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नागररकाांची सनद
प्रस्तावना:उद्योग कक्ष
महाराष्ट्र हे दे शामध्ये औद्योगिक क्षेत्रात अग्रणी असलेले राज्य आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योि, ऊर्ाा व कामिार ववभािाांतिात उद्योि
कक्षाचा समावेश होतो. महाराष्ट्र राज्याच्या ववकासात उद्योिाांची महत्वपूणा भुमीका राहीली आहे . महाराष्ट्राच्या सवाांिीण ववकासात उद्योि
कक्षाच्या प्रितीशील व परु ोिामी ध्येय धोरणाांचा महत्वाचा वाटा आहे . उद्योि ववभािाच्या अगधपत्याखाली उद्योि सांचालनालय, शासकीय
मद्र
ु ण व लेखन सामग्री सांचालनालय, भवू वज्ञान व खानीकमा सांचालनालय, इत्यादी शासकीय कायाालये तसेच इतर मांडळे व महामांडळे कायारत
आहे त.

त्याांचक
े डून उद्योि कक्षामार्ात तयार केलेल्या धोरणाांची अांमलबर्ावणी केली र्ाते. राज्यात उद्योि उभारणीसाठी पोषक वातावरण

ननमााण करणे, िांत
ु वणक
ू ीचा प्रवाह ितीमान ठे वन
ू सातत्यपण
ू ा ववकास साधणे, खननकमा कायाास चालना दे णे, तसेच त्यासाठी लािणा-या
पायाभत
ू सवु वधा ननमााण करणे, रोर्िाराच्या नवनवीन सांधी उपलब्ध करणे, यासाठी उद्योि कक्ष सतत प्रयत्नशील राहहला आहे . दे शाने सन

1991 मध्ये स्ववकारलेल्या आगथाक धोरणाच्या अनष
ु ांिाने महाराष्ट्र राज्याने 2013 चे औद्योगिक धोरण अांगिकारले आहे . त्या अनष
ु ांिाने
उद्योि कक्षाची सवासाधारण कायापध्दती/ध्येय धोरणे (उद्हदष्ट्ट) खालीलप्रमाणे ववशद करता येतील.
1. कृषी आधारीत उद्योि, माहहती तांत्रज्ञान उद्योि.
2. ग्रामीण व लघुउद्योि ववकास.
3. उद्योर्कता ववकास

4. सहकारी औद्योगिक वसाहती.
5. पायाभूत क्षेत्रामध्ये खार्िी क्षेत्राांचा सहभाि.
6. आर्ारी उद्योिाांचे पूणव
ा सन.
7. उद्योिाांना ववत्तीय सहाय्य.
8. ननयाात प्रचलनात वाढ.
उपरोक्त उद्हदष्ट्टाांची पूतत
ा ा करण्यासाठी उद्योि कक्षामार्ात खालील योर्ना राबववल्या र्ातात.
1. पांतप्रधान रोर्िार योर्ना.

2. सामुहहक प्रोत्साहन योर्ना.
3. बीर् भाांडवल योर्ना.

4. स्र्ल्हा उद्योि केंद्र, कर्ा योर्ना.
5. इांडवरीयल इन्फ्रावरक्चर अपग्रेडश
े न स्वकम.
6. ववत्रोद्योि समुह ववकास योर्ना.
उपरोक्त योर्ना उद्योि ववभाि व त्याांच्या अगधपत्त्या खालील कायाान्फ्वीत असलेली कायाालये, मांडळे /महामांडळे राबववतात.

पररशशष्ट्ट-१

उद्योि, ऊर्ाा व कामिार ववभाि
मा.उद्योि मांत्री/ मा.उद्योि व खनीकमा राज्य मांत्री
अपर मख्
ु य सचचव (उद्योग)

याांच्या अगधपत्याखालील कायाालये,सांचालनालये,मांडळे /महामांडळे
1.

ववकास आयक्
ु त (उद्योि), उद्योि सांचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मांत्रालयासमोर,मब
ुां ई-३२.सांचालक,शासकीय मद्र
ु ण, लेखनसामग्री
व प्रकाशन सांचालनालय,चनीरोड वटे शन र्वळ, नेतार्ी सभ
ु ाष मािा,मब
ुां ई-४.

2.
3.
4.
5.

सांचालक,शासकीय मद्र
ु ण, लेखनसामग्री व प्रकाशन सांचालनालय,चनीरोड वटे शन र्वळ, नेतार्ी सभ
ु ाष मािा,मब
ुां ई-४.
सांचालक, भवू वज्ञान व खननकमा सांचालनालय, २७, खननर् भवन, ससमें ट रोड, सशवार्ीनिर, नािपरू - १०.

मख्
ु य कायाकारी अगधकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक ववकास महामांडळ, उद्योि सारथी, महाकाली िर्
ुां ा मािा, अांधेरी (पव
ू )ा , मब
ुां ई-९३.

व्यववथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य ववत्तीय महामांडळ, यन
ु ायटे ड इांडडया इमारत, पहहला माळा, सर फर्रोर्शहा मेहता रोड, र्ोटा ,
मब
ुां ई -१.

6.

व्यववथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र पेरोकेसमकल्स महामांडळ मयााहदत, ए-१०१, र्ई
ु निर रे ल्वे वटे शन कॉम्प्लेक्स, पहहला माळा, सेक्टर११, सानपाडा, डीमाटा र्वळ, नवी मब
ांु ई-५.

7.
8.
9.

मख्
ु य कायाकारी अगधकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योि मांडळ, १९/२१, मनोहरदास वरीट, र्ोटा , मब
ुां ई-१.

व्यववथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र लघउ
ु द्योि ववकास महामांडळ, कृपाननधी, ९, वालचांद हहराचांद मािा, बॅलाडा इवटे ट, मब
ुां ई-१.
व्यववथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य खननकमा महामांडळ, ्लॉट नां.७, अर्नी चौक, वधाा रोड, नािपरू -१५.

10. व्यववथापकीय सांचालक, कोकण ववकास महामांडळ मयााहदत, यनु नट क्र.१६, आरे दग्ु ध वसाहत, िोरे िाांव (पव
ू )ा , मब
ुां ई-६५.

11. व्यववथापकीय सांचालक, पस्चचम महाराष्ट्र ववकास महामांडळ मयााहदत, दस
ु रा मर्ला,कुबेरा चें बसा, डॉ.रार्ेद्र प्रसाद पथ,सांचेती हॉवपीटल

समोर,सशवार्ीनिर,पण
ु े -५.

12. व्यववथापकीय सांचालक, मराठवाडा महाराष्ट्र ववकास महामांडळ मयााहदत, ववकास भवन, डॉ.रार्ेंद्र प्रसाद मािा, औरां िाबाद-१.
13. व्यववथापकीय सांचालक, ववदभा महाराष्ट्र ववकास महामांडळ मयााहदत, महार्न बबस्ल्डांि, मेन रोड, ससताबडी, नािपर
ू -१२.

14. व्यववथापकीय सांचालक,महाराष्ट्र इलेक्रॉननकी महामांडळ मयााहदत, ्लॉट नां. एएम-३,एमआयडीसी.,क्रॉस रोड-ए, मरोल इांडवरीयल

एररया,अांधेरी (प)ू ,मब
ुां ई- ९३.

अपर मख्
ु य सचचव (उद्योग)

याांच्या अगधपत्याखालील कायाालये,सांचालनालये,मांडळे /महामांडळे
1.

ववकास आयक्
ांु ई-३२.सांचालक,शासकीय मद्र
ु त (उद्योि), उद्योि सांचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मांत्रालयासमोर,मब
ु ण, लेखनसामग्री
व प्रकाशन सांचालनालय,चनीरोड वटे शन र्वळ, नेतार्ी सभ
ु ाष मािा,मब
ुां ई-४.

2.
3.
4.
5.

सांचालक,शासकीय मद्र
ु ण, लेखनसामग्री व प्रकाशन सांचालनालय,चनीरोड वटे शन र्वळ, नेतार्ी सभ
ु ाष मािा,मब
ुां ई-४.
सांचालक, भवू वज्ञान व खननकमा सांचालनालय, २७, खननर् भवन, ससमें ट रोड, सशवार्ीनिर, नािपरू - १०.

मख्
ु य कायाकारी अगधकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक ववकास महामांडळ, उद्योि सारथी, महाकाली िर्
ुां ा मािा, अांधेरी (पव
ू )ा , मब
ुां ई-९३.

व्यववथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य ववत्तीय महामांडळ, यन
ु ायटे ड इांडडया इमारत, पहहला माळा, सर फर्रोर्शहा मेहता रोड, र्ोटा ,
मब
ुां ई -१.

6.

व्यववथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र पेरोकेसमकल्स महामांडळ मयााहदत, ए-१०१, र्ई
ु निर रे ल्वे वटे शन कॉम्प्लेक्स, पहहला माळा, सेक्टर११, सानपाडा, डीमाटा र्वळ, नवी मब
ांु ई-५.

7.
8.
9.

मख्
ु य कायाकारी अगधकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योि मांडळ, १९/२१, मनोहरदास वरीट, र्ोटा , मब
ुां ई-१.

व्यववथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र लघउ
ु द्योि ववकास महामांडळ, कृपाननधी, ९, वालचांद हहराचांद मािा, बॅलाडा इवटे ट, मब
ुां ई-१.
व्यववथापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य खननकमा महामांडळ, ्लॉट नां.७, अर्नी चौक, वधाा रोड, नािपरू -१५.

10. व्यववथापकीय सांचालक, कोकण ववकास महामांडळ मयााहदत, यनु नट क्र.१६, आरे दग्ु ध वसाहत, िोरे िाांव (पव
ू )ा , मब
ुां ई-६५.

11. व्यववथापकीय सांचालक, पस्चचम महाराष्ट्र ववकास महामांडळ मयााहदत, दस
ु रा मर्ला,कुबेरा चें बसा, डॉ.रार्ेद्र प्रसाद पथ,सांचेती हॉवपीटल

समोर,सशवार्ीनिर,पण
ु े -५.

12. व्यववथापकीय सांचालक, मराठवाडा महाराष्ट्र ववकास महामांडळ मयााहदत, ववकास भवन, डॉ.रार्ेंद्र प्रसाद मािा, औरां िाबाद-१.
13. व्यववथापकीय सांचालक, ववदभा महाराष्ट्र ववकास महामांडळ मयााहदत, महार्न बबस्ल्डांि, मेन रोड, ससताबडी, नािपर
ू -१२.

14. व्यववथापकीय सांचालक,महाराष्ट्र इलेक्रॉननकी महामांडळ मयााहदत, ्लॉट नां. एएम-३,एमआयडीसी.,क्रॉस रोड-ए, मरोल इांडवरीयल

एररया,अांधेरी (प)ू ,मब
ुां ई- ९३.

श्री. उदय सामांत,
मा.मांत्री, उद्योग

राज्यमंत्री, उद्योग

श्री.हर्ादीप काांबळे ,(भा.प्र.से),
प्रधान सगचव (उद्योि)

डॉ.श्री.श्री.ल.पुलकांु डवार,

श्री.सां.शा.दे गाांवकर,

उप सगचव (उद्योि)

सह सगचव (उद्योि)

श्रीमती सुननता हर्ारी

श्री.ककरण र्ाधव,

अवर सगचव (उद्योि-८)

अवर सगचव (उद्योि-१४)

श्री.सतीश गवई,

श्री. ववनोद सो.में ढे,

कक्ष अगधकारी (उद्योि-३)

कक्ष अगधकारी (उद्योि-२)

श्री.रा.मो.महार्न,

श्रीमती सांर्ना रासम,

कक्ष अगधकारी (उद्योि-६)

कक्ष अगधकारी (उद्योि-१०)

श्री.र.व.गरु व,

सह सगचव (उद्योि)

श्री.क.प्रे.पाटील
अवर सगचव

(उद्योि-४)

श्री.क.प्रे.पाटील,
श्री.शशशकाांत योगे,
अवर सगचव (उद्योि-४)
कक्ष अगधकारी (उद्योि-९)
श्री.क.प्रे.पाटील,
गद (उद्योि-४)
कदम,
अवरश्री.अां
सगचव

कक्ष अगधकारी (उद्योि-९)
श्री. श.र.साळुांखे,

कक्ष अगधकारी (उद्योि-९)

परररिष्ट-2
काययपुर्तीचे वेळापत्रक

उद्योग 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.

उद्योग-2

1.उद्योग धोरण परवाने,

मिाराष्र

िासकीय

कमयचाऱयांचे कक्ष अरधकारी / अवर उप सरचव / सिसरचव

2.औद्योरगक स्थान रनश्चयन धोरण,

बदल्यांचे रवरनयमन व िासकीय कर्तयव्य सरचव,

3.औद्योरगक रवकास सरचव सरमर्ती

पार पाडण्यास िोणा-या रवलंबास प्ररर्तबंध (दालन क्र. 121 रवस्र्तार 22793624)

(कोरसड),

(22027031) (उद्योग),

(22026365,

अरधरनयम-2005 मधील प्रकरण 3 च्या इमारर्त, मंत्रालय, मुंबई)
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4.औद्योरगक रवकास संदभार्त प्रकरणे,

कलम 10 (1) मधील र्तरर्तूदीस अनुसरुन

मंत्रालय, मुंबई)

5. नागरी जमीन कमाल धारणा ,

र्तातकाळ नस्र्ती एका रदवसार्त ककवा दुस-

6.अंर्तगयर्त औद्योरगकरणासाठी सूट,

या रदविी आरण र्तार्तडीच्या स्वरुपाची

7.औद्योरगकरणाच्या संदभार्त पयावरण

नस्र्ती चार रदवसार्त रनकाली काढण्यार्त

रवषयक बाबी,

(दालन क्र.

रवस्र्तार

इमारर्त,

येईल. अन्य रवभागािी संबध
ं ीर्त नसलेल्या

8.कृषी धोरण व द्राक्ष प्ररक्रया धोरण,

नस्र्तीवर 45 रदवसांचेआर्त व दुस-या

9.मारिर्ती व र्तंत्रज्ञान धोरण,

रवभागाची बाब अंर्तभूयर्त असल्यास व तया

10.पायाभुर्त सुरवधा सवयसाधारण बाबी.

रवभागाचे अरभप्राय आवश्यक असलेल्या
नस्र्तीवर र्तीन मरिन्याचे आर्त रनणयय घेवून
योग्य र्ती काययवािी करण्यार्त येईल.

उद्योग- 3

1.उद्योग संचालनालय, मुंबई यांच्या

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर

उप सरचव / सिसरचव

आस्थापना व प्रिासन रवषयक सवय

सरचव, (22820380)

(उद्योग),

बाबी

(दालन क्र. 102 रवस्र्तार

22793546)

इमारर्त, मंत्रालय, मुंबई)

क्र.118 रवस्र्तार इमारर्त,

(22824519,

मंत्रालय, मुंबई)

(दालन

उद्योग 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.

उद्योग - 4

1.िासकीय मुद्रण व लेखन सामग्री
2. संचालनालयाच्या आस्थापना
रवषयक आरण सवय प्रिासकीय बाबी,
3.यिवंर्तराव चव्िाण मिाराष्र ओपन
यूरनवर्ससटी व बोडय बैठका आरण
अनुषंरगक बाबी.
4.उद्योगकक्ष संबरं धर्त ग्रामीण ऊजा
काययक्रम,
5.उद्योगार्तील ऊजा संरक्षण ,
6.उद्योग कक्ष संबरं धर्त ऊजा अरभसरण
व उद्योगकक्ष संबरं धर्त संकीणय बाबी,
7.मध्यवर्ती भांडार खरे दी संघटना/
भांडार खरे दी धोरण.
8.िासकीय मुद्रण व लेखन सामग्री
मुद्रण व लेखन सामग्री धोरण /
रवत्तीय मंजुरी प्रकरणे /िासकीय
प्रकािनांची प्रदियने, .
9.उद्योग रमत्र.
10. भूकंप पुनवयसन काययक्रमांर्तगयर्त
ग्रामोद्योगांना अथयसिाय्य .

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर

उप सरचव / सिसरचव

सरचव, (22044212)

(उद्योग)

(दालन क्र. 127 रवस्र्तार

22793546)

इमारर्त, मंत्रालय, मुंबई)
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(22824519,
(दालन क्र.

रवस्र्तार

मंत्रालय, मुंबई)

इमारर्त,

उद्योग 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.

उद्योग - 6

1.मुख्यमंत्रयांचे सरचवालयार्तील

कक्ष अरधकारी

उप सरचव / सिसरचव

/ अवर सरचव,

(उद्योग)

2. रविेष काययकक्षाकडील संदभय,

(22049089,

22793546)

3. उद्योग रवषयासंदभार्तील लोकसभा

22793015) (दालन क्र.

118

राज्यसभा सदस्य यांच्याकडू न

121 रवस्र्तार इमारर्त,

मंत्रालय, मुंबई)

आलेले संदभय ,

मंत्रालय, मुंबई)

संदभांचे समन्वय आरण रनयंत्रण ,

4.मिाराष्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग
मंडळ, मुंबई ,
5.कायम स्वरुपी औद्योरगक प्रदियन ,
6.स्टे ट-एड-टू इंडस्रीज ऍ़ क्ट 1961
अंर्तगयर्त कजय रनलेखन प्रकरणे ,
7.मिाराष्र राज्य लघु उद्योग रवकास
मिामंडळ, मुंबई ,
8.िस्र्तकलेचा रवकास / िस्र्तकलेला
उत्तेजन देणे व तया संदभार्तील
प्ररिक्षण सत्रे,
9.रवरवध औद्योरगक संघटना /
संस्थांकडील संदभांवरील काययवािी,
10. स्थारनकांना रोजगार उपलब्ध
करण्यासंदभावरील प्रकरणे /
स्थानीकांना नोकरीर्त प्राधान्य 80 %.
11.उद्योग रवषयक सवय बाबींचे समन्वय,

- वरीलप्रमाणे -

(22824519,
रवस्र्तार

(दालन क्र.
इमारर्त,

उद्योग 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.

उद्योग - 7

1.मिाराष्र राज्य रवत्तीय मिामंडळ,

कक्ष अरधकारी/ अवर

उप सरचव / सिसरचव

2.मिाराष्र मेल्रॉन मिामंडळ ,

सरचव, (22810393,

(उद्योग),

3.मिाराष्र पेरोकेरमकल्स मिामंडळ ,

22793017) (दालन

22793624)

4. .राज्य स्र्तरीस प्रदियने व पररषदा

क्र.122 रवस्र्तार इमारर्त,

क्र.125 रवस्र्तार इमारर्त,

मंत्रालय, मुंबई )

मंत्रालय, मुंबई)

(राज्य िासनाचा आर्सथक सिभाग
िोस्ट पाटय नर स्टे ट म्िणून पाकठबा
दियरवणे, राज्य िासनाचा लोगो
वापरण्याची परवानगी इ. बाबी)
5. रनयार्ती कररर्ता पायाभूर्त सुरवधांचा
रवकास करण्यासाठी राज्य
िासनास सिाय्य (असाईड÷
योजना ASIDE).
6.भारर्त आंर्तरराष्रीय मेळा आयोरजर्त
करणे / रनधी उपलब्ध करून दे णे
7.रनयार्त प्रचलनार्त वाढ
करण्यासंबरं धर्त बाबी ,
8.वस्त्रोद्योग समुि रवकास योजना
(TCID) राज्य स्र्तररय सरनयंत्रण
संरमर्तीचे कामकाज.
9. इंडस्टस्रि्यल इन्रास्रक्चर
अपगेर
ि् डे िन स्कीम (IIUS)
10.अबयन िाट योजनेअर्त
ं गयर्त केंद्र

- वरीलप्रमाणे -

(22026365,
(दालन

उद्योग 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.

िासनाचे अथय सिाय्य
रमळण्यासाठी रिफारस.
11.या कायासनािी रनगडीर्त असलेल्या
बाबींच्या बैठकांचे आयोजन.
12. सवय बाबीं संबधी औद्योरगक प्रदियने
/ सेरमनार आयोजन / सिभागी
िोणे.
13.सुरिरक्षर्त बेरोजगारांकरीर्ता बीज
भांडवल / पंर्तप्रधान रोजगार
योजना , (कजय पुरवठा /वसुली)
14.मिाराष्र औद्योरगक आरण र्तांरत्रक
सल्लागार संघटना मया. (रमटकॉन),
15.मिाराष्र उद्योजकर्ता रवकास केंद्र
आरण प्ररिक्षण अनुषंगाने असणा-या
अिासकीय संस्था ,
16.लघु उद्योग (धोरणातमक बाबी
व्यरर्तररक्र्त),
17.लघु उद्योग क्षेत्रार्त पर्तपुरवठा
करण्याकरीर्ता ररझव्िय बँकेने
स्थापना केलेली सरमर्ती ,
18.सिकारी औद्योरगक वसािर्ती,
(औद्योरगक नगरीचा दजा, भाग

उद्योग 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.

भांडवल)
19.रजल्िा उद्योग केंद्र कजय योजना ,
20.रजल्िा उद्योग केंद्र इमारर्तीची
दे िभाल (लिान बांधकामे दुरुस्र्ती
आरण रं गकाम)
21.नॅिनल ऍ़ वाडय ,
22.राज्यस्र्तरीय बँकसय सरमर्ती ,
23. कच्चा माल पुरवठा , कोळसा वगैरे.
24.वीस कलमी काययक्रम,
25.भारर्तीय औद्योरगक रवकास बँकेच्या
बैठका (परश्चम रवभागीय सरमर्ती)
उद्योग - 8

1.रसकॉम

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर

उप सरचव /सि सरचव

2.सामुरिक प्रोतसािन योजना ,

सरचव (22025032)

(उद्योग), (22026694,

3.केंद्रीय गुंर्तवणूक अनुदान,

(दालन क्र. 112 रवस्र्तार

22793548) (दालन क्र.

4.मिाराष्र इलेक्रॉस्मेल्ट बोडय रमटींग ,

इमारर्त, मंत्रालय, मुंबई)

118 रवस्र्तार इमारर्त,

5.अरनवासी भारर्तीयांकडू न स्थापन

मंत्रालय, मुंबई)

झालेले उद्योग आरण र्तद्संबध
ं ीचे
प्रश्न,
6.उद्योग सेर्तू
उद्योग-9

1.मिाराष्र खरनकमय मिामंडळ यांचे
सवय कामकाज,
2.भूरवज्ञान खरनकमय संचालनालय

- वरीलप्रमाणे -

कक्ष अरधकारी / अवर

उप सरचव / सिसरचव

सरचव (22872476,

(उद्योग),

22793942) (दालन क्र.

22793548) (दालन क्र.

(22026694,

उद्योग 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.

आस्थापना रवषयक

कामकाज व

रनयंत्रण,

18अ रवस्र्तार इमारर्त,

118

रवस्र्तार

इमारर्त,

मंत्रालय, मुंबई)

मंत्रालय, मुंबई)

कक्ष अरधकारी / अवर

उप सरचव / सिसरचव

सरचव (22044212)

(उद्योग),

(दालन क्र. 127 रवस्र्तार

22793624)

इमारर्त, मंत्रालय, मुंबई)

(दालन क्र.125 रवस्र्तार

3.खाणी व खरनज अरधरनयम, 1957 चे
कामकाज,
4.मिाराष्र खरनज रवकास रनधी राज्य
खरनज धोरण,
5.मॅगेरनज ओअर इंडस्रीज कामकाज ,
6. पायाभूर्त सुरवधा सवयसाधारण बाबी .
उद्योग- 10

1.आजारी उद्योग घटक,
2.औद्योरगक व रवत्तीय आरण फेररचना
मंडळ,
3.आजारी उद्योग कंपन्या (रविेष
र्तरर्तुदी) अरधरनयम,1985,
4.ररझव्िय बँकेच्या औद्योरगक आरण
रवत्तीय फेररचना ,
5.मंडळाची राज्यस्र्तरीय आंर्तरसंस्थारवषयक सरमर्ती संबरं धर्त
बाबी,
6.बी.आर.यु.अंर्तगयर्त आजारीउद्योगांना
संरक्षण,
7.रवभागीय रवकास मिामंडळांच्या सवय
प्रिासकीय व रवत्तीय बाबी

- वरीलप्रमाणे -

(22026365,

इमारर्त, मंत्रालय, मुंबई)

उद्योग 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.

(अ)परश्चम मिाराष्र रवकास मिामंडळ
(ब) रवदभय रवकास मिामंडळ,
(क) मराठवाडा रवकास मिामंडळ
आरण
(ड) कोकण रवकास मिामंडळ,
8.उद्योग कक्षांर्तगयर्त सवय मंडळे /
मिामंडळे यांचे समन्वय,
9.वैधारनक रवकास मंडळे ,
10.कंपनी अरधरनयमांर्तगयर्त संदभय
उद्योग- 14

1.मिाराष्र औद्योरगक रवकास

कक्ष अरधकारी / अवर

उप सरचव / सिसरचव

मिामंडळ - जरमनीबाबर्तच्या सवय

सरचव (22044212)

(उद्योग)

बाबी,

(दालन क्र. 127 रवस्र्तार

22793546)

इमारर्त, मंत्रालय, मुंबई)

(दालन क्र. 118 रवस्र्तार

2.मिाराष्र औद्योरगक रवकास
अरधरनयम, 1961 आरण मिाराष्र
औद्योरगक रवकास रनयम,1962
अंर्तगयर्त सवय बाबी,
3.रवकास केंद्र
4. मिानगर गॅस रल. (औद्योरगक
घटकांना पुररवण्यार्त येणारा गॅसचा
पुरवठा र्तसेच गॅस.
5.बॉम्बे िाय आरण नैसर्सगक वायू
रवर्तरण, मुंबई,

- वरीलप्रमाणे -

(22824519,

इमारर्त, मंत्रालय, मुंबई)

उद्योग 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.

6.वायू पुरवठा अरधरनयम, 1949,
7. रवषयी रवरवध ग्रािक संस्थांकडू न
येंणाऱया र्तक्रारी, गॅस पुरवठयाबाबर्त
रवरवध प्रकल्प (उदा. दिें ज, उरण
पाईप लाईन) नैसर्सगक गॅस सल्लागार
सरमर्तीचे कामकाज.
8. रद गॅस कंपनीज ऍ़ क्ट 1963
मंडळाच्या बैठका

