेि सरचेवे
सरमांचेालनालराचेतीचे आस ापना बाबी,

रवेरनरमान

वे

2) बाषपकतीचे वे धूम उपदवे मापुखर रनरिक्षक

पाडणरास

ि्योणा-रा

3) ओवििसीज एम्पलेल्ट्रॉरमा कें्.

कलमा 10 (1) माधील रिरूदीस अनपुसरुन 123 रवेसराि)

रारमांचरा आस ापना रवेषरक बाबी

िासकीर

कर्यवर

रवेलरमांबास

पाि अरधकािी

प्रररबरमांध (22810395,

अरधरनरमा-2005 माधील प्रकिण 3 चरा 22793550)

/ कक्ष सिसरचेवे/उप

सरचेवे

(कामागाि) (22810386)
(दालन क्र

(दालन क्र. 150 रवेसराि)

रात्काळा नसरी एका रदवेसार ककवेा दपुस-

रा रदवेिी आरण रारडीचरा सवेरुपाचेी
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.
कामागाि-2

1) मापुरमांबई औद्योरगक सरमांबरमांध अरधरनरमा
1946 आरण
किणरार
रगिणी

त्राअरमांरग्यर रराि

आलतीचेलतीचे

कामागाि

रनरमा,
वे

कापड
सदि

अरधरनरमाारमांरग्यर रतीचेणाऱरा सवे्य बाबी,

2) औद्योरगक रवेवेाद अरधरनरमा 1947

- वेिीलप्रमााणतीचे -

कक्ष अरधकािी / अवेि
सरचेवे (22850019,

22793019) (दालन क्र.
18 रवेसराि इमाािर,
मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

सिसरचेवे/उप

सरचेवे

(कामागाि) (22810386)
(दालन क्र. 150 रवेसराि)

कामागाि 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.

वे सदि अरधरनरमाारमांरग्यर रतीचेणाऱरा सवे्य

बाबी, (लेल्ट्रॉक आऊटस, लतीचे-ऑफ,
स्ाईक्स, क्ल्योजि, रि्तीचेचेमा केंटस),

3) िाजरारील बरमांद रगिणरा कािखानतीचे/
करमांपनरा

रारमांचरा

जरमानी

रवेकास

प्रसरावेास ना-ििकर प्रमााणपत्रतीचे दतीचेणतीचे.
4) ्तीचेक्साईल रमालस प्राबलतीचेम्स
कामागाि-3

1) ्तीचेड रपुरनरन ॲक््,
2) मािािाष् कामागाि सरमांघारमांना माानररा

दतीचेणतीचे वे अनपुरचेर प्र ा प्रकाि प्रररबरमांध
अरधरनरमा 1971 वे त्राखालील
रनरमा

3) रवेक्री सरमांवेध्यन कामागाि (सतीचेवेा िरर्ती )
अरधरनरमा 1976

4) कामागाि िाजर रवेमाा अरधरनरमा
1948

5) नॅिनल रिनरपुअल फरमांड

6) औद्योरगक ि्योजगाि अरधरनरमा
1946 (स ारी आदतीचेि),

7) मािािाष् कामागाि रकमाान घिभागाडतीचे
भागता अरधरनरमा 1983 वे त्रा
खालील रनरमा

- वेिीलप्रमााणतीचे -

कक्ष अरधकािी / अवेि

सिसरचेवे/उप

सरचेवे (22026330,

(कामागाि) (22810386)

22793014) (दालन क्र
158 रवेसराि इमाािर,
मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

सरचेवे

(दालन क्र. 150 रवेसराि)

कामागाि प्रभागाग
कार्यासन

रवेभागागाकडून /कार्यालराकडून

क्रमाारमांक

आवेशरक

पूिरवेली जाणािी सतीचेवेा.

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.

8) अरररिक्र फारदतीचे ( सक्रीचेी ठीतीचेवे)
अरधरनरमा

9)

साखि

कािखानतीचे

कामागाि

वे

त्रासाठीी रनरपुक्र किणरार आलतीचेली
सरमारी / अभ्रासग्

कामागाि-4

1) कािखानतीचे अरधरनरमा 1946,

- वेिीलप्रमााणतीचे -

2) बाल कामागाि अरधरनरमा 1986
3)
4)

कामागाि

भागरवेषर

रनवे्याि

रनधी

अरधरनरमा 1952 (रनवेृतीवेतीचेरनासि)
ध्योकादारक

ररमांत्रतीचे

(रनरमाक)

अरधरनरमा 1983

5) उपदान प्रदान अरधरनरमा 1972 ,
6) सवेररमांचेलन ,

7) क्योळासा खाणी भागरवेषर रनवे्याि रनधी
आरण सरमांरकण्य रिरूदी
1948

अरधरनरमा

8) खाण सपुिक्षा अरधरनरमा,

9) मा्यो्ाि परिवेिन कामागाि अरधरनरमा
1961,

10) लिान बरमांदितीचे कामागाि अरधरनरमा
1983 (सपुिक्षा वे सतीचेवेा िरर्ती)

11) वेतीचेठीरबगाि पधदरी रनमाू्यलन 1976

कक्ष अरधकािी / अवेि

उप सरचेवे / सिसरचेवे

सरचेवे (22026330,

(कामागाि) (22883175,

158 रवेसराि इमाािर,

118ए

22793014) (दालन क्र
मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

22793508)

(दालन क्र.

रवेसराि इमाािर,

मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

कामागाि प्रभागाग
कार्यासन

रवेभागागाकडून /कार्यालराकडून

क्रमाारमांक

पूिरवेली जाणािी सतीचेवेा.

आवेशरक

कागदपत्रारमांचेी

पूर्यरा

कतीचेलरानरमांरि रकरी कालावेधीर सतीचेवेा
पूिरवेली जाईल.

सतीचेवेा पूिरवेणािा

सतीचेवेा रवेरिर कालावेधीर

(दालन क्रमाारमांक वे

जरारमांचराकडतीचे रक्राि

अरधकािी/कमा्यचेािी

पपुिरवेली न गतीचेलरास

दपुिधवेनी क्रमाारमांक)

किरा रतीचेईल र्यो

अरधकािी वे त्रारमांचेा
दूिधवेनी क्रमाारमांक.

कामागाि-5

1) मािािाष्

माा ाडी िमााल वे इरि

श्रमाजीवेी कामागाि (न्योकिीचेतीचे रनरमान

- वेिीलप्रमााणतीचे -

कक्ष अरधकािी / अवेि उप
सरचेवे

(22871978, (कामागाि)

सरचेवे/सिसरचेवे
((22026330

वे कलराण) अरधरनरमा 1969 ,

22793873) (दालन क्र 22793509)

सलागाि सरमारी.

मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

कक्ष अरधकािी / अवेि

सिसरचेवे/उप

सरचेवे (22850019,

(कामागाि) (22810386)

2) िाजरसरिीर माा ाडी / सपुिक्षा िक्षक

एमा-6 रवेसराि इमाािर, 158

3) मािािाष् खाजगी सपुिक्षा िक्षक
(न्योकिीचेतीचे

रनरमान

अरधरनरमा 1981

वे

(दालन क्र.

रवेसराि

इमाािर,

कलराण)

४) ऊस र्योडणी कामागाि
कामागाि-6

1) औद्योरगक नरारालर,

- वेिीलप्रमााणतीचे -

2) कामागाि नरारालर वे वेतीचेरन मारमांडळातीचे
रारमांचरा आस ापना रवेषरक बाबी

3) कामागाि नपुकसान भागिपाई अरधरनरमा
1923 ,

4)
5)

6)

वरसक्रगर

दपुखापरी

भागिपाई

अरधरनरमा, 1971 ,
श्ररमाक

पत्रकाि

वे

कमा्यचेािी (सतीचेवेतीचेचरा अ्ी

पत्रकारिरा
वे सरमांकीण्य

रिरपुदी ) अरधरनरमा 1955 ,
रबडी

वे

रसगाितीचे्

कामागाि

(कामाासरमांबरमांध परिसस री) अरधरनरमा
1966 (रबडी कामागािारमांसाठीी रनवेासी

22793019) (दालन क्र
18 रवेसराि इमाािर,
मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

सरचेवे

(दालन क्र. 150 रवेसराि)

कामागाि प्रभागाग
कार्यासन

रवेभागागाकडून /कार्यालराकडून

क्रमाारमांक

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.

र्योजना वे कलराण रनधी

7) िािणीमाान / गािक मापुलर रनदिर्लेिारमांक
8) मािािाष् श्रमा रवेजान सरमांस तीचेचरा
आस ापनारवेषरक बाबी.

कामागाि-7

1) रकमाान वेतीचेरन अरधरनरमा, 1948

- वेिीलप्रमााणतीचे -

2) वेतीचेरन प्रदान अरधरनरमा, 1936 ,
3).ब्योनस प्रदान अरधरनरमा,1965 ,
मािािाष्

बतीचेि्योजगाि

सरचेवे

(22850019, (कामागाि) (22883175,

22793019) (दालन क्र 22793508)

4) समाान पारिश्ररमाक अरधरनरमा,1979,
5)

कक्ष अरधकािी / अवेि उप सरचेवे / सिसरचेवे

18

भागता

रवेसराि

मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

(कािखानरारील कामागािारमांना दतीचेणा-

इमाािर, 118ए

(दालन क्र.

रवेसराि इमाािर,

मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

रा वेतीचेरनारून) अरधरनरमा 1976

6) प्रसपुरी लाभाग अरधरनरमा 1961 ,
७)
कामागाि-7अ

इमाािर

वे

बारमांधकामा

कामागाि

अरधरनरमा 1996 (सपुिक्षा वे कलराण)

1) घितीचेलू कामागाि

2) रसनतीचेवेक्यस्य ब्योड्य
3) सफाई कामागाि

4) असरमांघ्ीर कामागाि, असरमांघर्र
कामागाि प्रारधकिण

5) जनश्री रवेमाा र्योजना
6) मारिला कामागाि जागृरीसरमांबरमांधीचेतीचे
प्रसरावे

- वेिीलप्रमााणतीचे -

कक्ष अरधकािी / अवेि उप सरचेवे / सिसरचेवे
सरचेवे

(22810393, (कामागाि) (22883175,

22793017)
122

रवेसराि

मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

(दालन क्र 22793508)
इमाािर, 118ए

रवेसराि इमाािर,

मारमांत्रालर, मापुरमांबई)
,

(दालन क्र.

कामागाि 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

पपुिरवेली न गतीचेलरास

दपुिधवेनी क्रमाारमांक)

किरा रतीचेईल र्यो

अरधकािी वे त्रारमांचेा
दूिधवेनी क्रमाारमांक.

7) िाष्ीर सवेास रवेमाा र्योजना (RSBY)
कामागाि-8

1) कामागाि आरपुक्र कार्यालराचरा

- वेिीलप्रमााणतीचे -

आस ापना वे प्रिासकीर रवेषरक

कक्ष अरधकािी / अवेि उप
सरचेवे

बाबी

(22023181, (कामागाि)

22793093)

2) कामागाि आरपुक्र कार्यालराचरा

123

अरमांरग्यर रवेभागागीर चे चौकिी वे

सरचेवे/सिसरचेवे

रवेसराि

मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

(दालन क्र 22793509)
इमाािर, 158

((22026330

(दालन क्र.

रवेसराि

मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

इमाािर,

नरारालरीन प्रकिणतीचे

3) कामागाि आरपुक्र कार्यालराचरा
अरमांरग्यर कार्यालरारील आस ापना
रवेषरक सवे्य सरमांकीण्य बाबी.
कामागाि-9

1).भागािरीर बाषपकतीचे अरधरनरमा 1923 वे
त्राखालील रनरमा

- वेिीलप्रमााणतीचे -

कक्ष अरधकािी / अवेि उप
सरचेवे

(22871978, (कामागाि)

2).भागािरीर बाषपकतीचे रनरमान 1950 ,

22793073)

4)कामागाि कक्षारील माारिरी वे ररमांत्रजान

मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

3).मािािाष् इकेल्ट्रॉनेल्ट्रॉमाारझि रुलस 1962
आरण उद्योग रवेषरक ध्योिणात्माक
बाबी

5) आरमांरििाष्ीर श्रमा सरमांघ्ना रवेषरक
बाबी

6). िाजर सरिीर सलागाि मारमांडळा आरण
इरि िाजरतीचे वे क केंद औद्योरगक सरमांबरमांध
सरमात्रा ,

123

रवेसराि

सरचेवे/सिसरचेवे
((22026330

(दालन क्र 22793509)
इमाािर, 158

(दालन क्र.

रवेसराि

मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

इमाािर,

कामागाि प्रभागाग
कार्यासन
क्रमाारमांक

रवेभागागाकडून /कार्यालराकडून

आवेशरक

पूिरवेली जाणािी सतीचेवेा.

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.

7).कामागाि

रवेषरक

सवे्य

बाबबाबींचेतीचे

समानवेर / िाजरपालारमांचेतीचे अरभागभागाषण,

8).कामागाि

कार्यासनारमांना

कक्षारील

रवेरवेरक्षर

इरि

रित्रा

न

दतीचेणरार आलतीचेलतीचे रवेषर

9).वेीस कलमाी कार्यक्रमा ,
10).कामागाि कारदारमांचरा एकरत्रर

रवेषरा सरमांदभाग्यार ल्योकसभागा आरण
िाजर सभागा प्रश, क केंद िासनाकडून
आलतीचेलरा कामागाि रवेषरक सरमांदभाग्य
बाबबाबींचेा पत्रवरवेिाि.

11) वरवेस ापन कामागािारमांचरा सिभागाग
र्योजना

12) क केंद िासन वे माा.खासदाि
रारमांचरािी सरमांबरमांरधर बाबी, सरमांरपुक्र
सरमांसदीर सरमारीचेतीचे द चौितीचे.
कामागाि-10

1) करमांत्रा्ी कामागाि अरधरनरमा 1970
(रनरमान वे रनमाू्यलन)

2).आरमांरििाजर स लारमांररिर

कामागाि

(सतीचेवेार्योजन रनरमान) सतीचेवेतीचेचरा िरर्ती
अरधरनरमा 1979 ,

3) ठीतीचेकतीचेदािी पधदरीनतीचे कामा किणाितीचे सवे्य

- वेिीलप्रमााणतीचे -

कक्ष अरधकािी / अवेि उप सरचेवे / सिसरचेवे
सरचेवे

(22810395, (कामागाि) (22883175,

22793093) (दालन क्र 22793508)
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रवेसराि

मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

इमाािर, 118ए

(दालन क्र.

रवेसराि इमाािर,

मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

कामागाि 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.

कामागाि / करमांपनरारमांमाधील बदली
कामागाि वे िरमांगामाी कामागािारमांचेतीचे सवे्य
प्रश

4) करमांत्रा्ी पधदरीनतीचे कामा किणाितीचे
सफाई कामागािारमांचेतीचे प्रश

5).रवेदभाग्य मािाठीवेाडा वे क्योकण
रवेकासाचेा कालबधद कार्यक्रमा

6) भागूमाीपपुत्र कामागािारमांचेतीचे प्रश

7) रवेरवेध कामागाि कारदारमांअरमांरग्यर

रनध्यारिर रवेवेिणपत्रतीचे सरमांगणकीर
पधदरीनतीचे सादि किणतीचे वे सवे्य

कामागािारमांसाठीी समाा््य काड्य र्योजना
लागू किणतीचे रसतीचेचे कामागाि
रवेभागागाचेतीचे सरमांगणकीकिण

8) मापुरमांबई दपुकानतीचे वे आस ापना अरधरनरमा
1948

9) ररमांत्रमााग कामागाि मारमांडळा (पेल्ट्रॉवेि लूमा
ब्योड्य)

10) मािािाष् कामागाि कलराण मारमांडळा,
मापुरमांबई

परिरिष्-2
कार्यपपुरर्तीचेतीचे वेतीचेळाापत्रक

प्रिासन प्रभागाग
कार्यासन

रवेभागागाकडून /कार्यालराकडून

क्रमाारमांक

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.

प्रिासन-1

1. रवेभागागाचरा

2.

वे

अरधपत्राखालील मािािाष् िासकीर कमा्यचेाऱरारमांचेतीचे बदलरारमांचेतीचे कक्ष अरधकािी / अवेि उप

रवेभागाग प्रमापुख कार्यालराचरा सवे्य रवेरनरमान

वे

अ ्य सरमांकलपरवेषरक बाबी.

ि्योणा-रा

कार्यक्रमा

अरमांदाजपत्रक,

र्योजना,

र्योजनारमांरग्यर

पाडणरास

िासकीर

कर्यवर

रवेलरमांबास

पाि सरचेवे

( 22810393, (कामागाि)

((22026330

प्रररबरमांध 22793017) (दालन क्र. 22793509)
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रवेसराि

र्योजना, कलमा 10 (1) माधील रिरूदीस अनपुसरुन मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

रवेषतीचेि कृरी कार्यक्रमा, रवेितीचेष घ्क रात्काळा नसरी एका रदवेसार ककवेा दपुसर्योजना.

सरचेवे/सिसरचेवे

इमाािर, 158

(दालन क्र.

रवेसराि

इमाािर,

मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

रा रदवेिी आरण रारडीचरा सवेरुपाचेी
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.
प्रिासन-2

1.रवेधीमारमांडळा कामाकाजाचेतीचे
समानवेर,रनररमांत्रण.

2.माागासवेगर्तीरारमांचेा अनपुितीचेष,

3.िासकीर कामाकाजाचेतीचे कालबधद
सरमांगणकीकिण,

4.सरमांगणक प्ररिक्षण .

- वेिीलप्रमााणतीचे -

कक्ष अरधकािी / अवेि उप
सरचेवे

(22810394, (कामागाि)

सरचेवे/सिसरचेवे
((22026330

22793721) (दालन क्र. 22793509)
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मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

इमाािर, 158

(दालन क्र.

रवेसराि

मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

इमाािर,

प्रिासन 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.

5.प्रभागावेी वे सरमांवेतीचेदनिील िासन.
6.दतीचेिारमांरग्यर वे पिदतीचेिी प्ररिक्षण
कार्यक्रमा.

7.िासकीर रनरमापपुससरका
सपुलभाग/अदरावेर किणतीचे.

8. प्रिासन ररमांत्रणा गररमाान वे कार्यक्षमा
किणतीचे, प्र्योत्सािन दतीचेणतीचे.

9. रवेभागागाचरा कार्याचेा कार्याभ्रास,
10.सरमांगणक ररमांत्रणा वे रससस्मा

रिक्वेारिमा कें् सपतीचेरसरफकतीचेिनस वे
ररमांत्रणा रससस्मा उपलबध किणतीचे.

11.कामाकाजारील सपुलभागरतीचेसाठीी

ररमांत्रजानाचेा वेापि, रनरमा वे त्रार
सपुधािणा.

12. भ्रष्ाचेाि रनमाू्यलन सरमारी

कामाकाज, शतीचेरपरत्रका कार्यक्रमााचेी
अरमांमालबजावेणी

13. रवेतीर वे प्रिासकीर िक्रीचेतीचे
रवेक केंदीकिण
प्रिासन-3

1.उद्योग, ऊज्या वे कामागाि रवेभागाग (खपुद)
माधील वेग्य-4 वेगळारा सवे्य
आस ापना रवेषरक बाबी

- वेिीलप्रमााणतीचे -

कक्ष अरधकािी / अवेि

उप सरचेवे / सिसरचेवे

सरचेवे (22810394,

(प्रिासन)

22793721) (दालन क्र.

22793509)

(22026330,

(दालन क्र.

प्रिासन 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.

2. सवे्य प्रकािचेतीचे अगीमा

120 रवेसराि इमाािर,

3. रनरपुक्री , बदली, जरतीचेषठीरा सूचेी,

मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

158

रवेसराि

मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

इमाािर,

ग्योपनीर अरभागलतीचेख

4. वेतीचेरन रनरश्चरी

5. रवेभागागीर चे चौकिी प्रकिणतीचे,
नरारालरीन प्रकिणतीचे.

प्रिासन-4

1.उद्योग, ऊज्या वे कामागाि रवेभागाग (खपुद)
माधील वेग्य-4 बाबरचरा सवे्य

- वेिीलप्रमााणतीचे -

कक्ष अरधकािी / अवेि सिसरचेवे/उप
सरचेवे

सरचेवे

(22025443, (कामागाि) (22810386)

आस ापना रवेषरक बाबी ,

22793023) (दालन क्र. (दालन क्र. 150 रवेसराि)
125 रवेसराि इमाािर,

िाजरिष्ाचेाि,

मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

2.कार्यालरीन दतीचेखभागाल, गृिवरवेस ा,
3.माागासवेगर्तीर कलराण सरमात्रारमांचेतीचे
अिवेाल,

4.रवेरिष् अिा कार्यासनारमांकडतीचे जतीचे कामा
स्योपरवेणरार आलतीचेलतीचे नािी अिा

सरमात्रा/सभागा रारमांचेतीचे समानवेर, सरमांकीण्य
बाबी
प्रिासन-5

1.खचे्यमातीचेळा / खचे्याचेा राळामातीचेळा,
2.ल्योकलतीचेखा सरमारी , सावे्यजरनक
उपक्रमा सरमारी ,अरमांदाज

सरमारी,परमांचेारर िाज सरमारी,

भागािराचेतीचे रनररमांत्रक मािालतीचेखा पिीक्षक

- वेिीलप्रमााणतीचे -

कक्ष अरधकािी / अवेि

सिसरचेवे/उप

सरचेवे (22027566,

(कामागाि) (22810386)

22793090) (दालन क्र.
727 रवेसराि इमाािर,
मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

सरचेवे

(दालन क्र. 150 रवेसराि)

प्रिासन 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.

रारमांचेतीचे अिवेाल / सरमांदभाग्य,

3.रवेरनर्योजन लतीचेख,तीचे

4.िमाी / कजिर्ले /वेसूली,

5.रवेत आर्योगास माारिरी सादि किणतीचे.
ि्योखिाखा

उद्योग, ऊज्या वे कामागाि रवेभागाग,
मारमांत्रालर, मापुरमांबई रतीचे ील

- वेिीलप्रमााणतीचे -

अरधकािी/कमा्यचेाऱरारमांचेी (वेतीचेरन दतीचेरकतीचे,
प्रवेास दतीचेरकतीचे, भागरनरन दतीचेरकतीचे,

कक्ष अरधकािी / अवेि

उप सरचेवे / सिसरचेवे

(दालन क्र. 152 रवेसराि

22793509)

सरचेवे ('22793022)
इमाािर, मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

केल्ट्रॉन्ीनजतीचेनसी दतीचेरकतीचे इ.) दतीचेरकतीचे.
नोंदणी िाखा

रवेभागागारील / रवेभागागारमांरग्यर
पत्रवरवेिाि. कार्यालरीन
लतीचेखनसामागीचेतीचे रवेरिण.

(प्रिासन)
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(22026330,

(दालन क्र.

रवेसराि

इमाािर,

मारमांत्रालर, मापुरमांबई)
- वेिीलप्रमााणतीचे -

कक्ष अरधकािी / अवेि सिसरचेवे/उप
सरचेवे

सरचेवे

(22793937) (कामागाि) (22810386)

(दालन क्र. 14ए रवेसराि (दालन क्र. 150 रवेसराि)
इमाािर, मारमांत्रालर, मापुरमांबई)

